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 17-71 القانون إلاطار وروحقية الجهوية اءات التنسياللق

 لى املرجانيلي. ذة

 بمركز  التوجيه والتخطيط التربوي  ةأستاذ
 

والسعادة )بهذا البلد السعيد والتكوين التربية قطاع املشرف على وزير الالسيد منذ أكثر من شهر و 

ا دفع عجلة التغيير عبر تحقيق يراد بهجهوية تنسيقية  لقاءات لترأسيجول من جهة ألخرى ( أوجه حمالة

لعل وعس ى  نتابع ألامر منذ شهر  . ...17-71 مشاريع القانون إلاطارأجرأة أهداف الرؤية الاستراتيجية و 

واقعنا التعليمي والخروج من ر ولو طفيف في تدبير معضلة ييتمخض عن هذه الاجتماعات ما ينم عن تغي

 أول اجتماع منذ  لألسفولكن  .هته من سنة ألخرى عنق الزجاجة التي ينحصر فيها القطاع وتضيق فو 

إعالمية خرجات جافة و  اوأرقاممنمقة إخبارية نصوصا  إل  لم نشاهد إلى حدود آخره ألاسبوع املاض ي،

ومستلزمات  بنايات مدرسية جديدةمتناثرة ل صور ب أخبار يتم تأثيثها أنها بل ألادهى. ل تأتي بجديد متشابهة

وكأنما وتغيير تسمية مؤسسات  التالميذبعض لفائدة أو  التعليمية ض املؤسساتبعتوزع على  معداتو أ

تنفيذ برامج  وتدخل في صلبتكرر كل سنة ة تروتيني عمليات هو فقطبينما . يستحق التنويهإنجاز  ذلك

أفليس ألامر مظهرا آخر من مظاهر   .العمل السنوية العادية لكل مديرية إقليمية وأكاديمية جهوية

 لى حساب الحكامة الجهوية؟ع ةاملركزيم ألانا تضخي

 

  املركزية والجهويةبين املزمن التأرجح 
 

هداف ن ألا أالتابعة لها  املطلعون على النصوص املنظمة إلحداث وتدبير ألاكاديميات واملديرياتعلم ي

الدورة  كان يمكن التطرق لها فيهي عناصر  التنسيقية بمختلف الجهاتجتماعات هذه الا ل "املعلنة"

من ) نفي عضويتها جميع من يجتمعون لا  هذه املجالستضم ذ إ.  كاديمياتدارية لألمجالس إلا ألاخيرة لل

ممثلي الجامعات والتكوين املنهي ورؤساء الجماعات الترابية وولة وعمال وممثلي جمعيات أولياء ألامور 

بينما . إعالمي يقوده السيد الوزير show تحت ....( وممثلي ألاطر التربوية وممثلي العديد من الوزارات الخ

 أنوالدليل على ذلك  ،القطاع ىهم الساهرين عل خر آصبح أ( تالميذ وأساتذة وإداريين)سان نبناء إلا

احتجاج أو إضراب أو اعتصام أو  وضعية الوزارة إما في ههذل( أو املنتمية)التابعة العديد من الفئات 

بعنف   من طرف الوزارة  وانعدام تواصل مام تجاهلأحتجاجات توجت ا... م أو حمل شارةمقاطعة مها

بينما وصل وتالها تجاهل إعالمي رسمي  .سابقا  ليات الطبيذكرنا بالعنف الذي عاشه طلبة ك همجي

وما زالت رقعة الاحتجاجات تتسع . العامليةقنوات ألاخبار إلى  ساتذةضد ألا الجسدي عنف هذا ال  خبر

التي تعيشها املدرسة املغربية  العمومية في  الاستثنائية الصعبةبخير في ظل الظروف  وتتفاقم ول تنذر 

 .زمن كورونا
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 إلا  وإصالحصالحات ن نفهم بعد سيل من إلا ألم يحن لنا أ :كل هذا يجعلنا نتساءل
 

مازال ملاذا  صالحات

ت في الوصول إلى داخل تنجح هذه إلاصالحالم ملاذا و  ،في املراتب الدنيامحصورا املغرب  التعليم في

ما زلنا دائما وأبدا نعطي أليس ألامر مرتبطا بكوننا  .؟القسم  وتؤثر إيجابيا على كل فئات التالميذ

، فقط ألستاذ والتلميذاملظهر الخارجي لللواجهة، للمنظر العام، للمظهر الخارجي للمؤسسة و  ألاسبقية 

املهم رفع ..  ، لرفع ألاعداد الكمية بأي شكل كانةلتنميق ألاهداف الاستراتيجيإلاعالمية و للفقاعات 

املردودية أن  التقويمات الدولية  ستوى ميتأكد على بينما  ،ألاعداد أو باألحرى تضخيمها وتفخيمها

ويعي عمقها وتلك معضلة لن يفهمها من سنة ألخرى، تقهقر فتأ تتالتعليمي املغربي ل  للنظامالداخلية 

سواء داخل وعلى أرض الواقع ل العاملون بكل حرقة وضمير في امليدان حلها إ ينجح فيبل ولن وأسبابها 

نا اأحيتضطر و هذه املصالح التي تعيش هذا الواقع عن قرب . املؤسسات التعليمية أو املصالح إلاقليمية 

والتوجيهات مجاراة منها للمصالح املركزية بحكم مركزية القرارات واملذكرات كثيرة إلى تدبير ما ل يستقيم  

الخاصة بالتخظيط والبرمجة واعتماد النموذج املوحد الوحيد إلاعالميائية البرانم تدبير بل وحتى مركزية 

تبع والتنسيق تالجولت ف  .رغم الكالم الكثير الذي نسمعه عن تنزيل الجهويةوذلك . ...للتدابير إلاجرائية

العديد من  كما أن . ر دليل على هذه املركزية املقنعةالوزير عبر الجهات خيالسيد والتواصل التي يقوم بها 

بنفس العبارات كلمة تصاغ قرارات جهوية  تنزيل من أجل ةأكاديميأي  الصادرة عن املراسالت واملذكرات

  . وهذا أكبر من أن يعتبر صدفة، باألكاديميات ألاخرى  كلمة 

 

جيدة في حد ذاته ألنه على ألاقل سيضمن هو بادرة  17-71إلاطار  ل يمكن ألحد أن ينكر أن القانون 

استمرارية التوجهات الاستراتيجية للوزارة بعيدا عن املزايدات السياسية والتوقفات العشوائية لبعض 

لهذه املشاريع في  ( Retour d’expériences)ولكن لألسف تم تجاهل تراكمات التجارب السابقة . املشاريع

وخصوصا البرنامج الاستعجالي الذي )ميدان التربية والتكوين  باملغرب إلاصالحات املتتالية التي عرفها 

آليات وبعض الاستراتيجية   اختيار بعض التدابير  يعمل إلاصالح الحالي على تكرار نفس أخطاءه من حيث 

زالت مما لم يسمح بتجويد التدابير وتكييفها مع إلاكراهات والعراقيل املحلية والتي ل (.  التدبير إلاجرائي

 .قائمة رغم تعدد وتراكم املحاولت إلاصالحية

 

وتقييم  ل يستقيم تدبيره دون مراجعة أخطاء إلاصالحات السابقة أي إصالح الكل يعلم أنوإذا كان 

أن يتم ارتكاب نفس أيضا من الطبيعي ف.  جل بلوغ ألاهداف املتوخاةأمن  وتقويم طرق التدبير والتسيير

 ،(أيضا كما هو الحال في أغلب القطاعات ألاخرى )في مراكز القرار الوجوه  ألاخطاء ما دمنا نرى نفس

بخرجون من رحم العمل امليداني محليا أكفاء  إنتاج مسئولينعاجزة عن التربوية  عقيم و وكأن املنظومة 

خر هذا الواقع زاف. التربوي والتعليمي احتكاكهم بالواقعبفضل  مكتسبةخبرة وبصيرة ب وإقليميا ويتمتعون 

بطاقات شابة قادرة أن تبادر وتعمل على قيادة التغيير وتكون أكثر نجاعة لو أتيحت لها الفرصة ومنحت 

في خانة النمطية  احصرهأو  احق املبادرة والاجتهاد دون التضييق عليهل لها خو  لها الثقة التي تستحقها و 
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وأنا أكيدة . نحو ألافضل غيير املأمول التمشعل  أخذ  هذه الطاقات الواعدةفبإمكان . املركزية واملمركزة

أنهم سيبلون البالء الحسن أو على أسوء تقدير لن يكونوا أكثر سوءا من بعض املدبرين حاليا الذين ما 

 .أو تجويددون تغيير ويأمرون باتباع نفس التدابير  منذ سنين  ا يصدرون نفس املراسالت واملذكرات لو زا

 

ما جاء في بين وهو من )إلانصاف تكريس الفرص و  تكافؤ  انعدام ة محارب معضلة  إذا عدنا فقط إلىو 

 ،خيار أو باألحرى إشكالية التدريس عن بعد/لح في ظل (شعارات املدرسة املغربية في السنوات ألاخيرة

تدريس املناهج وتيرة على وقع تأخر في  خصوصا العمومية منها حاليا تعيش املؤسسات التعليميةف

أكثر  لكفايات واملكتسبات لدى التالميذضعف في ا مما يؤدي إلى . على التوالي الثانيللموسم  التعليمية

تحتاج لوحدها دراسة دقيقة من طرف املفتشين التربويين وأطر  كبرى تربوية وتلك طامة   .قبلذي من 

حث عن حلول وتلزمنا بالبالتوجيه التربوي واملصالح املعنية بالتقييم والتقويم إقليميا وجهويا ومركزيا، 

لتحقيق الجودة  الهادفةتنقيح التدابير املتضمنة في املشاريع الاستراتيجية عبر مراجعة و  ناجعة متجددة

  . تبعا ملرامي القانون إلاطار

 

قبل  التعليم حسب التقييمات الدولية وهو في وضعية عاديةبمجال ونحن نعلم ترتيب املغرب 

سواء بسبب اعتماد مبدأ ... في وضعية أكثر صعوبة وتعقيدان فما بالنا ونحن لا  . الجائحة الصحية

في احتجاجات أطر التدريس التي يتم تجاهلها أو بسبب إضرابات و دريس، التناوب بين عدة خيارات للت

ل  ذه التوقفات املتتاليةه وكأناملسؤولية امللقاة على عاتقهم  القائمين على القطاع التعليميتحمل  غياب

ومع ذلك، عوض فتح باب النقاش والتواصل إلنقاذ ما يمكن  . املدرسية املنظومةمردودية تأثير لها على 

بعنف أقل ما يقال عنه أنه رد فعل غير محسوب العواقب وغير  ة هذه الاحتجاجاتيتم مواجهإنقاذه، 

لفنا التي ألألسف ما زلنا ننتظر ما ستأتي به القرارات الوزارية  و  .مجد ومستهجن إنسانيا وحقوقيا

. بشأن تمديد السنة الدراسية أو الحفاظ على نفس تواريخ امتحانات نهاية السنة ي،ستعجالالا طابعها 

إلى دراسة وتقييم للمكتسبات املحققة لدى التالميذ من  طرف كل مديرية  مسبقاعلما أن ألامر يحتاج 

 .زال بعيد املنال وهو أمر ما. إقليمية وحسب مختلف وضعيات التدريس املعتمدة ومدى نجاعتها

 

ل يطلبون شيئا سوى التوصل  الذينالعديد من فئات الطلبة   يتم تجاهل احتجاجات أخرى،من جهة 

وإيقاف مهزلة الدراسة عن أو إيجاد حلول أكثر ذكاء ومالئمة، بمنحهم في وقتها وفتح ألاحياء الجامعية 

طلبة و ال من فالعديد .احتجاجاتهم ذات مردودية حسب ما يصرحون به فيبعد ألنها بكل بساطة ليست 

 .ول الديداكتيكية ول املنهجية ساتذة ل يملكون وسائلها ل املاديةألا 

 

الحارقة  ويحق لنا أن نتساءل هنا ماذا أضافت فعال هذه الاجتماعات التنسيقية لحل هذه إلاشكاليات

ه إلاشكاليات يتقدم حلول واقعية أليس حريا بالوزارة أن تنكب على هذ. وغيرها في ظل الوضعية الحالية
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أليس مطلوبا من املستوى الاستراتيجي للحكامة الذي هو الوزارة أن تعمل على تيسير  ؟ قابلة لألجرأة

للتدابير إلاصالحية؟ ( solution standard)الاستجابة للتحديات الجهوية بعيدا عن القوالب الجاهزة 

ميع وتدارس املبادرات والتجارب الناجحة في إلاصالحات أليس حصر التدابير الفاشلة وإكراهاتها وتج

" تنزيل"السابقة، و وتراكمات الحلول النابعة من امليدان والتي أبانت عن نجاعتها أفضل من الحرص على 

بمعطيات جافة  يتم لتعبئتها رئيس املشروع ؟ فال يضطر تدابير موحدة وجداول إحصائية متشابهة

غير متوافق عليه وبتقنيات حسابية غير بشكل واستخراج مؤشرات املركزي  على الصعيدلحقا تجميعها 

أن هذا ولتحاول إقناعنا بل  .تجعلنا نظن أن إلاصالح ناجع وألاهداف محققة ل ريبواضحة أحيانا ل

إلاصالح هو الذي سيصل للقسم والتلميذ وهو الكفيل ببناء املواطن الصالح املنتج الذي  يحتاجه 

وكأنما هذا . الخ...ي بفضله سيقلع الاقتصاد الوطني والازدهار ألاخالقي والتقدم ألاممياملجتمع والذ

لحال  مسئول الوطن مجبر على أن ل يعترف بفشل إصالح ما إل بعد انتهاء عمره املفترض وذهاب كل 

 .سبيله

 

الجهوية سيقية التنولنعد الى مسلسل الاجتماعات (  لألسفكعادتنا )نسان جانبا ولكن لنترك بناء إلا

يجب كان  تم أو ماهو نفسه ما لان  خاللها ن ما يتمأقد ل يعلم الجميع . نون إلاطار مشاريع القا  لتنزيل

. دورات دجنبر للمجالس إلادارية  خالل إعداد وتنظيم(الوضعيات تختلف من أكاديمية ألخرى )ن يتم أ

 كيف ذلك؟
 

  دارية لألكاديمياتللمجالس إلا  إضافيةاجتماعات تنسيقية أم دورة 
 

إلادارية لألكاديميات  لمجالسل لدورة ألاخيرةاأن جميعا نعلم  ،بكل بساطةو  نانطرح هذا التساؤل ألن

والذي يحتاج هو )والقانون املنظم لها  .ارب الشهرين أو الثالثة أشهر فقطمنذ ما يق  انعقدت بكل جهة

 راه مناسبايبتنظيمها في املقر الذي  -وزير القطاعالسيد الذي هو -يسمح لرئيسها ( اجعة وتنقيحر أيضا مل

هذه دورات يتم خالل وللتذكير، فإنه   .و حتى الجامعاتأقر الجهة أو الولية او العمالة م ذلك بما في

املديريات إلاقليمية التابعة بو جهوية بكل أكاديمية  ةاملنتهياملالية املجالس إلادارية تقييم حصيلة السنة 

في باملصادقة على برامج العمل السنوية لس إلاداري للمج( دجنبر دورة)الثانية  دورةالعادة وتتوج   .لها

ن يكون قد تم قبل وخالل مجريات هذه الدورة تتبع أاملفروض ومن  .كل جهةمجال التربية والتكوين ب

عبر عدة لجان منبثقة عن املجلس  السابق على أرض الواقعالبرنامج السنوي  أجرأة مشاريعومراقبة 

إلعداد برمجة على عدة مراحل وباستعمال عدة آليات وتقنيات إلاجرائي  كما يتم أيضا التخطيط. إلاداري 

ليات والتدابير الرامية لتحقيق  ألاهداف املسطرة داخل القانون إلاطار والرؤية عمدقيقة ومميزنة لل

تخضع بدورها لعدة مشاورات وزيارات ميدانية واجتماعات هذه البرمجة  .5101-5171الاستراتيجية 

متوافق عليه وقابل للتطبيق تلف املديريات ومع مختلف الشركاء، إلعداد برنامج عمل تفاوضية بمخ
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مشاريع القانون أجرأة تدابير تدخل حاليا تحت بند  وكل هذه املجهودات. املواليةالسنة املالية خالل 

اديميات الجهوية كوألا قليميةملديريات إلاباكل برامج العمل لوجه ألاساس املهذا ألاخير هو إذ أن   .طارإلا 

 .منذ املصادقة عليه

 

ن املصادقة ل تتم أداري يعلمون عضاء املجلس إلا أوحتى بل كاديميات واملديريات وكل من يعمل باأل

مركزيا وجهويا في إطار الندوات  املسئولينو ثالثة بين أواحد بل يسبقها اجتماعات لشهرين في يوم 

عضاء أليميا ورؤساء املشاريع من جهة و جهويا وإقن املسئولين امليزانياتية أول، ثم في مرحلة ثانية بي

الهدف من هذه الاجتماعات التقنية والعملية التي . من جهة أخرى داري ن املجلس إلا اللجان املنبثقة ع

حسب ألاهداف الاستراتيجية برامج العمل الفرعية تدابير هو تقديم   حسب الحاجة تنعقد عدة مراتقد 

للمصادقة خالل اجتماع  قابلة نهائيةوتنقيحها والوصول إلى صيغة  ومناقشتهافرعة عنها، الكبرى أو املت

. حسب كل اقليم لألكاديميةبرنامج عمل متكامل  على شكل هذه البرامجويتم تجميع كل . داري املجلس إلا 

ة مع شراكاقتراحات ال تدارسللجان املجلس إلاداري  هذه الاجتماعات التنسيقية يضا خاللأويتم 

هم الشركاء بمن فيهم من يجتمع معهم السيد الوزير في أن أخصوصا  في القطاع مختلف املتدخلين

و التنقل أ الشركاء ويمكن دعوة مختلف بل.  ...داري وفي لجانهفي املجلس إلا   ممثلون   ته حالياجول

و أقسام ألا أو ملصالح الجهويين سواء عن ا املسئولين  تقديم عروض دقيقة ومستوفاة من طرفلملقراتهم 

طار إكل مشروع من الدعم والتمويل في  وحاجيات وتتضمن هذه العروض اقتراحات مشاريع. املشاريع

 .وتليها مفاوضات تقنية وعملية بل وسياسية أحيانا لتحفيزهم لدعم املشاريع ذات ألاولوية. شراكات

 

) املشهود  يوم لإلاعداد ليهدف الى  وألاكاديمياتشهور باملديريات سابيع و كل هذا العمل الحثيث أل 

 املجلس إلاداري لكل أكاديمية الذي ينعقد فيه(  تحدد تاريخه الوزارة أو السيد الوزير حسب أجندته

ول تقديم الحصيلة أ يتم خالل هذا اليوم . الوزير املعني بقطاع التربية والتكوين تحت رئاسة السيد

ما كان مإنجاز  بعض وإلاكراهات التي حالت دون سنة املاضية ج عمل البرنامبنجازه إالسنوية ملا تم 

طار بما فيه تنزيل مشاريع القانون إلا قصد  املواليةللسنة املالية العمل  تقديم برنامج ثم يتم . مبرمجا

ومتوافق على  شراكات متكاملة ودقيقة إلعدادمعهم مسبقا والتفاوض تدخالت الشركاء التي تم التواصل 

وينتهي غالبا هذا الاجتماع الذي قد يطول   .ادق عليها من املصالح الوزارية املختصة أيضابنودها ومص

 . كما هو معتاد منذ سنواتأمام وزير القطاع من اليوم بتوقيع مختلف الشراكات  متأخر إلى وقت 

 

بالطابع الذي كان يهتم خالل هذا اليوم رحمه هللا الوفا  ألاستاذ وتحضرني هنا ذكرى الوزير ألاسبق 

. والصور املوجهة لإلعالماملظاهر بوليس ومدى نجاعة القرارات والحلول التي تأتي بها، العملي للدورة 

سواء العروض امللقاة أو )خالل دورات املجلس إلاداري  يتوقف عند كل ما يعرض عليه كان حيث

معطيات دم له من التدقيق في جميع ما يق يحرص علىو . ويناقشه (تدخالت أعضاء املجلس إلاداري 
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 ون غلبهم ممثلوأ)يضا أيحث الشركاء  وأو يقترح أول وليصوب أويستوعب والاستفسار ليفهم  وتدابير

بل وكان ...ويطلب منهم إلادلء بدلوهم خالل النقاش دخالت في القطاععلى مزيد من الت( داخل املجلس

في حينه استفسارهم  عنول يتوانى . نهذه الاجتماعات مصحوبا بالعديد من املديرين املركزيي يحضر 

مر نفس ألا و ...  إليجاد حلول  اختصاصاتهم وما قاموا به بعض املشاريع التي تدخل ضمن  هاتكرابشأن إ

وبعد انتهاء  انعقاد  .داري عضاء املجلس إلا و مع الشركاء من أأ  عن ألاكاديمية الجهوي  املسئول مع يتم 

ممثلي مختلف الفئات املحتجة التي دأبت على مرافقة هذه دورة كل أكاديمية، كان يحرص على لقاء 

فكان يستمع ملطالبهم بكل تواضع ويناقشهم بحنكة . يتهرب من لقاءهم لنالدورات بالوقفات لعلمها أنه  

 .((sa zone de confortعن مقعده الوثير ومحيطه املريح  وجدية  بعيدا

 

بمركز مسلك التخطيط التربوي بدروس ي للمتدربين ء إلقاخالل كذا و  كل هذه التفاصيل  علىهنا   ركزأ

ح برامج العمل السنوية تنقيإعداد و عن  مسئول  ن الكلأجميعا  لنعي التوجيه والتخطيط التربوي 

ماذا .... في نظري وصف غير مناسب فهي التنزيل ل أحبذ كثيرا استعمال كلمة )رأة املشاريع جأوتفعيل و 

ن بحكم مهامهم هم ياملخططأن و خصوصا  ،(!! أكتافناننزله عن  هل هو عبء وحمل  ..ننزل يا ترى 

 لألكاديمياتتنقيح برامج العمل والحصيلة السنوية إعداد وتجميع و املساهمون بالدرجة ألاولى سنويا في 

س ودورات املجل . ومع مختلف الشركاء املصالح ألاخرى  بتعاون وتنسيق مع التابعة لها قاليممديريات ألاو 

 .لألكاديميات هي أنسب موقع للتنسيق والتدبير التشاركي للقطاع املدرس ي جهويا وإقليميا ومحليا إلادارية

 

هداف أيقوم بجولت في ربوع الوطن لحضور اجتماعات لها نفس  نرى لان السيد الوزيرولكننا 

ويستغلها  داري حقهاخيرة للمجلس إلا ألا  ن يعطي الدورةأوكان حري به  .إلاداريةاجتماعات املجالس 

هذا الثقل مرتين بشكل واملديريات إلاقليمية  ألاكاديميات مسئولين عوض تحميل للقيام بما يقوم به لا 

ليكون راضيا  وعمل متواصلمكثف عداد إمن زبارة وزير في هذا البلد ستلزمه تما متتابع ونعلم جميعا 

علت املنظومة التربوية برمتها وكان ألانسب أن ينكب على مناقشة ملفات ج. "موظفيه ومسئوليه"عن 

نعلم أن الوزارة ل تمتلك جميع الخيوط في عدة . على صفيح ساخن  في وقت حرج من السنة الدراسية

تالميذ  إلنقاذ حلحلتهفي ما هي قادرة على حله أو  والتواصل تح باب الحوار حري بها أن تفقرارات ولكن 

عن  ثالثية التدريس"رة التي يعيشونها ما بين مطرقة التعليم العمومي من الوضعية الدراسية املتعث

رابات سندان إلاضو  71الصحية كوفيد  بسبب الجائحة "الذاتيالتعلم /بالتناوبالتدريس /بعد

ضمان السير العادي أو على لأساسية  وهي عناصر . والاحتجاجات املتكررة لعدة فئات إدارية وتربوية

ضال عن ضرورة الحرص على توفير الاستقاللية الالزمة لكل هذا ف .املدرس ي للموسمألاقل املقبول 

 .أكاديمية ومديرية ملمارسة مهامها، وربط املسؤولية باملحاسبة بشكل موازي أو بعدي وليس بشكل قبلي
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صبح الجميع يستشفه أوما خفي منها تخفي أخرى، علنة املهداف ألا  لعلهذا ول مقالي ألذا قلت في 

ة أجر أو   نعيش تغييرا فعليا  لت كأنماعالمي والفايسبوكي بالصور واملقاإلا ثيث املشهد أمن خالل ت

واكتفي هنا بمثالين فقط من . ...   ما زالت متعثرة'' تنزيلها"املراد ن العديد من املشاريع أعلما  حقيقية

 .هذه املشاريع
 

  تطبعها مركزية القرارات والتدابيرذات أولوية مشاريع اختاللت شذرات من 
 

من حيث  سواءبعض مشاريع القانون إلاطار أجرأة اختاللت تعرفها  ةاملجال يضيق هنا لعرض عد

مجالين وهما التعليم مقاربة وسأكتفي ب. وواقعيتها أو ألاهداف الاستراتيجيةونجاعتها ابير إلاجرائية دالت

 .ألاولي والتوجيه التربوي 

ت القروية وشبه الحضرية ولي باملجال م ألا لى خبايا صعوبة تعميم التعلين نطلع عأيكفي أول، 

مراحل وطرق  تتمظهر فيوأول معضالته ... سواء املهيكلة أو الغير مهيكلة منها وضعياته املختلفة وتشابك

خالل السنة ألاولي بالسلك  ارتفاع مؤشرات التمدرسن تضخيم نسبة أحيث . تشخيص هذه الوضعيات

وقد  أزاحت عمليات إلاحصاء لهذه السنة الستار عن هذه . عدة اختاللت وتجاوزات املاضية شابته

 ...الاختاللت التي تبدأ من التصنيفات إلى كيفية احتساب ألاقسام والتالميذ
 
لع على ويكفي أن نط

ولي ضعية التعليم ألا تشخيص و في شأن هذه السنة  التي أصدرتها الوزارة املتواليةاملراسالت الوزارية 

أو باألحرى الوصول إلى  املطلوبة دقةالببذلك تنجح لحدود لان في  القيام  لمو وتدقيق إحصائياته، 

نم إلاحصاء ار ر طريقة وبي، وخير دليل على ذلك تغيفي عدة مديريات ى إحصائيات السنة املاضيةمستو 

. يهذا السلك التعليمتشخيص وضعيات ومؤشرات التمدرس بلعدة مرات املستعملة خالل هذه السنة 

القانون بعدما كرس  أولوية حسب ألاهداف الاستراتيجية للوزارةحاليا ذي أصبح السلك ألاولي ورغم أن 

ل تكمن فقط في صعوبة التشخيص ولكن أيضا  فإشكالية تحقيق هذا الهدف .إلاطار إلزاميته وتعميمه

معيات من جانخراط الشركاء مبادرة و إل انتظار  ون ملكيل محليا املكلفين باملشروع أغلب لكون 

باإلضافة إلى أن آليات التخطيط لتحديد . نجاح تعميمه خصوصا النوع العمومي منهإل ومؤسسات 

ا مم. الحاجيات الحقيقة بكل منطقة سواء على املدى القصير أو املتوسط ما زالت ضعيفة أو غائبة

اقعي لبرمجة موثوق به  وو  لاليات الالزمة إلعداد مخططرون على يجعل رؤساء هذا املشروع ل يتوف

لحاجيات الفعلية يالئم االتعليم ألاولي العمومي بشكل ومربي أقسام الحاجيات املستقبلة من حجرات و 

 .وبالتالي يبقى هذا العرض املرتقب رهينا بتوجهات الشركاء واختياراتهم.  تحقيق تعميمهلضمان 

 

في الوصول لألهداف روعه مشوضمان تأثير تدابير إشكالية تحقيق تعميم التعليم ألاولي باختصار 

ن املنظومة ل تملك برناما إعالميائيا أكتفي باإلشارة إلى أ ولكن .لإلحاطة بهيحتاج لوحده مقال املسطرة 

ل تناسب متجاوزة  Excelجداول بطاقات خاصا بالتخطيط لسلك التعليم الاولي ومازالت تتخبط بين 
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متكامل يحترم أسس وآليات التخطيط التربوي التي  توفر على برنام تشخيص مجال معقد كهذا، إذ ل ن

تلزم املخطط باألخذ بعين الاعتبار كل العناصر املحيطة بالعرض والطلب التربوي واقتراح عدة 

بشكل  سيناريوهات على املدى القصير واملتوسط تأسيسا ملبدأ التدبير باألهداف وتحديد الوسائل الالزمة

الاقتصار على التدبير بالوسائل مع احترام مبدأ تكافو الفرص قدر  أو إذا اقتض ى ألامر . محكم وحكيم

ذه عن التخطيط به املسئولون لو أعطى  هعلما أن. املستطاع وترشيد استعمال املوارد البشرية واملادية

عداد لطلعوا على وجود برنام متكامل إل التوجيه والتخطيط التربوي ركز الوزارة الفرصة لبعض خريجي م

دقيقة عبر إحصائيات الفعال التربوية الخاصة بالتعليم ألاولي يمكن مستعمله من التشخيص لخريطة ا

تأخذ ويمكنه أيضا من إعداد عدة سيناريوهات توقعية . إذا اقتض ى ألامرجغرافية ومبيانات وخرائط 

 . بعين الاعتبار معطيات من داخل ومن خارج املنظومة

 

عمل دقيق ومتواصل استغرق شهورا كان نتاج '' CARTEPRESCO''هذا البرنام الذي أسماه أصحابه 

 .كمستشارين في التخطيط التربوي  التخرج لنيل شهادة recherche-action نوع  علمي من بحث في إطار 

رؤساء  اعدةسم قادر على برنام وهو . على تنويه متميز بمركز التوجيه والتخطيط التربوي البحث وحصل 

التوقعية التربوية ع الخرائط وضعلى  (محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا)التعليم ألاولي تعميم ع و مشر 

حجرات وكلفة )البشرية واملادية   من املواردلحاجيات الفعلية الالزمة ا تحديدو   السنوية أو الاستشرافية 

وهو منتوج أكد  . حسب عدة وضعيات ومعايير متحكم فيها حسب الحاجة التعليم ألاولي لتعميم (مالية

اليم لتعليم ألاولي باألقوالتخطيط لمصداقيته ونجاعته بعدما أصبح الوسيلة ألاساسية لحامليه لتدبير 

. اطلعوا على مخرجاته وتوقعاته وخبروا فعاليتها بعدمامحليا  املسئولينبل وحاز على ثقة  .التي عينوا بها

ولكن لألسف لم يلق هذا البرنام أي اهتمام من الوزارة الوصية رغم أن املركز عرضه على مسؤولي 

في من موقع البحث العلمي التدخلي رغبة منه في املساهمة  (كتابيا أول وخالل اجتماع ثانيا)الوزارة 

اقتناعا منه بضرورة تثمين البحوث املتميزة ومة التخطيط التربوي على أرض الواقع و تحسين حكامة منظ

، ورغم أن أصحاب هذا املنتوج املتميز لتنقيحوا للتجريبرهن إشارة الوزارة  اخريجه ووضعه من إنتاجات

ملساهمة و ابشكل جدي   املعنيين باألمر  املسئولينلوضعه رهن إشارة عن استعدادهم بكل أريحية عبروا 

املسؤولين عن تمكين كافة ل للتخطيط مركزياربطه باملنظومة املستعملة تطويره و  ميدانيا وتقنيا في

أو  اهتمام أدنىاملقترح  لم يلق هذالألسف من استعماله بشكل ناجع وفعال،ف التخطيط للتعليم ألاولي

فشلها خالل إلاصالحات  ثبتي وما زال التخطيط للتعليم ألاولي يدبر بنفس الطرق الت .أدنى رد بشأنه

 .السابقة

 

هدف توسيع قاعدة ن أن نعلم أيضا أيكفي ، فتربوي جال التوجيه المللمجال الثاني وهو ما بالنسية أ

 و اهذه الخدمة التربوية امللحة كم   لسد الخصاص الفظيع في أجرأتهفي كبيرا  تأخرا شهدطر التوجيه أ
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توفير إطار للتوجيه بكل مؤسسة تعليمية هدف ت جعل 5101-5171، رغم أن الرؤية الاستراتيجية كيفا

خيرا الوزارة أرادت أعندما لكن و   .املنظومة التربوية ثانوية من ألاولويات الالزمة لتحقيق الجودة في

من أطر التوجيه التربوي والرفع من أعداد املناصب املخصصة لتكوين الاهتمام بهذا املجال ( مشكورة)

املستشارين املتدربين  كوينتقليص فترة ت اتجهت نحو، (وهو أمر محمود في حد ذاته) ا متدرب 011إلى  01

ليكون  5157حيث بدأ  هذا التكوين نهاية مارس  .(والتخطيط التربوي طبعا) في مسلك التوجيه التربوي 

 لن يستكمل السنتين املنصوص عليهما في مذكرة املباراة الخاصة بفئتي التوجيه تكوينا مبتورا

أدنى مراجعة  ويتم ألامر دون بل  .(خارج سياقها املرجعيمباراة ولوج وهي باملناسبة )، والتخطيط التربوي 

علما أن بداية التكوين في هذا . أشهر 0أشهر إلى  8من  ملضمون التكوين ليناسب هذه الفترة املقلصة

بمسلك  58بمسلك التوجيه و 011)  018ما يناهز  "إخراج"ألول مرة في تاريخ املركز إلى  التوقيت أدى 

 .في ظروف خاصة وحاسمة وقبل عدة أسابيع من امتحانات نهاية السنةقسامهم أستاذا من أ( التخطيط

أن يكمل سنته الذي فرض عليه بمصلحة التلميذ أساسا يضر سوضع تربوي  في حد ذاته وذلك

أما أمر تدبير الخصاص . ل تلميذيحتاج وقتا للتعرف على قدرات وكفايات كقد الدراسية مع أستاذ آخر 

املوارد البشرية  الذي سيخلقه هذا الولوج املتأخر للمركز فسيخلق وضعيات ل يحسد عليها مدبرو 

 . قليميةباملديريات إلا

 

يحدث هذا التدبير املتأخر لتحقيق هدف الرفع من وتيرة خريجي مسلك التوجيه وولوج التكوين إذن 

بحكم أن نهاية شهر بونيو وشهر يوليوز يخصصان )ن نهاية التكوين أشهر م 0بشكل متسرع على بعد 

دون أن يتم مراجعة (   بالنسبة ملتدربي السنة الثانية املركز  من لالمتحانات ومناقشة بحوث التخرج

 من  رغمعلى الوذلك .  ول مراجعة هندسة التكوين به( 7181الصادر في )املرسوم املتقادم املنظم للمركز 

الارتقاء بجودة التكوين بهذا  تهدف إلىتحت وصاية الوزارة ندوة وطنية و سنة أكثر من نظم منذ كز ن املر أ

هذه عرفت وقد   .كل ذلكنظم اقتراح مشروع مرسوم جديد يمدخالته ومخرجاته و وتحسين  املركز 

ن طر التوجيه والتخطيط قادمين من العديد مأمن   هل امليدانأمساهمة فعالة من طرف ندوة ال

عن التوجيه مركزيا  املسئولينوشركاء من عدة قطاعات بما فيها   وكذا مسئولين وألاقاليمالجهات 

وقام بعدها  .لجامعات ومراكز التكوين وغيرهمعن املجلس ألاعلى للتعليم واممثلين و التربوي  والتخطيط

والتنسيق بين   توصل بهانتاجات املإلا  وتقييمكل التفاعالت  تنقيحالنكباب على باملركز وأساتذة  أطر

دارة مركز لتقوم بعدها إ ،مخرجات جميع الورشات التي عرفت نقاشا معمقا ومستفيضا وعقالنيا

 يتضمنبالوزارة املعنيين للمسؤولين  بهذا الشأن ملف متكاملبوي بتسليم تر ال التوجيه والتخطيط

تكاملة فيما بينها والقابلة للتطبيق املو جميع التوصيات املصادق عليها واملنقحة بلة خارطة طريق مفص  

 .... وألانجع وألاعقل لألفضل  بقليل من الاجتهاد والكثير من إلارادة الحقيقية في التغيير
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وهو . إرادة حقيقة للتعاطي بجدية مع ملفات هذا املركز دنى مبادرة تنم عن أل أثر  ولكن لألسف ل

العديد من خريجيه بمن فيهم خريجو ف. املنظومة التربويةالذي يشكل وزنا وطنيا وتاريخيا في تدبير املركز 

الحاجة امللحة لهذه الطينة  مما يدل على املصالح بمختلفالسنوات ألاخيرة تمكنوا من تقلد املسؤولية 

  .يامركز و هويا إقليميا وجمن املدبرين 

 

تعبئة كافة موارده جاهدا  يحاول املركز، واملستعجلة في آن واحد في ظل كل هذه التدابير املتأخرة

ويعقد الاجتماعات واملشاورات تلو . لرفع هذا التحدي بل وحتى متدربين،  أساتذةو  أطراو إدارة وقدراته، 

ألاخرى من أجل أجرأة التدابير والعمليات املقدور عليها في ظل الخصاص الذي يعرفه من املوارد البشرية 

من هذه السنة التكوينية الخروج و  إلنقاذ ما يمكن إنقاذه بمسابقة الزمناملركز   يقوم(. إداريين وأساتذة) 

من استقبال أطر التوجيه والتخطيط في  أكاديميةكل  حتى تتمكن وذلك. ألاولى املقلصة بأخف ألاضرار

من العبث  نا قد نتفق على أنهرغم أن .برنامج العمل الوزاري امللتزم بهالدخول املدرس ي املحدد لها حسب 

، دون أي مواكبة يذ برامج العمل في ألاسابيع أو الدقائق ألاخيرة من الفترة املخصصة لهأن نصر على تنف

ملوارد ولاليات الالزمة لرفع هذا التحدي في وقته وبشكل واقعي وناجع لتوفير امن طرف الوزارة املعنية 

 . ومؤثر

 

حيث أن  .أنا بها هذه الورقةالتي بد املالحظة إل أن نستعيد هذا الواقع التدبيري ل يسعنا، اعتبارا ل

خالل  هذه املنظومة التربوية إلاصالحات التي عرفتها" تنزيل"ألاساس  للمسئولين عن برمجة وهاجس ال

الحصيلة  عروض نزين بهاالتي  كان وما زال مرتبطا بارتفاع ألاعداد واملؤشرات العشرين سنة ألاخيرة

ومدى مساهتها في تحقيق وتقييم أثرها عداد ألا نجاعة هذه وثوقية و السنوية دون التدقيق في مدى 

ل  هنا عن تقييم ألاثر أتحدث. سسها وضع برنامج العمل هذاجرائية التي على أإلا الاستراتيجية وألاهداف 

فهذه النظرة التقييمية الضيقة  .حصائيةوتطور تصاعدي ملنحنيات ومبيانات إ ،عن ارتفاع  إحصائيات

عداد والجداول الجافة هي التي تعرقل في ألا  ط التربوي وتدبير املشاريع من خاللها التخطي التي نحصر 

متجددة منصفة مواطنة "جعل املدرسة فعال تحول دون و  إلى القسم والتلميذ'' التربوي ''وصول إلاصالح 

 ."دامجة
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