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مسابقة مغرب الغد
سيراً على نهج المغفور لهما ،الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب
هللا ثراهما ،عمل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا على ترسيخ دعائم المملكة
المغربية ،وإعالء مكانتها بين الشعوب واألمم ،في اطار من التالحم والتمازج بين كافة
شرائح الشعب المغربي وقواه الحية .وقد شهد المغرب في عهد جاللته ،العديد من األوراش
واإلصالحات الكبرى التي همت مختلف المجاالت السياسية و االقتصادية واالجتماعية ...
في إطار نموذج تنموي حظي بإشادة ملكية ،وبتنويه منابر سياسية وإعالمية وطنية
ودولية .إال أن التحوالت المحلية و اإلقليمية التي عرفها العالم في السنين األخيرة  ،جعلت
هذا النموذج غير قادر على كسب رهانات التنمية المندمجة ،وتحقيق طموح الملك و الشعب
لبناء مغرب مزدهر يتيح لمواطنيه كامل الفرص الستثمار مؤهالتهم وطاقاتهم اإلبداعية،
ويحقق لهم شروط العيش الكريم ،في ظل وطن منصف وديمقراطي ،قائم على القسط
والمساواة واإلنصاف ،يستمد قوته من مؤسساته ،ومجده من تاريخه ،وعراقته من
حضارته ،ونصره وثقته من أبنائه و شبابه ،ويشق طريقه بخطى ثابتة في قلب حضنه
اإلفريقي.
إن تحقيق هذا الطموح وتطبيقه على أرض الواقع ،أضحى بمثابة تحد كبير رفعه
المغرب ،وظهرت أهميته الكبيرة خاصة في ظل االزمة الكبيرة التي عرفتها البالد في زمن
"وباء كوفيد  ،"19والذي ساهم في بزوغ وعي سياسي ينادي بضرورة إعادة النظر في
النموذج التنموي الحالي ،بهدف مواكبة المستجدات والتطورات التي تعرفها المملكة والعالم
من حولها .
ولكسب هذا التحدّي ،وامتثاالً للتوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد
السادس نصره هللا ،والواردة في الخطاب الملكي الداعي الى إعادة النظر في نموذجنا
التنموي ،وبلورته لمواكبة التطورات التي تعرفها البالد ،تم بذل جهود حثيثة بغية خلق
نموذج تنموي جديد قادر على مواجهة الفوارق المجالية والحد منها لتحقيق العدالة
االجتماعية  ،وضمان نمو قوي دامج ومستديم ،يحقق تكافؤ الفرص ،وينهض بتنمية الفرد،
ويعزز قدراته في ظل مجتمع مزدهر ومتضامن ،يحتل فيه المواطن المكانة المركزية التي
تليق به  ،إنه مغرب الغد.
و في تصوري لألولويات التي يجب االشتغال عليها  ،يتعين على المغرب ومن خالل
نموذجه التنموي الجديد ،إيالء أهمية بالغة وعناية شاملة بالمنظومة الوطنية للتربية
والتكوين ،فيجعل المتعلم محورها ،و يعتني بالمدرسة العمومية ويجعل منها مركز انشغاله
ومحط اهتمامه ،ويجعل تحسين جودتها أولى تطلعاته ،باعتبارها آلية ناجعة لتحقيق االرتقاء
االجتماعي والتقدم االقتصادي ،فيجعلها ركيزة لضمان تكافؤ الفرص ،وقوة دفع للحركة
االقتصادية .وفي هذا الصدد أقترح اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من بينها  ،ما يأتي:
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 العمل على تحسين أوضاع تالميذ العالم القروي ،وكذا إدماج األطفال ذوي
اإلعاقة في المنظومة التربوية ،وتشييد مدارس داخلية لمساعدة تالميذ القرى
النائية ،ثم تحسين جودة المنظومة التربويّة بتثمين دور ومكانة المدَ ّرس داخ َل
المجتمع.
 الرفع من جودة التكوين األساس و التكوين المستمر بعد انتقاء أفضل الكفاءات
للتدريس.
 العمل على إدماج منظومة التّربية والتّكوين في الحياة المهنيّة لتوطيد العالقة
بين المدرسة والمجال السوسيومهني واالجتماعي ،من خالل تطوير قطاع
التّكوين المهني ،وإدماج ْ
ي في المنظومة التربوية
جزءٍ من التكوين المهن ّ
العا ّمة ،ثم توطيد الجسور بين المنظومة التّربويّة والتّكوين المهني والفاعلين
االقتصاديّين.
 تطوير أساليب التعليم في ميادين الطب والهندسة و المعلوميات ...
 تفعيل مجالس التالميذ داخل المؤسسات التعليمية التي من شأنها تنمية الوعي
السياسي لدى التالميذ ،وتسهيل اندماجهم في الحياة االجتماعية ،وترسيخ قيم
النزاهة والوطنية في نفوسهم.
 تكثيف األنشطة التربوية والترفيهية التي بمقدورها الكشف عن مواهب
وقدرات هائلة دفينة في نفوس التالميذ ،إضافة إلى إرساء منظومة تربوية
ناجعة ودامجة ،توفر فرصا متنوعة أمام المتعلمين ،طيلة مراحل حياتهم
الدراسية ،وتنهض بثقافة اإلبداع و التميز لديهم.
 تعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم ،وإرساء منظومة رقمية
للتكوين عن بعد تسمح للمتعلم عبر شبكة االنترنت باستكمال وتعزيز المعارف
المكتسبة في القسم ،وفقا للوتيرة التي تناسبه ،وحسب قدراته.
 توفير موارد مالية خاصة إلعانة تالميذ العالم القروي وإدماجهم في عملية
التعليم التكنولوجي عن قرب وعن بعد.
كما أقترح العمل في غضون السنوات الثالث المقبلة على توفير غالبية الدروس
والتمارين األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة االنترنت ،واستثمار
التكنولوجيات الرقمية لتمكين المتعلمين ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة من الولوج
إلى المضامين التعليمية الرقمية  ،من خالل إزالة جميع العوائق التي من شأنها أن تمنعهم
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من الدراسة .ويمكن االستفادة في هذا الصدد ،من التقنيات الحديثة الخاصة
االصطناعي ،والتعرف اآللي على األصوات واألشكال ،والتوليد اآللي للمحتويات.

بالذكاء

وأعتقد أن التنفيذ الفعال والمسؤول لهذه االجراءات سيمكن المغرب من خلق منظومة
تربوية ناجعة ،مركزها المتعلم ،و تعزز مكانة المدرس كمدرب وقائد يضطلع بمسؤولياته،
في ظروف عمل مناسبة ،وبآليات تحفيزية مبتكرة .سيتحقق الهدف المنشود ،وستتخرج من
قلب مدارسنا و معاهدنا العديد من الكفاءات العليا واالدمغة والمواهب النافعة للبالد.
وسيشهد المجتمع المغربي بفضلها التقدم المنشود في مجاالت البحث العلمي األمر الذي
سيمكنه من تحقيق الريادة في هذا المجال إقليميا و قاريا .كما ستصبح المدرسة المغربية
بفضل ذلك نموذجا تقتدي به الدول ،وتنحني له الشعوب احتراما وتقديرا ،إنها مدرسة الغد.
كما أقترح أن يركز النموذج التنموي الجديد في شموليته على شحد كل الطاقات
والموارد المادية والبشرية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة المنشودة ،و التي تتطلب أساسا
تحقيق التكامل بين ثالثة عناصر هي :الرفع من معدالت النمو االقتصادي  ،وتنمية شروط
االندماج االجتماعي  ،ثم حماية البيئة  ،و لتحقيق ذلك أقترح:
 تنمية وتعزيز الرأسمال البشري.
 تحقيق نمو مستدام ،من خالل تحفيز االستثمار المنتج والناجع لكل إمكانات البالد
ومؤهالتها وتقليص الفوارق.
 تحول هيكلي لالقتصاد يدمج القطاع غير المنظم ،ويرتكز على روح المبادرة
واالبتكار ،ويرمي إلى تحقيق االقالع الصناعي.
 التحول إلى جيل جديد من الخدمات العمومية الناجعة والمتاحة الولوج ،والمرتكزة
على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين ،والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
 تحسين حياة ورفاه المواطنات والمواطنين ،والنهوض بمستوى عيشهم ،من خالل
التثمين المسؤول والمستدام والمدمج للرأسمال الطبيعي.
 إرساء ميثاق اجتماعي جديد قائم على :الثقة ،وتقليص الفوارق ،وترسيخ قيم
الديمقراطية والشفافية والقسط في المؤسسات العمومية لكسب ثقة المواطن.
 جعل الولوج للثقافة والرياضة قضية ذات أولوية ،من خالل االستثمار في البنيات
التحتية والتجهيزات والتنقيب على المواهب و صقلها.
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 تكثيف الجهود لحماية البيئة ،والتخفيف من األثار السلبية للتقلبات المناخية ،من
خالل :االستغالل المعقلن للموارد الطبيعية ،واالعتماد على الطاقات المتجددة و
النظيفة ،تشجيع البحث العلمي في المجال .
 تقليص للتبعية االقتصادية للخارج  ،و إيالء أهمية كبرى للقطاع الصناعي وخاصة
ما يوجه منه نحو التصدير ،من خالل دعم المقاوالت الصغرى وإدماج القطاع غير
المهيكل ،وتشجيع االستثمارات الوطنية و األجنبية ذات القيمة المضافة على
االقتصاد الوطني.
و أرى أنه لتحقيق كل ماسبق  ،يتعين على النموذج التنموي تأكيد الخيار
الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب خيارا ال رجعة فيه ،مكرسا في هذا الصدد الجيل
الجديد لحقوق اإلنسان الفردية والجماعية ،ومدمجا للخصوصيات الثقافية لألمة وقيمها
وغناها بتنوع مكوناتها .األمر الذي ينبغي للنموذج التنموي استثماره كرافعة للتنمية،
خاصة ما يتعلق منه بمنظومة القيم األصيلة في أبناء هذا الوطن ،في تحفيز القيم
الفردية اإليجابية المرتبطة بالمواطنة ،والتفاني في العمل ،والوفاء بااللتزامات،
والمسؤوليات ،باإلضافة إلى ترسيخ التعلق بالوطن ،وتعزيز آليات التضامن الوطني،
وتوطيد قيم اإلنسانية ،واالحترام واالنفتاح على األخر.

ختاما كان هذا تصوري لمشروع مغرب الغد ،ونموذجه التنموي ،الذي أطمح أن
يوفر به وطننا العزيز فرصا أكبر للجميع ،ليتمكنوا من اإلسهام في خلق الثروة ،ويسمح لكل
مواطن باالستفادة بشكل منصف وعادل من ثمار النمو .مشروع سيقوي ال محالة الثقة في
المؤسسات وفي المؤهالت و القدرات المغربية بشكل عام .األمر الذي سيسهم بدوره في
تعزيز الحس الوطني ،وتقوية انخراط المواطن الجدي والفعال لخدمة المصالح العليا لبلده
تحت قيادة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا ،حتى يصير المغرب بنموذجه التنموي
الجديد ،رائدا ً في االقتصاد العالمي ،وعميدا في األبحاث العلمية ،وقدوة ورمزا للمواطنة
الحقة في ظل مغرب الغد  ،مغرب متقدم و مزدهر تحكمه قيم الديمقراطية والتنوع واالنفتاح
والتسامح واإلنصاف والمساواة .
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