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افتتاحية العدد الرابع من جملة «دفاتر ال�سجني»

تنفيذا لإلرادة املولوية السامية يف بلورة رؤية جديدة للنهوض بالشأن التنموي
للمملكة املغربية ،وتأكيدا من جاللته عىل رضورة إرشاك جميع الكفاءات
مبختلف املجاالت من أجل نسج التوجهات الناظمة لنموذج تنموي للمغرب
واملغاربة ،تم إحداث آلية لذلك ممثلة يف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
مهمتها تجميع املساهامت ذات الصلة ،وافتحاص مضامينها ومقرتحاتها
وترتيب خالصاتها وتحديد روافد تفعيلها ،والتي تندرج ضمن سياق بناء منظور
اسرتاتيجي شامل ومندمج إلقالع متجدد لتنمية البالد.
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ويف نفس اإلطار وتعزيزا للمقاربة التشاركية التي جعلت منها التوجيهات
امللكية السامية محددا أساسيا لوالية هذه اللجنة ،بتأكيدها عىل التفاعل مع
مختلف األطراف من مؤسسات وهيئات وفعاليات سياسية ومدنية واقتصادية
واجتامعية ومواطنات ومواطنني من مختلف املستويات والجهات ،فقد عملت
اللجنة املعينة من طرف جاللة امللك محمد السادس نرصه الله إىل اإلتصال
باملندوبية العامة وذلك ضمن مساعيها لتنزيل تصورها حول إرشاك الجميع،
من أجل تشخيص حاجيات وتطلعات املجتمع مبختلف فئاته وتشكيالته ،وقد
تم عقد جلسات تشاورية بني أعضاء اللجنة وممثيل املندوبية العامة بهدف
تبادل الرؤى والتصورات حول حاجيات ومقرتحات قطاع السجون .ويف إطار
مساهمتها كمؤسسة عمومية ،قامت املندوبية العامة إلحاطة اللجنة باإلفادات
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واملعطيات الخاصة بواقع السجون وبالتحديات املرتبطة بالتدبري اليومي ،كام
بسطت تصورها ملستقبل مؤسسات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من زاوية
التدبري واإلمكانيات املادية والبرشية يف ترابط مع مستلزمات املقاربة الحقوقية.
ويف إطار توسيع دائرة املشاورات لتشمل نزيالت ونزالء املؤسسات السجنية تم

واستحضارا للغاية من إرشاك النزالء والتي تروم استقصاء األفكار واآلراء
والتصورات حول النموذج التنموي ملغرب الغد ،فإن اللجنة العلمية التي ترشف
عىل هذه املجلة ،تؤكد ومن باب األمانة الفكرية والعلمية أنها حافظت عىل
املضامني الواردة ضمن إسهامات النزالء كام توصلت بها ،ومل تترصف فيها من
خالل املراجعات ذات الصلة باألسلوب واللغة وبنية املقال .لكونها جعلت من
التعبري عن الرأي بخصوص موضوع النموذج التنموي الجديد هدفا ناظام ملواد
هذا العدد ،مقارنة باألعداد السابقة حيث تعترب طرائق اشتغال الكتابة يف عالقة
بتشكل الفكرة ومتظهرات التعبري عنها محددا يف التقييم.

مبساهامت فكرية يف عالقة باملوضوع ،كام تم إشعارهم باملعايري والرشوط

وبناء عليه ،فإن إدارة املجلة تؤكد عزمها عىل االستمرار يف جعل هذه الدعامة
اإلعالمية الخاصة بنزالء املؤسسات السجنية فضاء للتحليق بواسطة أجنحة الفكر
واإلبداع ،وحافزا لحشد طاقات النزيالت والنزالء للكتابة وإبراز وتعميم منتوجها
يف عالقة مبختلف الصيغ التعبريية.

التوافق بني ممثيل املندوبية العامة ولجنة النموذج التنموي عىل إفساح املجال
ملساهمة النزالء عرب إبداء الرأي كتابة ،وليتم تضمني جزء من تلك املساهامت
وتعميمه عرب مجلة السجني .وقد تم تحديد منهجية العمل املتبعة يف إرشاك
النزالء ،كام تم إحداث لجنتني مشرتكتني وهام  :لجنة القيادة التي تضم ممثلني
عن لجنة النموذج التنموي وممثلني عن املندوبية ،ولجنة القراءة املنبثقة
عن لجنة النموذج التنموي الجديد ،وقد عملت املندوبية العامة عىل تعميم
دورية دعت فيها النزيالت و النزالء مبختلف فئاتهم ومستوياتهم إىل املشاركة
واآلجال املحددة لذلك.
وقد أسفرت هذه العملية عن مشاركة  215نزيال ونزيلة من بينهم  3مساهامت
لنزالء أحداث ،وعن  217مساهمة ،ويتوزع هذا العدد ما بني  207مساهمة
لنزالء حق عام ،و 9مساهامت لنزالء معتقلني يف إطار القانون املتعلق مبكافحة
اإلرهاب ،وترتاوح أعامر املساهمني ما بني  19و 65سنة ،كام شملت مختلف
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منظور لجنة النموذج التنموي ووفقا النتظاراتها ،وليسفر ذلك عن اختيار 33
مساهمة تستجيب للمعايري املحددة مسبقا ،لتشكل موضوع هذا اإلصدار من
مجلة السجني.

املستويات الدراسية ،أسايس ،إعدادي ،ثانوي ،وجامعي .وقد اعتمدت تلك
املساهامت كالً من اللغة العربية واللغة الفرنسية كأداة للتعبري .وليتم إحالة
مجموع تلك املساهامت عىل لجنة القراءة التي عهد إليها بقراءتها وتقييمها من

املدير العام للمجلة
د .محمد صالح التامك
املندوب العام الدارة السجون وإعادة االدماج
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كلمة تقدميية

لل�سيد رئي�س اللجنة اخلا�صة بالنموذج التنموي
يف إطار املهمة التي أوكلها صاحب الجاللة محمد السادس نرصه الله،
اعتمدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مقاربة شاملة مبنية عىل
اإلستامع آلراء جميع املواطنني بغض النظر عن حاالتهم وأوضاعهم.
الهدف من هذه املقاربة :أوال تدقيق الرصد والتأكد من أنه يعكس واقع
جميع املغاربة ،خاصة وأن النموذج يحرص عىل وضع املواطن يف صلب
اهتامماته ،إضافة إىل إغناء عمل اللجنة بالتوصيات واملقرتحات املنبثقة
عن هذا االستامع من حيث املساهمة يف بناء مغرب الغد.
ويف إطار هذه املقاربة ،ارتأت اللجنة أنه من الرضوري االستامع إىل
رشيحة معينة من املواطنني ،وهم نزالء املؤسسات السجنية لفهم
متثالتهم حول املجتمع والعيش املشرتك ،الثقة ،وحول مسألة التضامن
وكذا قضايا اإلدماج وإعادة اإلندماج ،وهي أسئلة قد تجعل املجتمع
أقوى من خالل تطوير قدراته ملواجهة الصعوبات واسترشاف مجتمع
يتقاسم فيه جميع املواطنني املسؤولية.
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ويف هذا تكمن اتصاالت اللجنة مع املندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج بغاية تنظيم هذا االستامع لحاجيات وانتظارات الساكنة
السجنية يف إطار النموذج التنموي.

املساهامت املتوصل بها كانت عديدة وتعكس األمل يف مجتمع أفضل
حيث الجميع ميكن أن يكون طرفا معنيا.
وقد متت إحالة هاته االسهامات عىل لجنة القراءة التابعة للجنة الخاصة
بالنموذج التنموي الختيار األكرث متيزا بجودتها وحججها والتي ستنرش يف
هذا العدد الخاص من مجلة «دفاتر السجني».
وال يفوتني بهذه املناسبة أن أقدم الشكر بشكل خاص للسيد املندوب
العام وجميع مساعديه لتعبئتهم ودعمهم إلنجاح هذه العملية التي
شملت مجموع املؤسسات السجنية باملغرب.
كام أتوجه بالشكر لنزالء املؤسسات السجنية املساهمني يف هذا العدد
الخاص من مجلة دفاتر السجني املخصصة للنموذج التنموي من خالل
مشاركة تصورهم عن «مغرب الغد».

ذ .شكيب بنمويس
رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي
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تكريس قيمة الثقة يف
النموذج التنموي الجديد
قربة عبد الرحامن
ا ملغرب مبوقعه ا لجغرا يف ا إلسرتا تيجي ،
واعتدال مناخه ،وغنى مقوماته الطبيعية،
إضافة إىل متركزه كبوابة للقارة اإلفريقية
إىل الضفة االخرى -أوربا -جعلت منه ومنذ
القدم ملتقى الحضارات وتنوع الثقافات.
وقد أعطت هذه الخصائص املغرب دورا
إقليميا ودوليا مهام.

14

خالل العرشين سنة األخرية ،أي منذ إعتالء
امللك محمد السادس عرش اململكة ،شهد
املغرب دفعة نوعية جعلته يستفيد من
مقومات متيزه ،مام كان له األثر اإليجايب
عىل السياسة الداخلية والخارجية ،وهيكلة
مجموعة من القطاعات من كل املستويات،
وأصبح املغرب أرضية ديناميكية من الورشات
ذات أهمية إيجابية عىل االقتصاد الوطني،
تجلت نتائجه عىل مرشوع التنمية البرشية...
وجعلت هذه الخطوات املهمة مختلف
الرشائح اإلجتامعية تتطلع إىل مستقبل واعد
ومرشق يف وقت يعرف املحيط اإلقليمي
والدويل نزاعات وتوثرات ،تراوحت فيها لغة
الديبلوماسية مع لغة البنادق ...
غري أن التحوالت واملكتسبات التي عرفتها
بالدنا مل تكن كافية لتحقيق تطلعات الشارع

املغريب يف العديد من القطاعات الحيوية.
ورغم بعض اإلخفاقات ،فإن املرحلة التي
ولت كانت درسا الستخالص العرب .وهيأت
األرضية املالمئة للعمل عىل تدارك ما تم
تأخريه يف مجموعة من القطاعات .ومواصلة
التحديات بتظافر جميع جهود املتدخلني
إلكامل املرشوع التنموي .للنهوض بالبلد إىل
املستوى املطلوب .ومسايرة متطلبات العرص،
خصوصا وأن العامل الحديث يعرف وثرية
رسيعة يف التقدم والنامء ...
ولجعل املرحلة القادمة عنوانها النجاح
وتفعيل النموذج التنموي الجديد .يجب
خلق أجواء أكرث مالمئة للتصدي ملختلف
القضايا املطروحة .منها ما هو ذات طبيعة
وجودية وهي الوحدة الوطنية والرتابية ومنها
قضايا اجتامعية ملحة .وبالنظر إىل ما يعرفه
العامل من أزمة مالية واقتصادية وما تعرفه
بلدنا من إرهاصات ،فمن الرضوري استعادة
الثقة يف املؤسسات طبعا ،من هيئات تنفيذية
وقضائية وأمنية ،ويف الهيئات الوسائطية من
أحزاب ونقابات ،ثم استعادة الثقة كذلك
يف القوى الحية من مجتمع مدين وصحافة،
ويف القطاع الخاص ومؤسساته ،ثم استعادة
الثقة للشعب وضخ دينامية جديدة تعيد له

حيويته وتالحمه .ألن املغرب محتاج إىل كافة
أبناءه من كل املشارب ،ومن هنا تحتل الثقة
عنرصا مركزيا يك يشكل الجميع قوة دفع
خالقة تتظافر جهودها عوض أن تتنافر.
هناك كتاب شهري للفيلسوف األمرييك-
فرانسيس فوكوياما  -بعنوان الثقة ،يتحدث
فيه بلغة األرقام عن مــؤرش الثقــة بالنســبة
للمجتمعات التي رســمت مــا ســمي بقصص
نجاح .ورصد أسباب هذا النجاح من خالل
إرساء عالقات ثقة دامئة بني مكوناتها.
ولقد عرفت بالدنا يف تاريخها الحديث تجارب
مريرة وتهديدات داخلية وخارجية .ومرت
بظروف اقتصادية صعبة .ولكنها استطاعت
أن تتغلب عليها وتخرج أكرث مناعة .واليوم
يواجه املغرب كغريه من دول العامل حربا ضد
وباء فريوس كورونا .إذ رغم استمرار املعركة،
فقد أبانت املرحلة السابقة مبا ال يقبل الشك
أن بلدنا قادر عىل الوقوف يف وجه الصعاب
وتخطيها .مام يجعلنا نستبرش خريا عىل
مستقبل املغرب وعىل قدرته عىل مواصلة
مسلسل التقدم والتنمية .إذ يجب التنويه
بالدور الذي قامت به مختلف فعاليات
الدولة بكل مكوناتهــا للحفــاظ عــى صحــة

وأرواح املواطنني ،يف الوقت الذي تكبدت فيه
دول الريادة خسائر فادحة وأرقام مفجعة…
ومن موقعي كنزيل باملؤسسة السجنية…،
فإنه ال يسعني إال اإلشادة باملجهودات
الجبارة والتضحيات الجسام التي قامت
وتقوم بها جميع مكونات قطاع السجون يف
هذه الظرفية العصيبة للحفاظ عىل السالمة
الصحية لنزالء ساكنة السجون .حيث أن
املسافة بني العاملني يف القطاع وكوفيد  ،19ال
تتعدى الصفر.
وحتى ال نحيد عن الرؤية الشمولية ملرشوع
النموذج التنموي الجديد ،ومن هذا املنطلق
فإن املستقبل يعد باليشء الكثري ،إذا ما
توفرت الرشوط املالمئة ،أهمها التشبع بروح
املسؤولية والحكامة الرشيدة واإلنضباط
واإلرادة الصلبة ونكران الذات ،وأن تتحىل
بثقافة التجاوز كام يتحثم علينا إجتناب
املزايدات املجانية واالعرتاف بأخطاء املايض
والعمل بشكل متواصل عىل تدارك مسلسل
اإلصالح ،وكذلك تغيري العقليات عىل مستوى
القرار إلفساح املجال أمام الطاقات الشابة
واملؤهلة ملنحها الفرصة إلبراز طاقتها .ألن
اإلنسان بطبيعته ال ميكن أن يحدث تغيريا
يف واقعه إال إذا أحدث تغيريا يف أفكاره.
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وحقوق اإلنسان والسياسات الشاملة ،هي
الضامن األسايس ألمن واستقرار أي بلد ...
ومن ثم يتعني علينا تكريس السياسات
الشاملة وتخليق الحياة العامة وإرشاك
الفئات املحرومة التي تعاين من ظلم مجحف
يف التوزيع .باإلضافة إىل ذلك ،فكلام زاد عدم
اإلنصاف فإنه يؤدي إىل نتائج عكسية لغري
صالح االستقرار ،ألن عدم اإلنصاف يخلق
أزمات اجتامعية و له طبيعة مؤذية اجتامعيا
ودميوقراطيا.

وليك تكون السياسة ناجحة ومؤثرة يجب أن
تستند إىل العلم وإىل التاريخ ،وإىل اإلبداع
واإلبتكار ،والقدرة عىل خلق أفكار جديدة
واضحة املالمح ،يكون لها وقع إيجايب عىل
مسلسل اإلصالح يف بلدنا ،ويدفعنا إىل تحسني
جودة الحياة والحد من نزيف الهشاشة
االجتامعية .إذ من الواضح أننا نحتاج إىل
اسرتاتيجية لخفض معدل الفقر عىل املستوى
الوطني .وتفعيل الجهوية املتقدمة ،مبا
تعنيه من سياسات لتوزيع الرثوة عىل نحو
عادل .نحتاج إىل سياسة رضيبية متقدمة
ألصحاب الدخل املرتفع واألصول واملواريث
 ...وضخ املزيد من االستثامرات العامة يف
التعليم والصحة والبنية التحتية ،ووضع
نهاية لسياسة الريع والرتقيع ،كام يتطلب
منا التصدي للفقر مستقبال بطرق أخرى
بخالف نظريات السوق املفتوحة والتجارة
الحرة والتي أعطت امتيازات لفئة عىل
أخرى ،باإلضافة إىل خلق إمكانية تطوير
املعرفة وموارد محلية واستغالل اإلبتكار
التكنولوجي وتشجيع ريادة األعامل وزيادة
اإلنتاج الزراعي وخلق أسواق ،ليك نتمكن من
تحسني األداء االقتصادي العام يف املستقبل،
وأستشهد هنا بقولة لجربان خليل جربان،
«ال خري يف أمة تأكل مام ال تزرع وتلبس مام
ال تنسج وترشب مام ال تعرص» ...مبعنى أن
ننتقل من مجتمع إستهاليك إىل مجتمع منتج.

العدالة قاعدة أخرى لبناء الطريق اآلمن
ملستقبل آمن ،إذ ال ينبغي ألي فئة أن تتمتع
بحظوة أو وضع اعتباري أو تكون فوق
القانون ،ألنه ليس السالم هو عدم وجود نزاع
ولكن السالم الحقيقي هو تحقيق العدالة.
مع أننا ال نشكك يف تجرد عنارص اإلدارة
ووجود قضاة نزهاء ويف تضحية األمنيني
وسهرهم عىل األمن والطأمنينة يف ظروف
صعبة يف الغالــب ،غــر أن التطبيــق الجزيئ
للقانون يف بعض الحاالت هو ما يعطي
انطباعا سيئا .من الرضوري استحضار روح
القانون عىل منطوقه ،ويف شموليته  ...ألن
القانون هو من بني أهم اللبنات التي يجب
علينا تثبيتها من أجل كسب رهان مغرب
الغد ،واإلتجاه إىل تكريس عدالة حقيقية.

ولقد أثبتت التجارب أن التعنت والقوة مل تعد
ضامنا لألمن القومي و االستقرار ،بل الظروف
االجتامعية والسياسية السليمة والهيكلة
االقتصادية املالمئة وتعزيز التنمية البرشية

ولعل الحوار الوطني حول كل هذه القضايا
هو الخطوة األوىل نحو الفالح ،وأختم بالرسالة
امللكية املوجهة إىل اللقاء الوطني حول إعداد
الرتاب والتي استهلها مبا ييل :

«  ...نفتتــح بخطابنــا هــذا انطــاق فعاليــات الحــوار الوطنــي حــول إعــداد
الــراب الوطنــي ،إميانــا مــن جاللتنــا بفضيلــة الحــوار والتشــاور املوســع،
كمنهجيــة حميــدة ملعالجــة كربيــات ملفــات األمــة وباألهميــة االســراتيجية
للتهيئــة الرتابيــة يف تحقيــق مــا ننشــده لوطننــا العزيــز مــن تنميــة شــاملة،
وتضامــن فعــال بــن مختلــف فئاتــه وأجيالــه ومجاالتــه ،وتهيــئ املنــاخ األفضــل
لإلســتثامر األمثــل لــكل طاقاتــه ومتثــن نســيج وحدتــه وتعاضــده .يك ال يكــون
هنــاك مغــرب نافــع ومغــرب غــر نافــع».
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مغرب الغد حلم ومرشوع
زكطري الحبيب
مغرب الغد هو شعار لحلم ومرشوع قبل
أن يكون تصورا أو تخمينا ،فأنا مثال أحلم
أن تصبح بالدي أحسن بلد يف العامل وأبراجه
الزجاجية تتخطى السحاب ومنتجاته تغزو
وتحتل كل أسواق األرض ،وأخباره الجيدة
تتصدر كل صحف وإعالم البسيطة .مغرب
ال مكان فيه ألي أمي أو فقري ،مغرب كل
مواطنيه ينعمون بالحرية والرخاء والرفاهية،
مغرب ترتسخ فيه كل قيم التسامح والتعايش،
مغرب املؤسسات والحق والقانون .لكن كيف
نحول هذا الحلم اىل مرشوع ثم اىل حقيقة؟
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لقد أجمع كل املنظرين وعلامء االجتامع
والعلوم السياسية واإلنسانية أنه لن تقوم
قامئة ألي بلد إال باعتامده عىل نفسه يف
إنتاج كل ما يلزمه من غذاء ودواء وغريهام
وكذا استغالله األمثل لكل ثرواته منها
الرثوة البرشية خصوصا الشباب منهم حيث
يعتربونها الرأسامل الحقيقي والرثوة التي ال
تنفذ لكل نهضة أو تنمية .واملغرب والحمد
لله يتوفر عىل طاقات شابة جد هامة ،فالهرم
السكاين قاعدته كبرية إذ أن أكرث من %37
تقل أعامرهم عن  20سنة .وهذا يشكل
مشكلة كبرية وموردا هاما بل منجام كبريا

ميكن أن نستخلص منه ثروة برشية منتجة
ومفيدة .كام يجمع هــؤالء العلــاء عــى أن
صــورة أو حالــة أي بلــد ما هو اال إسقاط
وانعكاس لشكل ونوعية مواطنيه وأن التنمية
البرشية هي مفتاح كل منو وازدهار .وبناء
عليه وجب اإلهتامم أكرث بتكوين وإعداد
العنرص البرشي .لذا فالسؤال املطروح هو
كيف نهيئ مغريب الغد ملغرب الغد؟
الوصفة الوحيدة والناجعة هي الرتبية
والتعليم والتكوين ،فالرتبية تبدأ يف البيت
ثم يف املدرسة التي لها الدور األكرب وتكتمل
يف املجتمع ،أما التعليم الجيد فيستلزم برامج
تعليمية ذات محتوى يزيــد مــن منسوب
املعرفة والفكر ويضاعف من جرعة الرتبية
عىل املواطنة والرتبية عىل الواجب قبل الحق
وكذلك الرتبية عىل الخلق واإلبداع واملبادرة
واإلنتاج .فالرتبية عىل املواطنة تنتج لنا
مواطنا مستعدا للتضحية من أجل الوطن
والرتبية عىل الواجب تخلق لنا مواطنا جادا
مجتهدا وقــادرا عــى تحمــل املسؤولية .أما
الرتبية عىل الخلق واإلبداع و املبادرة فتمنحنا
مواطنا منتجا معتمــدا عــى نفســه ومتحفزا
للنبوغ والعمل من أجل تحقيق أهدافه التي

يف منتهاها خدمة الوطن .أما التكوين فيلزم
أن يكون تكوينا مزدوجا يبدأ بتكوين شخصية
ما يجب أن يكون عليه مغريب الغد ويكتمل
بتكو ين علمي ومهني يسا ير و يستجيب
ملتطلبات ومستجدات العرص باكتساب العلوم
والتكنولوجيا والبحث العلمي التي هي مفتاح
كل تطور ومنو.

عــى تنويــع املــوارد خصوصــا القــارة منهــا
كالصناعــة والتجــارة مثــا وذلــك بتطويــر
الــراكات االقتصاديــة وتشــجيع االســتثامر
بــكل أشــكاله و تشــجيع املبــادرة الحــرة
وهــذا هــو دور املؤسســات املاليــة خصوصــا
األبنــاك والتــي مــن واجبهــا دعــم االســتثامر
كــا أمــر بذلــك صاحــب الجاللــة.

يف هذا اإلطار فإن مشاريع التنمية التي وضع
قاطرتها صاحب الجاللة نرصه الله وأيده هي
مشاريع طموحــة تــروم الرفع من مستوى
املواطنني عىل جميع األصعدة ومن بني هذه
املشاريع التكوين املهني الذي ما فتئ جاللته يف
كل مناسبة يشري وينبه إىل االعتامد عليه كمحور
أسايس إلعداد وتأهيل مغريب اليوم والغد.

إن النتيجة الحتمية ألي تطور اقتصادي
وارتفاع ملعدل النمو هو ارتفاع تلقايئ لكل
املؤرشات واملعدالت االيجابية كمعدل الدخل
الفردي مثال وسيتحقق حتام معها كذلك
انخفاض لجميع املعدالت واملؤرشات السلبية
كمعدل البطالة والجرمية وغريهام .أما الجانب
االجتامعي فام هو إال مرآة تعكس جودة
العمل السيايس والنمو االقتصادي وهو يف
النهاية إطار للصورة الجميلة ملغرب الغد
الــذي أحلــم بــه حيــث التطــور يف العم ـران
والتعليم والصحة فال وجود لفقر أو هشاشة
وال مكان لعوز أو فاقة أو حاجة وحيث كل
مواطن ينعم بعيش كريم.

إن إعدادنــا ملغــريب الغــد بالشــكل املطلــوب
ســيجعل كل األمــور األخــرى تســر تلقائيــا
وبشــكل جيــد بدايــة بالحيــاة السياســية
واإلداريــة حيــث ســتصبح مؤسســاتنا اإلداريــة
والسياســية تعــج بالطاقــات املؤهلــة لتحمــل
املســؤولية والقــادرة عــى الخلــق واإلبــداع
ورفــع التحــدي لبلــوغ أهــداف مــروع
مغــرب الغــد تحــت القيــادة الســامية
والرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد
الســادس نــره اللــه وأيــده ،والنتيجــة
ســيصبح اقتصادنــا اقتصــادا قويــا يعتمــد

إن لوطني الغايل كل مقومات االنطالق نحو
غد أفضل والنجاح يف تحقيق مرشوع مغرب
الغد بفضل األمن واالستقرار الذي ينعم به يف
ظل النظام املليك ضامن الوحدة واالستقرار.
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اإلستثامر يف اإلنسان لتحقيق الحلم
أحمد الفتوح
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يقولون أن أحىل ما يف الحياة ،أن تفكر مع
اآلخرين وأنت تستمتع بهذا وأن تقدم نفسك
للعامل بقدر ما ميكنك من العطاء اإلنساين
نحو أخوك اإلنسان .وكام أرى ،هي أشياء
صغرية وبسيطة ولكن لها قدرة كبرية عىل
التغيري والتعبري عن مواطنتي يف هذا الوطن،
والذي نتشارك فيها جميعا .ولهذا أجد نفيس
ممثنا للمندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج ،ولجنة النموذج التنموي
الجديد الذين أتاحوا يل فرصة للتعبري عن
رؤيتي ملغرب الغد .فرؤيتي املتواضعة ،تنبني
عىل العنرص البرشي كلبنة أساسية ،فهو
الفاعل األول يف النهضة التنموية الشاملة،
وهو القادر عىل االستجابة لتحديات الطبيعة
من ظروف جغرافية صعبة أو من تغري
مناخي أو من نقص يف املوارد املادية ،لكونه
ثروة حقيقية وأساسية الزمة ،ولتحقيق هذا
يجب مسايرة مستجدات الحياة املعارصة،
تبعا ملا متليه الطفرات النوعية التي تعرفها
مختلف املجاالت يف البلدان املتقدمة ،إن عىل
املستوى االقتصادي أو االجتامعي أو الثقايف
أو التكنولوجي ،ولن يتأىت هذا إال مبنظومة
تعليمية قوية .ومن وجهة نظري املتواضعة
ال ميكن االرتقاء بها وتطويرها ما مل يعد النظر
جذريا يف نظام تكوين املدرسني ،وإال فسيكون

تعليمنا غري مواكب لكل املستجدات ،إال ما
كان من اجتهادات فردية ال يظهر أثرها بارزا
أو إيجابيا يف منظومة املجتمع ،وال أدل عىل
ذلك ما يعرفه نظام التعليم باملغرب الذي
اليراوح مكانه بل يتذيل القامئة الدولية ،وأرى
أن رس نجاح املدرس يف مهمته املنوطة به،
أن يؤدي دوره التعليمي ،ويف نفس الوقت،
يتحتم عليه تقمص أدوار مختلفة والعمل بها
بفعالية ،ومنها األدوار االجتامعية والنفسية
وأهمها الرتبوية.
باإلضافة إىل إصالح منظومة التعليم ،يجب
االستثامر يف الثقافة ،ويعني ذلك االستثامر
يف االنسان عرب إطالق العنان لخياله .فال غنى
كالثقافة وال فقر كالجهل ولهذا أرى إلزامية
الدعم الثقايف وتحفيز القطاع واالستثامر
فيه ،فعندما تكون الثقافة غنية مبضمونها
اإلنساين ونابضة بتنوع حضاري ،تكون الثقافة
بخري وآمنة ومحصنة ،ما يعني أن البالد كلها
بخري ومزدهرة ومتقدمة قادرة عىل تطويع
الواقع إلرادتها وأحالمها ،فضال عن صنع
مستقبل مرشق يصون وحدة املجتمع ،الدولة
واملؤسسات ،ويحافظ عىل متاسكها وقوتها،
وهي ثقافة يجب بنائها يف األرسة والبيت
ودور الشباب واملسارح...

أما حني تهمل الثقافة بكل أشكالها ومجاالتها
ويركن الفكر إىل العثمة والظالل ،فتصبح
الثقافة مريضة ،ويتم خنق صوت األدب
والفن وإغالق أبواب الحرية واإلبداع،
فاملثقف هو الذي يرفع لواء العلم والتعليم،
وميد جسور التواصل مع مختلف الثقافات
والحضارات ،ويرتفع عن التحيز واألهواء.
وما أحوجنا لهذا الوطن الحبيب أن يكون
من طينة هؤالء املثقفني يف مناصب القرار
السيايس واإلداري واالقتصادي...
ومــن خــال هــذه الرؤيــة أحــب أن تكــون
بــادي...
أحب أن تكون بالدي ،متنح رسها من اللحظة
األوىل ،توشوش بفكرها وجودها دون ضجيج
أو مباهاة زائفة ،أن تكون مدنها وقراها،
جبالها وسهولها ،شطآنها وصحاريها ،ذكية
وجميلة جدا ،بدون أي متييز مجايل وتهمس
لك بهدوء :أنا جميلة ألنني أحافظ عىل
جذوري العربية اإلسالمية الرببرية األمازيغية
الصحراوية اإلفريقية ،ومتشبتة بأهداب العرش
العلوي املجيد ،ومن هذا أتطلع إىل املستقبل
التكنولوجي والحضاري ،ثم تخرب قائلة بلسان
شبابها وشيوخها ،رجالها ونسائها :من قال أن
جذوري تتعارض مع الحداثة؟ ال وألف ال،
أنا أحتفظ بكل ما هو أصيل وإنساين ونبيل
وأتصالح مع املايض وأرقى إىل مستقبل واعد.

أحب أن أجد نفيس يف أجواء تراثية منرية،
ال تطرد الجديد وال الغريب وال املذنب
وال املتخلــف ،بــل تحتفــي بــه وتحتضنــه
وتتحــاور معه دون وصم وال متيز.
أحب أن يساهم سكونها وأمنها ورخائها يف
طرح كل األسئلة الوجودية الكربى ،وتصحيح
مالذ العلم والعلامء يف شتى املجاالت.
أحب أن أجوب شوارعها الجميلة ،وأرى أناسا
من شتى جنسيات األرض؟ وهي تتجول
معك يف سالم دون أن يذكرها أحد باختالف
مالبسها أو ألوان برشتها أو حتى سلوكها،
وإمنا يتبادل الجميع االبتسامات ،ويظل
الرتحاب والكرم املغريب املعهود هو السائد.
أحب أن تكون أنوارها الفعلية ،هي ثروتها
الدميغرافية ،ففتيانها وفتياتها قادرون عىل
بناء رصح االقتصاد ورصح الصحة ورصح
التعليم ...إن تم متكينهم من مناصب القرار
السيايس والحكومي دعمهم معنويا وماديا،
وال شك يف قدرتهم عىل رفع رايتنا خفاقة يف
املحافل املحلية والدولية.
أحب بالدي أن تضطلع باألدوار الباهرة
والفاعلة محليا ودوليا ،وليس هذا بعزيز
تحت قيادة صاحب األفكار النرية والرائدة،
جاللة امللك محمد السادس نرصه الله.
أحب بالدي ...أحـــب ملــكــي.
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مداخل لبناء النموذج التنموي الجديد
عبد العزيز طليح
إن الهدف األسمى من صياغة منوذج تنموي جديد هو تقدم املغرب وتحسني ظروف
عيش مواطنيه والحد من الفوارق االجتامعيـة واملجاليــة وهذا ما أكـد عليه صاحب
الجاللة امللك محمــد السـادس نرصه الله وأيده ،فــي خطابه السامي مبناسبة
الذكرى السادسة والستني لثورة امللك والشعب.
كام أن صياغة النموذج التنموي الجديد لبالدنا يف صيغته الجديدة ينخرط فيه
الجميع :الدولــة ومؤسساتها ،القــوى الحيـة لألمة ،من قطاع خاص ،وهيئات
سياسية ونقابية ،ومنظامت جمعوية ،وعموم املواطنني.
وعليه فإنني أود تسليـط الضوء عىل بعـض املداخــل التــي أراها رئيسية يف
تخطيـط النموذج التنموي املغريب الجديد ،وهي مداخل تقتيض:
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 .1وجوب وضع اإلنسان يف جوهر أي مسار تنموي للدولة ؛
 .2اعتمــاد الجهويــة املتقدمــة كإطـار عام من أجل تحقيق العدالـــة املجاليــة
من خالل إيجـــاد آليات خلق الرثوة وتحقيق التنمية املستدامــة ،وبالتايل توزيع
عادل لثامر التنمية بني جهات اململكة ؛
 .3إعادة الثقة بني املؤسسات ومختلف مكونـات املجتمع املغربــي مـــن خالل
ربـــط املسؤوليــة باملحاسبــة كمبدأ دستوري ؛
 .4تشجيع االستثامر العمومي الوطني مع فتح األبـواب أمام االستثامر األجنبي
برشوط مشددة وواضحة ؛
 .5تطبيق القواعــد واملعايري التي تحفـز عىل املنافسة الرشيفة بني املقاوالت.
 .6شفافية تدبري الصفقات العمومية ؛
 .7تقنيــن األنشطة االقتصادية غري املهيكلة ؛

 .8دمـج الرأسمــال الرمزي املادي والالمادي فــي االقتصاد الوطني ؛
 .9فتح الباب لسياسة األوراش املهيكلة الستيعاب الطاقة التشغيلية للعاطلني ؛
 .10إيالء القيم املثىل أهمية يف الرتبية والتكوين ؛
 .11إيــالء الجانـب البيئــي أهميــة ضمــن منظومـــة الرتبية والتكويــن ؛
 .12دمــج تكنولوجيـــا املعلوميــــات منــذ املراحــل األوىل باملدرســـة العموميــة؛
 .13االهتمـام بالشــأن :املحيل – الجهوي – الوطني ضمــن املشاريع الرتبوية الخاصة ؛
 .14ربـط التكويــن بحاجيــات املحيط املحلــي والجهــوي والوطني ؛
 .15اعتبار املؤسسات الجامعية واملعاهد العليا مختربات لقضايا الجهة الرتابية ؛
 .16توسيع العرض الصحي باملجـــال القروي مــع توفيـــر التجهيزات واملوارد
البرشية الالزمة ؛
 .17دعم املبادرات الفردية وفعاليات املجتمع املدين بتخصيص نسب مئويـة مـن
ميزانية املؤسسات الرتابية ؛
 .18النهـوض بالعالــم القــروي الذي رصد له ما يقرب من خمسني مليار درهم يف
الفرتة ما بيــن  2016و 2022وذلك من خالل :
• خلق األنشطة املذرة للدخل ؛
• خلق فرص الشغل ؛
• ترسيع وثرية الولوج للخدمات اإلجتامعية األساسية ؛
• دعم التمدرس ومحاربة الهدر املدريس ؛
• محاربة الفقر والهشاشة ؛
• الحد من الفوارق ؛
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 .19االهتمـــام بالتكويــن املهني مــن أجـــل تأهيل الشباب وتحقيق اإلندماج
املنتج يف سوق الشغل واملساهمة يف تنميـة البالد ؛
 .20اإلهتامم بالطبقة الوسطى من خالل :
• جعلها قوة إنتاج وعامل متاسك واستقرار؛
• توفري الظروف املالمئة لتقويتها وتوسيـع قاعدتهــا ؛
• صيانة مقوماتها؛
• فتح آفاق الرتقي منها وإليها ؛
 .21دعم القطاعات الصناعية ؛
 .22تجويد النفقات اإلجتامعية العمومية من خالل :
• تدقيق األهداف ؛
• النجاعة يف استهداف الطبقات املعنية ؛
 .23تعميــم الضامن االجتامعـي والتغطية الصحية عىل عموم املواطنني ؛
ويجب التأكيد عىل أنه ورغم نقاط الضعف يف النمـوذج التنمــوي الحالــي ،إال أن
إرادة البناء واإلقالع بعد تشخيص مواطن الضعف وتجاوزها تبقى محطة رضورية،
كمــا قال صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله :

« إننــا ينبغــي أال نخجــل مــن نقــط الضعــف ،ومــن األخطـــاء التـــي شابـــت
مسارنـــا ،وإمنـــا يجــب أن نســتفيد منهــا ،وأن نتخذهــا دروســا لتقويــم
االختــاالت ،وتصحيــح املســار ».
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الهشاشة االجتامعية و التصور
املستقبيلللمغرب
مصمودي يوسف
يعيــش املغــرب يف الوقــت الراهــن كغــره
مــن دول العــامل عــى وقــع جائحــة
كوفيــد  ،19التــي عمقــت املعانــاة ،وأثــرت
بشــكل ســلبي عــى الحيــاة العامــة لــكل
الســكان ،وعــى االقتصــاد العاملــي .وقــد كان
املغــرب ،مــع ذلــك ســباقا باتخــاذ خطــوات
اســتباقية يف التصــدي للجائحــة عنــد
ظهورهــا املبكــر مطلــع هــذا العــام .غــر أن
اســتمرار الجائحــة واتســاع رقعتهــا أثــر عــى
االقتصــاد املغــريب ،وإن كان قــد نــأى بنفســه
عــن منطقــة الخطــر بفضــل عــدة إجـراءات
عملــت عــى امتصــاص الصدمــات الناجمــة
عــن الكســاد االقتصــادي.
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عــى املســتوى العاملــي ،ســجل املغــرب
أيضــا طفــرة نوعيــة يف مجــاالت عــدة ،إال
أن اإلكراهــات التــي تواجههــا اململكــة ،وإن
كانــت بســيطة ،إال أنهــا يف نفــس الوقــت
غــر متحكــم فيهــا ،ومــن هنــا تــأيت الحاجــة
إىل تظافــر الجهــود مــن الجميــع ،كل مــن
موقعــه لرفــع هــذه التحديــات واالكراهــات.
إذا كان املغــرب يســر يف طريــق تــؤدي إىل
التطــور اإليجــايب واالزدهــار يف كل املجاالت،

فــإن الحاجــة تقتــي اليــوم تأمــن الوصــول
إىل منــو اقتصــادي متميــز ،وذلــك مــن خــال
وضــع خارطــة طريــق صارمــة ودقيقــة.
إذا كانــت ســاكنة املغــرب بــكل أطيافهــا
وتنوعهــا الجغــرايف والثقــايف ،تعطــي كال
متكامــا اجتامعيــا ومتفــردا ،فــإن ســمتها
األساســية األخــرى هــي اإللتفــاف حــول
قيادتهــا املتمثلــة يف ملــك البــاد مصــدر
وحــدة املغاربــة ،ومصــدر اإلجــاع حــول
املصلحــة العامــة ،التــي ال يعلــو عليهــا أي
يشء.
لكــن تطــور التفاوتــات االجتامعيــة ،عمقــت
مــن الهــوة بــن الرشائــح ،مــا يدعــو إىل
العمــل عــى تقريــب الهــوة بــن الطبقــات
االجتامعيــة املختلفــة مــن بعضهــا ،تظافــر
الجهــود يف إطــار تضامنــي بحــث ،ووجبــت
التضحيــة مــن البعــض ،وتحســن الوضعيــة
االجتامعيــة ملــن يعيشــون الهشاشــة يف
كل مجــاالت الحيــاة ،ســواء يف الصحــة أو
الحصــول عــى عمــل ،أوالبحــث عــن مصــدر
قــار للعيــش الكريــم.

ولترشيــح الرتكيــب االجتامعــي املغــريب
ميكننــا تقســيمه إىل:

وج ـرا اجتامعيــا أساســيا داخــل الديناميــة
االجتامعيــة.

• طبقــة األثريــاء :أو باملفهــوم التقليــدي
الطبقــة األرســتقراطية ،وهــي طبقــة قدميــة
الجــذور يف املغــرب ،تنحــدر مــن العائــات
املغربيــة العريقــة التــي توارثــت الــروات.
انضافــت إليهــا عائــات حديثــة اســتطاعت
فــرض نفســها يف الســاحة املغربيــة يف
مجــاالت اقتصاديــة أخــرى كاملجــال الفالحي
أو الصيــد البحــري أو التجــارة .وتعتــر هــذه
الطبقــة يف مجملهــا مهمــة جــدا يف املغــرب.

فأف ـراد هاتــه الطبقــة األخــرة ،موجــودون
يف كل املجــاالت باململكــة .ووجــب اإلعتــاد
عليهــم ،كــا يجــب تأمــن مســتقبلهم
ومســاعدتهم عــى مزيــد مــن التطــور.

• الطبقــة املتوســطة :وتتشــكل مــن فئــات
تتبــوأ مناصــب رفيعــة بــاإلدارات العموميــة،
أو تتــوىل مســؤوليات يف إدارة الــركات
والقطــاع الخــاص بأشــكاله املتعــددة
الصناعيــة والتجاريــة والخدمــات واألعــال
الهندســية أو تعمــل يف التجــارة أو تدبــر
األرايض الفالحيــة .وهنــاك منهــم مــن
ميلكــون مقــاوالت متوســطة أو صغــرى،
ومتثــل هــذه الطبقــة الرابــط األســايس
بــن الطبقــة األوىل والطبقــة األخــرة،

إن الطبقــة املتوســطة هــي الركــن األســايس
والقــوي يف املجتمــع املغــريب ،إال أنهــا تعــاين
مــن مشــكلة كبــرة وهــي الخــوف مــن
املســتقبل ،النعــدام الضامنــات لتأمــن هــذا
املســتقبل ،فهــي األكــر تعليــا واألقــوى
اقتصاديــا .ومــن هنــا يــأيت مفهــوم التطــوع
وجعلــه مبــدأ أساســيا بالنســبة لهاتــه
الفئــة مــن املجتمــع ،مــع خلــق تحفي ـزات
مــن طــرف الدولــة لــكل املنخرطــن يف
األعــال التطوعيــة كالتحفيــز الرضيبــي،
عــى أمــل تعزيــز ومتتــن شــبكة العمــل
الجمعــوي التطوعــي ،وتقويــة قيــم املواطنة
والتشــاركية.
وتحتــل هــذه الفئــة النصيــب األكــر مــن
الجمعيــات املدنيــة التــي ميكــن تحفيزهــا
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الســتقطاب أكــر عــدد مــن املتطوعــن
تحــت لوائهــا وحثهــم عــى تقديــم خدمــات
اجتامعيــة نوعيــة يف كل املياديــن .فكــم هــو
جميــل أن نــرى مهنــديس دولــة وتقنيــن
وأطبــاء ودكاتــرة ومقاولــن وأســاتذة
جامعيــن وتجــار كبــار ....ينخرطــون يف
أعــال جمعويــة تطوعيــة.
• الطبقــة الفقــرة :والرشيحــة األكــر ضعفــا
واألقــل متاســكا ،ينشــغل أفرادهــا يف مقاومــة
إكراهــات الحيــاة مــن أجــل تأمــن الحــد
األدىن مــن رضوريــات العيــش الكريــم،
وتشــكو مــن ضعــف الولــوج إىل الخدمــات
األساســية يف مجــاالت الصحــة والتعليــم
وســوق الشــغل .أمــا معنويــا ،فهــي تحمــل
معهــا دومــا خوفهــا مــن الغــد ،ليتســلل
إليهــا اليــأس ،والقنــوط وانعــدام الثقــة.
وميكــن تقســيمها بدورهــا إىل قســمني:
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• فئــة فقــرة  :قــد يكــون لهــا دخــل
قــار ،لكنــه ال يلبــي حاجياتهــا اليوميــة أو
املوســمية البثــة ،وتحتــاج اىل الســند املــايل،
وذلــك الرتفــاع تكلفــة العيــش ،وصعوبــة
االســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة ،وصعوبــة
االســتمرار يف التعليــم .وهــي فئــة غــر

قــادرة عــى اإلدخــار ،وغــر فاعلــة وشــبه
منعدمــة يف املشــاركة يف العمــل الســيايس.
إن هــذه الفئــة تعــاين يف صمــت ،ال ســند
لهــا .إذ رغــم تطــور الخدمــات االجتامعيــة
امللحــوظ يف املغــرب إال أنهــا تبقــى ضعيفــة
اإلســتفادة مــن هــذا التطــور.
• الفئــة الهشــة :ســهلة الكــر ،ضعيفــة
الحــال ،ال متلك شــيئا ،وهي واســعة االنتشــار
باملغــرب ،منهــا مــن يتعاطــون للتســول
وآخــرون محــارصون بالثلــوج يف مناطــق
نائيــة يصعــب الوصــول إليهــا .يعانــون
مــن عــدة تهديــدات ،معرضــون للتــرد
وللمــرض .يعانــون مــن ســوء التغذيــة،
يتعرضــون لإلصابــات بأمــراض مزمنــة.
هــم يف الحقيقــة مغاربــة مهمشــون مــن
طــرف الجميــع ،ال يلجــون املستشــفيات،
وال التعليــم ،وحتــى إن ولجــوه رسعــان مــا
ينقطعــون عنــه .هــي فئــة مل تســتفد البثــة
مــن ثــروات البــاد ،وهنــاك اليــوم حاجــة
إلنتشــال هــذه الفئــة مــن هشاشــتها.
ولهــذا وجــب عــى الدولــة العمــل عــى
مســاعدتها وذلــك بخلــق فــرص شــغل
خاصــة لهــا عــن طريــق تشــجيع املقــاوالت

الصغــرى واملتوســطة عــى االنخــراط يف
عمليــة إدمــاج أف ـراد هــذه الفئــة يف ســوق
الشــغل مــع إعطائهــم أولويــة االســتفادة
مــن التطبيــب والتعليــم املجانيــن ،ودعــم
الدولــة املــادي.
بالنظــر للوضعيــة االقتصاديــة للفئــات
املذكــورة ســلفا ،نجــد الطبقــة األوىل ال
مجــال ألن تواجــه أيــة إكراهــات ،يف حــن
أنهــا تســتفيد مــن عــدة امتيــازات ،وهــو
مــا يقتــي تشــديد املراقبــة عــى األداء
الرضيبــي لهــذه الفئــة .بالنســبة للطبقــة
الثانيــة  :فهــي ذات دخــل متوســط ،وتعــاين
أيضــا مــن ارتفــاع تكلفــة العيــش وارتفــاع
تكلفــة الســكن .وتعتمــد كثــرا عــى
املدخــرات كوســيلة للمســاعدة يف األيــام
العصيبــة .أمــا الطبقــة األخــرة :ليســت لهــا
مردوديــة مســتقرة للدخــل ،وال مدخــرات.
مــن هنــا وجــب عــى الدولــة إعفــاء هــذه
الطبقــة مــن جميــع الرضائــب والرســوم
اإلداريــة ،حتــى تتحســن وتتعــاىف ،إضافــة
إىل الحاجــة املاســة إىل اســتحداث نظــام
التعويــض يف حــال فقــدان الشــغل ،إىل
حــن إيجــاد عمــل مــرة أخــرى ,إذ ال بــد

مــن تبنــي مقاربــة اجتامعيــة غــر ربحيــة
تهــدف إىل دعــم هــذه الطبقــة النتشــالها
مــن فقرهــا وهشاشــتها.
وألجــل التعاطــي املوضوعــي مــع هــذه
الوضعيــة ،وجــب تأســيس وكالــة وطنيــة،
تعنــى بدراســة األوضــاع االجتامعيــة
للســاكنة ومراقبتهــا ،تتــوىل أيضــا تقديــم
الدعــم للمواطنــن ومواكبــة تحســن الدخــل
الفــردي للفئــات الهشــة ،واملســاعدة
االجتامعيــة لــكل الفئــات ،مــع تطويــر
النظــرة املســتقبلية يف هــذا املجــال .ولــي
يكــون عمــل هاتــه الوكالــة جديــا وصارمــا،
تســتحدث لجــان مراقبــة دامئــة لعمــل
هــذه الوكالــة عــى نطــاق أوســع.
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مغــرب الغــد ينبثــق مــن مغــرب اليــوم
الضعيف عمر
للــخوض يف بناء تصور عن واقع مغرب الغد
كيف سيكون ،وجب بنا التذكري بأن املغرب
بتاريخه بإيجابياته وسلبياته ،ومن منطلق أنه
بدون تاريخ لن تكون هناك هوية ،وبالتايل
لن يكون لنا مستقبل .األمر الثاين هو أن
التفكري يف املستقبل يقتيض توافر االستقرار
واألمن ،وقد أنعم الله علينا بخاصية رئيسية
يفتقدهــا الكثــرون عرب ربوع هذا العامل أال
وهي نعمة األمن واألمان التي حبانا الله بها
باجتهاد رجاالت هذا الوطن .إذ رغم املخاطر
الكثرية التي تحيط بنا يف ظل املتغريات التي
يعرفها العامل اليوم استطعنا أن نخرج منها
ساملني مام يعطينا أمال يف غد آمن.
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قطع املغرب منذ استقالله اىل حارضنا اشواطا
مهمة عىل درب بناء دولة حديثة عىل أساس
دستوري ودميقراطي ،وعمل عىل إحداث
مؤسسات وطنية ملحاربة الفقر واألمية
واإلهتامم بقضايا املرأة والعمل عىل بلورة
برامج اجتامعية تهدف إىل تقليص الفوارق
وإىل ضامن الحد األدىن من العيش الكريم
وتكافؤ الفرص وتكوين الشباب وتأهيلهم
وتقوية قدراتهم.
لكن يف املقابل ،ينتظرنا يف القرن  21الكثري
من العمل ألجل رفع سقف تطلعاتنا لنهضة

هذا البلد والسري عىل طريق اإلصالح .ووجب
اإلقرار أيضا بأن هناك نواقص يف املقومات
التي قد تؤخر عزمنا وإرصارنا .فطريقنا ليس
كله ورود ,وأمام األعطاب والتعرثات ،تبقى
عجلة التقدم والنامء مستمرة يف الدوران
ترسم مالمح املستقبل دون خوف من
املجهول .من هنا أرى أن مغرب الغد هو أكرث
تقدمية ومسايرة لنظم عرصه ،وباحثا عن
فضاء أرحب ألبنائه تحت سقف هذا العامل.
أراه مغربا ال يتهرب من ماضيه وال يضل
سجني سلبياته بل يعمل عىل تحويلها ملصدر
قوة لبناء مجتمع قوي بجميع اطيافه العرقية
والسياسية والدينية .أراه مغربا متالحام
متشبثا بقيمه ،منفتحا عىل عامله رشيطة
االلتزام بالثوابت واملقدسات حفظا للهوية
من االنصهار يف عامل يتوحش يوما بعد يوم.
وألجل غد أفضل أرى بأن الرتبية هي أول
األولويات التي يجب العمل عليها داخل
نواتها النووية األرسة .حيث ال بد من إيالء
األهمية الكربى لها عرب ما يعرض لها من قيم
وبرامج تنشئة .فهي اللبنة األساسية لرتسيخ
مفهوم االمة الذي يحيلنا عىل مفهوم الذاكرة
املشرتكة لكافة العنارص املؤسسة لهذه األمة.
وبغض النظر عن خصوصيات هذه العنارص

واختالفاتها التي يصهرها مفهوم املواطنة يف
بوتقة واحدة من خالل االنخراط الجامعي،
والذي هو أيضا رضورة حتمية حتى نرقى
ملستوى الرتبية التي تؤهلنا لتنشئة جيل
متشبع بالقيم السمحة لإلسالم ،واملبادئ
الحقة التي ال تشوبها الشوائب التي علقت
بتعاليمه بفعل تســلط فكــر رجعــي محرف
للتصور الرباين الذي بعث به نبي األمة (ص).
إذ يجب إعادة هيكلة الحقل الديني وتحريره
من ربقة الجهلة وأنصاف املتنورين حتى
يلعب دوره واعتــاده اللبنــة األساس .إن
الخيار الرتبوي هو رهان مغرب الغد .فكل
برامجه الرتبوية مفرغة ومل تنتج لنا إال مزيدا
من االنتكاسات والظواهر التي أصبحت
تفرض نفسها كأمر واقع ،تتمثل يف تراجع
خلقي وتغيري يف القيم وانتقالنا اىل مرحلة
الفراغ الروحي وطغيان املادة وسيطرتها عىل
عالقاتنا فيام بيننا .وهذه حالة تغذي التفكك
البنيوي عىل املستوى اإلجتامعي كسمة
طاغيــة عــى مكوننــا اإلجتامعــي .فأمراضنا
اإلجتامعية ليست بعيدة عن مرمى أعيننا،
لكــن أضحــى التعايــش معهــا بإســم العرص
وإكراهاته أمرا واقعا بيننا.

بعد الرتبية داخل األرسة يأيت التعليم كرهان
أسايس آخر ملغرب الغد .فالتعليم اليوم
يحترض لغياب رؤية حقيقية تتجاوز نزيف
تخــرج آالف العاطلــن ،دون رصيد معريف
ودون رؤية مستقبلية لواقعهم .ولعل التقليد
والجمود سمة الربامج التي أسقطت عىل
درب اإلصالح هذه املنظومة دون طائل .إذ ال
زلنا ندور يف تلك الحلقة املفرغة ،ومل نغادر
نقطة الصفر بعد .فرتتيب جامعاتنا وغياب
البحث العلمي عن مدرجات جامعاتنا وبني
طلبته يشكل تراجعا عن إشعاعنا الفكري.
ويبقى حل إصالح هذه املنظومة هو اإلنفتاح
عىل العرص والرضورة امللحة إلدراك معارف
هذا العــر ،إذ ال بــد مــن امتــاك ناصية
اكتساب الوسائل الكفيلة بوضع التعليم يف
مغرب الغد عىل سكته الصحيحة .فالرقمنة
والتكنولوجيا وإكتساب اللغات واالنفتاح
عىل برامج الدول الراقية واألخذ ببعض ما
فيها ومالءمتها مع واقعنا كفيلة بأن تجعل
من مغرب الغــد مغــرب التعليــم املنتــج،
مــع إعــادة اإلعتبــار للمدرسة العمومية
ألن هذا وحده كفيل بإعادة ثقة املواطن يف
مؤسسات الدولــة بــدل الدفــع به إىل التعليم
الخاص الذي أبان عن عدم وطنتيه وأكد أنه
مجرد مقاوالت ال أكرث .ولعل شد الحبل بني
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جمعيات آباء التالميذ واملدارس الخاصة الذي
أفرزته أزمة كورونا كان مثاال صارخا عىل أن
هناك معادلة غري متوازنة يجب مراجعة
معطياتها من جديد.
التحدي الثالث الذي يواجه مغرب الغد
هو إصالح منظومة العدالة التي ما زالت
تعيش عىل إرث متقادم متهالك من النصوص
واملراسيم التي عصفت بها الرياح منذ زمن
ولكنها ما زالت ركائز ملنظومتنا.
إن املراجعــة الجذريــة للقانــون الجنايئ
وللمسطرة الجنائية أصبح يفرض نفسه اليوم
أكرث من أي وقت مىض وحتى ال يتجاوزنا
الزمن ،يجب العمل عىل استقالل حقيقي
للقضاء وتجريد تام للقضاة من أي خلفيات
يف إصدار أحكامهم حتى ال يجد الظلم له
مكانا بيننا .نحتاج إىل تنزيل حقيقي لنصوص
القانون يف مغرب الغد ألنه السند الحقيقي
الذي سيشق بنا عباب بحر الظلامت الذي
يلفنا ويرضب مصداقية عدالتنا التي تعريها
التقارير التي ترتصد أخطاءها العديدة.
مغرب الغد تحكمه العدالة الحقة باملساواة
يف الحقوق والواجبات بني أبناء هذا الوطن
دون اعتبار لرتبهم وال ملناصبهم وال أللقابهم.
فمصلحة الوطن فوق الجميع والجميع يرحل
والوطن باق.
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مغرب الغد ال مكان فيه لإلقصاء والتهميش،
أبوابه مرشعة ألهم رشيحة فيه أال وهي
شبابه ،فمنذ فجر اإلستقالل واملغرب تتقاذفه
أياد خفية من علية القوم ،والتي تدعو
نفسها بالسياسيني ،وإن كانت ال تربطهم

بالسياسة إال التسمية .فالسياسة يف املغرب
وقعت أسرية يف ظروف تاريخية يف أيدي
مزيفني وأفاقني ومتنطعني ،ومل تكن حقيقتها
أداة للصالح العام بل كان هم هذه النخبة
بلو غ السلطة بأي وسيلة كانت :بنيلها
بالقوة والتضليل واالفرتاء وتزوير الحقائق أو
الحفاظ عليها بالرتغيب والرتهيب .سياسيونا
يتفتقون للنظر ا لبعيد  ،فهم يستهو يهم
العاجل ويذرون اآلجل .ولذا نجد واقع اليوم
مؤرشاته :تردي واقع سيايس متثله أحزاب
بدون رؤية ،تكاد تكون أشبه بالدكاكني تعد
أيام السوق اإلنتخايب وتغيب بعدها إىل أن
ينعقد السوق التايل.
إن إصالح املنظومة السياسية هو إذن أحد
أهم التحديات التي سيكون عىل مغرب الغد
حلها .حيث ميكن أن نتطلع لطبقة سياسية
تتكون من تكثالت ثالثة ميني ووسط ويسار،
أي ثالث قوى سياسية لسياسيني شباب
يحملون هم هذا الوطن وصالحه بعيدا
عن الجري وراء املصالح ،أما شكل التنافس
فيكون باالنتخاب عىل منط االقرتاع املبارش
ومبجلس واحد هو مجلس األمة بتمثيلية
معقولة العدد حسب مناطق وجهات الوطن
الحبيب ،رشيطة تحيني اللوائح االنتخابية
كل دورة انتخابية للقطع مع ظاهرة البيع
والرشاء يف األصوات وبالتايل نقطع الطريق
أمام االنتهازيني الذين يعتربون الوطن كعكة
يقتسمونها بينهم ،بينام املواطن هو مجرد
سلعة يزايد عليها يف سوق االنتخابات.

مع اقرتان املسؤولية باملحاسبة تحت إرشاف
مجلس أعىل لالنتخابات يعني أعضاءه بظهري
رشيف من الكفاءات التي يزخر بها هذا
الوطن دون اعتبار سيايس وال انتامء قبيل أو
عائيل أو قرايب.
مغرب الغد هو أيضا مغرب فالحي بامتياز
عىل طريق املغرب األخرض عن طريق
التشجري املكثف واستصالح األرايض ودعم
الفالح الصغري وسن سياسة رشيدة يف سبيل
زيادة الرثوة الحيوانية والعمل عىل االستقالل
الغذايئ وعقلنة استغالل الرثوة السمكية
وإعادة النظر يف سياسة الريع يف هذا املجال.
و ألن املستقبل ينذر بقلة املياه ،وجب العمل
عىل تحقيق االمن املايئ ،وذلك بالحفاظ عىل
الفرشة املائية وزيادة طاقة استيعاب السدود
وبناء أخرى جديدة .أضف إىل هذا الطاقة
والتي يجب علينا التشجيع عىل اكتشاف
مصادر جديدة ،وتنويعها ،وما محطتي نور 1
ونور  2إال لبنة جديدة يف سبيل تحقيق األمن
الطاقي املنشود.
اليوم ،نعيش عىل وقع امتحان عسري اضطرنا
إىل التعاطي معه أال وهو الحرب املعلنة
من طرف كورونا عىل البرشية جمعاء .فقد
تجندوا ،وكانوا يف مستوى التحدي ،لكن مل
تنته الحرب بعد ،لقد فتحت هذه الجائحة
الباب عىل مدى قدرة منظومتنا الصحية عىل
مواكبة ما هو قادم .كام عرى هذا الوباء
عن اختالالت هذه املنظومة املهمة ،والتي
أراها يف تصوري متقدمة يف مغرب الغد
ألن كل املــؤرشات تــدل عــى أننــا استوعبنا

الدرس .فبدأت السواعد والعقول تتحرك يف
أفق النهوض بهذا القطاع الحيوي واملهم.
نعم قدراتنا محدودة ،غري أن اإلكراهات
تفرض علينا اليوم سد الخصاص عىل مستوى
التكوين وعىل مستوى األطر الصحية وعىل
مستوى املنشآت وتطوير البحث العلمي يف
املجال الصحي وجعله ركيزة عىل درب التقدم
والنهوض ،عىل أمل تأمني أمننا الصحي يف ظل
عامل يسوده نظام عاملي يقوم عىل اعتبارات
مصلحية محضة.
مغرب الغد مغرب الشباب بامتياز .وللشباب
متطلبات آنيــة ال محيــد عنها ،أهمها الشغل
لتلبية الحاجيات الرضورية .إذ نجد من
معيقات تدبري هذا االمر ،معدالت النمو التي
نسجلها ،والتي ال ميكن لها ان تستوعب هذا
الكم من املتخرجني وطالبي العمل خاصة يف
ظل االزمات التي قد تعصف بكل الحسابات
وكورونا مثال حــي عــى هــذه التحوالت.
و ملحاربة هذه املشكلة العويصة ،رمبا وجب
انفتاح الدولة عىل املجتمع املدين وفتح باب
التطوع يف وجه الشباب العاطل ،الستثامر
خرباته وقدراته يف مجاالت عدة كقطاع
الخدمات مثال والرتبية والتعليم (األمية)
والتشجيع عىل إنشاء مشاريع ومقاوالت
لذوي الكفاءات العاطلني القادرين عىل
تشغيل اآلخرين وتســهيل القــروض ،وتفعيــل
اإلعفــاء الرضيبــي ملــدد معقولــة ،وتســهيل
مســاطر االســتثامر يف وجــه املســتثمرين
قصــد التشــغيل ،مــع تقديــم تسهيالت لكبار
املستثمرين.
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مقومات مغرب غد مرشق
وبذلك نكون قد ضمننا عىل املدى القريب
استحداث مناصب شغل ،أما عىل املدى
البعيد فإننا نضمن سلام اجتامعيا واستقرارا
ملجتمعنا وازدهارا تنمويا.
مغرب الغد هو مغرب رائد يف عمقه اإلفريقي
ومحيطه الغريب مؤمن بقضايا األمة الكربى .
هــو مغــرب امللتقيــات واملنتديــات بامتيــاز،
مغــرب يلعــب دورا محوريــا عــى مســتوى
جميــع املؤسســات الدوليــة ويحظــى بثقــة
العــامل بــأرسه.
مغرب الغد مغرب صناعي فاستقراره مدعاة
لتهافت كبار املصنعني العامليني عىل انشاء
مصانع للصناعات الحديثة وصناعة السيارات
والطائرات.
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مغــرب الغــد ،ســيعرف نهضــة عــى مســتوى
التكنولوجيــا الحديثــة بحكــم موقعــه
االسـراتيجي.لكن لــن يتــأىت ذلــك يف تصــوري
دون محاربــة جميــع أوجــه الفســاد والقطــع
مــع الرشــوة عــر تفعيــل وإنشــاء مؤسســات
كفيلــة بــأن تلعــب دورا رقابيــا لتجعــل مناخ
االعــال باملغــرب مالمئــا للمعايــر الدوليــة.
مغرب الغد ينبثق من مغرب اليوم الذي
يسري بثقة نحو غد أفضل .فتجربتنا الجامعية
كمغاربة ماضيا وحارضا أتاحت لنا فرصة

أن نتوصل إىل رفع التحدي وإثبات حقنا يف
الرقي وفعالية اختياراتنا.
مغرب الغد يف نظر مغريب متسامح إشعاعه
ييضء درب الظالم املخيم عىل عامل يتنامى
فيه التطرف والغلو والتعصب .ويكفينا فخرا
أن هذه األرض الطيبة قد جمعت جميع
األطياف واألديان منذ األزل.
رؤيتي ملغرب الغد تنبثق من واقع مغرب
اليوم الذي أرىس معامل نهضته قائد البالد
جاللة امللك محمد السادس نرصه الله .قائد
هذه األمة ومرشدها ،وهو الذي قطع عىل
نفسه عهد النهوض بهمة هذا الوطن والرقي
به بني األمم.
فمغــرب اليــوم الــذي يســر بخطــى ثابتــة
نحــو املســتقبل قوامــه املغــرب الحــر يف
إرادتــه ،الواثــق يف قدراتــه عــى تدبــر
نفســه بوعيــه وارادتــه .إذ أن عجلــة التقــدم
والنــاء والبنــاء املؤسســايت التــي يحملهــا
عــى عاتقــه جاللــة امللــك الــذي كــرس كثـرا
مــن قواعــده تســر يف االتجــاه الصحيــح.
وهــو اختيــار ال رجعــة فيــه مبــا ال يــدع
مجــاال للشــك يف أن مغــرب الغــد أفضــل،
مغــرب الغــد مغــرب حقيقــي وليــس دعايــة
ملــروع خيــايل ميــت قبــل الــوالدة.

عبد الله الطاهري
مــر عىل اعتالء صاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله وأيده عىل أسالفه امليامني
واحد وعرشون سنة كلها إنجازات للعديد
من املشاريع التنموية داخل الوطن وخارجه،
حيث تم فتح أوراش اقتصادية كربى لتصنيع
السيارات وأجزاء الطائرات والبواخر وتوسيع
شبكة الطرق السيارة وتقوية النقل السكيك
بالقطار فائق الرسعة الرباق وترسيخ أسس
الجهوية املوسعة لتقريب اإلدارة من املواطن
ودعم الالمتركز ،وتفعيل قوانني مدونة األرسة
لضامن حقــوق األزواج واألبنــاء .كــا كان
لعودة املغرب لإلتحاد اإلفريقي دور كبري يف
القيام مبشاريع بالعديد من الدول اإلفريقية.
مغرب الغد سيحمل مفاجئات يف مختلف
امليادين والقطاعات.
مغرب الغد الكل ينتظر طلعته استرشافا
بنموذج تنموي شامل عىل املستوى االقتصادي
واالجتامعي والسيايس والثقايف والحقوقي
والبيئي والصحي ،ويجعل الخطابات امللكية
السامية والتوجيهات التي وجهها جاللته
للفاعلني االقتصادين دولة وقطاعا خاصا
ومؤسسات بنكية ،املرجعية وخارطة طريق

يرتكز عليها مرشوع الربنامج املندمج لدعم
ومتويل املقاوالت .كام أن املقومات والدعائم
التي يزخر بها بلدنا العريق ،من شأنها أن
تجعل املواطن املغريب يحقق العيش الكريم
واألمن واألمان والعدل واملساواة والشغل
القار والتطبيــب الجيــد والتعليــم النافع
والسكن الالئق والحفاظ عىل البيئة وحامية
الرثوات الرضورية للحياة والدعوة إىل السلم
العاملي وحوار األديان واإلهتامم بالبحوث
العلمية واإلنخــراط الشــامل يف تعميــم
التكنولوجيا الرقمية عىل جميع املستويات،
ويكون مبتغى هذا املرشوع هو بناء مجتمع
حدايث قوامه دولة الحق والقانون ورعاية
املصالح العامة وحسن تدبري الشؤون املحلية
وحفظ األمن واالستقرار وحامية الحريات
الفردية والجامعية ومشاركة الشباب يف
الحياة السياسية.
فيا ترى ما هي مقومات مغرب الغد اقتصاديا
واجتامعيا وسياسيا وثقافيا وحضاريا؟
مغــرب الغــد مــن وجهــة نظــري هــو مغرب
التحــدي والتضامــن يف وجــه الصعــاب
والشــدائد ،إنــه البلــد العمــاق الــذي يتوفــر
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عــى ثــروات هائلــة وترســانة قانونيــة
وأطــر ونوابــغ يف مختلــف املجــاالت ،وميلــك
منفذيــن يطــان عــى املحيــط األطلــي
والبحــر األبيــض املتوســط .هــذا الوضــع
االســراتيجي املمتــاز أعطــى ويعطــي
للمغــرب واملغاربــة قــدرة يف التأثــر عــى
الــدول املجــاورة بشــكل إيجــايب ،كــا
يعطيــه مكانــة مرموقــة بــن الــدول العامليــة
حيــث يتمركــز يف مقصــورة القيــادة لــدول
إفريقيــا.
• مغرب الغد واإلقتصاد الوطني :مغرب الغد
سيعطي صورة جديدة لإلقتصاد الوطني من
خالل الربنامج املندمج لتمويل املقاوالت
الذي يسعى إىل معالجة إشكالية التمويل
التي تعاين منها هذه األخرية من خالل
وضع صندوق دعم الخريجني الشباب عن
طريق تسهيل الوصول إىل القروض املرصفية
لتمو يل ا ملشا ر يع ا لصغرى وا ملتوسطة
والسامح بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي
أفضل للمشاريع املدرة للدخل للقطاع الغري
املهيكل وكذا املقاوالت الناشئة املبتكرة
واملقاولني الذاتيني ،حيث يتم استهداف كل
جهات اململكة مبا يف ذلك العامل القروي.
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مغــرب الغــد ســيجعل القطــاع البنــي
الوطنــي ينخــرط إيجابــا يف ديناميــة التنميــة
التــي تعيشــها البــاد ومتويــل اإلســتثامر
االســراتيجي برشاكــة مــع القطــاع الخــاص،
ودعــم األنشــطة املنتجــة واملــدرة للدخــل
والشــغل ،زيــادة عــى تغيــر العقليــات

اإلداريــة ،ووضــع حــد لبعــض الترصفــات
التــي تعيــق التنميــة واالســتثامر مــع تقديــم
تشــجيعات وتوســيع وتســهيل للمقــاوالت
املصــدرة وتوســيع وتســهيل مجــاالت
اســتقرار املســتثمرين ،ووضــع تســهيالت
للرأســال األجنبــي والوطنــي وتبســيط
النظــام الرضيبــي وإصالحــه.
• مغــرب الغــد والقطــاع الفالحي :سيســتمر
مغــرب الغــد يف دعــم املشــاريع الفالحيــة يف
إطــار مخطــط املغــرب األخــر وصنــدوق
التنميــة الفالحيــة لتمويــل مشــاريع الســقي
بالتنقيــط وتحســن الســاالت مــن األبقــار
واألغنــام واملاعــز واإلبــل واقتنــاء اآلالت
الفالحيــة العرصيــة وغــرس املزيــد مــن
الهكتــارات باألشــجار املثمــرة ومتويــل
الجمعيــات والتعاونيــات الفالحيــة مــن
طــرف املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة،
واالهتــام بالعــامل القــروي خاصــة املناطــق
القرويــة الهشــة ،وتعميــم الكهربــة القرويــة
وتجهيــز املســتوصفات ،وتعميــم التغطيــة
الصحيــة ،وبنــاء املــدارس ملحاربــة الهــدر
املــدريس؛ كل هــذا االهتــام بالعــامل القــروي
غايتــه الحــد مــن الهجــرة نحــو املــدن
وتوفــر الكرامــة للفــاح املغــريب وإرشــاد
ومواكبــة املشــاريع التنمويــة.
• املجــال الغابــوي :عمــل املغــرب عــى
حاميــة املجــال الغابــوي الــذي تقــدر
مســاحته بتســعة ماليــن هكتــار حيــث
تــم وضــع اســراتيجية تجعــل الســاكنة

يشــاركون ويســاهمون يف الحفــاظ عليــه يف
إطــار جمعيــات وتعاونيــات بيئيــة وإنشــاء
مشــاتل للتشــجيع عــى غــرس العديــد مــن
الهكتــارات والحفــاظ عــى كنــوز الذهــب
األخــر ،وال بــد مــن رضورة حفــر آبــار
باملجــال الغابــوي وتزويــده مبضخــات تعمــل
بالطاقــة الشمســية واســتعاملها للوقايــة
مــن الحرائــق ،ومحاربــة الصيــد العشــوايئ
الجائــر للحفــاظ عــى الوحيــش الغابــوي؛
فاملغــرب ال يــزال يبــدل أقــى جهــده
يف معالجــة قضايــا البيئــة وطنيــا ودوليــا
وينظــم منتديــات يف هــذا املجــال الحيــوي
الثمــن.
• املســتوى الســيايس واالجتامعــي :مغــرب
الغــد مقبــل عــى حيــاة سياســية جديــدة
تجعــل املصلحــة العامــة للبــاد يف االعتبــار
األول ،وتشــبيب األحــزاب وإعــادة الثقــة
للمواطنــن وإرشاكهــم يف الحيــاة السياســية
ودمقرطــة وعرصنــة املؤسســات السياســية،
وجعــل املجالــس املحليــة واإلقليميــة
والجهويــة يف خدمــة املواطنــن ،ودعــم
الالمتركــز وإحــداث مركــز وطنــي لتقويــم
السياســات العموميــة ،لتعزيــز الشــفافية يف
التدبــر املــايل مــع تعزيــز دور املفتشــيات
العامــة ،والتفاعــل مــع مشــكالت مجتمعنــا
وقضايــاه يف أبعــاده املحليــة والوطنيــة
والدوليــة عــى أســاس الوعــي بالحقــوق
والواجبــات؛ وهــو الوعــي الــذي يدفــع
باملواطــن إىل اإللتــزام باملواطنــة ،متشــبعا

بقيــم ا لتضا مــن وا لتســا مح وا لســلم
ومحاربــة العنــف بــكل أشــكاله ،ومحاربــة
إدمــان املخــدرات ،والقضــاء عــى التــرد
لــدى األحــداث ،ومحاربــة األميــة والبطالــة
والســكن الغــر الالئــق ،وعــدم تشــغيل
األطفــال واالهتــام بكبــار الســن وذوي
األمــراض املزمنــة واإلعاقــات الجســدية
والعقليــة ،والتصــدي للعجــز االجتامعــي
الــذي تعرفــه األحيــاء الفقــرة والجامعــات
القرويــة األكــر فقــرا وخصاصــا.
• مغــرب الغــد ونظــام التعايــش املشــرك:
لبنــاء مجتمــع حــدايث قوامــه ترســيخ دولــة
الحــق والقانــون ورعايــة املصالــح العموميــة
وإعــادة اإلعتبــار للمجتمــع املــدين والتــآزر
يف إطــار نظــام التعايــش املشــرك وتشــجيع
االســتثامر العــام والخــاص ،واعتبــار تشــغيل
الشــباب مــن الرضوريــات التــي ينبغــي
االهتــام بهــا ،حيــث أن البطالــة بــؤرة
املشــاكل واإلنحرافــات واإلدمــان واألم ـراض
النفســية الجســدية .والحفــاظ عــى األمــن
واالســتقرار واإلعتـزاز بالوطــن والدفــاع عــن
وحــدة أراضيــه بالغــايل والنفيــس.
• مغــرب الغد والصحـراء املغربيــة :الصحراء
املغربيــة ضمــن أولويــات الوحــدة الرتابيــة،
ويؤكــد املغــرب عــى مقــرح الحكــم الــذايت
باعتبــاره املدخــل الســيايس العقــاين والحــل
الدميوقراطــي األمثــل لوضــع حــد للنــزاع
املفتعــل والفــوىض الخالقــة ،باعتبــاره حــا
واقعيــا ذا مصداقيــة ،يوفــر للمنطقــة رشوط
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اإلنخــراط يف مسلســل البنــاء املغــاريب
اإلقليمــي ،ومواجهــة التحديــات األمنيــة
التــي تعرفهــا املنطقــة ،وينمــي العمــل
املغــاريب املشــرك ويقطــع الطريــق عــى
نزعــات التطــرف.
• مغــرب الغــد والقطــاع الصحــي :يف هــذا
الظــرف الصحــي الصعــب الــذي نعيشــه
اليــوم ،لعــب القطــاع الصحــي باملغــرب
دورا كبــرا يف تقديــم خدمــات جليلــة
للمواطــن املغــريب؛ كصنــع ماليــن الكاممــات
واملعقــات والعديــد مــن أجهــزة التنفــس
االصطناعــي واألدويــة الوقائيــة ،إضافــة
إىل تعزيــز القــدرات الوطنيــة واالعتــاد
عــى الخــرة العلميــة والطبيــة املغربيــة.
وال زال املغــرب يبــذل أقــى جهــده يف إبرام
اتفاقيــات رشاكــة وتعــاون مــع مختلــف
الــدول العظمــى؛ إليجــاد لقــاح فعــال لوبــاء
كورونــا وتحقيــق اإلكتفــاء الــذايت منــه،
وبالتــايل الحصــول عــى كميــة كافيــة مــن
األدويــة للمواطنــن.
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ويتوقــع أن يعمــل مغــرب الغــد عــى وضــع
خطــة تهــدف إىل تعزيــز املجهــودات لجعــل
قطــاع الصحــة أيضــا يضاعــف مــن عــدد
األطبــاء واملمرضــن واملختــرات وأجهــزة
التنفــس اإلصطناعــي ،وتجهيــز املستشــفيات
املدنيــة والعســكرية ،وتعميــم التغطيــة
الصحيــة إلنقــاد حيــاة املواطنــن.

• مغــرب الغــد واإلعــام الهــادف :اإلعــام
مــرآة املجتمــع باعتبــاره ســلطة رابعــة يؤثــر
يف أفــكار ومواقــف وســلوكيات الجامعــات
واألفــراد؛ ومــن تــم فاإلعــام الواعــد هــو
إعــام ينــر الوعــي والرتبيــة الصحيحــة
الســوية .يف مغــرب الغــد نتوقــع صحافــة
ســواء كانــت إلكرتونيــة أو ورقيــة أو مرئيــة
أو مســموعة تســتجيب لشــغف املواطــن
املغــريب يف رضورة الحصــول عــى املعلومــة
الصحيحــة والخــر اليقــن ،لإلســهام يف الرقــي
الثقــايف والســمو الحضــاري ،وتحريــك عجلــة
التنميــة داخــل الوطــن وخارجــه ،ونــر
قيــم التســامح والتضامــن املــادي واملعنــوي
والســلوك الســوي؛ ملســايرة مســتجدات
العــامل عــى جميــع األصعــدة.
• مغــرب الغــد والســلم العاملــي :يتأســس
عــى قاعــدة ضــان التعايــش الســلمي بــن
الــدول والشــعوب عــى اختــاف مذاهبهــا،
واحــرام ســيادة الــدول واختياراتهــا؛
وترســيخا ملبــدأ عقيــدة الســام ،والحفــاظ
عــى األمــن واالســتقرار ،والتمســك باملثــل
العليــا لــه .واســتجالء ملكانــة الســلم
يف املبــادئ األساســية لسياســة املغــرب
الخارجيــة واســتكامل وحدتــه الرتابيــة؛
ســيعزز مغــرب الغــد مــن دوره يف تكريــس
التعايــش الســلمي بــن الــدول للحفــاظ
عــى األمــن واالســتقرار.
• مغــرب الغــد ومجــال حقــوق اإلنســان:
مغــرب الغــد ســيلعب دورا كبـرا يف حاميــة

املواطــن املغــريب مــن اإلنتهــاكات التــي
متــس حقــوق اإلنســان ،كالحــد مــن ارتفــاع
نســبة الفقر وتفيش البطالة والهجرة الرسية
والسكن الغري الالئق ،والحد من نقص الخدمة
الصحية ،وتوسيع مجال الحريات النقابيــة،
والحــد مــن هضــم حقــوق املــرأة ومعاناتها
مــن العنــف الزوجــي والتحرش الجنيس
واالغتصاب واألمية .ومتتيع السجني بكامل
حقوقه وتكوينه وإدماجه يف املجتمع.
• مغرب الغد والتكنولوجيا الحديثة :إذا
كانت الهندسة اإللكرتونية ومجال الربمجيات
وعامل األنرتنيت قد فرضت نفسها يف الحارض
واملســتقبل ،وجعلــت جميــع املؤسسات
العمومية والخصوصية أصبحت رقمية بامتياز،
إضافة إىل أن تبادل الخـرات والتجارب سواء
يف املجال التجاري أو الفالحي أو الصناعي أو
اإلداري أو الطبي أو األمني وإبرام الصفقات
املالية ،بات يف جزء هام منه رقميا .إذ تحول
العامل إىل قرية صغرية ،وأصبحت التكنولوجيا
الحديثة تحرك العجلة التنموية داخل الوطن
وخارجه وعنوانــا للتحــر والرقي والتقدم.
من تم فإن مغرب الغد سيواكب هذه الثورة
االلكرتونية التكنولوجية لركوب قطار التنمية
من بابه الواسع ،ويشجع البحوث العلمية
والتكنولوجيــة يف مجــال الطــب والهندسة
واالخرتاعات ...
إن مغــرب الغــد الــذي نحلــم بــه ســيحمل
مفاجئــات اســترشافية تبــر بالخــر،
متحديــا مــن خاللهــا جميــع العراقيــل

واملراحــل الحرجــة يف ظــل الــراع مــع
وبــاء كوفيــد  ،19مــا يتطلــب الحــزم
واتخــاذ جميــع التدابــر الوقائيــة وتطبيــق
تعليــات الســلطات العموميــة واملصالــح
الطبيــة ،جاعلــن املصلحــة العامــة للبــاد
يف االعتبــار األول لبنــاء مجتمــع قوامــه
دولــة الحــق والقانــون ،مــع رعايــة املصالــح
العموميــة وحســن تدبــر الشــؤون العامــة
املحليــة بقيــادة أمــر املؤمنــن جاللــة
امللــك محمــد الســادس ،و رســم خارطــة
طريــق لنمــوذج تنمــوي شــامل ،لتشــجيع
األنشــطة املــذرة للدخــل والشــغل وجعــل
املواطــن املغــريب متشــبعا بقيــم التضامــن
والتســامح والســلم ،واالهتــام بالعــامل
القــروي وبالفئــات االجتامعيــة الهشــة
وتأهيــل املــوارد البرشيــة لتقديــم خدمــات
طبيــة للمواطنــن وحاميتهــم مــن األوبئــة
واألم ـراض الفتاكــة وتكويــن األطــر الطبيــة؛
خاصــة اإلنعــاش والتخديــر وتشــغيلهم يف
املستشــفيات املحليــة والجهويــة ،لتقديــم
خدمــات للمصابــن تحــت العنايــة الطبيــة
الحرجــة ،واالنخــراط الفعــي يف أوراش
االســتثامر داخــل الوطــن وخارجــه ملواصلــة
البنــاء التنمــوي الشــامل ،وتحقيــق ثــورة
اقتصاديــة وتكنولوجيــة وذكاء صناعــي،
وربــط املســؤولية باملحاســبة يف مغــرب غــد
قــادم يف الطريــق الــكل ينتظــر طلعتــه.
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املؤسسة السجنية والسجني
داخل نسيج النموذج التنموي
حسن رساتة
مــا ال شــك فيــه أن الســجون تعتــر يف
عرصنــا الحــايل أحــد مقاييــس التطــور
اإلنســاين لــكل مجتمــع ،لذلــك كان أحــد
الجوانــب التــي عنــي بهــا املغــرب ســواء
تعلقــت بأنســنة الفضــاء الســجني ،وتحســن
ظــروف الســجني وتطويــر قواعــد نظــم إدارة
الســجون أو مصاحبــة الســجناء الســابقني
بعــد إنهــاء عقوباتهــم ومواكبتهــم يف أفــق
اندماجهــم السوســيو مهنــي يف املجتمــع.
يــأيت هــذا يف وقــت تتســع فيــه القناعــة
لــدى الجميــع بــأن الجرميــة هــي التــي
ينبغــي مكافحتهــا وليــس املجــرم .انطالقــا
مــن فرضيــة أن الغــرض مــن الســجن ليــس
اإليــام بقــدر مــا هــو تأهيــل الســجني
وضــان عودتــه إىل املجتمــع عــودة
صحيحــة.
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وىف إطــار ترســيخ دولــة الحــق والقانــون
وصيانــة حقــوق اإلنســان والحريــات الفردية
والجامعيــة ،صادقــت بالدنــا عــى عــدد مــن
االتفاقيــات يف ميــدان حقــوق اإلنســان.
وقامــت بإحــداث املؤسســات وتطويــر
القوانــن وتوفــر الضامنــات الكفيلــة بحاميــة
الحقــوق وتوســيع فضــاءات الحريــات.

وحرصــت عــى أمــن األفــراد والجامعــات
مــن منظــور يجعلهــا يف صلــب ديناميــة
عرصهــا ،متفائلــة بــروح مبدعــة مــع
تحــوالت محيطهــا ومؤهلــة لشــق طريــق
املســتقبل يف وئــام مــع تاريخهــا و حضارتهــا.

ولضــان الســر الحســن لهــذه الربامــج ،تــم
تبنــي مقاربــة تقــوم عــى تكثيــف الفاعلــن
وتطويــر شــبكة واســعة للتشــارك تشــمل
اإلدارات والجمعيــات والخــراء الوطنيــن
والدوليــن مــن مختلــف القطاعــات.

لقــد ركــزت املجهــودات اإلدماجيــة عــى
وضــع عــدة برامــج عمــل للنهــوض بــروط
حيــاة نــزالء داخــل املؤسســات الســجنية
وذلــك بتحقيــق مــا يــي :

إن إصــاح الســجني وإعــادة تأهيلــه ال ميكــن
أن يتــم عــى الوجــه الصحيــح دون فتــح
املجــال أمــام املهتمــن بامليــدان الحقوقــي
مــن جمعيــات ومنظــات وهيئــات بغيــة
إرشاكهــا يف إنجــاز هــذه املهــام عــن طريــق
سياســة االنفتــاح واملســاعدة وتســهيل
وســائل اإلشــتغال بعيــدا عــن التوجــس
والحيطــة .خاصــة وأن الظــروف الراهنــة ال
تســمح للدولــة بــأن تحتفــظ بــكل األدوار
متجاهلــة دور أي قطــاع يف املســاهمة إىل
جانبهــا لتحمــل املســؤولية .ومــن هنــا بــرز
بصفــة واضحــة الــدور الكبــر الــذي ميكــن
أن تلعبــه املنظــات الغــر الحكوميــة
ومكونــات املجتمــع املــدين كرشيــك ومســاند
للجهــات الرســمية يف التدبــر والتســيري.

• انطــاق برنامــج التنشــيط السوســيوثقايف
يف جميــع املؤسســات الســجنية وتعزيــز
التجهيــزات الرضوريــة بهــا وتزويدهــا
بالوســائل والدعامــات املالمئــة.
• توســيع برامــج محــو األميــة والتكويــن
األســايس لفائــدة النــزالء.
• بناء وتهيئة مراكز التكوين املهني.
• تعزيــز املجهــود الصحــي والعالجــات
الطبيــة لفائــدة الســجناء.
• تعزيــز آليــات التنســيق لبلــورة وتحســن
أداء الرعايــة الالحقــة.

وقــد بــات مــن الواجــب اليــوم البحــث
عــن بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة

والــذي يجــد مصــدره يف عــدم قــدرة الســجن
عــى تحقيــق اإلصــاح الحقيقــي والفعــي
للمحكــوم عليهــم ،وعــدم متكينــه مــن
اســتعادة عضويتــه الكاملــة يف املجتمــع
بــكل مقوماتهــا .فجميــع الصفــات التــي
يحتــاج لهــا الفــرد لــي يضمــن اندماجــه
االجتامعــي تنهــار وتتــاىش يف الســجن،
ناهيــك عــن عمليــة الوصــم االجتامعــي
التــي يتعــرض لهــا املحكــوم عليــه مبجــرد
مغادرتــه الســجن واملعانــاة مــن أزمــة
اإلفــراج .ولتفــادي مثــل هــذه املشــاكل،
ومتكــن املحكــوم عليهــم مــن االحتفــاظ
بــكل أوضاعهــم االجتامعيــة الســابقة وبــكل
مكتســباتهم وروابطهــم يجــب التعجيــل
بتفعيــل العقوبــات البديلــة.
كــا يجــب تشــجيع العدالــة التصالحيــة
والوســاطة ،حيــث يعتــر الصلــح يف امليــدان
الجنــايئ مــن اآلليــات الجديــدة التــي
اهتــدت إليهــا الترشيعــات الحديثــة لحســم
النزاعــات .فهــو يعتــر ســبيال اجتامعيــا
وإنســانيا ناجعــا إلحــال الوئــام والتآلــف
دون الخصــام ،بعيــدا عــن اإلرصار عــى

41

اتخــاذ الدعــوة الجزائيــة طريقــا وحيــدة
لحــل النزاعــات بــكل مــا ينطــوي عليهــا
أمرهــا مــن تعقيــد واســتنفاذ للجهــود.
وعليــه فنظــام املصالحــة يعــد وســيلة
جديــدة لحــل النزاعــات التــي تنشــأ عــن
الجرائــم ،حيــث يهــدف هــذا النظــام إىل
خلــق حــوار فعــال بــن مرتكبــي الجرميــة
والضحيــة مــن أجــل الوصــول إىل حــل
توافقــي دون املــرور عــر قنــوات الدعــوة
الجنائيــة ومــا يرتتــب عنهــا مــن مســاوئ
بالنســبة للجميــع ،وللمحكــوم عليهــم
خاصــة.
ومــن بــن االقرتاحــات الهامــة و األساســية يف
مســاعدة الســجني عــى اإلدمــاج يف املجتمــع
بعــد اإلفـراج ميكــن اقـراح :
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 .1إعــادة النظــر يف القانــون الــذي ال يســمح
للســجني الســابق بــرد االعتبــار إال بعــد
مــرور عــدة ســنوات عــى خروجــه مــن
الســجن ،إذ يجــد الشــخص املفــرج عنــه
أمامــه عراقيــل كبــرة يف حصولــه عــى
العمــل .كــا تغلــق الــركات أبوابهــا أمامــه
بســبب أنــه ســجني ســابق .مــا يــؤدى بــه
إىل العــودة إىل الســجن .لــذا وجــب عــى
الدولــة تقليــص هــده املــدة إىل ســنة واحــدة

للجنائيــة و 6أشــهر لالبتدائيــة ،كــا يجــب
اعتــاد تحديــد هــذه املــدد لــكل ســجني،
حســب ســوابقه الجنائيــة وســلوكه داخــل
املؤسســات الســجنية.
 .2الســاح للنــزالء الحاصلــن عــى الشــواهد
العليــا كاإلجــازة واملاســر والدكتــوراه
باإللتحــاق بســلك الوظيفــة العموميــة بعــد
اإلفـراج ،وخاصــة بأطــر وموظفــي املندوبيــة
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة إدمــاج
الســجناء بحكــم تجربتهــم داخــل الســجن.
 .3خلــق ورشــات صناعيــة داخــل الســجون
يف جميــع الصناعــات ،كصناعــة املالبــس
واألحذيــة ...كــا ميكــن فتــح ورشــات
إلصــاح وصباغــة الســيارات داخــل الســجون
وخصوصــا ســيارات مختلــف املصالــح
اإلداريــة التابعــة للقطــاع العــام ...مقابــل
مبالــغ ماليــة رمزيــة لتحفيــز النــزالء عــى
إنتاجيــة أكــر .ووجــب هنــا التنويــه بشــكل
كبــر بالخطــوة التــي قامــت بهــا املندوبيــة
العامــة إلدارة الســجون يف مجــال صناعــة
الكاممــات الواقيــة ،حيــث أصبحت الســجون
مركــزا إنتاجيــا فعــاال لتوفــر هــذا املنتــج
الــروري يف زمــن الجائحــة.

 .4تشجيع الرشكات وتحفيزهــم عىل تشغيل
السجناء السابقني مقابــل تحفيــزات رضيبية
بإعفائهم من جــزء منهــا أو تخفيضها.
 .5تخصيص مبالغ مالية لألشخاص املفــرج
عنهم قصد مساعدتهم يف إنجاز مشــاريعهم.
 .6تشــجيع األشــخاص الحاملــن لشــهادات
التكويــن املهنــي لتطويــر نشــاطهم املهنــي
بعــد اإلف ـراج
أمــا بالنســبة للجانــب االجتامعــي فأقــرح
إنشــاء مصالــح اجتامعيــة خاصــة للســجناء
املفرج عنهم حيث يجب تخصيص أخصائيــن
نفســانيني ومســاعدين اجتامعيــن قصــد
اإلنصــات و املصاحبــة لهــؤالء الســجناء
ملســاعدتهم عــى معرفــة الدوافــع واألســباب
التــي زجــت بهــم يف عــامل الجرميــة .فأنــا
أظــن أن حــوايل  90باملائــة مــن الســجناء
يعانــون مــن مشــاكل نفســية ،يجــب
معالجتهــم منهــا بــدل معاقبتهــم فقــط.
كــا يجــب االهتامم بعائــات وأرس الســجناء
أثنــاء تنفيذهــم لعقوبــة الســجن فــا يعقــل
أن نــرك العائــات واألطفــال بــدون معيــل
حيــث يصبحــون عرضــة للضيــاع والتــرد.

كــا يتحثــم مســاعدة األشــخاص الذيــن
يعانــون مــن أمــراض مســتعصية .حيــث
هنــاك عــدد مــن هــؤالء ال يجــدون القــدرة
عــى العــاج ،ويتعمــدون ارتــكاب جرائــم
قصــد العــاج داخــل الســجن مجانــا.
وكذلــك يجــب العمــل عــى مســاعدة الطلبة
املفــرج عنهــم بتخصيــص منــح جامعيــة لهــم
قصــد متابعــة دراســاتهم .وكذلــك الشــأن
بالنســبة للســجناء ذوي املواهــب الفنيــة
واألدبيــة والرياضيــة يف تطويــر مواهبهــم.
وأخريا ،أظن أنه ال ميكن للدولة ومؤسســاتها
أن تقــوم لوحدهــا بجميــع هــذه اإلصالحات،
دون تظافر جهود املجتمع املدين والجمعيات
والنقابــات واألحــزاب ورجــال األعــال
وغريهــم .إذ تبقــى مســؤولية الجميــع.
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النموذج التنموي الجديد
حسني الصقيل عبد السالم
« ندعــو الحكومــة للــروع يف اعــداد جيــل جديــد مــن املخططــات القطاعيــة
الكــرى تقــوم عــى التكامــل واإلنســجام مــن شــأنها أن تشــكل عــادا
للنمــوذج التنمــوي الجديــد ».
مقتطف من نص الخطاب املليك السامي الذي وجهه جاللة امللك إىل األمة مبناسبة
عيد العرش ،يوم االثنني  29يوليوز .2019
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مــا فتــئ العاهــل املغــريب محمــد الســادس
يدعــو إىل رضورة اعتــاد منــوذج تنمــوي
جديــد ،حتــى قامــت جميــع الفعاليــات
والكفــاءات املغربيــة بتفعيــل نقــاش
عمومــي ينبنــي عــى مقاربــات عــدة حــول
ســبل إحــداث نقلــة نوعيــة تضــع املغــرب
يف خانــات الــدول املتقدمــة ليــس فقــط
عــى الصعيــد اإلفريقــي أو العــريب بــل عــى
الصعيــد العاملــي .ولبنــاء مغــرب الغــد الــذي
ســيكون يف حلــة جديــدة ويتمتــع مبعطيــات
متجــددة مالمحهــا تطــال جميــع القطاعــات،
مبــا يف ذلــك تعبئــة املغاربــة مــن أجــل
انخــراط حقيقــي كــرط مهــم مــن أجــل
نجــاح العهــد التنمــوي املســتقبيل.
اليــوم وبفعــل الرتابطــات الجدليــة بــن كل
املتغ ـرات ســواء منهــا الخاصــة باملغــرب أو

العامليــة ،ال يســعنا إال الدفــع نحــو إعــال
الفكــر الجامعــي مــع تفعيــل اإلرادة القويــة
والحاســمة ســبيلها بلــورة األفــكار التــي
تعطــي حلــوال جدريــة والتــي عنوانهــا
الجــرأة واحــرام الخصوصيــة املغربيــة.
ومــن أجــل ذلــك ،نحتــاج إىل إيجــاد أجوبــة
وحلــول لألســئلة الثالثــة التاليــة:
أوال :ماهــي النظريــة اإلســراتيجية التــي
تتــاىش مــع املرامــي املســتقبلية يف املغــرب؟
ثانيــا :ماهــي األولويــات والورشــات لتأهيــل
البــاد نحــو غــد أفضــل؟
ثالثــا :ماهــي اإلصالحــات الواجــب القيــام
بهــا مــن أجــل تأمــن منــاخ اقتصــادي
واجتامعــي متكامــل؟

ال ميكننا اليوم إال أن نشيد بفعالية النموذج
الحــايل بالرغــم مــن محدوديتــه واســتنفاذ
فضائلــه ،حيــث أنــه مكننــا مــن إرســاء عــدة
فضائل :بنية تحتيــة ال يستهان بهــا ،استتباب
روح الدميقراطية ،وارتفاع املستوى املعييش،
وارتفاع الناتج الخام ،وكذا الربنامج الطموح
للمبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،والتغطية
الصحية ،تعميم الضامن اإلجتامعي الخ ...

 .2إحــداث تغيــر جــذري يف املنظومــة
الرتبويــة وخلــق مواطنــة متجــذرة وتوطيــد
القيــم الكونيــة واألخالقيــة وبنــاء اإلنســان.
 .3إعــادة الرؤيــا يف املنظومــة القضائيــة
وتحويلهــا مــن أداة للــردع إىل أداة إلعــادة
اإلدمــاج والتأهيــل مــع ضــان الحــق
واســتتباب دولــة القانــون.

وتوجــد هنــاك ثــاث ركائــز أساســية مــن
أجــل املــي قدمــا للحصــول عــى الهــدف
املنشــود:

غــر أن التعبئــة الشــاملة للمغاربــة مــن
أجــل منــوذج تنمــوي جديــد ،تبقــى آليــة
بالغــة يف األهميــة ،حيــث أنــه يف غيــاب
إقبــال شــبه عــام لجميــع فئــات املجتمــع،
يســتحيل التطبيــق الســليم لهــدا النمــوذج،
وتحقيــق مــا يطمــح اليــه مــن املرامــي
واألهــداف .لــذا فــإن العمــل عــى إحــداث
اقتصــاد قــوي مبني عىل أسس االستثامر،
وتحديد أهداف اقتصاديــة واضحــة لإلنفتــاح
عــى العــامل الخارجــي بوضــع مقاربــات
معياريــة ( )banchmarkerلالقتصــادات
الناجحــة ويعــد خطــوة رضوريــة لنجــاح
طريــق النــاء.

 .1الحصــول عــى منــاخ اقتصــادي مزدهــر
ميكــن مــن خلــق الــروة وإنجــاز إقــاع يف
جميــع املجــاالت

وعــى صعيــد آخــر ،رمبــا تدعــو الــرورة إىل
اتخــاذ إجـراءات عــدة أخــرى ،نذكــر منهــا :
• توسيع رقعة املناطق االقتصادية الحرة،

لكــن ال ميكــن أن يصبــح كل هــذا واقعــا
إال إذا كانــت هنــاك تعبئــة فــوق العــادة
لجميــع أطيــاف املجتمــع مــن أجــل
انخـراط حقيقــي ودائــم يف هــذه املنظومــة،
فاملغاربــة يستشــعرون روح املواطنــة كلــا
كان الهــدف قويــا وذو آثــار كبــرة كــا كان
الحــال خــال لحظــات تاريخيــة ك « طريــق
الوحــدة » و « املســرة الخـراء » ،أو خــال
« التعبئــة العامــة ضــد وبــاء كورونــا ».
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• ازدهار اقتصاد الجهة،
• تبادل املؤهالت واملامرسات مع مؤسسات
ودول أخرى،
• العمــل عــى انخ ـراط ســوي للمؤسســات
املاليــة بــإرادة جديــة وحقيقيــة،
• ضــخ الســيولة يف االقتصــاد مــن أجــل
اقتصــاد حــر يتســم بالعقالنيــة والحكامــة
الجيــدة  ....الــخ
وبذلــك ســيكون االســتثامر يف هــذه املجاالت
ذات قيمــة مضافــة جــد مربحــة ،ســواء
تعلــق األمــر بالخدمــات أو التســويق ،وكل
هــذا يتــم بجــرأة كبــرة مــن أجــل تكويــن
جيــل مــن املؤسســات املواطنــة وبذلــك
الوصــول إىل منــو اقتصــادي رسيــع ومضطــرد.
يف الشــق الثــاين يوجــد عامــل اإلنســان،
حيــث أنــه ال ميكــن أن يكــون هنــاك اقتصــاد
بصحــة جيــدة إن مل تكــن املــوارد البرشيــة
قــادرة عــى إنتــاج قيــم التجديــد واالبتــكار.
وبالتــايل ،فــإن إعــادة بنــاء ،وبطريقــة جذرية
وراديكاليــة ،منظومــة التعليــم واملواطنــة
مســألتان مركزيتــان ال غنــى عنهــا،
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فاملغــرب يف حاجــة اليــوم إىل إحيــاء القيــم
واملبــادئ وروح املواطنــة يف التعامــل اليومــي
مــن أجــل غــد أفضــل للمجتمــع والبــاد.
و مــن أجــل ذلــك ،البــد مــن رفــع ميزانيــة
الرتبيــة والتعليــم واالســتثامر يف اقتصــاد
املعرفــة والتكويــن املســتمر وجعــل األطــر
الرتبويــة واملدرســن وطالبــي العلــم طاقــات

لالســتثامر مــن أجــل إنشــاء نخــب يف جميــع
املجــاالت ،ألن هــذه النخــب لــن تكــون
فقــط حاملــة للمعطيــات واملعلومــات،
ولكــن رافعــة لنــر القيــم واملعرفــة،
ومــا يجعلهــا قــوة تأســيس لــرح الــروة
الحقيقيــة للمغــرب.
إن إعــادة البنــاء والهيكلــة مــن املدرســة
إىل الجامعــة هــو القــادر عــى تحميــل
أجيــال رســالة منفتحــة عــى العــامل ،بلغــات
متعــددة وبأفــكار تحــت مظلــة اإلبتــكار،
بتحليــل دقيــق خــال مــن الحفــظ مــن دون
فهــم ،إعــال العمــل واملنهجيــة يف التفكــر
كل هــذا مــن أجــل أداء بــارز وعطــاء فــوق
العــادة.
نحــن يف حاجــة ماســة إىل أجيــال تتحــى
بالحكامــة والتــي بإمكانهــا تســيري مقــاوالت
ومؤسســات بقيــم ومبــادئ بطريقــة عقالنية
ومبتكــرة.
ال ميكننــا ربــح رهــان التنميــة دون رأســال
بــري بإمكانــه تســيريه.
ويف الشــق األخــر يــأيت إصــاح املنظومــة
القضائيــة التــي تشــكل الحكــم الــذي مــن
خاللــه يتــم توطيــد دولــة الحــق والقانــون.
بالفعــل ،فــإن املقاربــة األمنيــة للقضــاء
تعــد مقاربــة ال تســاعد عــى إعــال الثقــة
للمواطــن ،بينــا تــأيت العقوبــات البديلــة مع
إعــادة اإلدمــاج والتأهيــل كمخــرج سيســاعد

بــدون شــك عــى خفــض نســبة املخالفــن
للقانــون.
إن املقاربــة الشــمولية التــي تدعــو إىل تغيــر
اإلنســان وجعلــه محمــا بثقافــة القيــم
الكونيــة ســتكون بــا ريــب درعــا قويــا مــن
أجــل ردع أي مخالفــة قانونيــة و مــن أجــل
اســتتباب القانــون واألمــن .حينئــذ ســنتكلم
عــن طريقــة عيــش ،يكــون فيهــا أعــداد
الخارجــن عــن القانــون قلــة ،ميكــن إعــادة
توجيههــم بطريقــة أســهل .غــر أن كل
هــذه اإلصالحــات ال ميكــن النظــر إليهــا إال
ككثلــة واحــدة ومنظومــة واحــدة ،ومــن تم،
فــإن تأمــن النجــاح لهــذا النمــوذج الجديــد
ال ميكــن أن يتحقــق إال بتبنــي الخيــارات
الثالثــة مجتمعــة ،ويف آن واحــد حينهــا فقــط
ســتأيت النتائــج بدرجــة عاليــة مــن التفــوق
يف املجــاالت الســالفة الذكــر بــل إنهــا قــد
تتخطــى إىل املجــاالت األخــرى كحســن
األداء يف مجــاالت الصحــة والتطبيــب،
والتغطيــة الصحيــة ،واالنفتــاح االجتامعــي،
وتعزيــز الوعــي بقضيــة البيئــة ،عــاوة عــى
رفــع عتبــة اإلنجــازات الرياضيــة واإلغنــاء
الفنــي والثقــايف.
ويف الختــام ،ميكننــا القــول بــأن هــذا
النمــوذج هــو مســؤولية جامعيــة ينبغــي
تناولــه بنظــرة شــمولية تســمح بتأطــر
الحاجــات الحقيقيــة للمجتمــع وترتيــب
األولويــات ،مــع مراعــاة الهويــة الوطنيــة
بجذورهــا الضاربــة يف التاريــخ ،واحــرام
روافدهــا التاريخيــة ،مبــا يشــمل انتــاء

اململكــة العضــوي إلفريقيــا وللعــامل العــريب
واإلســامي مــع انفتاحهــا عــى العــامل
الخارجــي.
إن املغــرب وتحــت لــواء صاحــب الجاللــة
وتوجيهاتــه الحكيمــة كان ســباقا بفضــل
بصــرة جاللتــه نحــو وضــع اللبنات األساســية
إلنجــاح النمــوذج التنمــوي وبنــاء مغــرب
الغــد وتعبئــة املغاربــة لهــذه الــرؤى ،التــي
ال ميكننــا إال أن نفخــر بهــا.
لقــد قــام صاحــب الجاللــة بخطــوات جريئــة
تتأســس عــى درجــة عاليــة مــن التبــر
والتوقــع املســتقبيل ،بفكــر اســتباقي ،يراهــن
عــى ضــخ دمــاء جديــدة يف حركيــة البنــاء،
ويثــوق إىل تجديــد ،ســرتقي بنــا ،بــا شــك
إىل مصــاف الــدول املتقدمــة يف العــامل.
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مغرب الغد  -إنسان الغد
مصطفى عدي
ال أحلــم مبغــرب الغــد الــذي يشــكل قطيعــة
مــع مغــرب األمــس فهــذا األمــر يتجــاوز
حــدود الحلــم ليســقط يف الطوباويــة ،لكننــي
أحلــم مبغــرب قــادر عــى صياغــة رؤيــا
واضحــة املعــامل ال تنفــك تســاءل مغــرب
األمــس تصويبــا وتعديــا ،تؤصــل ملــا تحقــق
مــن لحظــات مرشقــة مــن تاريخنــا ،متجــاوزة
إىل غــر رجعــة أعطــاب املــايض مــن تفقــر
وتهميــش ،وأميــة وجهــل ،واتــكال وخمــول،
وعيــش دون أفــق و نظــر دون عمــق .وال
يتحقــق كل هــذا إال بالتشــخيص املتجــرد
حــد األمل ،وتعريــة الواقــع حــد املــرارة ،كل
هــذا مــن أجــل غــذ أفضــل عــر إعــادة
اســتثبات القيــم األصيلــة املتمثلــة يف اإلرادة
الطيبــة ،وأولويــة الواجــب عــى الحــق،
واملواطنــة الصادقــة التــي تضــع الوطــن
فــوق كل اعتبــار.
صياغــة رؤيــا حــول مغــرب الغــد تدفعنــا إىل
إثــارة قضايــا عديــدة منهــا:
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الإن�سان
اإلنســان القيمــة األســمى للحيــاة ،أحلــم
بإنســان مغــريب ينبعــث مــن جديــد ،وقــد
تخلــص مــن مازوشــيته وســاديته ،إنســان
يقــدر العمــل ويقدســه ،يغلــب املحاولــة

والخطــأ عــى النقــد مــن أجــل النقــد ،يقــدر
كل مجهــود يبــدل ،وإن مل يفلــح يكبــو ثــم
ينهــض أقــوى مقبــا عــى الحيــاة ،محبــا
لآلخرين ،حيث نجاحه يف نجاح الوطن.
الرتاث
أول خطــوة نحــو االنعتــاق واالنطــاق نحــو
املســتقبل ،هــي أن نتوقــف عــن العيــش يف
ال ـراث يف املــايض لندعــه يعــود إىل حجمــه
الطبيعــي ونكــف عــن تضخيمــه ومتجيــده.
فهــذا املســعى ال ينتــج إال وعيــا مقلوبــا
فالنمــوذج الـرايث تجــاوزه التاريــخ ،ومــن تــم
فــإن إحيــاءه أمــر ال تاريخــي وغــر ممكــن.
لكــن أن يكــون عــرة تضيــئ املســتقبل أمــر
رضوري.
املر�أة
أي مجتمــع نصفــه معطــل ،ينطلــق نحــو
مســتقبل أعــرج ،أي بنصــف إمكانياتــه .إن
املــرأة الحــرة هــي التــي تلــد الرجــل الحــر.
عضويــا املــرأة هــي اإلنســان األكمــل ألنهــا
متتلــك مــا ال ميتلكــه الرجــل ،فلندعهــا تنــال
حقوقهــا كاملــة.

الدولة
حكــم يدبــر التجاذبــات السوســيو اقتصاديــة
بتجــرد وتعــال عــى الرصاعــات االجتامعيــة.
يضمن لكل مواطن الحق يف العيش الكريــم،
ويكــون آليــة تعمــل عــى تقليــص الفــوارق
الطبقيــة ،وترســخ لــدى أفـراد املجتمــع فخــر
االنتــاء ،وتــذيك روح التضحيــة والفــداء.
املرفق العمومي
يعمــل باســتمرار عــى تجويــد خدماتــه
وتبســيط مســاطره .يعامــل فيــه املوظــف
املواطــن عــى أســاس أنــه رشط وجــوده،
وأن يقــدم لــه العــون والنصيحــة وأن يغلــب
مصلحــة املواطــن عــى نزوعــه البريوقراطــي
يف احــرام تــام للصالــح العــام.
املدر�سة
فضــاء للتنشــئة االجتامعيــة بامتيــاز ،فيهــا
يــوكل املجتمــع لرجــل التعليــم مســؤولية
بنــاء مواطــن الغــد ،وتطعيمــه بالقيــم العليــا
للوطــن واألخــاق النبيلــة .فرجــل التعليــم
يكــون القــدوة واملثــل الــذي يجســد ثوابــت
األمــة ،ويكــون صلــة وصــل بــن األرسة
والطفــل ،وبــن الطفــل ومحيطــه،

امل�ست�شفى
يعــرف هــذا القطــاع مشــاكل عديــدة،
لكــن مــا نحلــم بــه ،هــو أن يتحقــق قبــل
نهايــة العرشيــة الثالثــة إســتكامل البنــاء
االستشــفايئ عــر مختلــف جهــات املغــرب،
وإحــداث مصالــح للتتبــع واملصاحبــة
النفســية مــزودة بأطــر مختصــة يف انتظــار
تكويــن خــراء متخصصــن آخريــن ،مــا
ســيكون لــه األثــر الناجع عىل صحة املواطنني
الجســدية والنفسية ،وميكن من توفري الجهد
واملال.
املجـــال
التدبــر الجشــع للمجــال يولــد قيــا
هجينــة عندمــا يزحــف اإلســمنت ،ويتحــرك
كطاحونــة تــأيت عــى األخــر واليابــس.
وأغــى مــا يقتلــه هــذا الجشــع هــو التامســك
االجتامعــي .ولــذا لــزم عــى مهندســينا
املعامريــن اســتحضار البعــد الثقــايف
واالجتامعــي يف تصاميمهــم ،حتــى تكــون
ملنجزاتهــم روحــا مغربيــة .مــا سيســهم
يف تصالــح األجيــال الصاعــدة مــع مجالهــا
واعتبــاره ملــكا للجميــع.
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التنشـــئة االجتامعيـــة رافعـــة أساســـية
لنموذج التنموي الجديد
محمد بغييل
يعتــر النمــوذج التنمــوي الجــديد اللبنة
الجوهرية يف مسلسل بناء مجتمع حضاري
وحدايث ،ويشكل أحد املشاريع املجتمعية
الكربى التي بارشها صاحب الجاللة امللك
محمد السادس نرصه الله منذ اعتالئه عرش
أسالفه امليامني.
ويكتيس النموذج التنموي الجديد يف الواقع
أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو
إىل إشاعة قيم االزدهار والتطور واالبتكار
والتقدم ،وعليه تشكل التنشئة االجتامعية
رافعة للتنمية البرشية ،لتفتح كل شخص
السيام األشخاص املهمشني ،وعنرصا مهام
يف الرتبية والثقافة وعامال أساسيا يف تخليق
الحياة العامة.
ونظرا للدور االجتامعي واالقتصادي للتنشئة
االجتامعية الذي وإن بدا بديهيا فإنه األكرث
إقناعا لتدخل الجميع يف هذا الورش التنموي.
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إن التنشئة االجتامعية تدخل يف إطار الصالح
العام وتنميتها تشكل مهمة من مهام املرفق
العام الذي ينبغي عىل املجتمع واملسؤولني
القيام به.
كام أنها تعتــر عنــرا أساســيا يف تــكوين
شخصية الفرد ،وأحد املقومات األساسية

للعملية الرتبوية والتأهيل املجتمعي وتساعد
عىل استكشاف شخصية الفرد ومواهبه
ومميزاته والعمل عىل تنميتها وتقويتها.
ال تنحرص الفوائد الرتبوية والسوسيو تنموية
للتنشئة االجتامعية يف هذه األبعاد فقط ،بل
تسهم يف تأمني فوائد كثرية منها القيم األخالقية
املتمثلة يف التسامح وتقبل االختالف واكتساب
ثقافة الحق الواجب والصدق والتنافس
الرشيف ،القيم االجتامعية التي تسهم يف
التخليص من االنطواء واالنغالق عىل الذات
واإلغراق يف الفردانية واألنانية ،وتحفز عىل
االلتزام بروح الجامعة وإذكاء قيم التعاون
والتضامن والتواصل وإمناء النزعة التطوعية.
فاالنخراط واالســتفادة مــن أبعــاد التــنشئة
االجتامعية يعني الرغبة يف النمو والتطور
والتواصل الفعال واستثامر الوقت بشكل جيد.
يف محاولة لتجميــع مــا ذكــر ميكــن القــول
إن بالدنا تزخر بعدة مشاريع تنموية يف عدة
مجاالت وال يتأىت إنجاح هذه املشاريع إال
بسلوكيات مســؤولة مــن لــدن أفراد املجتمع.
مل يعد خافيا عــى أحــد بأننــا ال نــزال نقبع
يف الالمباالة وانعدام الثقة يف املسؤولني
واالستهتار بالتوجيهات الرسمية ،...فكل هذه

املامرسات تبقى عائقا أمام أي تغيري ،...فيظل
الرتكيز عىل تعميم مرشوع اإلقالع نحو مغرب
الغد ،مام ميكننا من اإلسهام يف قيادة الحياة
العامة بكل أبعادها السياسية واالجتامعية
واالقتصادية واإلدارية والبيئية بحكامة ذاتية
وجامعية سليمة يف قيمها ومتجددة يف
مناهجها وبرامجها.
نحن يف حاجة ماسة إىل سياسة واضحة
املعامل يف ميدان اإلدماج االجتامعي ،وتوفري
كل ما من شأنه مساعدة ذوي الكفاءات عىل
إدراك الغاية من التنشئة االجتامعية وعالقتها
بالنموذج التنموي الجديد.
فنجاح هذه الرؤية يحقق لنا العدالة
االجتامعية التي هي من أهم املؤرشات عىل
التقدم الحضاري واالزدهار االقتصادي لكثري
من املجتمعات.
والعدالة االجتامعية ميكن أن تتحقق بتنزيل
مقتضيات الدستور املغريب إىل أرض الواقع
السيام يف فصوله  31و  33و  170ففي فحوى
هذه الفصول التصور الحقيقي والثاقب للتنشئة
االجتامعية برؤية ملكية سامية متبرصة.
إن الرهان الذي نبتغيه من خالل هذا النموذج
التنموي الجديد هو إقرتاح مرشوع لتصور
علمي متكامل ملغرب الغد ،وهو مرشوع ال

ندعي اكتامله ووقوفه عىل رجليه بدل أن
مييش عىل رأسه ،بقدر ما نسعى إىل تأسيسه
برؤية جامعية تشارك فيها كل األطراف التي
تسري الشأن االجتامعي ببالدنا وتصنع نتائجه:
من املواطن فاملسؤول فاملؤسسات...
إذا كنا قد تناولنا املوضوع من زاوية نقدية
لواقع بعض مامرستنا االجتامعية فليس ذلك
من باب الهدم أو النظرة األحادية الضيقة ،بل
حرصنا منذ انشغالنا عىل أن تحكمنا أخالقيات
الطرح والنقد يف إطار املامرسة العلمية
الواعية والتي اعتربنا فيها الحوار يدلل كل
الصعوبات والعوائــق ،حــوار ينبنــي أساسا
عىل العقالنية املؤمنة بالتعدد ،واالختالف
واالنفتاح من أجل فهم واقعنا االجتامعي
مبجمل مشكالته وأزماته االجتامعية حتى
يتمكن من امتالك رشوط وأدوات التحكم فيه
وتفعيله لتجاوز أوضاعه.
لذا فإنها تظــل وجهــة نظــر منفتحــة وقابلة
إلغنائها ولإلضافة ،وال تدعي لنفسها الكامل
بقدر ما تسعى لتنشئة اجتامعية مستمرة
وصادقة ومتجددة تتجدد بتجدد األهداف
والوسائل بني كل مكونات املجتمع الوطني
املغريب نحو مستقبل أفضل.
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التشخيص والتقييم آليتان فاعلتان
لتصور املرشوع التنموي الجديد
أزناي ميمون
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يــأيت التأكيــد عــى رضورة صياغــة منــوذج
تنمــوي جديــد خطــوة مهمــة نحــو بنــاء
مغــرب الغــد .ليــس ملضمونــه الواعــد،
ولكــن لكونــه جــاء كمبــادرة أطلقهــا
ويرعاهــا ملــك البــاد ،وهــو مــا يعطيهــا
مصداقيتهــا وقوتهــا .يعــزز ذلــك أن إطــاق
مــروع بنــاء النمــوذج التنمــوي الجديــد،
جــاء عــى لســان امللــك عــى خلفيــة تقييــم
شــامل لنــاذج التنميــة الســابقة ،والوقــوف
عــى مواطــن ضعفهــا ،ومحدوديتهــا .إذ
ســبق إطــاق هــذه املبــادرة الجديــدة،
إشــارات متكــررة يف خطابــات جاللــة امللــك،
تتنــاول الكثــر مــن اإلشــكاالت والتحديــات
التــي تتخبــط فيهــا القطاعــات الحيويــة،
ومشــكل الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة،
وغريهــا .وهــي يف نظــري مــا يعطــي قــوة
مقــرح النمــوذج الجديــد ،الــذي ســبقته
عمليــة تشــخيص شــاملة يف موضــوع تدبــر
السياســات العموميــة ،ويف قطاعــات التنميــة
بشــكل عــام.

وإذا كان أحد املفكرين يقول بأن الفالسفة
قامــوا بتفســر العــامل ومهمتنــا نحــن هــي
تغيــره ،فــإن امللــك مل يكتــف فقــط بوصــف
الوضــع القائــم ،بــل بــادر إىل تأســيس
لجنــة مكلفــة بهــذا النمــوذج التنمــوي.
كــا حــرص جاللتــه عــى تحديــد طبيعتهــا،
باعتبارهــا لــن تكــون مبثابــة حكومــة ثانيــة
أو مبثابــة مؤسســة رســمية موازيــة ،وإمنــا
هــي مؤسســة استشــارية مهمتهــا محــددة
يف الزمــن ،وتتكــون مــن الكفــاءات وأصحــاب
الخــرات.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن بنــاء أي منــوذج
تنمــوي يتــم وفــق وضعيــة كل دولــة ومــا
تتوفــر عليــه مــن إمكانــات ومــا تتوفــر
عليــه مــن مــوارد برشيــة واقتصاديــة
واجتامعيــة ،مــع التأكيــد عــى العالقــة
الجدليــة بــن االثنــن ،مــا يقتــي تطويــر
هــذه اإلمكانــات لتحقيــق أهــداف كــرى،
ولتحقيــق قف ـزات أكــر عــى مســتوى ســلم
التنميــة.
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وعليــه فإنــه مــن أجــل صياغــة تصــور
حــول املســتقبل البــد مــن االنطــاق مــن
املعطيــات القامئــة بالنســبة ملختلــف
املياديــن األساســية (التعليــم ،الصحــة،
الســياحة ،التصنيــع )... ،والعمــل عــى
جعلهــا مواكبــة للعــر ومتطلباتــه ،دون
إغفــال اإلنســان باعتبــاره الهــدف والغايــة
مــن كل تنميــة حقيقيــة.
وبالتــايل فــإين أتوقــع أن تركــز اللجنــة
املكلفــة عــى مواجهــة نقائــص النمــوذج
التنمــوي القديــم ،أي أنــه يجــب عــى هــذه
اللجنــة تقــي مكامــن الخلــل وأســباب
فشــل أو محدوديــة الربامــج املعتمــدة عــى
مســتوى جميــع القطاعــات ،واإلســتفادة
مــن نجــاح الربامــج األخــرى التــي أبانــت
عــى نتائــج حســنة ،مــع اإلســتعانة بالــدول
األخــرى عــى ســبيل املقارنــة لإلســتفادة
مــن تجاربهــا التنمويــة خاصــة الــدول
التــي لديهــا نفــس إمكاناتنــا وقدراتنــا،
وفــق مقاربــة تشــاركية ،لكــن دون إغفــال
الخصوصيــات التــي يتميــز بهــا املغــرب
التــي يتعــن أخذهــا بعــن اإلعتبــار.
أما بخصوص بعض القطاعات الحيوية :
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• فبالنســبة لقطــاع التعليــم :فإنــه ال ميكــن
الحديــث عــن تنميــة حقيقيــة يف ظــل
انتشــار األميــة ،وبالتــايل فإنــه يتعــن تعميــم
التعليــم وتجويــده ،مــع إعطــاء البحــث
العلمــي أهميــة بالغــة ملــا لــه مــن تأثــر

عــى باقــي القطاعــات .ففــي ظــل انتشــار
وبــاء كورونــا ملســنا أهميــة البحــث العلمــي
عــى املســتوى الصحــي ،حيــث أن إنتــاج
اللقاحــات بــات يقتــي التوفــر عــى باحثــن
وعلــاء ،ومــا هــؤالء ســوى مثــرة التعليــم
والبحــث العلمــي .فبقــدر مــا تقــاس هــذه
األهميــة عــى املســتوى الطبــي فهــي كذلــك
عــى مســتوى املجــاالت األخــرى .كــا يجــب
ربــط التعليــم باملحيــط االقتصــادي ،قصــد
توجيــه الخريجــن نحــو مراكــز الشــغل
حســب تكويــن يؤهلهــم لذلــك ،وهنــا
تظهــر أهميــة التكويــن املهنــي املتخصــص
الــذي طاملــا أكــد جاللتــه عــى أهميتــه يف
عــدة مناســبات.
• امــا بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي :يعتــر
االقتصــاد الســبيل إىل تحقيــق النمــو بشــكل
أرسع ،لذلــك يجــب هيكلتــه وتقويتــه
حتــى يكــون قــادرا عــى املنافســة .ويجــب
االهتــام بالتصنيــع إلعطائــه قــوة دفــع أكرب،
بــدل محدوديــة مســاهمته حاليــا يف الناتــج
الداخــي الخــام ،وتشــجيع اســتهالك املــواد
املغربيــة الصنــع داخليــا وخارجيــا ،وجلــب
االســتثامرات األجنبيــة لتغطيــة ضعــف
التصنيــع .يضــاف إىل هــذا الحاجــة أيضــا
إىل تقويــة القطــاع الســياحي ،باالعتــاد
عــى مــؤرش األمــن اإلقليمــي الــذي مييــز
املغــرب كبلــد مضيــف عــن باقــي الــدول
املجــاورة ،باإلضافــة إىل مــؤرش طبيعــة املنــاخ

واملواقــع الســياحية الطبيعيــة التــي يزخــر
بهــا الوطــن.
• عــى املســتوى االجتامعــي :وجــب الرتكيــز
عــى ضــان العيــش الكريــم لجميــع
املواطنــن ،والنهــوض بالعــامل القــروي،
والعمــل عــى الحــد أو التلطيــف مــن
الفــوارق االجتامعيــة والقضــاء عــى البطالــة،
وانخـراط الشــباب يف ســوق الشــغل كمحــدد
أســايس للوصــول إىل تنميــة حقيقيــة.
• عــى مســتوى حقــوق اإلنســان والحريــات:
فيجــب الترسيــع يف إن ـزال قانــون املســطرة
الجنائيــة الجديــدة باعتبارهــا الضامــن
عــى املســتوى اإلجــرايئ لحقــوق األفــراد،
باملــوازاة مــع دســتور اململكــة ،مــع توســيع
الحريــات النقابيــة واملدنيــة والسياســية
باعتبارهــا الركائــز األساســية لخلــق التــوازن
اإلجتامعــي.
حــري بالتنويــه أن هنــاك مجــاالت أخــرى
لهــا مــن األهميــة القــدر الكبــر كموقــع
اإلدارة العموميــة ،باإلضافــة إىل التكامــل
الــذي يجــب أن يكــون بــن القطــاع العــام
والقطــاع الخــاص ،ألن لهــذه األخــرة أيضــا
دورا مهــا يف هــذه العمليــة التنمويــة،
رشيطــة أن تكــون هــذه الديناميــة موضوعــا
للرقابــة و املأسســة و التقييــم املســتمر
حتــى ال يزيــغ عــن الهــدف الــذي رصــد لــه.
يف األخــر ومــا دمــت ســجينا فــإن يل رأي
بخصــوص هــذه الفئــة مــن املجتمــع،

التــي تبقــى محتفظــة بانتامئهــا لعمــوم
املواطنــن واملواطنــات .ذلــك أن العقوبــات
الســالبة للحريــة ال تجــرد املواطنني الســجناء
مــن الكرامــة اإلنســانية عــى حــد تعبــر
جاللــة امللــك ،وعليــه فإنــه يتعــن أخذهــا
بعــن اإلعتبــار عنــد صياغــة أي منــوذج
تنمــوي ،والعمــل عــى إدماجهــا يف املجتمــع
إدماجــا حقيقيــا ،خاصــة وأن بعــض القوانــن
املنظمــة لبعــض املهــن والوظائــف تشــرط
بعــض الــروط املجحفــة مــن قبيــل أن ال
يكــون مدانــا مــن أجــل جنايــة أو غريهــا مــن
املخالفــات الســالبة للحريــة ،حتــى يف حالــة
رد اعتبــار الســجني يف بعــض الحــاالت .مــن
هنــا يتعــن اســتبعاد مثــل هــذه الــروط
(« ولــو يف حالــة رد اعتبــاره» ) .فاملوضــوع
لــه عالقــة بتنزيــل قانــون املســطرة الجنائيــة
الجديــد الــذي جــاء بضامنــات كثــرة لألفراد،
لكــن ال زال موضــوع خالفــات حــول بعــض
القضايــا املتعلقــة بالحكامــة املاليــة.
وأختــم بالقــول بــأن إدمــاج الســجناء،
يجــب أن يحظــى باهتــام كبــر يف الربنامــج
التنمــوي ،خاصــة يف الشــق املتعلــق ببحــث
ســبل فتــح األبــواب تجــاه هــذه الفئــة
وبشــكل خــاص تســهيل حصولهــا عــى عمــل
لتأمــن عودتهــا عــودة ســليمة وإيجابيــة
للمجتمــع.
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وجهة نظر
حول النموذج التنموي الجديد
العاقل محمد
النموذج التنموي الذي تحدث عنه صاحب
الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله يف
خطابه ،يحتــاج فعــا إىل كفــاءات .كفاءات
مثقفــة تحمــل جينــات املثقــف العضــوي،
وتسعى إىل تغيري النسق االجتامعي عىل املدى
املتوسط والبعيد ،ومن يحب ملكه يجب ان
يقول له كل الحقيقة ،حقيقة أسباب الفشل
وتشابكها مع املصالح الشخصية ،لذلك يجب
أن يكون لدى الدولة املغربية مؤسسة صارمة
للمحاسبة والزيادة يف الشفافية وتطبيق
آليات املساءلة بشكل كامل الستئصال الفساد
وتحديد مســؤولية كل طــرف أؤمتــن عــى
جزء من القرار ،وينبغي إطالع امللك والرأي
العام بــكل هــذه الحقائــق كيــف مــا كانت
مرارتها وقساوتها حرصا عىل الدولة املغربية
ومؤسستها امللكية.
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فكرة منوذج تنموي جديد ناجح تعرتضه بعض
القواعد القدمية ومتنع انفتاحه عــى الــراث
التنموي اإلنساين الكوين عدة عراقيل معيارية
ونفسية ،منهــا مــا هــو قانــوين رصف يحتــاج
إىل تعديالت مستعجلة ومنها ما هو مرتبط
بالذهنيــات يحتــاج إىل بعــض الوقــت لتمرير
قناعات جديدة داخلها لتفعيلها مع املخطط
التنموي ،وعىل سبيل املثال هناك مواد يف
الدســتور تنــص عــى الحفــاظ عــى التوازنات
املالية الكــرى للدولــة ،وال تســمح بتنفيــذ
مخطط ذا عمق كبري ،وأن أي منوذج تنموي يف

شقه االقتصادي سيظل محكوما بهذه القاعدة
الدستورية ،سيكون مآله مثل سابقيه وسنبقى
يف نفــس الســياق الحــايل وســيتاح لنــا فقــط
البحــث عــن فــرص تنموية اقتصادية جديدة
الظرفية ليس إال...؟
هــذه القاعــدة الدســتورية الســامية وامللزمــة
هــي نتــاج اختيــار اقتصــادي ،وســيايس يف
شــقه املتعلق بفلسفة الحفاظ عىل التوازنات
امليكرو اقتصادية وبذلك غري متاح أي تعديل
يف النموذج التنموي االقتصادي يف اتجاه
الرفع من وظيفة الدولة يف الدعم االجتامعي
وتوزيع املداخيل الجديدة املتنوعة لتشجيع
االستهالك وبالتايل تشجيع اإلنتاج واالستثامر
ولــو ســبب ذلــك عجــزا يف امليزانيــة ،قــد
يكــون مفيدا عىل املدى املتوسط.
لذلــك ســتظل عنــارص املحافظــة املؤسســة
للنمــوذج التنمــوي الســابق الــذي تــم اإلقـرار
بفشــله يف عــدة مجــاالت مؤطــرة ملبــادرات
تنمويــة جديــدة وأريــد أن أشــر هنــا أن
هنــاك خلــط وعــدم تحديــد املفاهيــم،
فالنمــوذج التنمــوي يشء واإلصالحــات
االقتصاديــة يشء آخــر.
النمــوذج التنمــوي ليــس مجــرد مشــاريع
« خبزيــة » إنــه منهــاج تنميــة يضمــن تناغــم
حركــة اإلنتــاج داخل البــاد ،يشــمل االقتصاد،

كــا يشــمل تنميــة اإلنســان قيميــا ومعرفيــا،
فالنمــوذج التنمــوي أكــر مــن إصالحــات
اقتصاديــة هنــا وهنــاك ،فهــو يشــكل
فلســفة وهويــة الوظائــف الجديــدة للدولــة،
وانبثاقاتهــا السوســيو  -سياســية واقتصاديــة.
فهــو منتــوج فكــري يجيبنــا عــن ســؤال
منظومــة القيــم التــي نريــد وهــي قيمــة
أداء الواجبــات قبــل طلــب الحقــوق...؟!.
وربطهــا بباقــي عنــارص ثقافــة تدبــر وظائــف
الدولــة وأيضــا تشــابكها مــع مناهــج الرقــي
باملجتمــع املغــريب الــذي أصابتــه عــدة أورام
بعــد انفصالــه عــن منظومــة القيــم األصيلــة،
فارتفــع مثــا ســلوك العنــف والرفض.
خالصــة القــول ،النمــوذج التنمــوي هــو
إعــادة تعريــف املجتمــع والدولــة التــي
نريــد ،ومــن تــم تحديــد طبيعــة ووظائــف
وهويــة املؤسســات التــي نريــد مــن مقــاوالت
ومــدارس ومحاكــم وأرس! ...
وهنــا يجــب أن أنــوه بــدور التعليــم ،لذلــك
علينــا أن نتعامــل معــه كقطــاع اســراتيجي
وحيــوي ومواكبتــه بسياســات عموميــة
هدفهــا هــو جعــل التعليــم قاطــرة للتنميــة
وحتــى تكــون الجامعــة املغربيــة يف مســتوى
طموحــات بلدنــا ،يجــب الرفــع مــن امليزانيــة
املخصصــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا
للنهــوض بهــذا الــورش الكبــر واملهــم.

ســؤال النمــوذج التنمــوي والرقــي باملواطــن
املغــريب أبعــد مــن يكــون مجــرد رزنامــة
مــن اإلجــراءات ذات البعديــن االقتصــادي
واالجتامعي ،وإمنا يتعداه إىل ما هو أبعد إىل
إصالح النظام السيايس ككل وإعادة تعريفه
وتحديد هويته وطبيعته من جديد .فاألحزاب
تواصلها مع املجتمع يكون فقط خالل فرتة
االنتخابات ،وبرامجها مجرد إعالن عن نوايا
ومبــادئ عامــة ،أحـزاب هدفهــا هــو التضخــم
العددي بدون تأطري وال تكوين وال إعادة
للرتبية عىل املواطنة ،أحزاب تبحث عن زبائن
انتخابية ،تنظم إىل صفوفها قيادات برجوازية
ال تعرف مفاهيم العمل السيايس سوى الربح
املادي يف فلسفتها ،أمام هذه األحزاب عن أي
برملان أو كفاءات حزبية ميكن الحديث عنها؟
إذن نحن أمــام بنــاءات غري ســليمة من وجهة
نظر فكرية وفلسفية وسياسية ،نحن أمام
أحـزاب غــر قــادرة عىل انتاج خطابها وذاتها،
وبالتايل لن تكون قادرة عىل انتاج وقود برشي
يبني املؤسسات ويطور األداء وال ميكننا أن
نتكلم عن أي منوذج تنموي جيد دون ذكر
الشباب ،فهو صلبه وركيزته عىل املدى البعيد،
لذلك علينا أن منوقعه فيه يك يساهم بفعالية
يف تدبري الشــأن العــام ،ويف ظــل عزوف مثري
للجدل غري مالئم ومساعد ميكنه من االندماج
داخل املنظومــة التنمويــة ،وميكــن تلخيص
هذا األمر يف ضعف التأطري يف كل املجاالت
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نحو إسرتاتيجية وطنية للتنمية
تقريبــا .ومــا كان لهــذا النمــوذج التنمــوي أن
ينجح لو مل تغري الدولة من طبيعتها وبنيتها
ووظائفها ،إذ يجب عليها أن تتبنى مفهوم
الدولة التنموية الذي تلعب فيه دور املحفز
يف تحديث سياسة اقتصادية بعيدة املدى
ومتوسطة املدى ،ومتابعتها ،لذلك يجب أن
نعرتف بأننا نفتقر لهذه السياسات التنموية
الناجعة ،يجب علينا القطع مع سياسات ردة
الفعل القامئة عىل أساس زمني قصري وبدل
ذلك عليها تبني خطة واضحة املعامل ودقيقة
تستند إىل رؤية اسرتاتيجية تشكل إطار عمل
مرشد للتدخالت العموميةـ لذلك عىل الدولة
أن تؤسس رشعيتها عىل إطالق عملية تنموية
متواصلة ال تقترص عىل معدالت منو مرتفعة
للناتج املحيل اإلجاميل وإمنا تحدث تحوالت
جذرية يف هياكل اإلنتاج املحيل ويف عالقتها
باالقتصاد الدويل.
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وحتى ال نكون مجحفني فال أحد مياري بأن
املرأة نصف املجتمع ورشيك الرجل يف الحياة،
فلوالها ملا استمرت الحياة عىل مر السنني،
ولوالها ملا عرف اإلنسان الجامل والمس
الحنان ورق له الوجدان ،فالتاريخ يعلمنا
أن الطبقة املضطهدة ال تستطيع أن تتخلص
من سادتها إال بجهدها الذايت ،ومن املهم أن
تتمثل املرأة هــذا الــدرس وأن تســعى وتعــي
أن حريتهــا ســتكون عــى قــدر طاقتهــا التــي
ســتبدلها يف الوصول إليها مع رشيكها الرجل،
لذلك يجب أن نعدها لذلك ونساعدها من
أجل ذلك.

ويف األخري وتتمة ملا تطرقنا إليه يف بداية
املقال حول أهمية القيم كركن أساس يف بناء
رصح املجتمعات ،وكمضمون أوحد يكفل
توجيه سلوك االفراد واألرس والجامعات نحو
إنتاج السلوكيات واألفعال البناءة وااليجابية
باملفهوم الحضاري للمجتمعات ،لذلك علينا
أن نهتــم بقيمــة أساســية وهــي قيمــة أداء
الواجبات قبل طلب الحقوق .ونعني بتلك
القيمة أن يرتسخ يف قلب األفراد ومعتقداتهم
وأفعالهم واإلميان بأداء الواجبات عىل أحسن
وجه وإتيان املطلوبات منهم عىل أفضل
صورة وذلك قبل تفكريهم يف اإلستفادة من
حقوقهــم املكفولــة او حظوظهــم املضمونــة
بالطبيعة أو باالصطالح ،لذلك يجب أن أذكر
قول للرئيس األمرييك الراحل «كينيدي» وهو
يعمل عىل شحد الهمم والعمل والعطاء بدون
مقابل حينــا قــال لهــم « ال تســأل عــا ميكن
لبــادك ان تقدمــه لــك بــل عــا ميكنــك أن
تقدمــه أنــت لبــادك ».
ومــن تبعــات القاعــدة قيمــة الصــدق يف
املوقــف لذلكــم قــال اللــه تعــاىل « قوامــن
للــه شــهداء بالقســط» صدق الله العظيم.
وهنــا ال بــد لنــا أن ندعــو مــع اللجنــة التــي
كلفــت بإعــداد النمــوذج التنمــوي الجديــد
فهــذا هــو مدخــل النجــاح للرقــي ألي بلــد.
أدامكــم اللــه لخدمــة الصالــح العام والســام.

عبد الوارث عامر
جاء يف الخطاب املليك السامي مبناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة الترشيعية
الثالثة من الوالية العارشة بتاريخ  22أكتوبر 2018

«قررنــا تكليــف لجنــة خاصــة مهمتها تجميــع املســاهامت وترتيبهــا وهيكلتها،
وبلــورة خالصاتهــا يف إطــار منظــور اسـراتيجي شــامل ومندمــج عــى أن ترفــع
إىل نظرنــا الســامي مــروع النمــوذج التنمــوي الجديــد مــع تحديــد األهــداف
املرســومة لــه ،وروافــد التغيــر املقرتحــة ،وكــذا ســبل تنزيلــه».
شكل هذا الخطاب أرضية إلنطالق نقاش
موسع بني املجالني األكادميي والسيايس حــول
النمــوذج التنمــوي املغــريب الحــايل ومــروع
النمــوذج القــادم ،وذلــك بهــدف وضع
املقرتحات الكفيلة بالنهوض بنموذج تنمــوي
قــادر عــى الرفــع مــن االقتصــاد الوطنــي
بنسب تصاعدية تدريجيا ،يف أفق تحقيق
تنمية عىل مستوى باقي املجاالت االجتامعية
واالقتصادية.
يف هذا الصدد ،ميكن اعتبار النموذج التنموي
مبثابــة  -االســراتيجية الوطنيــة التنمويــة-
اسرتاتيجية تهدف اىل تحقيق تنمية شاملة
عىل املدى القريب واملتوسط ثم البعيد ،لكن
رشيطــة ارشاك جميــع املتدخلــن الرســميني
وغري الرسميني وفق مقاربة تشاركية.

إذ مهــا كانــت جــودة التشــخيص للحالــة
اإلقتصاديــة املغربيــة ،ســواء عــى مســتوى
بنياتهــا أو عــى مســتوى اســراتيجيتها يف
خلــق منــاذج تنمويــة لتنشــيط جميــع
محــركات خلــق الــروة والنمــو ،وتصحيــح
كل الطــرق واملناهــج يف دراســة وتحصيــل
كل املعطيــات املوجــودة يف بيانــات مراكــز
ومؤسســات الدولــة ،فــإن آليــة اإلرشاك
تبقــى مهمــة ومركزيــة إلنجــاح النمــوذج.
إذ علينــا الغوص يف كل الفــرص التي يعطيهــا
ومينحها الواقع الداخــي مــن املــوارد مبختلف
تشعباتها مع انسجامها مع حجم اإلكراهات
الخارجية ومــدى قدرتهــا التنافسية الكبرية
جدا والقاسية أحيانا.
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إن املتتبع للطريقة واألسلوب الذي يتم بــه
تدبــر الشــأن العــام ،ســواء الـرايب أو املركزي
منــه ،يجــد أن هنــاك آفاقــا للتنميــة والتطور،
لكــن هنــاك الحاجــة أيضــا اىل أن تقــرن
املبــادرات املؤسســاتية بقــرارات عقالنيــة
و جريئــة ومبســؤولية أخالقيــة مرتاكمــة،
أبانــت لألســف عــن ضعفهــا ورمبــا عــن
عــدم مالءمتهــا لواقــع أصبــح أكــر تعقيــدا
عــى مســتوى فهمــه وتشخيصه.

ويف متويلها ملشاريع صغرية معيشية ضعيفة
يف تقنياتها ومواردها ،مع تعقيدات إجراءات
الحصول عىل دعم هذه املبادرة إداريا ،وكذا
عدم قدرتها عىل استيعاب حجم الطلب
الراغب يف االستفادة من أصولها بصفتها
مؤسسة مانحة وليست مؤسسة استثامرية،
اليشء الذي دعا اليوم إىل توسيع التفكري من
أجل خلق مرشوع تنموي جديد يجيب عن
كل اإلنتظارات مجتمعة.

ومعلوم أن مجموعة من املتدخلني من
مؤسسا ت عمومية ا ستشا ر ية ومكا تب
دراسات تابعة للدولة تسهم يف إنتاج األرقام
واإلحصائيات الآلزمة يف أفق استثامرها
وبلورتها إىل مداخل تنموية ميدانية ،لكن
تداخل هذه املؤسسات يف رؤاها مع مختلف
القطاعات الحكومية تعيق عملية تجهيز
خيار تنموي يريض الجميع وقادر عىل خلق
قيمة مضافة تنعكس عىل املواطن من جهة،
وعىل التوازنات املاكرو اجتامعية واملاكرو
اقتصادية من جهة أخرى .وكذا إرشاك جميع
الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني املعنيني
بالتنمية وآفاقها .وهو األمر الذي يحثم
إلزامية تجميع وتوحيد كل املجهودات يف
إطار جسم موحد ألجل وضع خريطة التنمية
عىل املدى البعيد وليس مجرد مساهامت
ظرفية ال تعكس االنخراط التام والصادق يف
مشاريع التنمية.

عمليــا يصعــب تحديــد مــروع تنمــوي
جديــد يســهم يف إيجــاد الحلــول ملختلــف
الفئــات الطامحــة إىل عيــش كريــم ،ويخــرج
قاعــدة تقــدر ب  2.8مليــون فقــر ،مــن
عتبــة الفقــر ،لكــن بفضــل تشــخيص ســليم،
ميكننــا أن نتوفــق يف إيجــاد املســالك التــي
قــد تفيــد يف صياغــة هــذا املــروع الــذي
ينتظــره الجميــع بشــكل فعــي مــع تثمــن
جميــع الرتاكــات الســابقة واإلســتفادة
منهــا يف هــذا املجــال .ورمبــا وجــب يف
محطــة أوىل :

رمبا كان لزاما علينا أن نستحرض مجهودات
املبادرة الوطنية للتنمية البرشية لكنها ظلت
محدودة ففي تغطيتها القطاعية والجغرافية،

• توحيــد بنــك املعطيــات واملعلومــات
لجميــع املتدخلــن مــن مؤسســات الدولــة
وهيآتهــا اإلستشــارية مثــل :املندوبيــة
الســامية للتخطيــط ،املركــز املغــريب للظرفية،
مكتــب الــرف ،وجميــع أقســام القطاعــات
الوزاريــة املكلفــة بالتنميــة والتطويــر ،مــع
تكويــن خليــة أفقيــة تعهــد لهــا عمليــة
صنــع وتطويــر مــروع منــوذج تنمــوي
واقعــي قابــل للتنفيــذ تحــت وصايــة خ ـراء
ومستشــارين.

• تشــخيص كل االســتثامرات العموميــة
وتوجيههــا إ ىل ا لقطا عــا ت ا لحيو يــة
االجتامعيــة ،خاصــة يف قطاعــات الصحــة،
والتعليــم ،والعــامل القــروي ،مــع خلــق
مؤسســا ت ا ســتثام ر ية تا بعــة لهــذ ه
القطاعــات الوزاريــة لتقليــص الضغــط عــى
التمويــات العموميــة التــي توجــد يف وضــع
صعــب نظــرا اللتزاماتهــا مــع املؤسســات
املاليــة الدوليــة يف إطــار مديونيــة عموميــة
خارجيــة ثقيلــة نســبيا مقارنــة مــع حجــم
الناتــج الداخــي الخــام.
• إنشــاء هيئــة رقابيــة للمشــاريع املربمجــة
عــى مســتوى املجــاالت الرتابيــة واألقاليــم
والعــاالت مــن أجــل تخفيــف العــبء عــى
املجلــس األعــى للحســابات كمراقــب للاملية
العموميــة ،ويــرك فيهــا خــراء القطــاع
الخــاص مــن أجــل رفــع نجاعتهــا وتطويــر
األســلوب التدبــري لجميــع الفاعلــن
واملتدخلــن يف جميــع مراحــل املشــاريع
املربمجــة.
• تطويــر أداء اإلدارة والرفــع مــن مردوديتها،
مــع توفــر جميــع الــروط لالنخــراط يف
ثقافــة املــروع وثقافــة التدبــر بالنتائــج.
• رضورة ضــخ ملســة التســويق املجــايل
والتدبــر املــايل املحــي كمدخــل مــن مداخل
الحكامــة الجيــدة ،وتفعيــل كل برامــج
الجهويــة املتقدمــة التــي تعتــر منوذجــا مــن
منــوذج التدبــر العمومــي املتعــارف عليــه
دوليــا.

إن امياننــا بنجــاح مــروع هــذا النمــوذج
التنمــوي الجديــد قــوي ،إال أن هــذا النجــاح
يبقــى رهــن بإحــداث قطيعــة حقيقيــة
وعاجلــة ،مــع جميــع املقاربــات التقليديــة
التــي أدت إىل فشــل النــاذج الســابقة
بشهادة جاللــة امللــك نرصه الله و باعرتاف
املتدخلني الذين سهروا أو شاركوا يف تنزيلها.
فنجــاح هــذا املــروع التنمــوي ،يتطلــب
بالــرورة توفــر رغبــة حقيقيــة يف تغيــر
مــا ميكــن تغيــره وفــق رؤيــة اســراتيجية
يســاهم يف بنائهــا كافــة املتدخلــن ،كــا
يجــب املشــاركة يف تنزيــل هــذا املــروع
وتتبعــه ،مــا يســاهم يف اســرجاع الثقــة
لــدى كافــة املواطنــن.
يف املقابــل ،فــإن الفشــل يف صياغــة مــروع
منــوذج بدبــل ،قــد يســاهم يف تقويــض بنــاء
دولــة الحــق والقانــون ،ويزيــد مــن تعميــق
الفجــوة بــن املواطنــن والدولــة ،خاصــة
بعــد غيــاب دور هيئــات الوســاطة والتأطــر.
لكــن يبقــى أملنــا كبــرا يف نجــاح هــذا
الــورش يف ظــل التغــرات الحاصلــة عــى
املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس
إقليميــا ودوليــا ،مبــا ميكننــا مــن تحقيــق
أمــن مجتمعــي مبختلــف ركائــزه ،وميكــن
املواطــن املغــريب مــن حيــاة أفضــل.
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مغرب الغد
فوندي رشيد
منــذ ســنوات قليلــة اســتطاع املغــرب
التطــور والتحــول مــن بلــد إفريقــي يف
طريــق النــاء إىل بلــد نــام ،بعــد أن قــام
بتحديثــات جلية يف مجموعة من املجاالت
االجتامعية منها واالقتصادية والسياسية
والثقافية ،لكن رغم هذا كله ال زلنا يف حاجة
إىل منوذج تنموي أكرث طموحا وإحكاما،
تســر عليــه جميــع القوى املكونة للمجتمع
املغريب مــن أجــل تنميــة شاملة ومستدامة
تعرب باملغرب إىل مصاف الدول املتقدمة.
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إذ تبدو الحاجة ماسة اليوم إىل رسم معامل
تحديث تنمــوي شــامل ،يعمــل عــى تطوير
مجاالت التدخل ،ويعمل عىل تجويد وسائل
األداء وإعــادة صياغتهــا مبا يحقق أهداف
التنمية ويدعم أركانها ،و مبا يحقق املشاركة
الشعبية الكاملة يف ديناميات العملية التنموية
كلها ،ويحــول النــاس من مجــرد تابعــن غري
مبالني اىل مواطنــن نشــطاء فاعلني بإمكانهم
التأثري يف الفعل التنموي ،فضال عن مشاركتهم
يف تحديد واختيار األهداف الكربى.
إن مشاركة املواطنني يف العملية التنموية
تعكــس داللــة واضحــة عــى عمــق التطــور
الفكــري للمجتمــع املغــريب ،وتلعــب دورا

حيويا يف بنــاء الدولــة املغربيــة ،كــا ان
املشــاركة سياسة قديرة لها تأثريها الفاعل
يف تطويــر وبلــورة أمنــاط فكرية و سلوكية
جديدة ،من شأنها ترسيخ اإلحساس بالذات
وتعميق الوعي بالهوية الوطنية.
إضافة إىل أن املشاركة يف العملية التنموية
تنطوي عىل حلول ناجعة عىل مستوى
املجاالت الكربى املذكورة سلفا ،االجتامعية
واالقتصادية والسياسية والثقافية وهي
الحل الوحيد إلشكالية ندرة األفكار ،وأيضا
آلية لدعم ومساعدة مؤسسات الدولة من
القاعدة ،ولتكوين رؤية شمولية وعامة لهذا
النموذج التنموي الجديد نشري إىل ماييل:
 .1اجتامعيا :
ميكــن القــول أن إعطــاء الجميــع أمــا يف
إمكانيــة تغيــر العالقــات االجتامعيــة،
يعتــر يف حــد ذاتــه أكــر حــل .فــا دامــت
مختلــف التيــارات لهــا الحــق يف التعبــر عــن
نفســها واملشــاركة الفعالــة فــإن األبــواب
تصبــح مفتوحــة أمــام الجميــع لكســب ثقــة
املؤسســات والعكــس صحيــح ،وهــذا مــا
ميكنــه إحــداث التغيــر املنشــود يف جميــع
الرشائــح االجتامعيــة.

عــى املســتوى االجتامعــي أيضــا ،أرى أن
ترسيع انبثاق سجل اجتامعي موحد ،سيضع
جميع طبقات املجتمع ،خاصة الفقرية منها
يف نطاق سهل لتمكينهــا مــن متثــل وتخطيط
مستقبل واعد ،مبا يشمل التغطية الصحية
والتعليم .كام سيسمح بتفعيل الرقابة عىل
أداء السلطات التنفيذية التي تتحقق يف ظل
الدميقراطية التي تشكل ضامنا أساسيا لحسن
أداء العمل الحكومي ونزاهته .و لعله املناخ
الذي يحقق ظروفا أفضل لتنفيذ مرشوعات
التنمية االجتامعية ومن تم توفري األمل لدى
الناس يف إمكانية تغيري احوالهم املعيشية.
فقد علمتنا الــدروس التاريخيــة أن شــيوع
الفساد من العوامــل التــي تبث اليأس عند
الناس وترفع درجة السخط بينهم ،ألجل
ذلك ،وجــب تدريــب النــاس عــى التسامح
والتعايش فيــا بينهــم وتكريــس تلــك القيم
التــي باتســاع نطاقهــا يقــاس تراجــع شــبح
الســخط االجتامعــي وتجفيــف ينابيعه.
ومن أجــل ضــان توفــر آليــات نجــاح أي
تحديث تنمــوي اجتامعــي حقيقــي ،البد
من بيئة اجتامعيــة حــرة تعــر عــن إرادة
شعبية حقيقية ،وتصــون حقــوق اإلنــسان،

وتوفر الرشوط الالزمة ليك يفكر الفرد بحرية
وميارس قناعاته عرب انتامئه اىل أي منظمة
اجتامعية (مجتمع مدين وغريها.)...
 .2اقتصاديا:
تعمل مجموعة من التقارير املوثوقة – و التي
يجب االعرتاف بأنها أضحت تتسم بالشفافية
والحياديــة – عــى إعطــاء ترشيــح دقيــق
و مفصل أحيانا عن الوضع الدقيق لالقتصاد
املغريب  ،-إذ ميكن اعتبار هذه التقارير هي
يف حد ذاتها مؤرش عىل التشجيع للميض قدما
يف تنمية املغرب يف هذا املجال واعتبار ساحة
الفعل االقتصادي مفتوحة عىل الدوام عىل
قوى ومجموعات ذات تصورات ومشارب
اقتصادية متباينة ،سواء تم اعتبارها ضمن
صنف الحلفاء أو املنافسني أو الخصوم .لكن
ميكن اعتبار هذا التحول والتغيري من جهة
أخرى قانونا راسخا يف كل واقع اقتصادي،
األمر الذي يفرض عىل الدولة اعتامد قــدر
كبــر مــن املرونــة يف التعامل مع كل
مكونات هذه املراحل الجديدة والتكيف
مع معطيات الواقع املتحول ،ورضورة التزام
خطط اقتصادية عقالنية وواقعية ،من حيث
املوارد املالية والبرشية ،ملا يتيحه ذلك من
امكان اإلحاطــة بالواقــع الشــامل والتعرف
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عىل العوامل املؤثرة يف سريورة تطوره .إذ أن
الواقعية والعقالنية تقتضيان تقديرا دقيقا
لإلمكانات الفعلية للدولة املغربية ،التي
تتوخى الفعل والتغيري يف وضع اقتصادي ما.
ذلك ان تضخيم تلك اإلمكانات يرتتب عليه
رسم خطط وبرامج ملامرسة مكلفة ماديا
وفاشلة عمليا ،ويف ذلك أيضا هدر للطاقات
يف معارك مجانية أو غري متكافئة قد تنتهي
إىل كارثة اقتصادية محققة.
وتبقى الجاهزية الواضحة لتمكني األجيال
الشابة من تحمل املسؤولية االقتصادية
الشاملة والعامة يف جميع املجاالت الصناعية
والتجاريــة وحتــى التصنيعيــة ،ضــانة
ورشطا أساسيا لتجديد العالقات الدولية
مع املغرب اقتصاديا ،ودعامة لسريه بسداد
يف اتجاه تحقيق أهدافه الحقيقية النبيلة،
و ترجمتها اىل مشاريع جديدة تقوم عىل
أساس التحديث التنموي ،متحررة من أخطاء
املشاريع السابقة ومن ثغراتها ومن أوهامها.
مشاريع جديدة بكفاءات متتلك األهلية
وعمق التفكري والحس الواقعي ومتتلك
القدرة عىل التخطيط الصحيح والسديد
للحارض واملستقبل.
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 .3سياسيا :
يشكو املغرب من تناقضات بني الكيانات
السياسية التي يهيمن عليها اإلدراك السيايس
للعاملني فيها املتسم بهيمنة الخطابية يف
املؤمترات الحزبية والجموع العامة الداخلية
سواء تعلق األمر بعرض تصوراتهم أو بانتقاد
معارضيهم ،و لتجــاوز ذلــك ،البــد إذن من

مراعاة الرشعية االنتخابية التي هي أساس
التداول السلمي للسلطة .ومن ضامنات
ذلك االلتزام بفصل السلطات الترشيعية
والتنفيذية والقضائية ،إضافة إىل استقاللية
القضاء واستقاللية املؤسسات العسكرية
واألمنية باعتبارها مؤسسات وطنية تعمل
لصالح املصلحة الوطنية العامة وليست
مؤسسات عقائدية حزبية محدودة الوالء،
مبا يضمن والءها للوطن ويجعلها قادرة
عىل الدفاع عن استقالله وسيادته وعن
الرشعية الدستورية ،وكذلك الشأن أيضا
با لنسبة الستقال لية ا لوظيفة ا لعمومية ،
وحظر تسخريها ألي غرض شخيص أو حزيب،
ملا يكتسب هذا املبدأ من أهمية خاصة
حني يجري االلتزام مببدأ تكافؤ الفرص بني
املواطنني عند التعيني أو الرتقية والتأهيل
للوظائف العمومية وذلك بعدم إخضاعهم
ألي اعتبارات ضيقة تفاديا الستخدام
املحسوبية أو إحالل أهل الثقة والوالء
محل أهل الكفاءة والخربة يف وظائف
الخدمة العمومية .وتشمل العملية أيضا
اإلمتناع عن تحويل مؤسسات املجتمع املدين
إىل مؤسسات رصاع سيايس بني األحزاب
والتنظيامت السياسية ،مبا يعطل دورها
أو يرصفها عن مهامها األساسية يف الدفاع
عن املصالح املهنية والنقابية واالجتامعية
ألعضائها .وهنا تربز حرية الصحافة واإلعالم
مبا يساعد عىل خدمة املجتمع وتكوين الرأي
العام والتعبري عن اتجاهاته ،مام يساهم يف
تعزيز حق املواطنني يف حرية املعرفة والفكر
والصحافة والتعبري واإلتصال والحصول عىل

املعلومات لضامن اإلعراب عن اتجاهاتهم
الفكرية والسياسية .ويف سياق كل ذلك ،تعترب
الحريات العامة ،مبا فيها التعددية السياسية
والفكرية والنقابية القامئة عىل الرشعية
الدستورية ركنا أساسيا من أركان أي تحديث
سيايس ومجتمعي .حيث ميارس النــاس
نشــاطهم بالوسائل السليمة والدميقراطية
لتحقيق مصالحهم من خالل منظامتهم عرب
تداول السلطة أو املشاركة فيها عن طريق
االنتخابات العامة الحرة النزيهة.

وال يجب إنكار أن للمغرب إمكانيات ثقافيه
كربى ،لكنها لألسف ينقصها الكثري من البنية
التحتية للثقافة .حتى اآلن ليس للمغرب
متحف شامل وال مرسح ذو مستوى رفيع.
صحيح أن لدينا بعض املسارح ،ولكن ليست
كلها باملستوى الذي نتطلع إليه .كام أنه
ال يوجد لدينا مثال ما نقدمه لألطفال .أما
املكتبات ،فتبقى املكتبة الوطنية فضاء
عاما يحتاج إىل إعادة ترتيبها حتى تضطلع
بأدوارها املرتبطة بنرش الثقافة وحفظ تراثنا
الوطني.

ال ميكــن أن نغفــل عــن التنميــة الثقافيــة
بجميــع مشــاربها املتعــددة .ولــي نعــزز
هــذه التنميــة البــد أن نتمكــن مــن الحفــاظ
عــى مســتوى تنافــي ليــس فقــط داخــل
النســيج الثقــايف التقليــدي ،و إمنــا أيضــا
داخــل الثقافــة املعلوماتيــة» عمومــا.

ويبقى تشجيع التنافسية الحرة بني األفراد
والفعاليات املدنية ،وخلق مناخ للبناء الذايت
لألفراد رشطان آخران لتأمني األداء الثقايف
السليم والناجع ،رشيطة أن يعطى للمجتمع
املدين حقه الذي يستحقه .فاألقدر عىل نرش
وحامية الجانب الثقايف هو املجتمع املدين
وليست الحكومة ،وأقصد بذلك جمعيات
النفع العام املعنية بالثقافة .فبقدر وعيها
وبقدر اهتاممها ووضوح رؤيتها وكذلك بقدر
معرفة مكانها داخل املجتمع تستطيع هذه
الفعاليات أن تخدم الثقافة .وبذلك ،ضمن
يحظى بالدعم يكون هو من ميتلك برنامجا
واضح األهداف ودوافع واقعية تجعله مؤهال
بأن يكون يف قلب العمل الثقايف.

 .4ثقافيا :

كام يجب الـتأكيد هنا عىل أهمية تأسيس
قيم الفرد يف عالقته بذاته أو بأرسته ثم يف
عالقته داخل املجتمع .ولنأخذ مثال قيمة
الدميقراطية ،فالدميقراطية إذا مل تنجح يف
البيت أوال ،فلن نضمن نجاحها يف املجتمع،
والثقافة كذلك ،فإذا مل ترتسخ الثقافة داخل
البيت فإنها لن تنمو خارجه ،فاملجتمع
واألرسة هام األساس .فعندما نعزز هذه
القيم ،فسوف يساعدنا ذلك عىل الخروج
من املحدودية والضيق الثقافيني ،وفتح نحو
العامل من حولنا ،تساعدنا عىل أن نفهم اآلخر
بطريقة أفضل وبالتايل نحقق مزيدا من
النجاح ،ونحصل عىل ثقة العامل ودعمه لنا.

إن دور التنميــة يف اســترشاف املســتقبل
موضوع متشعب ومجال واسع للتناظر
العميل ،غري أن املنحى العام الذي ميكن أن
نسترشفه هو أن نرى تشكيل مجتمع مغريب
متقدم يشارك الجميع يف قراراته ويف إنجاز
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مهامته بالعمل املنتج ،وبالعدل يف تحمل
مغامنه ومغارمه .ذلك أن النهج الذي تسري
عىل خطاه كل مكونات الشعب املغريب
تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك الهامم
محمد السادس نرصه الله ،قد غدت هدفا
أساسيا وحاجة راسخة يف تحقيق الهدف
األسمى املتجيل يف تنمية جديدة ،تستند عىل
منوذج تنموي يحقق طفرة نوعية شاملة.
وهــو الســبيل األمثــل لجعل املغرب يسري
نحو ضامن مكانة عاملية مرموقة خارجيا
ونحو تأمني إمكانية العيش املشرتك بني كل
رشائح املجتمع املغريب يف ظروف اجتامعية
واقتصادية وسياسية وثقافية جيدة.
إنها مسؤوليتنا جميعا ،ومسؤولية األجيال
من بعدنا ،بتجنيــد كل إمكانياتنــا املتوفرة
من أجل تحقيق الهدف األسمى وتنزيل كل
مبادئ أي منوذج تنموي متوافق عليه ،بعد
إغنائه وتنقيحه عىل ارض الواقع.
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وختامــا تجــدر اإلشــارة أن الظــروف الصحية
التــي تشــهدها بالدنــا خاصــة والعــامل عموما
مــن شــأنها أن تبــن بعــض مواطــن الخلــل
التــي تعــري مجموعــة مــن املؤسســات
عــى عــدة مســتويات وخاصــة مــا تــم ذكــره
ســابقا ،كغيــاب خطــط تنمويــة حقيقيــة
للتصــدي ملــا تحدثــه هــذه الجائحــة مــن
تخريــب اقتصــادي واجتامعــي ،والــذي
يعمــق األزمــة ويرســخ التبعيــة االقتصاديــة
ملجموعــة مــن الــدول املتقدمــة ،إىل جانــب
عــدم وجــود مناخــات تشــجع رؤوس األموال
املغربيــة وتحفــز املســتثمرين وتوفــر

لهــم الحاميــة املناســبة للعمــل واإلنتــاج،
وترفــع مــن قدرتهــم التنافســية أمــام
املنتوجــات الخارجيــة.
وأمــام تدهــور األوضــاع الصحيــة ،كنتيجــة
مبارشة الستمرار تفيش هذا الفريوس ،يجب
رفع سقف التطلعات وتحفيز البحث العلمي
وتقدميه عىل مجموعة من املجاالت الحيوية،
مام يتطلب التعاطي بشكل جدي ومبسؤولية
عالية مع التداعيات والنتائج لكل مستجد
صحي طارئ ،ولتأمني العودة إىل النظام
الطبيعي للعيش واستئصال الفقر والتداعيات
املصاحبــة الســتفحال هــذا الوبــاء ،أصبــح
من الرضوري وامللح وضع خطط تنموية
حقيقيــة تســتجيب للخصوصيــات املغربيــة
الحالية ،وتفعيلها رسيعا ،للتخفيف من
حدة وطأة هذا الوباء  /الجائحة ومحارصة
آثارها وتداعياتها .ومن ضمن اإلجراءات
واملبادرات التي ميكن من خاللها التخفيف
عىل املواطن املغريب ،تجسيد التكامل بني
عمل املؤسسات الحكومية واملجتمع املدين
يف تقديم الخدمات .فال خيار أمامنا جميعا
يف ظــل هــذه التحديــات ســوى التنســيق
والتناغــم إذا أردنــا أن نتصــدى لــكل مــا
يهــدد املغــرب عــى جميــع املســتويات ،أمــا
إذا اكتفينــا مبتابعــة مــا يجــري عــن بعــد
واكتفينــا بالرصــد والتوثيــق فقــط ،فإننــا قــد
نفقــد مــرر وجودنــا.
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مقرتحات استعجالية لرفع تحديات
مغرب الغد ؟
أطرايس عبد العزيز
يف منتصف الثامنينات تبنى املغرب مخطط
التقويم الهيكيل ،لعبت خاللها املؤسسات
املالية الدولية دورا سلبيا مبامرسة الضغط
والتوجيه وفرض الرشوط ،وهو ما أكد
بامللموس أن مسألة النهوض االقتصادي
تتقاطع فيها إكراهات املعطيات الداخلية
وضغوطات العوامل الخارجية.
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وملوا جهـة تحد يـا ت ا لقـرن ا لوا حـد
والعرشيـن أعطـى امللـك محمـد السـادس
االنطالقـة لعـدة أوراش ومشـاريع كبرى
على املسـتوى االقتصـادي واالجتامعـي،
حيـث تـم إحـداث لجـان دامئـة وأخـرى
جهويـة للنهـوض بأوضـاع املـرأة يف إطـار
املخطـط الخمايس للتنميـة  ،2004وخطـة
املبـادرة الوطنيـة للتنميـة البرشيـة ،2005
واسـتمرت عمليـة بنـاء وتوسـيع املوانـئ
والسـدود والطـرق السـيارة والسـكك
الحديديـة ،وربـط الخطـوط السـككية بين
القطبين املـايل واالقتصـادي املتمثـل يف
القطـار الرسيع «الرباق» ومحطـات القطار
واملحطـات الكهربائيـة ،وإحـداث محطات

الطاقـة الشمسـية املتجـددة بـورزازات
التـي تعتبر األكبر إفريقيا ،كام تـم إحداث
املـدن الذكيـة وتأهيل القطـاع الفالحي من
خلال تبنـي (برنامـج املخطـط األخضر)،
كام تم تشـجيع التشـغيل الـذايت للتخفيف
مـن البطالـة والنهـوض بحقـوق اإلنسـان.
يف هذا السياق أحدث جاللة امللك لجنة
وطنية خاصة بالنموذج التنموي الجديد،
تتشكل من مجموعة من الخرباء االقتصاديني
واملاليني ورجال األعامل والوزراء السابقني،
أسندت إليهم مهمة تشخيص شامل لألوضاع
االجتامعية واالقتصادية ما يشمل وضعية
املواطنني مبختلف الجهات ،ثم البحث عن
حلول للعراقيل التي تعيق نجاح اإلصالحات
واملشاريع ،مبا يشمل اإلشكاالت املطروحة
جهويا واملقرتحات العملية إلنجاح الجهوية
املوسعة ،وذلك وفق مقاربة تشاورية
وتشاركية مع مختلف فعاليات األحزاب
السياسية واملجتمع املدين والهيئات النقابية
واملهنية والخرباء.

ويبقـى ملقـى على عاتقهـا صياغـة تقريـر
لعرضـه على أنظـار ملـك البلاد ،حـدد يف
 6أشـهر وتـم متديـد املهلـة إىل بدايـة يناير
 .2021ومـن موقعـي كمواطـن معنـي
مبخرجـات هـذه اللجنـة ،أود أن أبدي رأيي
بعـرض بعض املقرتحـات االسـتعجالية التي
تبـدو يل مهمـة لتحقيـق هـذا النمـوذج
الجديـد .وهـي كالتـايل:
• تفعيـل الجهويـة املوسـعة وجعلهـا قامئة
بذاتها.
• ا عتام د مسا طر تحرتم ا ملقتضيا ت
الترشيعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
مام يجعلها قادرة عىل تشجيع اإلستثامر
وفق إجراءات تتضمن الشفافية واملنافسة
الرشيفة ،وتتالءم مع التوجهات العامة
الرامية إىل جعل ممتلكات الجامعات
املحلية يف خدمة التنمية املحلية والجهوية.
• تفعيل مهام رئيس الجامعة املحلية قصــد
املســاهمة يف التعليم العمومــي مــن خالل
امليزانيــة الســنوية.

• إعــادة التقســيم الجهــوي مــع مراعــاة
املــوارد الطبيعيــة والبرشيــة وخصوصيــة
كل منطقــة.
• تأهيــل الجهــة عــى مســتوى البنيــة
التحتيــة وجعلهــا قــادرة عــى اســتقطاب
وتشــجيع االســتثامر.
• يجــب عــى الحكومــة املغربيــة أن
تأخــذ بعــن اإلعتبــار املــوارد الطبيعيــة
لبعــض املــدن التــي ال يســتفيد منهــا أبنــاء
املنطقــة وأخــص بالذكــر مقالــع الرمــال.
• الحــد مــن كــراء أرايض الدولــة املكلفة
بالفالحة والتنمية القروية بأمثنة رمزية
ملــدد طويلــة ،ال ســيام وأن هــذه األرايض
ال تســاهم يف النســيج االقتصادي لكون
أهدافها شخصية تتمثل يف جعلها حقا عينيا
قابال للرهن من أجل الحصول عىل قروض
مع القضاء عىل الزبونية واملحسوبية يف
التعاطي مع مسطرة الكراء.
• تخصيــص مناصــب الشــغل الفرديــة
التــي تخصصهــا ســنويا وزارة الداخليــة
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للجامعــات املحليــة ألبنــاء املنطقــة وليــس
ملنخرطــي األحـزاب خــارج الـراب املحــي.
• الرفــع مــن مداخيــل الجامعــات
والعــاالت والجهــات عــن طريــق العمــل
مبســطرة مرنــة خصوصــا املتعلقــة بإب ـرام
الصفقــات لفائــدة الدولــة املعمــول
بهــا بالنســبة إليجــار منتــوج املرافــق
الجامعيــة ،مــا يــؤدي إىل إقصــاء رشيحــة
مــن الراغبــن يف املشــاركة بســبب الــروط
املطلوبــة وبالتــايل ضعــف وغيــاب
املنافســة الرشيفــة وتــدين املداخيــل.
• الدعــم واملســاهمة الفعالــة مــن طــرف
الجامعــات املحليــة لفائدة إدارة الســجون.
• تحديــد اإلجـراءات الكفيلــة التــي متكــن
متخــذي القــرارات مــن إدمــاج مقاربــة
النــوع االجتامعــي ضمــن السياســات
التنمويــة الراميــة إىل محاربــة الفقــر.
• إعــداد اســراتيجية وطنيــة ملحاربــة
الفقــر اعتــادا عــى منهجيــة لجمــع
املعطيــات واملقرتحــات مبنيــة عــى مبــدأ
املشــاركة.
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ويف هـذا اإلطـار ولتحقيـق انتظـارات
املواطنين ال بد من القيـام بعدة إصالحات:
• قطــاع التعليــم :تفعيــل دور الجامعــة
كفضــاء للبحــث والتحصيــل العلمــي
والعمــل الجــاد ،حتــى ال يختــزل دورهــا يف

إج ـراء االمتحانــات ومنــح الشــهادات مــع
إحــداث شــعب تتــاىش مــع متطلبــات
ســوق الشــغل.
• إعــادة االعتبــار للمدرســة العموميــة
ورضورة االعتــاد عــى التعليــم مــن
بوابــة املعلــم ورد االعتبــار لــه ،مــع إعــادة
هيكلــة التعليــم الخصــويص.
• تشــجيع البحــث العلمــي باعتبــاره
رافعــة للتنميــة.
• الرفــع مــن مراكــز محــو األميــة ودور
الشــباب.
• تشــجيع التكويــن الصناعــي تكريســا
لألهميــة التــي أوالهــا صاحــب الجاللــة
امللــك محمــد الســادس ملراكــز التكويــن
املهنــي واملعاهــد العليــا للتكنولوجيــا.
قطــاع الصحــة :إحــداث مستشــفيات
جا معيــة بجميــع جهــا ت ا ململكــة
تســتجيب ملتطلبــات املواطنــن مــع الرفــع
مــن عــدد املختــرات الطبيــة.
• خلــق مســتوصفات القــرب وإعــادة
النظــر يف املســتوصفات املعطلــة.
• تعميم التغطية الصحية اإلجبارية لجميع
املواطنني واملواطنات بدون استثناء.
• تجهيـز جميـع املستشـفيات باملعـدات
الطبيـة وتوفير األدويـة الكافيـة بـإرشاك

جميـع ا ملتدخلين مـن مجتمـع مـد ين
وجامعـات محليـة.
• رد االعتبــار لجميــع املســتوصفات
املتواجــدة باملناطــق النائيــة وذلــك
بتجهيزهــا وتوفــر العنــر البــري
والرتكيــز عــى قســم التوليــد.
قطاع التشغيل :الرفع من الحد األدىن
لألجور لكونها رافعة للتنمية ،ال سيام وأن
الدخل الفردي هو مؤرش التنمية لكل بلد.
• تحســن الوضعيــة االجتامعيــة للطبقــة
العاملــة والنهــوض بوضعيــة الحرفيــن
والصنــاع التقليديــن.
• إدخــال تعديــات عــى مدونــة الشــغل
تخــدم مصالــح األج ـراء.
• تفعيــل الصنــدوق الخــاص بتعويــض
األجــراء بســبب توقفهــم عــن العمــل.
• الزيــادة يف عــدد مفتــي الشــغل لجعــل
هــذه الفئــة قــادرة عــى القيــام مبهامهــا.
• خلق مشاريع للمساهمة يف إنعاش
الشغل عن طريق تبسيط املساطر اإلدارية.

• تشـجيع الفالحة املـذرة للدخل ،وإحداث
صنـدوق خـاص بالتعويـض عـن األرضار
الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة والحرائق
• إعطــاء حــق األفضليــة للمنتوجــات
املحليــة عــى املســتوردة.
• تأهيل أسطول الصيد البحري يف أعايل
البحار قصد االستفادة من الرثوات البحرية.
• تأهيـل العنرص البشري وتحديث القطاع
باعتبـار أن املغـرب يتوفـر على  3500كلم،
ويتواجـد بني واجهتين بحريتني.
قطاع السـياحة :تشجيع السـياحة الداخلية
عـن طريـق الدعـم وخلـق برامج إشـهارية
للتعريـف باملنتـوج السـياحي الوطنـي
باعتبارهـا رافعـة للتنميـة.
• تجهيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة
لجعلهــا قــادرة عــى املنافســة العامليــة
وجلــب العملــة الصعبــة.
• تأهيــل القطــاع الســياحي خصوصــا
املناطــق التــي تتوفــر عــى إمكانيــات
ومؤهــات محرتمــة تؤهلهــا أن تكــون
قطبــا ســياحيا بامتيــاز.

عــى املســتوى االقتصــادي ،قطــاع الفالحــة
والصيــد البحــري:

• وضع برنامج للتسويق السياحي.

• محاربــة اقتصــاد الريــع عــن طريــق
محاربــة اللوبيــات التــي تتحكــم يف
االقتصــاد الوطنــي.

قطــاع الصناعــة التجــارة والخدمــات:
رقمنــة اإلدارة قصــد تســهيل ولــوج
املواطنــن للخدمــات.
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• دعـم املقـاوالت الصغيرة واملتوسـطة
عـن طريـق حصولهـا على قـروض مـن
املؤسسـات البنكيـة بفوائـد بسـيطة مؤمنة
من طرف صندوق الضامن املركزي ،وذلك
لجعلهـا قـادرة على املنافسـة.
• جلب االستثامرات األجنبية عن طريق
خلق مناخ أعامل وتبسيط املساطر اإلدارية.
• محاربــة ظاهــرة هجــرة األدمغــة إىل دول
العامل.
• اإلســتفادة مــن تجربــة األطــر العليــا
التــي خضعــت للتكويــن بالخــارج والتــي
كلفــت الدولــة نفقــات باهظــة.
• اإلســتمرار يف تجربــة خلــق املناطــق
الحــرة باملــدن التــي تتوفــر عــى املوانــئ.
• دعم قطاع الصناعة التقليدية والحرف.
عىل مستوى املشهد السمعي البرصي:
• بعث الروح يف املشهد السمعي البــري
الــذي تغلــب عليــه برامــج غارقــة يف
الرســمية والنمطيــة.
• بــث برامــج تلفازيــة تــروج لقضايــا
الوطــن والسياســة الحكوميــة.
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بالنســبة للمؤسســات الســجنية :وذلــك
بعقــد اتفاقيــة رشاكــة بــن املندوبيــة
العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج
مــع اإلتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب

ومؤسســة محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج
الســجناء ،تخــول للنــزالء الذيــن اســتفادوا
مــن التكويــن املهنــي باملؤسســة الســجنية
مــن ولــوج ســوق الشــغل.
• اإلرتقاء باملؤسسـة السـجنية من مؤسسة
اسـتهالكية إىل مؤسسـة إنتاجيـة عن طريق
إحـداث وحـدات إنتاجية ومعامـل بالقرب
منهـا ،تخـول لنـزالء املؤسسـة السـجنية
الذيـن اسـتفادوا مـن التكويـن الخضـوع
للتدريـب املؤهـل لولـوج سـوق الشـغل،
كما متكـن للنـزالء الذين برهنوا عن حسـن
سـلوكهم مـن مامرسـة عمـل باملقـاوالت
املذكـورة يف القانـون املتعلـق بتنظيـم
وتسـيري املؤسسـات السـجنية ،ويخضـع
للمقتضيـات الترشيعيـة والتنظيمية لقانون
الشـغل.
• إحــداث فضــاءات ترفيهيــة ورياضيــة
وعقــد نــدوات لفائــدة الســجناء بــإرشاك
وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة
واملجتمع املدين.
أمــا بالنســبة للسياســة الجنائيــة :فيجــب
إعــادة النظــر يف العقوبــات املوجــودة يف
القانــون الجنــايئ والبحــث عــن بدائــل
لتحســينها مبــا يناســب هدفهــا مــن حيــث
نــوع العقوبــة.
• املصادقة عىل القانون الجنايئ كونه
يتضمن بدائل للعقوبات السالبة للحرية

مثال  :السوار اإللكرتوين  ،...و هذا سيخدم
سياسة ترشيد النفقات و محاربة االكتظاظ
داخل املؤسسات السجنية.
أمــا بخصــوص مجــال حقــوق اإلنســان:
فيجــب تحســن رتبــة املغــرب عــى
الصعيــد العاملــي لكونــه يصنــف حاليــا يف
املرتبــة  ،96وذلــك ملواجهــة االنتقــادات
التــي تخــص مجــال حقــوق اإلنســان
والحريــات باملغــرب خصوصــا وأنــه يحتــل
الرتبــة الثانيــة عربيــا بعــد تونــس.
كــا يجــب التوســع يف الحقــوق والحريــات
التــي تحميهــا االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق
اإلنســان لســنة .1950
التصورات املستقبلية ملغرب الغد:
جذيــر بالذكــر أن جميــع املــؤرشات تــدل
عــى أن املغــرب ســيعرف منــوا كبــرا يف
جميــع املجــاالت االقتصاديــة و االجتامعية،
فبالرغــم مــن اإلكراهــات اآلنيــة التــي
يواجههــا املغــرب بســبب الحالــة الوبائيــة
وأيضــا الفســاد اإلداري والزبونيــة
واملحســوبية املتجــذرة ،فــإن املغــرب
ســربح املعركــة بفضــل القيــادة الرشــيدة
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
وجميــع الغيوريــن عــن هــذا الوطــن
يف الخطــة التــي صاغهــا ،املتمثلــة يف
خطــة اإلنعــاش االقتصــادي واإلصالحــي
واالجتامعــي ،ومــروع النمــوذج التنمــوي

الجديــد ،ليصبــح املغــرب قطبــا تجاريــا
وصلــة وصــل بــن دول الشــال والجنــوب،
كــا أنــه يلعــب دور الريــادة اإلفريقيــة
كقائــد للمركــب التنمــوي اإلفريقــي ،مــا
ســيوفر جميــع الظــروف للنجــاح داخليــا
وخارجيا يف جميع املجاالت.
وبفضــل املقاربــة األمنيــة واملجهــودات
الجبــارة عــى املســتوى األمنــي منــذ تربــع
صاحــب الجاللــة عــى عــرش اململكــة ،أبان
عــن حنكتــه يف مواجهــة مجموعــة مــن
األزمــات األمنيــة ،وأخص بالذكــر التفجريات
اإلرهابيــة عــى الصعيــد الوطنــي ،كــا
يســهر املغــرب أمنيــا يف التصــدي لعمليــات
اإلرهــاب وإفشــالها عــى الصعيــد الوطنــي
مــا جعــل هــذا البلــد آمنــا ومطمئنــا
يســتهوي االســتثامرات الخارجيــة ،فنجــاح
الربنامــج التنمــوي الجديــد رهــن بالتحــي
بــروح املســؤولية واملواطنــة والضمــر
املهنــي ،وربــط املســؤولية باملحاســبة.
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أطمح أن يكون مغرب الغد أكرث دفئا
من مغرب اليوم
محمد فتوح
إذا كان التطــور والنمــو هــو مــن طبيعــة
املجتمعــات البرشيــة منــد أن خلــق اللــه
هــذا الكــون .فــإن اللــه عهــد لإلنســان
مسؤولية حفظه ،وتنميته ،وضامن كرامته.
وعــى اعتبــار أن املغــرب كغــره مــن االمــم
ال يخــرج عــن هــذه القاعــدة ،فإنــه منــذ
الدولــة املرابطيــة إىل الدولــة العلويــة ،شــهد
ديناميــة اتســمت بالتطــور والنمــو والصعــود
أحيانــا ،و الهبــوط و الضعــف أحيانــا أخــرى.
إىل أن حقــق املغــرب املعــارص اســتقالله،
فــكان الحــدو واملنهــج نابــع مــن كلمــة
امللــك الراحــل محمــد الخامــس «خرجنــا
مــن الجهــاد األصغــر إىل الجهــاد األكــر»،
حيــث عرفــت مســرة املغــرب االمنائيــة
تطــورات حســب الفــرات واالحــداث.
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وبعــد اإلســتقالل أخــذ املغرب خــال العقود
املاضيــة يف بنــاء املؤسســات وانتقــل إىل بنــاء
الصناعــة وبنــاء البنيــة التحتيــة واعتمــد
يف ذلــك عــى الخطــط الخامســية القريبــة
املــدى .ثــم جــاء تقريــر الخمســينية الــذي
حلــل الوضعيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة
ووضــع األصبــع عــى االختــاالت واألعطــاب

التــي عرفهــا املغــرب يف الخمســن ســنة
التــي تلــت االســتقالل.
بعــد دســتور  2011وبعــد وضــوح الرؤيــا
عقــب الربيــع العــريب ،بــدت الحاجــة ملحــة
لنمــوذج تنمــوي جديــد يدفــع باملغــرب
إىل األمــام ضمــن الــدول املســتقرة سياســيا
واقتصاديــا واجتامعيــا ،ومــن هنــا كانــت
والدة اللجنــة التــي أمــر جاللــة امللــك
بإحداثهــا قصــد تســطري منــوذج تنمــوي
جديــد للمغــرب وللمغاربــة.
مــن هنــا يــأيت الســؤال عــن ماهيــة مغــرب
الغــد؟
مــن وجهــة نظــر متواضعــة ،ومــن خــال
تجربتــي يف الحيــاة ،فــإن عنــوان مغــرب
الغــد هــو مغــرب الدميقراطيــة ومغــرب
املؤسســات اقتصاديــا واجتامعيــا.
عــى املســتوى الســيايس ،تبــدو الحاجــة
ملحــة إلعــادة بنــاء وتطويــر األحــزاب
السياســية املغربيــة لتكــون أحزابــا سياســية
حديثــة تعتمــد عىل الشــباب وعــى الكفاءة،
وكذلــك عــى مجتمــع الطبقــات االجتامعيــة
بعيــدا عــن النظــرة الضيقــة املعتمــدة
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عــى ســوق االنتخابــات وبعيــدا عــن رشاء
األصــوات وبيــع التزكيــات .كــا تبــدو
الحاجــة اليــوم إىل جعــل هــذه األحــزاب
ذات متثيليــة مجتمعيــة تقــوم بالتأطــر
الحقيقــي للشــباب ولكافــة املواطنــن
وتســاهم يف بنــاء املواطنــة الحقيقيــة التــي
تقــوم عــى حــب الوطــن .لكــن ليــس ذلــك
الحــب الجــاف املنحــر يف الخطابــة بــل
حــب الوطــن الــذي يقــوم عــى النظــرة
اإليجابيــة البنــاءة الناقــدة .ورمبــا اقتــى
ذلــك تغيــر النمــط االنتخــايب الــذي يقــرر
خريطــة برملانيــة ال متكــن مــن تكويــن
أغلبيــة قويــة تســاهم يف متريــر القوانــن
بــل العــودة إىل منــط الدورتــن حتــى تكــون
هنــاك أغلبيــة حقيقيــة ،إضافــة إىل الحاجــة
لضــخ دمــاء جديــدة وتشــجيع الشباب عىل
املشاركة السياسية الفاعلة من خالل إدماج
األطر الشابة يف اتخاد القرار.
إىل جانــب األحــزاب السياســية البــد مــن
النظــر إىل النقابــات وإعــادة هيكلتهــا مــن
الداخــل لتكــون نقابــات مســتقلة تســاهم يف
دعــم املقــاوالت ال لتكــون نقابــات مســلوبة
الحريــة يف الق ـرار وال تتحــرك إال بأمــر مــن
رؤســاء األحــزاب ،والفاعلــن السياســيني
الحزبيــن.
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إن قاعدة السيايس هو صانع القرار والفاعل
األسايس يف التنمية ،تحتاج رمبا إىل مراجعة،
يف تعريفها و أدائها ،و بناء برامجها ،و سبل
تنزيلها عىل الواقع السيايس.

ولعــل أهــم مــا ميكــن دفــع عمليــة التنميــة
وميكــن تغيــره يف أي برنامــج ســيايس ،هــو
األهميــة التــي يجــب أن يحظــى بهــا
التعليــم والتكويــن املهنــي ،وهــا اللبنتــن
األساســيتني يف بنــاء وتكويــن املجتمعــات.
فمنــذ االســتقالل عــرف املغــرب حركيــة
كبــرة يف ميــدان التعليــم بجميــع أســاكه
لكــن مــن املؤســف هــو أن النتائــج كانــت
دامئــا ســلبية .إذ كلــا تــوىل حــزب حقيبــة
التعليــم إال و عمــل عــى محــو أثــار مــا
وضعــه ســلفه مــن برامــج ،ليضــع هــو األخــر
برنامجــا خاصــا بــه ،بعيــدا عــن اســتثامر
الجهــود و تكاملهــا.
إذا كان التعليــم يجــب أن يكــون قطاعــا
حيويــا نضــخ فيــه ميزانيــات كبــرة
وأفــكار جريئــة ،فــا عيــب إن اســتوردنا
الربامــج الناجحــة مــن الــدول الناميــة أو
االســكندنافية أو غريهــا .إذ املهــم أن يكــون
تعليمنــا ذا مردوديــة قويــة وان تكــون
برامجــه التعليميــة تعتمــد عــى الكيــف
يف املنهــج ال الكــم ،بعيــدا عــن األمنــاط
الرتبويــة التقليديــة املعتمــدة عــى الحفــظ
وتخزيــن املعلومــات.
ولعــل جائحــة كورونــا قــد عكســت واقــع
التعليــم يف املغــرب .وكشــفت عــن عيوبــه
وأبــرزت أننــا غــر قادريــن عــى صنــع منوذج
تعليمــي حــدايث تقدمــي يرمــي إىل بنــاء
الشــخصية بعيــدا عــن الكــرة يف املقــررات
واملناهــج .إذ البــد أن يحظــى التعليــم

العمومــي بعنايــة كبــرة تجعلــه تعليــا
حديثــا يقــوم عــى البحــث العلمــي يف زمــن
رسعــة املعلومــة والتواصــل االجتامعــي
والتعليــم عــن بعــد.
وإىل جانــب التعليــم أفــرزت جائحــة كورونــا
واقعــا هشــا كشــف لنــا مــدى ضعفنــا
ومــدى بعدنــا الحقيقــي عــن املســتوى
الصحــي املطلــوب ،ال مــن حيــث األطــر
الطبيــة والشــبه الطبيــة وال مــن حيــث
البنيــة الصحيــة الهشــة .و لعــل هــذا
الوضــع يضعنــا اليــوم أمــام الحاجــة املاســة
إىل تعزيــز املؤسســات التعليميــة الطبيــة
وشــبه الطبيــة ككليــات الطــب والصيدلــة،
ومــدارس التمريــض .وكــذا الحاجــة إىل ضــخ
أمــوال كثــرة يف بنــاء املستشــفيات الوطنيــة
ومستشــفيات القــرب وتهيــئ كفــاءات
طبيــة مواطنــة بعيــدا عــن لوبيــات الصحــة
التــي تتغــذى عــى حســاب حاجــة املواطــن
امللحــة للعــاج.
و لعــل أهميــة قطاعــي التعليــم والصحــة،
يأتيــان مــن كونهــا املحــركان األساســيان يف
االســتقرار االجتامعــي والســيايس.
وبنــاء عــى مــا جــاء يف خطــاب العــرش
لهــذه الســنة فالبــد مــن وضــع ســجل
اجتامعــي ميكننــا مــن رســم خريطــة
حقيقيــة للحاجيــات ،مبــا يف ذلــك التعــرف
مــن خاللــه عــى عــدد الفق ـراء يف املغــرب
وعــدد مــن هــم يف حاجــة إىل الدعــم
املبــارش وإحــداث بطاقــة للدعــم االجتامعــي

املبــارش ودعــم الطبقــة املتوســطة وإحــداث
مجتمــع قــروي متعلــم يســاهم يف بنــاء
القريــة الحديثــة املتعلمــة بإنشــاء مــدارس
قرويــة ومــدارس التكويــن املهنــي الفالحــي
يف الوســط االجتامعــي القــروي.
ويجب اإلقرار بأن كل هذه الربامج ال ميكن
أن تنجح إال إذا كانت لنا صناعة واقتصاد
قويني ،يتسامن مبناعة قادرة عىل املبادرة
وعىل تشجيع استهالك املنتوج الوطني.
وتشجيع التبادل التجاري وتشجيع تصدير
منتوج « صنع يف املغرب » لكسب ثقة رشكائنا
الخارجيني ،مع القدرة عىل ضخ أموال يف
صناديق تدعم املبادرات الصناعية للمقاوالت
الشبابية.
لقــد وقــع املغــرب عــى اتفاقيــات للتبــادل
الحــر مــع دول أخــرى كرتكيــا ،لكــن الفاعــل
الســيايس املغــريب ليســت لــه القــوة
االقتصاديــة الكافيــة بعــد لــي يغامــر
بتوســيع خريطــة اتفاقيــات تضمــن للمغــرب
اســتقالله االقتصــادي.
يف الختــام ،و كمغــريب أطمــح أن يكــون
مغــرب الغــد أكــر دفئــا مــن مغــرب اليــوم
اجتامعيــا واقتصاديــا وسياســيا بعيــدا
عــن املصالــح الضيقــة السياســية والنظــرة
الحزبيــة العميــاء .لكــن تبقــى ثقتــي كبــرة
يف أن النمــوذج التنمــوي الجديــد ســيكون
قويــا ملغــرب قــوي ومللكــه وشــعبه.
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أي منوذج تنموي إلعادة إدماج الســجناء
زكرياء غازي
شهد « القطاع السجني » يف السنوات األخرية
مجموعة من التغيريات والتطورات ،والتي
نلمسها يف أنسنة الواقع السجني وغريها
من اإلصالحات األخرى .غــر أنهــا مل تــرق
إىل مستوى الطموحات ،نظرا للعديد من
اإلكراهات والعوائق التي حالت دون تقدم
السياسات املعنية بالساكنة السجنية داخل
وخارج أسوار السجن .ولذلك ،فإنه بات من
القضايا التي يجب أن يشمل معالجتها هذا
النموذج التنموي الجديد.
لكــن ماهــي اإلكراهــات والعراقيــل التــي
تعــرض تطــور هــذا القطــاع؟ وأي منــوذج
إلعــادة إدمــاج الســجناء ؟
قبل اإلجابة عــى هــذه اإلشــكالية ،البد من
مقاربة تشخيصية للوضعية التي يعيشها
السجناء داخل املؤسسة السجنية ،من حيث
آليات وأساليب اشتغال سياسة إعادة اإلدماج
واإلصالح.
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ارتقــت سياســة إعــادة إدمــاج الســجناء إىل
مراحل راقية كانت لها انعكاسات جيدة
عىل الواقع السجني ووضعية السجني ،من

خالل برمجة العديد من الربامج التعليمية
والتكوينية ،وكذا األنشطة الثقافية والرياضية
وهذا بفضل السياسة املتبعة من طرف
املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
اإلدماج وغريها من املؤسسات ذات صلة
باختصاصات املندوبية العامة.
لكن رغم املجهودات املبذولة ،ورغم النتائج
اإليجابية املحصلة ظهرت هناك العديد من
التحديات ،التي تواجه هذه السياسة وتحد
من برمجتها بشكل جيد ،خاصة يف الشقني
املتعلقني بالتعليم الجامعي ،والتي نأمل أن
يعالج يف النموذج التنموي الجديد.
صحيح أن برامج كثرية تم تسطريها من
أجل منح السجناء فرصة جديدة للتعليم
والتكوين املهني ،ودعمها أيضا باألنشطة
الثقافية والرياضيــة ،إال أن هنــاك بعض
الحيثيات السلبية التي تحول دون تحقيق
السجناء املنخرطني التمكني الدرايس الكايف،
وذلك بسبب األساليب املعتمدة يف تلقني
الدروس ،والتي تعتمد عىل نسخ املطابع
والدروس فقط ،دون إمكانية مبارشة التعلم
عن طريق األساتذة ووفق رشوط بيداغوجية
سليمة لعملية التلقي .إذ يبقى عىل عاتق

السجناء مسؤولية الفهم .ونظرا لخصوصية
الدرس الجامعي وما يتطلبه من رشح دقيق
الســتيعاب مضامــن املوضوعــات ،ورشح
املفاهيم التقنية والعلمية والفلسفية من
طرف أساتذة مختصني ،عالوة عىل الحاجة
املستمرة للنقاش و تبادل األفكار واألسئلة
واألجوبة ،والبحث املرجعي لتعميق املعرفة.
و هي كلها رشوط ال تتحقق للسجني الطالب
الجامعي و هو مايتطلب تدخال و تفاعال
من طرف الكليات و املؤسسات التعليمية
الجامعية يف تحقيق هذا املبتغى و بدعم من
طرف األساتذة الجامعيني.

تتوقف عىل إصالح املنظومة الجنائية ،نجد
مسألة رد االعتبار الذي يراه النزيل الحاصل
عىل شواهد ،ذلك الشبح املخيف الذي يبقيه
مرشــحا للعــودة إىل حضــن يحضنــه  -رغــم
أخطــاء املــايض ،-بعدمــا يطــرق عــدة أبــواب
ألجــل العمــل دون جــدوى .و الســبب هــو
سجله العديل الذي يحول دون ذلك.
و ألجل تجاوز هذه املشكالت و املعيقات،
نذكر بعض االقرتاحات والحلول ملواجهة هذه
التحديات التي تعيق سياسة إدماج السجناء
يف سوق الشغل.

وإذا كانت اللقاءات التواصلية بني الطلبة .2 ،االقرتاحــات والحلــول لبنــاء منــوذج
تعترب من أهم الخطوات الرضورية لتنمية تنمــوي جديــد إلعــادة إدماج الســجناء

القدرات وتبادل األفكار واالقرتاحات ،فإن
واقع سلب الحرية يعيق هذا املناخ الرتبوي
لفائدة الطلبة السجناء.
أما املسألة الثانية ،والتي تعترب من أهم
املراحل التي يجب العمل عليها الكتامل
إعادة اإلدماج ،وتحصيل نتائج التهيئ
واإلصالح ،فتكمن يف املجهودات التي تشمل
املواكبة عند االفراج والتوجيه لسوق الشغل
وداخل املجتمع .إذ من التحديات التي

كــا ســبقت اإلشــارة إىل أن طبيعــة املنهــج
الدرايس الجامعي يف املؤسسات السجنية
يعترب من بني املعيقات األساسية يف التحصيل
الــدرايس الجيــد .مــن بــن الحلــول املمكنــة
الجتياز هذا الوضع ،نرى رضورة:

• اعتــاد التعليــم عــن بعــد عن طريــق نقل
املحارضات بالصوت والصورة عرب شاشة تلفاز
كبرية الحجم باستعامل تقنية « السكايب »
مثال ،مام يخول للنزيل التواصل مع األساتذة

79

املدرسني أثناء إلقاء املحارضات ،واملشاركة يف
اإلجابات واألفكار وطرح األسئلة.

عائقا يحول دون إعادة السجني الثقة يف نفسه
ويف املجتمع ،و رمبا تشجع عىل ظاهرة العود.

ملا ال وقد أبانت هذه التجربة املعتمدة حاليا
يف املحاكم ،وأيضا يف التعليم عىل فاعليتها،
يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي يعيشــها
املغرب جراء تفيش وباء كورونا.

إن رد االعتبــار يعتــر أول خطــوة يخطوهــا
النزيل لربهنة انضباطه وتضامنه من أجل
اإلصالح واملصالحة مع الذات خالل فرتة
اعتقالــه ،وذلــك باحتســاب ســرته خــال
فرتة االعتقال كألية لتقييم استفادته من محو
العقوبة ورد اإلعتبار بعد مغادرته للمؤسسة
الســجنية .ومــن تــم يكــون تعديــل قانــون
املســطرة الجنائيــة أم ـرا مهــا حيــث يأخــذ
بعــن اإلعتبــار مجهــودات النزيــل ومــدى
انخراطــه يف الربامج اإلدماجية واعتبار مؤرش
الشواهد والدبلومات أحد املعايري التقييمية
اإلضافية لالستفادة مــن سجل عــديل خــال
من أثر العقوبة وذلك من أجل التحفيز عىل
االنخراط واالدماج يف حظرية املجتمع.

• تخصيــص حــي جامعــي ســجني يف كل
مؤسسة من املؤسسات التي يتوافد إليها
الطلبة النزالء إلجراء امتحاناتهم ،حيث يضم
هذا الحــي مكتبــة تتوفر عىل مراجع وأبحاث
يف جميع التخصصات ،وبالتايل تساهم يف
تسهيل الولــوج إىل قاعــة نقــل املحــارضات
،وخلق ذلك الجو التعليمي بني الطلبة والرفع
من مستواهم الثقايف ،بالتايل التخفيف من
الضغوطات النفسية لظروف االعتقال.
• برمجة لقاءات تواصلية بني الطلبة املعتقلني
والغري املعتقلني ملناقشة أطروحات ومواضيع
لرفع املعنويات واالجتهاد ،وكذلك حفظا
ملبدأ التنافس الرشيف ،مع اإلبقاء وتكثيف
الدورات الجامعية ملا لها من سامت إيجابية
عىل النزالء ،وأيضا كل األنشطة الثقافية
والرياضية األخرى واملخيامت الصيفية.
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• تعديل املنظومة الجنائية وترسيع تفعيلها،
فيام يخص رد االعتبار ألنه العائق الكبري أمام
النزيل الحاصل عىل شهادة عليا يف ميدان
ما .إذ عند محاولته االنصهار يف سوق الشغل
والربهنة عىل كفاءته ،فإنه ليس من الحكمة
أن نستثمر الكثري من الوقت و الجهد يف برامج
إعادة اإلدماج ،بينام تبقى مسألة رد االعتبار

كام أن إصالح مؤسســة الرعاية الالحقة
باعتبارها آلية مؤسساتية للمساهمة يف
إدماج السجناء يشكل أحد حلقات الدورة
اإلدماجية للسجناء ،بحيث تواكب ما اكتسبه
السجناء داخــل املؤسســة الســجنية من
مؤهالت ومهارات وتسهم يف التتبع و املواكبة
التأهيلية و اإلدماجية خارج السجن.
إن معالجــة هــذه التحديــات تعتــر جميعهــا
مداخــل ســتمهد الطريــق للجنــة املختصــة
بالنمــوذج التنمــوي الجديــد لتنميــة هــذا
القطــاع و تجويــد أدائــه بالنســبة لنــزالء
املؤسســات الســجنية و املفــرج عنهــم.
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مغرب الغـد لشعب طموح يحب
التحديات ويتطلع للريادة
طارق آيت حمو
إن التحــوالت التــي يعيشــها بلدنــا الكريــم
جــاءت نتيجــة لالهتــام الــذي يوليــه
صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
نــره اللــه .مــن خــال التوجيهــات الســامية
يف مضمــون الخطابــات امللكيــة األخــرة.
حيــث كان خطــاب  13اكتوبــر  2017اللبنــة
األوىل لخلــق النمــوذج التنمــوي الجديــد
للمغــرب ،الــذي يرســم معــامل قــوة دفــع
جديــدة للمغــرب داخــل ســياقه اإلقليمــي
والــدويل ،مبــا يشــمل التحديــات التــي
يعيشــها النظــام العاملي ،و باالهتــام بقضايا
التنافســية الشــاملة والرأســال الآلمــادي.
الــذي يعتــر مــن بــن املرتكـزات التــي يقــوم
عليهــا هــذا النمــوذج التنمــوي الجديــد.
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إن مراعاة تطلعات الشعب املغريب والحاجة
امللحة ملواجهة تحديات ،مثل التغري املناخي
وقلة املــوارد الطبيعيــة والنمــو الدميغرايف
الرسيع يف القارة السمراء .بهدف االلتحاق
بركب الدول املتقدمة كلها قضايا مركزية يف
هندسة منوذج مغرب الغد .لقد حقق املغرب
تقدما ملموســا يف مجموعــة من امليادين
االقتصادية واالجتامعية وكذلك يف مجال
حقوق اإلنســان .فالنمــوذج التنمــوي الحايل
رغم مكتسباته إال أنــه يعــاين مــن عجــز عــى

مستوى الحكامة العمومية ،ألنه مل يستجب
للحاجيات واالنتظارات املتزايدة للمغاربة ومل
يقلــص الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة.
ومــن أجــل بلــورة منــوذج جديــد وجــب
االنتقال من القيمة املادية إىل القيم الالمادية.
وإعــادة تثمــن اإلنســان مــن أجــل تعزيــز
التامســك االجتامعــي وتقليــص الفــوارق،
والحــد مــن تعاســة األف ـراد .لتحقيــق ذلــك،
وجــب وضــع اإلنســان يف قلــب النظــم
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة،
ومراجعــة السياســات العموميــة عــى
مســتوى الحكامــة والتعليــم والتكويــن
والصحــة والحريــات االساســية .وتشــجيع
الفاعلــن االقتصاديــن واالجتامعيــن ملواكبــة
هــذا التحــول.
يبقــى معطــى أســايس يف هــذه املعادلــة،
وهــو إنهــاء االقتصــاد « املفــرس» الــذي
يقــوم عليــه النمــوذج االقتصــادي الســائد.
فقــد أدى االســتغالل الغــر العقــاين للطبيعة
مــن طــرف اإلنســان إىل تحــوالت كــرى
ميــزت القــرن الحــادي والعرشيــن ومــن
أبرزهــا التغــر املناخــي ونــدرة املــوارد
الطبيعيــة ،واالختــاالت املرتبطــة بهــا.

وملواجهة هذه التغريات الجدرية يجب
الحد من الفوارق بهدف تعزيز التامسك
االجتامعي كأحد أسس رأس املال الالمادي،
ودعم املقاوالت الصغرية وتحقيق املساواة
بني الجنسني ورفع درجة الثقة يف املؤسسات.
فمن جهة ،يجب تطوير السياسات والربامج
الصحيــة ،دون إغفــال األشــخاص ذوي
االحتياجات الخاصة .من جهة أخرى ال بد
من العمل عىل خلق فرص اقتصادية لصالح
الجميع ،وحامية العامل وتسهيل اقتصاد
املنصات الرقمية وتعزيز االقتصاد السفيل،
وذلك بغية متكني األقل حظــا ليــس فقــط يف
ضامن وسائل العيش الكريم ولكن أيضا يف
االستفادة من الخدمات االساسية كالتطبيب
والعالج بأسعار معقولة.
إن إنشاء نظام خاص « للمقاولة الشابة »
يخولها الحصول عــى القــروض بــروط
تفضيلية واالستفادة مــن الحــد األدىن من
الرضيبة .وإحداث تغيري جذري يف العقليات
عرب إصالح التعليم وإعداد شباب املستقبل
من خــال إكســابهم الحــس النقــدي وروح
املبادرة واملهارات القيادية ،وسن سياسة
تعليم مرنة ومتفتحة عىل العامل تحرتم التنوع
الثقايف واالختالفات الهوياتية وتنمية ثقافة

االبتكار واملساهمة يف تطوير الذكاءات
املتعددة وتعليــم اللغــات األجنبيــة ،كلهــا
تحديات من شأنها تأمني قوة عمل برشية
واعدة لتحقيق تنمية حقيقيــة و مســتدامة.
تقتــي الحاجــة أيضــا العمــل عــى الحفــاظ
عــى مــوارد امليــاه الجوفيــة واســتخدام
الطاقــات املتجــددة وتوســيع نهــج االنظمــة
االيكولوجيــة والتخفيــف مــن الهجــرة
القروية ،ثم ضامن توازن اقتصادي أفضــل
بني الجهات من خالل إرساء نظام الحكامــة
الرتابيــة الــذي يشــكل أحــد مرتكــزات
األساســية للسياســات العموميــة والربامــج
الحكوميــة وترسيــع الالمركزيــة اإلداريــة.
لقــد نهــج املغــرب تحــت القيــادة املولويــة
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
سياســة رفعــت مــن وثــرة اندمــاج االقتصــاد
املغــريب يف إفريقيــا باملســاهمة الفعالــة
يف انشــاء منطقــة التبــادل الحــر القاريــة
وتنويــع الــركاء بعــد العــودة لالتحــاد
االفريقــي .ولذلــك ،الســتكامل هــذا اإلقــاع،
وجــب عــى املســتوى االقتصــادي اإلرتقــاء
بسياســة تصنيــع موجهــة نحــو التصديــر
ووضــع األســس الالزمــة لتطويــر قطــاع
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خدمــات عــري ،وجعــل القطــاع الخــاص
قاعــدة لخلــق الــروة يف املغــرب .مــن خــال
وضــع سياســة تكويــن مهنــي إلزامــي تركــز
عــى الوعــي باملســتقبل ومامرســة الريــادة
بالرهــان عــى اإلنســان واالبتــكار .ولتحقيــق
هــذا النمــوذج التنمــوي البــد مــن ترســيخ
حكامــة مبنيــة عــى العدالــة والتخليــق
اإلداري.
عــى غــرار باقــي دول املعمــور يعيــش
املغــرب اليــوم ظرفيــة جــد صعبــة بعــد
التحديــات االوىل مــع وبــاء كوفيــد .19فقــد
متيــزت املرحلــة اإلوىل مــن الحجــر الصحــي
بتنامــي الوعــي لــذا رشائــح املجتمــع املغــريب
الــذي لبــى نــداء صاحــب الجاللــة بااللت ـزام
باإلجـراءات االحرتازيــة ملواجهــة هــذا الوباء،
وبالفعــل أبــان املغــرب عــن دور بطــويل
وحــس وطنــي منقطعــي النظــر باملقارنــة
مــع دول الجــوار وبعــض الــدول املتقدمــة.
إال أن مرحلــة مــا بعــد الحجــر الصحــي
متيــزت برتاخــي املواطنــن وتشــكيكهم
بهــذا املــرض ،ولذلــك انتــر الوبــاء كالنــار
يف الهشــيم وارتفعــت حصيلــة اإلصابــات
والوفيــات ودخــل املغــرب يف عجــز اقتصادي
بعــد تراكــم الديــون ودق أطبــاء اإلنعــاش
والتخديــر ناقــوس الخطــر باإلضافــة إىل
نقــص اإلمكانيــات واملــوارد البرشيــة.
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ومــع التطــور املقلــق للوضعيــة الوبائيــة
وعــدد اإلصابــات املرشــح لالرتفــاع تزامنــا
مــع بدايــة دخــول املوجــة الثانيــة مــن
تفــي الوبــاء ،يتطلــب األمــر وضــع جميــع

اإلمكانيــات العموميــة والخاصــة رهــن
إشــارة وزارة الصحــة لتجنــب الكارثــة ال
قــدر اللــه.
فــكل هــذه املعطيــات تعكــس العراقيــل
التــي تواجــه الدولــة يف النهــوض باملجــال
االجتامعــي إىل بــر األمــان وترسيــع وثــرة
النمــو االقتصــادي عــى املســتوى القــاري
للحــاق بركــب الــدول املتقدمــة ،والســر
عــى خطــى الرؤيــا الثاقبــة لصاحــب الجاللة
والخــراء االســراتيجيني املغاربــة.
يف الختــام ،مــن أجــل بنــاء غــد مــرق
باملغــرب يجــب االهتــام باإلنســان ،ورعايــة
جوهــر اإلنســان يف وجــوده وكيانــه وهويتــه،
وضبــط املســار اإلنســاين وتفــادي االنزالقــات
الفكريــة والعقديــة والســلوكية حفاظــا عــى
التــوازن يف الحيــاة واملجتمــع .ثــم نــر
الثقافــة اإلنســانية يف بلدنــا الحبيــب القامئــة
عــى الخــر ونبــذ كل أشــكال الــر.
إذا كان مــن املجحــف عــدم االعــراف
بالــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه الدولــة
ومؤسســاتها يف بنــاء ورعايــة الشــأن العــام،
فــا بــأس مــن أن يكــون الشــعب املغــريب
شــعبا طموحــا يحــب التحديــات ويتطلــع
للريــادة.
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أولويات الربنامج التنموي الجديد
أوغانم رشيد
حرصــا مــن القيمــن عــى تدبــر شــؤون األمــة والســاهرين عــى شــؤونها ،عــى
تطويــر وتحســن األوضــاع مــن حســن إىل أحســن عــى جميــع املســتويات،
جــاءت املبــادرة امللكيــة لتشــكيل وصياغــة منــوذج تنمــوي جديــد يتــاءم
مــع تطــورات األوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية .لكــن أي شــكل
ســيأخذه هــذا النمــوذج ،و مــا هــي القطاعــات التــي تحتــاج أن تحظــى بعنايــة
وأولوية خاصة.
ففــي املجــال االقتصــادي ،نطمــح أن تحظــى املقاولــة بدعــم مــن الهيئــات
الوطنيــة ذات الصلــة بالقطــاع ،وأن تضــع لهــا إطــارا قانونيــا مــن شــأنه أن
يوفــر لهــا الحاميــة ويضمــن لهــا االســتمرارية حتــى تتفــادى الصعوبــات
املحدقــة بهــا مــن كل جانــب.
بخصــوص الجانــب االجتامعــي ،ميكــن القــول إن االهتــام بــاألرسة ال يقــل
أهميــة عــن الجانــب االقتصــادي ،حيــث أن توفــر وضــان التغطيــة للمواطــن،
أي التعويــض عــن فقــدان الشــغل مثــا ،كفيــل بتحقيــق تــوازن اجتامعــي
يجنبنــا الســقوط يف مطبــات ال تحمــد عقباهــا ،وضــان الســلم االجتامعــي
تنعــم يف ظلــه جميــع فئــات املجتمــع يف طأمنينــة وســام.
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وإذا انتقلنــا اىل امليــدان الثقــايف ،يجــدر بنــا التذكــر بأهميــة الثقافــة والعلــم
يف بنــاء املجتمــع ،لكــن ليســت كل ثقافــة صالحــة لهــذا الغــرض ،نقصــد بذلــك
ثقافــة تنويريــة تســاهم حقيقــة يف بلــورة وصياغــة مواطــن مييــز بــن الحــق
والواجــب ،يســاهم ويشــارك ويــرك بصــات واضحــة يف مســرة الحضــارة
اإلنســانية ،وهــذا ليــس بغريــب عنــا .فتاريــخ املغــرب وللــه الحمــد يزخــر
بوجــود عظــاء تفــوح ســرتهم بالعطــر.

ومــا يســاهم يف بنــاء شــخصية ســليمة ،ســوية ومتامســكة ،توفــر الخدمــات
الصحيــة للجميــع ،وتأهيــل أطــر وطنيــة تضــع نصــب عينيهــا خدمــة هــذا
املواطــن رغــم االكراهــات التــي تعيــق عملهــم ،ليتســاوى يف االســتفادة مــن
هــذه الخدمــات كل مــن العــامل القــروي والعــامل الحــري عــى حــد ســواء.
ويف ميــدان التعليــم ،نصبــو إىل تحقيــق مراتــب متقدمــة عــى املســتوى
العاملــي ،وذلــك باالعتــاد عــى برامــج تســاير التقــدم الــذي وصلــت إليــه
األمــم األخــرى مــع مراعــاة مقومــات الشــخصية املغربيــة والخــرة املكتســبة
يف هــذا املجــال ،وذلــك حتــى يتســنى لنــا تفــادي إشــكاليات الهــدر املــدريس
خاصــة بالعــامل القــروي ،ومتكــن الفتــاة املتمدرســة مــن متابعــة دراســتها،
فتاريخنــا يشــهد بنبــوغ املــرأة املغربيــة ،ان هــي توفــرت لهــا ظــروف مواتيــة
خاصــة يف العــامل القــروي.
ومــن بــن السياســات العموميــة التــي تحظــى باهتــام القطاعــات الحكوميــة
مجتمعــة تقليــص الفــوارق املجاليــة ،إن عــى مســتوى الجهــات املختلفــة
للمملكــة أو عــى صعيــد الجهــة الواحــدة ،حيــث أن التفــاوت بــن املدينــة
والقريــة واضــح جــي ،حيــث تفتقــر القريــة إىل البنيــة التحتيــة والخدمــات
املختلفــة مــا يعزلهــا عــن املحيــط االقتصــادي والثقــايف بالخصــوص ،وألجــل
إرشاك العــامل القــروي يف املنظومــة االقتصاديــة ،يتعــن توفــر الشــغل للشــباب
وتكوينهــم يف املجــال الــذي يناســبهم.
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مالحظات حول معيقات التنمية
خالد خالل
يعترب مجال التعليم لبنة أساسية لبناء مغرب
الغد .فالتعليم أو املستوى التعليمي ببالدنا
هزيل جدا ،لذا أمتنى أن نهتم أكرث بهذا املجال
ليكون لدينا شباب متعلم ومتحرض يساهم
بشكل جدري يف اتخاذ القرارات يف مغرب
الغد ،وذلك من خالل وضع مقررات دراسية
ذات محتوى بيداغوجي دويل ،واالعتامد عىل
اللغة األجنبية اإلنجليزية كلغة ثانية بعد
اللغة العربية وذلك باعتبارها لغة اقتصادية.
أما فيام يخـص قطـاع الصحـة ،فأمنيتي أن
تعمل الدولة عىل تحسني الخدمات الصحية
املقدمة لفائدة املواطنني وذلك بتوفري
مستشفيات ومستوصفات ومراكز استشفائية
جامعيـة ذات معايير دوليـة متوفـرة على
التجهيزات الالزمة.
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هـذا وباإلضافـة إىل تشـجيع األطـر الطبيـة
باالسـتقرار يف بالدنـا مـن خلال تحسين
وضعيتهـم املاديـة واالجتامعيـة والخدماتية،
وكـذا خلـق مناصـب عمـل جديـدة وكافيـة
لتغطية الخصاص يف املجال القروي.
فرض مجانية التطبيب والعالج واالستفادة
من األدوية لجميع الشعب املغريب بدون
استثناء.

أمـا بالنسـبة لقطـاع الشـغل ،والذي لألسـف
يعـرف مشـاكل كثيرة ،فمـن الضروري على
الدولـة الرفـع من مناصـب الشـغل الجديدة
سـواء يف القطـاع العام أو الخـاص والرفع من
الحـد األدىن لألجـور.
أمـا بالنسـبة لقطاع التنمية فالبـد من العمل
على التنميـة البرشيـة واالقتصاديـة ،ألنهما
رضوريتـان يف بنـاء مغـرب الغـد .إذ طاملـا
لدينـا فئـات معـوزة مـن قبيـل العاطلين،
فإننـا لن نسـتطيع التقـدم نحو األمـام ،و لذا
يجـب أن يكـون مغـرب الغد خاليـا من هذه
الفئـات ،وأن يتوفـر املواطـن املغـريب على
الحـد األدىن لضمان لقمـة العيـش ،ليتمكـن
مـن العيـش بكرامـة ولتحقيـق كل هـذا البد
أن تتوفـر لـه الوسـائل الرضوريـة.
أمـا مـن الناحيـة القضائيـة فيجـب على
مؤسسـات الدولـة إعـادة النظـر يف قضيـة رد
االعتبـار للنـزالء عن طريق تبسـيط املسـاطر
والترسيـع يف قـرارات االسـتفادة منهـا ،وذلك
قصـد متكيننـا كنـزالء مـن االنخراط يف سـوق
الشغل دون أي معيقات قضائية ذات الصلة.
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االســتحقاقات ،اإلكراهات وإرادة اإلصالح
أبراري اسامعيل
الأحزاب واال�ستحقاقات االنتخابية
إننـا مقبلـون على اسـتحقاقات انتخابيـة يف
غضـون سـنة على األكثر ،وأمـام مـا يعرفـه
املشـهد السـيايس املغـريب يف صورتـه الحاليـة
مـن تـدين يف الخطـاب السـيايس وخروجـه
أحيانـا كثيرة عـن نطاقـه األخالقـي ،فـإن
الدعـوة أصبحـت ملحـة إىل إعـادة النظـر
يف ميثاقنـا االنتخـايب والقوانين املعمـول بهـا
سـواء نظـام االقتراع أو القوانين األساسـية
املنظمـة لألحـزاب ،ولـذا كان مـن الضروري:
إعادة صياغة قانون انتخـايب جديد يفرض
ويلزم األحـزاب السياسـية املشـاركة يف
االنتخابـات مبا ييل:
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• تقديـم برامـج انتخابيـة واضحـة وقابلـة
للتنفيـذ على أرض الواقـع والقطـع والحـد
مـن الخطابـات الفضفاضـة السـتاملة أصوات
الناخبين دون أسـس علميـة ومنطقيـة
ودراسـات ميدانيـة حول حاجيـات وأولويات
البلاد والشـعب.
• التـزام الشـفافية واألهليـة يف كيفيـة
منحهـا للتزكيـة ملرشـحيها مـع اعتماد مبـدأ
الكفـاءة العلميـة والرتكيـز على التكويـن

العلمـي واألكادميي للمرشـح للحـد من الريع
االنتخـايب وذوي النفـوذ العـايل واملقربين من
دوائـر القـرار الحـزيب ،ألن التجـارب السـابقة
أثبتـت غنـى املغرب عـن تكرار نفـس النمط
يف ترشـيح نفـس الوجـوه القدميـة.
• اسـتصدار قانـون جديـد يتـم مبقتضـاه
حصر الحـق يف الظفر مبقعـد سـواء بالربملان
أو الجامعـة يف واليتين للمرشـح غير قابلـة
للتجديـد أو الرتشـح مـن جديـد يف إطـار
تكافـؤ الفـرص أمـام مناضلي الحزب وفسـح
املجـال أمـام طاقـات شـابة جديـدة مكونـة
أكادمييـا ومؤهلـة لتسـيري الشـأن العـام.
إعادة صياغة قانون جديد مؤطر ملفهوم
جديد للتعددية الحزبية باملغرب عرب ما ييل:
• إعادة النظر يف كينونة أحزاب ال تشـكل أية
قيمـة مضافـة للمشـهد الحزيب والسـيايس وال
قاعـدة جامهرييـة لها ،والتي تسـتنزف موارد
ماليـة طائلـة لتمويل حمالتهـا االنتخابية من
خزينـة الدولـة دون أي مردود سـيايس واضح
وملمـوس والحـد مـن تناسـل األحـزاب دون
جدوى.

• سـن قانـون يتـم مبوجبـه اتخـاذ قـرار بحل
األحـزاب السياسـية بصيغـة نهائيـة يف حالـة
عـدم تحقيقهـا أليـة نتائـج يف االسـتحقاقات
االنتخابيـة.
• التدقيـق الصـارم يف كيفيـة رصف األحـزاب
عمومـا للدعـم املـايل املقـدم مـن طـرف
الدولـة لتغطيـة تكاليـف حمالتهـا االنتخابية
مـع الزجـر يف حالـة ثبـوت أيـة اختلاالت
ومخالفـات.
احلكامة اجليدة وربط امل�س�ؤولية
باملحا�سبة
إن هـذا املوضـوع ال يقـل أهمية عن سـابقه،
بـل يعـد اسـتمرارية لـه ،إذ يعتبر الحجـر
األسـاس لرتسـيخ دولـة الحـق والقانـون
والقطـع مـع سياسـة اإلفلات مـن العقـاب،
وقـد خطـى املغـرب خطـوات جريئـة بهـذا
الخصـوص ،ولعـل مـن تجليـات ذلـك إقـرار
اسـتقاللية القضـاء وخصوصا مؤسسـة رئاسـة
النيابـة العامـة والـذي يعـد مـؤرشا إيجابيـا
وجـب اسـتثامره بشـكل جيـد وملمـوس عن
طريـق مـا يلي:

• األخـذ واالعتـداد بالتقاريـر الصـادرة عـن
قضـاة املجلـس األعلى للحسـابات واعتبارها
املرجـع االسـاس لفتـح تحقيقـات على ضـوء
مـا جـاء فيهـا وتحريـك متابعـات قضائيـة يف
مواجهة كل من ثبـت يف حقـه أي إخالل يف
تسيري املاليات العمومية يف جميع القطاعات.
• اسـتصدار أحـكام قضائيـة زجريـة وردعيـة
يف حـق مـن ثبتـت إدانتـه يف إطـار محاكمـة
عادلـة ومكتملـة الشروط العادلـة يف إطـار
اسـتقاللية السـلطة القضائيـة وعـدم اإلكتفاء
باإلجـراءات التأديبيـة اإلداريـة مـن نقـل
وعـزل يف حـق املخالفني ،هذه العقوبات
التي هي عقيمة ودون استخالص مستحقات
الدولة املالية ملا يتم نهبه من مال عام.
• إعـادة النظـر يف مـدى فاعليـة وفعاليـة
مبـادرة إطلاق الرقـم الهاتفـي األخضر
ملحاربـة ظاهرة الرشـوة ،هذه املبـادرة ورغم
حسـناتها تبقـى دون املأمـول وهنـا أرى
رضورة فتـح قنـوات تعـاون مـع خليـة امنية
وجهـة لهـا التجربـة كمديريـة إدارة التراب
الوطنـي واملشـهود لهـا بالكفـاءة املهنيـة
ودورها االسـتباقي ملحاربـة كل أنواع الجرمية
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من إرهاب وجرائم عابرة للحدود وملا ال
تعقب لوبيات الفساد واالرتشاء.
االقت�صاد
إن املكانة الرائدة التي يحتلها االقتصاد
املغريب جهويـا وإقليميـا ومـا ميتلكـه من
مؤهالت طبيعية وقدرات برشية ،تستوجب
تحسني موقعنا ويف هذا الصدد يجب:
• تثمين املنتـوج املحلي وتجويـده مـن أجل
منـح القـوة التنافسـية الالزمـة لفتـح أسـواق
خارجيـة جديـدة قصد التسـويق.
• دعـم املنتجين املحليني بتقديم مسـاعدات
ماليـة وعينيـة لتمكينهـم مـن إنتـاج سـلع
بتكاليـف منخفضـة وبالتايل بيعها يف السـوق
الداخليـة بأسـعار يف متناول القـدرة الرشائية
للمواطـن البسـيط مـن جهة ،وتجنـب إغراق
السـوق املحلي بسـلع مسـتوردة منخفضـة
الجـودة وباهظـة السـعر ومسـتنزفة للعملة
الصعبـة الواجـب التحكـم يف احتياطـات
البلاد منها.
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ال�سيا�سة االدماجية لل�سجناء
ال�سابقني
إننـي سـأتناول هـذه القضيـة مـن موقـع
أين سـجني راكـم سـنوات يف االعتقـال
داخـل سـجون مختلفـة ،بـل أننـي أفتخـر
أن يطبـق علي قانـون بلـدي يف حـاالت
إخلايل ومخالفتـي لقوانينـه .كما ميكننـي
أن أؤكـد أن سـجوننا اليـوم ليسـت كاألمـس
واألمـس القريـب ،ولعـل نهـج املندوبيـة

العامـة يف إنـزال إصالحات تسـتهدف أنسـنة
الفضـاء السـجني والتمتيـع بالحقـوق لفائدة
النـزالء قـد خطـى خطوات كبرية من تحسين
لظـروف االعتقـال وااليـواء رغـم اإلكراهـات،
وتثمينـا ملـا تـم تحقيقـه داخـل مؤسسـاتنا
السـجنية من مكتسـبات ،يبقـى عىل الجهات
الحكوميـة تقديـم الدعـم اللازم للمندوبيـة
العامـة والوفـاء بتعهداتهـا تجاههـا حتـى
تسـتطيع اسـتكامل تحديثهـا للمنظومـة
السـجنية و تجـاوز إكـراه االكتظـاظ .يف شـق
أخـر يجـب:

• تقديـم الدعـم الـكايف ملؤسسـة محمـد
السـادس إلعـادة إدمـاج السـجناء مـن طرف
جميـع الفاعلين االقتصاديين والجهـات
الرتابيـة والعماالت مـن أجـل إنجـاح وتثمني
مـا تقـوم به هذه املؤسسـة مـن رعاية الحقة
للسـجناء السـابقني ،وذلـك بتوسـيع عقـود
رشاكاتهـا لتشـمل جميـع أقاليـم اململكـة
خصوصـا مـع أقسـام العمـل االجتامعـي
بالعماالت وأقسـام املبـادرة الوطنية للتنمية
البرشية ملواكبة ما تقـوم به املندوبية العامة
إلدارة السجون من إعادة تأهيل السجناء

وتقويم سلوكهم إلدماجهم يف املجتمـع
كمواطنين صالحين ومنتجين.
إن النمـوذج التنمـوي الجديـد والطمـوح
ملغـرب الغـد ،أوجـب تظافـر الجهـود وتغيري
العقليـات قصد إنجاحه والسير قدما مبغربنا
الحبيـب إىل الريـادة تحـت القيادة الرشـيدة
ملوالنـا جاللـة امللـك محمـد السـادس الـذي
يعـرف املغـرب يف عهده قفـزة نوعية ال ميكن
ألي أحـد منـا إنكارها،

• حـث سـلطة النيابـة العامـة على ترشـيد
االعتقاالت عن طريق تفعيل مساطر الصلح
بني املتقاضني للحد من االكتظاظ والبث يف
طلبات إدماج العقوبات الحبسية لفائدة
املعتقلني عىل ذمة قضايا مختلفة.
• إعـادة النظـر يف مسـاطر العفـو امللكي
وتفعيـل مبـدأ العفـو التلقـايئ لفائـدة النزالء
الـذي تبين حسـن سـلوكهم وسيرتهم أثنـاء
قضائهـم مـدة االعتقـال.
• إبـرام عقـود رشاكـة مع املقـاوالت املغربية
وتوثيقهـا يتـم مبوجبهـا إلـزام هـذه األخيرة
بتوفير مناصـب شـغل لسـجناء سـابقني
اسـتفادوا مـن برامـج التكويـن املهنـي داخل
املؤسسـات السـجنية ،وهنـا أود اإلشـادة
والتنويـه بقـرار املندوبيـة العامـة بإلزاميـة
التكويـن املهنـي لفائـدة السـجناء بعـد
تقدمهـم بطلبـات التسـجيل.
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إعادة معامل
النموذج التنموي ملا بعد كورونا
بنضو سهام
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منــذ اعتــاء جاللــة املــك محمــد الســادس
عــرش أســافه املنعمــن عــام  ،1999وهــو
حريــص عــى رســم خارطــة طريــق تتأســس
عــى رضورة اعتــاد تنميــة شــاملة تهــم
جميــع القطاعــات واملجــاالت يف املغــرب،
بهــدف إحــداث نقلــة نوعيــة تضــع املغــرب
يف مراكــز متقدمــة عــى الصعيديــن اإلفريقي
والعــريب .و هــو األمــر الــذي دعــاه إىل إطالق
مجموعــة مــن املشــاريع والربامــج التنمويــة
الكــرى والتــي همــت باألســاس القطاعــات
االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة
والدســتورية واإلداريــة والقضائيــة وغريهــا
مــن املجــاالت األخــرى ،كلهــا كانــت تهــدف
إىل تحقيــق إقــاع اقتصــادي تنمــوي
جديــد شــامل يســتفيد منــه الجميــع.
وقــد أثبــت النمــوذج التنمــوي نجاعتــه يف
العديــد مــن القطاعــات واملجــاالت ،مــا
مكــن املغــرب مــن أخــذ الريــادة عــى
املســتوى اإلفريقــي والعــريب ،ومــن أمثلــة
ذلــك مــا حققــه املغــرب بالنهــوض بالبنيــة
التحتيــة مــن طــرق ومطــارات وغريهــا ،إذ
شــكل جاذبيــة اســتثامرية وقــوة اقتصاديــة
أهلتــه ليكــون الوجهــة املفضلــة إفريقيــا

للمســتثمرين األجانــب واملحليــن ،كــا
أضحــى رشيــكا اسـراتيجيا لالتحــاد األورويب،
بفضــل السياســة املولويــة لجاللــة امللــك
محمــد الســادس نــره اللــه ،والتــي تولــد
عنهــا العديــد مــن االتفاقيــات املوقعــة
مــع مجموعــة مــن الــدول املتقدمــة والتــي
بــوأت املغــرب وضعــا متقدمــا.
كــا حقــق النمــوذج التنمــوي الــذي
اعتمــده املغــرب تحــت الرعايــة الســامية
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
نــره اللــه ،مجموعــة مــن اإلنجــازات الــذي
كان مبتغاهــا تخليــق الحيــاة العامــة ،داخــل
املجتمــع مــن إصــاح ملدونــة األرسة وإصــاح
اإلدارة واملبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة،
باإلضافــة إىل إصــاح دســتور .2011
وقــد حــرص جاللــة امللــك محمــد الســادس
شــخصيا عــى تتبــع و تشــخيص مكامــن
نقــص النمــوذج التنمــوي ،ودعــا إىل إعــادة
النظــر فيــه باعتــاد منــوذج تنمــوي قــادر
عــى رفــع التحديــات برؤيــة ومنهــج ومســار
جديــد يعالــج التفاوتــات االجتامعيــة
واملجاليــة ،وهــي الدعــوة التــي ترجمــت

يف تشــكيل لجنــة استشــارية لهــذا الغــرض
تضــع كفــاءات وطنيــة مــن القطاعــن
العــام والخــاص لبلــورة منــوذج تنمــوي
جديــد لبنــاء مغــرب الغــد ينبنــي عــى
املقاربــة التشــاركية ويربــط مبــدأ املســؤولية
باملحاســبة.
فالنمــوذج التنمــوي املطــروح ،مطالــب
باالســتثامر يف التعليــم ويف منظومــة التكوين
املهنــي لتكــون يف مســتوى املشــاريع الكــرى
التــي يعرفهــا املغــرب ،وفتــح تخصصــات
جديــدة تتناســب واالســتثامر وســوق
الشــغل.
وهنــا ،ال ميكننــا أن ننــى آثار جائحــة كورونا
التــي أخضعــت منوذجنــا التنمــوي لتمريــن
جديــد .إذ بعــد تســجيل الحــاالت األوىل مــن
هــذا الوبــاء يف بالدنــا ،انهمــك الــرأي العــام
والســلطات العموميــة واملجتمــع املــدين
باالهتــام باآلليــات والطــرق التكميليــة
للتصــدي ولتدبــر هــذه األزمــة .فاملغــرب
اآلن أصبــح يعيــش وضعــا جديــدا بأوليــات
جديــدة ذات طابــع فجــايئ فرضتهــا الظرفيــة
العامليــة ملواجهــة هــذا الوبــاء الفتــاك ،و مبــا

صاحبهــا مــن قيــود بلغــت إىل حــد إقــرار
حالــة الطــوارئ الصحيــة عــى الرغــم مــن
تداعيــات هــذه اإلجــراءات عــى الوضــع
االقتصــادي .وســتدفع الجائحــة إىل التفكــر
مــن جديــد إلعــادة التــرف يف رســم
سياســة تنمويــة جديــدة كمطلــب ملــح مــن
خــال العمــل عــى تأهيــل القطــاع الصحــي،
وتأهيــل االقتصــاد املحــي والرفــع مــن
منســوب التضامــن والتامســك االجتامعــي
مــن مختلــف مكونــات الشــعب .وقــد
كانــت دعــوة امللــك إىل إحــداث صنــدوق
للدعــم والعمــل عــى تخصيــص دفعــات
ماليــة للفئــات الهشــة ،ومتتيــع املقــاوالت
مبــادرة عبقريــة ،قلصــت الكثــر مــن اآلثــار
التــي كان ميكــن أن تحدثهــا الجائحــة.
إن املغــرب يتوفــر عــى جميــع القــدرات
واملقومــات ليحــول األزمــات إىل فــرص،
لذلــك يجــب تطويــر قطــاع الخدمــات
كبديــل للقطــاع الغــر املهيــكل ،وترسيــع
وتــرة التصنيــع لتحقيــق تحــول تنمــوي
يف االقتصــاد وخلــق فــرص الشــغل ،كــا
يجــب مواكبــة املخطــط القــروي قصــد
خلــق فــرص الشــغل ،ومواكبــة املجــال
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القــروي بقصــد خلــق طبقــة اجتامعيــة
فالحيــة متوســطة باعتبــار الفالحــة جــزءا
مــن حــل معضلــة البطالــة .كــا يجــب
تحســن خدمــات املراكــز الصحيــة للمغــرب
وذلــك عــر ضــان خدمــة صحيــة مالمئــة.
أمــا يف قطــاع التعليــم ،فيجــب الرتكيــز عــى
محاربــة الهــدر املــدريس بالوســط القــروي،
مــع اتبــاع سياســة تهــدف إىل تعميــم منــوذج
املدرســة الجامعيــة وذلــك بتجميــع تالميــذ
جامعــة قرويــة معينــة يف مدرســة واحــدة
مبــا تســتجيب ملعايــر عاليــة الجــوة.
وتحتــاج املدرســة إىل إصالحــات تجعلهــا
متالمئــة مــع تطــورات ســوق الشــغل،
وتتناســب مــع االختصاصــات التــي تلبــي
حاجيــات بنــاء مشــاريع املغــرب الجديــد.
مــن جانــب آخــر ،يعــج املغــرب بكفــاءات
تلزمهــا الفرصــة والدعــم وكل مــا يجــب
فعلــه هــو فتــح املجــال لهــا وتحريــر ســوق
الخــرة مــن عقــدة االرتبــاط األجنبــي.
ولعــل تشــجيع عالمــة صنــع يف املغــرب،
ومتكــن املقــاوالت املغربيــة وتشــجيعها
لتصنيــع منتوجــات يف مختلــف املجــاالت.
ســتكون بــكل تأكيــد مفتاحــا لجــزء هــام
مــن هــذه املعضــات ،ومتكــن املقــاوالت
املغربيــة و تشــجيعها لتصنيــع منتوجــات يف
مختلــف املجــاالت.
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يجــب كذلــك عــدم االرتهــان لالســتثامرات
األجنبيــة باإلضافــة إىل رضورة توفــر البــاد
عــى اســراتيجية العمــل مبنطــق تدبــر
األزمــات ،كــا يجب االعتــاد عىل املســتثمر

املحــي لتحقيــق االكتفــاء الــذايت يف املــوارد
الفالحيــة والغذائيــة والقضــاء عــى الســوق
الســوداء واالقتصــاد الغــر املنظــم وذلــك
بهيكلــة االقتصــاد الوطنــي ،والتخفيــف مــن
التبعيــة للخــارج فيــا يتعلــق بالــواردات
التــي ميكــن تصنيعهــا محليــا.
يجــب اغتنــام وعــي املغاربــة اليــوم
ويقظتهــم وإدماجهــم يف مسلســل التجربــة
الدميقراطيــة الحيــة الوطنيــة وتقديــم
عــرض ســيايس بديــل مبنــي عــى املنج ـزات
والكفــاءات والعمــل واإلبــداع والــذكاء
الــرايب ،فمغــرب الغــد مغــرب الوطنيــة
واالعتــزاز ،مغــرب العدالــة االجتامعيــة
وتكافــؤ الفــرص ،مغــرب بدولــة قويــة
ومبؤسســات فاعلــة ،مغــرب بقــوة صناعيــة
وحصانــة ضــد تقلبــات األســواق العامليــة،
مغــرب ينعــم فيــه املواطــن بالحــق يف
الصحــة والتعليــم والشــغل الكريــم ،مغــرب
الحقــوق والواجبــات والقيــم املجتمعيــة
املبنيــة عــى الوحــدة والتضامــن والتامســك
االجتامعــي .مغــرب باقتصــاد مهيــكل
ومبؤسســا ت تضمــن تد بــر ا لجا نــب
االجتامعــي ،مغــرب الثقــة والكرامــة.
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رؤية استرشافية ملغرب الغد
أسامة عباس كروم
منذ حصوله عىل االستقالل ،انخرط املغرب
يف مسار إصالحي عىل املستوى السيايس،
االجتامعــي واالقتصــادي .كان الهــدف منــه
تشييد دولة املؤسسات و جعل املواطن يف
صلب التنمية و ذلك عرب مجموعة من الربامج
القطاعية ،إال أنه و نظرا ملحدودية املوارد و
غياب اسرتاتيجية مندمجة رسعان ما أبانت
تلك السياسات العمومية عىل محدوديتها،
مام دفع باملغرب و بإيعاز من صندوق النقد
الدويل و البنك العاملي إىل إجراء إصالحات
بنيوية تجلت يف برنامج التقويم الهيكيل،
الذي جنب الدولة الدخول يف أزمة اقتصادية
كان يصعب التكهن بوقوعها ،إال أنه كان لذلك
الربنامج آثار وخيمة عىل املستوى االجتامعي
نتيجة تخفيض الدولة للنفقات املخصصة
لكل من التعليم و الصحة و التشغيل مام زاد
من حدة الهشاشة االجتامعية و الفقر.

98

ففــي أواخــر التســعينات أظهــرت تلــك
االصالحات الهيكلية عدم نجاعتها .إذ سيشهد
املغرب مرة أخرى أزمة أكرث عمقا كان قد
أطلق عليها امللك الراحــل الحســن الثاين
« السكتة القلبية » ،مــا اســتدعى تظافر
الجهود من أجــل تجاوزهــا ،ومــرة أخرى

ستضطر الدولة إىل تعبئة جميع مواردها.
ولكن هذه املرة وفق نظرة استرشافية تروم
إىل حفظ التوازنات املالية للدولة دون إغفال
الجانب االجتامعي يف السياسات العمومية.
ومع تقلــد صاحــب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله الحكم ،أعطيت دينامية
جد يد ة ملختلف ا لربا مج ا لتنمو ية عىل
املستويني االقتصادي واالجتامعي ،بدت
تجلياتها األساسية يف إطالق مجموعة من
األوراش الكربى وعىل رأسها برنامج املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية ،الذي كان له وقع
جد إيجايب خصوصا عىل الفئات الهشة.
أما عــى املســتوى املؤسســايت فقد تم العمل
عــى عرصنــة مرافــق الدولــة وتقويــة جميــع
املؤسسات الدســتورية ،ليــأيت دستور 2011
كإطار مرجعــي وخارطــة طريــق من أجل
مواصلة اإلصالحات.
أما عىل املستوى االقتصادي فقد تم إقرار
سياسات عمومية الهدف منها هو الرفع من
تنافسية املقاوالت املغربية وتقوية االنفتاح
عىل السوق املغربية وعىل االقتصاد العاملي،
عرب توقيع مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر

مرورا بوضع برامج قطاعية ضخمة تقوم عىل
خلق رشاكات بني القطاعني العام والخاص.
ولكــن بالرغــم مــن املجهــودات املبذولــة
وبالنظر إىل حجم التحديات كان من الالزم
إعطاء دفعة جديدة للمسار التنموي ،ومن
تم جاء الخطاب املليك السامي الذي أسس
لبداية جديدة من اإلصالحات وفق منظور
شمويل ،أنيط للجنة مكونة من مجموعة
مــن املفكريــن و الخـراء أطلــق عليهــا اســم
« اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد »
عهد إليها وضع تصور ملغرب الغد ،وذلك عرب
االعتامد عىل مقاربة تشاركية وانفتاح عىل
جميع مكونات املجتمع من أحزاب ونقابات
ومجتمع مدين ،وذلك باستحضار تام للحس
الوطني وبتجــرد مــن كل خلفيــات سياسية
ضيقة مع العمل عىل تثمني جميع املكتسبات
التي حققها املغرب خالل العقدين األخريين.
و يحفزنا هذا إىل طرح مجموعة من التساؤالت
املوضوعية التي قد تعطي إضاءات عن
مضمون و شكل النموذج التنموي املنشود:
• عــى مــاذا ســيعتمد النمــوذج التنمــوي
الجديــد ؟

• ما هي القطاعات ذات األولوية ؟
• مــا هــي األهــداف مــن وراء تبنــي هــذا
النمــوذج التنمــوي الجديــد ؟
يعتــر كل منــوذج تنمــوي مخططــا توجيهيــا
للسياســات العموميــة مــن أجــل تحقيــق
األهداف االسرتاتيجية عىل املستوى املؤسسايت
واالقتصادي واالجتامعــي ،مــع األخــذ بعــن
اإلعتبــار اإلمكانيــات واملــوارد التي يتعني
توظيفها بالطريقة األكرث نجاعة وفعالية.
وعىل ضوء ما سبق ،فإن النموذج التنموي
الجديــد يجــب أن يشــكل مرشوعــا هيكليــا
ومندمجا ملختلف الربامج القطاعية ،مراعيا يف
ذلك التفاوتات املجالية بني مختلف جهات
اململكة بشكل يضمن تقليص تلك االختالالت
وجعلها عىل نفس املســتوى التنمــوي .كــا
يتعــن ترتيــب األولويــات بشــكل يجعل لتلك
الربامج وقع عىل املعيش اليومي للمواطن
من جهة ،ومن جهة أخرى تقوية التوازنات
املاكرو-اقتصادية للدولة.
إذن عىل املستوى العميل وإسهاما يف النقاش
املوسع حول التصورات املتعلقة بالنموذج
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التنموي الجديد ميكن عرض بعض املقرتحات
كالتايل:
على امل�ستوى االقت�صادي:
تعزيز موارد الدولة عرب العمل عىل توسيع
الوعــاء الرضيبــي عــوض الزيــادة يف الضغــط
الرضيبي.
• تقوية مساهمة القطاع البنيك بالدفع
باملنظومة االقتصادية عرب تبسيط آليات ولوج
املقاوالت للقروض البنكية.
• الرفع من تنافسية املقاوالت املغربية عرب
متكينها من اإلمكانيات واملوارد الرضورية
للعمل عىل تحسني جودة منتوجها مام
سيمكنها من االنفتاح عىل أسواق جديدة.
• النهوض بالقطاع الفالحي و ذلك عن طريق
التشجيع عىل عرصنة القطاع وتغيري نظام
االستغالل عرب خلق تجمعات فالحية كربى
سيكون من تداعياتها تخفيض كلفة اإلنتاج،
وبالتايل الرفع من القيمة املضافة للقطاع،
واإلسهام بشكل أكرب يف الناتج الداخيل الخام.
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• الحد من سياسة الريع يف بعض القطاعات
كالصيد يف أعايل البحار ومقالع الرمال،
و فتحها يف وجه جميع املستثمرين عرب تبني
نظام دفاتر التحمالت ،مام سيدر عىل خزينة
الدولة مبالغ مهمة.
• العمل عىل استقطاب مستثمرين أجانب
حاملني ملشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة.

• تفعيل تنزيل ورش الجهوية املوسعة
بطريقة تجعل منه رافعة للتنمية من خالل
الرتكيز عىل متييز املوارد التي تتوفر عليها كل
جهة ،وتقوية التفاعل بني الجهات بشكل
يحد من التفاوتات املجالية بني مختلف
مناطق اململكة.
• تنمية البنيات التحتية من طرق سيارة يف
املغرب وخطوط سككية تربط بني مختلف
مناطق املغرب حتى تشكل محفزا قويا
للرفع من الدينامية التجارية وكذا تعزيز دور
املغرب باعتباره بوابة إفريقية وخط الوصل
بني دول الشامل والجنوب.
• تنمية القطاع السياحي عرب الرتويج لوجهات
جديدة وخلق فضاءات سياحية متكاملة
تستجيب للمعايري الدولية ملتطلبات السياح.
على امل�ستوى االجتماعي:
قطاع التعليم
• تغيــر الربامــج الرتبويــة بشــكل يجعــل
مــن املناهــج الدراســية أكــر تخصصــا ومــن
الفضــاء الرتبــوي أرضيــة لــروح املبــادرة لــدى
التالميــذ والطلبــة وكســب مهــارات فرديــة
تســهل اندماجهــم.
• العمــل عــى تقويــة البحــث العلمــي
داخــل املؤسســات الجامعيــة عــر الرفــع مــن
امليزانيــة املخصصــة للجامعــات.
• خلــق رشاكات بــن املؤسســات الجامعيــة
والقطــاع الخــاص مــن أجــل مالمئــة الربامــج
التكوينية مع متطلبات سوق الشغل.

• اعتامد التكنولوجيات الحديثة يف املنظومة
الرتبويـة ،وجعـل األقسـام الدراسـية مكانـا
للتفاعـل بين األسـتاذ و التلميـذ.

• الرفــع مــن جــودة الوحــدات الســكنية
التــي تدخــل يف إطــار عــروض الســكن
االقتصــادي و االجتامعــي.

• وضع اسرتاتيجية وطنية متكاملة ملحاربة
الهدر املدريس خصوصا يف املجال القروي.

• تحســن مخططــات التهيئــة بالنســبة
للمــدن الجديــدة لتشــمل جميــع املرافــق
الحيويــة عــوض االقتصــار عــى تشــييد
بنايــات ســكنية والتــي ال تأخــذ بعــن
االعتبــار املتطلبــات الســكنية.

يف ال�صحة :
• عرصنة املستشفيات الجامعية عرب الزيادة
من طاقتها االستيعابية ،وتزويدها باملوارد
البرشية واللوجستيكية لالضطالع بدورها
الكامل يف توفري الخدمات االستشفائية ذات
جودة عالية لكافة املواطنني.
• خلق أقطاب صحية متخصصــة يف عالج
بعض األمراض ذات التكلفة العالية كالرسطان
والقصور الكلوي.
• توسيع قامئة الخدمات الطبية املقدمة عىل
املستوى املحيل كمستوصفات القرب.
• إصالح االختالالت التي يعرفها نظام الرميد.
• االنفتــاح عــى التجــارب األجنبيــة الرائــدة
يف املجــال الصحــي و تبــادل الخــرات بــن
املغــرب و باقــي الــدول.
• تقوية املنظومة الصحية بشكل يجعل منها
قادرة عىل التعامل مع كل ظرفية استثنائية
عىل غرار جائحة كورونا و امتصاص الضغط
الذي قد تعرفه املؤسسات االستشفائية.
على م�ستوى ال�سكن:
• تظافــر جهــود جميــع املتدخلــن مــن أجــل
محاربــة الســكن الغــر الالئــق.

• تســهيل ولــوج األرس للقــروض البنكيــة مــن
أجــل اقتنــاء مســكن لهــا عــر تقويــة مــوارد
صنــدوق الضــان املركــزي.
• تعبئــة امللــك الخــاص للدولــة فيــا يخــص
األرايض الغــر مبنيــة ،و تقويــة املنعشــن
العقاريني بأمثنة تفضيلية يف إطار الرشاكة
من أجل توفري السكن بأمثنة معقولة تناسب
دخل األرس خصوصا من الطبقة الوسطى.
على م�ستوى ال�شغل:
• وضــع ا ســرا تيجية متكا ملــة فيــا
يخــص تكويــن ومواكبــة حامــي الشــواهد
وتسهيل إدماجهم يف سوق الشغل.
• تشجيع املبادرات الفردية لحاميل املشاريع
عرب تقديم الدعم و منحهم األفضلية يف الولوج
إىل الصفقات العمومية مع تقديم تحفيزات
رضيبية أكرب لهذه الفئة من الرشكات.
• النهوض بالدور الذي تلعبه مفتشية الشغل
يف مراقبــة ظــروف العمــل عــر تزويدهــم
باملوارد املادية و البرشية الالزمة لالطالع
بدورها الكامل يف أحسن الظروف.
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• تصنيف املقاوالت حسب احرتامها لقوانني
الشغل وظروف العمل وجعله معيارا للولوج
إىل الصفقات والطلبيات العمومية.

املؤسســات العموميــة تعنــى بتتبــع كل
شــكاية تتعلــق بشــبهة طلــب الرشوة
وترتيب اآلثار القانونية إذا ما أثبت ذلك.

على امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي:
• إصــاح شــامل للمؤسســات العموميــة
وترشيــع رقمنــة الخدمــات اإلداريــة.

• ترسيــع تنزيــل ورش الجهويــة املوســعة
باعتبــاره رضورة ملحــة لتحقيــق األهــداف
التنمويــة املســطرة.

• التنزيل الفعيل إلجراءات تبسيط املساطر
اإلدارية عىل أرض الواقع.
• تعزيــز الثقــة العموميــة بشــكل مبســط
وخلق نظام إلكرتوين لتتبع مآل الشكايات
والتظلامت.
• تعديل القانون املنظم لألحزاب و النقابات
بشكل يجعل منها قادرة عىل القيام بدورها
الكامل يف استقطاب الشباب و تأطري املواطنني
من أجل املساهمة يف تجويد السياسات
العمومية والحد من العزوف السيايس.
• ترسيم الدور الذي يلعبه املجتمع املدين يف
بلورة السياسات العمومية عرب خلق مؤسسة
دستورية تهتم بالنهوض بالعمل الجمعوي
وتعزيز دوره االقرتاحي تفعيال ملقتضيات
دستور .2011
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• وضــع أنظمــة لتقييــم الربامــج وتســطري
األهــداف مــع تقويــم كل االختــاالت دون
انتظــار انتهــاء الواليــات الحكوميــة.
• تفعيــل اســراتيجية وطنيــة ملحاربــة
الرشــوة تنبنــي عــى القــرب ،وذلــك عــر
خلــق مصالــح إداريــة عــى مســتوى جميــع

• توسيع التغطية االجتامعية لتشمل جميع
املواطنني من الفئات الهشة وذلك من خالل
االعتامد عىل معايري موضوعية ،وخلق آليات
تبادل املعلومات بني مختلف اإلدارات
لالستهداف األمثل للمستفيدين.
• تقويــة دور املعارضــة داخــل الربملــان مــن
أجــل مراقبــة العمــل الحكومــي.
• تعزيــز الــدور الرقــايب للمجلــس األعــى
للحســابات يف افتحــاص و مراقبة املؤسســات
العموميــة.
• تبني مقاربة النوع يف السياسات العمومية
الحيوية يف أفق املساواة بينها وبني الرجل.
تبقــى إذن هــذه بعــض املقرتحــات التــي
مــن شــأنها تعزيــز خلــق دولــة قويــة
تضمــن الرخــاء ملواطنيها ولألجيال القادمة،
إال أن تفعيلها يبقى رهينا بتوفر اإلرادة
السياسية الحقيقية لإلصالح ،وكذا تفعيل
ربط املسؤولية باملحاسبة والعمل بنكران
للذات تحت شعارنا الخالد :الله الوطن امللك.
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منوذج تنموي لتجاوز أعطاب املايض
واستثامر منجزات الحارض
غدي زكرياء
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أبانــت تقاريــر املنظــات الدوليــة أن املغرب
الزال يســجل تراجعــا ملحوظــا رغــم الجهــود
التــي مــا فتئــت تبذلهــا اململكــة املغربيــة
لســد الخصــاص عــى مســتوى الحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة للمواطــن يف ظــل
منــاخ معــومل يضــع قوالــب جاهــزة ومعايــر
معتمــدة للقــول مبــدى تحقــق مجتمــع
الكرامــة وهــو مــا ظهــر معــه وبامللمــوس
أن النمــوذج التنمــوي املنتهــج باملغــرب
أصبــح غــر ذي فاعليــة لتحقيــق رشوط
ومتطلبــات املرحلــة الراهنــة وهــو مــا حــدى
بالقامئــن عــى الشــأن العــام تحــت القيــادة
الرشــيدة لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد
الســادس نــره اللــه إىل اإلرساع يف تشــكيل
لجنــة متعــددة املشــارب والتكوينــات تضــع
ضمــن أولوياتهــا صياغــة منــوذج تنمــوي
جديــد يتجــاوب مــع متطلبــات املرحلــة
الحاليــة ويرقــى باآلمــال املســتقبلية للفئــات
العريضــة مــن الشــعب املغــريب حيــث
عكفــت هــذه اللجنــة منــذ إحداثهــا عــى
االلتقــاء والتشــاور مــع مختلــف مكونــات
املجتمــع املغــريب والفرقــاء االجتامعيــن
واالقتصاديــن واملجتمــع املــدين مــع عــدم

إغفــال الســاكنة الســجنية حرصــا منهــا عــى
صياغــة منــوذج تنمــوي يســتوعب الجميــع
ويحقــق مجتمــع املســاواة وتكافــؤ الفــرص
وهــو مــا مكننــي باعتبــاري أنتمــي إىل هــذه
الفئــة مــن التقــدم بتصــورات واقرتاحــات
رمبــا قــد تســاهم يف وضــع الخطــوط
العريضــة للمــروع التنمــوي وســأحاول
مالمســة األبعــاد االجتامعيــة واالقتصاديــة
والثقافيــة والحقوقيــة باعتبارهــا الروافــد
التــي تصــب يف مجتمــع العدالــة والكرامــة
وتحقيــق بلــد الحقــوق والحريــات الجامعية
والفرديــة مــن خــال مــا يــي:
• تعميــم التعليــم داخــل املجالــن الحــري
والقــروي ومحاربــة الهــدر املــدريس
وإجباريــة التعليــم حتــى مســتوى الثالثــة
ثانــوي مــع تشــجيع ودعــم البحــث العلمــي
داخــل الجامعــات وتخصيــص ميزانيــة ماليــة
هامــة لهــذا املجــال ووضــع دعامــات كافيــة
إلنجــاح التعليــم عــن بعــد وفتــح الجامعــات
أمــام املهتمــن بالبحــث العلمــي وكــذا
التكويــن املســتمر لألطــر العاملــة يف املجــال
وربــط التكوينــات والتخصصــات بســوق
الشــغل.

• التعريف باملوروث الثقايف لألمة مع إعادة
إحيائــه والعمــل عــى إغنــاء التنــوع الثقــايف
وجعله رافعة للتنمية مع العمل عىل توسيع
حرية الرأي والتعبــر عــر مختلــف املنابر.
• تكريــس ثقافــة حقــوق اإلنســان كثقافــة
ومامرســة.
• العمــل عــى ترسيــع املشــاريع االقتصاديــة
التــي أرشف عــى تدشــينها ملــك البــاد.
• التوزيــع العــادل للــروة ســواء عــى
املســتوى الفــردي او املجــايل مــع إعــادة
النظــر يف املــوروث العقــاري عــن فــرة
االســتعامر خصوصــا يف موضــوع األرايض
وتقســيامتها كأرايض الجمــوع والكيــش أو
األرايض الســالية وتطبيــق مبــدأ املســاواة
عــر متكــن فئــة النســاء مــن اإلرث.
• إشــكالية الولــوج إىل التمويــل ودعــم
املقــاوالت الصغــرى واملتوســطة ملحاربــة
العطالــة داخــل صفــوف الشــباب مــع العمل
عــى ترسيــع نظــام اإلدارة اإللكرتونيــة
لتســهيل الحصــول عــى الرتاخيــص وكــذا
محاربــة البريوقراطيــة.

• تشــجيع آليــات التســويق الداخــي
والخارجــي وتجويــد اإلنتــاج لتخفيــف العجز
املســجل عــى مســتوى امليــزان التجــاري
للدولــة والرتكيــز عــى تحقيــق اإلكتفــاء
الــذايت عــى املســتوى الطاقــي وتشــجيع
الطاقــات البديلــة والنظيفــة مــع إعــادة
النظــر يف الرتســانة الترشيعيــة املتعلقــة
باالســترياد والتصديروذلــك متاشــيا مــع
الفصل  71من دستور اململكة الذي جعلها
تدخل يف خانة املجال الترشيعي للمملكة.
• العمــل عــى ترسيــع تعويــم العملــة
لزيــادة كثافــة الصــادرات.
• إصــاح املنظومــة الرضيبيــة والعمــل عــى
إق ـرار التصالــح امللــزم مــع اإلدارة الرضيبيــة
مــع ترسيــع تنزيــل اإلدارة اإللكرتونيــة
للوقــوف يف وجــه التهــرب الرضيبــي
وتهريــب األمــوال إىل الخــارج مــع إعطــاء
ضامنــات كافيــة إلرجاعهــا.
• القطــع مــع الريــع االقتصــادي وسياســة
املأذونيــات واملقالــع مــع إعــال مبــدأ
تكافــؤ الفــرص واملســاواة بــن املواطنــن.
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• الحــد مــن االحتــكار االقتصــادي لبعــض
الفئــات والعائــات والرفــع مــن ســلطات
مجلــس املنافســة مــع تفعيــل تقاريــره.
• تفعيــل ربــط املســؤولية باملحاســبة
والعمــل عــى تفعيــل مبــدأ االســتحقاق
وتكافــؤ الفــرص داخــل اإلدارات املغربيــة.
• تفعيــل توصيــات ا ملجلــس األعــى
للحســابات وانفتاحــه عــى جســم النيابــة
العامــة قصــد تحريــك املتابعــات التأديبيــة
يف حــق املتورطــن يف قضايــا املــال العــام.
• ترسيــع تنزيــل الجهويــة املوســعة وتفعيــل
املركزيــة والالمتركــز وإعــال ميزانيــة الربامج
واألهداف.
• ترسيــع إنــزال اســتقاللية القضــاء عــن
باقــي الســلط.
• إصــاح املنظومــة القضائيــة مــع تفعيــل
قانــون العقوبــات البديلــة.
• الترسيــع باملصادقــة عــى مــروع القانون
الجنــايئ الــذي ظــل حبيــس املــادة املتعلقــة
باإلثـراء الغــر املــروع.
• ضامن حق املحاكمة العادلة.
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• تحويــل الســجون مــن حصــن ســالب
للحريــة إىل أوراش عمــل منتجــة ومســاهمة
يف االقتصــاد الوطنــي.
• إحــداث مكتبــات داخــل األحيــاء وفتحهــا
يف وجــه النــزالء طيلــة أيام األســبوع لتوســيع
قاعــدة املثقفــن يف صفوفهــم.
• تفعيــل تجربــة برنامــج مصالحــة مــع
ســجناء الحــق العــام مــع توفــر مجموعــة
مــن األخصائيــن النفســانيني واالجتامعيــن
لتأهيــل هــذه الفئــة حســب برامــج محكمــة
للمواكبــة الســلوكية والنفســية للنــزالء.

النــزالء يف املجتمــع كجســم فاعــل ملواجهــة
التحديات االجتامعية واالقتصادية.
• تحديــد مواعيــد الزيــارة عــن بعــد وكــذا
يف حالــة إلغائهــا إخبــار عائــات النــزالء
بالطــرق الرقميــة لتفــادي مشــقة التنقــل.
• تفعيــل التقــايض عــن بعــد لتفــادي التنقــل
إىل املحاكــم خصوصــا مــع النقــص املســجل
عــى مســتوى املــوارد البرشيــة.
• إعــادة النظــر يف برامــج إعــادة اإلدمــاج
وتخصيــص اعتــادات ماليــة ضخمــة

ملؤسســة محمــد الســادس إلعــادة إدمــاج
الســجناء وفتــح املجــال أمــام فعاليــات
املجتمــع املــدين للمســاهمة يف تتبــع عائــات
النــزالء خــال فــرات العقوبــة.
• إحــداث دور منتصــف الطريــق خصوصــا
للمفــرج عنهــم مــن املــدد الطويلــة.
• خلــق فــرص ترفيــه لنــزالء املؤسســات
الســجنية عــر تنظيــم برامــج ثقافيــة
وأنشــطة فنيــة ورياضيــة.

• تكافــؤ الفــرص مــن أجــل االســتفادة مــن
العفــو امللــي الســامي رشيطــة التميــز
بحســن الســرة والســلوك مــع االنخ ـراط يف
الربامــج الرتبويــة داخــل املؤسســة.
• تســهيل مســطرة الحصــول عــى رد االعتبار
بعــد انقضــاء العقوبة.
• تفعيل اتفاقية نيلسون مانديال الدولية
لسنة  1984من أجل تحسني ظروف االشتغال
بالنسبة ملوظفي وأطر املؤسسات السجنية
وتحقيق املعايري املعمول بها دوليا أي موظف
لكل  6سجناء.
• تحســن وضعيــة موظفــي املؤسســات
الســجنية حتــى ال يكونــوا عرضــة لإلغـراءات.

باعتبــاري أحــد مكونــات الســاكنة الســجنية
باملغــرب مــن أجــل تحقيــق مجتمــع الكرامة
الــذي يصبــو إليــه الجميــع فإنــه يجــب:

• إعــادة النظــر يف املــدة الزمنيــة الخاصــة
بالفســحة الصباحيــة واملســائية.

• العمــل عــى تحويــل الســجني مــن معــال
إىل عائــل ومنتــج أثنــاء فــرة العقوبــة.

• تنزيل برامج خاصة بجمعيات املجتمع
املدين من أجل املساهمة يف إعادة انخراط
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مغــرب الغــد و مســألة العدالــة املجاليــة
حاسني محمد
يف ظــل املتغ ـرات االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي تعرفهــا كل أطيــاف املجتمــع
املغــريب تــم اعتــاد الجهويــة املتقدمــة كإطــار عــام مــن أجــل تحقيــق العدالــة املجاليــة
مــن خــال آليــات خلــق الــروة وتحقيــق التنميــة املســتدامة وبالتــايل توزيــع عــادل لخـرات
التنميــة بــن كل جهــات اململكــة .كــا جــاء يف الرســالة امللكيــة إىل املشــاركني يف الــدورة
الرابعــة ملنتــدى كرانــس مونتانــا التــي احتضنتهــا الداخلــة يف مــارس.2018

« إن الجهويــة املتقدمــة ليســت مجــرد تدبــر تـرايب أو إداري ،بــل هــي تجســيد
فعــي إلرادة قويــة عــى تجديــد بنيــات الدولــة وتحديثهــا ،مبــا يضمــن توطيــد
دعائــم التنميــة املندمجــة ملجاالتنــا الرتابيــة ،ومــن مثــة تجميــع طاقــات كافــة
الفاعلــن حــول مــروع ينخــرط فيــه الجميــع »
فقــد جــرى اختيــار الجهويــة املتقدمــة لتكويــن أســاس النمــوذج التنمــوي االقتصــادي املغــريب
وعنــد تحليلنــا للواقــع و معرفــة مــدى بلــوغ األهــداف املتوخــاة مــن تقســيم املغــرب إىل
جهــات يتضــح جليــا أن الجــزء األكــر مــن التنميــة املســتدامة كــا كان يـراد لهــا أن تتحقــق
مل تصــل إىل العدالــة االجتامعيــة بــل زادت الفــوارق وشــهد نســق الســلم االجتامعــي
مجموعــة مــن األزمــات مــا دفــع إىل رضورة إعــادة النظــر يف ركائــز خلــق التنميــة وبلــورة
رؤيــا شــمولية جديــدة متكــن مــن إعطــاء نفــس جديــد للتنميــة مــن أجــل تجــاوز مكامــن
الضعــف يف تلبيــة الحاجيــات ذات البعــد املجــايل الــذي يجــب أن يرتكــز بالــرورة عــى
العدالــة املجاليــة والرتابيــة.
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لكــن ملــاذا عجــز النمــوذج التنمــوي الحــايل يف تحقيــق التنميــة املجاليــة املســتدامة؟
وهــل هنــاك بديــل عــن النمــوذج التنمــوي الحــايل ميكــن اعتــاده مــن أجــل تجــاوز
االزمــات؟ وكيــف ميكــن لهــذا النمــوذج التنمــوي أن يــريس املبــادئ األساســية للدســتور

مــن خــال إقــرار ربــط املســؤولية باملحاســبة إلعــادة الثقــة بــن املؤسســات ومختلــف
مكونــات املجتمــع املغــريب؟
ايجابيات النموذج التنموي و �سلبياته
اســتطاع املغــرب يف الســنوات األخــرة مضاعفــة حجــم االقتصــاد الوطنــي بفضــل إنجــازه
ملجموعــة مــن األوراش تتعلــق بالبنيــات التحتيــة وإنشــاء مشــاريع كــرى ،و بهــذا تــم
تحقيــق قفــزة نوعيــة يف النمــو االقتصــادي بدايــة األلفيــة الثالثــة امتــدت إىل غايــة 2008
حيــث عــرف العــامل آنــذاك أزمــة اقتصاديــة كان لهــا التأثــر املبــارش عــى االقتصــاد الوطنــي
باعتبــاره اقتصــادا تابعــا فــكان لزامــا أن يتــم التفكــر يف إدخــال إصالحــات عــى النمــوذج
التنمــوي الــذي اعتمــد فيــه بنســبة كبــرة جــدا عــى االســتهالك حيــث نشــطت القــروض
البنكيــة ملختلــف األرس املغربيــة والتــي كانــت لهــا انعكاســات ســلبية عــى الخزينــة العامــة
للمملكــة مــا جعــل امللــك محمــد الســادس يف خطابــه االفتتاحــي للــدورة الترشيعيــة لشــهر
اكتوبــر 2017يكشــف عــى أن النمــوذج التنمــوي غــر قــادر عىل االســتجابة للحاجيــات امللحة
و املتزايــدة للمواطنــن و غــر قــادر عــى الحــد مــن الفــوارق بــن مختلــف فئــات املغاربــة
و التفاوتات املجالية و عىل تحقيق العدالة االجتامعية.
لكــن مــا يعــاب عــى النمــوذج التنمــوي يف ظــل الجهويــة املتقدمــة أنــه مل يأخــذ بعــن
االعتبــار البعــد املجــايل مــن أجــل تحقيــق عدالة مجاليــة للتنميــة بــكل مســتوياتها االقتصادية
االجتامعيــة البرشيــة وتقييــم عــادل آلليــات خلــق الــروة بــن كل جهــات اململكــة وتوزيــع
مثــار التنميــة بــن الجهــات الغنيــة والفقــرة وهــذا مــا أدى يف النهايــة إىل انعــدام املوازنــة بــن
التنميــة االقتصاديــة ورضورات التنميــة االجتامعيــة ومــن هنــا نطــرح األســئلة التاليــة :كيــف
ميكــن وضــع بديــل لهــذا النمــوذج التنمــوي الــذي اتســم بالهشاشــة االجتامعيــة؟ وماهــي
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األط ـراف املؤهلــة للمشــاركة يف صياغتــه؟ وكيــف ميكــن أن تصبــح الجهويــة املتقدمــة ســببا
يف نجــاح النمــوذج التنمــوي؟
النموذج التنموي اجلديد ورهانات امل�ستقبل
إن النمــوذج التنمــوي الجديــد ال ميكنــه أن يشــكل قطيعــة مــع ســابقيه بــل هــو امتــداد
للتوجهــات الكــرى لإلصالحــات التــي تــم إقرارهــا .ومــا مييــز هــذا النمــوذج هــو إدخــال البعد
االجتامعــي كأســاس لتحقيــق التنميــة بكاملهــا مــا جعــل املواطــن املغــريب يف صلــب عمليــة
التنميــة واعتبــاره هــو األســاس يف كل القطاعــات أي التعليــم والصحــة ومــا إىل ذلــك وهــذا
مــا جــاء يف الخطــاب الســامي للذكــرى العرشيــن لعيــد العــرش املجيــد ،حيــث أن الهيئــة
االستشــارية التــي ســتقوم بصياغــة املضامــن األساســية للنمــوذج التنمــوي الجديــد يجــب أن
تتكــون مــن مختلــف أطيــاف املجتمــع املغــريب أحزابــا ونقابــات وغرفــا مهنيــة وجمعيــات
ومواطنــن كــا يجــب أن تأخــذ بعــن االعتبــار البعــد الجهــوي يف تقليــص الفــوارق بــن
الجهــات بهــدف تحقيــق النمــو االقتصــادي يف ظــرف وجيــز وإيجــاد ميكانيزمــات جديــدة
لخلــق الــروة وتوزيعهــا بــن الجهــات بشــكل عــادل.
مــن األهميــة هنــا الحــرص عــى إرشاك كل الكفــاءات الوطنيــة ذات تعليــم عــال وتجربــة
مجاليــة ،باعتبارهــا مــن أهــم املرتك ـزات القــادرة عــى إق ـرار نظــرة شــمولية لخلــق رشوط
إنجــاز املشــاريع الآلزمــة مــن أجــل إنجــاح النمــوذج التنمــوي الجديــد وبتوفــر عقليــات
جديــدة قــادرة عــى تجــاوز كل األخطــاء ومســايرة التطــور االقتصــادي الوطنــي والعاملــي
الــذي ال يتوقــف عــن النمــو وتوفــر الوســائل الكفيلــة بإيجــاد آليــات التنســيق بــن مختلــف
القطاعــات الوزاريــة وإقــرار مبــدأ الحكامــة التدبرييــة وعــدم اغفــال مســاهمة املواطــن
املغــريب يف تنميــة البــاد.
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إن االعتبــارات املســتجدة والطارئــة املتمثلــة يف الضيــف الثقيــل الــذي يجتــاح كل أنحــاء
العــامل ومل يســتنث وطننــا الحبيــب وهــو فــروس كورونــا املســتجد والــذي لــوال ألطــاف اللــه
ولرؤيــا الســديدة مللــك البــاد الــذي تدخــل بحــزم ورصامــة ليضــع صحــة مواطنيــه ورعايــاه
أوىل األولويــات .وقــد أعطــى ذلــك درســا بــأن إرشاك الكفــاءات ومختلــف هيئــات املجتمــع
املــدين ســواء يف صياغــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يشــمل النظــرة االســترشافية أو يف
التصــدي لألزمــة الوبائيــة ضامنــة مهمــة يف خلــق منــاخ دفــع إيجــايب لــكل فعاليــات املجتمــع.
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النموذج التنموي الجديد :
اآلفاق املستقبلية وأوراش التنمية
مصطفى القضاوي
يلعــب تأطــر القطــاع غــر املهيــكل دورا
هامــا يف تعزيــز قيــم املواطنــة التــي تشــكل
حجــر الزاويــة يف تحقيــق التنميــة عــى
جميــع املســتويات باعتبارهــا املحــرك الــذي
يتحكــم يف الترسيــع بتنزيــل مقتضيــات
التنميــة كاإلنتــاج وخلــق الــروة وتعزيــز
التنافســية االقتصاديــة والتقليــل مــن
الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة ،األمــر
الــذي يتطلــب تشــجيع فعاليــات املجتمــع
املــدين بتســهيل املســاطر القانونيــة إلنشــاء
الجمعيــات املهتمــة بهــذا الشــأن وتحفيزهــا
باالســتفادة مــن الفضــاءات الثقافيــة ودور
الشــباب للقيــام بــدور التوعيــة والتحســيس
مــن خــال أنشــطة فنيــة ورياضيــة وثقافيــة
باالعتــاد عــى رشوط االنخـراط يف مشــاريع
تنمويــة هادفــة للمنخرطــن.
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ويحيلنــا هــذا األمــر عــى رضورة تأســيس
نــوادي للمجتمــع املدين يف املجالــن الحرضي
و القــروي تقــدم أنشــطة مبضامــن قامئة عىل
أســاس تحقيــق غــرض الهيكلــة للعاملــن يف
القطــاع غــر املهيــكل الــذي يشــكل الشــطر
الكبــر لالقتصــاد الوطنــي وتقديــم خدمــات

موازيــة يســتفيد منهــا املنخرطــون كوضــع
فضاءاتهــا رهــن االســتفادة للمقــاول الــذايت
واملقــاول الصغــر يف عــرض منتجاتهــم
وكــذا االســتفادة منهــا يف املناســبات العائليــة
إلعطــاء الديناميــة بالتدابري اإلجرائيــة لتنزيل
املبــادرات النابعــة عنهــا وفــق مقتضيــات
النمــوذج التنمــوي بوضــع التعــاون الرابــط
بــن املؤسســات والنــوادي القائــم عــى
تحقيــق أكــر قــدر مــن املصلحــة الدافعــة
لعجلــة التنميــة ملــا تقدمــه النــوادي مــن
خدمــات اجتامعيــة عــى شــكل تطوعــي
ومتكينهــا مــن آليــة الرقابــة يف املجتمــع
مقابــل إمكانيــة الرتافــع عــن املواطنــن
الذيــن يعانــون مــن االختــاالت التــي قــد
تشــوب الحكامــة للمؤسســات املحليــة ،بعــد
رفــع اإلشــعارات و التوضيحــات يف شــأن
تظلامتهــم.
ويعــزى للمؤسســات العموميــة مهمــة
وضــع خرائــط اســتثامرية تقنيــة حيويــة
لالســتخدام يف اإلنتــاج الصناعــي والزراعــي
واألمــن املــايئ إلعتبــار اإلنتــاج الفالحــي ومــا
يشــكله مــن عصــب لالقتصــاد الوطنــي مــع

ترجمــة تلــك الخرائــط إىل مشــاريع إنتاجيــة
محــددة بهــا مختلــف مــؤرشات الجــدوى
االقتصــادي.
ووعيــا منهــا بــدور املعرفــة يف تحقيــق
االكتفــاء الــذايت واســتهالك املنتــوج الوطنــي
وتطويعهــا ملســايرة التطــور والنهضــة ،تعمل
الدولــة عــى وضــع خطــط و اس ـراتيجيات
لتجنيــب املجتمــع تداعيــات الظواهــر
العامليــة التــي ميــوج بهــا عرصنــا الحــايل
ووقايتــه مــن رشورهــا املتمثلــة يف الهيمنــة
االقتصاديــة والثقافيــة وطمــس الهويــة
ومســخ الشــخصية الوطنيــة.
إن هــذه الجائحــة التــي أصابــت املغــرب
عــى غــرار باقــي دول املعمــور أبــرزت
الــرورة امللحــة المتــاك القــدرة عــى
صياغــة الربامــج املعلوماتيــة وفــك رمــوز
الجينــات أي امتــاك املعرفــة يف جميــع
الفــروع والتخصصــات رغــم الفــوارق يف
مجــال الهندســة الوراثيــة املحتكــرة يف
الــدول الصناعيــة الكــرى التــي ميكــن
أن تكــون خطــرا محدقــا بنــا لــو أيسء

اســتخدامها وهــذا يدفــع إىل املطالبــة
بــرورة امتــاك رؤيــة مســتقبلية يف مجــال
الهندســة الوراثيــة والتقنيــة الحيويــة مــن
أجــل وضــع منهجيــة مغربيــة ألخالقيــات
الهندســة الوراثيــة مــن أجــل اإلعــار وترقيــة
الحيــاة عــى أرض املغــرب.
وبعــد التطــور امللمــوس واألوراش الكــرى
التــي أعطيــت انطالقاتهــا الفعليــة إال أننــا
يحذونــا التطلــع إىل معاينــة بنيــة تحتيــة
مــن الطريــق الســيار عــى طــول ســاحل
املغــرب ببحريــه إىل جانــب قطــار فائــق
الرسعــة والطــرق الســيارة لألقاليــم الداخليــة
والجنــوب الرشقــي تربطهــا باملوانــئ وســفن
مغربيــة لنقــل الســلع لإلنتــاج والرفــع مــن
مقــدار الصــادرات وتنوعهــا عــى مختلــف
األســواق الدوليــة مبــا يعــود عــى املغــرب
بالعملــة الصعبــة وإنتــاج الحديــد والصلــب.
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Le Maroc de demain
Hajar Al Moukadam

Entre 2000 et 2020, l’image du Maroc a complètement changé
à travers le monde. Alors qu’il était un simple pays d’Afrique
parmi tant d’autres, le Maroc d’aujourd’hui est considéré
comme une puissance africaine. Outre son positionnement
stratégique et son ouverture sur l’océan Atlantique et la mer
Méditerranée, le Maroc a su investir les richesses de ses terres
et l’ouverture d’esprit de ses habitants pour aller de l’avant.
Malgré cela, le Maroc est officiellement toujours un pays en
voie de développement, et même si les efforts fournis sont
considérables, on a encore du chemin à faire que ce soit sur le
plan économique, social, ou même politique.
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Commençant par l’économie, notre pays si cher à nos cœurs
a certes développé son économie sur les deux dernières
décennies, mais il reste des efforts à faire, et plus des
investissements auront lieu au Maroc plus il y aura d’emplois
et donc moins de chômage, les Marocains sont loin d’être des
fainéants, et la preuve sont les Marocains résidents à l’étranger
et qui travaillent d’arrache-pied sans se plaindre dans leurs pays
d’accueil et même si leur pays natal leur est cher, le manque
d’efforts de travail ne leur permet pas d’y retourner pour s’y
installer, et par conséquent ils préfèrent rester finalement
à l’étranger et revenir au Maroc quand ils ont le mal du pays
ou une fois arrivés à l’âge de la retraite, et ceci est vraiment
désolant.

D’un point de vue social, les disparités sociales font barrage
et n’aident pas à sécuriser l’avenir des plus démunis, le SMIG
est à peine suffisant pour payer un loyer, et il faudra revoir
les conditions requises pour octroyer la sécurité sociale aux
citoyens marocains, car la sécurité sociale devrait être le droit
de tout un chacun, et pourquoi ne pas prendre exemple sur les
pays développés et permettre aux hôpitaux publics de fournir
des IRM, radiographiques et scanners couverts totalement par
la sécurité sociale et sans rendez-vous.
Politiquement parlant, le Maroc devra encourager les jeunes
à s’y invertir et à y introduire de nouvelles idées, des idées
fraîches et déterminantes. Les temps changent, (phrase
supprimée) alors il est temps d’arrêter de voir les jeunes comme
des irresponsables, insouciants et incapables, et pour cela, il va
falloir leur faire confiance et leur donner une chance.
La voie qu’a pris le Maroc est très encourageante, mais il ne
faudra surtout pas ralentir la cadence. Les pays développés
continuent à se développer, alors nous devons aller de l’avant et
fournir deux fois plus d’efforts pour peser encore plus lourd sur
la balance et être l’exemple à suivre en Afrique, et parce qu’à la
fin, on ne récolte que ce que l’on sème.
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La jeunesse d’aujourd’hui
et le Maroc de demain
Fatima Zahra Hamamm
Notre royaume est l’un des plus beaux pays du monde, une perle dont
chaque jeune de notre société doit prendre soin, quelles que soient
ses conditions par son amour, sa volonté et sa citoyenneté. De même
le royaume a considérablement contribué à faciliter la participation
des jeunes pour construire le Maroc de demain mais (quelques mots
supprimés) dans tous les discours, le mot « Jeunesses » est abordé d’une
façon générale. Il serait plus judicieux de préciser de quelle jeunesse il
s’agit ? Urbaine ? Rurale ? Éduquée ? Vulnérable ? Au chômage ?…
La femme marocaine, une parmi ces jeunes, et cette femme fait de la
solidarité sociale une priorité absolue. Elle est moderne et ouverte sur le
monde, son quotidien est très actif entre la représentation de son pays
dans les domaines sociaux et de bienfaisance et l’éducation exemplaire
qu’elle veille à donner à ses enfants.
On ne doit surtout pas oublier que la femme marocaine incarne une
nouvelle image de la femme arabe, elle marque un changement de la
société civile marocaine, l’espace accordé au gendre féminin et de plus en
plus investi par de brillantes et talentueuses femmes marocaines.
Mais il faut avouer que même la jeunesse derrière les grilles a le droit de
contribuer et spécialement les femmes détenues, malgré tout leur chagrin
elles font de leur mieux et continuent à se battre pour s’imposer un peu
plus.
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La plupart des femmes proposent d’activer la coopération, avoir un
suivie suivi quotidien par le conseil national des droits de l’homme ,
avoir une collaboration avec le ministère de la solidarité de la famille et
de développement social et avoir des rencontres quotidiennes avec des
sociologues.
À la fin je tiens à penser aux femmes détenues accompagnées par leurs
enfants et je demande qu’on leur donne beaucoup plus d’importance,
non seulement à elles, mais leurs petits également.
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4. La condition pour des résultats efficaces et efficients est de traiter ces
trois éléments comme un seul corps et actionner toutes les volontés vers
une mobilisation générale. Toute la population doit se responsabiliser
pour le même essor et faire appel à l’esprit patriote pour faire adhérer le
maximum de la population expliquant la volonté inébranlable d’arriver
à des objectifs clairs (l’exemple de la route de l’unité, la marche verte,
la crise sanitaire du Virus covid19) est un flagrant exemple que le
marocain adhère aux messages clairs quand l’enjeu est important.
Pour commencer, pour toute intégration de ce nouveau modèle de
développement de la part de la population, il faudrait créer les moyens
nécessaires et un environnement de richesse, rebâtir une économie forte et
ultra-compétitive, lançant de nouveaux programmes d’investissement , se
donner des objectifs très pratiques s’ouvrant aux différentes économies du
monde, benchmarker les meilleurs tout en gardant notre spécificité nationale
« zone de libre-échange, créer l’économie de région, créer des échanges
d’expériences entre les entreprises marocaines et internationales, injecter de la
liquidité par le biais du système financier , créer un climat de confiance dans le
monde des affaires ….etc».
Oser serait le maître mot pour une économie dynamique et novatrice mettant
le focus sur des grappes donnant le maximum de la valeur ajoutée et se libérer
d’une économie sclérosée, et archaïque, nonobstant, avoir des conditions
économiques favorables n’est nullement suffisant car l’élément humain est
central, en effet, comment peut-on créer, imaginer, bien travailler, se surpasser
ou gérer si l’humain est défaillant ?
Ainsi, la refonte du système éducatif pour créer des élites et des têtes bien
faites, capables de performance et de gestion de crise avec une intégrité et une
sincérité patriotique est le point d’ancrage liant tous les besoins connexes. Pour
cela, revoir le budget de l’éducation nationale d’une manière radicale faisant
des professeurs des stars et des étudiants des énergies sans fin est une fin en soi.
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Aujourd’hui, le Maroc souffre chroniquement d’un système éducatif très
défaillant, du primaire à l’université, le système doit intégrer l’éthique et
l’apprentissage dans un esprit d’analyse avec une ouverture sur les langues, les
autres cultures et viser à améliorer l’esprit et le rendre autonome et novateur.
Grâce à cet effort le Maroc va pouvoir emboîter le pas à une génération
d’hommes et de femmes prêts à gérer des entreprises, des administrations avec
un sens des valeurs, une démarche logique et créatrice loin de toute éducation
scolastique.

« On ne peut pas gagner les défis du développement si on n’a pas le capital
humain qui pourra le gérer ».
En dernier lieu et non le moindre, revoir le système à travers des démarches
logiques et non sécuritaires et dépasser tout esprit de coercition pour un esprit
de réintégration, privilégier les mesures alternatives et en faisant tout pour
préserver les droits d’autrui et enraciner encore plus l’état de droit dans le pays.
Aussi, si on réussit l’éducation par le patriotisme et de l’éthique dans un climat
de prospérité économique, l’environnement social sera plus propice, il y aura de
moins en moins des problèmes de justice et de délinquances, les brebis galeuses
seront plus faciles à gérer car peu, donc maîtrisables et le droit aura plus d’écho
et de poids.
Toutes ces prérogatives imbriquées induiront sans équivoque à une culture de
performance dans tous les domaines et par voie de conséquence une meilleure
couverture médicale, une meilleure couverture sociale, un épanouissement
de l’humain, une prise de conscience écologique, un peuple en perpétuelle
création, l’exception sportive, bref, une vraie conscience collective.
Le Souverain a annoncé lors de son discours Royal : « L’enjeu est ainsi de
rebâtir une économie forte et compétitive encourageant l’initiative privée,
en lançant de nouveaux programmes d’investissement productifs et en créant
de nouvelles opportunités d’emploi. Dans la même perspective, il convient
de renforcer l’efficacité des institutions et de faire évoluer les mentalités des
responsables ».
En effet, il faut dire que la construction d’une nation passe inexorablement
par des réformes audacieuses et grâce à la cohésion du roi et de son peuple,
l’exception marocaine sera toujours dans l’ordre du jour.
Notre Roi visionnaire a lancé ce chantier pour que le MAROC se place
au diapason des nations avancées et derrière sa bannière, on ne pourra que
transcender les difficultés à venir afin d’arriver aux résultats escomptés.
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Le nouveau modèle de développement
Hosni Skali Abdelsalam
Le guide de la nation le Roi Mohammed VI a dit lors de son discours adressé
au peuple : « plutôt que de s’inscrire dans une logique de rupture avec le passé
il s’agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement.
Il importe avant toute chose de faire preuve d’audace, d’esprit d’initiative,
d’un sens élevé des responsabilités lors de la mise en œuvre des conclusions
judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient
–elles difficiles ou coûteuses ».
Ainsi, le visage du Maroc de demain est en train de prendre forme à travers
les orientations du souverain appelant à une mobilisation générale afin de
concevoir une nouvelle vision stratégique semant les ingrédients pour aller de
l’avant.
Le projet fédérateur « made in Morocco » englobe les compétences du pays
pour pouvoir diagnostiquer les dysfonctionnements, faire un constat afin de
pouvoir tracer les pistes et esquisser un nouveau modèle de développement.
Pour cela, il faudrait revoir les questions suivantes :
• Quelle vision stratégique concorde avec le cap vers lequel
nous voulons aller ?
• Quelles sont les chantiers à prioriser ?
• Quelles sont les réformes économiques et sociales à établir ?
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Il va sans dire qu’aujourd‘hui l’ancien modèle de développement est arrivé
à bout de souffle malgré les différentes performances réalisées depuis
l’indépendance du MAROC, ceci en termes de : « l’infrastructure du pays, les
institutions démocratiques, l’augmentation du PIB, l’amélioration du niveau
de vie, les droits de l’HOMME, le projet titanesque de l’INDH, la couverture
médicale généralisée, etc.».
En effet, les différentes mutations mondiales métamorphosent d’une manière
continue les paramètres intrinsèques au pays et augmentent par ce fait les

difficultés d’adaptation et d’acclimatation par rapport au paysage mondial,
ceci explique la nécessité de mettre sur la table le débat de la refonte du modèle
existant et rend impératif une rétrospection du futur, et enfin, satisfaire les
besoins propres du pays.
Par ailleurs, pour pouvoir pallier les différentes lacunes et manquements, le
projet ne doit pas être seulement un projet social, il doit porter des réponses
claires sur la création de richesses économiques, la réforme de l’humain ainsi
que la gestion des différentes institutions ce qui représente aussi bien le moteur
et le catalyseur à l’échelle du pays.
Ce projet doit trouver des solutions inédites sur les grands maux de la société,
pour cela une démarche « leap frog » est nécessaire afin de sauter les étapes
classiques et de créer des chemins de traverse pour un développent en grand V.
« Zipper le temps » peut nous faire gagner plusieurs décennies de dur labour.
Par ce fait, le maillon fort pour esquiver les étapes est « de créer de la
richesse » dans un environnement prêt à l’absorber, le nourrir et le développer,
avec la synergie de trois éléments, toutes les prérogatives pour l’épanouissement
d’un pays verront le jour avec une facilité déconcertante. La démarche
systémique ayant pour tête de lance ces trois volets auront un impact direct
sur tous les axes stratégiques et fondamentaux sociaux, culturels, droits civils
environnementaux… etc.
1. Créer un environnement économique de création de richesses
financières et de performance.
2. Provoquer un vrai séisme dans les fondations du système éducatif et
rétablir l’esprit patriote et engagé respectant les valeurs humaines et
d’éthiques universelles.
3. Revoir le système judiciaire pour le transformer d’un système coercitif à
un système de réintégration et d’adhésion tout en préservant les droits
d’autrui et l’Etat de droit.
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ses préoccupations et l’humanisme, en tant que mouvement, a basé
toute sa pensée sur l’homme en lui faisant confiance, en l’instruisant,
en lui donnant une éducation complète tant au niveau physique
qu’intellectuel. Et c’est là, la même démarche que nous devons adopter.
Nous sommes amenés à apprendre à nos forces vives à pêcher et non
pas leur donner un poisson chaque jour et comme le disait Montaigne
« plutôt la tête bien faite que bien pleine.» Qu’elles- nos forces vivessachent dire « cultivons notre jardin » comme le voulait Voltaire. Et si
Rousseau pense à travers « l’Emile ou de l’éducation » que l’homme est
foncièrement bon et que c’est la société qui le corrompt, nous devons
agir et immuniser notre homme contre la corruption, les excès et les
extrémismes quels qu’ils soient.
Le Maroc de demain devra se réveiller avec un système éducatif adapté
aux exigences du marché de l’emploi : l’oisiveté n’est-elle pas la mère de
tous les vices ?
Un Maroc de demain compétitif, compétent ne peut exister que si
l’on rend la confiance au citoyen en les institutions en place : une
école qui forme des compétences, un hôpital qui dispense ses soins à
tout le monde, un tribunal équitable ? Ce Maroc n’existerait que si l’on
abolit le favoritisme et le clientélisme qui finissent par détruire la foi en
l’appartenance et poussent au reniement de l’identité. Pour assurer ce
Maroc de demain, il faudrait sans aucun doute, ne marginaliser aucune
composante de la société car marginaliser renforcerait le sentiment de
l’exclusion et par un rapport de cause à effet, renforcerait le sentiment
de frustration et par le même rapport renforcerait le sentiment de la
non-appartenance dont les conséquences pourraient être dévastatrices et
pour l’individu et pour la société.
Le Maroc de demain ouvrira grande les portes à tous ses enfants
expatriés qui y transféreront le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le
savoir devenir.
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Le Maroc de demain sera encore plus fort avec des partis politiques
citoyens, engagés pour la bonne cause et faisant abstraction systématique
de leurs ambitions individuelles ou partisanes au profit des ambitions de
toute une nation.
Le Maroc de demain devra être leader dans les énergies renouvelables
afin d’alléger la facture à l’importation des énergies fossiles et le gain
sera mis dans la réalisation de projets qui assureront le développement

durable des populations démunies et réduire ainsi l’écart existant entre
les couches sociales et qui pourrait être source de tension dont les
conséquences ne seraient guère bonnes.
Le Maroc de demain devra penser autrement et dépasser le fatalisme et le
déterminisme sources de léthargie et d’absence de prise d’initiative.
Le Maroc de demain devra s’intégrer dans le monde dans le cadre de la
globalisation sans pour autant se départir de ses spécificités éthiques et
culturelles.
Un Maroc de demain soucieux des problèmes environnementaux car
altérer gravement l’environnement condamnerait irrémédiablement
l’homme d’où l’obligation de sensibiliser la population -surtout les
enfants- aux risques encourus par une dégradation létale du biotope.
Un Maroc de demain qui ne montrerait pas les mêmes carences
manifestées lors de la crise du Covid 19 : un système de santé qui a
montré des défaillances tant au niveau des ressources humaines qu’au
niveau logistique ou infrastructurel. Une population qui a montré une
absence de conscience flagrante et une insouciance navrante vis-à-vis
de la pandémie faisant fi des rudiments de la prévention aggravant
ainsi la situation. Ce qui nécessite une révision globale des méthodes
d’éducation à la citoyenneté engagée loin de toute démagogie à la
Machiavel.
Un Maroc de demain dont les cœurs battront à l’unisson pour un leader
dont la probité n’est plus à prouver, un leader symbole de l’unité est
garant de l’égalité.
Enfin, de derrière les barreaux, il est légitime que mon cœur batte pour
mon pays ; je jubile quand il sourit et je souffre le martyre quand il a un
caillou dans la chaussure et mon rêve, c’est de me réveiller, demain, avec
un Maroc de demain.
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À mon réveil : un Maroc de demain
Mostafa-Jamal Moujir

Penser le Maroc de demain, une question anodine en apparence mais
qui nécessite, réellement, une mûre réflexion et ainsi, il s’avère que ce
n’est point là une sinécure et que pour y répondre, il faudra faire appel
à l’objectivité scientifique bien qu’on ne puisse pas se débarrasser
totalement de la subjectivité due à une relation affective dictée par
l’instinct grégaire et l’attachement indéfectible à cette terre nommée
Maroc.
Nonobstant ce, une réflexion autour du sujet est inéluctable afin de
contribuer tant soit peu à ce débat collectif et faire germer ne serait-ce
que des amorces à d’autres idées plus pertinentes.
Le Maroc de demain est à mon sens, une expression qui, implicitement,
signifie une rupture avec le Maroc d’hier et celui d’aujourd’hui.
Rupture avec un mode de vie, un mode de pensée et une gouvernance
désuets et qui ne répondent plus aux exigences d’un mouvement global
prêt à broyer tout état qui ne serait pas capable de s’imposer tant
politiquement qu’économiquement ou socialement et le monde, dans
sa dynamique du XXI siècle, se délestera des pays dont le modèle de
développement est inadéquat.
Dans ce cas, quels atouts pour un Maroc ambitieux ? Quelles sont les
ressources nécessaires à une bonne intégration dans un univers de plus en
plus globalisant ? Et quelles politiques (économique, sociale…) devront
être suivies pour assurer un réveil, demain, sans anicroche ?
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De par sa situation géographique, le Maroc offre des attraits majeurs.
Proche de l’Europe (14 kms) et constituant un accès fiable au marché
africain (des centaines de millions de consommateurs potentiels) le
pays draine des investissements étrangers très consistants pouvant
contribuer à un essor économique certain à condition, bien sûr, de
leur préparer un terrain fiable et non pas friable. Outre cet atout, un

autre point fort, celui d’un pays dont la population est majoritairement
jeune et qui a montré une très grande prédisposition à la maîtrise des
nouvelles technologies outil nécessaire à l’installation des FMT (Firmes
Multinationales) attirées aussi par le coût bas de la main d’œuvre locale.
La variété de l’offre économique (touristique, commerciale, industrielle,
de service…) est aussi à prendre en considération car tout investisseur
trouverait facilement son compte. Un autre atout et non des moindres
est la stabilité politique étayée par une paix sociale dont toutes les
parties bénéficient de la garantie du roi, le roi de tout le peuple, ouvriers,
syndicats et patronat inclus.
A un autre niveau, le Maroc n’est pas un pays à pétrole ou à gaz,
mais c’est un pays d’hommes et de femmes confiants en leur terre
natale, ambitieux, quoique, souvent, frustrés par certains agissements
outrageants mais qui n’arrivent pas à les faire douter. Enfin, si les
ressources minières font défaut, le pays peut compter sur d’autres
ressources (halieutiques, agricoles, …) qui le qualifient déjà à être
le leader de tout un continent surtout depuis le retour au sein de la
communauté africaine en 2017. Cette position lui confère le rôle de
pont, de jonction entre un continent développé et un continent dont
les manques sont, hélas énormes et ceci, bien sûr, dans une logique de
gagnant/ gagnant comme l’a souvent signifié le monarque marocain lors
de ses nombreux déplacements dans les pays africains.
Si les signes (atouts et ressources) augurent d’un bon lendemain, faut-il,
pour autant, être optimiste à outrance ou plutôt prévoir une stratégie
globale, objective, réaliste et réalisable pour assurer un réveil sans
surprise désagréable?
La dynamique déclenchée aujourd’hui doit être axée sur l’homme
car la marche du Maroc est une sorte de renaissance. Rappelons que
la renaissance européenne au XVI siècle a mis l’homme au centre de
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Le Maroc de demain
Taib Mohammed Alaoui Douri
« Mon idée est basée sur un modèle de développement économique
qui colle à la réalité et l’intérêt de notre pays ».
Notre économie s’est trop longtemps basée sur les grandes entreprises, les grands
opérateurs économiques et pourtant la proportion des moyennes et très petites
entreprises (TPE et PME) est de 95 % du tissu économique du pays.
Malheureusement les PME et TPE sont tellement écartées du système qu’on
pourrait se poser la question sur l’importance que leur accorde l’Etat. Certes avec
les circonstances, il y a eu un retard, mais nous sommes quand même bien loin de
gagner la bataille.
Ces entreprises supportent les frais plus choisie que les grands groupes, mais
le problème s’est pas que dans la tarification désavantagée, mais aussi des
ressources humaines mises à leurs dispositions, pourtant le TPME sont le nerf de
l’Economie du pays ; avec plus de 200 000 entreprises de cette taille encadrées et
non encouragées et qui devraient être une préférence nationale.
Concernant ma vision, premièrement, les entreprises à elles peuvent seules
résoudre les problèmes de chômages, d’employabilité et d’investissement.
Deuxièmement, il faudrait concrétiser le partenariat entre les banques, les
administrations publiques et les grandes entreprises qui ont été ordonnées par
Sa Majesté le Roi.
Troisièmement ; il faudrait élargir la capacité d’investissement de TPE et PME à
l’étranger et plus exactement en Afrique.
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Puisque les grandes sociétés ont une capacité d’investissement en Afrique qui
atteint 100 millions de dirhams sachant que cette somme reste un grand ticket
par les TPME et cet-accès reste permis qu’aux grandes entreprises qui utilisent les
facilités offertes par la réglementation de l’office des changes ainsi que les secteurs
TPME restant très limités.
Il est temps d’inverser la pyramide de notre modèle économique afin de bâtir une
base solide et durable pour notre peuple jeune et créateur et une compétitivité
économique démocratique.
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Mon Maroc de demain :
un pays de progression et de développement
Doha Mowassine
La société marocaine regorge des sujets, des chômeurs, des débauchés, des rêveurs,
des chastes, des opportunistes, des extrémistes, des poètes, des fous, des jeunes
et des vieux. Comme toutes les sociétés, sauf qu’au Maroc, il y a toujours la
progression dans tous les domaines.
Le Maroc d’hier n’est pas le Maroc d’aujourd’hui et non plus le Maroc de
demain, ce dernier est un pays de lumière, de changement, de liberté d’expression,
de tolérance ainsi que d’amour, un pays du développement durable grâce à la
sagesse, la clairvoyance, le savoir-faire et l’illumination de notre auguste jeune Roi
Mohammed 6 que Dieu le glorifie.
A mon avis, le Maroc de demain sera en pleine progressivité et dans tous les
domaines. Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, il y aura plus
ou moins d’absence d’instruction, une vraie diminution d’analphabétisme
surtout aux au niveau des habitants et des enfants ruraux avec les opportunités
de scolarisation sans obstacles (rapprochement d’établissements, facilité de
transport). L’accompagnement des élèves et des étudiants universitaires sera
obligatoire tout au long de leurs parcours scolaires, par un conseiller d’orientation
pédagogique et professionnelle qui sera chargé de diriger et de déterminer
le meilleur parcours scolaire et universitaire en fonction des capacités et des
motivations.
Nos étudiants n’auront plus besoin de quitter leurs pays pour poursuivre des
études supérieures à l’étranger parce qu’on sera conventionné avec des universités
internationales agrées par l’État Marocain.
Notre système éducatif tiendra sévèrement aux formations complémentaires à
ses cadres, ses professeurs, ses techniciens, pour leurs permettre de s’adapter aux
progrès scientifiques et être à la hauteur.
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Le Maroc développera les facultés physiques, intellectuelles et morales par
l’éducation de ses jeunes, et leur donner l’opportunité d’exposer leurs capacités et
leurs compétences aux domaines du travail manuel et intellectuel.
Demain, le Maroc sera sans jeunes chômeurs, un Maroc ou l’éducation, la bonne
formation, l’intelligence et le talent facilitent l’accès à un emploi. Demain, un

Maroc en pleine réussite qui évolue qu’il se débarrasse de ses caries qui le
pourrissent.
Passant au système sanitaire, où nous aurons des médecins, des infirmiers, des
chirurgiens compétents, et des hôpitaux qualifiés pour soigner les malades et leurs
rassurés et ils peuvent même prétendre à la prise en charge totale ou partielle du
cout des soins dispensés à certains membres de sa famille ou à lui-même ainsi qu’à
une indemnité journalière pendant la durée des arrêts de travail prescrit par le
médecin traitant.
Demain, mon Maroc sera un pays solidaire, sécurisé, stabilisé, paisible, tolérant.
Maroc vise à réduire le nombre des personnes vivant en dessous du seuil de
pauvreté, en renforçant les programmes de la protection sociale.
La révolution industrielle qui deviendra de plus en plus compétitive avec le reste
du monde pour produire de la richesse grâce à la mise en œuvre des matières
premières avec des impôts et des tarifs douaniers moins élevés.
Une augmentation de production agricole ce qui va nous permettre d’exporter
les produits du sol, de l’industrie ou bien des capitaux à l’étranger. Maroc de
créativité débordante et illimitée, ou l’artisanat et l’art traditionnels amélioreront
la productivité et explosera l’énergie potentielle et la tendance créative des jeunes.
Demain, la politique du Maroc ira bien, il agira avec habileté dans les affaires
du pays, les hommes d’Etat prendront en charge la gestion des ensembles de
services publics, et leurs représentants, ministres, fonctionnaires assumeront leurs
responsabilités.
Maroc sans corruption, sans drogue, sans prostitution, sans alcool et sans
délinquance juvénile.
Nous n’avons pas de pétrole, nous ne sommes pas un pays riche comme au
Moyen-Orient, mais le Maroc de demain aidera ses jeunes à atteindre leurs
objectifs et construire leurs avenirs pour qu’ils apparaissent dans la vie politique
économique et éducative et sanitaire dans tous les cercles du pouvoir du pays.
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Propos introductif

de Monsieur le Président de la Commission Spéciale
sur le Modèle de Développement (CSMD)

131

Dans le cadre du Mandat qui lui a été confié par
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, la
Commission Spéciale sur le Modèle de Développement
a adopté une approche de large écoute ouverte à tous les
citoyens quel que soit leur condition ou leur situation.

C’est le sens des contacts de la Commission avec la
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la
réinsertion en vue d’organiser cette écoute des besoins et
attentes de la population carcérale dans le cadre du modèle de
développement.

L’objectif de cette démarche a été double : d’abord,
affiner le diagnostic et s’assurer qu’il reflète bien la réalité
des marocains, de tous les marocains, surtout que le
modèle ambitionne de mettre le citoyen au cœur de ses
préoccupations ; puis ensuite nourrir les travaux de la
Commission, des propositions et recommandations qui
émanent de ces écoutes en termes de contributions à la
construction du Maroc de demain.

Les contributions reçues ont été nombreuses et reflètent
l’espoir d’une société meilleure où tous peuvent être partie
prenante. Elles ont été soumises à un comité de lecture
relevant de la CSMD pour sélectionner celles qui se
distinguent par leur qualité et leur argumentation et qui sont
publiées dans ce numéro des « Cahiers des prisonniers ».

Dans le cadre de cette approche, la Commission a estimé
nécessaire d’écouter une frange particulière de la population,
qui est la population carcérale, pour comprendre ses
réflexions sur la société, sur les questions de vivre ensemble,
sur les questions de confiance, sur les questions de solidarité
ou sur les questions d’insertion et réinsertion qui sont autant
de questions qui peuvent rendre notre société plus forte en
développant ses capacités à affronter ses difficultés et à se
projeter dans une Nation qui rassemble tous ses citoyens en
responsabilité.

Je tiens ici à remercier particulièrement Monsieur le Délégué
général et tous ses collaborateurs pour leur mobilisation
et appui pour la réussite de cette opération qui a concerné
l’ensemble des établissements pénitentiaires à travers le Maroc.
Comme je tiens à remercier l’ensemble des détenus qui
ont contribué à ce numéro spécial de la revue des Cahiers
des prisonniers dédié au Modèle de Développement en
partageant leur conception du « Maroc de demain ».
M. Chakib Benmoussa
Président de la Commission Spéciale
sur le Modèle de Développement.
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Suite à ces réunions la DGAPR a saisie la CSMD de ses
contributions en tant qu’institution, en exposant la réalité
actuelle des prisons et en relatant les défis quotidiens de la
gestion de l’exécution des peines privative de liberté qui sont
surtout liés à la surpopulation et à l’insuffisance des moyens
tant humains que matériels.
Cette contribution comprend également un volet dans
lequel la DGAPR a donné sa perception du développement
du secteur pénitentiaire de manière à accomplir sa mission
par la conciliation entre des programmes sécuritaires et les
actions de préparations à la réinsertion et ce dans le cadre de
la nouvelle acception de la peine privative de la liberté.
Par ailleurs et dans le cadre de l’élargissement du cercle des
consultations pour toucher les détenus en tant que citoyens
jouissant de tous leurs droits, les représentants de la DGAPR
et de la commission spéciale sur le modèle de développement
ont convenu de solliciter les contributions des détenus en
exprimant leur opinion par écrit.
A cet effet deux comités ont été mis en place : le comité de
pilotage, comprenant des représentants de la CSMD et des
représentants de la Délégation Générale, et un comité de
lecture émanant de la commission spéciale sur le modèle de
développement qui a pour charge la lecture et l’évaluation
des contributions des détenus.
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Ce processus a abouti à la réception de 217 contributions
issues de la participation de 215 détenus dont 3 sont des
mineurs. Ce nombre est reparti entre 207 contributions des
détenus de droit public et 9 contributions pour les détenus
incarcérés dans le cadre de la loi sur le terrorisme.

L’âge des contributeurs varie entre 19 et 65 ans.
Il comprend également divers niveaux scolaires,
fondamental, secondaire et universitaire.
Le comité de lecture issu de la commission spéciale
sur le modèle de développement et après évaluation
des contributions a décidé de sélectionner 33
contributions répondant aux critères prédéterminés
pour faire l’objet de ce numéro spécial des « Cahiers
des prisonniers ».
Etant donné le but ayant motivé la décision de faire
participer les détenus, qui vise surtout à s’enquérir
sur les idées, les opinions et les perceptions sur le
modèle de développement du Maroc de demain,
le comité scientifique de la revue « Cahiers des
prisonniers » a préservé le contenu des contributions
tel qu’elles ont été écrites par leurs auteurs.
La direction de la revue réitère son engagement à
continuer à faire de ce pilier de communication un
espace d’épanouissement et de créativité au profit des
détenus.

Directeur Général de la revue
M. Mohamed Salah Tamek
Délégué Général à l’Administration Pénitentiaire
et à la Réinsertion
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Editorial

du quatrième numéro des Cahiers des prisonniers

La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire
et à la Réinsertion est une institution sécuritaire mais elle a
également une vocation sociale dans la mesure où sa mission,
dont les grandes lignes ont été tracées par les orientations de
SA MAJESTE LE ROI QUE DIEU L’ASSISTE données au
Délégué Général nommé en 2008, et qui consiste à préserver
les droits et la dignité des pensionnaires, de promouvoir la
situation des établissements pénitentiaires et les mettre à
niveau, d’adopter une gestion professionnelle, minutieuse
et rigoureuse et d’y moderniser et d’y développer les outils
de travail, de manière à réunir les conditions adéquates
d’une insertion effective et d’une véritable qualification
de leurs pensionnaires, afin qu’ils deviennent des éléments
parfaitement intégrés au sein de la société.
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De ce fait, et dans le cadre de l’approche participative adoptée
par la Commission spéciale sur le modèle de développement
et qui vise à impliquer toutes les composantes de la société,
(institutions et citoyens), à donner leur vision sur le nouveau
modèle de développement, des réunions ont été tenues
entre les responsables de la DGAPR et de la CSMD afin de
s’enquérir des visions, de la perception et des propositions,
de développement du secteur pénitentiaire ainsi que sur
l’approche à adopter pour associer les détenus en tant que
citoyens dans les consultations engagées par la CSMD
concernant la conception du « Maroc de demain ».
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