
 
 

  

لمنتدى المدني الديمقراطي المغربيا  
 

يجهة الجنوب الشرق  
 

 لقاء عبر الويب : تصور فروع الجهة للنموذج التنموي  الجديد  
 
 

لقاء عبر الويب بدءا من الساعة الخامسة عشية   2020يوليوز    11انعقد يوم: 

: موضوعه تصور الجهة للنموذج التنموي الجديد   . 

و السيد  ، ركين يتقدمهم األستاذ عبد هللا ساعف رئيس المنتدىبعد تقديم األعضاء المشا

و السيد ملين عضو المكتب و   ،  أحمد مخزن نائب الرئيس و المنسق الرئيسي للقاء

ممثلي الفروع المنتمية لجهة الجنوب الشرقي  رؤساء و و ، للقاءا على  المشرف التقني

  ،عرف من خاللها بالمنتدى  كلمة ىألقتفضل األستاذ عبد هللا ساعف رئيس المنتدى و .

فرعا دليل  45و التي يفوق عددها  ،  حيث أكد أن فروعه الممتدة عبر التراب الوطني

في الحياة الثقافية و المدنية و االجتماعية الوطنية و    ومتناميا  راسخا  أن له دورا  على

في المالحظات   كمشاركته  ،و أبرز بعض المحطات المضيئة في مسار المنتدى. الدولية 

   و عقده للعديد من الندوات ذات الصبغة االجتماعية و الثقافية و . االنتخابية الوطنية

لعل أبرزها    ، لعديد من المنتديات الدوليةا في   إضافة إلى انخراطه و حضوره .  العلمية 

المنتدى   على رأسها محطات،  مشاركته المتميزة في العديد من التجمعات الدولية 

. حتى البرازيل 2و تونس  1مرورا بتونس ،    بالسنغالبدءا  . جتماعي العالمياال   

ح المجال لمداخالت أعضاء و  نتدى األستاذ عبد هللا ساعف ، فسبعد كلمة رئيس الم

:  رؤساء فروع المنتدى بجهة الجنوب الشرقي و التي جاءت على الشكل اآلتي  

  

 1( األستاذ محمد تزرى عن فرع قلعة السراغنة :
 

لورقة التي أعدها مركز الدراسات و األبحاث في ا عن حة شاملة و مختصرةأعطى لم

: حيث جاء فيها ، حول تصور المركز للنموذج التنموي الجديد ،  العلوم االجتماعية    



في   األبحاثموي، عقد مركز الدراسات و ول النموذج التنح التمحورالنقاش  إطارفي 

انبثقت عن   قداجل بلورة تصور حول هذا النموذج، و   من  اءات العلوم االجتماعية عدة لق

   هذه اللقاءات وثيقة تلخص تصور المركز لهذا النموذج و التي يمكن تلخيص مضامينها

و   الثقافةهي: االقتصاد، التنمية الترابية، القطاع االجتماعي،  أساسية  محاور ةخمسفي 

 المنظور السياسي.  

 

بعين االعتبار عدة متغيرات و بالخصوص االستقرار  أخد فيما يخص االقتصاد يجب

تشجيع   إغفالاقتصادية، دون  إصالحاتالعالمي، و االنفتاح االقتصادي و كذلك سن 

مع كل قطاع على    تتالءماقتصادية  سياسةالعمومي و الخاص، كما يجب سن  راالستثما

. غير المهيكل و تأطيرهباالقتصاد   االهتماممع حدة  . 

التوازن للتنمية الترابية و تحقيق العدالة الترابية   إعادةلنسبة للتنمية الترابية يجب با إما

:  أهمهاالمناطق عبر التركيز على رهانات كبرى   و الحد من التفاوتات بين  

 الرهان الديمغرافي و االجتماعي  -

 الرهان االقتصادي  -

 الرهان البيئي  -

و كذا تشجيع  . نمية االقتصادية و االجتماعية كما يجب التركيز على المدينة كمحرك للت

المخططات الجهوية للتنمية التي من شأنها تحقيق تنمية تراعي خصوصيات كل منطقة  

. العمل بشراكة مع المجتمع المدني إلى إضافةعلى حدة.  . 

 

يجب الحد من التفاوتات الترابية و االجتماعية و الحفاظ على  . ثالثا المحور االجتماعي  

سياسة اجتماعية تمكن من الخدمات    الخاص و العام و سن  القطاعين   بين  وازنالت

   مقاربة النوع إغفال  كالسكن و الرعاية االجتماعية. دون . للفئات المحتاجة  األساسية

في مختلف القرارات و البرامج، بالنسبة لقطاع الصحة يجب وضع مخطط استراتيجي 

  إغفالكل التي يتخبط فيها هذا القطاع. كما ال يجب و المشا التعثراتيمكن من تجاوز 

  األطرهو القطاع الذي من شأنه توفير  إذفي تنمية البالد  أهمية  قطاع التعليم لما له من

. التي ستقود و تنفد هذا النموذج . 

يجب   ذال.  و الديني في خدمة التنمية  الثقافيرابعا المحور الثقافي، يجب جعل الموروث 

   ختالفات و تنوع روافد المشهد الثقافي الوطني، و تشجيع بعض الممارسات مراعاة اال

التضامن عبر   أشكالالنبيلة التي ترسخت في المجتمع المغربي كالتبرعات و غيرها من 

مأسستها و تأطيرها. و كذا تحديد الهوية الوطنية بشكل دقيق و الخروج من الصراعات  

 .المرتبطة بهذه الهوية

  اإلنسان: القرارات السياسية يجب تبني مقاربة منبنية على احترام حقوق اأخيرخامسا و 

بشكل كبير وسائل    فيهو الذي ساهمت  . خصوصا مع ارتفاع مستوى الوعي لدى المغاربة

وجب التفكير في عقد  ذاعلى القيم، ل بآخر أو شكلل االجتماعي هذا التغيير اثر بالتواص

العمومية   بناء السياسات إصالحاجتماعي و   



 2( األستاذ محمد البوبكري  فرع إقليم الرشيدية :
. مشاركة المجتمع المدني في تدبير الجماعات الترابية    تناول بالتفصيل مستقبل آليات  

 

حيث ركز على كيفية مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير  

في إعداد قرارات ومشاريع لدى الحكومية، في تنشيط الديمقراطية التشاركية، و  

أن  المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. و ألح على 

تنظيم هذه المشاركة، طبقا لشروط وكيفيات يحددها   يلزمها  المؤسسات والسلطات

.  القانون  

ة تطبيقا  و أشار إلى أهمية هؤالء الشركاء في المساهمة في تفعيل الديمقراطية المحلي

. والمشاركة المواطنة االجتماعيةلمبدإ المساواة وقيم العدالة  . 

خالل المقتضيات القانونية    من بأهميتهاأمر يستدعي نشر قيم المساواة عبر التحسيس 

.  الدولية والوطنية  

   مما سيساهم في تقليص الفجوات النوعية التي تعرقل مسار تدبير الشأن المجالي و

:  تجنب ذلك ينبغياالجتماعي. و ل  

تعزيز الديمقراطية التشاركية باالنفتاح على الجمعيات الفاعلة والشخصيات المعنوية  

.  القادرة على بلورة رؤى واضحة للفعل التنموي المحلي  

 3( األستاذ محمد إسفوال عن فرع بومالن دادس .
: تناول في حديثه   

  الرياضة رافد أساسي للتنمية الوطنية

 و تطرق إلى النقاط اآلتية

 الرياضة من أهم روافد أي تنمية محتملة الن 

 ا( هناك اهتمام دائم ومتزايد لملك البالد نصره هللا بالمجال الرياضي 

26,31,33ب( تنصيص الدستور على الحق في الرياضة الفصول   

نية الثانية  ج( وجود خطة طريق واضحة المعالم انطالقا من الرسالة الملكية المناظرة الوط

2008أكتوبر  24حول الرياضة بالصخيراة   

اسبانيا نموذجا بعد    د( كون الرياضة أصبحت رافدا مهما من روافد التنمية المستدامة

1982.   تنظيمها لكاس العالم  . 

ه( الدور اإلشعاعي الذي تلعبه الرياضة من خالل إنجازات رياضيي النخبة التي تساعد في 

.   لسياحة مثالرقي قطاعات أخرى كا  

االحتراف  إلىولتحقيق هذه األهداف البد من االنتقال بل يجب االنتقال من الهواية 

العالية وحقوق   المروديةالشركات الرياضية لضمان  إلىواالنتقال من الجمعيات الرياضية 

. جميع المرتفقين والمساهمة في تنمية االقتصاد الوطني . 

 4( األستاذ عبد الرزاق حبيبي احالن .فرع بنكرير  
 . .تطرق إلى إشكالية التنمية في العالم القروي



من انتمائه     حيث أشار إلى أن اختياره لتصوره للنموذج التنموي في العالم القروي نابع

لة بكل ما تعنيه  لهذا العالم المقصي..ا عالم يعيش الهشاشة واالفقر العميق..والعز

يدرس جميع المستويات هذا ان تهيأت له    أستاذ..  الكلمة...فالتعليم يعيش تراجعا ملحوظا

وان وجدت فبال تجهيزات .    ، قلة المستوصفات  الظروف و عن المشكل الصحي أشار إلى

دق ناقوس الخطر   متردية .مما يستوجب  أضف إلى ذلك تدهور المسالك الطرقية

بمد الطرق وتعبيدها   إالذلك  يتأتىوالعناية بالعالم القروي من خالل فك العزلة عنه. ولن 

إعادة النظر في التعليم بالوسط القروي...خلق مستشفيات والعناية بالمرضى.و دعا   مع

تأهيل     إلى .تعزيز مكانة المجتمع المدني ودعمه ليساهم بدوره في عجلة التنمية مع

  وتكوين الفالحين حتى يواكبوا مستجدات الزراعة

 5( االستاذ  عبد الواحد مكاوي عن فرع ورزازات 
التربية والتكوين   استعرض سبل النهوض بمنظومة  . 

و ذكر   توسيع وتعزيز قاعدة التمدرس في المناطق القروية.مع  و أكد على ضرورة

و اعتماد برامج    ترسيخ مجانيتها مع  جعل المدارس الحكومية متاحة للجميعبوجوب 

.ذات جودة تواكب مستجدات العصر   

 هفي تفصيل اقتراحات بالتعليم مدى الحياة . و أسهم العميق" اعمال ما يسمى "بالتعلي  

:  جاء في مجملها ما يلي  حيث   

 . الحد من الهدر المدرسي -

األولي  زيادة نسبة التمدرس في التعليم - . 

وتكافؤ الفرص واإلنصافالجودة   احترام متطلبات - . 

تخصصات منذ الصغرتعميم تدريس التكنولوجيا والرياضيات والفلسفة في جميع ال  - . 

 .تنويع عرض التكوينات لتلبية الحاجيات الحالية الوطنية والجهوية والدولية -

عدة   من خالل   اعتماد منظومة وطنية للتربية والتكوين ترتكز على العدالة الرقمية -

شروط اهمها )تجويد شبكة االتصال خصوصا فالعالم القروي + توفير الهواتف النقالة +  

+ صبيب االنترنيتبيالحواس  .... ) 

 6( األستاذ عبد العزيز أيت أحدو فرع أكادير
 . تحدث عن آفاق التنمية السياحية

متميزة  حيث أكد في مداخلته أن المغرب يتوفر على قدرات سياحية متنوعة  

استغاللها على الوجه األكملإلىو دعا  . 

ق و األقاليم ببعضها  تربط المناط   جوب إنشاء ممرات و روابط سياحيةعلى   و ألح

مما سيساهم في    البعض، و تمكن من تثمين مختلف الموارد الطبيعية و الثقافية للمناطق، 

 .إنعاش السياحة في األوساط القروية

و أكد على استغالل الموروث الثقافي الوطني و جعله صناعة ثقافية تثري الحركة 

. السياحية المغربية  . 

   ثل لبيع المنتوج السياحي الوطني سيمكن المغرب من فرضالتدبير األم  و خلص إلى أن

من حيث التنمية المستدامة على صعيد المنطقة   . نفسه كوجهة سياحية مرجعية و رائدة



المتوسطية، وذلك بفضل نموذج سياحي فريد من نوعه ، يجمع بين النمو المرتكز على  

. لثقافيةالتدبير المسؤول للبيئة واحترام األصالة االجتماعية وا  . 

 

 7( ابو غازي من فرع مراكش  

 
تناول بالدرس موضوع العدالة و ارتباطها بالتنمية . إذ بدا من خالل تدخله أن دولة الحق  

هي مفتاح كل تطور ينشده أي نموذج   ، و القانون التي تسمو فيها العدالة في كل دواليبها

(  كزيتنموي مقترح ) نص المداخلة كامال بعث إلى المكتب المر  

  

 8( محمد قاشا عن فرع بومالن دادس
 

لواقع النخب   تنموي مرتهنة بمواءمة البرنامجتناول في كلمته سبل تطبيق أي برنامج 

.  المحلية  

حيث يتضح بأن الدور الذي تقوم به المجالس الجماعية يكتسي أهمية كبرى، ويرتبط  

   بة السياسية لهذه المجالسبمجموعة من العوامل منها ما هو سياسي، ومدى تأثير التركي

بمستواها الثقافي على أسلوب وجودة التدبير المحلي، كما يرتبط هذا الدور بالعامل  

القانوني، وما له من تأثير إيجابي أو سلبي على القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية،  

التنموية .   إضافة إلى العامل المالي، حيث تشكل الموارد المالية ركنا أساسيا في العملية

كون  يعوا في الحسبان هذه العوامل حتى تنموي أن يض  لذا على المقترحين ألي نموذج

. قابال للتنفيذ   

و إذا طبقنا قاعدة مفادها أن هذا النموذج التنموي يجب أن ينطلق من الجماعات الترابية  

. و ينتهي بها ، فستكون قد بلفنا الغاية   

الواردة ، في جو راق و مفيد   األفكارانبرى الجميع لمناقشة و بعد االنتهاء من التدخالت . 

جعل الكل يعترف بجودة مستوى اللقاء . الذي أختار المكتب المركزي برئاسة األستاذ عبد  

جهة الجنوب الشرقي هي أول من يفتتح سلسلة اللقاءات الجهوية    هللا سأعف أن تكون

  للمنتدى المدني الديمقراطي المغربي

نعترف بأنه تشريف للفروع المنتسبة لجهة الجنوب   ابقد رم . نعتبر األمر تكليفا ابقد رمو 

  الشرقي

 

:  إمضاء  

 

 رئيس فرع المنتدى بإقليم تنغير  و منسق جهة المنتدى بالجنوب الشرقي .

 

محمد وغانيم                                              


