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 الرتبية والتكوينحول إصالح منظومة  الغــــب
 

م، ندوهتا السياسية الشهرية حول  4162فرباير  62املوافق ل  ه6241ربيع الثاين  42عقدت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية يوم السبت 
الرتبية والتكوين، والغايات واملقومات اليت تقوم  ، استمعت خالهلا إىل عروض متخصصة مهت واقع نظام"إصالح منظومة الرتبية والتكوين:" موضوع

ت اللغوية، ومن خربة يها منظومة الرتبية يف عالقتها مبرجعية الدولة واجملتمع، واملسألة اللغوية انطالقا من التجارب الدولية املختلفة يف جمال االختيارالع
 .يالدراسات اللسانية وعالقة لغة التدريس بالتطور العلمي والتكنولوج

 :يةومن خالل التداول يف احملاور السابقة وخمتلف القضايا اليت يطرحها إصالح منظومة الرتبية والتكوين أكد اجملتمعون على اخلالصات التال

خلارجية، إن نظام التعليم يف املغرب رغم املكتسبات اليت حققها وراكمها ال زال يعاين من عدة اختالالت على مستوى مردوديته الداخلية وا: أوال
مع سوق الشغل، أو فيما يتعلق باملوارد البشرية و تأهيلها وتكوينها، أو فيما يرتبط بضعف  وخاصة فيما يتعلق جبودة التعليم واحلاجة إىل مالءمته

 .قومي الرتبوي طيلة العقود املاضيةاحلكامة، فضال عن التذبذب وعدم الوضوح يف االختيارات اللغوية ويف املناهج والربامج والتأطري واملراقبة والتوجيه والت

 إن حمدودية املبادرات اإلصالحية اليت اعتمدت منذ فجر االستقالل إىل اليوم، راجع إىل كوهنا مل تبلغ مداها ومل تستكمل خمتلف حلقاهتا: ثانيا
إجيابيات التدبري السابق لدى خمتلف الفاعلني، إضافة  ومل ترافقها اإلرادة السياسية الالزمة، ولذلك فإن السعي لإلصالح اجلاد والشامل مير عرب تثمني

دد والعمومية يف عدد إىل االرتقاء باملنظومة فوق االعتبارات الفئوية واملزايدات السياسية واملصاحل النخبوية، اقتصادية كانت أم سياسية، وجتاوز حالة الرت 
 .4166من االختيارات االسرتاتيجية احملسومة مبوجب دستور 

تنموية إن املرتكزات املرجعية اليت تؤطر مشروع اإلصالح العميق والشامل للمنظومة الرتبوية بكل أبعاده السياسية واملؤسساتية واهلوياتية وال: ثالثا
رية ، وسامهت يف إعداده خمتلف التيارات الفك4166أن تنطلق من الدستور الذي صادق عليه الشعب املغريب يوم فاتح يوليوز  ينبغي واللغوية،

 .والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، يف جو من التوافق الواسع والتعاون املثمر، وخاصة ما يتعلق بتحصني السيادة اللغوية

إن اللغة ال تشكل أداة للتواصل واكتساب املعرفة فحسب، بل تشكل الركن األساسي يف تعزيز بناء اهلوية الثقافية للشعوب وانتمائها : رابعا
 .واإلبداع استقالل الشخصية الوطنية الفردية واجلماعية عن أي شكل من أشكال االستالب والضياع، ومدخال من مداخل النهضة والتنميةاحلضاري و 

 :يلي وانطالقا من االعتبارات السابقة، فإن األمانة العامة تؤكد على ما

أي مشروع إصالحي، وهو ما يستلزم اعتبار اللغة العربية لغة للتدريس يف مجيع  ها ضرورة حيوية يفإعادة االعتبار للغتني الوطنيتني، باعتبار  -6
 . مراحل التعليم، والعمل على تنمية اللغة األمازيغية وتأهيلها لتأخذ مكاهنا يف املنظومة الرتبوية

هم يف جتاوز صعوبة التواصل اللغوي الذي إن التدريس باللغة الوطنية يضمن حل إشكالية اخللط بني صعوبات الفهم وصعوبات التعبري، كما يسا
 .يعترب عائقا أساسيا أمام التمكن من املعارف العلمية

إن تشخيص الوضع اللغوي يف املغرب يربز أن مشاكل النظام التعليمي يف املغرب ال ترجع إىل لغة التدريس بل إىل مشاكل ذات صلة  -4
ما ينعكس على وضعية تدريس اللغات ومستوى التحصيل اللغوي، ويف هذا  هوو  وضعف احلكامة، باالختيارات واملناهج والربامج واملوارد البشرية
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، وفسح اجملال أمام اهليمنة نياإلطار ترفض األمانة العامة خمتلف الدعاوى الداعية إىل التلهيج واعتماد العامية، واليت تستهدف حماصرة اللغتني الوطنيت
 .اللغوية األجنبية

وليس ) األمازيغية والنهوض هبما يعترب ضرورة وطنية واستحقاقا دستوريا، كما أن النهوض بتدريس اللغاتعتبار للغتني العربية و إن إعادة اال -4
يعترب إحدى الواجهات األساسية إلصالح نظام التعليم، وهو ما يقتضي ختطيطا حمكما لتدريس اللغات الوطنية واألجنبية ( إعادة النظر يف لغة التدريس

 .يقاع تعلمها ومناهجه مع مراعاة التدرج وتوفري املوارد البشرية املؤهلة، كل ذلك ضمن ختطيط لغوي عقالين وحمكموإ

 هذا إن إخراج اجمللس األعلى للغات والثقافة املغربية وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية يعتربان حمطتني مهمتني يف -2
وض أن تسهم هذه احملطات يف ترشيد الوضع الثقايف واللغوي يف انسجام تام مع سياسة لغوية وثقافية وطنية وفقا للمقتضيات اجملال، ومن املفر 
 .الدستورية اجلديدة

 ويف األخري،

لف الفاعلني يف احلقل تؤكد األمانة العامة أن النهوض الفعلي باملنظومة الرتبوية لن يتحقق إال مبقاربة تشاركية واسعة وباخنراط مجاعي بني خمت
وطين، من أجل الرتبوي وتكامل وتعاون والتقائية بني خمتلف السلط واملؤسسات املعنية، ويعرب احلزب عن اخنراطه اجلاد والصادق واملسؤول يف احلوار ال

املدرسة العمومية إىل جانب  تعليم عمومي موحد ودميقراطي يراعي خصوصيات اجلهات وأصحاب االحتياجات اخلاصة، تسهم فيه بالدرجة األوىل
 .جهود القطاع اخلاص واملؤسسات التعليمية األجنبية بناء على دفاتر حتمالت والتزامات واضحة من كل األطراف

 

   هـ6241 ربيع الثاين 42: وحرر بالرباط يف
      م4162 فرباير 62لـــ املوافق  

 
 

 

 


