تقارير وطنية ودولية حول وضعية التعليم ابملغرب
حلسن مادي

جريدة هسربيس اإللكرتونية

األحد  31يوليوز 34:21 - 4132
تناولت عدة تقارير وضعية التعليم املغريب ابلدراسة والبحث .وهي تقارير صادرة عن مؤسسات تتصف ابملصداقية

واملوضوعية والنزاهة الفكرية .وتسعى هذه التقارير يف جمملها إىل الوقوف عند نقط القوة والضعف يف املنظومة
التعليمية ويف نفس الوقت تقدمي جمموعة من االقرتاحات والتوصيات املمكن اعتمادها لتجاوز مكامن اخللل

املرصودة .وفيما يلي نقدم بعض هذه التقارير.

•تقرير مخسني سنة من التنمية البشرية ابملغرب 3 4111
يعترب هذا التقرير مثرة جمهود جملموعة من الكفاءات الوطنية اليت طلب منها ،بشكل رمسي ،فحص الوضع املغريب
يف خمتلف اجملاالت بنوع من الوضوعية وقول احلقيقة كيفما كان نوعها .وال شك أن اعتماد هذه املنهاجية يف
التعامل انطالقا من توجيهات عليا تبني بوضوح أبننا نعيش مرحلة جديدة يف اتريخ املغرب وأن هنا إرادة قوية

لتغيري العقليات واألوضاع السائدة .ويتضح ذلك يف نشر تقرير مخسني سنة من التنمية البشرية يف خمتلف وسائل
اإلعالم وعرب شبكة األنرتنيت لكي يطلع عليه اجلميع وليبني كذلك روح الوضوح والشفافية اليت تطبع املرحلة

التارخيية اجلديدة اليت يعيشها املغرب مع بداية األلفية الثالثة.

لقد جاء هذا التقرير مبجموعة من احلقائق واملعطيات حول ما مت إجنازه يف خمتلف امليادين خالل مخسني سنة تلت

استقالل املغرب ،ويف الوقت نفسه أعطى جمموعة من السيناريوهات اليت ميكن اعتمادها خالل اخلمس وعشرين

سنة املقبلة لتجاوز املعضالت اليت تعرقل التنمية البشرية ببالدان.

وتنطلق أمهية التقرير أساسا من لغة الصراحة واجلرأة الفكرية اليت اعتمدها .مما أدى إىل جتنب أسلوب التملق اليت

عهدانها يف جلاننا وحاصرت كثريا من تقارير «خربائنا» خالل عقود من الزمان .ومن هذا املنطلق فإن هذا التقرير

حيقق هدفني رئيسيني:

• أوهلما أنه يعرض هذه احلقائق بلغة اخلبريوالعامل املتخصص ويف ذلك كثري من املصداقية اليت تنزه املضامني عن

أي مزايدة سياسية؛

•واثنيهما أنه يدقق هذه احلقائق مبنهجية علمية.
إهنا البداية السليمة للمعاجلة الصحيحة ألوضاعنا املختلفة .فحينما يكون التشريح علميا أمينا ميكن من التعرف
على الداء فإن حتديد وصفة العالج تكون أسهل وأكثر احتماال للصواب وهذا ما كان ينقصنا يف املاضي.

وقد تناول الباحثون يف هذه الدراسة من بني ما تناولوه من اجملاالت الكبرية جمال الرتبية واملعرفة والتكنولوجيات

واالبتكار .ويعترب كل تقرير أرضية للتفكري وللعمل ابلنسبة للمسؤولني احلكوميني واجلمعويني أو لغريهم .إن هذه

التقارير عبارة عن تشخيص للوضعية كما هي إبجيابياهتا وسلبياهتا وقد خلصت إىل سيناريوهات وتوصيات لتجاوز
تلك السلبيات .وهذا ما يضفي عليها طابعا عمليا جيعلها تندرج ابمتياز يف عمق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وابلرجوع إىل امللخص الرتكييب للتقرير العام حول التنمية البشرية ابملغرب تستوقفنا الغاايت النبيلة اليت يتوخاها و
الوضعية احلالية للمغرب وكذا إمكانية جتاوز هذه الوضعية لبلوغ مغرب ممكن ومأمول .وهكذا « تتمثل الغاية

األوىل من هذ ا املشروع يف تغذية النقاش العمومي وفتحه على أوسع نطاق حول السياسات العمومية اليت يتعني
تفعيلها يف املستقبل القريب والبعيد وذلك يف ضوء الدروس املستخلصة من إخفاقات املاضي وجناحاته» .4

وكما متت اإلشارة إليه يف امللخص الرتكييب فإن دوافع هذه الدعوة للنقاش ترتكز على القناعات الثالث التالية:
 "-إن مصري بالدان يوجد بني أيدينا؛ فبالدان يف مفرتق الطرق وتتوفر اليوم على وسائل اخنراطها احلازم يف طريق

طموح وطين كبري ،يتقامسه اجلميع ويتمفصل حول التنمية البشرية .وللقيام بذلك يتعني على اجملموعة الوطنية
اعتماد اختيارات منسجمة وتسريع الوثرية وتعميق أوراش اإلصالح وحتقيق القطيعة التامة مع املمارسات

والسلوكات اليت ظلت تعيق التنمية يف البالد؛

-إن فضائل النقاش العمومي ال تقدر بثمن وال شيء ميكن أن يعوض يف جمال تدبري احلياة السياسية جدال

وتالقح األفكار واملفاهيم والتحاليل طاملا أن اهلدف هو خدمة املشروع الوطين املتقاسم بني اجلميع؛

 -إن املمارسة الدميقراطية املوطدةهي وحدها اليت ميكن أن توجه بالدان حنو السري التابث على درب النجاح

فممارستها مبثابرة مدعمة بتحمل كل واحد منا ملسؤولياته مع حتلي اجلميع ابليقظة جيعل منها ال جمرد ترف فكري

أو حلما يستحيل حتقيقه" .1

ويف جمال الرتبية والتكوين ،خلص تقرير اخلمسينية إىل أن املشاكل املتواثرة للمنظومة الرتبوية أترجحت بني وضوح

التشخيصات وقصور العالجات .وقد متيزت مخسون سنة من اإلصالحات التعليمية ،حسب تقرير اخلمسينية،

ابملواصفات التالية:

 "-الرتددات ،وعدم االستقرار ،والعديد من التنازعات حول تصور املدرسة بني ثالثة اجتاهات متناقضة (االجتاه

العصري املتفتح واالجتاه اإلصالحي القومي ،واالجتاه التقليدي احملافظ) ،وكذلك وجود استقطاابت متضاربة
(النخبوية مقابل الدميوقراطية ،اجملانية مقابل املسامهة املالية) ،هذا إضافة إىل أن تنفيذ اإلصالحات اتسم دوما

ابلنزعة االنتقائية ،اليت تفضل األبعاد الكمية األكثر بروزا ،وتؤجل اجلوانب النوعية املتعلقة ابلقضااي الصعبة

واحلساسة.

-عدم االستقرار ( بني  3411و  4111تعاقب على الوزارة أكثر من  13وزيرا وكاتب دولة وانئب كاتب

دولة) ،حيث أن املقارابت مل تكن دائما متجانسة ،والسياسات ظلت دائما تفتقر إىل القدرة على االستمرارية،
وذلك يف ميدان يكون فيه من الضروري أن تتخذ فيه األفعال وال إجنازات صفة االستدامة .وكذلك فامليثاق

ال وطين للرتبية والتكوين ،مثله مثل احملاوالت السابقة ،كشف عن صعوابت يف التطبيق ومل يسلم من االختيار
االنتقائي لقرارات معينة على حساب أخرى.

ومن أجل جتاوز هذه األوضاع تبىن تقرير اخلمسينية جمموعة من املبادئ كمدخل من أجل البلورة احلقيقية لتحسني

النظام املدرسي ومن بينها:

ترسيخ الطابع احمللي واجلهوي ملنظومة الرتبية والتعليم؛ -الدفع ابلالمركزية إىل أقصى مدى مع مراعاة تنوعها من أجل بلوغ هدف اجلودة واالمتياز والتفوق على صعيد

كل مؤسسة؛

فتح الباب أمام األطراف ذات التخصص التقين واملايل والتدبريي يف إدارة الرتبية الوطنية؛-عدم املراهنة على واثئق اإلصالح وحدها ،واملنجزة بدورها وفق منطق خطي أفقي تنازيل .مع ضروة إقرارتقومي

منتظم ميكن من إطالع اجملتمع وخمتلف الفاعلني والرأي العام على إجنازات املنظومة ومكامن قصورها وقوهتا2" .
تقرير البنك الدويل 1 4113

ميثل التقرير الذي صدر يوم  2فرباير  4113عن البنك الدويل حول التعليم يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا،
وثيقة تنضاف إىل جمموع الواثئق الدولية املتتبعة للسياسات العمومية ابملغرب يف جمال التعليم .وحسب تقييمه

جملموعة من الدول يف جمال الرتبية والتكوين فقد وضع التقرير املشار إليه املغرب يف الرتبة 33من أصل  32دولة
خضعت للدراسة .ومل تتقدم بالدان إال على ثالثة دول عربية تعترب اثنتني منهما من أفقر دول العامل ،ومها اجليبويت

واليمن ،ودولة عرفت والزالت تعرف عدم االستقرار هي العراق.
تقرير اجمللس األعلى للتعليم 6 4113

سجل التقرير اجلوانب اإلجيابية اليت حتققت يف جمال الرتبية والتكوين بفعل تطبيق امليثاق الوطين للرتبية والتكوين.
ويتجلى ذلك يف كون هذا اإلصالح "مكن من إرساء لبنات منوذج بيداغوجي جديد يف السنوات األخرية .وأابنت

املنظومة ،والفاعلون فيها ،عن قدرة حقيقية على تعبئة إمكاانت هامة للمضي قدما يف ورش اإلصالح ،وتعزيز

البنيات التحتية الرتبوية ،ووضع هياكل مؤسساتية وتنظيمية واعدة يف مسار حتديث املدرسة7 ".

وعلى الرغم من هذه املكتسبات األكيدة ،فالتقرير سجل بشكل واضح جمموعة من التعثرات احلقيقية واليت

اعتربها ما تزال قائمة " .فال أحد  -يقول التقرير -ميكنه اليوم أن يتجاهل اختالالت منظومتنا الرتبوية الناجتة،
ابألساس ،عن عدد من اإلصالحات اجملهضة قبل أواهنا ،أو املطبقة على حنو انتقائي ،وعن تقاطب إيديولوجي

طاملا رجح كفة اعتبارات ظرفية خاصة ،على حساب مصلحة املتعلمني.

فكثري من األطفال ما يزالون يغادرون املدرسة دون مؤهالت ،نتيجة للظروف السوسيو-اقتصادية ألسر
املتعلمني ،أساسا .ينضاف إىل ذلك أن نصف مجاعاتنا القروية فقط تتوافر على إعدادية واحدة.

وتبقى ظاهرة التكرار ،اليت تغذي صفوف املنقطعني عن الدراسة ،مصري قرابة كل تلميذ من أصل مخسة يف

السلك االبتدائي .أما األمية فما تزال نسبها مرتفعة ،حتول دون استفادة اقتصادان وجمتمعنا من طاقات هي يف
أمس احلاجة إىل اكتشافها .من انحية أخرى ،يبقى تعميم التعليم األويل جد حمدود ،وتظل جودة عرض الرتبية ما

قبل املدرسية حكرا ،يف الغالب ،على بعض األسر .واحلقيقة أن مدرستنا مل ترق بعد إىل أن تصبح مؤسسة

لالندماج بفرص متكافئة.

عالوة على ذلك ،ما تزال عدة نقائص بيداغوجية وتنظيمية قائمة .فجودة التعلمات األساسية) ،القراءة ،الكتابة،
احلساب ،والتحكم اللغوي ( ،وطرائق التدريس ،واملعينات الديداكتيكية تظل حمدودة ابلنسبة للتالميذ الذين

يتمكنون من البقاء يف املنظومة .وكمثال على ذلك ضعف التحكم يف اللغات ،مع نسبة هامة من التالميذ الذين
ال يتقنون لغة التدريس ) العربية(  ،على الرغم من استفادهتم من  1311ساعة من تعلم اللغة العربية على امتداد

مراحل التعليم اإللزامي.

أما التوجيه املدرسي فإنه يؤدي ،يف كثري من األحيان ،إىل تغليب كفة الشعب األدبية على حساب الشعب
العلمية .كما أن حمدودية مالءمة كفاايت عدد مهم من اخلرجيني ملتطلبات احلياة املهنية ما فتئت تغذي معدل

العاطلني من حاملي الشواهد .وابلنسبة ملدرسينا وأساتذتنا ،فإهنم ال حيظون ابلتكوين والدعم الكافيني ،للقيام

ابملهام املنوطة مهم على الوجه األمثل3 ".

•تقرير برانمج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية يف العامل 4 4114
أكد هذا التقرير الصادر عن برانمج األمم املتحدة للتنمية حول التنمية البشرية يف العامل لسنة  4114تراجع

املغرب على املستوى العاملي ب  2درجات ،إذ احتل الرتبة  311من بني  334دولة ،بعدما كان حيتل املرتبة

 346يف تقرير سنيت  4117/4113وجاء يف الرتبة  34عربيا من بني  32دولة اليت مشلها البحث .وكما هو
معلوم فهذا التقرير يعتمد يف دراسته لنسبة منو الدول على ما حققته الدول املعنية من تقدم يف جماالت الصحة

والتعليم والدخل الفردي.

•تقرير املنتدى االقتصادي العاملي 31 4131
ذكر التقرير الذي أصدره املنتدى االقتصادي العاملي سنة  ،4131حول وضعية التعليم يف العامل ،أبن املغرب

جاء يف املرتبة  77من بني  323دولة مشلها البحث واالستقصاء حول جودة النظام التعليمي .وهذا يعين أبن
املردودية الداخلية واخلارجية ملدرسنا ال تستجيب ملعايري اجلودة احملددة عامليا ،خاصة ،للمخرجات احملددة عامليا
للمنظومات التعليمية اليت مشلتها الدراسة.

خطاب جاللة امللك يف ذكرى  41غشت 33 4131
يعترب خطاب  41غشت  ،4131الذي ألقاه جاللة امللك حممد السادس مبناسبة ثورة امللك والشعب ،مبثابة
بداية جريئة القرتاح حلول عملية إلشكاليات التعليم ابملغرب ،ويف نفس الوقت دعوة صرحية للحكومة وملختلف

املسؤولني والفاعلني واملتدخلني يف قضااي الرتبية والتكوين للتعجيل مبعاجلة الوضعية اليت توجد عليها املنظومة

التعليمية ببالدان .إنه خطاب الوضوح والصراحة يف التشخيص واقرتاح توجهات عامة حول إصالح مرتقب
ملنظومة تربوية وتكوينية وطنية وفعالة .فهو مبثابة خريطة الطريق وبرانمج عمل للوزارة الوصية لالنكباب بنوع من

االستعجال على تدار االختالالت اليت تعاين منها املدرسة املغربية.

ومما جاء يف هذا اخلطاب التارخيي حول وضعية منظومتنا الرتبوية نقتطف مايلي:
 "...إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوابت ومشاكل ،خاصة بسبب اعتماد بعض الربامج واملناهج التعليمية ،اليت

ال تتالءم مع متطلبات سوق الشغل ،فضال عن االختالالت النامجة عن تغيري لغة التدريس يف املواد العلمية ،من

العربية يف املستوى االبتدائي والثانوي ،إىل بعض اللغات األجنبية ،يف التخصصات التقنية والتعليم العايل .وهو ما

يقتضي أتهيل املتعلم أو الطالب ،على املستوى اللغوي ،لتسهيل متابعته للتكوين الذي يتلقاه.

...إن الوضع الراهن لقطاع الرتبية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات ،لتقييم املنجزات ،وحتديد

مكامن الضعف واالختالالت .وهنا جيدر التذكري أبمهية امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،الذي مت اعتماده يف إطار

مقاربة وطنية تشاركية واسعة .كما أن احلكومات املتعاقبة عملت على تفعيل مقتضياته ،وخاصة احلكومة السابقة،

اليت سخرت ال إمكاانت والوسائل الضرورية للربانمج االستعجايل ،حيث مل تبدأ يف تنفيذه إال يف السنوات
الثالث األخرية من مدة انتدامها .غري أنه مل يتم العمل ،مع كامل األسف ،على تعزيز املكاسب اليت مت حتقيقها يف

تفعيل هذا املخطط بل مت الرتاجع ،دون إشرا أو تشاور مع الفاعلني املعنيني ،عن مكوانت أساسية منه ،هتم
على اخلصوص جتديد املناهج الرتبوية ،وبرانمج التعليم األويل ،واثنوايت االمتياز .وانطالقا من هذه االعتبارات،
فقد كان على احلكومة احلالية استثمار الرتاكمات اإلجيابية يف قطاع الرتبية والتكوين ،ابعتباره ورشا مصرياي ،ميتد
لعدة عقود .ذلك أنه من غري املعقول أن أتيت أي حكومة جديدة مبخطط جديد ،خالل كل مخس سنوات،
متجاهلة الربامج السابقة علما أهنا لن تستطيع تنفيذ خمططها أبكمله ،نظرا لقصر مدة انتدامها .لذا ،فإنه ال ينبغي

إقحام القطاع الرتبوي يف اإلطار السياسي احملض ،وال أن خيضع تدبريه للمزايدات أو الصراعات السياسوية .بل
جيب وضعه يف إطاره االجتماعي واالقتصادي والثقايف ،غايته تكوين وأتهيل املوارد البشرية ،لالندماج يف دينامية

التنمية ،وذلك من خالل اعتماد نظام تربوي انجع ... .غري أن ما حيز يف النفس أن الوضع احلايل للتعليم أصبح
أكثر سوءا ،مقارنة مبا كان عليه الوضع قبل أزيد من عشرين سنة .وهو ما دفع عددا كبريا من األسر ،رغم دخلها
احملدود ،لتحمل التكاليف الباهظة ،لتدريس أبنائها يف املؤسسات التعليمية التابعة للبعثات األجنبية أو يف التعليم

اخلاص ،لتفادي مشاكل التعليم العمومي ،ومتكينهم من نظام تربوي انجع.

 ...لذا ،ال بد من اعتماد النقاش الواسع والبناء ،يف مجيع القضااي الكربى لألمة ،لتحقيق ما يطلبه املغاربة من

نتائج ملموسة ،بدل اجلدال العقيم واملقيت ،الذي ال فائدة منه ،سوى تصفية احلساابت الضيقة ،والسب

والقذف واملس ابألشخاص ،الذي ال يساهم يف حل املشاكل ،وإمنا يزيد يف تعقيدها".

•كلمة السيد عمر عزميان ،الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للتعليم نونرب 34 4131
أشار الرئيس املنتدب ،عمر عزميان ،يف كلمة مبناسبة إطالق الصيغة اجلديدة للبوابة اإللكرتونية للمجلس األعلى

للتعليم يوم  41نونرب  4131إىل أن "منظومتنا الرتبوية معتلة ،بشهادة خمتلف الفاعلني ،السياسيني منهم
واالقتصاديني واالجتماعيني والثقافيني والرتبويني؛ تشخيص تتقامسه نتائج امللتقيات والندوات املختلفة ،كما

تعكسه توجسات املتعلمني وآابئهم وأمهاهتم ،ويردد صداه أهل اخلربة واالختصاص .وعلى كل حال ،فإن انقوس
اخلطر قد دقته ،الصيف املاضي ،أعلى سلطة يف البالد ،مع الدعوة إىل وجوب القيام بوقفة "ملساءلة الضمري"

والعمل على إعادة التأهيل والبناء.

مساءلة الضمري هذه تتطلب قسطا وافرا من الرصانة واملوضوعية واالستقامة ،وتستدعي القطع التام مع األحكام

املسبقة ا لذائعة حول وجود لعنة أصلية ودوامة تراجعية أضحت مالزمة للمنظومة؛ ذلك أن اختالالت املنظومة
الرتبوية ليست قدرا حمتوما يف مجيع األحوال .هذه املساءلة تستلزم أيضا القطع مع الوصفات اجلاهزة ومفاعيل

العصا السحرية وخمتلف صيغ احللول السهلة ،ألن املوضوع يف غاية التشعب .هذه "الوقفة" اليت ستخول "حتديد
املنجزات ورصد النواقص واالختالالت" رهينة ب إجناز تقومي نزيه وحازم ملسار املنظومة الرتبوية ،ووضع تصور
رصني يندرج يف املدى البعيد ،مبا يتطلبه ذلك من دقة وأتن ".يضيف السيد عزميان" :إن عملية إعادة البناء

تتطلب أوال إعادة النظر يف الفلسفة الناظمة للمنظومة الرتبوية وآلليات اشتغاهلا ،فاجملال الرتبوي الوطين ظل يعاين
لردح من الزمن من الفجوة القائمة بني التنظري والتفعيل ،ومن اهلوة الفاصلة بني األفكار والتطبيق ،ومن الفارق

بني الغاايت الكربى لإلصالحات وترمجتها إىل حلول عملية .فحكامة منظومة بدرجة كبرية من التعقيد ،وترابط
اخليارات االسرتاتيجية والسياسات العمومية وبرامج العمل وتصريفها يف شكل إجراءات ونقلها إىل داخل الفصل

الدراسي ،كلها مقومات تقع يف صميم أي إصالح ألي منظومة تربوية.

هذه املساءلة وهذا البناء اجلديد ال يستقيمان بدون مشاركة واسعة يف التفكري ويف العمل ،ابعتبارها النهج السليم
لالخنراط الفعلى لكل األطراف املعنية ولتحمل الفاعلني املسؤولية ،كل من موقعه داخل هذا النسق ،بل لتعبئة

وطنية حول إصالح املنظومة الرتبوية".

هذه هي الفلسفة اليت تؤطر مبادرة اجمللس األعلى للتعليم بفتح مشاورات موسعة ،مشلت كل من له رأي يف
املوضوع وكافة املواطنات واملواطنني الذين أبدوا استعدادهم لإلسهام يف النقاش من خالل جلسات استماع،

ومسامهات مكتوبة ،وحبوث ميدانية ،وذلك من أجل ضمان إشرا أكرب عدد ممكن من املغاربة يف "مساءلة

الضمري" هذه ويف اقرتاح مداخل للعمل.

تقرير منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  -اليونسكو -يناير 31 4132
صدر يف يناير  4132عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليونسكو التقرير العاملي اجلديد حول
حتقيق اجلودة يف التعليم يف العامل .ووضع هذا التقرير املغرب ضمن  43أسوأ دولة يف جمال التعليم إىل جانب
موريتانيا و ابكستان وعدد من البلدان اإلفريقية الفقرية جدا .وأوضحت الوثيقة اجلديدة لليونسكو أن أقل من

نصف عدد التالميذ يف املغرب ويف هذه البلدان األخرى اليت توجد يف خانته هم من يفلحون يف تعلم املهارات

األساسية .وكشف التقرير اجلديد عن أن أكثر من نصف عدد التالميذ املغاربة ،ال يتعلمون ما يلزمهم من مهارات

أساسية يف القراءة والرايضيات.
1-اخلالصات

ميكن أن تتعدد القراءات وختتلف حول مضامني هذه التقارير ذات املرجعيات والروافد املختلفة حول حالة

املدرسة املغربية .ولكن بصفة عامة ،رغم ذلك ،ميكن أن نقول بدون تردد كبري إن منظومتنا الرتبوية يف وضعها

احلايل يف حاجة ماسة ،وبشكل مستعجل ،لتدخلُ م ًف ًكر فيه بعناية فائقة ومهنية عالية .ذلك أن أغلبية هذه
التقاريرأشارت إما بشكل صريح أو ضمين إىل:

-ضعف التمكن من الكفاايت األساسية على مستوى التعليم األساسي واليت هي ضرورية من أجل االستمرار يف

مسار تعليمي مقبول؛

-ضعف التحكم يف لغات التدريس وخاصة اللغة العربية؛ اليت تدرس مها أغلبية املواد الدراسية؛

تدين جودة التعلمات مقارنة مع دول أخرى خاصة الدول العربية؛ارتفاع اهلدر املدرسي املتمثل يف نسب التكرار املرتفعة واالنقطاع عن الدراسة؛ -انعزال املدرسة عن حميطها مما جيعل التعلمات بعيدة عن انشغاالت واهتمامات املتعلم من جهة واجملتمع من

جهة أخرى؛

 -الرتددات وعدم االستقرار والعديد من التنازعات حول تصور املدرسة بني اجتاهات ذات إيديولوجيات

متناقضة؛

-اتسام تنفيذ اإلصالحات ابلنزعة اال نتقائية ،اليت تفضل األبعاد الكمية األكثر بروزا ،وتؤجل اجلوانب النوعية

املتعلقة ابلقضااي الصعبة واحلساسة.

 -البطء يف اختاذ القرارات ويف تنفيذها .إذ غالبا ماتسجل فجوات كبرية بني وقت اإلعالن عن القرار ووقت

تنفيذه.

وبدون شك هذا ما جعل جاللة امللك حممد السادس يقول:
 "-إن الوضع الراهن لقطاع الرتبية والتكوين يقتضي إجراء وقفة موضوعية مع الذات ،لتقييم املنجزات ،وحتديد

مكامن الضعف واالختالالت .وهنا جيدر التذكري أبمهية امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،الذي مت اعتماده يف إطار

مقاربة وطنية تشاركية واسعة؛

- ...أن ما حيز يف النفس أن الوضع احلايل للتعليم أصبح أكثر سوءا ،مقارنة مبا كان عليه الوضع قبل أزيد من

عشرين سنة؛

 -ال ينبغي إقحام القطاع الرتبوي يف اإلطار السياسي احملض ،وال أن خيضع تدبريه للمزايدات أو الصراعات

السياسوية .بل جيب وضعه يف إطاره االجتماعي واالقتصادي والثقايف ،غايته تكوين وأتهيل املوارد البشرية،
لالندماج يف دينامية التنمية ،وذلك من خالل اعتماد نظام تربوي انجع" .32
ومن بني مقرتحات اجمللس األعلى للتعليم لتجاوز الوضعية احلالية مايلي:
 -القطع التام مع األحكام املسبقة الذائعة حول وجود لعنة أصلية ودوامة تراجعية أضحت مالزمة للمنظومة؛

ذلك أن اختالالت املنظومة الرتبوية ليست قدرا حمتوما يف مجيع األحوال؛

عملية إعادة البناء تتطلب أوال إعادة النظر يف الفلسفة الناظمة للمنظومة الرتبوية وآلليات اشتغاهلا، -اجملال الرتبوي الوطين ظل يعاين لردح من الزمن من الفجوة القائمة بني التنظري والتفعيل ،ومن اهلوة الفاصلة بني

األفكار والتطبيق ،ومن الفارق بني الغاايت الكربى لإلصالحات وترمجتها إىل حلول عملية؛

وابلنسبة ملا جاء يف تقرير مخسني سنة من التنمية البشرية ابملغرب جلعل املدرسة املغربية أكثر مالءمة مع الواقع

نسجل ما يلي:

-ترسيخ الطابع احمللي واجلهوي ملنظومة الرتبية والتعليم؛

 -الدفع ابلالمركزية إىل أقصى مدى مع مراعاة تنوعها من أجل بلوغ هدف اجلودة واالمتياز والتفوق على صعيد

كل مؤسسة.

ويتضح من هذه اخلالصات أن إصالح منظومة الرتبية والتكوين ببالدان ممكن ،وابلتايل فهو ليس ابلشيء
املستحيل .ويف هذا السياق فمضامني امليثاق الوطين للرتبية والتكوين ،وما توصل اليه تقرير مخسني سنة من

التنمية البشرية ابملغرب من توصيات ،وكذا استنتاجات تقارير اجمللس األعلى للتعليم ،كلها مساهات ،ميكنها أن
تشكل املنطلق األساس إلعادة بناء منظومة تعليمية حديثة وفعالة وذات مردودية جيدة .ويتضح كذلك من هذه
اخلالصات أن ترسيخ الطابع احمللي واجلهوي ملنظومة الرتبية والتعليم يعترب مدخال مهما لتجاوز االختالالت اليت

تعاين منها املدرسة املغربية منذ عقود.
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