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                                                                  م�خص: 

التنموي ألبلوغ   النموذج  الدولة"  أامل سس  "ح�امة  من  املعياري  االنتقال  وتحقيق  باملغرب  ا�ح�امة إمول  "دولة   ��

تنمو�إ  ،بالتا��   ،والوصول . " املتو�جة  الدول  مراتب   �� 
ً
لزوم  ،ا  يبدو 

ً
اآل   ،العمل  ا بنيات   ،نفسھن  و��  تحديث  ع�� 

عام  ،الدولة األ   ،�ش�ل  ل��اد�غكم  املستدام  األ وال��سيخ  ا�ح�امة"نماط  ل"دولة  عشر   اإل   : ر�عة  دولة   ،نجاز دولة 

دولة ا�حق   ،دولة املؤسسات  ،نصافدولة اإل  ،دولة القيم  ،دولة القرب والثقة  ،دولة التمك�ن  ،دولة الرفاه  ،نتاجاإل 

التضامن   ،والقانون  املواطنة   ،دولة  املعرفة  ،دولة  ا�جهات  ،دولة  من    ، هذا من جهة   .ح�امة ا�خاطر  دولة  ،دولة 

 وجو�  ،ينب��   ،خرى أجهة  
ً
ن يحرص �� ك��ھ ع�� خلق املواءمات أ  ،ع�� النموذج التنموي ا�جديد املنشود باملغرب  ،ا

عشر األر�عة  األنماط  هذه  �ل  ب�ن  الضرور�ة   ساسأ  ،وذلك  .والتفاعالت 
ً
لهذا   ،ا الك��ى  الغايات  انتقال  لضمان 

     .�� الفعلإالنموذج البديل من القوة 

  ،االنتقال املعياري   ،سياسات عمومية   ،النموذج التنموي ا�جديد  ،دولة ا�ح�امة ،ح�امة الدولة  :�لمات مفتاحية  

 .براد�غم 

                                                                                                                                                                         Abstract: 

To attain the foundations of the desired development model in Morocco and to achieve the 

normative transition from “governance of state ” to  The “Governance State ”. And accordingly, to 

reach the ranks of Glowing countries in terms of development, it seems imperative to work ,at the 

same time, to modernize the state’s structures, in general , And the sustainable consolidation the 

paradigm of the fourteen patterns of The “Governance State ”: The Achievement State, the 

Production State, the Welfare State, the Empowerment State, the Proximity and Trust State, the 

Values State, the Equity State, the Institutions State, the Right and Law State, the Solidarity State, the 

Citizenship State, the Knowledge State, the Regions State, the Risk Governance State. On the one 
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hand ..., on the other hand, it is imperative that the new development model sought in Morocco 

must, in its essence, be keen on creating the necessary harmonies and interactions between all of 

these fourteen patterns. This is mainly to ensure that the major goals of this alternative model move 

from the force to the action.             Key words : governance of state, The Governance State , The new 

development model, Public policies, Normative Transition ,Paradigm .                                                             
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                                                                                   :مقدمة 

،ك�� ا�حديث مؤخر  
ً
 ، و�طموح مأمول ومشروع  ،ن با�� السياقات ال�ي تتطلعأنھ شأش  ،�� السياق املغر�ي املتحرك  ا

املتقدمة الدول  بركب  ا�جديد  ،ال�حاق  التنموي  النموذج  لأحدى  إبوصفھ    ،عن  املق��حة  ال��اد�غمات  تجاوز هم 

و  باملغرب  القائم  التنموي  الفعل  سوء  �مثبطات  حاالت  بھ  أ��اء  املرتبطة  ا�ح�امة  ،اجتماعي: نماط 
ً
،اقتصادي  ا

ً
  ا

،دار�إ
ً
،مؤسساتي  ا

ً
 معيار�   ا

ً
ا�حثيثأ  ،...ا العمل  شديداو�حرص     ،ي  املمكنة    ، ستشرا��  الت�خيصات  وضع  ع�� 

تنمو� �ائن  هو  ما  فشل   �� املساهمة  ،لألعطاب 
ً
ينب��    ا ما  نجاح  بضمان  القمينة  املالئمة  الصيغ   �� ن  أ والتفك�� 

 ي�ون تنمو�
ً
  .ا

امللكن  أسنجد    ،هكذا السادس  خطاب  ا�جديد   محمد  التنموي  النموذج  ب�ل    ،1حول  يتسم  ش�ال أكنموذج 

عل��ا    ،والنجاعةالكفاية   واملواطناتن  أوال�ي  للمواطن�ن  وامل��ايدة  امل�حة  لالحتياجات  عمقها   �� فتح    ،�ستجيب 

 نقاش
ً
 واسع  ا

ً
باملغرب  ش�اليةإ  حول   ا جديد   .التنمية  تنموي  نموذج   �� التفك��  أصبح  يحظى   ،ومتطور   حيث، 

ا�شغاالت    �� القصوى  و أباألهمية  البالد   �� سلطة  والفاعل�نع��  والسياسي�ن  ا�ح�ومة   واملدني�ن   املؤسساتي�ن 

هدافھ والتجاوز املتواصل ملظاهر أيتو�� التجديد املستمر لغائياتھ و   ،بتبصر ورو�ة  ،نموذج مفكر فيھ  .والباحث�ن

   .القصور املزمن وال�جز الب�ن ال�ي قد تكبح ر�اديتھ

 
وهـو الخطـاب    .  2017للدورة األولى من السنة التشر�ع�ة الثان�ـة مـن الوال�ـة التشـر�ع�ة العاشـرة للبرلمـان أكتـو�ر    الخطاب االفتتاحي  1

   / التوصـ�ف التشخ�صــي �مكننـا اعت�ـار هـذا  ،لدرجـة معهـا  ،فشـل الـذر�ع للنمـوذج التنمـوي المغر�ـي الحـالي�ال  ،قـر فـي مضـامینهأالـذي  
  اً دار�ـ�و   اً واقتصـاد�  اً اجتماع�ـ  : فشـل النمـوذج الـوطني المتبنـى علـى صـعید سـیرورة التنم�ـةعلـى    ،فـي سـ�اقاته الكبـرى المؤ�ـد   ،التقی�مـي

  اً خصوصــ  ،لیهــا الــبالد إ�إحــدى التوصــ�فات الشــهیرة للملــك الراحــل الحســن الثــاني لألوضــاع التنمو�ــة التــي آلــت    ًا،شــب�ه تمامــ  ،...اً وق�م�ــ
 .وهو التوص�ف المعبر عنه ب"السكتة القلب�ة" .خیر من القرن العشر�نخالل العقد األ
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القول  يمكن  ثم  محليأ  ،ومن  الراهن:  الوضع  ،ن 
ً
 وطني   ا

ً
،ودولي  ا

ً
تنموي و�ال ،�ستوجبخذ  أ  ا نموذج  بلورة   ضرورة، 

باملغرب ورائد  ك��ھ�  ،منتج   �� وهيك��   ،عمل  شمو��  ومواطن  إ ع��    ،و�ش�ل  االنت�اس  لبؤر  السل�ي  التدفق  يقاف 

 . 2و ما يمكن �سميتھ ب"التثاؤب التنموي املندحر"أ ،ا�خلل

�عميق    ،و�ذلك سياق  يصبح   �� التنموي  النموذج  حول  ا�حا��  النماذجالنقاش  بتحول  ال��اد�غمات  / يتم�� 

 
ً
سبيال  آمن  وتطورها، 

ً
الفض��   ، ا بمعيار�تھ  االس��شاد  عن  محيد  حلول   ،ال  إ��  ل  للوصول  وآنية    لمشا�ل ناجعة 

املتنامية االختالالت  وتقو�م  فتئت  ال�ي  و ،  املطروحة  واملؤشراتما  الوطنية   التقار�ر  املؤسسات  عن    الصادرة 

 .�� �ل وقت وح�ن �ش�� إل��ا، تنمية البشر�ةالقضايا باملهتمة الدولية و 

االنخراو�قوة  اليوم،املطروح    الرهانن  إ هو   ،  �� وال�امل  التام  بأسس إط  والفعال  الفع��  االرتقاء  مسارات  براز 

  هو إيجا�ي، واق��اح   ما  خالل البحث األكيد عن ، من  غناء تجلياتھ املتعددةإ  واملساهمة ��   النموذج التنموي القائم

 علمي  ،ا�خرجات الضرور�ة
ً
،وعملي  ا

ً
��  يتم    ،�ل ذلك  .املطروحة واستشراف الرهانات املتوخاة  التحديات  جا��ة�  ا

وع�� صعيد التجارب الدولية ا�ختلفة �� جميع   ،تمس �� العمق  ،الحقة ومتسارعةمتسم بتحوالت مت  سياق معولم

 .�ة املتوسل ��ا من طرف متخذي القرار التنموي التنمو السياسات �ل  ،أنحاء املعمور 

عام الصرفأنرى    ،و�ش�ل  النظري  ك��ھ   �� التنموي  النموذج  مؤسسا�يإهو    ،ن  األ  ،طار  لضبط  مت�امل  �عاد 

تجعل من    ،وفق تصورات اس��اتيجية ورؤى استشرافية  ،التوازنات البنيو�ة والهي�لية ورسم السياسات ا�ختلفة

من خالل التأسيس لنموذج تنموي حقيقي    ،نصفة واملندمجة للمجتمعات غائي��ا الك��ى سس التنمية املأترسيخ  

 �عمل جاهد  ،وناجح
ً
ا�حرص ع�� توزيعها التوزيع الديمقراطي    ،و�ش�ل متما��   ، نتاج ا�خ��ات� ع�� خلق ال��وات و   ا

 فرادأ ،العادل ب�ن �افة م�ونات ا�جتمع
ً
 .وجماعات  ا

 
 .لى الوراءإمام وخطوتین تنمو�تین متراجعتین  لى األإالص�غة التحدید�ة التال�ة: خطوة تنمو�ة متقدمة   ،اً ساسأ  ،والمقصود �ه   2
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التنموي  الشمو��   ،والنموذج  التحديد  هذا   غالب  ،ووفق 
ً
عنھ  ا ا�حديث  يتم  من    ،ما  املتخذة  املبادرات  نطاق   ��

وما    ،اقتصادي ورفاه اجتما�� وما يرتبط ��ا من تقدم    ،مختلف م�ونات وعناصر ا�ح�امة لتحقيق أسس التنمية

 يجابية �� تدب�� سائر مجاالت الفعل التنموي املنشود معيار�إمن نواتج  ،ينجم ع��ا كذلك
ً
 . 3  ا

امل التنموي  النموذج  دولة  ترنو  ،أي-مول أو�عتمد  ال�ي  شديد  ،الدولة  داخل  إ��  إ  ،و�ثبات  التنمو�ة  ا�حياة  �عاش 

،�غية ال�حاق بركب الدول املتو�جة تنمو�  ،دوالي��ا وهيا�لها
ً
و املرتفعة  أو الدول ذات التنمية البشر�ة املرتفعة  أ  ا

تدب��   ،و��: ا�حطة األو��   .ع�� أر�ع محطات مهمة من محطات االرتقاء الشمو�� بالفعل التنموي ال�ائن -  4للغاية 

 ،6يجاد ا�حلول للمعضالت أو "ال��نحات" إوال�ي يتم من خاللها تكريس مخرجات عملية    ،5طا�ع "سوء ا�ح�امة "

 
     .  12-7صص   ، 2019  ،الر�اط  ،النظر�ة الكبرى ، دار السالم سساأل  : " النموذج التنموي" ،محمد ال�كوري    3
تلـك الـدول    هـي   ،نجـاز التنمـوي المرتفـع أو ذات التنم�ـة ال�شـر�ة المرتفعـةفالدول ذات اإل ،نمائيمم المتحدة اإلمن منظور برنامج األ 4

فـي المائـة  مـن     75فـي المائـة و  51مـا بـین       (التي تقع  مؤشرات تنمیتها  ضمن ما �سمى  ب"الر��ـع  الثـاني مـن شـر�حة التوز�ـع"  
التـي  و ذات التنم�ة ال�شر�ة المرتفعة للغا�ة هـي الـدول  أنجاز التنموي المرتفع جدًا  ن الدول ذات اإلأ  ،في حین  .  )توز�ع  ق�مة  المؤشر

للمز�د من التفاصیل حول هذه التصن�فات الخاصـة �اإلنجـاز التنمـوي للـدول   .على من توز�ع ق�مة المؤشر�قع مؤشرها ضمن الر��ع األ
والـدول ذات التنم�ـة  ال�شـر�ة     )تتموقـع  فـي الر��ـع الثالـث (عالوة على المؤشـرات المرت�طـة �الـدول ذات التنم�ـة ال�شـر�ة المتوسـطة  -

فضـل  أمستقبل    ،نصاف"االستدامة واإل  ،2011تقر�ر التنم�ة ال�شر�ة لعام    : نظرأ  ،)دنى   توجد في الر��ع األ (و المتدن�ة أالمنخفضة 
 .   130- 127ص ص ،2011  ،نیو�ورك  ،نمائيمم  المتحدة اإلبرنامج األ ، للجم�ع"

تمیزت وتتمیز �انتكاسات تنمو�ة متوال�ة   ،الحكامة" �المغرببوصفها محطة من محطات "ما قبل دولة   ، مرحلة "سوء الحكامة"  5
في    ، الملك محمد السادس  ،�ما عبر عن ذلك  ،و�ذا "القد�م"  ،�المستوى الذي �عبر عن محدود�ة النموذج التنموي الحالي  ،ومتكررة
من   ،2017أكتو�ر   13الجمعة    هیوم   ،العاشرةافتتاح الدورة األولى من السنة التشر�ع�ة الثان�ة من الوال�ة التشر�ع�ة  �مناس�ة    ،خطا�ه

ًا، �شهد �ه العالم، إال أن النموذج التنموي الوطني أص�ح ملموس  اً ا �ان المغرب قد حقق تقدمإذ و"  ،نهأخالل تأكیده الحثیث على  
ن الفئات ومن  الحد من الفوارق بیالیوم، غیر قادر على االستجا�ة للمطالب الملحة، والحاج�ات المتزایدة للمواطنین، وغیر قادر على  

 " .ةع�، وعلى تحقیق العدالة االجتماالتفاوتات المجال�ة
لـى  إي نقلـه مـن البیئـة الطب�ـة  أ  ،لمفهـوم  "التـرنح" وتبیئتـه  مجـازي   سـقاطإ�مكـن الق�ـام �عمل�ـة    ،وهنـا  .صـلللتـرنح معنـى طبـي فـي األ   6

االخــتالل     هنــاك ،ولــىفمــن الناح�ــة األ مــن نــاحیتین اثنتــین.  ،مــن وجهــة نظرنــا  ،وهــو مــا قــد یبــرز  .البیئــة المرت�طــة �المجــال التنمــوي 
   اً و السـیر قـدمأخلـل فـي المشـي    ،لترتیـب والتـوازن واانعـدام النظـام    : اً فـي البیئتـین معـ حیـث سـ�ادة السـمات التال�ـة  ،الـوظ�في فـي الـدور

و  أمسـتو�ات  قـوة   تـأرجح   هنـاك  ،ومـن الناح�ـة الثان�ـة  .و الـدوالیبأفقدان التحكم  فـي العضـالت    ،راديغ�اب التنسیق اإل  ،مامنحو األ
كــل مــن المــرض   عــراضأ فــي    ًا،ساســأ  ،وهــو مــا یتجســد   .و �ــالمعنى التنمــوي أســواء �ــالمعنى الطبــي    ،التمظهــرات  / عــراضاأل  ضــعف

  :نـــذ�ر مـــا یلـــي  ،مـــن ناح�ـــة المعجـــم  الـــدالليولـــو    ،تجل�ـــات  المواءمـــة  والتمـــاهي بـــین المرضـــین   مـــن(و المـــرض "التنمـــوي"  أالعـــادي  
و "النصـفي"  أالتـرنح "الجزئـي"    : مـن قبیـل تلـك المرت�طـة ب  ،) ...المناعـة  /"نقـص"  ،العظـام  /هشاشـة""  ،الـدم  /"فقـر"    ،كلـوي / قصـور""
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 ، 7ف�ي ا�حطة ذات الصلة الوثيقة ب "ح�امة الدولة"  ،أما ا�حطة الثانية  .ال�ي �عا�ي م��ا النموذج التنموي ال�ائن 

تنمي صعيد  ع��  ا�حققة  واملكتسبات  املتوفرة  املؤهالت  ش�ى   �� ت��ز  البلد وال�ي  األ   .ة  ا�حطة  من  �ل  و�� و�ش�ل 

يمكن    ،رهاصاتإوالثانية   ا�ح�امة"أملا  "ما قبل دولة  الثالثة  .ن �سميھ بمحطة  تركز ا�حطة  ع�� تو��   ،�� ح�ن 

 
" ترنحـات" نمـوذج  "مـا قبـل    : �ـالمغربالتنم�ـة    : مؤلفنـا  نظـرأ...)و درجـات خف�فـةأدرجـات قو�ـة    (الكلـي والتـرنح فـي الحر�ـة  التـرنح  و 

 .  3ص ،2021 ،الر�اط  ،من�ةمط�عة األ  ،"الترنح" االجتماعي  : ولالجزء األ  ،دولة  الحكامة"
ل المكتس�ات المرت�طة �المسارات  مجم  ،�محطة من محطات "ما قبل دولة الحكامة"  ،�النس�ة للمغرب، نقصد ب"حكامة الدولة"    7

  ،غفالهاإ والتي ال ین�غي    ،و مجمل المنجزات التي حققها المغرب في مختلف مجاالت التنم�ةأ ، شتى األصعدةوعلى   ،التنمو�ة
  والشعب  الملك لثورة  61ال  الذ�رى یؤ�د الملك في خطا�ه  �مناس�ة    ،في هذا الصدد  . -ما تحقق تنمو�ًا    -�اعت�ارها مكتس�ات تراكم�ة

كما هو معلوم، ال �مكن ألي دولة أن تنتقل، بین عش�ة وضحاها، من مرت�ة إلى " نهأعلى     ،  2014غشت    20األر�عاء  یومه  
سنة األخیرة، تمكن   15والمغرب نموذج لهذه التراكمات. فخالل    .�استثمار التطورات اإل�جاب�ة التي راكمتها عبر تار�خهاأخرى، و�نما  

من ترس�خ مساره الد�مقراطي، وتوطید دعائم نموذج تنموي، مندمج ومستدام، �قوم على المزاوجة بین المشار�ع اله�كل�ة، والنهوض 
تحق�قها، ال    المكاسب والمنجزات التي تمن "أ  ن الملك یؤ�د في نفس الخطاب علىإف  ،ورغم ذلك  ..."�التنم�ة ال�شر�ة والمستدامة

إما    ،قتصاد المغر�يفاال  .على مضاعفة الجهود والتعبئة الدائمة  اً قو�  اً لالرت�اح الذاتي، بل �جب أن تشكل حافز   اً ین�غي أن تكون دافع
مرحلة من   لقد بلغ نموذجنا التنموي   .جهود مكوناته. و�ما أنه س�خلف موعده مع التار�خ، �فضل مؤهالته، وتضافر  اً أن �كون صاعد

للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة. إال أن السنوات القادمة ستكون حاسمة لتحصین المكاسب،    النضج، تجعله مؤهالً 
رادة الملك�ة في ضرورة  تعز�ز المكتس�ات والمنجزات  تتجلى اإل  ،ساساأل  على هذا  " ...وتقو�م االختالالت، وتحفیز النمو واالستثمار

  ،على تقو�م االختالالت  ،و�استمرار  ،ووجوب العمل   طار طموح جماعي مشتركإي توطید مسارات "حكامة الدولة" في  أ  ،وتحصینها  
والنموذج االقتصادي    ،اً ناضج  اً نموذج   وجعل النموذج  التنموي   ،صالح لمختلف  تمظهرات "سوء الحكامة"ي الق�ام  �عمل�ات اإلأ

  . بر�ب الدول الناهضة  ،المطافواللحاق في نها�ة    ،لى مرحلة "دولة الحكامة "إ  ،واالنتقال  المع�اري عبر ذلك    ،اً صاعد    اً نموذج
ولید لحظة     اً طالقإ لن �كون    ،المنادى �ه  ،ن النموذج التنموي البدیلأ�مكن التأكید على    ،س�اقات هذه السیرورة  المتحر�ةوفق  

ین�عث في �ل اللحظات التار�خ�ة    ،ال  �موت حي بل هو  نموذج    ،ذات�ة مرت�طة  �جوهره  وال نتاج فقط  لعوامل    ،عالن عنهاإل
المغرب المعاصر خطوات  للتجارب  والممارسات التي خطا    �جابي  اإللمواصلة  التراكم    ،و�شكل متجدد   ،من جدید    ،المصیر�ة

ودرجات انخراطه في منظومة    اً مكانه ال�شري  والطب�عي معإي  أ   ،وفق مؤهالته االسترات�ج�ة  ،الغائيمستواها  تحققها     ج�ارة  على
 و�شكل دائم  ،نه �صبوألى   إذي ین�غي النظر  النموذج" ال"فهو ذلك    ،ومن ثم  .والد�مقراط�ةوارت�اطاتها  العالئق�ة �التنم�ة    ،التطور  

�المجتمع  �صل    ،رائد ور�ادي  نموذج    ،الخالصفي عمقه المع�اري    ،   اً د�مقراط�   اً تنمو�  اً �ص�ح  نموذج  / ن �كون أ لى إ ،ومستدام  
  اً بنیو�  ،اً اجتماع�  ،اً اقتصاد�  ،اً س�اس�  : التنموي"مان "لى بر األإ  ،اآلن  نفسهوفي    ،ومن منظور التوجه التنظ�مي الجدید   ،اً مع  والدولة 
                                                      ...اً وق�م�
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رائدة    ،الوصول  تنمو�ة  نماذج  ا�ح�امة"إع��  "دولة  املتعددة   ،��  تن�يل   ،8بأنماطها  �� مرحلة الحقة من  والوصول 

                              . �� محطة را�عة �� محطة "ما �عد دولة ا�ح�امة"إلها  األ�عاد الغائية

 إ
ً
ش�االت املرتبطة باالنتقال املعياري من جزء من مرحلة "ما ع�� تحديد �عض اإل   ،سنعمل �� دراستنا هاتھ  ،جماال

الوقوف   ،ومن خاللھ  .�ش�ل خاص   ،مرحلة "دولة ا�ح�امة"  �� إواملتعلق ب "ح�امة الدولة"    ،قبل دولة ا�ح�امة"

الدولة ووظائف  أدوار   �� ا�حاسم  التحول  فرضية  عام  ،ع��  ذلك  .�ش�ل  "التوجھ   ،�ل  بناء  عملية  سياق   ��

ع�� األنماط   ،و���ك�� شديد  ،مع ا�حديث  .وال�ي تتو�� �� ك��ها بلوغ مدارك "دولة ا�ح�امة"  ،9التنظي�ي ا�جديد"

ع�� دولة النموذج التنموي املأمول    ،والعمل ع�� تبيئة �ل ذلك  ،املتعلقة ��ذا النموذج املتطور من الدول   املمكنة

                            .ملغرب الغد

 

 

 
دولـة   ،دولـة القـ�م ،الثقـةو دولـة القـرب    ،دولـة التمكـین  ،دولـة الرفـاه  ،نتـاجدولـة اإل  ،نجـازدولـة اإل :عشـر    ر�عـةأفـي    نماطنحدد هذه األ  8

ــة المؤسســـات  ،نصـــافاإل ــانون  ،دولـ ــة الحـــق والقـ ــامن ،دولـ ــة التضـ ــة المواطنـــة  ،دولـ ــة  ،دولـ ــة المعرفـ ــة الجهـــات  ،دولـ ــة ،دولـ ــة    دولـ حكامـ
                                                                                                                            .المخاطر

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   ،ومـن منطلـق  التقر�ـر العـام للجنـة الخاصـة �ـالنموذج التنمـوي   ،اً ساسـأ  ،الذي یدعو له النموذج  التنموي الجدید یتمثـل  ،هذا التوجه    9

دولـة    ،دولـة اسـترات�ج�ة  .توجه �عبئ �افة القوى ضمن توزان �خلق المز�د مـن فـرص التقـدم ،في الجمع  بین "دولة قو�ة ومجتمع  قوي"
طــار  وتتــ�ح  اإل  ،دولــة ضــا�طة تحــرر طاقــات مختلــف الفــاعلین  وتضــمن لهــم االســتقالل�ة  فــي التصــرف وتحملهــم المســؤول�ة  ،حام�ــة

�قابلهـا مجتمـع �حشـد �ـل طاقاتـه و�سـتغل    ،والمنفعة  المشتر�ة والصالح العـامالمناسب  لتعبئة  �ل الطاقات  في خدمة  تنم�ة البالد   
جـل  أمجتمـع  �سـاهم ف�ـه الجم�ـع  مـن    .�حافظ  و�ثمن غنى تعددیته  ،مجتمع  تعددي  .فرص  المشار�ة  الواسعة  بروح من المسؤول�ة

د الحلـــول  �شـــكل  یتناســـب مـــع درجـــة  تعقـــد  �جـــاإ�مـــا �ســـاهم  بـــذ�اء جمـــاعي فـــي    ،المنفعـــة المشـــتر�ة و�حـــرص علـــى الحفـــاظ علیهـــا
مجتمع  �مسك  بزمام  مصیره  بروح من المسؤول�ة  والمواطنة  و�دعم  تشار�ي مـع دولـة  متشـبثة  بتحقیـق   .المجموعات  المكونة له

تحر�ـر الطاقـات  واسـتعادة  الثقـة  لتسـر�ع     : النمـوذج  التنمـوي الجدیـد     ،اللجنة الخاصة �النموذج  التنموي  : نظرأ .هداف المنشودةاأل
 .54ص  ، 2021بر�ل أ ،-التقر�ر العام -ة  التقدم وتحقیق  الرفاه للجم�عوتیر 
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ً
الدولة"  ،أوال "ح�امة  "ا�حكم")  من  دولة  " إ(  ا�ح�امة  "دولة  ومؤشرات : ��  االنتقال  مستو�ات  

 التحول     

                                             :"ح�امة الدولة" /مدخل حول "دولة ا�حكم"   -1

التنموي. وذلك من منطلق ر�اد��ا،   الفعل  �� س��ورة  ا�ح�امة بم�انة خاصة  الدولة كعنصر من عناصر  تحظى 

عامة سياسة  أي  وتنفيذ  وصياغة  القرار  واتخاذ   صنع  مسارات   �� األزمنة،  مختلف  وع��  طو�لة،  متبناة.  وملدة 

غالب   فالقرار، 
ً
والسيا تتخذه.  أو  تصنعھ  ال�ي  السلطة  مع  يتما��  ما  كث�� ،  العمومية،   اسات 

ً
بأ��ا   ا توصف  ما 

القرارات  من  التنموي،  الفعل  فيھ  بما  العمومي،  الفعل  مخرجات  �ل  ترتبط   و�ذلك،  السلطة.  سياسات 

والسياسات، و�الدرجة األو��، ��ذا امل�ون الرائد واملهيمن ع�� با�� م�ونات ا�ح�امة، من منظور امتالكھ ألدوات 

أوآو  بطر�قة  �شرعن  قد  الر�ادة  ليات،  لهذه  الطو��  أو  القهري  التن�يل     / بأخرى، 
ً
مثال أخذنا  فإذا  ، الهيمنة. 

عل��ا  املتعارف  الستة  بأنماطها  العمومية،  التنظيمية،   : السياسات  التوزيع،  إعادة  التوزيعية،  االستخراجية، 

 الرمز�ة وا�جوابية، فإننا، سنجد وجو�
ً
ا�جاالت األوسع أمام تبلور هيمنة ، أن �ل املؤشرات اإلرهاصية، ستفتح   ا

حدة ع��  العمومية  السياسات  أنماط  من  نمط  �ل  وأداء  ووظائف  أل�شطة  واحت�ارها  السياسية                                                                                          :السلطة 

االستخراجية    – مل   :السياسات  املستمرة  الدولة  ع�� �عبئة  املادية،  إلم�انيا��ا  املتواصل   والرفع  البشر�ة  واردها 

وا�خار��  الداخ��  لالق��اض  صارمة  سياسة  إ��  وال�جوء  الضرائب                                                                                  ؛سن 

التوزيعية  – ا  :السياسات  حاجيات  بتلبية  السياسية  السلطة  أش�ال قيام  �ل  من  الرفع  خالل  من  ملواطن�ن، 

                                                     ؛اإلنفاق العمومي وا�حرص ع�� توزيع املنافع وا�خدمات

 سياسات إعادة التوزيع: عمل الدولة ع�� إعادة توزيع املنافع وا�خدمات، �ش�ل يحمل أ�عاد  –
ً
منصفة وعادلة    ا

                                                                     ؛� هشاشةلصا�ح الفئات األك�

التنظيمية  - للقوان�ن    :السياسات  وضعها  ذلك،   مظاهر  ومن  ا�ح�امة.  م�ونات  با��  لتدخالت  الدولة  ضبط 

لسلوكيا املنظمة  املشروع   توالقواعد  العنف  احت�ار  ع��  والعمل  وا�جماعات،                                                                                  ؛ األفراد 
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الرمز�ة    – عدة   :السياسات  ع��  املواطنة،  منسوب  من  املستمر  والرفع  الوط�ي  الشعور  ملقومات  الدولة  غرس 

تخلد ال�ي  واملناسبات  باألعياد  االحتفاء  قبيل  من   تار�خي مبادرات، 
ً
ومنجزاتھ  ا الوطن                                                                                    ؛أمجاد 

ا�جوابية    - �األزما  :السياسات  ا�خاطر،  استشراف  ع��  الدولة  االحتجاجية    تقدرة  وا�حر�ات  السياسية 

                    �ي وناجع.                                                             آومعا�ج��ا �ش�ل 

وقوة، ضرورة تب�ي مقار�ات   حورغم أن الواقع املعولم الذي �عيش ع�� إيقاعھ عالم اليوم، أخذ يفرض، و�إ�حا

املشا�ل و�عقد   ت�خم  ملعا�جة  هذه   �شاركية  حرص  كذلك  ورغم  والدول.  ا�جتمعات  صعيد  ع��  املطروحة 

وأحيان العام،  الشأن  قضايا  �ختلف  تدب��ها  سياقات  أمام  الالزمة  املسافات  وضع  ع��   األخ��ة، 
ً
إ��  ا تراجعها   ،

الدولة تمارس اختصاصات  للعيان، أن  بادي  أ��ا محسو�ة، فإنھ، وما يالحظ �ش�ل  بيد  الوراء بخطوات كب��ة، 

هيمنة بنوع من املهارة املطلقة، تجعل منطق ا�حكم  �غلب منطق ا�ح�امة. فح�ى األدوار والوظائف، ال�ي يمكن  ال

أن تضطلع ��ا با�� م�ونات وعناصر ا�ح�امة،  من مجتمع مد�ي وقطاع خاص ومواطن، �� تخول لها، و�ش�ل 

تنقيطية   بكيفية  الدولة  طرف  من  ف��  goutte-à-goutteحصري،  ومتحكم  أو ،  للتفاوض  ف��ا   مجال  ال  ا، 

املساومة. و�� املسألة، ال�ي �عرفها ح�ى الدول املتسمة ب"التخمة" الديمقراطية. مما يجعل �� ��اية األمر، أدوار 

                                                                           الدولة، تتج�� باعتبارها �� األصل، أما أدوار با�� امل�ونات، ف�ي ال ت��ز إال استثناء، و�ش�ل عر�ىي وجد محدود.                 

هو  ما  طيا��ا،   �� تحمل  ف�ي  للدولة.  القوي  التواجد  ع��  و�نيا��ا  هيا�لها   �� ت���خ  عامة،  سياسة  �ل  إن 

إجرائي/ �شري��  وما هو  ل  /تقني�ي من جهة،  ثالثة.  وما هو قضائي من جهة  ذلك، فإن تنفيذي من جهة أخرى، 

سياقات  وفق  إليھ  ينظر  أن  يجب  ا�ح�امة،  نظام   �� محوري  وكعنصر  أسا�ىي  كفاعل  بداية  الدولة  دور  تناول 

الثالث عالقة   : السلط  إطار   ��  ،( القضائية  األجهزة   ) والقضائية  (ا�ح�ومة)  والتنفيذية  (ال��ملان)  التشريعية 

�ا من أدوار ووظائف ع�� صعيد �ل مؤسسة من هذه  جدلية صارمة، �عت�� الدولة خيطها الناظم، وما ينجم ع�

املؤسسات ال�ي تتو��، ووفق مرجعيات ومنطلقات معينة، تدب�� �ل مجال من مجاالت  اشتغالها ع�� حدة، مع 

القيام  ا�ح�امة،  باعتبارها عنصر من عناصر  ثم، فع�� هذه األخ��ة،  الدولة.  ومن  النسقي ع�� م�ون   االرت�از 
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ات �� سبيل �عز�ز ت�و���ا املد�ي وتكريس أ�عادها ا�حداثية وترسيخ قيمها الديمقراطية. فعل��ا بجملة من ا�خطو 

 
ً
، أن توفر اإلطار التشري�� املالئم الذي �سمح  باملشاركة الفعالة، عن طر�ق صياغة قوان�ن مرجعية توطد أوال

عل ا�جميع ينخرط، بو�� ومسؤولية،  إحدى أبرز مبادئ ا�ح�امة، أال وهو مبدأ حكم القانون، بالش�ل الذي يج

التنموي  الصرح   بناء  مسارات  ثاني  ؛��   ثم، 
ً
إطار ا  �� ال��ابية  ا�ح�امة  لهيئات  موسعة  اختصاصات  تخو�ل   ،

الالزمة  والبشر�ة  املادية  املوارد  �ش�ى  و�كفاية،  تزو�دها،  مع  الالمركزي،  ا�حكم  أنماط  ل�ل  اإليجا�ي  التكريس 

 وثالث  ؛�� أحسن وجھ و�الكيفية  املطلو�ةوالضرور�ة ألداء وظائفها ع 
ً
العمل، و�ش�ل حثيث، ع�� خلق أجواء ا  ،

من التوافق البناء والتشاور املوسع ب�ن �ل املتدخل�ن �� تدب�� قضايا  الشأن العام واملساهم�ن �� بلورة مختلف 

املتفر  وأجهز��ا  الدولة  من  الرسمية،  املؤسسات  من  �انوا  سواء  العمومية،  من  السياسات  �انوا  أو  ع��ا،  عة 

 املؤسسات الغ�� الرسمية، من منظمات ا�جتمع املد�ي وفعاليات القطاع ا�خاص. 

قبيل   من  ع��ا،  محيد  ال  ال�ي  االش��اطات  �عض  توف��  الضروري  من  يبدو  ا�خطوات،  هذه  تب�ي   �� الشروع  وقبل 

التأكي وكذا  العامة،  ا�حر�ات  ملنظومة  أرحب  مساحات  حقوق دتوطيد  اح��ام  مسألة  ع��  وجو�ي،  و�ش�ل   ،

  �� التمي�� و�نصافها و�شراكها  املرأة من �ل أش�ال  الكفيلة بضمان حماية  التشريعات  اإل�سان والعمل ع�� سن 

السلطة  -دواليب ا�حياة ا�جتمعية وتخو�ل وسائل اإلعالم امل�انة الرائدة، من منظور تبلورها كسلطة من السلط

 .  -الرا�عة 

�ز ا�حديث عن الوظيفة املرجعية للمؤسسات الرسمية، من دولة وأجهز��ا التا�عة  لها،  كمتدخل رئي�ىي ��  هنا، ي�

تفعيل مختلف التكريسات العملية ملنظومة ا�ح�امة، وجعلها تنتقل من ا�جانب اإلتيمولو�� الصرف إ�� ا�جانب 

رح �� املمارسات العملية. ال�ىيء، الذي يصنع  ال��اغما�ي ا�حض، والقادر ع�� تجاوز معظم التمايزات ال�ي قد تط

إ��   سياق  من  الصعيد،  هذا  ع��  املرصود  التباين  ملستو�ات  الضرور�ة  زم�ي  : خرآاملقاومات  أو    /سياق   تار��� 

مجتم�� . و�� املستو�ات، ال�ي يحاول دستور الدولة، باعتباره أس�ى قانون ف��ا، أن يقلل من حدة    /سياق  م�ا�ي  

اثن�نالتأث��ات   معني�ن  األحيان،  غالب   �� لنفسھ،  يصنع  قد  التباين  أن  منطلق،  من  ع��ا،  الناجمة    :السلبية 



  التنموي المأمول بالمغربدولة الحكامة" أو دولة النموذج  نحو"

 
  1 و   3 ی ن و 2  ي 0 2 1  1 2 ة     ح ف ص ل ا  

 االختالف الذي يتحول إ�� االئتالف والتمايز الذي يوصل إ�� التعدد. و�ذلك، يكت�ىي التباين أ�عاد
ً
كث��ة،  إيجابية  ا

التحيي�ي، �أ�عاد تحدد، و�دقة، األدوار املنوطة   �عمل الوثيقة  الدستور�ة جاهدة ع�� تكريسها التدر��� وتفعيلها

وقوة   دينامية  بخلق  الكفيلة  الك��ى  املعالم  يو�ح  الذي  بالش�ل  العمومية،  السياسات  فاع��  من  فاعل  ب�ل 

ا�جتمع. وهو التحديد، الذي، عادة، ما �ستشف من مدخالتھ، أن دور الدولة ومؤسسا��ا، هو دور "اإلشراف من  

جسد باألساس، �� عمليات متطورة، من قبيل: التتبع، التنسيق، التنشيط، املواكبة، املصاحبة، أع��"، والذي يت

 املساعدة، ا�حماية والتقييم، وأحيان
ً
 التقو�م وا�حاسبة.  ا

إرساء منظومة ا�ح�امة، تم رصد  مستو�ات متشعبة التصورات   �� هذا السياق ا�جديد واملتجدد لدور الدولة ��  

ر ا�حيوي، واملتجسدة �� تب�ي العديد من الدول لرؤ�ة استشرافية موحدة ومت�املة، مؤسسة  بخصوص هذا الدو 

محطات   باعتبارها  التنمو�ة،  ا�خطط   �� ا�حلية  األ�عاد  إرساء  مع  الفاعل�ن،  واختالف  املتدخل�ن  �عددية  ع�� 

أدو  توزيع  إعادة  ع��  العمومية،  السياسات  مقومات  بناء  إعادة   �� مهمة  ا�ح�امة.                  اس��اتيجية  م�ونات  با��  ار 

فالدولة، �� الوقت ا�حا��، وكمالحظة مغرقة �� البداهة، أصبحت كب��ة بالنسبة للمشا�ل الصغرى، و�� املقابل 

وا�حدقة  ا�جديدة  ا�خاطر  ظل   �� املوضوعية  م��را��ا  تجد  مالحظة  و��،  الك��ى.  للمشا�ل  بالنسبة  صغ��ة 

البشر�ة   واملسؤول  با�جتمعات  ا�جدي  باألخذ  إال  املناسبة،  ا�حلول  لها  توجد  لن  ا�خاطر،  هذه  جانب.  �ل  من 

جمعاء،    ةليات املنظور التشار�ي وصياغة أجو�ة جماعية قادرة ع�� حماية سائر أنماط العيش املش��ك لإل�سانيآب

جد الصعب  فمن  ذلك،  ومع  البشري.  التقدم  بثمار  وعادل،  منصف  و�ش�ل  تتمتع،   وجعلها 
ً
بالغياب ا القول   ،

عنصر  باعتبارها  الدولة،  لتواجدات   املطلق 
ً
األدوار    ا �عض  تحتكر  الزالت  ف�ي  ا�ح�امة.  كينونة   ��  

ً
مفصليا

تقنية  �شر�ة،  مالية،  وسائل:  لعدة  امتالكها  منظور  من  وذلك،  الذكر.  السالفة  لهيمن��ا  والضامنة  االس��اتيجية 

و�حج  مصا�حها،  يحقق  الذي  بالش�ل  القرارات،  وفرض  املبادرات  واتخاذ  الن�اعات  تدب��  من  تمك��ا  م  وقهر�ة... 

مصا�ح با�� امل�ونات إ�� املستوى الذي يجعلها �� وضعية تبعية مطلقة للدولة، مادامت �� الطرف املهيمن. وهو  

 ما ي��ز من خالل نموذج ا�جتمع املد�ي ال�ور�ورا�ي، والذي يظل دوم
ً
يدور �� فلك الدولة، وال �ستطيع أن �عيش    ا
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ها وعطاياها، مما يضرب �� الصميم أحد املبادئ ال�ي �ش�ل أو �ستمر �� منأى ع��ا، أو بدون االستفادة من منح

    جوهر الفعل املد�ي، وهو مبدأ االستقاللية.                                                    

                                :االنتقال املعياري من "ح�امة الدولة" إ�� "دولة ا�ح�امة " -2

اق االنتقال املعياري ا�حاسم من مرحلة "ح�امة الدولة" إ�� مرحلة "دولة ا�ح�امة"، أنھ، يمكننا القول، و�� سي

عموم بالدولة  املرتبط  الذكر  السالف  الهيمنة  طا�ع   ورغم 
ً
التحوالت  ا عمق  مدى  التجليات  من  العديد  أبرزت   ،

باال  املتعلق  التحول  ف��ا  بما  ا�ح�امة،  م�ونات  من  الهام  امل�ون  هذا  ع��  الدولة الطارئة  من  املفص��  نتقال 

القديمة، ذات البنيات التدب��ية العتيقة، وال�ي �عتمد، ع�� آليات واس��اتيجيات م��الكة وهشة �� �سي�� شؤو��ا 

ع�� مختلف األصعدة إ�� الدولة ا�حديثة، ذات الهيا�ل املعاصرة، وال�ي تتوسل بتصورات ومن�جيات عمل أك��  

 تطور 
ً
ها لقضايا الشأن العام. ومع�ى هذا االنتقال العميق، والذي يروم �� ك��ھ التخفيف وأك�� دينامية �� تدب��   ا

من طا�ع الهيمنة املفرطة وا�حضور الكثيف مل�ون الدولة، و�ش�ل أو�ح، أن تصبح الدولة شر�كة فقط �� تدب�� 

إ��   ذلك. هذا التحول شؤون ا�جتمع، وليس مستبدة ب�ل الصالحيات وا�حتكرة �ش�ل �امل للقنوات املفضية 

إل��ا  ا�جذري، الذي يجب أن �عرفھ بنيات الدولة ومؤسسا��ا، هو جوهر ا�ح�امة ا�حقيقية ال�ي تزداد ا�حاجة 

 يوم
ً
 �عد يوم، و�� سائر ا�جتمعات والكيانات.                                                                   ا

 
ً
 عميق  ل�ي �عرف الدولة تحوال

ً
ن هذا النوع، فإن األمر يظل �ستد��، و�استمرار، االنخراط الفع�� والفعال ��  م  ا

س��ورة إصالحية حقيقية ومتواترة، ال ر�ب �� أ��ا ست�ون شاقة ومتعبة. وتتطلب، بالتا��، ت�حيات جسام، لكن 

دولة قمعية، دولة �� املقابل ال مناص م��ا، خاصة إذا �انت هناك إرادة صادقة ل��سيخ أسس دولة قو�ة، وليس  

تمام تدرك  املدى،  و�عيدة  املعالم  وا�حة  اس��اتيجية  لها   ديمقراطية، 
ً
الذي  ا املسار  استشرا��،  إطار  و��   ،

قبيل من  متطورة،  نماذج  نفسها  من  الدولة  تب�ي  أن  ذلك،  �ل  وغاية  ستنحوه.  الذي  واالتجاه                                                                                      : ستتخذه، 

                         ؛ماض��ا وحاضرها ومستقبلها : *دولة الصرامة، حاسمة مع تار�خها
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تكريس أ�عاد السياسات التنمو�ة   ،سباألسا  ،وال�ي تتو��  ،*دولة ا�ح�امة، ال�ي ��تم باألنماط التدب��ية الناجعة

ذات الوقع اإليجا�ي ع�� مختلف شرائح ا�جتمع، والذي �سهر   ،ا�ختلفة، من خالل التوسل باملشاريع وال��امج

املصا�ح.                                       وتضارب  وال��دد  والصراع  التوتر  أش�ال  �ل  عن  منأى   �� وذلك،  شؤونھ.  تدب��  ع��                         جاهدة 

ا�حكم ا�جيد أو ا�ح�امة، ع��  اإلقرار بحتمية   /هكذا، فإن االعتقاد الرا�خ، الذي تأسست عليھ فكرة التدب��

ال�ي تمكن وترفع   التنمو�ة، أي الدولة  �� مجال السياسات  االنتقال املرج�� من الدولة كفاعل رئي�ىي ومحوري 

الليب��اليـة املتواضعة      l’Etat Développeurباستمرار من فرص التنمية      l’Etat  Modestنحو نموذج الدولة 

Libéral   ،  و�إ�عاز التنمو�ة،  األنماط  �عض  غائيات  من  للتمك�ن  الضرور�ة  الصيغ  بإرساء  املرتبطة  الدولة  أي 

أساس تتمحور  كث��ة،  انتقادات  محط  جعلتھ  بالتنمية،  املهتمة  االقتصادية  والتوجهات  النظر�ات   �عض 
ً
حول    ا

غالب  السيا�ىي،  النشاط  أن  ع��  بالتأكيد  املرتبطة  األف�ار   مختلف 
ً
والعادي ا اليومي  التدب��  مجرد  يتجاوز  ما   ،

 محلي  : للشأن العام
ً
 ووطني  ا

ً
هذه الوضعية التخلص ا�ج��ي وال��ائي من أدوار   ، لكن دون أن  يقصد من تمظهراتا

 الدولة، وال�ي تظل  �� ��اية  التحليل أدوار 
ً
خاضعة ملنطق التطور، خاصة ع�� مستوى اتخاذ القرارات املتعلقة   ا

بالشأن العام، وما تتطلبھ من اش��اطات م�حة، من قبيل العقلنة واالستشراف والرؤ�ة االس��اتيجية املتبصرة... 

ا��جامو�ال أك��  "ا�ح�امة"  مفهوم  جعل   تا��، 
ً
عملية   ا �عقيدات  مع  مرونة  وأك��  للدولة،  املتشابك  الواقع   مع 

   اتخاذ القرار العمومي.

   : ا�ح�امة كفلسفة عميقة لتفعيل الدولة -3

�� مجال إعادة قراءة مفهوم "ا�ح�امة" داخل امل�ون السيا�ىي   la dimension analytiqueينطلق البعد التحلي��  

من خالل إعادة تأو�ل مفهوم وحدود الدولة نفسها. وذلك، ع�� نقد الرؤ�ة السائدة داخل حقل العلوم السياسية، 

رها وال�ي قامت ع�� أولو�ة وظيفة الضبط االجتما�� واملراقبة ا�جالية نحو تصور أك�� �سقية، ينطلق من اعتبا

 بمثابة تنظيم من الفاعل�ن ومجمع للمرجعيات واملصا�ح والتحالفات، �� حالة تفاعل دينامي�ي مستمر.
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ا�جديدة   املقار�ة  املؤسساتية/القانونية   /هذه  القراءة  و�وابح  أعطاب  تجاوز  جاهدة  اليوم  تحاول  املتجددة، 

العام ع��    l’Action Publiqueللنشاط  تقوم  وال�ي  ا�حديثة،  ع��  للدولة  االنفتاح  نحو  والتفس��  الوصف  مجرد 

حقول معرفية أخرى، �االقتصاد وعلم اإلدارة وتقنيات التدب�� والسوسيولوجيا السياسية والسياسات العمومية، 

أدا��ا،  وتحس�ن  مردودي��ا  من  الرفع  و�م�انيات  الدولة  اشتغال  لكيفيات  األعمق  والتأو�ل  الدقيق  الفهم  �غية 

 خصوص
ً
هو  التضارب     l’Etat en Actionع�ن االعتبار، السمة ال�ي ت��ز، أن ما يم�� الدولة النشيطة  ، إذا أخذنا �ا

والتسو�ات،  التحالفات  عن  الدؤوب  و�ح��م  جهة،  وتباين مرجعيا��م من  الفاعل�ن  مستوى مصا�ح  ع��  املرصود 

 ع�� التفاوض من جهة ثانية.                          

يمكن ف  الصدد،  �ع�ي و�� هذا  ال   ، ا�ح�امة  أهم أسس  �أحد  إل��ا  ينظر  وال�ي  الالمركز�ة،  سياسة  أن  كيف  هم، 

 بالضرورة مز�د
ً
 من الديمقراطية ا�حلية �� مجال اتخاذ القرار، بل قد تحجب رغبة سياسية �� تكريس مز�د  ا

ً
من    ا

املراقبة مركز�ـ اإلدار�ة  الوحدات  املز�د من   املركز�ة. وذلك، ع�� إحداث 
ً
بالتا��،    ا لتحميلها،  املنتخبة.  ا�جالس  أو 

 مسؤولية فشل الدولة �� �عض السياسات القطاعية.                                                              

 أ،  إذ  همية دمقرطة تدب�� التنمية ال��ابية.أهنا، و�غية تجاوز هذا اإلش�ال، تتج��  
ً
عقود   ، و�عدنھ، و�املغرب مثال

الذي  م املركزي  التخطيط  اعتماد  الهيئات أن  لتمتيع   ا�حاجة  برزت  ا�حلية،  املطالب  تلبية  عن  �جزه  ثبت 

مالئمة  وموارد  فعلية  باختصاصات  ملموس    .الالمركز�ة  تنموي  مضمون  إعطاء  من  املطاف،  ��اية   �� يمكن،  بما 

السيا الشرعية   رهانات  ب�ن  الت�امل  تحقيق  ومن  التمثيلية،  التقنية  للديمقراطية  الفعالية  ومتطلبات                                                                                          . 10سية  

 جد  �حلوامن ا  ، و�� هذا السياق،هكذا
ً
رهان من    ،�� �� حقيقة أمرها  ،االس��اتي��   ال��ا�ي  التدب��  أن فلسفة  ،ا

ال��ا ا�ح�امة"  "دولة  بناء  ��ا   .بيةرهانات  يرتبط  ما  والقرب  ،مع  واملأسسة  والتعاون  التشارك  مبادئ  وال�ي   ،من 

السائد ال��ا�ي  الفعل  وممكنات  مقدرات  تثم�ن  مرتكز   ،بإم�ا��ا   وجعلھ 
ً
ا�حلية  ا الديمقراطية  مرتكزات                                         .من 

 
فــاق التنم�ــة  آضــمن "الد�مقراط�ــة المحل�ــة  و   ،والمخــاطر  الفــرص  : تــدبیر التنم�ــة التراب�ــة  وســؤال الد�مقراط�ــة  ،عبــد الرف�ــع  زعنــون   10

  ،�حــاثمنشــورات مر�ــز تكامــل  للدراســات واأل  ،در�ــس جــردان وعبــد المــنعم  لزعــرإتنســیق    ،"–دراســات  متكاملــة    -التراب�ــة  �ــالمغرب  
   .125ص ، 2020 ،  أكادیر ،مط�عة قرط�ة  
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فعال ومتما�� للمشاريع ال��ابية �� س��ورة   إدماجال با�حرص األكيد ع�� القيام �عملية  إ  ،وذلك لن تتحقق مراميھ

املنشود  التنموي  القوة   . النموذج  ملواطن  الشمو��  الت�خيص  مستو�ات  �ل  االعتبار  �ع�ن  األخذ  ضرورة  مع 

ترابية تنمو�ة  س��ورة  ل�ل  ال��ا�ي  ،والضعف  الفعل  مجاالت  ش�ى  صعيد                                                                                                                                                                                                                                                      .وع�� 

 :قلنة القرار العمومي ا�ح�امة كمقار�ة جديدة لع-4

أصيل  �إطار  الدولة  طرف  من  استجابة  أك��  ا�حا��،  الوقت   �� رهانا��ا،  أ�حت  وال�ي  ا�جديدة،  الكيفية  هذه 

وفاعل محوري لتدب�� الشأن العام، يمكن أن ت�ون أك�� دينامية بالنسبة إلدراك عمق تطو�ر القرارات املتخذة، 

عرفت  مفهوم "الدولة الوطنية" �ش�ل متأخر، وال�ي تبقى �ش�ل أو   خاصة ع�� صعيد األ�ساق السياسية، ال�ي

. حيث، أن أغلب هذه األ�ساق، ومن  11بآخر ا�خاسر األك��، نتيجة هيمنة األ�عاد املعيار�ة �� تداول فكرة ا�ح�امة

التوسل   ع��   األخ��ة،  العقود  خالل  جاهدة  عملت  قد  التحول،  بضرورة  الشديد  إيما��ا  واملتكرر  جراء  املستمر 

القانون، وسيادة   حكم  قبيل  من  ا�ح�امة،  آليات  من  العمومي،   بالعديد  املرفق  تخليق  اإلداري،  اإلصالح  ثقافة 

التشاركية،  الديمقراطية  ا�حر�ات،  ودس��ة  ا�حقوق  مأسسة  الفساد،  ومحار�ة  الشفافية  وا�حاسبة،  املساءلة 

نھ، وكما يرى الكث��ون، مازالت األدوار التقليدية /الضبطية للدولة حر�ة املبادرة للقطاع  ا�خاص... ومع ذلك، فإ

سياسا��ا  أنماط  مختلف  صعيد  ع��  واالس��اتيجيات،  القرارات  اتخاذ  عمليات  لصرح  الرئيسية  اللبنات  تمثل 

 لة حارسة   العمومية، و�أننا أمام عملية متحكم ف��ا، ترنو إعادة إنتاج النماذج السابقة للدولة الرأسمالية، من دو 

Etat  Gendarme  12  حيث، وظيف��ا األس�ى ضبط  األمن الداخ��  وا�خار��، ودولة عناية .Etat  Providence  13، 

 ،Etat  Fonctionnel   14يظل دورها الر�ادي، هو التدخل ��  ا�جاالت االقتصادية واالجتماعية، ودولة وظيفية   

 
ص    ،  2009  ،العــدد الخــامس  ،مجلــة الدول�ــة  ،  الحكامــة والس�اســات العامــة، مســاهمة فــي نقــد ال�عــد المع�ــاري للمفهــوم  ،خالــد فر�ــد   11

      . 102-101ص
 .حتى حدود الحرب العالم�ة األولى ،و�الض�ط .وهو النمط الذي ساد من القرن الثامن عشر حتى بدا�ة القرن العشر�ن  12
 .لى س�عین�ات القرن العشر�نإامتد هذا النموذج من ثالثین�ات    13
 الوقت الحالي.في    ،و�قوة  ،اً نه النموذج الذي ما زال منتشر أونرى   .الوظ�ف�ة" في س�عین�ات القرن العشر�نسیبرز نموذج "الدولة    14
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يقنوقراطية خالصة، ع�� ضمان أفضل �سي�� لفائدة  جميع شرائح �عمل  جاهدة، و�واسطة آليات ب��وقراطية وت

 ا�جتمع.

، غ��  Daniel Kaufmannوهنا، نجد أن تطو�ر مسارات ا�ح�امة، كما يرى ذلك ا�خب�� االقتصادي دانيال �اوفمان

 ره�ن، فقط، بتدفق املز�د من املداخيل، علمـ
ً
أن تطو�ر إدارة ا�ح�امة �� بلد مع�ن يؤدي بالضرورة إ�� الرفع من    ا

العكس  وليس  موقعـ 15الدخل،  وتأخذ  املسؤولية،  بنفسها  تتحمل  أن  الدولة،  ع��  الالزم  من  يصبح  ثم،  ومن   . 
ً
 ا

 متقدمـ
ً
وال�ي  ا واملؤسساتية،  السياسية  تنفيذ اإلصالحات   غالب  ،�� عملية 

ً
الدو ا أي عمل  ت�ون صعبة،  ما  ع��  ،  لة 

الدولة أن   �� جدال،  فال  تدخال��ا.  ع��  العقلنة  أنماط  �ل  بادي    ،إضفاء  برتران  يرى  قد    Bertrand Badieكما   ،

ومنذ وقت مبكر، �� فكرة األمن ال ع�� طا�عها املم�� فحسب، بل، وع�� منبع هائل لقبول عملها واملوافقة  ع��ت،

 عليھ. وقد حصلت ع�� القبول  استداللي
ً
 أساس االل��ام السيا�ىي لم �عد مرتبط  . إذ، أن ا

ً
 مسبق  ا

ً
�عقيدة دينية،    ا

 وال ح�ى  مرتبط
ً
 بوالء، كما �� ا�جتمع اإلقطا��، ولكنھ أصبح مشتق ا

ً
 . 16من التحقق العقال�ي بمنفعتھ  ا

نمط مرن   الدول،  نمط  متطور من  إطار   �� إال  تتبلور،  أن  يمكن  ا�ح�امة ال  أن  القول،  يمكن   بصفة شمولية، 

ال�ي، يحرص أشد ا�حرص، ع�� تب�ي جملة م��اصة من املعاي�� واملقومات، وال�ي �� غيا��ا، يصبح ا�حديث عن  وعق

 ا�ح�امة،  مجرد عبث أ�ادي�ي أو لهو عل�ي.                                                                                  

 يقوم بالضرورة ع�� إرساء منظومة قيمية،  تجعل من ا�حداثة، رهانومن ثم، يبدو أن تأسيس مشروع ا�ح�امة،  
ً
 ا

البنيان  �عز�ز  من  للدول  التنمو�ة  الس��ورة  مسارات   �� ا�حاسم  الرهان  هذا  �عنيھ  ما  مع  الك��ى،  رهانا��ا  من 

قبيل سلطة للدول، من  املتجددة  األ�عاد  أف�ار  متطورة تر�خ  إيجاد  ل�ح�امة، من خالل  واملت�ن  ا�حق،   الصلب 

 مبدأ الشراكة، سياسة القرب، منطق التواصل املفتوح، التنظيم املؤسسا�ي...                                                 

 
  " المشـار�ع الدول�ـة  لمكافحـة الفسـاد  والـدعوة  : ضـمن  ،دارة الحكـم والفسـاد إالخرافـات والحقـائق المرت�طـة �ـ  ،دان�ـال �اوفمـان  : نظرأ  15
المنظمـة    ،قامتهـا المنظمـة العر��ـة لمكافحـة الفسـاد أ�حوث ومناقشات الندوة التي  ،قطار العر��ة"الس�اسي واالقتصادي في األ صالحلإل

 . 2006 ،ولىالط�عة األ  ،بیروت ،العر��ة لمكافحة الفساد 
  ،القــاهرة،  لأل�حــاث والنشــرمــدارات    ،فــرجترجمــة لط�ــف    ،–  و�ــالد اإلســالمالســلطة  والمجتمــع فــي الغــرب    –الــدولتان  برتــران �ــادي،    16

   .140ص  ،2017ینایر  ،ولىالط�عة األ
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ً
كفيال يظل،  وغ��ه،  ذلك،  الدولة"    ف�ل  "ح�امة  الكب�� من فكرة   االنتقال  "ا�حكم"    (بضمان  دولة  إ�� فكرة    )أو 

ا�ح�ام                                                                                                                                                                       ". ة"دولة 

 ثاني
ً
                          :"براد�غم" األنماط األر�عة عشر: ، نحو"دولة ا�ح�امة"باملغربا

 يبدو لزوم  ،�� ضوء ما سبق
ً
من "ح�امة الدولة"   ومؤشرات التحول   و�عد الوقوف ع�� مستو�ات االنتقال  ، علينا  ا

ا�ح�امة"إ   )دولة "ا�حكم"( األ   ،17�� "دولة  ا�ح�امة"  العمل ع�� رصد وتحليل مختلف  املتعددة  ل"دولة  و أ نماط 

التنموي   النموذج  و دولة  باملغرب   حثيثاملنشود  الس��   �� التواق  ، طموحھ 
ً
املستقبل   ا  �� ثقة  نحو مصاف   ،و��ل 

 الدول املتو�جة تنمو�
ً
دولة   ،نتاجدولة اإل   ،نجازدولة اإل : عشر نمط    ر�عةأال�ي يمكن تحديدها ��     ،و�� األنماط  .ا

التمك�ن  ،الرفاه والثقة  ،دولة  القرب  القيم  ،دولة  اإل  ،دولة  املؤسسات  ،نصافدولة  والقانون   ،دولة  ا�حق   ، دولة 

                                                                 .ح�امة ا�خاطر  دولة  ،دولة ا�جهات  ،دولة املعرفة  ،دولة املواطنة  ،دولة التضامن 

                                                                          : نجاز دولة اإل  -1  

اإل  باإل "دولة  تتوسل  ال�ي  الدولة  ال�ي  نجاز" ��  باملشاريع واألوراش  املس��دفة  الفئات  الذي يوسع من قاعدة  نجاز 

سياقھ  �� الشديد  .تدخل  ا�حرص  تنموي"  ،مع  "فخ   �� الوقوع  تفادي  نجيب    ،18ع��  املغر�ي  االقتصادي  �سميھ 

البيضاء" "الفيلة  ب  اإل   ،19أقص�ي  ذات  ال��امج  تب�ي  ع��  املرتفعوالعمل  اإليجابية    ،نجاز  اآلثار  الفعلية -وذات 

 
لـى مرحلـة  إما قبل دولـة الحكامـة"  من مرحلة  "  ،وعلى المدى االسترات�جي ال�عید  ،االنتقال الشموليعن  ًا،�ضأ ،كما �مكننا الحدیث 17

   ."ما �عد دولة الحكامة"
 ،و�ــذا   ،عــن المؤشــرات المرتفعــة فــي منســوب ســوء" حكامــة الدولــة"  ،نــوعي/تعبیــر ��فــي    ،بوصــفه  ،"حــول مفهــوم "الفــخ التنمــوي   18

والمعتمـد مـن طـرف المؤسسـات    ،عـددي لمجمـوع معـدل نقـاط  "ضـع�ف" علـى مسـتوى مؤشـر التنم�ـة ال�شـر�ة  / تجسـید �مـي ،�اعت�ـاره
ترجمــة عبــد النــور    ،الكفــاح مــن أجـل بنــاء مجتمعــات حـرة    : روح الد�مقراط�ــة  ،الري دا�مونـد   : أنظــر  .مــن قبیــل  البنـك الــدولي  ،الدول�ـة
 . 381-378 ص ص  ،  2014،ولى الط�عة األ  ،بیروت ،�حاث والنشرالش�كة العر��ة  لأل ،الخراقي

وراش الكبرى التي تبناها المغرب وتوخاها لتحقیـق  مختلف األ  هي  ،قصبيأنجیب  االقتصادي المغر�يمن منظور  ،"الفیلة الب�ضاء" 19
وراش التـــي یتمثـــل قاســـمها   وهـــي األ   ...والطـــرق الســـ�ارة  والمـــوانئ  الســـ�اح�ة ومالعـــب الغولـــف  �المطـــارات    ،نجـــاز"مـــدارك "دولـــة اإل

مــع الحاج�ــات الفعل�ــة  لجــزء    اً وال تتناســب بتاتــ   ،و اجتماع�ــةأي عقالن�ــة  اقتصــاد�ة  المشــترك  فــي �ونهــا ناتجــة عــن قــرارات  تفتقــر أل
ن لـم  إ  ،ضـع�فة  ، )دولـة الرفـاه(عـداد التـراب  � المـداخیل  و  ،الشـغل ، )نتـاجلـة اإلدو  (نتـاج ثیرهـا علـى اإلأت ،ومن ثم  .كبیر من الساكنة

ــارة ــائعة  ،تكــــن ضــ ــال�ف الفــــرص الضــ ــالنظر لتكــ ــا �ــ ــین نق�مهــ ــ�ما حــ ــبيأنجیــــب    : نظــــرأ  .الســ ــات    ،قصــ ــاد الس�اســــي  والس�اســ االقتصــ
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الرفع من    ،وكذا  .و�ل ا�جاالت ال��ابية  ،�ش�ل منصف وعادل �ل شرائح ا�جتمع  ،وال�ي �شمل  ،الواسعة  -والفعالة

  �� القصوى  وقراهإالسرعة  املغرب  مدن  ر�ادة   تضمن  ال�ي  التحتية  البنيات  وجھ   ،ك�� أ  ،واالهتمام  ،نجاز  وع�� 

                    .بمدن الهامش واملناطق القرو�ة وا�جبيلة ،ا�خصوص

وفق  متطلبات   ،ول�ي تصبح "دولة  قو�ة"  ،و دولة النموذج التنموي املأمول باملغربأع�� "دولة ا�ح�امة"   ،هكذا

ا�جديد" التنظي�ي  تواصلأ  ،"التوجھ  محدودة  ،ن  ال  وثقة  كب��  املتعددة  إ��    ،و�جهد  "ح�امة   ،م�انا��ا  مسارات 

نجاز  اإل   ،نجاز املائياإل  ،نجاز الطا�� اإل   ،نجاز اللوجستي�ياإل   : وفق مستو�اتھ ا�ختلفة  ،نجازالدولة" ع�� صعيد اإل 

املستو�ات  .ي املعيار  بلد  ،و��  املغرب  ستجعل   ال�ي 
ً
امل  ا البلدان  تنمو�من   تو�جة 

ً
وفعالية  ،القادرة  ،ا ع��    ،و�قوة 

اإلنجاز  مؤشرات  ب�ل  تتسم  رائدة،  تنمية  نموذج  و�ناء  املعاصر  العالم  �عرفها  ال�ي  العميقة  التحوالت  مواكبة 

 الس�� قدم  ،و�التا��    .املرتفع
ً
                                                                                    .�� س��ورة التطور املستدام والنمو املنصف  ا

                : نتاجدولة اإل  -2

بالقوة إ التنمو�ة  الدولة  بأ��ا  الريع"،  "دولة  وصف  بإم�اننا  �ان  اإل إف  ،ذا  "دولة  املقابل  ،نتاج"ن  الدولة   ،��   ��

عام و�ش�ل  بالفعل.  ريعية"    ،التنمو�ة  "دولة  من  "دولة  إفاالنتقال  األ   ،نتاجية"إ��  من  االستشرافية �عت��  هداف 

منشود الك��ى   تنموي  نموذج  أي  تحقيقها  يرنو  األ   . ال�ي  النموذج  ، مروهو  هذا  من  �ستد��  التفك��   ،الذي  

جديد اجتما��  عقد  صياغة   �� ا�حوكم  ،االس��اتي��  التدب��  فعل  مقومات  من  العديد  ع��  ر   ،قائم   : سهاأ وع�� 

املواطنة   دعامات  الكر�م  ،ا�حقة�عز�ز  العيش  مستلزمات  امل  ،توف��  وال��واتالتوزيع  ل�خ��ات  والعادل    ،نصف 

خلق منظومة    ،م�اناتدارة الشفافة للموارد واإل اإل   ،دمقرطة السلطة وا�جتمع  ،توسيع نطاق ا�حقوق وا�حر�ات

الفرص   لت�افؤ   كمي(متوازنة 
ً
 وكيفي  ا

ً
ا�جالية    )،   ا الفجوات  ا�جالية إو  أتضييق  العدالة  التدر���   ،رساء  االرتقاء 

الواعدة اإل   ،عالوة20  ... بالتكنولوجيات  القطاعات  ور�ط  ا�خاصة  املبادرات  ��جيع   بي��ا.                                            ع��   فيما  نتاجية 

 
ص ص    ،2017شـتنبر    ،ولـىالط�عـة األ  ،والدراسـات�حاث  یت ایدر لألآمر�ز محمد بنسعید   ،ترجمة نور الدین سعودي  ،االقتصاد�ة

82 -85. 
      .  301-294صص   ،سس النظر�ة الكبرى، مرجع سابقاأل  : "النموذج التنموي" ،محمد ال�كوري    20
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التنمو�ة ينب�� ع�� النماذج      ،نماط "دولة ا�ح�امة"أنتاج"  كنمط من  سس "دولة اإل أو�غية بلورة    ،خرى أمن جهة  

واليات االقتصاد �شتغل بطر�قة إن �عمل جاهدة ع�� الرفع "املستدام" من مؤشرات النمو وجعل  أ  ،املستقبلية

                   .توف�� اش��اطات" دولة الرفاه"  ،نتاج ال��وة وخلق املز�د من فرص الشغل. و�التا�� إمن حيث  ،متواصلة

                                                                                   :دولة الرفاه  -3                 

ا�خالص املعياري  ك��ها   �� الرفاه"  "دولة  عام  ،��تم  البشري   ،و�ش�ل  العنصر  قيمة  تجو�د   ،بالرفع من  خالل  من 

     .ساس التنمية الشاملةأباعتبار ذلك    ،املواطن ا�خدمات املقدمة لھ وتمك�ن الدولة من تنمية القدرة االجتماعية  

هداف املأمولة تتو�� بلوغ األ   ،�� دولة تنمو�ة بالفعل  ،ومن خالل ا�خصائص املم��ة لها  ،ع�� ذلك  ،"دولة الرفاه"  

التنمو�ةإمن   الس��ورة  اشتغال  األ   ، واليات  االجتماعيةوم��ا  الرعاية  -هداف  سياسات  وتفعيل  توطيد  و  أخاصة 

االجتماعية األ   ،-ا�حماية  الرفاه".  "دولة  اهتمامات  صلب   �� �عت��  السياسية  ، مروال�ي  الناحية  من  يجعل   ،الذي 

يس  مرتبط باملواطنة ال�ي �ع�ي �� مجملها االنتماء ل  ،ولهماأ  ؛ يؤسس من خالل مفهوم�ن  ،البعد التضام�ي االجتما�� 

��    ،و�كمن ثان��ما  .ولكن من حيث التمتع القانو�ي با�خدمات ا�حمائية ل"دولة الرفاه"  ،باملفهوم ا�جغرا�� للدولة

بتطبيق سياسات العدالة   ،قيام "دولة الرفاه" بدور رئيس �� حماية الرفاه االقتصادي واالجتما�� ملواطن��ا و�عز�زه

 . 21��وة والعوائد االقتصادية ع�� مجتمعها �و��ا تضمن توزيع ال ،والرعاية االجتماعية

طار "ح�امة الدولة" إورغم ا�جهودات ا�جبارة ال�ي تم القيام ��ا  ��    ،نھأع��    ،يمكن التأكيد  ،ع�� صعيد املغرب 

ذلك من  عل��ا  املتحصل  امل�جعة   يض أو�الرغم     .يجابيةإكنتائج     ،والعوائد 
ً
االجتماعية  ا املؤشرات  تحسن    ، من 

الوصول  أومن    ،نھإف اجتماعيإجل  ا�ح�امة"  "دولة  مدارك   ��،
ً
   ا

ً
مازال طو�ال  وشاق  فالطر�ق 

ً
القرار   ا صا���  أمام 

ا�خصوص وجھ  ع��  وا�جماعات  ،التنموي  لألفراد  املعي�ىي  املستوى  من  املعياري  تحس�ن   ،للرفع  خالل  من 

و�عميم �ل   التشغيل  التعليمية ودعم معدالت  املنظومة  ال�حية وتجو�د  ا�حماية االجتماعيةأاملؤشرات   .ش�ال 

 
مراعاة  الخصوص�ة   ن  معالتضام  أ تحقیق مبد   ولو�ة "الدولة الحارسة" مقابل المسؤول�ة الدول�ة:أجدل�ة   ،مینة مصطفى دلةأ  21

 . 21ص  ،  2016ماي   ،20العدد   ،مجلة س�اسات عر��ة  ،العر��ة
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التنموي   ، و�التا��  املرض  تمظهرات  �ل  ع��  والقضاء  للمواطن  االجتماعية  القدرة  ب"ال��نح"   ،تقو�ة    واملرتبطة 

                                          .االجتما�� 

                                                                              :دولة التمك�ن -4

وا�حرص   ،ساسية لدولة "الر�ادة"األ   املقومات�� تقو�ة وتفعيل    ،دوات وغايات الفعل التنموي أيتج�� التمك�ن من  

اإل  االستثمار  البنيات  ع��  و��  املوارد   �� استناديجا�ي  األصعدة،  جميع  ع��  املنافسة  قيم  ودعم   التحتية 
ً
��   إ  ا

املنجز ا�جتمع  س��ورة  ومدارك  ك��ھ    .مقومات   �� يتطلب  متحركة  كس��ورة  التنموي  للفعل  ا�حقيقي  والتمك�ن 

القو�ة" "الدولة  ��    .قيام  الدولة  قوة  معالم  املعياري إوتتجسد  تفوقها  من  نوع  ا�جماع  رساء  م�ونات  با��  ات ع�� 

ضمان أسس "االستقاللية النسبية    ،Jenkins  Rhysو�تعب�� أدق، ومن وجهة نظر ريس جنك��    ؛االجتماعية األخرى 

سياساتإ أي    ،22للدولة"  ن�ج   �� الدولة  قوة  مستوى  ع��  حاسمة  مؤشرات  التنموي   براز  املدى  و�عيدة                                                    .حقيقية 

�ع�ي املستدامة  ،التمك�ن  كما  البشر�ة  التنمية  ن�ج  عل��ا  يقوم  ال�ي  العناصر  تقر�ر   ،كعنصر من  وحسب تحديد 

لعام   العاملي  البشر�ة  النظر  1995التنمية  اإلإ،   باعتبارها عملية من  التنمية  جل  أومن    ،�سانوع�� اإل  ،�سان�� 

التمك�ن وهو ما يتج�� ��    (سباب التنمية  أدوا�� و ن نم�� ب�ن نمط�ن من التمك�ن: التمك�ن من  أو�مكن    .�ساناإل

وهو    (والتمك�ن من عوائد ونواتج التنمية  )من قبيل الفرص وا�خيارات    ، سها القدراتأوع�� ر   ،سباب التنميةأمن  

 
22Rhys Jenkins, The Pilitical Economy  of Industrialization :A Comparison of  Latin American and 
East  Asian  Newly Industrializing Countries  , Development and Change,vol.22,no.2 ,   April 1991, 
p.202.  
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التنمية نواتج  من  التمك�ن   �� يتمثل  وا�خ��ات  ،ما  �ال��وات  املنافع  قبيل                                                                                     23 .) من 

 عموم
ً
التمك�ن  ،ا دولة   ساسأ  ،تتو�� 

ً
االجتماعية  ،ا الفئات  ل�ل  التمك�ن   و�ساء  ،تحقيق  شباب  يالء  إ  ،وكذا  .من 

والقرى  ا�حواضر  لساكنة  الكر�م   العيش  اش��اطات  وخلق  والهشة  املهمشة  بالفئات  ا�خاصة                                                                       .العناية 

                                                                             : والثقة  دولة القرب- 5

الدولة    �� والثقة"  القرب  تضع"دولة   ساسأ  ،ال�ي 
ً
باملركز،  ، ا وليس  با�حيط  أك��  االهتمام  أولو�ا��ا    ��  ضمن 

"دولة القرب أن  يبدو    ،ومن ناحية ثانية  ،هذا من ناحية   .  وال تمركز متقدم ترسيخ أ�عاد المركز�ة حقيقية نطاق

 امللك   لثورة  61ال  الذكرى �� خطابھ بمناسبة    ،يرى امللك  وكما  ،حيث  ،والثقة" �� دولة القيام باالصالحات الك��ى 

مناخ   2014غشت    20األر�عاء  يومھ    والشعب تحس�ن  بمواصلة  إال  يتم  لن  الصاعدة  الدول  بركب  ال�حاق  أن   ،

 األعمال، والسيما، من خالل امل�ىي قدم
ً
القضاء واإلدارة، ومحار�ة الفساد، وتخليق ا�حياة العامة، ال�ي   �� إصالح  ا

 مسؤولية ا�جتمع �لھ، مواطن�ن وجمعيات، وليست حكر   -امللك   -ت��ها�ع
ً
ال�ي   ،لةأو�� املس  .ع�� الدولة لوحدها  ا

وقو�ةأتجعلنا   حقيقية  ثقة"  "دولة  را�خ  ،مام  �شار�ي  بو��  املطروحة  املشا�ل  من    ،�عا�ج  نماط أبرز  أباعتبارها 

                                                  .دولة النموذج التنموي املنشود ،و�التا��  ."دولة ا�ح�امة"

 ، ت��ز  ،داة ناجعةأ  بالقرب واملواطنة،املتسم  وفق املنظور  و اإلدارة،  تجعل "دولة الثقة" من    ،و�ش�ل شمو�� وموسع

 خصوص
ً
ع��    ،وتلبية متطلبا��م  خدمة املواطن�ن�غية    ،�شا��اإال�ي يتم    -املرافق العمومية   -املؤسسات�� جملة    ،ا

 .فراد وا�جماعاتحقوق وحر�ات األ مارسة  ملساسية  أاملادي واالعتباري ضمانة    وجودها  مثلوال�ي ي  صعدة،ش�ى األ 

                                                                                                                      .املتوازنة واملستدامة  ،الشاملة  جتمعيةا�تنمية  ال��  املساهمة الفعالة    �ساهمف�ي ا�جهاز ا�حيوي الذي    ، �التا�� و 

الثقة"إ  ،بصفة عامة ال�ي تجعل    ،ن "دولة  بامتيازإدارة  من اإل ��  ال  ،دارةاإل   .دارة قرب  لها  الفائقة ع��    قدرةال�ي 

        .كفاية �� �ل مجاالت تدب�� املعيش اليومي للمواطن النجاعة وال ضمان

 

 
      .  312-305صص   ،النظر�ة الكبرى، مرجع سابق سساأل  : "النموذج التنموي" ،محمد ال�كوري    23
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                                                                                     : دولة القيم -6

ا�خمسينية تقر�ر  وممارسات  أن  ،يرى  وسلو�ات  وقواعد  قيم   من  املغر�ي  ا�جتمع  يخ��ق   ما  فاعل�ن    ،�ل  ومن 

والذي   ، م�انمل�ون النو�� لهذا اإل �ش�ل ا  ،كما أنھ  .م�ان البشري  للبالد�عد جزء ال يتجزأ  من اإل   ،وطاقات داخلية

                                        .24هو مفهوم  "الرأسمال االجتما��" ،وسعأدبيات من خالل مفهوم يجد حضوره  �� األ 

بالرأسمال االجتما�� وجعلھ عنصر   ،ع�� ضوء ذلك القيم" �� دولة االرتقاء   ف"دولة 
ً
لتحقيق �ل    ا ال محيد عنھ 

املعيار��ن والتقدم  التطور  �ل    ،وذلك  .أش�ال  وتبعات  تمظهرات  من  ا�حد  السلوكيةع��  القيمية / "ال��نحات" 

                                                         .25خرآ�� إوال�ي قد ت��ز من ح�ن  ،ا�خط��ة

 إ
ً
القيميةإ  ،جماال املنظومة  وا�جماعة  ،ن من شأن  الفرد  لدى  الدائم  املتعددة وتر�خها  املعيار�ة  أن    ،بتمظهرا��ا 

قيمة   : من قبيل  ،يب�ي أسسھ ع�� قيم فض��  ،�� بناء هو�ة خاصة بنموذج  تنموي �شار�ي ودامج  ،بال شك  ،�ساهم

الذي يجعل من البعد القي�ي   ،وهو األمر  ...نجاز وقيمة املسؤوليةالواجب وقيمة العمل وقيمة التضامن وقيمة اإل 

 
ً
،اجتماعي  : بتجليا��ا ا�ختلفة  ،ا�حاسمة �� بناء املسارات السليمة للتنمية  / من العوامل املؤثرة  عامال

ً
،اقتصادي  ا

ً
 ا

،سياسي
ً
،دار�إ  ا

ً
 ثقافي  ا

ً
والذي نادى   ،وفق رؤ�ة "التوجھ التنظي�ي ا�جديد"  ،بناء معالم "ا�جتمع القوي"  ،�� و�التا...ا

 
الدار   مط�عة دار النشر المغر��ة،،   -تقر�ر الخمسین�ة  -جل طموح مشتركأ إسهام في النقاش العام من    : المغرب الممكن    24

 .   2006  ،الب�ضاء
نمــاط  "دولـــة  أدولــة القــ�م"  �ـــنمط  مــن  علــى مســـتوى  "  ،انتكاســة واضــحة  ،لألســف الشـــدید   ،قـــد تعكــس  ،هــذه "الترنحــات" الســلو��ة  25

یولیـوز     30فـي واقعـة یومـه الخمـ�س     ،وهـي السـلو�ات التـي  تجلـت مـثالً . والتي ینشدها النمـوذج  التنمـوي الجدیـد �ـالمغرب ،الحكامة"
مــن خــالل ســرقة العدیــد مــن رؤوس     ،علــى مســتوى  مقاطعــة  الحــي الحســني �الــدار الب�ضــاء  ،ضــحىیــوم قبــل عیــد األي  أ  ، 2020

ــذا.  واالعتـــداء علـــى �ـــائعي المواشـــي  -ضـــاحياأل  –غنـــام  األ ــافوا مـــن اإل  ،و�ـ ــام �عـــض ممـــن  تشـ ــا�ة  �مـــرض �وفیـــد   ق�ـ ــد    ،19صـ عنـ
�طب�عــة    ،وغیرهــا  ،مثلــةهــذه  األ  ...لبنســل�مان  المیــداني  �ســرقة  مجموعــة  مــن المعــدات  والتجهیــزات المتــوافرة  �المستشــفى  ،خــروجهم

عن ضعف بـین    ،�شكل قاطع  ،على صعید منظومة الق�م  و�رهنت  �بیر�ن  اً وانحطاط اً انحدار  ،�الملموس ،والتي جسدت ،�ثیر  ،الحال
ب واالســت�اء   موجــة  عارمــة مــن الغضــ  ،ت مــن جهــةثــار أ   ،�خصــوص  بنــاء "المــواطن  الــد�مقراطي"  ،التر�و�ــة المع�ار�ــة  نتاج�ــةفــي اإل

  .وهو ما برز في  التندیـد الشـدید اللهجـة  لهـذه السـلو�ات المغرقـة فـي "البدائ�ـة" علـى مسـتوى مواقـع التواصـل االجتمـاعي   .واالستنكار
  : مـن قبیـلمفـاه�م    ،خاصـة علـى مسـتوى �ـل مـن علـم الـنفس الس�اسـي وعلـم  الـنفس االجتمـاعي  ،للنقـاش   تطرحـ   ،خـرى أومن جهة 

 ...  "الالخالقة و "سلوك  القط�ع"  و"الفوضى أ"عقل�ة"     ،"الجهل المقدس"  ،"السی�ة"  ،"الهمج "  ،" الغوغاء"،"الرعاع"  ،"الدهماء"
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للوصول   املق��ح  التنموي  النموذج  باملغربإبھ  ا�ح�امة"  "دولة  غايات   �� .                                                                                   

                                                                          : نصافدولة اإل  -7

 كث�� 
ً
تحدثت    ا اإل أما  �ون  عن  السياسية  الفلسفة  السيا�ىي  دبيات  املفهوم  هو  الذي   . للعدالةنصاف  املع�ى  وهو 

�� تقعيده  لأل  بالعدالة استخدمھ جون رولز  النظر�ة املتعلقة  الواقع: أتمثال��ا املعيار�ة ع��    ،وكذا  .26سس   رض 

الضر�بيةالعدالة   والعدالة  ا�جالية  والعدالة  ذلكاالجتماعية  �ل  ر�ط  مع  والنجاعة   ،.  التنظيم   حسن  بمبادئ 

                                                                          .لة وا�حر�ة املتساو�ةاالقتصادية واملواطنة الفاع

من منطلق    ،متوازن   /تناف�ىي    ، ت�ام��   / نصاف دعامة قو�ة لبناء نموذج تنموي حقيقي: �عاو�ييجسد اإل   ،هكذا

بحت عليھ  ،اقتصادي  تحقيق     ،متوافق  حيث  من  ا�ختلفة  أسواء  تن�يل  أهدافھ   حيث  من  املتنوعة  أو                                               .�عاده 

اإل   ،ع�� هذا األساس بلوغ مدارك "دولة  باملغربومن أجل  العدالة    ،نصاف"  العمل ع�� تحقيق اش��اطات  ينب�� 

                         .�ا��ا املتعددة ع�� نتائج ومستقبل التنمية املأمولة وا�حد من تأث� ،�ش�ل عام ،القمينة بكبح الفوارق 

الطبقات  ب�ن  الفوارق  توسيع   �� تتمثل  سلبية،  أعراض  بظهور  الصاعدة  الدول  من  لعدد  التنموي  املسار  يتم�� 

ال��ابية  االجتماعية نطلق من منطلقات أي  الذي يجعل من املنطلق التوزي�� كم  ،األمر  .والتباعدات ب�ن ا�جاالت 

تنموي  اإل   ،وكذا  .مطروح  نموذج  رهانمن  دعاماتھ  من  كدعامة   نصاف 
ً
اإل   ا "دولة  رهانات  "دولة  أنصاف"  من  و 

                                     .العدالة" باملغرب

،نصاف"عمومو�عمل "دولة اإل 
ً
رساء آليات وسياسات العدالة الكفيلة با�حد من الفوارق إع��    ،و�ش�ل معياري    ا

و"الدولة املنصفة"، �� الدولة ال�ي ترفع من منسوب أنصاف"  "دولة اإل ف  ،ومن ثم  .فراد وا�جاالتالقائمة ب�ن األ 

ئ داخل  إرساء منظومة مت�املة من القيم واملباد  ،اجتماعية، مجالية، انتقالية... ومن ثم  : العدالة، �ش�ى تجليا��ا

 الكفاية والفعالية...         ،ا�حاسبة ،التوافق ،من قبيل الشفافية ،أجهز��ا ومؤسسا��ا

 

 
 .2009  ،المنظمة العر��ة للترجمة، بیروت  ،سماعیلإترجمة حیدر حاج    ،عادة ص�اغةإ العدالة �إنصاف:   ،جون رولز  26
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                                                                                :دولة املؤسسات -8

أن ترتكز �� ك��ها ع�� معاي�� اإلنجاز وتنمية   ،ع�� "دولة املؤسسات"   ،و�� سياق املأسسة املعيار�ة  ،و�� أمن ناحية  

قدرات األفراد وا�جماعات والتنظيمات ع�� الدفع اإليجا�ي ��ذه املعاي�� نحو املمارسات الفض�� وضبط  مختلف 

ومن منظور االل��ام   ،و�� إطار املأسسة النسقية  ،ومن ناحية ثانية  .التصورات املتماسكة واملتجا�سة املرتبطة ��ا

 .ينب�� ع�� "دولة املؤسسات" إيجاد الصيغ املمكنة ا�خاصة بالتنظيم داخل بنية اجتماعية معينة  ،الوا�� بالتغي��

أخرى  النسق  ،و�عبارة  مأسسة  ع��  برمتھ  ،العمل  للمجتمع  مأسسة  ا�جتمع     ،وذلك  .بوصفها  تبلور  منطلق  من 

املستو�ات  كنسق ومتعدد  األ�عاد  متداخل  وعناصر   ، اجتما��  م�ونات  مختلف  ألدوار  خالص  نتاج  و�اعتباره 

             .27ا�ح�امة

املق��ح  ،هكذا التنموي  النموذج  الغد  ،ع��  مغرب  يتوخاه  أفق    ،والذي  �شرعن  ،2035��  هيا�ل و  أن  �مأسس 

عل��ا   يقوم  ال�ي  ا�ح�امة"  ،أي  –الدولة  بذلكوامل  .-"دولة  نفسھ  ،قصود  النموذج  هذا  �عد  يرسم   ،أن  من  ع�� 

ورهاناتھ وغاياتھ  اليوم  ،م�وناتھ  عالم   �� واملتالحقة  الطارئة  املستجدات  �ل  ينب�ي  ،أي  .ملواكبة  أن  ووفق    ،عليھ 

و�� املشروعية القائمة   .ع�� املشروعية املؤسسة ع�� امل�ون البنيوي   -ستون إ�� دافيد  إ�سبة    –ستو�ي  الفهم اإل 

املأسسة املأمول   ، هنا  . ع��  التنموي  النموذج  بناها    باعتبارها "دولة املؤسسات"   ،تتجسد معالم دولة  تتوطد  ال�ي 

                                                                                     .املعيار�ة القو�ة ع�� جملة من القواعد الداعمة لتطورها �� االتجاه السليم ملنطلقات "دولة ا�ح�امة" �� حد ذا��ا

               : دولة ا�حق والقانون  -9

فراد يجاد قوان�ن  كفيلة  بحماية حقوق وحر�ات األ إ��  إ  ،و�ش�ل واثق  ،"دولة ا�حق والقانون" �� الدولة ال�ي ترنو  

 .وا�جماعات وضمان البيئة السليمة للغائيات التنمو�ة

بوصفها تلك    ،�� الدولة العادلة  ،وكما يؤكد ذلك أحد الباحث�ن   ،ف"دولة ا�حق والقانون"  ،و�صفة أك�� شمولية

بلھ حق  ألن الواجب الذي ال يقا  .وتضمن  التوزان بي��ما  ،ب�ن ا�حقوق والواجبات  ،و�� اآلن ذاتھ  ،الدولة ال�ي تجمع

 
�مكـن    ،ي  نمـوذج  تنمـوي أمـن م�ـادئ    أ�مبـد   ،سسةأالم  أمبد   ،و�شكل عام  .سسة النسق�ة"أسسة المع�ار�ة"  والمأحول مفهومي "الم  27

      . 254-246صص   ،سس النظر�ة الكبرى، مرجع سابقاأل  : "النموذج التنموي"  : االضطالع  على مؤلفنا
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ف"دولة ا�حق والقانون" �� ال�ي   ،و�ذلك  .والقهر الذي ال يقابلھ  واجب يتحول إ�� فو�ىى وانحالل  ،يتحول إ�� قهر

.�� تجنب القهر والفو�ىى مع  ،و�جدارة وامتياز  ،تنجح
ً
من جهة             .28و�� "املدينة الفاضلة " للعصر ا�حديث  ا

املؤسسإ و��    ،خرى أ "دولة   مع  متما��  و أسنجد    ،ات"طار  السياسية  اللعبة  قواعد  تقن�ن   املؤسسات  �ن   رساء 

التجر�ة املغر�ية  ،اليوم  ،�حيا �شكالنأمران  أامل�لفة باح��امها هما   �� سياق  �عز�ز دعامات   ،مبدأين كرس��ما 

                    ."ح�امة الدولة"

والقانون"   ،ولذلك ا�حق   "دولة  �شييد  ورش  من    ،�عتمد  ا�ح�امة"أكنمط  دولة   " املبدأين ،  نماط  هذين    ، ع��  

للتقدم جديدة   فضاءات  للبالد  وتماسكها  : و�فتح  التقنينات  ومالءم��ا   ،جودة   القانونية  النصوص  تأهيل  

الدولية  ملقتضيات وشفافيتھإ  ،املعاي��  القضاء  اإل   ،صالح   �� املثبتة  التجاوزات  ضد  الطعن  حسب    ،دارةطرق  

                                                                                 .مضام�ن تقر�ر ا�خمسينية

              : دولة التضامن –10 

 ، الرفع من القدرات التمكينية للوظائف االجتماعية��  إ"دولة التضامن" �� الدولة ال�ي تتطلع �� عمقها املعياري  

التضامن  وظيفة  الذي    .وم��ا  الرفع   �حاحإ ك��  أض��  أوهو 
ً
ا�حا��   ا الوقت  ك��ھ   ،منشود مطلبك  ،��   �� يطمح 

عادة إمقومات    ،س��ج موس�و فيت�ىي  ،وكما يرى ذلك  ،مع تحديد  .عطاب  أي سياق اجتما�� أصالح  إ ��  إالوظيفي  

                         .التضامنيةو  التشاركية ،بما ف��ا العالقات التعاونية  ،نتاج العالقات الناظمة لھإ

 ويعد التضامن �عب�� 
ً
 ملموس  ا

ً
 .فراد وا�جماعاتعن مختلف العالقات والروابط االجتماعية ال�ي تجمع  ما ب�ن األ   ا

وكمبت��    ،قائمة  ما ب�ن   الناس �� سائر ا�جتمعات وا�حضارات  ،يتبلور كقيمة معيار�ة راقية  ،فالتضامن   ، ومن ثم

                 .�وات والقيميجا�ي  لالندماج  والتالقح  والتال�� ب�ن القوى املنتجة والقوى املس��لكة لل�إ

 
"    : ضمن  ،"  )الد�مقراط�ة �اعت�ارها عدالة  القرن الحادي والعشر�ن  (جدل�ة العدالة والحر�ة في ضوءالثورات العر��ة ،محمد الحداد     28

   ،ولىالط�عة األ  ،بیروت ،�حاث ودراسة الس�اساتالمر�ز العر�ي لأل ،مجموعة مؤلفین  ،معالجات في الس�اق العر�ي"   ؟ ما العدالة
 .  392ص ،2014
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كما يؤكد ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي ��    ،ستوجب�  ا�جديد،  املغر�ي  التنموي   نموذجال  لتن�يلو   ،هكذا

النموذج هذا  حول  سنة    ،مساهمتھ    مدمجة   تنمية  إ��   املفضية  الطر�ق  خارطة  معالم   رسم،  2019والصادرة 

حثيث،  العمل  ينب��كما  .  التضامن   قيم  ع��   وقائمة  ومستدامة   وتحص�ن   املس��   هذا  إنجاح  ع��   ،و�ش�ل 

     .مكتسباتھ

       : دولة املواطنة –11   

املواطنة  ماهية  ال��يطانية  ،تكمن  املعارف  دائرة  وال�ي    ،وحسب  والدولة،  الفرد  ب�ن  تنشأ  ال�ي  العالقة  تلك   ��

الدستور و�ا�� القوان�ن، من قوان�ن تنظيمية وقوان�ن عادية ومراسيم ولوائح. هذا من    :يحددها قانون تلك الدولة 

تجسد  و��    .جهة، من جهة أخرى، "دولة املواطن"، �� تلك الدولة املتشبعة بالقيم اإل�سانية النبيلة تجاه مواطن��ا

عن   الدال  املثال،  نموذج  ك��ها،   �� الدولة،  هذه  تصبح  ثم،  ومن  الفعال.  املعياري  للسمو  ا�حقيقي  املع�ى  بذلك، 

غالب وال�ي  اإل�سان"،   "دولة 
ً
باعتبارها  ا تتبلور،  والكيانات.                                                 ما  وا�حضارات  ا�جتمعات  سائر  لدى  مأمولة                                    غاية 

"املواطنة"، ال يكتمل إال ضمن نموذج هذه الدولة، وال�ي تمارس �� عمق ذا��ا ا�حياد اإليجا�ي والقي�ي  إن مفهوم

  ، ومن منظور موسوعة الكتاب الدو��   ،مواطن��ا. هنا، يأ�ي مع�ى املواطنة تجاه قناعات ومعتقدات وأيديولوجيات

�املة والتامة �� الدولة، العضو�ة ال�ي تجعل الفرد يتحول، و�سرعة فائقة، إ�� قيمة إ�سانية بوصفها العضو�ة ال

 رفيعة.                           

ع�� ضوء ذلك، ف"دولة املواطنة" �� الدولة ال�ي تح��م اإل�سان وترفع من شأنھ وتصون كرامتھ، وتمنحھ حقوقھ 

هذا من  العامة.  حر�اتھ  وتضمن  الضبط   األساسية  تبلور  ال�ي  الوحيدة،  املوضوعية  ا�حقيقة  ف�ي  املنطلق، 

را�خ.                              مجتم��  وواقع  ثابتة  سياسية  حقيقة  إ��  ا�جرد  النظري  إطاره  من  وتخرجھ  "املواطنة"،  ملفهوم                                                         ا�خالص 

ذلك، من  النقيض   تمام  وع�� 
ً
مفهوم ا تجهض  والشطط،  والتعسف  القمع  وممارسة  واالستبداد  اإلكراه  فدولة   ،

"املواطنة" وتفرغھ من مضامينھ السياسية العميقة املتجهة، باألساس، صوب خلق املواءمة الفذة ب�ن ضرورات 

والديمقراطية.                   الكرامة  متطلبات  ب�ن  امللموس  والتما��  والسلطة                                                        النظام 
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والواجبات. وذلك �ش�ل غ�� قابل لالنتقاص  الواعية ل�حقوق  للممارسة  الرا�خ  املواطنة ع�� ذلك، �� السلوك 

حقوقهم  ضمان  ع��  والعمل  املواطن�ن  مصا�ح  مراعاة  ع��  ا�حرص  فإن  وعليھ،  املتذبذب.  االرتداد  أو  ا�جحف 

ح كنف واح��ام   �� السليم  العيش  شروط  بضمان  الكفيل  هو  ملتطلبا��م،  واالستجابة  كرام��م  وصيانة  ر�ا��م 

نموذجها   وتطور  والطمأنينة،  واالستقرار  والوئام  التساكن  مظاهر  ب�ل  ومتسمة  متضامنة  مجتمعية  منظومة 

ا�جتمع. ولتتبلور من خالل �ل اإل�سا�ي املعياري �� اتجاه بناء قواعد متينة من التفاهم واال��جام ب�ن السلطة و 

واملمثلة  لألمة،  الك��ى واملص��ية  الوطنية  القضايا   �� تظهر  وال�ي  الصادقة،  الوطنية  اإلرادة  ما سبق، �ل عوامل 

ديمقراطية  وجود  تفرض  وال�ي  البشر�ة،  الطبيعة  صميم  من  املنبثقة  ا�حاسمة  اإلرادة  و��  الوجودية.  لكيانا��ا 

ف تح��م  وحقيقية،  للنجاح شاملة  ضمان  وأك��  واالزدهار  للتقدم  ورائد  حيوي  كباعث  اإل�سان  حقوق  ��ا 

القوي". "ا�جتمع  دعامات  محالة  ال  إرساء  ثم،  ومن  تجليا��ا.  ش�ى   �� التنمية  سبل                                                                                    واستمرار�ة 

                : دولة املعرفة  12-

املعرفة"  "دولة  املعرفة  ،ساسباأل   ،ترتكن  اقتصاد  بھ  ،ع��  يقصد  االقتصادي   ،والذي  النمط  ذاك 

الفكر�ة  ب  املرتبطو  ،ا�جديد التق�ي  املهتمةاأل�شطة  الدين    ،وهو �شمل.  باالبت�ار  نور  املغر�ي  االقتصادي  بحسب 

مجمل    ،العو��  حيوي  اقتصادي  االقتصادية  كقطاع  علمية،من  األ�شطة  ثقافة، و �عليم،  و   واخ��اعات  بحوث 

ال�ي من    ،�شطة�� األو   ،   29  ...خبار واالبت�ارمية الكبار واإل أوال��بية األساسية ومحو    مكتبات، وتقنية املعلومات و 

والصنا��   ،��اأش والتق�ي  العل�ي  التقدم  دواليب �جلة  االقتصادي  ،ومن ثم  .تحر�ك  النمو   .الرفع من مستو�ات 

                                                .نماطهاأالتنمية �� ش�ى  ،بالتا��  ،وتحقيق

 
29  Noureddine El Aoufi ,  Connaissance  et croissance :  l’entreprise marocaine  en perspectives  
,dans : « Prospective Maroc 2030 »,  Actes du forum I, Environnement 
géostratégique et économique,Session 3, Haut Commissariat au Plan ,p. 37. 
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ر�ف��س لويس  جون  يرى  ال��بية   أ  ،كما  هو  ليس  املعرفة  اقتصاد  التحتيأن  البنيات  لالتصال  و  ا�خطوط   أة  و 

  .نتاجمع ر�طھ بقيمة اإل   ،�ل ذلك  ، و�بساطة   ،نما يقصد ب"اقتصاد املعرفة" �و   ،و البحثأو اإلن��نيت  أالهاتفية   

األ   ،نھإ ع��   والتجه��ات   خذالقدرة  لالبت�ار  و�نظام  للبحث   و�نظام   �علي�ي   ال�ي   ،كذلك  ،نھإ  .بنظام  القدرة 

                                                                          .30نتاجدارات ع�� اتخاذ قيمة جودة اإل تمتلكها  املقاوالت  واإل 

 ، بوصفها مظهر من مظاهر "سوء ا�ح�امة"  ،هذه البؤرة   .�ش�ل املعرفة بؤرة  من بؤر املستقبل  ،بالنسبة للمغرب

ا�ح�امة"أمن ش "دولة  قيام  اش��اطات   ع��  التأث��  ا�حا��   .��ا  الوقت   �� تؤثر  متما��   ،كما  ا�جهود    ،و�ش�ل  ع�� 

من   الدولة"  أاملبذولة   "ح�امة  املعرفة  أنجد    ،هكذا  .جل  مجال    �� البالد  راكمتھ   الذي  ال�جز  تأخر إ  دىأن   ��

                                                                                 .م�حوظ �� ولوج  مجتمع  املعرفة

ما تزال هنالك مواطن قصور �� ميدان   ،كيد الذي تم تحقيقھ ع�� مدى العقود املنصرمةم األو�الرغم  من التقد

و  املعرفة  و�شرها�ولوج   ونقلها  �ل    ،نتاجها  والت�و�ن   : ش�الها أ��  األ   ،ال��بية  الثقا�� اإل   ،ميةمحو  البحث   ،نتاج  

قد  إ ن  أو   ،العل�ي املعرفة  واقتصاد  املعرفة   مجتمع  قصوى أرساء  ضرورة  اليوم  الدولية إ��    ،ض��  املنافسة  طار 

                                  .كما  ي�ح ع�� ذلك تقر�ر ا�خمسينية  ،واالنفتاح  االقتصادي وعوملة املبادالت

ن يقلل أ  ،نھأمن ش  ،دعامات "دولة املعرفة"    عدم بناء  ،و�التا��   ،عدم انخراط املغرب �� س��ورة  اقتصاد املعرفة

ا�جديد  العصر  بركب  �حاقھ  فرص  األ    ،من  ملقومات  هيمنة  من  بھ  يتم��  االصطنا�� وما  والذ�اء  حيث   ،تمتة 

اآل��  األ   ،خذأوالذي    ،سيطرة ا�جهود  التدب��  ،حيان�� غالب  البشري ع�� صعيد �ل مستو�ات    ، �عوض ا�جهود 

بالقدرات    ، يوم��ا املستوى االقتصاد املستمر  التوسل  ال�ي �ستوجب  تلك  ف��ا  الواسعة اإل /بما  املعرفية                                                                                .درا�ات 

 
30  Jean-Louis Reiffers , Les ressources humaines et l’économie du savoir,dans: «Prospective 
Maroc 2030 » , op .cit,p .44. 
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عامة اليوم  ،بصفة  مغرب  يأ  ،ع��  ذلكأن  �ل  االعتبار  �ع�ن  هو  إ   ،خذ  بلوغأن  ا�ح�امة"   راد   "دولة  ��    ،مدارك 

                                     .تجل��ا املعر�� ا�خالص

                                                                                  : دولة ا�جهات–13  

باملغرب  ا�جهات"  ا�ح�امة"  نماط  "أكنمط  من      31من مستلزمات "دولة  املأمول أدولة   التنموي  النموذج  و دولة 

التن�يل  الفع�� والفعال ملسارات ا�جهو�ة املتقدمة والتسريع من وت��ة تحقيق   ،بالدرجة األو��   ،هناك العمل ع�� 

االختصاصات  ،ذلك نقل  ع��  الشديد  ا�حرص   ال�افية  ع��  املوارد  اإل   ،وتوف��  و�عاضد  واملالية  م�انات  البشر�ة  

 ، مع ر�ط ذلك  .القطاعية  ،وكذا  ،والوسائل املطلو�ة وضمان التقائية السياسات واالس��اتيجيات ال��ابية املتخذة

الزم اإل   ،و�ش�ل  الالتمركز  ملتطلبات   املعياري   التنفيذ  رافعة    ،داري مع   �س��ورة  أباعتباره   لالرتقاء  ساسية  

.عمومالالمركز�ة 
ً
                                                                                   ا

ا�ح�امة" املنشود   ،باعتبارها   ،"دولة  التنموي  النموذج  الواسعة   ،دولة  ذات  االختصاصات   ا�جهات"  "دولة   �� ) 

أكدت �ورونا  االستناد     ،بامللموس  ، جائحة   ا�جهات"إضرورة   "دولة  معيار�  ،��   قو�ة 
ً
تمارس    ،أي  .ا جهات 

ال�ي �ستجيب  �� ك��ها ملتطلبات   )،غ�� محصورة  أو مبتورة بأداة الرقابة     ،و�فعالية مطلقة  ،اختصاصا��ا الفعلية

 أفراد ،مواطن��ا
ً
                                                                              .32وجماعات  ا

 
ر�عــة محــاور رئ�ســ�ة  أعلــى   ن النمــوذج التنمــوي الجدیــد یرتكــزإفــ  ،التــي ینشــدها  ساســ�ةهــداف األجــل تحقیــق الطموحــات واألأمــن    31

سـ�جعل مـن العمـل علـى    ،هـذا المحـور  .ومنها المحور المتعلق �المجاالت التراب�ة وتعز�ـز مكانتهـا فـي صـلب العمل�ـة التنمو�ـة ،للتحول
ص    مرجــع ســابق، ،اللجنــة الخاصــة �ــالنموذج التنمــوي نظــر:  أ  .ولانبثــاق "مغــرب الجهــات " مزدهــر وحیــوي اخت�ــاره االســترات�جي األ

               .69-120ص
 افتتاح الدورة األولى من السنة التشر�ع�ة الثان�ة من الوال�ة التشر�ع�ة العاشرة،  یؤ�د الملك في خطا�ه �مناس�ة  ،في هذا الس�اق   32
إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج س�ظل محدود الجدوى، ما لم یرتكز على  "   على ما یلي:  2017أكتو�ر    13الجمعة    هیوم

بیق الكامل للجهو�ة المتقدمة، لما تحمله من حلول و�جا�ات لذا، ما فتئنا ندعو لتسر�ع التط  .اً �وجهو   اً آل�ات فعالة للتطور، محل�
فالجهو�ة ل�ست مجرد قوانین ومساطر إدار�ة، و�نما هي تغییر عمیق في    .للمطالب االجتماع�ة والتنمو�ة، �مختلف جهات المملكة

ة، واالستجا�ة لمطالب سكان المنطقة،  وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحل�  .ه�اكل الدولة، ومقار�ة عمل�ة في الحكامة التراب�ة 
منا �أنه    اً و�دراك  .لما تقوم عل�ه من إصغاء للمواطنین، و�شراكهم في اتخاذ القرار، ال س�ما من خالل ممثلیهم في المجالس المنتخ�ة

العموم�ة،   جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة مالءمة الس�اسات  ل�س هناك حلوالً 
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أخرى  جهة  باملغربو   ،من  ا�جهات"  "دولة  مع    ،ل��سيخ  ضرور�ة  مواءمات  خلق  "دولة  أنماط  أ�ستوجب  من  خرى 

تخلف  ،ذإ  .ا�ح�امة" �عرف  ال�ي  املناطق  ��جيع  اليوم   ينب�� 
ً
 م�حوظ  ا

ً
��    ا بجان��ا  جهو�ةإوالوقوف  سياسة   ، طار 

مبد ع��  ا�جهات    أتقوم  ب�ن  التضامن -التضامن  دولة  مع  والذي   با�جال  االرتقاء  وكذا،  .33  -املواءمة    االجتما��، 

  من  لھ   بما  ،  -"الرفاه  دولة"  مع   املواءمة   -التنموي   املسار   دعم  ��   محالة �سهم  ال   ال�ي  االس��اتيجيات  إحدى  يمثل

  �شاركية   مشاريع  بناء  ��   املوارد  و�عبئة  -"اإلنتاج  دولة"  مع  املواءمة  –  االقتصاد   ودعم  ا�جهود   تجميع  ع��   قدرات

 �عد   محدودة   غ��  و�قدرات   تنموي    فكر  ذو  فوجود مجتمع  و�التا��،.  -"اإلنجاز   دولة"   مع  املواءمة  -  كب��ة  تنمو�ة

                                                                                                                                                                                                                    .                                                املستو�ات   جميع  ع��   و��ضوي    نموي ت    مشروع  تن�يل  لضمان  وسلطا��ا   الدولة  بجانب  دعامة

                                                                : دولة ح�امة ا�خاطر –14

��خيص  "دولة ع��  جاهدة  �عمل  ال�ي  الدولة   �� ا�خاطر"  القائمةوضاأل   ح�امة    ع��  ء اضو األ   و�سليط  اع 

العمل ع��    ثم  .ا�حتملةالواقعة و   لمخاطراملرج�� ل  فهمالو   الضعف  نقاط  وتحديد  ا�حققة  -املنجزات  -النجاحات 

عادة البناء ع�� نحو أفضل" كتقنية إب"  العمل ع�� التوسل املستمر    ،وتقو�م االختالالت. وكذا  املسارات  ت�حيح

واملو�ىى بضرورة تبن��ا عقب تف�ىي   ،من قبيل البنك الدو��   ،جديد �� أدبيات املؤسسات الدولية املهتمة بالتنمية

ع�� املستو�ات االقتصادية واالجتماعية والقيمية   ،وما خلفتھ من أضرار استثنائية  ، جائحة �ورنا بالعالم بأسره

 خصوص
ً
املستحدثة  ،حيث  .ا التقنية  هذه  جاهدة  جد  ،�عمل  الالزم  من   وال�ي 

ً
مختلف  إع��    ،اعتمادها  ا صالح 

و�شق   ،طار سياقات "ح�امة الدولة"إ��    ،وال�ي حقق��ا هذه األخ��ة  ،األضرار ال�ي �حقت امل�اسب التنمو�ة للدول 

ا  ،و�استمرار  ، ينب��   ،و�التا��   .األنفس ح�امة  "دولة  دعامات  تطو�ر  مع  أك��    ،�خاطر"�عز�ز  أض��  عالم  ظل   ��

 �عرض
ً
 للصدمات املتواترة واألزمات املتنوعة.                                                                                           ا

 
وإلضفاء المز�د من النجاعة على تدبیر الشأن العام    .لتستجیب النشغاالت المواطنین حسب حاج�ات وخصوص�ات �ل منطقة

                                               .  "المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات ال�شر�ة المؤهلة والموارد المال�ة الكاف�ة للجهات، �موازاة مع نقل االختصاصات
     . 4ص    ، 2009سنة    ،  12-11عدد  مزدوج ،االختالل  الجهوي،  مجلة مسالك    ،رضوان زهرو    33
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،عموم
ً
الراهن أ  ا العصر  سمات  من  سمة  ا�خاطر  الضرائبأ��ا  أكما    .�حت  من  ضر�بة  بمثابة  ال�ي   ،صبحت 

مكره العالم  ،يدفعها 
ً
وتطوره  ا تقدمھ  العوملة  ،نظ��  عن  م�ان  ،فا�خاطر  .ونيابة  �ل   �� اليوم  �ل   ،توجد  و�غطي 

التطور  �شأت ظاهرة العوملة كص��ورة من ص��ورات    ،رهاصيةإ�� ظل سياقات    ،نھإحيث    .و��دد �ل كيان  ،مجال

املسبوق   ،البشري  األ  ،غ��  الظاهرة  .�عاد واملتالحق  التحديات  و��  من  جملة  صاحب��ا  رجات    ،ال�ي  �عرف  جعل��ا 

العمق  ،هدد��ا  ،وهزات  �� ��ددها  منطلق  ،وذلك  .ومازالت  ا�خاطر  أ   ،من  من  أ ن  عناو���ا:  أ�حت  ، منيأبرز 
ً
  ا

،اقتصادي
ً
،اجتماعي ا

ً
،ثقافي  ا

ً
 �حي ا

ً
...و�يئي   ا

ً
                        ا

األ  برمتھ  ،ساسع�� هذا  اإل�سا�ي  ا�جتمع  ا�خاطر"  ،تحول  "مجتمع  إ��  النس�ي"  "األمن  نتاج  ،34من  �عد   والذي 
ً
 ا

 خالص 
ً
خذ ا�جتمع الدو��  أ  ،حيث  .ال�ابحة لتطوره السلس  ،حيانالفجائية �� غالب األ   ،للصدمات القو�ة الكث��ة  ا

والضعف  ،سرهأب الهشاشة  بصفات  العمق  ،يتسم   �� مهدد  كمجتمع  صوب ت  ، و�تبلور  �ل  من  ا�خاطر  بھ  حدق 

 مجتمع ،وتص��ه بالتا��  ،وحدب
ً
 "رخو  ا

ً
  ،"ا

ً
                     .�� �ل وقت وح�ن ،بيسر ومرونة ،لالخ��اق  قابال

،وع�� جميع املستو�ات: دولي  ،و�حتم ع�� صناع ومتخذي القرار  ،حتم  ،�ل ما سلف ذكره
ً
 وطني  ا

ً
،ومحلي  ا

ً
التفك��   ا

،ملي
ً
شديد  ا ا�خاطر  ،و�عمق  هذه  وتدب��  إلدارة  الناجعة  االس��اتيجيات  إيجاد   ��.                                                                       

وال�ي �عمل وفق طرائق مفكر    ، تنبثق املالمح الك��ى لدولة "ح�امة ا�خاطر "  ،وع�� ضوء ذلك  ،من هذا املنطلق

ورو�  ،��ا بلورة  أمن    ،ةبتبصر  و أجل  معهاأسس  ا�حوكم  والتعامل  للمخاطر  ا�جيد  التدب��  إ��    ،ر�ان  ن  أبالنظر 

ية مؤسسة من  أو  أ  ،نظمة�� براد�غم حيوي ودينامي للتدب�� الوا�� لبنيات أي نظام من األ   ،ا�ح�امة �ش�ل عام

للتدب��  ،ومن ثم  .املؤسسات موحد من املبادئ  و�ل  ،ولو�اتن األ ��ا جملة م��اصة مأو  أ  ،تبلورها �آلية نموذجية 

استشرا��   ،مندمج  ومسؤول  ،رشيد ومعقلن  ،شفاف و�شار�ي  ،املتوسل ��ا للوصول إ�� تدب�� ذي كفاية وفعالية

تحص�ن نماذج التنمية   ،و�التا��  ."تدب�� ح�ام�ي" �ختلف ا�خاطر الناشئة وا�حتملة  ،بصيغة  واحدة  ...واس��اتي�� 

 
 ،   2009،ولـىالط�عـة األ  ،بیروت  ،المكت�ة الشرق�ة  ،الشعرانيلهام  إ  ،جورج �تورةترجمة    ،مجتمع المخاطرة    ،ولر�ش ب�كأ  نظر:أ   34
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  ، وعما قر�ب  ،ال محالة  ،والذي ستنتقل  ،من قبيل النموذج التنموي ا�جديد باملغرب  ،لة من الدول ية دو أاملتبناة ��  

                                                                                   .�� الفعلإمخرجاتھ من القوة 

                                                                                     : خاتمة 

 ،ش�ل حقيقي وفعالو�  ،و دولة النموذج التنموي املأمول باملغربأجل قيام "دولة ا�ح�امة "  أومن    ، �� ا�حصلة

األ   ،و�استمرار  ،ينب�� هذه  �ل  ب�ن  الضرور�ة  املواءمات  ع��     ،نماطخلق  معها  منظومة أساس  أوالتعامل  ��ا 

                                                                                 .معيار�ة واحدة و"�ل" متجا�س ومتما�� 

ر�عة عشر ل"دولة ا�ح�امة" نماط األ األ   ،و�ش�ل متما��   ،يجمع  ،ن عملية بناء براد�غم جديدأيبدو    ،نأ�� هذا الش

الذكر وحقيقية  ،يحول   ،براد�غم  .السالفة  جذر�ة  التنمية  ،و�صفة  "الفشل"    ،طرائق  مؤشرات  سيادة   ��  إمن 

"النجاح" مؤشرات  محالة  ،�عت��  �سييد  صياغتھ  أمن    ،ال  تمت  الذي  التقر�ر  مخرجات  طرف  برز  ال�جنة "من 

  خطاب الذكرى العشر�ن لعيد العرش كما يرى امللك ��    ،بوصفها �جنة تم �شكيلها  ،"لنموذج التنموي باا�خاصة  

من خالل    ،وذلك   .الوط�ي"  سار التنموي املإضافة لبنة جديدة ��  "  : جل غاية ك��ى أمن    ،  2019يوليوز      29يومھ  

اق��اح جيل جديد من   املت�املة واملن�جمةالعمل ع��   أالذي من ش  ،مراأل    .املشاريع 
ً
�� وع�� األ  ،نھ مستقبال قل 

ل  األ  املنظور  "اإل   ، 2035فق  ممكنات  تحقيق  ع��  بالدنا  قدرات  املرتفع�عز�ز  التنموي"  ك��ھ  ،نجاز   ��  ، الكفيل 

،قدم  ،الس��   ،التا�� و�  .�عاد واملستو�ات املتعددة األ  ،باالستجابة الفعالة ال�شغاالت املواطن�ن التنمو�ة
ً
 ، باملغرب  ا

 واملتو�جة تنمو� نحو ا�جتمعات الرائدة ،وع�� تن�يل مجمل مضام�ن النموذج التنموي "املوعود" واملتطور 
ً
           .ا
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