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يب لثاني طالملكين الراحلين محمد الخامس والحسن ا ،سيراً على نهج المغفور لهما  

ملكة م المعمل صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا على ترسيخ دعائ هللا ثراهما،

افة ين كبالمغربية، وإعالء مكانتها بين الشعوب واألمم، في اطار من التالحم والتمازج 

وراش األ رب في عهد جاللته، العديد منشرائح الشعب المغربي وقواه الحية. وقد شهد المغ

.. .عية االجتماو االقتصادية  السياسية و صالحات الكبرى التي همت مختلف المجاالتاإلو

نية وطوبتنويه منابر سياسية وإعالمية   تنموي  حظي بإشادة ملكية، نموذج  في إطار

ت جعل، ة ألخيرفي السنين اعرفها العالم إال أن التحوالت المحلية و اإلقليمية التي  .ودولية

  الشعب الملك وطموح  تحقيقكسب رهانات التنمية المندمجة، وغير قادر على هذا النموذج 

 ،داعيةاإلبالفرص الستثمار مؤهالتهم وطاقاتهم كامل لبناء مغرب مزدهر يتيح لمواطنيه 

 قائم على القسط ديمقراطي، و منصف في ظل وطنويحقق لهم شروط العيش الكريم، 

يستمد قوته من مؤسساته، ومجده من تاريخه، وعراقته من  نصاف،اإلو  والمساواة

 حضنهشبابه، ويشق طريقه بخطى ثابتة في قلب  أبنائه و وثقته من حضارته، ونصره 

 .اإلفريقي

ه رفعإن تحقيق هذا الطموح وتطبيقه على أرض الواقع، أضحى بمثابة تحد كبير 

من زد في في ظل االزمة الكبيرة التي عرفتها البال خاصة ظهرت أهميته الكبيرةو،  المغرب

ي "، والذي ساهم في بزوغ وعي سياسي ينادي بضرورة إعادة النظر ف19"وباء كوفيد 

 العالمو لكةالنموذج التنموي الحالي، بهدف مواكبة المستجدات والتطورات التي تعرفها المم

 . من حولها

حمد ميهات السامية لصاحب الجاللة الملك امتثاالً للتوجو ،لكسب هذا التحدّيو

ا وذجنالسادس نصره هللا، والواردة في الخطاب الملكي الداعي الى إعادة النظر في نم

لق خغية ب حثيثةالتنموي، وبلورته لمواكبة التطورات التي تعرفها البالد، تم بذل جهود 

الة ا لتحقيق العدنموذج تنموي جديد قادر على مواجهة الفوارق المجالية والحد منه

د، ة الفرتكافؤ الفرص، وينهض  بتنمي حقق، يقوي دامج ومستديم نمو وضمان ،  االجتماعية

 التي مركزيةالمكانة اليحتل فيه المواطن  ،ويعزز قدراته في ظل مجتمع مزدهر ومتضامن

 ، إنه مغرب الغد.تليق به 

الل خومن  المغرب علىألولويات التي يجب االشتغال عليها ، يتعين لو في تصوري 

ة لتربيلأهمية بالغة وعناية شاملة بالمنظومة الوطنية  يالءإنموذجه التنموي الجديد، 

غاله كز انشجعل منها مريو العمومية بالمدرسة ينعتي  و جعل المتعلم محورها، يوالتكوين، ف

رتقاء ق االلتحقيجعل تحسين جودتها أولى تطلعاته، باعتبارها آلية ناجعة يومحط اهتمامه، و

ة لحركجعلها ركيزة لضمان تكافؤ الفرص، وقوة دفع لياالجتماعي والتقدم االقتصادي، ف

  : أتيما ي ،من بينها  مجموعة من اإلجراءات اتخاذ أقترحفي هذا الصدد . وقتصاديةاال
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  وي ذالعمل على تحسين أوضاع تالميذ العالم القروي، وكذا إدماج األطفال

قرى ذ الاإلعاقة في المنظومة التربوية، وتشييد مدارس داخلية لمساعدة تالمي

سدور ومكانة الم  بتثمين جودة المنظومة التربويّة النائية، ثم تحسين  ّ داخَل  دَر 

 .المجتمع

 لكفاءاتابعد انتقاء أفضل  المستمرلتكوين او  الرفع من جودة التكوين األساس 

  .للتدريس

  لعالقة طيد التوإدماج منظومة التّربية والتّكوين في الحياة المهنيّة العمل على

قطاع بين المدرسة والمجال السوسيومهني واالجتماعي، من خالل تطوير 

ة يتربوإدماج جْزٍء من التكوين المهنّي في المنظومة الوالتّكوين المهني، 

ن الفاعليهني والجسور بين المنظومة التّربويّة والتّكوين الم وطيدت ثم  العاّمة،

  .قتصاديّيناال

 و المعلوميات تطوير أساليب التعليم في ميادين الطب والهندسة  ... 

 وعي ة المجالس التالميذ داخل المؤسسات التعليمية التي من شأنها تنمي فعيلت

يم قسيخ السياسي لدى التالميذ، وتسهيل اندماجهم في الحياة االجتماعية، وتر

 النزاهة والوطنية في نفوسهم.

  تكثيف األنشطة التربوية والترفيهية التي بمقدورها الكشف عن مواهب

ية تربوإرساء منظومة  إضافة إلىلتالميذ، وقدرات هائلة دفينة في نفوس ا

 مطيلة مراحل حياته ين،توفر فرصا متنوعة أمام المتعلم ،ناجعة ودامجة

 .لديهم اإلبداع و التميز، وتنهض بثقافة الدراسية

  ية ة رقمظوموإرساء من في مجال التعليم، تعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية

ف لمعارباستكمال وتعزيز ا نترنتاالعبر شبكة  تسمح للمتعلم عن بعد للتكوين

 .وحسب قدراته ،المكتسبة في القسم، وفقا للوتيرة التي تناسبه

  ملية عإلعانة تالميذ العالم القروي وإدماجهم في توفير موارد مالية خاصة

 بعد. عنقرب و التعليم التكنولوجي عن

ث المقبلة على توفير غالبية الدروس العمل في غضون السنوات الثال كما أقترح

استثمار و، نترنتاالساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األوالتمارين 

حتياجات الخاصة من الولوج العاقة أو ذوي ااإلالتكنولوجيات الرقمية لتمكين المتعلمين ذوي 

 تمنعهمالتي من شأنها أن  ائق عوإزالة جميع ال الل، من خالرقمية  إلى المضامين التعليمية
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بالذكاء    ستفادة في هذا الصدد، من التقنيات الحديثة الخاصةاالالدراسة. ويمكن  نم

 .لي للمحتوياتاآلشكال، والتوليد األو صواتلي على األاآلوالتعرف  ،صطناعياال

 منظومة خلق من المغرب سيمكن االجراءات لهذه والمسؤول الفعال التنفيذ وأعتقد أن

  ،ولياتهبمسؤ  يضطلع وقائد كمدرب و تعزز مكانة المدرس ،المتعلم مركزها ناجعة، تربوية

 من تخرجوست المنشود، الهدف سيتحقق .مبتكرة تحفيزية وبآليات مناسبة، عمل ظروف في

. للبالد عةالناف   والمواهب االدمغةالكفاءات العليا و من العديدو معاهدنا  مدارسنا قلب

مر الذي األ   مجاالت البحث العلمي في بفضلها التقدم المنشود المغربي المجتمع وسيشهد

 لمغربيةا المدرسة ستصبح كما .إقليميا و قاريا من تحقيق الريادة في هذا المجال سيمكنه

 .الغد رسةمد إنها ،تقديراو احتراما الشعوب له وتنحني الدول، به تقتدي بفضل ذلك نموذجا

ات شحد كل الطاق التنموي الجديد في شموليته على نموذجال أقترح أن يركز كما

ا أساس طلبتتلتي ا المنشودة، و مستدامةال تنميةال  والموارد المادية والبشرية الكفيلة بتحقيق

شروط  ةوتنمي ، االقتصادي النموالرفع من معدالت : هي ثالثة عناصر بين التكامل تحقيق

 :، و لتحقيق ذلك أقترح البيئة حماية ثم،   االجتماعي االندماج

 البشري. الرأسمال وتعزيز تنمية 

 البالد  لكل إمكانات والناجع المنتج االستثمار خالل تحفيز من مستدام، نمو تحقيق

 الفوارق. ومؤهالتها وتقليص

 تحول هيكلي لالقتصاد يدمج القطاع غير المنظم، ويرتكز على روح المبادرة 

 الصناعي. االقالعتحقيق  إلى واالبتكار، ويرمي

  مرتكزة وال الولوج، والمتاحة الناجعة العمومية من الخدمات جديد جيلالتحول إلى

 قمي.على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الر

  ل خال من عيشهم، بمستوى والنهوض والمواطنين، حياة ورفاه المواطنات تحسين

 والمستدام والمدمج للرأسمال الطبيعي. المسؤول التثمين

 م الفوارق، وترسيخ قي وتقليص الثقة، على: قائم جديد اجتماعي ميثاق إرساء

 الشفافية والقسط في المؤسسات العمومية لكسب ثقة المواطن.الديمقراطية و

 بنياتفي ال االستثمار خالل من أولوية، ذات قضية والرياضة للثقافة الولوج جعل 

 .و صقلها المواهب التنقيب على والتجهيزات و التحتية
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 ن م، يةاخلمنلتقلبات ال ةر السلبيمن األثا والتخفيف البيئة، تكثيف الجهود لحماية

ة و متجددواالعتماد على الطاقات ال للموارد الطبيعية، االستغالل المعقلن خالل: 

 .تشجيع البحث العلمي في المجال  النظيفة، 

  وخاصة الصناعي للقطاع كبرى هميةأ يالءإ و ، للخارج االقتصادية للتبعية تقليص 

 غير علقطاا دماجإو الصغرى مقاوالتال دعم   خالل من، التصديروجه منه نحو يما 

لى وتشجيع االستثمارات الوطنية و األجنبية ذات القيمة المضافة ع ،المهيكل

 .االقتصاد الوطني

 ارالخي تأكيد على النموذج التنموي  يتعينو أرى أنه لتحقيق  كل ماسبق ، 

 لجيلا الصدد هذا في مكرسا فيه، رجعة ال خياراالمغرب   ارتضاه الذي الديمقراطي

قيمها و ةلألم الثقافية خصوصياتلل ومدمجا والجماعية، الفردية نساناإل لحقوق الجديد

 ،للتنمية فعةكرا استثمارهللنموذج التنموي  ينبغي األمر الذي  ا.مكوناته تنوعب غناها و

 القيم تحفيزفي  ،األصيلة في أبناء هذا الوطن القيم  منظومةخاصة  ما يتعلق منه ب

 تزامات،باالل والوفاء ،في العمل والتفاني بالمواطنة، المرتبطة اإليجابية الفردية

 لوطني،ا التضامن آليات وتعزيز بالوطن، التعلق ترسيخ إلى باإلضافة  ،والمسؤوليات

 .األخر على واالنفتاح واالحترام اإلنسانية، قيم وتوطيد

 

أطمح أن  كان هذا تصوري لمشروع مغرب الغد، ونموذجه التنموي، الذيختاما 

ويسمح لكل   الثروة، في خلق اإلسهام من ليتمكنوا للجميع، أكبر فرصا به وطننا العزيز يوفر

ة في الثقال محالة النمو. مشروع سيقوي وعادل من ثمار مواطن باالستفادة بشكل منصف 

في   هبدور األمر الذي سيسهم بشكل عام.  لمؤهالت و القدرات المغربيةاالمؤسسات وفي 

بلده ليا لالفعال لخدمة المصالح العالجدي وتعزيز الحس الوطني، وتقوية انخراط المواطن 

موي نموذجه التنبرب المغ حتى يصيرقيادة جاللة الملك محمد السادس نصره هللا، تحت 

 لمواطنةلمزا الجديد،  رائداً في االقتصاد العالمي، وعميدا في األبحاث العلمية، وقدوة ور

تاح واالنف التنوعالديمقراطية و قيمتحكمه  مغرب الغد ، مغرب متقدم و مزدهرفي ظل  الحقة 

 . المساواة واإلنصاف و والتسامح
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