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ق��ت  ب��وزارة الخارجي��ة للت��دريس ببلجيك��ا س��نة  م. وترك��ت م��ن ورائي مدرس��ة ابتدائي��ة1975أ لحق
عمومية مغربية كانت مهمتها هي تلقي��ن تلمي��ذها مجموع��ة م��ن المع��ارف العلمي��ة والثقافي��ة م��ن أج��ل
إعدادهم للسلك الموالي. فكانت بذلك الريادة للمدرسة العمومي��ة. وك��ان التعلي��م الخ��اص بمثاب��ة مرك��ب

النجاة لمن لم يستطع من التلميذ مواكبة المستوى العالي للتعليم العمومي.

م. فتفاجأت بالمور مقلوبة رأسا على عق��ب، م��ن حي��ث أص��بحت1986عدت  إلى المغرب سنة 
فيها الريادة للتعليم الخاص لمن يستطيع أن يؤدي ثمنه وعلى حساب جودة التعليم بالمدرسة العمومية

ل المدرسة العمومية  لباقي أبناء وبنات الشعب. باختصار شديد اكتشفت باندهاش كبير تحول
 école du savoirمن مدرسة لكتساب المعارف العلمية والثقافية 

 école du déchiffrage et du comptage إلى مدرسة التهجي والعد

و لو كنت كغي��ري ق�د عش��ت ذل�ك التح�ول الت��دريجي لم�ا كن�ت أدرك��ت م�ا آل إلي�ه ح�ال التعلي��م.
فالفجوة الزمنية بين الحالتين هي التي جعلتني أكثر وعيا بذلك التحول. اكتش��فت به��ا مدرس��ة عمومي��ة
ي نهي فيها معظم التلميذ الدراسة من دون اكتساب حتى الحد الدن��ى م��ن المع��ارف العلمي��ة والثقافي��ة.
وعلوة عل��ى ذل��ك ل يجي��دون ل الق��راءة ول الكتاب��ة ول الحس��اب. وب��الرغم م�ن التبس��يط المف��رط ف�ي
م��واد المتحان��ات القليمي��ة الموح��دة للنتق��ال للع��دادي    وم��ن القتص��ار فيه��ا عل��ى الختب��ار ف��ي
المه��ارات م�ن دون الكفاي�ات، تبق��ى نق��ط ج�ل تلمي��ذ السادس�ة ابت��دائي ج�د هزيل��ة، فاعتم��دت ال��وزارة
تدعيمها باحتساب نقط المراقبة المضخمة للتغطية عل��ى ض��عف التلمي��ذ ونقله��م ب��ذلك الض��عف لب��اقي

السلك. 

و التكرار والهذر المدرسي وتدني مدنيلة سلوك التلميذ وعنفهم بالعدادي والثانوي م��ا ه��ي إل
غ في التحصيل فترقى أعراض لضعف تكوينهم العلمي والثقافي. فالتلميذ هو كثلة من الطاقة، إما ت فرل
د ف��ي العن��ف اللفظ��ي والم��ادي. ول ش��أن لض��عف البني��ة التحتي��ة ف�ي المش��كل، بسلوكياته المدنية أو ت ب�دل


ي والثق
افيلنه��ا م�ن المحس��نات، وتطويره��ا ل يح�ل م��ن مش��كل 

وين العلم

عف التك
 ش��يء. وله��ذاض
التي تمتد حتى التعليم العالي مرورا بالع��دادي والث��انوي، كم��االسلبية تداعياته له الضعف بالبتدائي 

له تداعيات سلبية على المستوى العلمي والثقافي للساتذة أنفسهم سيما بالبتدائي.

و الصلح االمطلوب في قطاع التعليم ه�و الص��لح ال�ذي م�ن ش�أنه أن يعي�د الري�ادة للمدرس��ة

ةالعمومية بتحويلها إلى ما كانت عليه قبل الثمانينات: إلى 
مدرسة اكتساب المعارف العلمية والثقافي

. فتلميذ هذا العصر وكل عصر ليسوا أبدا أقل ذكاء ول أقل م��ؤهلتمدرسة التهجي والعدبدل من 
ذهنية من أجيال ما بعد الستقلل. بل على العكس من ذلك، فهم في ظروف معيشية وعص��ر متط��ور
جدا، يجعلهم أكثر استعدادا ليكونوا متفوقين عل�ى الجي�ال الس�ابقة. يكف��ي فق�ط الك��فل ع�ن الس�تخفاف
بعقولهم، وتبن��ي مق��ررات ومناه��ج تق��در تل��ك العق��ول ح��ق ق�درها، كم��ا ك��ان علي��ه الح��ال ح��تى أواخ��ر

السبعينيات.
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أعلم جيدا أن الذي يتولى الحكم، تنهال عليه الضغوطات من ك��ل جه��ة م��ن أج��ل تلبي��ة المص��الح
الشخصية والمصالح الفئوية الضيقة على حساب الصالح الع��ام. وق��لل م��ا يس��تطيع مقاومته��ا. فف��ي ه��ذا
الوضع الصعب، صاحب اقتراح��ات غي��ر مس��بوقة لص��لح التعلي��م مثل��ي، يص��بح بالنس��بة لم��ن ت��ولى
سدة الحكم، كالنملة التي تضغط على جلد ظهر فيل. فالفيل ل يش�عر ح��تى بوج��ود ط�ائر ف��وق ظه��ره،
لكنه يستجيب لهجوم وضغط كم هائل م��ن الطي��ور. فمث��ل ه��ذه القتراح��ات تحت��اج إذا إل��ى ض��غط م��ن
المتضررين المباشرين من سوء تدبير قطاع التعليم، لكنهم من عموم الباء المساكين الذين ل يدرون
موطن الداء بالضبط من جهة، ول يستطيعون من جهة ثانية، بحك��م بس��اطتهم، تك��وين جماع��ة ض��غط
ناجعة. ومن دون غرور وبكل تواضع أعتقد أن الحركة ستجد ف��ي ه��ذا العم��ل م�ا م��ن ش�أنه تش�خيص
الداء وتوصيف الدواء، إذا ما شكلت لدراسته لجنة متخصصة وتحمل بصدق همل إصلح التعليم، كي
تناقش مضمونه وتنقحه وتعرضه في صيغة وحلة مبسطة، فتشكل رؤية واضحة لصحاب القرار. 

وق��د دع��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م، ف��ي عه��د ال��وزير محم��د الوف��ا، جمي��ع المختص��ين والخ��براء
والب��احثين والهيئات المهتم��ة بالحق��ل التعليم��ي، إل��ى المس��اهمة بأبح��اث أو دراس��ات تتن��اول القض��ايا
التربوي��ة م��ع ال��تركيز عل��ى تق��ديم حل��ول ناجع��ة واقتراح��ات عملي��ة بن��اءة كفيل��ة بتط��وير المنظوم��ة

 وس�عيا2012 غش��ت 20التربوية. وقالت أن دعوته�ا ت��أتي تنفي��ذا لم�ا ورد ف�ي الخط��اب الملك��ي لي��وم 
منها لما تعتبره ترسيخا للمقاربة التشاركية. وأشارت إلى أنها تتوفر عل��ى تش�خيص الوض��ع التعليم��ي

فل حاجة لها بتضمبن المساهمات تشخيصا غيره.

لك���ن التش���خيص ال���ذي تت���وفر علي���ه ال���وزارة ه���و ال���ذي ظل���ت تبن���ي عل���ي أساس���ه مش���اريعها
كله��ا. فل إص��لح ناج��ح م��ن دون تش��خيص الص��لحية، وال��تي بن��دائها ه��ذا تع��ترف ص��راحة بفش��لها


م جدي��د. تش��خيص

اع التعلي

دمات قط

تهلكين لخ

ور المس

ن منظ
ه��ذه الم��رة، ولي��س م��ن منظ��ور م

دأ ؟؟؟  المسيرين له والمتنفذين فيه، كما كان عليه الحال في السابق وحتى اليوم.
وس��يكونفمن أين نب

الجواب على هذا السؤال المحوري هو عنوان أول فصل في هذا الكتاب والذي منه ينطلق التشخيص
ثم تعرض المقترحات.

  المصطفى حميموذ.
hmimost@gmail.com
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من أين نبدأ ؟؟؟

 "إص��لح: ه��و ابت��داء طرح��ه المل��ح وال��واجب الس��ؤال ل��ذا. النهاي��ة رؤي��ة يوض��ح البداي��ة تحدي��د
ة التجارب نعيد نظل ل أوضح، وحتى وبمعنى ؟؟؟". ماذ أجل من التعليم على التشخيص المبنية المرل
م��ن التعلي��م  "إص��لح:الت��الي وه�و الج�وهري السؤال طرح شيء كل قبل علينا الوزارة، لذى المتوفر
؟؟؟" إنسان أي بناء أجل

المص��نع لرج��ال ه��ي معل��وم، ه�و كم��ا  المدرسة، للصلح. الصحيح التصور بناء يبدأ هنا فمن
ه��ي ؟ وبالت��الي م��ا البلد والعب��اد لمس��تقبل ص��ناعته نري��د ال��ذي النس��ان ذل��ك ه��و فم��ا الغ��د. ونس��اء

المنش��ود النس��ان ذل��ك ص��ناعة ش�أنها من التي مواصفات وبرامج ومناهج عمل وتسيير تلك المدرسة

دمات؟؟؟. وعلي��ه، و

تهلكين لخ

اع كمس

م قط
مدرس��تنا، وال��ذي م��ن نري��ده ل م��ا بتحدي��د فلنب��دأ ،التعلي

.منها نريده ما ذلك بعد من لنا حتى يتضح طويل، منه عانينا

ك��ل مراح��ل م��ن م��روره بع��د ال��ذي، الفاش��ل النس��ان ذلك صناعة إعادة هو بالتأكيد، نريده ل ما

ه ينفع مما فارغ شبه إما صلب قرص في اخت زل قد عقله تجد بعضها، أو التعليم
أو صاحبه ومجتمع

دة بمعلومات مليء

ع جام

رك م

ث مح
ف��رص م��ن م��ا يكف��ي دون م��ن الحف��ظ ف��ي الف��راط بس��بب للبح

ف��ي م��ا اس��تعمال واس��تثمار عل��ى الق��درة عن��ده ش��للت ال��ذي النس��ان ذل��ك للتفكير. فل نريد إعادة إنتاج 
إبداع عن غيرها، والعاجز ابتكار لذلك وعلى الحاجة عند معلومات ومعارف من خزن في ذاكرته

 .الخاصة والعامة حياته في تعترضه التي المشاكل لحل جديدة برامج

ل م��ن دون يس��تجدي، أو ينتظ��ر المحنلط��ة كالجثة السلكون إلى يركن ما غالبا النسان ذلك فمثل
فنن�ه من في خرجه بيده يأخذ ،من كلل ملل ول ش�لل ال��ذي بس�بب النس�ان ذل�ك الحي�اة. فه�و إل��ى ليعي�ده كن
مهيئا تك��وينه، لي��س س��وء بس��بب م��أزقه، ولكن��ه، م��ن للخ��روج وفي��رة ف��رص ي��ديه بي��ن م��ن تم��ر فك��ره


ور ل ال���ذي الي���ائس، النس���ان ه���و ذل���ك أص���ل. ويص���بح عنه���ا يبح���ث فل ليراه���ا،


ل، يتص

إل الفش
ر ذلك بحسب يعمل الفكري" الجذب قانون"بفعلو 
ش التصور

ه، ف
ي المعش

ه فل ينج
ذب ذهن
فعل إلي

ف�ي ج�دا ج�ذب ك��بيرة خاص�ية وق��وة  له�ا الم
رء أفك
ار قوة أن الفكري الجذب قانون . يقول.الفشل إل
:المتناقضين  التاليين  التجاهين أحد


ف أو أشياء في فكر فكلما)1

لبية مواق
لم��ا يفك��ر تلقائي��ا الموافق��ة تص��رفاته بفع��ل إلي��ه اجت��ذبها س
فيه. 


يء ك
ل وتخي��ل تمن��ى أو حل��م أو فك��ر  وكلم��ا)2

ل ش
أو علي��ه يص��بح أن يري��دو ورائع وجي
د جمي
تص��رفات وس��لوكيات تلقائي�ة تنت��ج عقل��ه ع��ن الص��ادرة الفك�ار ه��ذه ق�وة ف��إن حي�اته ف�ي يقتنيه
.يتمناه ما بفعلها كل اليه فيجتذب لها موافقة


ز م��ا تج��ذب ال��تي ه��ي س��لبا أو إيجاب��ا في��ه يفك��ر لم��ا المطابق��ة الم��رء فتص��رفات

ه ترك

ى ذهن
عل
المتاح��ة لخروج��ه الف��رص رأى م��ا ح��ال ف��ي ح��تى السلبي، النسان فشل. لذا أو نجاح من فيه التفكير


ات ك��ل تخيل��ل في يبرع تجده مأزقه، من

ة و المعوق
مكن أنه��ا المس��تحيلة منه��ا، وال��تي يتص��ورل ح��تىالمم
لن��ه العم��ل، ث��م الدراس��ة والتخطي��ط ف��ي بالب��دء يح��اول يب��ادر ول فل الف��رص، تلك بينه وبين ستحول
ر ل علي��ه ل النس��ان هذا فشل. فمثل حاول وقد قد أنه خياله بمجرد يتصول البلد مس��تقبل بن��اء ف��ي يع��ول
جد أينما لنه والعباد،  وهذا حال العدي��د م��ن.العامة في حياته الخاصة ول حياته في ل بخير يأتي ل و 
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الشباب الذي ل يفكر سوى في الهجرة السرية حتى في حال ما توفرت ل��ه الم��وال ال��تي به��ا يس��تطيع
صنع مستقبله ببلده فيغامر بها وبحياته من أجل الس��راب. نف��س الش��يء بالنس��بة للش��باب ال��ذي يحص��ل
ش��هادات أكاديمي��ة ول يم��ل س��نين طويل��ة م��ن طل��ب الوظي��ف ف��ي أس��لك الدول��ة ال��تي ل��ن يك��ون أب��دا

بوسعها استيعاب كل حاملي تلك الشواهد.


ذذكالمهن��دس،  الذي، اليجابي النسان ذلك فهو التعليم بإصلح بناءه نريد الذي النسان أما
يتل

ع

ي برف

ديات وينتش

ازات، التح
والياب��اني المريك��ي المجتم��ع ف��ي الس��ائدة العقلي��ة غ��رار عل��ى بالنج

يفتخ��ر بإنج��ازاته ال��ذي النسان ذلك. يحققها متواترة أهدافا حياته لنفسه وطيلة فتجده يضع وغيرهما.
ه ومش��اريعه أداء بض��عف يرض��ى ول ل النس��ان ال��ذي  فه��و ذل��ك.الخاص��ة والعام��ة حي��اته ف��ي مه��امل


ا "نفسه في يقول اعترضته وكلما عادية ويتوقعها. يعتبرها بل المشاكل يخشى

ا أن
له��ا ، فيتص��دى"له
ية، بكل الواقع في بالنظر ويقدلر ويدرس ويب��دع فيفكلر المور، معطيات يستوعب ثم موضوعية ورول

ن بالتنفيذ يبادر ثم يخطط ثم المناسبة الحلول ويبتكر

ويف دون م
يتوق��ع ال��ذي النس��ان فه��و ذل��ك .تس
ب��ل يي��أس فل منه��ا، مدرس��ة يس��تفيد حص��ل، م��ا إذا يعت��بره، ب��ل يه��ابه، ل لكن الفشل، حصول احتمال
المح��اولت أو ف��ي المحاول��ة فش��له أس��باب ض��وء عل��ى العم��ل طريق��ة مغيل��را الف��ور عل��ى الك��رة يعي��د

ر لالس��ابقة.  و 
ور

ل إل يتص

ا ح.  وبفع

س النج

انون "نف

ري ق

ذب الفك

ل ،"الج

ب يعم
ره بحس 
ور
تص

ة ل وبفعل تصرفاته  هذا. اليجابي

ذب  اليجابي

ه إل ينج

وق إلي

ق والتف

ا ح والتوفي
ه��ذا  ومث��ل.النج
جد، حيثما النسان،  .العامة حياته في الخاصة ول حياته في ل بخير إل يأتي ل و 

إلل بجملة المور التالية : للمور، نظرنا بلدنا وبحسب في المنشود النسان ذلك بناء يتم ل و

تطلع حب تقوية مع المواهب المعارف وتنمية اكتساب مدرسة إلى العودة)1
الفضول والس

الفاضلة. الجميلة والخلق المور التحديات وعشق ورفع
دبق الرش��يد  ه��ارون  وتأمل مثل تلك المدرسة ف��ي ق��ول  هق "أنقه��رقئهه  لقم ��ؤن وعرفه��ه  الق��رآنن ول��دق

وهق الخبارن ه  الشعارن ورن ه  السنننن وعلمه واقعق وبنصره ئقهق، الكلمق بقمن ه  وبن��ده نن وامننعه�� الض��حكق مق��
غتنقم  وأنتن إل ساعة  بقكن تنم رن ولن أوقاتقهق،  فقي إل ه  فائدة  م  المدرسة تلك إياهنا". فمثل ت فيد 
أعقبتها التي الخمسينيات والستينيات، وليست هي المدرسة في المغرب عرفها التي هي

عمره. من ست سنين  أمية تلميذها لمدة محو مجرد في نفسها حشرت والتي

صغار عقول أن هو عنه نغفل ما كثيرا فالذي .البتدائي تلميذ عقول استصغار عن الكف )2
بطبع��ه يول��د لكتس��اب المع��ارف والمه��ارات والكفاي��ات. فالطف��ل خص��بة ج��د أرض الس��ن
لذا تجده يندهش من كل شيء ول يمل من السؤال ع��ن أس��رارها لكتش��اف صغيرا. فيلسوفا
ش��يء ك��ل واس��تيعاب لفه��م عظي��م بفض��ول الس��ؤال والتس��اؤل دائم فه��و ح��وله. م��ن الع��الم

عق��ولهم يستص��غرون بطبيع��ة الطف��ال جهله��م فرط من الكبار لكن حواسه وذهنه.  يعترض
فض��ول بالتدري��ج فيه��م يقتل��ون ت��م وضعهم السئلة، ومن حين فيقمعونهم حق، وجه دون من

ف�ي أس�اتذة فض��ولهم، يقم�ع ل ال��ذي الحاس�وب، أم�ام الي�وم تج�دهم  لكن��ك.الصغير الفيلسوف
دوا الذين الكبار من حولهم لمن العلميات بالنسبة .عقولهم استصغار على تعول


ة ع��ن الع��دول)3

و بيداغوجي

م  الحش

ك وه��يالعقي
اكتس��اب م��ن تجع��ل ال��تي البداغوجي��ة تل
الكفاي��ات خدمة في آليات إل هي ما حين ذاتها، في حد في هدفا les habilités المهارات

les compétences  
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من أين نبدأ ؟؟؟

ال���تي البيداغوجية وهيالمتفوقين والمتوسطين.  لفئتي المفرزة التحدي بيداغوجية باعتماد)4
.لحل المسائل والمشاكل التفكير تستدعي أوضاع في الدوام على المتعلم تجعل

بين الطبيعية مؤهلتهم بحسب البتدائي نهاية لتلميذ المبكر التوزيع باعتماد)5
الخالصة  الفكرية للمهارات المتطلب العام التعليم )1
الول��ى غلب��ة م��ع الفكري��ة واليدوي��ة، المه��ارات من لمزيج المتطلب التقني التكوين )2

الثانية.  على
الثاني��ة غلب��ة الفكري��ة واليدوي��ة، م��ع م��ن المه��ارات لمزي��ج المتطل��ب المهني التكوين)3

الولى. على
الض��عيف  يج��ر فل بم��ؤهلته، يلي��ق ال��ذي التعلي��م تلمي��ذ ك��ل ين��ال ح��تى ذل��ك و

الع��ام التعلي��م ف��ي التلمي��ذ فئات ك��ل  أم��ا جم��ع.الس��فل إل��ى المتف��وقن والمتوس��طن
السفل من العام تسطيح المستوى في فيتسبب العدادي بالثانوي

le nivelage par le bas.  .
التلمي��ذ ص��احب الم��ؤهلت الذهني��ة يتلق��ى البت��دائي نهاي��ة ف��ي المبكر بالتوجيه و

المتف��وقين م��ن غي��ره على يضيق به ول يشوش ول يليق الذي التعليم المتواضعة
.والمتوسطسن


بة مب��دأ باعتم��اد)6

ذين محاس

ن المتنف

ي القلميي

ات ف

ة المؤسس

ى التعليمي

ييرهم عل
نتائجتس
دراسية.  سنة كل نهاية في وتدبيرهم

.التعليم في سيلما إصلح، خطة كل نجاح الفرس وسر مربط يكمن هنا و

هو إلى الن إليه توصلنا ما أو اليومية حياتنا مجريات أن على" يالفكر الجذب قانون "وينص
مواص��فات مستقبلنا. ل��ذا ب��التركيزعلى تصنع التي هي الحالية أفكارنا وأن الماضي، في لفكارنا ناتج

المنش��ودة.  فم��اذا ع��ن تش��خيص واق��ع مدرس��تنا المدرس��ة ا شاء إن حتما نبني بناؤه المنشود النسان
الغير مسبوق ؟ ثم ماذا عن مقترحات  إصلحها الغير مألوفة ؟
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الخلل الحقيقي بالمدرسة العمومية وتداعياته

الخلل الحقيقي بالمدرسة العمومية وتداعياته

بحسب نتائج المتح��ان الجه��وي لني��ل ش��هادة ال��دروس و اليوم،فيما يتعلق بتشخيص واقع التعليم

ي من تلميذ السادسة ابتدائي ينتقلون للثانوي العدادي %90البتدائية، فما يقرب من 

ن ف

به أميي
ش

 وهذا ما أكده مؤخرامجرد التواصل الشفوي والكتابي باللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات.
 :قرير المجلس العلى للتعليمت


ائص ع��دة ت��زال م��ا

ة     نق

ة     بيداغوجي

راءة،)، الساس��ية التعلم��ات فج��ودة قائم��ة؛ وتنظيمي
الق

ة،

اب، الكتاب

م الحس

وي والتحك

رائق ،(اللغ

دريس وط
تظ��ل مح��دودة الديداكتيكي��ة والمعين��ات ،الت

بة

ذ بالنس

ذين للتلمي

ون ال

ن يتمكن

اء م

ي البق

ة ف

ك عل��ى وكمث��ال. المنظوم

م ذل

عف التحك

ي ض
ف

ع ،اللغ
ات

بة م

ة نس

ذ م
ن هام

ون ل ال
ذين التلمي

ة يتقن

دريس  لغ

ة )الت
الرغ��م م�ن عل��ى ،(العربي

.اللزامي التعليم مراحل امتداد على العربية اللغة تعلم من ساعة 3800 من استفادتهم
 للمجلس العلى للتعليم2008المصدر: ملخص التقرير السنوي 
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داقيتهافهذا هو المشكل الحقيقي الذي أفقد المدرسة العمومية 

ا ومص
 وال��ذي جع��ل الب��اءريادته
القادرين على الدفع يبحثون عن البديل في التعليم الحر من أجل إنقاذ أبنائهم وبناتهم من فش��ل دراس��ي

 وهذا ه��و الج��رح ال��ذي يش�كو من��هالمشكل الحقيقيشبه محقق بسبب مدرسة عمومية فاشلة. فهذا هو 
 وإذا ما ع ��رف وتح��دد الس��بب ع ��رف وتح��ددفما هو السبب الحقيقي فيه ؟التعليم العمومي بالمغرب. 

حتما وبدقة العلج الناجع. أما الباحث عن علج أعراض الم��رض انطلق��ا م��ن الخط��أ ف��ي تشخيص��ه
الحقيقي وتشخيص سببه الحقيقي، فهو كمن يتلمس المخرج من متاهة م غمض العينين.

بمعن��ى أوض��ح، الخط��أ ف��ي تش��خيص الخل��ل الحقيق��ي ال��ذي يش��كو من��ه تعليمن��ا وتش��خيص س��ببه
الحقيقي يؤدي حتما إلى الخطأ ف��ي علج��ه. وه��ذا م��ع الس��ف الش��ديد، ه��و واق��ع ك��ل جه��ود الص��لح

س��هب التق��ارير والتع��اليق ف��ي ك��ل التجاه��ات م��ن دون وض��ع الص��بع عل��ىت ح��تى الي��وم. فك��ثيرا م��ا ت 
 م�ن دون ح�تى مج�رد الش��ارة إل�ى مكم�ن الخل��ل.الع
راضالجرح. يقع الطناب في تع�داد ووص��ف 

وبذلك ظلت كل الجراءات "الص��لحية" مجافي��ة للص��واب، وتك��رس الواق��ع المتف��اقم ب��ل تس�اهم ف��ي
استفحاله بتأخير علجه.

في كل منتديات الصلح التي نظمتها ال��وزارة س��نويا بك��ل نياباته��ا، وح��تى يومن��ا ه��ذا، م��ا زال
عل��ى غيره��ا م��ن أع��راضالكتظاظ و والهدر المدرسي والتكرارالحديث منصب ومركز على تنامي 

الخلل الحقيقي الذي تعاني منه المدرسة العمومية من دون ذكره ل من بعي�د ول م�ن قري�ب. ل�م نس�مع
ول مرة في تلك المنتديات أن جل تلميذ السادسة ابتدائي ينتقلون للعدادي ش��به أميي��ن ف��ي التواص��ل
الشفوي والكتابي ياللغتين العربية والفرنسية وفي الرياضيات، كم�ا ج�اء م�ؤخرا وباحتش�ام ف�ي تق�ري

المجلس العلى للتعليم. 
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ييقع التركيز على أعراض ه��ذ الخل��ل الحقيق��ي، و

ث ينتف

ة حي

دارس العمومي

ذ الم

ا تلمي
كأنم

ا

ا وتكوين

ال تعليم

ن ح

م أحس

اظ ه

ي والكتظ

در المدرس

رار واله
. بتل��ك الظ��واهر أو م��ن دونه��االتك

مردودي��ة ك��ل الم��دارس العمومي��ة، وكم��ا يش��هد عليه��ا التقري��ر أعله، م��ا زال��ت ج��د متدني��ة. وم��ا تل��ك
 في أداء ال��دور المن��وط به�ا. وم��نإخفاق المدرسة البتدائية العموميةالظواهر إل جزء من أعراض 

 ما يلي :فشل المدرسة العموميةباقي تبعات 
 التلميذ في باقي أسلك المنظومة التعليمية العمومية، وصول إلى التعلي��متدني مستوى تعليم)1

العالي،     والذي ازدهر معه التعليم الخصوصي. 

.تدني قيمة ومصداقية كل الشواهد الكاديمية)2

 ف��ي ص��فوف الطلب��ة، ب��ل ح��تى ق��ي ص��فوف تلمي��ذ البت��دائي،تفشي السلوكيات الغير المدنية)3
والتي لها امتدادات واض��حة ورهيب��ة ف�ي الش��ارع، أص��بحت ته��دد أم��ن الم��واطنين ف��ي أنفس��هم

وفي ممتلكاتهم.

 كم�ا ي س��تنتج م�ن تقري�ر المجل��س العل��ى للتعلي��م، فل�م تع�د المدرس�ة العمومي��ة ومن��د عق�ود، تل�ك
المدرسة التي كانت صاحبة الريادة بقدرتها على إفراز نسب مقبول��ة ومعقول�ة م��ن التلمي�ذ المتمكني��ن

من الكفايات الساسية في القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية وفي الحساب. 

و علي��ه فك��ل إج��راء ل يفض��ي إل��ى تمكي��ن ج��ل تلمي��ذ البت��دائي م��ن تل��ك الكفاي��ات بالمس��توى
المطلوب والمقبول، لن يفلح في محو كل العراض الناجمة عن انتقالهم بذلك الضعف للعدادي، بل


ديك��رس الخل��ل الحقيق��ي بس��بب إغف��اله وإغف��ال س��ببه، ويزي��د ف��ي اس��تفحاله. و

الجراء الجي

ه ف
علي

ه

ة عن

راض الناجم

ث علج الع
.والصائب والناجع هو الذي يعالج الخلل بمعالجة سببه وليس بعب
ومن أجل وضع الص��بع عل��ى ه��ذا الخل��ل وقي��اس حجم��ه ث�م تحدي��د س�ببه الحقيق��ي فل ب��د م�ن ع��رض
بع��ض المؤش��رات الدال��ة علي��ه. فم��ا ه��ي إدن بالرق��ام تل��ك المؤش��رات الدال��ة عل��ى إخف��اق المدرس��ة
العمومية في الوصول إلى المطلوب منها والتي بها فقط يمكن تشخيص الخلل بدقة ثم تش��خيص س��ببه

ثم توصيف علجه ؟

البيان الفردي للنتائج الدال على مكمن الخلل بالمدرسة العمومية .1

فأفضل مؤشر دال على الخلل بالتعليم العمومي يكمن في نت��ائج المتحان�ات الحاس��مة ف�ي انتق��ال
التلميذ من سلك لخر. ول شك أن تفاصيل هذا البيان معلوم��ة ل��دى أص�حاب الق��رار ب��الوزارة ولك��ن
ل تتم أبدا، ومع السف الشديد، الشارة إليها ل من بعيد ول من قريب، وكأنما المر طبيعي وع��ادي

ل يستحق حتى مجرد الذكر         والرجوع إليه. 


دائيو بإمكان ك��ل م��ن أولي��اء أم��ور 

ة ابت

ذ السادس

ومي تلمي
الطلع عل��ى تل��ك التفاص��يل عم
، ال��ذي يس��لم للمرش��ح ف��ي نهاي��ة الس��نة1بالبيان الف��ردي لنت��ائج امتح��ان ني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة

الدراسية. فبعد م�ا يف��رح الب والم بخ�بر نج��اح إبنهم�ا أو بنتهم�ا، م��ا يلب��ث أن يص��ابا بص��دمة حينم�ا
 هو البطاقة أو الورقة ال��تي تس��لم للمرش�ح بع��د اجتي��ازه لمتح��ان ني��ل ش�هادة ال�دروس البتدائي��ة. وبه�االبيان الفردي للنتائج  1

تفاصيل كل النقط المحصل عليها في هذا المتحان مع القرار بالنجاح أو الرسوب.
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يستطيعا الطلع على تفاصيل ذل�ك البي�ان. والم��ر ل يختل�ف بالنس�بة لج�ل تلمي�ذ التاس��عة إع�دادي،
لن ذلك من التبعات الطبيعية لنتائج البتدائي. وبالجدول أسفله نموذج لذلك البيان ال��ذي م��ن ش��أنه أن

 من أولياء أمور تلميذ المدرسة العمومية بكل المغرب. مصدر% 90يصدم بمعطياته ما يقرب من 
تلك الصدمة يكمن في المقارنة ما بين نقط العمودين الثاني والثالث من ذلك البيان. 

عمود النقط المحصل عليها 
في المتحان القليمي
خارج المؤسسة

هذه النقط المحصل عليها في
المواد الساسية

هي أكبر من قيمة تكوين
التلميذ

من حيث أن المتحان جد
مبسط وعديم المصداقية 

عمود النقط الممنوحة للتلميذ 
من طرف أستاذيه بالمؤسسة خلل السنة الدراسية

سب هذه النقط في المعدل العام تتح
بمثابة المنشطات المحرمة في المباريات الرياضية 
و لكنه حلل ورسمية في التعليم من أجل التغطية
على ضعف التلميذ المهول المبين بالعمود التالي

توضيحات 
 و ملحظات هامة

بيان نتائج إمتحان نيل شهادة الدروس البتدائية

نقط
10المتحان القليمي / 

نقط
10المراقبة لمستمرة / 

المواد

55. 3 7.00 اللغة العربية 1
2.40 7.50 اللغة الفرنسية 2

.0.75 8.00 الرياضيات 3
7.00 التربية السلمية 4
8.00 الجتماعيات 5
8.50 النشاط العلمي 6
7.50 التربية الفنية 7
7.50 التربية البدنية 8

30 من أصل  6.70 80 من أصل  61.00 المجموع
23 . 2  /10 62 . 7 / 10 10المعدل / 

 15 . 6  /  101 المعدل العام
)5/10(على أساس عتبة نــــــــــــــاجـــــــــــــــح  القرار

هذا البيان هو بالوضوح الذي ل يحتاج معه لتعليق، وهو متوفر لكل تلمي��ذ ب��إدارة المؤسس��ة ف��ي
نهاية السنة الدراسية بعد العلن عن النتائج. وعل��ى الب��اء تح��ري اس��تلم ه��ذا البي��ان بأنفس��هم. فم��رة

 يس�تطيع منه�م أو م�ن دويه�م الرج��وع إلي�ه الن وف�ي ه�ذه اللحظ�ة، ممن% 90أخرى، ما يقرب من 
سيكتشف فورا أنه ل يختلف كثيرا عن البيان المع��روض أعله. ولك��ن التلمي��ذ ك��ثيرا م�ا ي خف��ون ه��ذا


تمرةالبيان عن آبائهم من شدة خجلهم مما ب��ه م��ن تن��اقض واض��ح م��ا بي��ن 

ة المس

ط المراقب

ط2نق
 ونق

1 ) 61.00 +  6.70) / (8 + 3 = (67.70 / 11 = 6.15
 : هي النقط الممنوحة لتلميذ السادسة ابتدائي من طرف أساتذته خلل السنة الدراسيةنقط المراقبة المستمرة  2
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ل شك مرة أخرى، أن المر ل يختلف كثيرا عن بيانات نت��ائج امتح��ان. و3المتحان الموحد القليمي
نيل شهادة الدروس العليم الثانوي العدادي.

بحس��ب البي��ان أعله يتض��ح بجلء أن تلمي��ذ السادس��ة ابت��دائي ي��ذهب لجتي��از المتح��ان الموح��د
 ف��ي المع��دل الع��ام% 75القليم��ي وف��ي جيب��ه نق��ط المراقب��ة المس��تمرة المض��خمة ك��ي ت حتس��ب بثق��ل 

الحاسم في قرار النتقال إلى سلك التعليم العدادي أو الرسوب. وذلك تمام��ا كالبط��ل الرياض��ي ال��ذي
75يفترض أن ت قبل مشاركته في المباريات الدولية بالحتساب المسبق لنقط مدربه المض��خمة بنس��بة 

.  الباقية% 25 في النتائج النهائية، ويتبارى مع غيره فقط من أجل الـ %


ي أن يلج
أ إل
ى الغ
ش

ة ف

ا، فل غراب

ان الباكالوري
و يوم نحرم التلميذ من هذا ال
دعم ف
ي امتح
د على الستفادة منه. فالغش بالمناسبة، ما هو إدن إل أحد من أجل انتزاع ما أصبح يعتبره حقا تعور
أعراض خلل تنظيمي         ورسمي يعيشه التلميذ طيلة حياته الدراسية من أجل التغطية على خلل

أكبر منه.

و مث��ل ه��ذا ال��دعم بنق��ط المراقب��ة المس��تمرة المض��خمة اللمعق��ول، ه��و ب��الطبع مس��تحيل ف��ي
الرياضة، ولكنه مع السف الشديد، أصبح من الضروري العم��ل ب��ه ب��التعليم ببلدن��ا بع��د أن ظ��ل من��د
س��نين المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل الش��هادة البتدائي��ة لوح��ده وم��ن دون احتس��اب نق��ط المراقب��ة
المس��تمرة المض��خمة، غي��ر ك��اف لف��راز النس��بة المطلوب��ة م��ن التلمي��ذ ال��واجب نقله��م لس��لك الث��انوي
الع��دادي. بعب��ارة أوض��ح، الدارة المركزي��ة وج��دت نفس��ها م��ع م��رور الزم��ن وف��ي نهاي��ة المط��اف
مضطرة للتغطية على إخفاق المدرس��ة العمومي��ة ف��ي أداء واجبه��ا، باحتس��اب نق��ط المراقب��ة المس��تمرة

المضخمة في المعدل العام الحاسم في انتقال التلميذ من سلك لخر. 

الكفاي
اتفاحتساب نقط المراقبة المستمرة المضخمة بغرض التغطي��ة عل�ى ض��عف التلمي�ذ ف�ي 

ية

راءة م��ن الساس

ة وق

اب وكتاب

تعمال ف��ي نهاي��ة التعلي��م البت��دائي العم��ومي، ه��و بمثاب��ة ،حس
اس

 في المباري��ات الرياض��ية. فهك��ذا وم��ع م��رور الزم��ن طبل��ع المغارب��ة م��ن حي��ث لالمنشطات المحرمة
يدرون ول يريدون، ولم��دة طويل��ة، م�ع اعتب��ار الح��رام ف��ي الرياض��ة حلل ف�ي التعلي��م، عل��ى حس��اب

تكوين أبنائنا وبناتنا. 

و ل��و ت��م، كم��ا يج��ب، القتص��ار عل��ى نق��ط المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��هادة ال��دروس
 ف��أكثر كعتب��ة،5/10البتدائية، كأساس للحسم في نجاح أو رسوب كل مرشح، لما حصل على مع��دل 

 من كل المرشحين. وذلك بالرغم من بساطة مضامين مواد ذلك المتح��ان وب��الرغم%10إل أقل من 
 الساس��ية م��ن ق��راءة وكتاب��ة2 في الكفاي��ات كأداة لتقييم تكوين وتعليم المرشحين1مصداقيتهمن عدم 

باللغتين ومن حساب. 

يضع مواضيع المتحان أساتذة تلميذ السنة السادسة :  المتحان الموحد القليمي  3
ينجز المتحان في العدادية المستقبلة تحت إشراف مديرها.1
التعليم البتدائي من يشارك في الحراسة والتصحيح وإعداد النتائج أساتذة نفس العدادية, بمعية أساتذة .2

غير أساتذة التلميذ المرشحين
 تكمن في لقتصار على الختبار في الكفايات فقط من دون أي اختبار في المهارات, كما سيبين لحقا.مصداقية المتحان  1
فسيأتي توضيحه بإسهاب في الفصل الموالي. لكفاية  افيما يخص معنى مصطلح   2
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الرسوم البيانية المؤشرة على إخفاق المدرسة العمومية.2
معت البيانات الفردية لنتائج امتحان نيل شهادة الدروس البتدائية بكل مدرسة  عموميةفإذا ما ج 

ب��المغرب، فيمك��ن بتجمي��ع معطياته��ا الخ��روج بالرس��وم البياني��ة التالي��ة فيم��ا يخ��ص الم��واد الساس��ية
الثلث التي يقتصر عليها المتحان الموحد القليمي : 

 اديظاهر هذا الرسم يشير إلى أن التوزيع في هذه المادة

 ومقب��ول ب��ل ح��تى جي��د. ولك��نتوزيع ع
الواقع غير ذلك تماما بسبب ما يلي :

 مع العلم أن الجوبة%50ت حسب ضمن نقط مادة العربية نقط مادة التربية السلمية بمقدار .
على أسئلتها تعتمد بنسبة كبيرة على الحفظ والستظهار.

 اراتالنقط المحصل عليها في مادة العربية هي في أغلبه��ا م��ن الختب��ارات المتع��ددة ف��ي

المه

ة

رف وقواع
د إملئي

و        وص
، ولي��س ف�ي اختب�ار كفاي�ة الق��راءة م�ن خلل مطالب�ةم
ن نح

المرشحين بشكل نص كامل وبأسئلة فهم جدية عن فحوى مضمون كل النص وع��ن المقص��ود
منه. 

 في المتحان الموحد القليمي لنيل شهادة الدروس البتدائيةالتوزيع المعمول به حاليا
نسبة الهمية المجالاختبار في

 12%  (شكل كلمات أو جملة بدل من شكل النص بكامله)الشكل القراءة كفاية
 24%  (ل تتعلق بالمقصود من النص) أسئلة الفهمالقراءة مع كفاية الكتابة كفاية 
 25%  (الجواب على سؤال بسيط في بضع سطور)النشاء الكتابة كفاية

  
  من أي سياقالمجردة المهارات

 16% التراكيب 
 16% الصرف والتحويل 

 7% تمارين تطبيقية في الملء 
100% المجموع  :

و ذلك بدل من التوزيع التالي الذي من شأنه إضفاء مصداقية على مثل هذا المتحان:
التوزيع المطلوب العمل به

نسبة الهمية المجال في  اختبار 
 10%  نص بأكملهشكلالقراءة كفاية 
 10%  نص  إملءالكتابة كفاية 
 القراءة كفاية
 الكتابة كفايةمع 

 10% أسئلة الفهم عن فحوى النص
 20%  للنص ملخص
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 50%  بتحرير موضوع إنشاء الكتابة كفاية
 100% المجموع

 ةو م��ن ش�دة ض�عف المرش��حين ف�ي كفاي�ة الق��راءة أص��بح يطل�ب منه�م ش�كل

ع أو مج
رد جمل
بض
 تحتها سطر في نص المادة. كلمات

 صو فيما يخص اختبار كفاية الكتابة ل يطلب م��ن المرش��حين


ى ول ملخ
ص لن
ل مل 
ص مم

ر ن
تحري
عليهم (لملء)، بسبب المعرفة المسبقة على أنهم غير قادرين على رفع مثل هذا التحدي الذي ل��م

دوا على رفعه طيلة حياتهم الدراسية.  يتعول
و أغلب المرشحين ل يصل إلى مادة النشاء أو التعبير الكتابي رغم مطالبتهم بمجرد ملء خمس

أو ست سطور للجواب عن سؤال بسيط. ومن يصل منه��م إليه��ا تج�د نوعي��ة وك��م تع��بيره ل يرق��ى
في الغالب إلى الحد الدنى المطلوب ل شكل ول مضمونا.

 ،لو لو اقتصر كما يجب، المتحان على اختبار كفايتي القراءة والكتابة

 والجاب��ةبشكل نص كام
 بصفة جدية، لما اختلفتتحرير موضوع إنشائي وإملء نص كامل وتلخيصه وأسئلة فهمهعلى 

نتائجه كثيرا عن نتائج نقط اللغة الفرنسية الموضحة بالمبيان التالي :

 من هؤلء المرشحين ينتقلون هكذا إلى العدادي به��ذا الض��عف المه��ول ف��ي م��ادة90%أكثر من 
الفرنسية قراءة وكتابة.

 منه في%50النقط المحصل عليها، على هزالتها وبساطة مضمون مواد المتحان، تعني فقط الـ 
المهارات من نحو وصرف وقواعد إملئية، على الشكل التالي :
La distribution en usage actuellement.

Taux d’importanceDomaineEvaluation de
35%  Questions de compréhension La compétence en lecture 

  
  
  

50%  

Lexique   
  Habiletés  diverses Grammaire 

Conjugaison 
Orthographe 

15%  Expression écrite La compétence en écriture 
100%   :Total 
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و ليس فقط وكما يجب في الكفايات، على الشكل التالي :

 La distribution crédible
Taux

d’importance 
DomaineEvaluation de 

20%  Questions de compréhension La compétence en lecture 
20%  Résumé du texte La compétence en lecture avec celle en

écriture 
10%  Dictée d’un texte La compétence en écriture 
50%  Expression écrite ou rédaction 
100%  Total 

و لو اقتص��ر المتح��ان عل��ى اختب��ار الكفاي��ات بالجوب��ة عل��ى أس��ئلة فه��م الن��ص وتلخيص��ه وإملء
نص كامل      وتحرير موضوع إنش��ائي، لك��انت النت��ائج أس��وأ وبك��ثير م��ن تل��ك المش��ار إليه��ا ف��ي

الرسم البياني أعله.
و لشدة ضعف المرشحين في كفايتي القراءة والكتابة بهذه اللغة، ل ي طل��ب منه��م ل ملخ��ص لن��ص

.Dictée d’un texte ل كاتبة نص مملى عليهم   وRésumé du texteالمتحان 

 م��ن ه��ؤلء المرش��حين ينتقل��ون إل��ى الع��دادي به��ذا الض��عف المه��ول ف�ي م��ادة90%و أك��ثر م��ن 
الرياضيات. 

النق��ط الهزيل��ة ف��ي ه��ذا الرس��م البي��اني محص��ل عل��ى أغلبه��ا وح��تى كله��ا ف��ي المه��ارات م��ن مث��ل
العمليات الربع والتحويل وغيرها، كما هو مبين في الجدول التال:.

التوزيع المعمول به حاليا
نسبة الهمية المجال اختبار في 
 78%  تمارين تطبيقية المهارات المجردة

 22% حل المسائل حل المشاكل كفاية 
 100% المجموع 
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و ذلك بدل من القتصار على الختبار في الكفايات على الشكل التالي :

التوزيع المطلوب العمل به
نسبة الهمية المجال في  اختبار 

  
الحساب، كفاية 

من خلل القتصار على 
، من تمارين في المهاراتمسائل حسابية فقطحل 

مسائل متدرجة في التعقيد، في المواد التالية: 

الحساب 
L’arithmétique 

 %40 

النظام المتري 
Le système métrique 

 %30 

الهندسة 
La géométrie 

 %30 

 100% المجموع :

.أغلب المرشحين ل يصلون إلى المسائل الحسابية على قلتها وبساطتها المفرطة
و لو انحصر المتحان في اختبار كفاية الحساب بالقتصار على مطالبة المرشحين بحل المس��ائل

فقط لكانت النتائج أسوأ وبكثير مما هي عليه في الرسم البياني أعله.

 من المرشحين ينتقلون للعدادي من دون حصولهم على المعدل.  90%هكذا أكثر من
%45 2/10 و1/10 منهم يحصلون على معدل يتراوح ما بين .
 3/10 و2/10 منهم، معدل نقطهم في هذا المتحان يتراوح ما بين 30%و.

 م�ن تلمي�ذ السادس�ة% 90و تشير تلك النقط وبوضوح تام إلى أن مثل هذا التلمي��ذ ال�ذي يمث�ل 
كونه ابتدائي بالمدرسة العمومية الذين ينتقلون إلى العدادي، ينتقل إلى هذا السلك من التعليم رغم

، من حيث قد يكون قادرا على القراءة بها ولكن��ه ل يس��تطيعفي التواصل باللغة العربية     شبه أمي)1
التعبير بها كتابة بواسطة نص سليم من إبداعه.

و الذي يميز المتعلم من المي هو القدرة على التواصل مع الغير قراءة وكتابة بواس��طة خطاب��ات
مكتوبة. فالذي يقرأ ول يكتب فهو ل يزال شبه أمي من حيث يستطيع اس��تقبال الخط��اب المكت��وب
ول يستطيع إرسال خطابا مكتوبا. ول يوجد شخص يستطيع الكتابة من دون القدرة على الق��راءة.
والقراءة ليست هي التلوة. فالقراءة هي القدرة على فهم مضمون ن��ص مكت��وب م��ن دون الحاج��ة

لتلوته على مسامع الغير. الذي يستطيع تلوة نص من دون فهم مضمونه ليس بقارئ.
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، الذي ل قدرة له ل على القراءة ول على الكتابة بها.في اللغة الفرنسية     أمي تماما)2
وم��رة أخ��رى فليس��ت الق��راءة ه��ي تلوة الن��ص المكت��وب وإنم��ا فه��م مض��مونه م��ن دون الحاج��ة

لتلوته على مسامع الغير. 
الق��راءة تت��م بمج��رد م��رور العي��ن عل��ى الس��طور م��ن دون ح��تى تحري��ك الش��فتين أو فت��ح الف��م ول

النطق بكلمة واحدة.
.  أمي تماما في الرياضيات)3

السليم مع ك��ل المس��ائل الحس��ابية م��ن التعامل المتعلم المتمكن من مادة الرياضيات هو القادر على
 مستوى تعليمه.

و هذا هو معنى الكفاية المطلوبة في هذه المادة في نهاية كل سلك من التعليم. 
المه���ارات الحس���ابية، و لك���ن ض���عف تلمي���ذ السادس���ة ابت���دائي يط���ال الي���وم ح���تى مج���رد إتق���ان

كالعمليات الربع       والتحويل وغيرهما، والتي ليست إل أدوات في خدمة كفاية حل المسائل.

و العلم بهذا المر والجد المتضررين من تبعاته هم أساتذة العدادي في المقام الول ثم أساتذة
هكذا نقط المتحان القليمي، ب��الرغم م��ن الف��راط ف��يالثانوي التأهيلي وأساتذة التعليم العالي تباعا. و

تعلم، تشيرعدم مصداقية تركيبتهتبسيط مضمون مواده، وبالرغم من   كمعيار للتمييز بين المي والم 
، في المواد الساسية،تلميذ السادسة ابتدائي عمومي من % 90إلى الضعف المهول الحاصل عند 

من حيث 
القدرة على التواصل باللغتين قراءة وكتابة )1
كفاية الحساب الكامنة في القدرة على حل المسائل. )2


يةو م��ن دون تمك��ن التلمي��ذ م��ن ه��ذه 

ات الساس
يص��بح التح��اقه بس��لك التعلي��م البت��دائي، 1الكفاي
بسلك التعليم العدادي مصدرا لما يلي: 

استفحال ظاهرة التعثر في الدراسة )1
التكرار )2
الهذر المدرسي )3
استرسال تدني مستوى التعليم بجميع السلك والمسالك)4
تفشي السلوكيات الغير المدنية والعنف بين التلميذ والطلبة)5
تفشي ظاهرة الغش في المتحانات، من حيث ي ص��بح ك��ل ه��م التلمي��ذ محص��ورا ف��ي الحص��ول)6

على النقط وليس في التكوين والتحصيل.
متاعب ومشاق مضنية لهيئة التدريس وللطواقم الدارية بمؤسسات التعليم الثانوي بشقيه. )7

و أم المش��اكل الي��وم به��ذا المؤسس��ات التعليمي��ة وبب��اقي المنظوم��ة التعليمي��ة وص��ول إل��ى التعلي��م
 من تلمي��ذ السادس��ة ابت��دائي عم��ومي إل��ى الع��دادي م��ن% 90العالي، ليس هو فقط انتقال أكثر من 

ب�دل م�نالتعلي
م الع
ام دون تمكنه�م م�ن تل��ك الكفاي�ات الساس�ية، ب�ل وت�وجيههم كله��م مختلطي�ن، إل��ى 
. 2 التعليم العام والتعليم التقني     والتكوين المهنيتوزيعهم على

1 les compétences fondamentales
 فتوزيع تلميذ العدادي على المسالك الثلثة أعله، ل زال كما سنرى هو سياسة كل الدول النكلوساكسيونية 2
 anglo-saxonnes . علوة على بلجيكا، وذلك بخلف فرنسا التي ورثنا منها تعليمنا النظامي
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و كما أسلفنا، الوزارة وجدت نفسها مضطرة مند س��نين إل��ى التغطي��ة رس��ميا عل��ى ه��ذا الض��عف

تمرةالمهول في المواد الساسية، باحتساب 
 الممنوح��ة م�ن ط�رف أس��اتذة التلمي�ذنقط المراقب
ة المس

ف��ي نهاي��ة ك��ل س��لك والمض��خمة عم��دا بالنس��بة لمس��تواهم الحقيق��ي، ب��النظر إل��ى ض��عف نقطه��م ف��ي
المتحان الموحد القليمي. واتضح فيما بعد أن حتى احتس��اب نق��ط المراقب��ة المس��تمرة المض��خمة ف��ي
المواد الساس�ية الثلث�ة أض��حى غي�ر ك�اف للتغطي��ة عل��ى ض�عف التلمي��ذ فيه�ا. فلج�أت ال��وزارة إل��ى
تعويم هذا الضعف وإذابته باحتساب نق��ط مراقب��ة ج�د مض��خمة ف�ي خم��س م��واد أخ��رى أساس��ية لكنه��ا
غير خاضعة للختبار في المتحان القليمي الموحد ، وم�ن بينه�ا التربي��ة الفني�ة والتربي��ة البدني��ة كم�ا

هو مبين في البيان الفردي للنتائج أعله. 
 .  

و علوة عل��ى أس��تاذ الع��دادي، يس��تغرب الب المس��كين أو الم، لنتق��ال تلمي��ذ به��ذا الض��عف
احتس�اب نق��ط تل��ك المراقب��ة للعدادي. وما يلبث أن يدرك أن السبب في�ه م��ن خلل بي��ان النت��ائج، ه�و

المستمرة في المعدل العام.        ويدرك ف�ي نف��س ال�وقت أن تل�ك النق��ط مب�الغ فيه�ا ول ت�دل ول�م تك��ن
بعبارة أوض��ح ي��درك ول��ي أم��ر المستوى الحقيقي للتلميذ في كل المواد. تدل باقي السنين السالفة على

التلميذ أن نقط نتائج إبنه في باقي مستويات البتدائي كانت مضخمة للتغطية على ضعف تك��وين فل��ذة
أن حالة ابنه أو بنته حالة شاذة.  في القلب، لنه يحسب يسكت ويستكين مع المرارة كبده. إل أنه

و الذين يستغربون من هذا الضعف المهول في المواد الساس��ية ويع��انون يومي��ا م��ن مض��اعفاته
هم مرة أخرى وفي المقام الول أساتذة سلك التعليم العدادي ثم يتبعهم في ذل�ك أس��اتذة س�لك الث�انوي

. 2المحدود الستقطاب وحتى 1المفتو ح الستقطابالتأهيلي وصول إلى التعليم العالي 

الجدول المؤشر على إخفاق المدرسة العمومية .3
فل��و اس��تطاع أس��اتذة س��لك التعلي��م الع��دادي الطلع عل��ى مجم��ل تل��ك البيان��ات الفردي��ة لنت��ائج
امتحانات نيل الشهادة البتدائي�ة لنتفض��وا رافض��ين اس�تقبالهم. فبمش�اركتهم ف�ي الحراس��ة والتص��حيح
يعلمون ما وراء الكمة ولكن ل يتوفرون على البيان الجماعي لتلك النتائج التي ل يتم نش��رها وربم��ا
حتى إعدادها أصل، لتفادي مثل تلك الحتجاجات، ل من طرف أولياء أمور التلمي��ذ ول م��ن ط��رف
أساتذة سلك التعليم العدادي وأساتذة باقي السلك. ولو توفر ذلك البيان الجماعي لنتائج امتحان نيل

شهادة الدروس البتدائية لمكن استنتاج الجدول التالي بالنسبة لكل مدرسة عمومية بالمغرب:

ككليات الحقوق والدب 1
ككليات الطب والصيدلة 2
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ي ستنتج مرة أخرى من مثل هذا الجدول ما يلي :
أنص��اف أميي��ن  تقريبا من تلميذ المدرسة البتدائية العمومية المنتقلين للعدادي 60%)1

ق��راءة  ولكنه��م ل يس��تطيعون التواص��ل يحسنون التواص��ل به��ا قد في اللغة العربية بحيث
الكتابة.  مكتوبة ل يعني أنه يستطيع كتابة . ومن يستطيع نقل نصوص بها

فكفاي��ة الكتاب�ة تكم��ن ف��ي ق�درة الش��خص عل��ى التواص��ل م��ع الغي��ر بنص��وص س��ليمة م�ن
إبداعه في كل زمان ومكان وفي كل الظروف.

 منه��م أمي��ون مرتي��ن ف��ي اللغ��ة الفرنس��ية، بحي��ث ل يحس��نون %94و م��ا يق��رب م��ن )2
التواصل بها ل شفويا ول كتابة .

 منهم أميون في الرياضيات، من حيث كونهم ع��اجزين ع��ن المه��م فيه�ا %97و حوالي )3
 وهو التعامل السليم مع المسائل الحسابية.

فليس بمتعلم في الرياضيات من تنحصر قدراته في إتقان المهارات الحسابية. 
بل التلمي��ذ المتعل��م فيه��ا ه��و م��ن يجي��د اس��تعمال تل��ك المه��ارات ف��ي ح��ل مختل��ف المس��ائل

الحسابية المتناسبة مع مستواه التعليمي. 

فانتقال كل هؤلء التلميذ إلى العدادي به��ذا الض��عف المه��ول ف��ي أه��م م��واد التعلي��م البت��دائي،
 معظم بل في كل المشاكل التي يعاني منها تعليمنا اليوم ومنها ::هو السبب في

تعثر التلميذ في باقي السلك .1
تدني مستوى التعليم بباقي السلك وذوبان قيمة شواهدها.2
العزوف عن التحصيل، وما يترتب عنه من :.3

 تكرار
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ظروف المتحان

  
متوسط نسب عدد الحاصلين على المعدل 

معدل المرقبة
المستمرة للسدس

الول 

 25% 

75 % 
  

 تنجز هذه المتحانات)1
بمدرسة التلميذ خلل

السنة الدراسية.
 يضع مواضيعها ويشرف)2

عليها ويصحح أوراقها
أساتذة تلميذ السادسة بنفس

المدرسة

98% 

معدل المتحان المحلي
الموحد 

25% 98% 

معدل المرقبة
المستمرة للسدس

الثاني 

25% 98% 

معدل المتحان الموحد
%25لقليمي. 

  
  

يضع مواضيع المتحان)1
أساتذة تلميذ السنة

السادسة
ينجز المتحان في)2

العدادية المستقبلة تحت
إشراف مديرها

يشارك في الحراسة)3
والتصحيح وإعداد
النتائج أساتذة نفس

العدادية، بمعية أساتذة
التعليم البتدائي من 

غير أساتذة التلميذ
المرشحين. 


ة


 م����ع التربي����ةالعربي
 % 44السلمية (كأداة دعم) 

9 % 
 % 06الفرنسية 

%  02الرياضيات 

 % 95   % 100المعدل العام 
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انتقالت من قسم لخر من دون استحقاق، وفقط بتضخيم نقط المراقبة المس��تمرة لتف��ادي
تكرار التكرار.

.هذر مدرسي من دون تكوين وفي سن متقدمة
تفش��ي الس��لوك الغي��ر م��دني، بس��بب الش��عور بالحب��اط ف��ي وج��ه أف��ق مس��دود. وم��ن ه��ذا

السلوك :
.العنف بالمؤسسات وخارجها فيما بين التلميذ وحتى ضد الساتذة
 تخريب ممتلكات المؤسسة
تناول المخدرات بها وخارجها
مختلف الستفزازات والتحرشات بالغير
 الغش في المتحانات

المؤشرات الرسمية على إخفاق المدرسة العمومية.4

رة والمتمثلة في إخف��اق المدرس��ة البتدائي��ة، و ل ندري كم من المغاربة يدركون هذه الحقيقة الم 
ظل��ت تك��رس واقع��ه المري��ر ال��ذي ببلدن��ا، وإنم��ا وال��تي ل تح��ول فق��ط دون إص��لح كام��ل للتعلي��م

: 1شهادتها التالية به الوزارة بنفسها في تعترف

يمك��ن الحك��م بض��عف "بغ��ض النظ��ر ع��ن ج��وانب الج��ودة والنس��جام والتناس��ق واعتب��ارا لمؤش��ر الك��م والرق��ام دون غي��ره،
م��ن خلل المعطي��ات المتعلق��ة ب��التكرار والنقط��اع. وه��ي مردودية التعليم العمومي في كل من أسلك البتدائي والعدادي والث��انوي

 :2كما يلي
نسبة التمدرسنسبة النقطاعنسبة التكرارالسلك

 %73.7 %5.3 %13.6البتدائي
 %55.1 %15 %18.3العدادي
 %34.1 %11.6 %18.6الثانوي

أع��راض ما هم��ا كم��ا رأين��ا إل مج��رد و الحقيقة مرة أخرى، أن التكرار والنقطاع عن الدراسة
لنتق��ال ج��ل التلمي��ذ م��ن س��لك لخ��ر م��ن دون تمكنه��م بالمس��توى المطل��وب وبالنس��ب المطلوب��ة م��ن

بعب��ارة أخ��رى، وبحس��ب نف��س الكفايات الساسية، والموض��حة بالرق��ام ف��ي معطي��ات الج��دول أعله.

را المعطيات، التلميذ الغير مكررين والغير منقطعين ليسوا أحسن حال. وهذا ما ج�اء 
ك��اعترافأخي

بالمعض��لة الحقيقي��ة ف��ي آخ��ر تقري��ر للمجل��س العل��ى للتعلي��م، والمش��ار إليه��ا هن��ا ولك��ن لي��س ب��القوة
المطلوبة:

 
ولو لم تص��در ف��ي ه��ذا التقري��ر إل ه��ذه الفق��رة لك��انت ج��د كافي��ة لتش��خيص الخل��ل بك��ل وض��وح.

بيداغوجي ة      نق ائصوأوجز هذا الخلل ال��ذي ظل��ت تع��اني من��ه المدرس��ة المغربي��ة العمومي��ة ف��ي عب��ارة
2008دائما بالشارة إلى العراض من دون أي كلم عن الخلل المذكور أعله والذي أكده أخيرا وبوضوح تقرير  و1

للمجلس العلى للتعليم.
46الصفحة  : 2005وثائق المنتدى الوطني للصلح ليوليوز . وزارة التربية الوطنية :  المصدر2
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.  ولك��ن س��رعان م��ا أص��بحت ه��ذه الفق��رة الهام��ة يتيم��ة وغارق��ة م��رة أخ��رى ف��ي بح��ر م��نوتنظيمي ة
الفصول والفق��رات ال��تي تس��هب ف�ي المش��اكل ال��تي م�ا ه��ي إل الع��راض الجانبي�ة والناتج��ة ع��ن ذل��ك

الخلل. 


راءة،)، الساس��ية التعلم��ات و للمزيد من التوضيح ج��اءت ف��ي نف��س التقري��ر عب��ارة " ج��ودة
الق

ة،

اب، الكتاب

م الحس

وي والتحك
تظ��ل مح��دودة الديداكتيكي��ة والمعين��ات الت��دريس، وط��رائق ،(اللغ

ذين     للتلميذ     بالنسبة

ون     ال

ن     يتمكن

اء     م

ي     البق

ة     ف
 ". فه��ذه العب��ارة تؤك��د بوض��وح أن��ه ح��تىالمنظوم


ةتكرار التلميذ ل فائدة منه. بمعنى آخر، وم��رة أخ��رى، 

ي المنظوم

ذ الب
اقين ف
 ليس��وا أحس��نالتلمي
حال من المنقطعين عن الدراسة.  ففيم اللحاح إدن على أن التكرار والهذر المدرسي هما المعضلة ؟


ةفكان الجدير بهذا التقرير التركيز على أن سبب التكرار والهذر المدرس��ي ه��و 

اق المدرس
إخف

اب.

ة وحس

راءة وكتاب

ن ق

ية م

ات الساس

ن الكفاي

ذ م

ل التلمي

ن ج

ي تمكي

ة ف
 وك��ان علي��هالبتدائي

التركيز أيضا على أن عواقب هذا الخفاق تطال ب��اقي الس��لك وص��ول إل��ى التعلي��م الع��الي، م��ع ك��ل
المشاكل المواكبة في الجانب التكويني وفي الجانب ال��تربوي بالخص��وص م��ن حي��ث تفش��ي س��لوكيات
التلميذ الغير مدني�ة والش�اذة وظ��اهرة الغ�ش وغيره��ا. ك�ل ذل�ك ي ع��زى إل�ى ش�عور التلمي��ذ بالحب�اط
وبانس��داد الف��ق ف��ي وجهه��م، والنات��ج بالس��اس ع��ن ض��عف الق��درة عن��دهم عل��ى التحص��يل والتك��وين
والندماج في الدورة القتصادية بعد مغادرة الحياة المدرسية. وهم ضحايا في ذل��ك ل ذن��ب له��م، م��ن
حيث لهم كغيرهم بباقي الدول، نفس المؤهلت الذهني��ة، لك��ن م��ع غي��اب مق��ررات ومناه��ج تس��تثمرها

وتنميها.

سوء التوجيه من المؤشرات الدالة على الخلل التنظيمي بالتعليم.5

حتى ف�ي حال�ة نج�اح المدرس�ة البتدائي��ة ف�ي إف�راز نت�ائج مرض��ية ق�د ظ�ل ت�وجيه ك�ل تلمي�ذها

ام

م الع

وينهم بالع��دادي م��ن للتعلي

دبير تك

وء ت
. وه��ذا الم��ر يس��تحق أن ي��درج م��ن بي��ن النق��ائصس

التنظيمية المشار إليها في تقرير المجلس العلى للتعليم. 

فحتى نجاح المدرسة البتدائية في أداء مهمتها ل يمحي التوزيع الطبيعي للمؤهلت الذهنية بين
التلميذ، بل يبرزه�ا ويفض��ي إل��ى توزي�ع مس�تويات تك��وينهم وتعليمه��م توزيع�ا عادي�ا بي�ن ثلث فئات

. 1متوازية ومطابقة للتوزيع الطبيعي للمؤهلتهم الذهنية بين الناس والمبين في الرسم البياني التالي

7 للمجلس العلى للتعليم الصفحة 2008المصدر: ملخص التقرير السنوي  3
1 Il s’agit d’une équation cartésienne donnant selon la courbe ci-dessous la répartition normale 

d’une une variable x dans une population choisie d’une manière aléatoire :
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بعب��ارة أوض��ح، ح��تى ف��ي ح��ال نج��اح المدرس��ة العمومي��ة ف��ي أداء مهامه��ا، المتح��ان الموح��د
التلمي��ذ توزيع��ا عادي��ا مطابق��ا للرس��م أعله ويف��رز الفئات القليمي يفضي بص��فة طبيعي��ة إل��ى توزي��ع

الثلث التالية من حيث مستوى التكوين والتعليم:
 وما فوقها7 الموزعين على الدراجات فئة المتفوقين)1
7 والدرجات القل من 4 الموزعة بين الدرجة فئة المتوسطين)2
 الفئة الباقية)3

و ت��وجيه التلمي��ذ الص��ائب بع��د التعلي��م البت��دائي الناج��ح، يج��ب أن يك��ون عل��ى الش��كل المبس��ط
التالي: 

المآلالتكوينالتعليم الثانويالمسلك بعد البتدائينسبة المنتقلين للمسلكالفئة
مؤسسات الثانوي التابعةالتعليم العام %30المتفوقون

لوزارة التعليم
التعليم العاليانتقالي

التعليم التقني العلمي %20المتوسطون
مؤسسات مكتب التكوينالتعليم التقني التطبيقي %20المتوسطون

 المهني وإنعاش الشغل
سوق الشغلتأهيلي

التكوين المهني30% الفئة الباقية

و هذه هي نسب التوجيه بعد التعليم البتدائي ببلجيكا مثل، وبعد السلك الول من الث��انوي غالب��ا
l’OCDE منظمة التعاون والتنمية القتصادية والمعمول بها ببعض دول

التعليم العام البلد
 %

التكوين المهني 
 %

السويد 
هولندا 
ألمانيا 
بلجيكا 

تشيكوسلوفاكيا 
فرنسا 

هنكاريا 

42 
37 
34 
34 
13 
35 
24 

37 
56 
60 
64 
67 
68 
71 

 60 31المعدل 

Le site des professionnels de la formation المصدر :
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للتعلي
م الع
ام م�ن تلمي�ذ السادس�ة ابت��دائي 100%أما النسبة المعمول بها بالمغرب فهي ت�وجيه 
بالث��انوي الع��دادي. وم��ن مس��اوئ ه��ذا الت��وجيه ح��تى ف��ي ح��ال م��ا ت��ؤدي المدرس��ة البتدائي��ة مهمته��ا

بنجاح، ما يلي :

 وتدنيه ح��تى بأس��لك التعلي��م الع��الي تباع��ا، بالثانوي بشقيه  التعليم العام  انخفاض مستوى )1
نون الغلبية بفعل هذا التوجيه الفريد إلى مستوى الضعاف من التلميذ . 1 الذين ي كول

 وم���ن ف���رص التح���دي في���ه،حرم���ان فئة المتف���وقين م���ن مس���توى التعلي���م ال���ذي تس���تحقه)2
وضياعهم وضياع البلد في تعليم عال من المستوى الجيد المطلوب وف��ي كف��اءات نخب��ه

المستقبلية. 
حرمان الكثري��ة م��ن متوس��طي التلمي��ذ وال��ذين م��ن دونه��م م��ن التعلي��م التقن��ي والتك��وين)3

 الذي يليق بهم في الوقت المناسب من أعمارهم. المهني
 ف��ي المي��ادين التقني��ة والمه��ن اليدوي��ةضياع البلد في القدرات المهاراتية لهؤلء التلميذ)4

التي ستظل تش��كل دائم��ا الحاجي��ات الساس��ية والض��رورية م��ن الم��وارد البش��رية للتنمي��ة
. 2القتصادية والجتماعية

 الذين يبحثون به عن مخرج من مسار التعليمتفشي ظاهرة الغش من بين هؤلء التلميذ)5
العام الفريد الذي ل يوافق مؤهلتهم الذهنية والذي ل بديل لهم عنه. 

، م��ن ج��راء ش�غبهم المتزاي��د والنات��جتشويش ه��ؤلء التلمي��ذ عل��ى الدراس��ة بالع��داديات)6
 عن شعورهم بضياع وقتهم في تعليم  ل يناسب مؤهلتهم الذهنية. بصفة طبيعية


ام جراء انسحاب الغلبية منهم من هذا هدر مدرسي مهول من)7
 وف��ي الطري��قالتعليم الع
ما بين بداية العدادي ونهاية التأهيلي من الث��انوي، م�ن دون أي تك�وين مهن��ي يلي�ق به�م

في هذا الوقت المناسب من أعمارهم. 
و بالنس��بة للب��اء، ي��دخل ف��ي ع��داد ض��حايا اله��ذر المدرس��ي أبن��اؤهم وبن��اتهم الحاص��لون
عل��ى ش��هادة الباكالوري��ا م��ن دون مي��زة، فت قف��ل به��ا ف��ي وجهه��م ك��ل المس��ارات النافع��ة
المحدودة الستقطاب من التعليم العالي، ول تفتح لهم إل المسارات المفتوحة الستقطاب

، 3من نفس التعليم والمؤدية بعد فترة أخرى من زهرة العمر إلى الطرق المسدودة
. إقبال بعضهم على مخاطر الهجرة السرية)8
 عل��ى حس��اب حقه�م ف��ي العي��ش الكري��مالبعض الخر منهم في ش��تى التجاه�ات     انحراف)9

البلد الم��واطنين، ب��ل أحيان��ا عل��ى حس��اب ح��تى أم��ن والش��ريف     وعل��ى حس��اب أم��ن
واستقرارها. 

، حيث ي عمل بهذه المؤسسات الي��وم عل��ىالنحراف الذي يؤدي بعدد منهم إلى السجون)10
تدارك ما فات بإعادة تأهيلهم وتكوينهم التكوين الصحيح بتدريبهم على مهن، بع��د ف��وات
الوان وبعد أن انتهى بهم المطاف إلى ما ل تحمد عقباه بسجل عدلي به سوابق قد تعي��ق
أعادة إدماجهم في المجتمع رغم هذا التكوين ال��ذي ل��م ي��أت ف��ي ال��وقت المناس��ب مباش��رة

بعد ولوجهم التعليم العدادي من الثانوي. 

nivelage par le basمما يؤدي إلى التسوية بين التلميذ من السفل  1
والوقاية خير من العلج: من حيث نجد اليوم مثل هذا العلج في الصلحيات من بعد انحراف الحداث 2
 voies de garage  أو    impasses المعبر عنها بالفرنسية بلفظة و3

22 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



الخلل الحقيقي بالمدرسة العمومية وتداعياته

أعباء التعليم الثانوي بشقيه من أجل إنقاذ الموقف.6

 المتفوقة فقط من تلميذ السادسة ابتدائي بع��د تك��وين جي��د، يس��تقبلهم% 30فبدل من استقبال الـ 
 بع��د تك��وين ن��اقص. هيئة الت��دريس به��ذا الس��لك تج��د نفس��ها% 100الث��انوي الع��دادي الي��وم بنس��بة 

مضطرة للتعامل مع هذا الواقع الج��د ص��عب لس��تدراك م�ا ف��ات ه��ؤلء التلمي��ذ، مض��حية بالمس��توى
 المؤهلة له ذهنيا منهم. %30الرفيع المقرر أصل لفقط الـ 

ل زال��ت المنظوم��ة التعليمي��ة ب��المغرب تغ��ذيو فق��ط بفض��ل تل��ك الجه��ود المض��نية والمش��كورة 
الكليات           والمعاهد العليا وسوق الشغل بجميع أصنافه، بكفاءات عالية وأطر ممتازة. ول��و ك��ان
ا، وم��ن دون ا ونوع �� التأهيل بالبتدائي ناجح    والتوجيه بعده صائب لك��ان عطاؤه��ا أفض��ل بك��ثير كم ��

ضياع البلد في باقي التلميذ.


ن ج
ل تلمي
ذها م
نهذا فيما يخص المؤشر بالرقام عل��ى 

ة ف
ي تمكي

ة البتدائي
إخف
اق المدرس

رة

ن زه

نوات م

ت س

د قض
ائهم س

اب، بع

ن حس

اللغتين وم

ة ب

راءة وكتاب

ن ق
الكفايات الساسية م

كل إج��راء ل يعال��ج ه��ذا المش��كل الج��وهري فه��و عقي��م وعب��ثي ومض��يعة لل��وقت. وم��نعمرهم بها. و
أجل إيجاد تلك الجراءات الناجع�ة فل ب�د م�ن التط��رق إل�ى م�ا جع�ل التعلي��م ببلدن�ا ين�زل م��ن علي�ائه

بالمس إلى المستوى الذي يعاني منه اليوم. 

فما الذي جعل المدرسة العمومية تنزل عن درجة الريادة التي ظلت فيه�ا لعق��ود بع�د الس�تقلل،
حي��ث ك��انت الم��دارس الح��رة مفتوح��ة م��ن تحته��ا فق��ط لنق��اذ م��ن ل��م يس��تطع إتب��اع الدراس��ة بمدرس��ة
"المخزن" ؟ وما الذي جعل تلك الريادة تنتقل م�ن التعلي��م العم��ومي إل�ى التعلي��م الخصوص��ي ؟ تقري��ر


ةالمجلس العلى للتعليم أشار إلى ذلك الخل��ل      وبح��ق بعب��ارة 

ائص بيداغوجي
 وتنظيمي��ة. ولكن��هنق
ب��دل م��ن توض��يحها وتفص��يلها غ��رق ف��ي تفص��يل مختل��ف الع��راض الناجم��ة عن��ه، وال��تي أض��حت
واضحة للجميع ول فائدة من تكرارها. فماذا إذا عن تفاصيل تلك الختللت البيداغوجية ال��تي تش��ير

إلى مضاعفاتها بالرقام كل تلك المؤشرات الواردة بهذا الفصل ؟

23 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



أسباب تدني مستوى تلميذ المدرسة العمومية

أسباب تدني مستوى تلميذ المدرسة العمومية

تدني مستوى تعليم تلميذ المدرسة العمومية أصبح باعتراف ال��وزارة نفس��ها، تحص��يل حاص��ل
ل جدال فيه.  ومجرد الكلم عن تدني مستوى التلميذ يعني أن��ه ك�ان عالي��ا. ول ن��دري بالض��بط م��تى
بدأ انعطافه نح��و الس��فل ول ن��دري ك��ذلك بالض��بط الج��راءات ال��تي تس��ببت في�ه. ف��ي ه�ذا الموض��وع
هناك على الق�ل ثلث فرض��يات ت��روج بي�ن عم��وم الن��اس م��ن دون أي دلي��ل ملم��وس عل��ى أي منه��ا.
فهي مجرد تخمينات ت ستشف من الحديث ع��ن الموض��وع م��ن دون عث��ور عل��ى نص��وص مكتوب��ة ف��ي
هذا المر. ونعرض هنا هذه الفرضيات الثلث فقط من أجل استنفار البحث العلمي في الموضوع.

. فرضية إنصاف فئة ضعاف التلميذ.1

أصحاب هذه الفرضية قلة قليل��ة ج��دا. وبحس��ب ظ��ن أص��حابها فربم��ا عم��د المس��ؤولون إل��ى إق��رار
 إنصافا لهذه الفئة، بدل من بيداغوجية كانت متحي��زةبيداغوجية السير بكل التلميذ سير ضعافهم

في مستوى مضامين مواده��ا ومنهجيته��ا لفئت��ي المتوس��طين والمتف��وقين م��ن التلمي��ذ عل��ى حس��اب
مح��دودي الم��ؤهلت الذهني��ة منه��م. وهك��ذا وبحس��ب ه��ذه الفرض��ية الض��ئيلة الحتم��ال، يك��ون ق��د


ةحصل تسطيح مستوى كل التلمي��ذ م��ن الس��فل 

ن ني

ن حس
، ولك��ن م��ن دون تقيي��م للنت��ائج ولع
مراجعة للتصحيح، بسبب غياب الحكامة الجيد بالدارة العمومية والتي تقتضي مساءلة ومحاس��بة

المتنفذين في كل القطاع العام عن مردودية ونتائج تدبيرهم له.


ذ.2

تاذ والتلمي

أطير الس

ي ت

راط ف

ى الف
مر 
ية حم
 م��ن ط��رف الك��اديميين والخ��براء ف��ي عل��ومفرض
التربية وعل��م النف�س، م��ن خلل مراج�ع تربوي�ة وكت��ب مدرس�ية  ج�د مبالغ�ة ف�ي الس�تخفاف فيه�ا
بعقل التلميذ في سن التمدرس بالبتدائي. وبحسب هذه الفرضية ك�ذلك يك��ون تس�طيح مس��توى ك�ل
التلمي��ذ م��ن الس��فل ق��د حص��ل ع��ن حس��ن ني��ة ولك��ن دائم��ا م��ن دون تقيي��م للنت��ائج ول مراجع��ة

للتصحيح لنفس السبب.

و هذه هي الفرضية المرجحة بقوة عندنا.

. فرضية إفشال المدرسة العمومية لغراض سياسية.3

و هذه هي الفرضية الشائعة والكثر رواجا بين الناس. وليس معنى ذلك أنه��ا ص��حيحة. فنح��ن هن��ا
ل نصدق ول نكذب أيا من هذه الفرضيات التي تحت��اج إل��ى بح��وث علمي��ة م��ن أج��ل إثب��ات أو نف��ي

صحتها. ومن تلك الغراض السياسية بزعم بعض الناس ما يلي :

. حرمان المعارضة الثورية من القدرة على تجييش الفئات المتعلمة)1

أصحاب هذه الفرضية يدلعون بأن جل النظم السياسية بالعالم الثالث وجدت استقرارها في
ظل الحرب الباردة، مهددا بفعل توفر الفئات المتعلم��ة م��ن بي��ن ش��عوبها. وبحس��ب زعمه��م
دائم��ا، ك��ان م��ن بي��ن الش��باب المتعل��م م��ن يق��رأ ويس��مع للمعارض��ة الثوري��ة، فينتظ��م ف��ي
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صفوفها. وبفضل البرامج التعليمية المتميزة كانت تجد نفس المعارض��ة ف��ي رج��ال التعلي��م
جيشا من المثقفين المقتنع بخطابها     والذين يروج��ون له��ا ف��ي ص��فوف التلمي��ذ والطلب��ة.
أما الشباب المي الغير متمدرس أو الفاشل ف��ي الدراس��ة، فل يق��رأ ول يفه��م م��ا يس��مع م��ن
المعارض��ة، فتق��ل عن��ده الس��تجابة لتجني��ده ف��ي ص��فوفها.       وعن��ده علوة عل��ى ذل��ك

"ميزة" قوة التحمل والرضى بوضعه وبالوضع القائم مهما كانت ظروف معيشته. 

بزعم أصحاب هذه النظرية دائما، من شأن هزالة البرامج في نظ��ر تل��ك النظ��م، لي��س فق��ط
إفشال المدرسة وإنما تسطيح ثقافة رجال التعليم ك��ذلك. فيق��ل ب��ذلك احتم��ال اس��تعمالهم م��ن
ط��رف المعارض��ة الثوري��ة كعص��ا تض��رب به��ا النظ��ام الق��ائم. ك��ل ه��ذه العوام��ل ف��ي نظ��ر
أصحاب هذه النظرية، من شأنها أن تجعل مثل هذه النظم��ة المه��ددة ف��ي اس��تقرارها ت��رى

 وترى أنه من مصلحتها إفشاله، إن بفعل مقص��ود منه��ا أوالتعليم مجرد شر ل بد منه،في 
بمجرد إهمال وضعه المتردي بسبب سياسة م��ا ل��م يك��ن مقص��ود منه��ا ف��ي الص��ل إفش��اله.
ومن أصحاب هذه الفرضية من يذهب إلى حد اتهام ح��تى فرنس��ا باتب��اع نف��س السياس��ة ف��ي

. وفرنس��ا1968تعليمها امن بعد ما عاش��ته م��ن قلق��ل ثوري��ة خطي��رة عل��ى القي��م ف��ي م��اي 
كالمغرب يشكو الناس فيها من ضعف جودة التعليم العمومي في مقاب��ل تعلي��م ح��ر مزده��ر
بالس��تفادة م��ن فش��ل المدرس��ة العمومي��ة. والتعلي��م الح��ر الم��ؤدلى ع��ن خ��دماته ه��و بالفع��ل

خاصية تنفرد بها فرنسا من بين كل الدول الوروبية.

.تفادي استمرار وتكرار أزمة حاملي الشواهد المعطلين)2

تخفيف عبء نفقات التعليم العمومي بتشجيع القبال على التعليم الحر.)3

و من دواع��ي التحف�ظ عل��ى ه�ذه الفرض��ية الخي�رة ب��المغرب، جه��ود الدول�ة القوي��ة م�ن أج�ل
إصلح التعليم. هذا القطاع ظل في العهد الجدي��د م��ن الولي��ات والوراش الك��برى ب��البلد، وال��تي

 مع عشرية الصلح المش��فوعة بمنت��ديات الص��لحالميثاق الوطني للتربية والتكوينتنوللد عنها 
ب من أجل نفس الغرض   الذي نش��ر أولالمجلس العلى للتعليمالسنوية بربوع كل الوطن. ون صل

، يشخص فيه واقع التعليم اليوم من دون أية محاباة. 2008تقرير له برسم سنة 

و المطلوب اليوم رسميا من كل من له ما يقوله في هذا المجال أن يدلي به كمساهمة منه ف��ي
الجهود المبذول�ة عل��ى ك�ل المس��تويات م�ن أج�ل إنق�اذ م�ا يمك�ن إنق�اذه. وم��ن واجبن�ا إحس�ان الظ��ن
بالنوايا المعلنة من طرف كل المس��ؤولين ب�دل م��ن التش��بث بأي�ة فرض��ية مثبط��ة للع��زائم ول حج��ة
دامغة على صحتها. بهذه النية   وبفعل الغيرة على مصالح هذا ال��وطن، يطي��ب لن��ا المس��اهمة هن��ا
به��ذا الع��رض المتواض��ع. وم��ع ترجيحن��ا للفرض��ية الثاني��ة أعله، كس��بب لت��دني مس��توى تلمي��ذ

25 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



أسباب تدني مستوى تلميذ المدرسة العمومية

المدرسة العمومية من دون حجة ملموسة على صحتها، ل يهمنا في هذا البحث تحميل المس��ؤولية
لحد بقدر ما يهمنا البحث عن السبل المؤدية لسترجاع المدرسة لعمومي��ة لريادته��ا ولمص��داقيتها

من أجل خير البلد والعباد.
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عوامل متهمة باطل بإفشال المدرسة العمومية

 للمجلس العلى للتعليم، المدرسة العمومية تعاني اليوم من اختللت2008 تقرير أكد ذلككما 
. ولكن��ه ل��م يوض��حها ول��م يفص��ل "نقائص تنظيمية"إلى جانب "نقائص بيداغوجية" سماهاتربوية 

فيها. وتوضيحها يقتضي قبل ك��ل ش�يء التميي��ز بي��ن الخل�ل وأعراض��ه. فم��ن دون ه��ذا التميي��ز س��يظل
الختللت الحقيقية ويركز على أعراضها، ومن تم يس��تمر ف��ي اعتم��اد حل��ولتلك المغرب يغفل عن 

مفترضة فقط لتلك العراض، من دون أي علج لتلك الختللت، فتظل تستفحل بمجرد الس��تمرار
في إغفالها وإهمالها. 

و الحديث اليوم عن استمرار تدني مس��توى تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي طيل��ة أك��ثر م��ن عق��دين م��ن

دائيالزم��ن ح��تى وص��وله الي��وم إل��ى 

ة البت

ي نهاي

ة ف

به تام

ة الش
، ه��و اع��تراف ص��ريح ب��أنالمي

مي��زا. وظل��ت ب��ذلكتمس��توى تك��وينهم وتعليمه��م ك��ان ف��ي الماض��ي ولم��دة طويل��ة عالي��ا وممت��ازا وم

رةلعقود من الزمن بعد الستقلل. أما صاحبة الريادة المدرسة العمومية 
 فك��انت مج��ردالمدرسة الح

م��درسن ف��ي س��نتنقارب للنجاة لمن استعصى عليه من التلميذ متابعة دراسته بالمدرسة العمومي��ة أو تن
ج��د متقدم��ة، علوة عل��ى م��دارس الحرك��ة الوطني��ة ال��تي ك��انت متعص��بة للتعري��ب ض��دا ف��ي مدرس��ة

التعليم المزدوج اللغة.مع عمومية تعتمد تدريس الفرنسية كلغة ثانية، فاتضح فيما بعد أن الحق كان 

و بالنظر للفرق بين مستوى ومضامين امتح��ان ني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة ب��المس والي��وم،

اءل
 عم�ا إذا ك�ان م�ا ي مي�ز المدرس��ة العمومي��ة ب�المس ونف��س المدرس�ة الي��وم، يكم�نيحق لنا أن نتس

بالس��اس ف��ي مض��امين برامجهم��ا ومنهجياتهم��ا. فب��النظر لم��ا ك��ان تلمي��ذ الم��س يس��تطيع إنج��ازه م��ن
ا  ونوع��ا ، ل ش��ك أن المدرس��ة اختبارات ف��ي نهاي��ة البت��دائي ويعج��ز ع��ن إنج��از العش��ر من��ه الي��وم كمل��


درها.العمومي��ة ب��المس ك��انت 

ق ق

درس ح

ن التم

ي س

ة ف

ذ الذهني

ؤهلت التلمي

در م
 وب��ذلك ل��متمق
ر عل��ى عقل��ه. ب��ل حظ��ي تلمي��ذ المدرس��ة العمومي��ة بالثق��ة ف��ي ق��دراته جه�� يحص��ل مج��رد التفكي��ر ف��ي الحق
العقلي��ة، فك�انت مض�امين المق��ررات، أفقــ�يل ا وعمودي�ا، جدي�ة ودس�مة وهام�ة ومفي��دة وممتع�ة للس�تاذ

وللتلميذ معا. 

و لنف��س العتب��ار، ك��انت المنهجي��ة المتبع��ة ف��ي التلقي��ن تتس��م بنف��س الجدي��ة وهادف��ة بالق��در ال��ذي
كانت تتطلب من التلميذ الجته�اد م��ن أج�ل الس��مو بعق��ولهم إل��ى المس��توى الع��الي لمض��امين البرام��ج

لم يكن مقبول النزول بمستوى التعليم بالبتدائي وبباقي السلكالمقررة وليس العكس. بمعنى آخر 

م. 


وقين منه


طين والمتف


اب المتوس


ى حس


ذ عل


عاف التلمي


توى ض


ى مس

إلل أن عي���ب تل���كإل

البيداغوجية المتبعة بالمس بالمدرسة العمومية، هو نفس عيب بيداغوجية إفراز البطال الرياض��يين
المتبع��ة ح��تى الي��وم بالمعاه��د الرياض��ية، والك��امن ف��ي القتص��ار عل��ى الهتم��ام ب��المتفوقين م��ن بي��ن
المتعلمين وإهمال الضعاف منهم والتخلي عنهم ف�ي الطري�ق. الش��يء ال�ذي جع�ل المدرس��ة الح�رة ف�ي

ذلك الوقت تقوم بانتشال من تستطيع انتشاله منهم من الفشل المدرسي.

و لع��ل الخل��ل ال��ذي أدى إل��ى فش��ل المدرس��ة الي��وم، ج��اء م��ن الجته��اد الرام��ي إل��ى إص��لح ه��ذا
العيب، ولكنه أدى مع السف الشديد، إلى الفراط في تبسيط برامج ومناهج مدرسة الم��س م��ن أج��ل
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تفادي الفشل المدرسي في ح��ق ض��عاف تلمي��ذها عل��ى حس��اب المتف��وقين والمتوس��طين منه��م. فانتقلن��ا

اب��ذلك الجته��اد 

ة بعينه

ل المدرس

ذ وفش

ع التلمي

ل جمي

ى فش

ذ إل

عاف التلمي

ل ض

رد فش

ن مج
م

. بالفراط في تبسيط وتسطيح مقرراتها من أجل ضعاف التلميذ، انتقلنا، من حيث ل ندريوبأكملها
. بعبارة أوضح، مررنا من مدرسة عموميةمن تطرف إلى تطرف أسوأ منهوبل شك عن حسن نية، 

ناجحة ولكن متحيزة لغلبية تلميذها من المتفوقين والمتوسطين عل��ى حس��اب ب��اقي الض��عاف منه��م،
إلى مدرسة فاشلة بالفراط في تحيزها لهذه القلية من ض��عاف التلمي��ذ عل��ى حس��اب الغلبي��ة الباقي��ة
من المتفوقين والمتوسطين، فخسرنا كل شيء. فبالفراط في تسطيح مضامين البرام��ج والمناه��ج م��ن

حصل تسطيح مستوى كل التلميذالسفل من أجل مواءمتها مع مستوى القلية من ضعاف التلميذ، 
. من السفل

 التي تعطي لكل ذي حق حقه، فت بقيالبيداغوجية الفارقيةفبدل اجتهاد صائب ومتوازن بإقرار 
كل من المتوسطين والمتفوقين في مستواهم وتدفع بالضعاف إلى أقصى مستوى يستطيعون الوصول
إلي��ه، حص��ل العك��س تمام��ا. أدت البيداغوجي��ة الجدي��دة والمفرط��ة ف��ي التحي��ز لض��عاف التلمي��ذ، إل��ى
تسوية مستوى الجميع بمستوى هؤلء الضعاف. فانتقلنا بذلك من السيئ إلى السوأ. انتقلنا م�ن الفش�ل
المدرس��ي ال��ذي ك��ان مح��دودا ف�ي القلي��ة الض��عيفة م��ن التلمي��ذ إل��ى فش�ل المدرس��ة العمومي��ة بأكمله�ا

ا.  
عافوفشل باقي أسلك التعليم تباع 

ي ض

دودا ف
من مدرسة عمومية كان فيها الفشل المدرسي مح

ل

م الفش

ا تعمي

م فيه
التلميذ، فكانت لها بذلك الريادة، انتقلنا إلى مدرسة عمومية فاشلة من حيث ت

المدرسي على جميع التلميذ فسقطت عنها الريادة.


او عليه، فالسؤال الذي يفرض نفسه حتى يكون منطلقا حقيقيا ووجيها للصلح الن��اجع ه��و "
م

ة

ذ المدرس

توى تلمي

وط مس
الذي تغير بالضبط وبالتفصيل في البرامج والمناهج فكان سببا في هب

بذلك فقط نستطيع التمييز بين واقع الخلل الحقيقي م��ن جه��ة وأعراض��ه م��ن جه��ة ثاني��ة،العمومية ؟" 
فنستطيع حينه��ا إيج�اد الحل��ول الناجع�ة للزم��ة ال��تي ل زال يتخب�ط فيه��ا التعلي��م ببل��دنا. ولك��ن قب�ل ك��ل
ذلك، وجب تحييد وتبرئة ساحة عدة عوامل، كثيرا ما تتهم باطل بإفشال المدرس��ة العمومي��ة، فيغط��ي

الخوض فيها على الخلل الحقيقي.

بالفعل، كثير من العوام��ل ظل��ت ول ت��زال متهم��ة ب��اطل بإفش��ال المدرس��ة العمومي��ة. فل ب��د م��ن
تنحيتها وتوضيح الصورة حتى يتم الهتم��ام بالس��باب الحقيقي��ة له��ذا الفش��ل. م��ن أج��ل ذل��ك علين��ا ف��ي

 هي من نصيب التعليم الخاص ف�ي مقاب��ل مدرس�ة عمومي��ةاليوم التعليم بأن الريادة فيالبداية بالتسليم 
 للمجل��س العل��ى للتعلي��م أص��بح الع��تراف ب��ذلك الفش��ل2008فاشلة. ومرة أخرى، م�ن خلل تقري��ر 

تحصيل حاصل ل ينكره إل مماحك، فقدت معه المدرسة العمومي��ة مص��داقيتها، لص��الح التعلي��م الح��ر
ال��ذي يع��رف ف��ي المقاب��ل ازده��ارا وإقب��ال منقط��ع النظي��ر ح��تى عن��د رج��ال ونس��اء التعلي��م العم��ومي.

الخمس��ينيات والس��تينيات والس��بعينياتف��ي  وتل��ك المص��داقية كانت��ا  وعلين��ا الت��ذكير ب��أن تل��ك الري��ادة
ب��الحرى م��ن نص��يب المدرس��ة العمومي��ة. وحص��ل ذل��ك ب��الرغم م��ن تواج��د ك��ل م��ا يل��ي م��ن العوام��ل

المتهمة اليوم باطل بإفشالها:
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العوامل المتهمة اليوم باطل بإفشال المدرسة العموميةحال جل تلميذ المدرسة العمومية لما كانت الريادة من نصيبها 

1 ةكانوا من أوساط اجتماعية مثقل��ة


الفقر والمي
 خلل ف��ترةب
 حال جل الستعمار ومباشرة بعد الستقلل، على عكس ما عليه

أسر تلميذ اليوم.
و جل تلمي��ذ المدرس�ة الح��رة ص�احبة الري��ادة الي�وم ه�م م��ن

أوساط شعبية بحكم تواجد أكثرها بالحياء الشعبية.

 الماضي والحاض��ر ي��برئ الوس��ط الجتم��اعيالستنتاج:
للتلميذ من تسببه في إخفاق المدرسة العمومية اليوم. 

فل داع��ي إدن  للس��تمرار ف��ي اته��ام الوس��ط الجتم��اعي
في فشلها.

2كانوا يلج��ون الس��نة الول�ى م��ن البت��دائي ف�ي الس�نة الس�ابعة
من أعمارهم بدل من ست سنوات اليوم. 

و ل�م يس�بق له�م جميع�ا أن ك�انوا ف�ي التعلي�م الول�ي ال�ذي ل�م
يك��ن موج��ودا أص��ل، الله��م بعض��هم القلي��ل م��ن ال��ذين ك��انوا ف��ي

الكتاب. 
و اليوم أغلب تلمي��ذ المدرس��ة العمومي��ة س��بق له��م أن م��روا

في المدن إما من التعليم الولي أو من الكتاب، ورغم ذلك ...

 مرة أخرى الماضي والحاضر يدل على ع��دمالستنتاج:
وجود علقة بين إخفاق المدرسة العمومية ووجود التعليم

الولي من عدمه.

3كانوا يدرسون بالتعليم البتدائي خمس سنوات فقط بدل م��ن س��ت
سنوات اليوم.

 المشكل ليس في مدة الدراسة بالبت��دائي ح��تىالستنتاج:
ل نفكر في سبع سنوات بدل من ست بعد أن كانت خمس
سنوات فقط كافية لفراز توزيع عادي للتلميذ عل��ى س��لم

مستوى التكوين.
4كانوا يدرسون عن��د معلمي��ن التح��ق أغلبه��م ب��التعليم كمؤق��تين

، على العك�س م�ن الي�وممن دون تكوين مسبقوحتى كعرضيين 
الذي ل يوجد فيه أستاذ واحد من دون تكوين. 

و الم���دارس الح���رة ه���ي ص���احبة الري���ادة الي���وم رغ���م أن
أس��اتذتها غالب��ا م��ا يلتحق��ون به��ا مباش��رة م��ن دون تك��وين مس��بق
وحتى إذا ما تلقوا تكوينا ما، فل يرقى إلى جودة تك��وين زملئه��م

بالتعليم العمومي.


تنتاج:
 هن��ا ك��ذلك الماض��ي والحاض��ر ي��دل عل��ى أنالس
إخفاق المدرسة العمومية اليوم ل علقة له بنوعية تكوين

رجال ونساء التعليم. 
فعلينا الكف عن الكلم عن التكوين المستمر كمخ��رج م��ن
الزم��ة. لم��ا ك��انت البيداغوجي��ة س��ليمة ك��انت المدرس��ة

مكانا لتكوين التلميذ والساتذة معا.

5ك��انوا يدرس��ون عن��د معلمي��ن ل يتع��دى المس��توى التعليم��ي
للك��ثير منه�م مس�توى م�ا يع�ادل فق�ط الس�نة الثاني�ة إع��دادي الي�وم،
والتي في نهايتها كان يحصل الطالب على شهادة التعليم الثانوي.

أما في المس القريب فمس�توى الس�اتذة بمراك�ز التك��وين ل
يقل عن الباكالوريا واليوم ل يقل عن الجازة.


تنتاج:
 فل علق��ة لخف��اق المدرس��ة العمومي��ة الي��ومالس
بمستوى تعليم الساتذة. 

م��رة أخ��رى ك��ثيرا م��ن المعلمي��ن س��ابقا، ك��انوا يس��تكملون
تكوينهم من خلل تدريس مواد دسمة وهادفة ببيداغوجية
جدي���ة ل تبخ���س ق���درات التلمي���ذ العقلي���ة ول م���ؤهلتهم

الذهنية.
6ك��انوا يدرس��ون م��ن دون ت��وفرهم عل��ى أي كت��اب مدرس��ي

شخصي. 
كل الدروس كانت تؤخذ من السبورة، 

و كتاب القراءة كان في ملك المدرسة، ويوزع ف��ي بداي��ة الحص��ة
على أساس كتاب لكل تلميذين بالطاولة، ثم ي جمع ف�ي نهايته��ا م��ن

أجل تلميذ الفوج الخر في نفس اليوم أو الغد.


تنتاج:



 فلع�����ل ت�����وفر تل�����ك الكت�����ب الي�����وم بك�����ثرةالس
ومحتوياتها زاد في الطين بلة، بحيث كان غيابها ب��المس
أحس��ن م��ن توفره��ا الي��وم ب��النظر لم��ا به��ا م��ن مض��امين
تبخ���س ق���درات التلمي���ذ العقلي���ة              وم���ؤهلتهم

الذهنية . 
و المتوفر منها بالمس كان خزانا للنشطة في الكفايات،

وكمثال على ذلك كتاب
 1300 problèmes    وJ’apprends  à

résonner .في الرياضيات
7كانوا يدرسون اللغة العربية مع اللغة الفرنسية من المس��توى

الول بالبتدائي 
و ك����انت م����ادة الرياض����يات وم����ا ك����ان يس����مى بـ "دروس

الشياء" تدرسان باللغة الفرنسية، 
و كانوا يجتازون امتحانات نهاية السلك البتدائي ف��ي ه��اتين

المادتين بهذه اللغة، كدليل على إتقانهم للقراءة والكتابة بها. 
 .و هذا هو حال التعليم الحر صاحب الريادة اليوم


تنتاج:

 فالماض���ي والحاض���ر ي���دلن عل���ى أن تع���ددالس
اللغ��ات ابت��داء م��ن الس��نة الول��ى ابت��دائي ك��ان ب��الحرى
ب��التعليم العم��ومي ول ي��زال ب��التعليم الح��ر عام��ل تف��وق

هم. للتلميذ، من دون أي إرهاق متول

8للكتاب��ة ب��الحبر ل��م يكون��وا يت��وفرون ح��تى عل��ى أقلم جاف��ة
ك��اليوم، ب��ل ك��انوا يكتب��ون ب��الحبر ف��ي المدرس��ة بواس��طة "قل��م
الريش���ة" م���ن مح���برة م���داد مثبت���ة ف���ي ثق���ب يتوس���ط الطاول���ة.

 التعلل بض��عف نوعي��ة الدوات المدرس��ية ف��يالستنتاج:
إخفاق المدرسة العمومية ل أساس له من الصحة.
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وكانوا يعانون من تدفق المداد على دفاترهم وعلى ملبسهم ومن
تكرار طلب ملء المحبرة من طرف الحارس كلما جفت، وكانت
تج���ف بس���رعة، علوة عل���ى ملئه���ا م���ن ط���رف بع���ض التلمي���ذ

المشاغبين بالطباشير        وغيره. 
و ك��انوا يحت��اجون إل��ى مح��برة للكتاب��ة ب��المنزل وإل اكتف��وا

باستعمال قلم الرصاص لنجاز فروضهم.

و كان مع كل ذلك تلميذ الستينيات يجت�ازون امتح�انين ف�ي نهاي�ة البت��دائي بع�د خم�س س��نوات
فقط من الدراسة  وفي نفس عمر تلميذ السادسة ابتدائي اليوم. كانوا يجتازون : 

بمواده الكتابية، ومتبوعا بالختبار الشفوي. امتحان شهادة الدروس البتدائية 
و كان يتقدم كأحرار لنفس المتحان مع هؤلء التلميذ وفي نف��س الظ��روف، الموظف��ون
المؤقتون بالبري��د والجي��ش والش��رطة وال��درك وغيره��م م��ن الع��وان الداريي��ن بالقط��اع

العمومي، من أجل الترسيم، مما يدل على جدية وعلو مستوى مواد هذا المتحان 
والمسمى اليوم الثانوي العدادي. امتحان اللتحاق بالسلك الول من التعليم الثانوي ،

و م��ن يس��تطيع الي��وم الوص��ول إل��ى أرش��يف ه��ذين المتح��انين ف��ي تل��ك الحقب��ة س��يجد
بالملموس كم كان مستوى هؤلء التلميذ عاليا في كل المواد بعد خمس سنوات فقط م��ن
الدراسة وفي عمر إثنى عشر سنة، تماما كعمر تلميذ السادسة ابتدائي اليوم. وحصل كل
ذلك في الظروف الصعبة المشار إلى بعضها أعله والتي انتفى جلها اليوم. بل أكثر من
ه��ذا، ك��ان هن��اك م��ن بي��ن تلمي��ذ الس��نة الرابع��ة ابت��دائي م��ن يتق��دمون لجتي��از امتح��ان
الشهادة البتدائية كأحرار ك��ي ل يبق��ى له��م ف��ي نهاي��ة الس��نة الخامس��ة إل اجتي��از امتح��ان
النتقال إلى السنة الولى من السلك الول من الثانوي آنذاك. بمعن��ى أن طم��وح التلمي��ذ
كان عاليا ويدفعهم لخوض مغامرة تح��دي م�ن ه�م أعل��ى مس�توى منه�م بالع�داد الف��ردي

اللزم لذلك وبمبادرة منهم.

فل داع��ي إدن لته��ام الق��درات العقلي���ة لتلمي��ذ الي��وم بالض��عف الط��بيعي ومح��دوديتها
الخلقية بسبب صغر سنهم وكأن المؤهلت الذهنية البش��رية ف��ي تراج��ع مس��تمر م��ن عق��د
من الزمن لخر حتى يصبح يوما عقله عقل بهيمة. فتلميذ اليوم يدرسون ف��ي نف��س س��ن
أقرانهم في الستينيات ويعيشون في ظروف أفضل. وإذا وضعتهم لوحدهم أمام حاس��وب
تجدهم في زمن وجيز يتفوق��ون عل��ى آب��ائهم وح��تى عل��ى أس��اتذتهم ف�ي التعام��ل مع��ه. فل
داع��ي م��رة أخ��رى للس��تمرار ف��ي احتق��ار ق��دراتهم العقلي��ة   وم��ؤهلتهم الذهني��ة بس��بب
ص��غر س��نهم. فه��ذه م��ن آف��ات "المتفيهقي��ن" ف��ي ص��وامعهم العاجي��ة ال��تي أدت إل��ى ه��ذه

الكوارث بالتعليم العمومي.

 وكان جل طلبة الستينيات بداخليات السلك الول من الثانوي قادمين م��ن الم��دارس القري��ة. فل 
يجوز كذلك اتهام ظروف التعليم بالوسط الق��روي بتعوي��ق التحص��يل الجي��د. ف��رص النج��اح ك��انت ول
زالت متساوية بين تلميذ القرى وتلمي��ذ الم��دن إذا م�ا ت��وفرت نوعي��ة برام��ج ومناه��ج الت��دريس ال��تي
تلي��ق بالتلمي��ذ وأس��اتذتهم      وال��تي ك��انت س��ائدة ف��ي ذل��ك الزم��ن وال��تي س��يأتي الح��ديث عنه��ا أس��فله

بتفصيل.
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و من تلميذ الستينيات من اضطر إلى التوقف عن الدراس��ة خلل الس��لك الول م��ن الث��انوي أو
ف��ي نه��ايته م��ن أج��ل ول��وج س��وق العم��ل وإعال��ة أس��رهم الفقي��رة. ولكنه��م بفض��ل ذل��ك التك��وين الجي��د
بالبت��دائي ظل��وا يطوق��ون إل��ى المس��توى الجتم��اعي الفض��ل. وبفض��ل ج��ودة كفاي��اتهم ف��ي الق��راءة
والكتابة والحساب في نهاية البتدائي       وبفضل مخزون معارفهم في ج��ل المي��ادين، ك��انوا ق��ادرين
عل��ى اس��تئناف دراس��اتهم وه��م موظف��ون أو مس��تخدمون م��ن أج��ل الحص��ول عل��ى ش��هادة الباكالوري��ا
والجازة والرتقاء في وظ��ائفهم أو تغييره��ا بأحس��ن منه��ا. فك��انوا يتق��دمون لتل��ك المتحان��ات أح��رارا
وينجحون بعد العداد لها فق�ط باقتن�اء الكت�ب المق��ررة ودراس��تها لوح�دهم أو بالتع�اون فيم�ا بينه�م م��ن
دون الجلوس بصفة عادية ومنتظمة أمام الساتذة. كل ذلك يدل م��رة أخ��رى عل��ى ق��وة ومتان��ة تمكنه��م

كفاية و2كفاية الكتابة و1كفاية القراءةفي المدرسة البتدائية العمومية في الستينيات والسبعينيات من 
 وباقي الكفايات، مع روح التحدي. 3الحساب

هذا الجدول، إخفاق المدرسية العمومية اليوم ل علقة له واضح في فكما أصبح 
ل بالوسط الجتماعي للتلميذ، )1
و ل بسنه )2
و ل بمدة دراسته بالبتدائي)3
و ل بتكوينه القبلي بالتعليم الولي من عدمه )4
و ل بمستوى تعليم وتكوين رجال ونساء التعليم )5
و ل بتوفر التلميذ على الدوات والكتب المدرسية من عدمه )6
و ل بتوفر الستاذ على الوسائل  الديداكتية من عدمه )7
و ل بالبنية التحتية للمؤسسات التعليمية. )8

ما الذي حصل إدن حتى تدنى مستوى التعليم بالمدرسة العمومي��ة رغ��م انتف��اء ك��ل ه��ذه العوام��ل

از والتي كانت متوفرة بالمس من دون أي أثر سلبي عليه��ا، فك�انت 

احبة الري
ادة بامتي
لعق��ود م�نص

 ك��انت مج��رد ق��ارب للنج��اة لم��ن استعص��ى علي��ه م��ن التلمي��ذمدرسة حرةالزمن بعد الستقلل، أمام 
متابعة دراسته بالمدرسة العمومية؟ 

, بمجرد المرور بالعين على سطوره, م�ن دون الحاج�ة لتلوت�هفهم مضمون النص المكتوبتعني القدرة على  كفاية القراءة 1
على مسامع الغير. 

 .و ليست القراءة هي التلوة. قد يفهم القارئ جيدا مضمون نص ما من دون القدرة على تلوته بصفة سليمة, فهو قارئ
.و من يتلو نصا ولو بصفة سليمة من دون فهم مضمونه فليس بقارئ

عما يريد (إنش�اء) أو م�ا يس��مع (إملء) أو م��ا يق��رأالتعبير بنص مكتوب سليم من إبداعه هي قدرة الشخص على كفاية الكتاب 2
(ملخص).

.نقل نصوص الغير ل يدل على الكفاية في الكتابة
و ليس ذا كفاية ل في القراءة ول في الكتابة من يحفظ عن ظه�ر قل�ب قواع��د الملء والص�رف والنح��و وي��برع ف�ي الج�واب عل�ى

 عن فهم مضمون نص سليم وعن كتابة نص سليم من إبداعه. مع عجزهالتمارين التطبيقية عليها, 
قواعد النحو والصرف والقواعد الملئية ما هي إل مهارات, ل فائدة منها إذا كانت ل تنفع صاحبها في القراءة والكتابة بصفة

سليمة.

ابيةهي القدرة على التعامل السليم مع  كفاية الحساب 3
 م��ن أج�ل إيج��اد حله�ا وتحري�ر الجوب�ة الص�حيحة عل�ىالمسائل الحس

أسئلتها بطريقة سليمة.
 من عمليات وغيرها. تلك مجرد مهاراتتنحصر قدراته في إتقان ما تتقنه اللة الحاسبةو ليس ذا كفاية في الحساب من 

مطلوبة كمخزون أدوات في الذهن من أجل استعمالها عند الحاجة وفي الوقت المناسب في حل المسائل الحسابية.
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عوامل متهمة باطل بإفشال المدرسة العمومية

مقارنة برامج مناهج المس ببرامج ومناه��ج الي��وم ت��وحي ب��أن ال��ذي حص��ل بالض��بط ه��و تغيي��ر
ج��دري ف��ي البيداغوجي��ة. م��ن بيداغوجي��ة تح��ث الس��اتذة عل��ى الس��ير بك��ل تلمي��ذ ف��ي تعليمه��م س��ير
الغلبية منهم من المتفوقين والمتوسطين على حساب القلية الضعيفة، م��رت المدرس��ة العمومي��ة إل��ى
بيداغوجي��ة معكوس��ة تمام��ا، م��ن حي��ث تح��ث عل��ى الس��ير بالتلمي��ذ س��ير القلي��ة الض��عيفة منه��م عل��ى
حس��اب الغلبي���ة المكون��ة م��ن المتف��وقين والمتوس��طين. وتل��ك ه��ي م��ا أس��ميته  ببيداغوجي��ة الغب��اء

المستخفة بعقول التلميذ. فماذا عن الستخفاف بعقول التلميذ وبتبعاته ؟
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استصغار عقول تلميذ المدرسة البتدائية وتداعياته

متحي���زة لفئة المتف���وقين وفئة المتوس���طين عل���ى حس���اب فئةم���ن أج���ل علج بيداغوجي���ة ك���انت 
، مرت المدرسة العمومية من تطرف إلى تطرف أسوأ منه. كانت منهجياتضعاف التلميذ بكل قسم

التدريس ب��المس بدس�امتها    وجدي��ة مض��امينها متحي��زة للكثري��ة المتفوق��ة والمتوس��طة م��ن التلمي��ذ
هملي��ن وراء على حساب القلية ذات المؤهلت الذهنية المحدودة. هؤلء التلميذ ظلوا فعل ولعق��ود م 
قط���ار يس���ير بس���رعة تف���وق س���رعة إدراكه���م وق���وة تركيزه���م. والمطل���وب آن���ذاك ك���ان ه���و انته���اج


ة

ة بيداغوجي
موازن��ة، تراع��ي بنف��س القس��م ق��درات ك��ل فئة م��ن التلمي��ذ عل��ى ح��دة م��ن دون 1فارقي
الضرار بمصلحة باقي الفئات. 

لك��ن ال��ذي حص��ل ه��و العك��س تمام��ا. فب��دل م��ن تل��ك المنهجي��ة المتوازن��ة، ت��م انته��اج بيداغوجي��ة
مفرطة في التحيز لفئة التلمي��ذ الض��عاف عل��ى حس��اب ج�ودة تعلي��م وتك��وين الفئات الباقي��ة ال��تي تمث�ل
الكثري��ة بالقس��م. وال��ذي زاد ف��ي تكري��س ه��ذه المنهجي��ة المتطرف��ة بأذه��ان رج��ال ونس��اء التعلي��م ه��و
المراجع والكت��ب المدرس��ية ال��تي يك��اد يرق��ى احترامه��ا إل��ى درج��ة التق��ديس. فخس��رت ب��ذلك المدرس��ة


االعمومي��ة ج��ودة تعلي��م وتك��وين ك��ل فئات التلمي��ذ بك��ل القس��ام  وبك��ل المس��تويات، و

رت معه
خس
. رايادتها

بعبارة أوضح، م�ن أج�ل إنق�اذ القلي�ة الض��عيفة م�ن التلمي��ذ ال�تي ك�انت مهمل��ة بس�بب المنهجي��ة
س��ة بك��ل الكت��ب المدرس��ية تس��ير بك��ل التلمي��ذ س��ير الفئة القديم��ة، أص��بحت المنهجي��ة الجدي��دة المكرس


االضعيفة من بينهم، ب��الفراط ف��ي التبس��يط والتجزيء و

ون ذهني

أنهم معوق
. المنهجي��ة المتبع��ة بك��لك
مس��تويات المدرس��ة البتدائي��ة الي��وم والملقسن��ة م��ع الس��ف الش��ديد بمراك��ز تك��وين الس��اتذة بش��يء م��ن
القدسية، بالرغم من وضوح فشلها في الواقع، تتس��م فعل ف�ي تلقي�ن ك�ل ال��دروس ب�الفراط ف�ي الرف��ق
ج��زأ وف��ي الت��درج البطيء والمط��ول بس��ط وتجزيء الم  في التعامل مع التلميذ، فتفرط في بتبس��يط الم 
والمم���ل، وكأنم���ا ك���ل التلمي���ذ بك���ل قس���م وبحك���م ص���غر س���نهم ه���م ل زال���وا غي���ر ناض���جين عقلي���ا


ولوقدرات الدراك والتركيز عندهم جد محدودة. وهذا ما أس��ميته 

تخفة بعق

اء المس

ة الغب
بيداغوجي
 في سن التمدرس.الطفال

غة فبفعل ذلك الفراط في التبسيط أصبحت جل بل حتى كل مضامين مواد التعليم البتدائي مفرن

دمن محتواها و

بة وج

د خص
جافة بالنسبة لعقول تلميذ نغفل أو بالحرى ل نريد أن نصدق بأنها ج


ة، و

ن المعرف

ر م

نهم لغي
ث غزي

ة ف
ي س

التنقيطتش��كو ف�ي ص��مت م��ن متعطش

قيها ب
goutte à س
goutte. التنقيط ف��إذا ك��ان


قي ب
 ق��د أتب��ث ج��دارته عل��ى أن��ه ج��د مثم��ر ف��ي الفلح��ة، ف��إن نت��ائجالس

 مند سنين أتبثت عكس ذلك تماما. التدريس بالتنقيط

إل أن الفلح كغي��ره بالقط�اع الخ�اص، يج�رب الجدي��د بح��ذر ث�م يقي�م النت�ائج ويحك��م م�ن خلله�ا
على التجربة فيقرر البقاء عليها أو تطويرها أو الع��دول عنه��ا بحس��ب م��ا تقتض��يه مص��لحته. أم��ا ف��ي
القطاع العمومي كالتعليم، فغالبا ما نقدم على تجريب الجدي��د م��ن دون أي ح��ذر. وف��ي غي��اب محاس��بة
المتنفذين فيه على نتائج تجاربهم فل يوجد من بينهم من يخاف على مص��الح التلمي��ذ. بمعن��ى أوض��ح

1 différenciée pédagogie
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وبخلف واقع القطاع الخاص، فمهما ك�انت نت�ائج التجرب��ة مخيب�ة للم�ال فل نج�د م�ن بي�ن المتنف��ذين
ن مص��لحته ف��رض تص��حيح المس��ار بع��د التقيي��م م��ن أج��ل الع��دول ع��ن التجرب��ة ال��ذين قرروه��ا من��ن مق��
الفاشلة والعودة بالتعليم لسابق عهده. وغياب مثل هذه المسؤولية بجل القطاع العام هو ال��ذي ي ص��طلح


دة ، ف��ي مقاب��ل بسوء الحكامةعلى تسميته اليوم 

ة الجي
ة لمحاس��بة المتنف��ذين ع��ن النت��ائجالحكام قق��رس الم 
بصفة طبيعية بالقطاع الخاص.

و بفع��ل س��وء الحكام��ة ب��التعليم، أص��بحت البرام��ج والمناه��ج تتس��م بالجف��اف م��ن ف��رط تفاه��ة
مضامينها المملة، ليس فقط بالنسبة لكل التلميذ وإنما حتى بالنسبة للساتذة أنفسهم. فمع تلك البرام��ج
س��ة ب��المراجع والكت��ب المدرس��ية، يب��دل الس��تاذ جه��ودا جم��ة ومض��نية م��ع وبتل��ك المنهجي��ات المكرس
تلمي��ذه م��ن أج��ل إف��ادتهم، ولكن��ه م��ا يلب��ث أن يص��اب بالخيب��ة والحب��اط حي��ن يخت��برهم فيج��د أن
المحصول جد هزيل بل حتى منعدم. ول يدري أنه بمعي��ة تلمي��ذه مظلوم��ون بتل��ك البرام��ج والمناه��ج

فل يتهمها، لنه ينعامل معها بقدسية فل يشك ل في مصداقيتها ول في فاعليتها. 

فبالنسبة لغلب الساتذة وجل المفتش��ين، ك��ل م��ا ه��و مق��رر م��ن ط��رف ال��وزارة يك��اد يرق��ى ف��ي
أذهانهم للقدسية، باعتباره صادرا عن "خبراء" ل مجال للشك في كفاءاتهم ول في مؤهلتهم وك��أنهم
معص��ومون م��ن الخط�أ.        ورغ��م النت��ائج الهزيل��ة الناجم��ة ع��ن تل��ك البرام��ج وتل��ك المنهجي��ات فل
يخطر ببال أي أستاذ ول أي مفتش اتهامها بالتفاهة والعقم بالنسبة لكل الطفال في سن التم��درس. ب��ل
المتهم في نظرهم هو الطفل نفس��ه. فه��و المنع��وت بك��ل الوص��اف القبيح��ة م��ن تكاس��ل وته��اون، وه��و
المفتون عن التعلم والتحصيل بملهي عصره. وبتلك التهامات ظل الطفل ول زال في نظ��ر الجمي��ع

هو المذنب وليس الضحية. 

و ك��ل  م��ن رج��ال ونس��اء التعلي��م وم��ن الب��اء يغفل��ون ع��ن ك��ون نف��س الطف��ل م��ن نف��س الوس��ط

يالجتماعي بل من نفس السرة الواحدة، يستطيع 
 التعل ��م والتحص��يل بش��غف. ولب
التعليم الخصوص

ينتبه��ون إل��ى أن س�ر نج��اح ه�ذا التعلي��م م�ع نف��س الطف��ال ه�و تع��امله م��ع البرام��ج والمناه��ج المق��ررة
بحرية وتصرف وحكمة. وتفرض ذلك على صاحب المدرسة الحرة الحكامة الجيدة، ال��تي م��ن دونه��ا
يضر بمصالحه مع آباء يؤدون ثمن الخدم��ة ويحاس��بونه عل��ى جودته��ا. وم��ن ت��م يص��بح م��ن مص��لحته

، فيأخذ منها ما تبثت نجاعته، ويعمل عل��ىمجرد مراجع للستئناساعتبار برامج الوزارة ومناهجها 
تطوير ما يستحق منها ذلك، وي همل بك��ل بس�اطة الب��اقي، ث��م يقتب��س م��ن جه��ات أخ��رى وي ب�دع ويبتك��ر
فيجرب ويقيم وينتقي الصلح بحسب النتائج المحققة،  عامل، من حيث يدري أو ل ي��دري، بالح��ديث

الحكم ة ض الة الم ؤمن أينم ا وج دها فه و أح قالشريف حيث يقول الرسول صلى ا علي��ه وس��لم : "
".بها


مأفرغت إدن المقررات من محتواها من أجل 

عيفة منه

ة الض

ير فئة القل
السير بكل التلميذ س
على حساب الغلبي��ة المكون��ة م��ن فئة المتوس��طين وفئة المتف��وقين. ف�إذا ك��ان س��ير الم�ام ف��ي الص��لة


تاذسير ضعفاء المصلين مطلوبا، فإن 

زام الس
 بالس��ير ف��ي قس��مه بك��ل التلمي��ذ س��ير ض��عفائهم ه��وإل
الذي أفقد المدرسة العمومية ريادتها، من حي�ث تس�بب ف�ي تس��طيح مس�توى ك�ل التلمي��ذ م�ن الس�فل،

ر بكل قسم ت��م الضعاف فسواه بمستوى الفئة الضعيفة من بينهم. من أجل نفس فئة التلميذ 

جل  ظلم��االحج
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على عقول كل الطفال في سن التمدرس باعتبار المور التافه��ة والس��خيفة بالنس��بة للكب��ار ه��ي جدي��ة
بالنسبة للصغار وتحظى باهتمامهم في كل سن. 

فل يدري الكثير من الناس، ومنهم مع السف الشديد المنظرون للتعلي��م بال��داخل والخ��ارج، ب��أن
) مثل، يص��بح س�خيفا بالنس�بة لج�ل الطف�ال ف�ي س�ن التم��درس. وم��نle clownالبهلواني المه�رج (

علمات الفراط في الستخفاف بعقول التلميذ بمدارس�نا، ل زلن�ا ن�أتي ب��ذلك البهل��واني المه��رج إل�ى
المدرسة من أجل تسليتهم أو تنشيط تظاهرة تحسيسية ف��ي أم��ور خطي��رة وجدي��ة كالحف��اظ عل��ى ال��بيئة
مثل أو الوقاية من أمراض خطيرة أو غيره��ا. ل ن��دري ول نع��ي بأنن��ا نخط��ئ ف��ي ح��ق الطف��ل حينم��ا
نحول معه الجد إلى هزل وسخافة. ول ندري ول نعي بأن مثل هذا الخطأ بالقسم طيلة السنة هو قات��ل

ومميت للرغبة عند الطفال في التمدرس والتحصيل.

فباعتق��اد أن الطف��ال قاص��رون ذهني��ا ع��ن الق��درة عل��ى التحص��يل الج��دي والجي��د ح��تى ف��ي س��ن
التم��درس، أص��بحت مض��امين المق��ررات تافه��ة، تمام��ا كص��بيانية وس��خافة ألع��اب البهل��واني المه��رج
بلباسه السخيف وبالمساحيق السافرة على وجهه، وال��ذي ول يس��لي ول يض��حك إل الطف��ال م��ن دون
سن التمدرس. وهكذا نغفل عل��ى أن مض��امين المق��ررات الدراس��ية، م��ن ش��دة بس�اطتها الي��وم، فه��ي ل
تثير ضحك التلميذ ول تسليهم ول تفي��دهم، ب��ل ت�أخر نض��ج عق��ولهم وت تعبه��م وتحزنه�م وتنفره��م م�ن
القسم وم��ن المدرس��ة وم�ن التم��درس، لن م��ا تق�دمه له��م ل ي��ثير اهتم��امهم ول يس��ترعي انتب��اههم ول
يرقى لتطلعاتهم ول يشفي غليل حب الستطلع والكتشاف عندهم، فملوه  ومل��وا الس��تاذ وأص��بحوا
رقض��ين ع��ن ك��ل م��ا يم��ت للمدرس��ة بص��لة، فل ي��ترددون عليه��ا إل مكرهي��ن    وعل��ى ف��ي داخله��م معه

مضض. 

أصبحت تفاهنة مضامين المقررات وسخافة المنهجية بالدرج�ة ال��تي ل يج�د معه�ا الطف�ل ف�ي أي
مستوى من البتدائي ما من شأنه أن يميزه عن التلميذ بالمستويات التي مر منها م��ر الك��رام، ول م��ا
يغري��ه بالرغب��ة ف��ي النتق��ال إل��ى المس��تويات العل��ى. تس��طيح مض��امين المق��ررات بل��غ درج��ة تك��اد
تتس��اوى معه��ا ف��ي ذه���ن التلمي��ذ ك��ل المس���ويات الس��ت بالمدرس��ة البتدائي���ة. التلمي���ذ م��ن مختل��ف
س��ون بفطرته��م م��ا المستويات مختلطون بعضهم ببعض بس��احة المدرس��ة وبالش��ارع    وب��البيت، فيتلمس
يميز بعضهم عن بعض معرفيل ا بحكم اختلف مستوياتهم بالمدرسة فل يجدونه. ففي��م إدن بالنس��بة له��م

العمل والجتهاد من أجل النتقال من مستوى لخر؟

و من فرط تفاهة تلك البرامج أصبح التلميذ  المتمدرس ل يج�د م�ا يمي��زه ح�تى ع��ن الطف��ل غي��ر
المتم��درس. ف��إذا م��ا التقي��ا ف��ي الش��ارع أو ف��ي غي��ره، فل يش��عر الطف��ل غي��ر المتم��درس ب��أن قرين��ه
المتمدرس يمتاز عليه بمعارف جديدة عليه، اللهم تهجي��ه للكلم��ات بأي�ة ورق��ة مكتوب��ة م��ن دون إدراك
معانيها. أما من حيث المعارف فيكادان يشتركان بالتساوي في المية. معلوماتهما ل تتعدى ما تعلم��اه
م��ن أميهم��ا وم��ن الش��ارع. فأص��بحت المدرس��ة منف��رة للمتم��درس بالق��در ال��ذي ل تغ��ري مع��ه الغي��ر

المتمدرس إلى ولوجها. 

و لذلك الستخفاف بم�ؤهلت الطف�ال الذهني��ة ف�ي س�ن التم��درس، ع��واقب تربوي�ة عل��ى التلمي�ذ
ومضاعفات نفسية على الستاذ كذلك. فما هي؟
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العواقب التربوية على التلميذ)1
ر ل خطأ  على أن الم�ور والمواض��يع التافه�ة بالنس�بة للكب�ار ه�ي جدي�ة بالنس�بة زلنا نسلم ونصج

للطفال في سن التمدرس. فل نصدق بأن كل ما هو تافه بالنسبة للكب�ار ه�و أيض��ا ت�افه ومم�ل وح�تى
منف��ر بنف��س الق��در بالنس��بة لك��ل تلمي��ذ المدرس��ة البتدائي��ة. ج��ل الطف��ال ف��ي س��ن التم��درس يميل��ون
بطبيعتهم وبقوة، إلى تقليد ومحاكاة الكبار في كل شيء. والنماذج المحبوبة لديهم والتي يطوق��ون إل��ى
تقليدها كانت ول زالت دائما م��ن بي�ن أبط�ال ف�ي الرياض��ة ونج�وم الف��ن م�ن الكب�ار ال��ذين يتكل�م عنه��م
العلم، وليس أبدا من بين أقرانهم. فالولد يحلم ب��أن يك��ون مث��ل زي��ن ال��دين زي��دان أو غي��ره ف��ي ك��رة
الق��دم. وم��ن الفتي��ات م��ن تحل��م ب��أن تك��ون مث��ل ماج��دة الروم��ي أو غيره��ا ف��ي مج��ال الف��ن، بحس��ب م��ا

يصلهم من العلم. 

هذا في الحين الذي لم تقدم لهم فيه المدرسة ل نماذج ول أعلم مغرية بالتقلي��د، ل ف��ي العل��م ول
ف��ي الخ��تراع ول ف��ي الدب ول ف��ي الب��داع ول ف��ي الثقاف��ة ول ف��ي الفك��ر ول ف��ي الوطني��ة ول ف��ي
الريادة الصناعية والتجارية ول في النضال السياس��ي النبي��ل ول ف��ي الخلق العالي��ة ول غيره��م م��ن
أص��حاب الهم��م والقي��م الس��امية ال��ذين ص��نعوا التاري��خ وترك��وا بص��مات مش��رقة في��ه م��ن أج��ل خي��ر
النسانية. أصبحت مضامين مق��ررات المدرس��ة فارغ��ة م��ن مث��ل ه��ذه النم��اذج النبيل��ة، فبقي��ت الس��احة
فارغة لت مل أمام الجمي�ع، إل��ى ج��انب النم��اذج الحمي�دة ف��ي الرياض��ة والف��ن، بغيره��م مم��ن ت��روج له��م
الفلم التجاري��ة وبع��ض الفض��ائيات بقص��د الرب��ح ال��وفير واليس��ير ع��بر إث��ارة الغ��رائز المنحط��ة ف��ي
النفس البشرية. ونستغرب بعد ذلك من تفشي السلوك الغير المدني ليس فقط بالشارع وإنما بالمؤسسة

التعليمية ومن حولها، وحتى بداخل القسم وضد الستاذ نفسه. 

و من المعروف أن ذهن التلميذ المشبع بالعلم والمعارف المتميزة غالب��ا م��ا يك��ون متش��بعا ب��القيم
النبيل��ة والخل��ق الحس��ن. فع��دد غفي��ر م��ن الص��حابة ترب��وا ص��غارا تربي��ة الكب��ار بالمدرس��ة النبوي��ة
وتخرجوا منها رج�ال دول��ة وعلم�اء وأدب�اء. ف�العلم المتمي��ز والدب الرفي��ع والثقاف�ة الغني��ة م�ن ش�أنها
كله��ا أن ترف��ع م��ن مس��توى س��لوك وأخلق ص��احبها من��ذ نعوم��ة أظ��افره. فعل��ى س��بيل المث��ال، أس��اتذة
الثانوي التأهيلي ببلدنا يشهدون كلهم بتميل��ز طلب�ة المس��الك العلمي�ة ع��ن ب�اقي الطلب��ة بحس�ن الس��لوك.


ن الوع
اء الف
ارغ
. ب��ذلك تش��كل هزال��ة وتفاه�ة مض��امينفهناك فرق بين طننين الوعاء المملوء وطني
البرام��ج بالبت��دائي والع��دادي خط��را تربوي��ا عل��ى الجي��ال الص��اعدة. فالطف��ل يبح��ث بفطرت��ه ومن��د
نعومة أظافره عما يميزه بين أقرانه معرفيا وتربويا حتى يج��د لنفس��ه مكان��ة محترم��ة بينه��م. وحي��ن ل
يجد في برامج المدرسة ما من شأنه تمييزه بين أقرانه ب�العلم والقي��م النبيل��ة، فق�د يبح��ث ع��ن م�ا يمي��زه

وما يحقق به ذاته بينهم بالسلوك الغير المدني المتسم بالعنف والكلم البذيء. 

العواقب النفسية والثقافية على الستاذ)2
في الحياة العادية غالبا ما يستنكف الكبار في البيت وفي الشارع عن التحدث مع الطفال بجدي��ة
كافي��ة ف��ي مواض��يع مهم��ة، كم��ا يفعل��ونه فيم��ا بينه��م. ص��غر جس��دهم ي��وحي له��م خط��أ بص��غر عق��ولهم
وبضعف إدراكهم. فترى الطفل ل يتلقى من الكبار من حوله أجوبة شافية عن استفساراته. وكثيرا م��ا
ي تخلص من فضوله إما بإجابات جزافي�ة أو بقمع�ه أو بإهم�اله، بحج�ة أن ج�ل المواض��يع الجدي�ة أك��بر
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منه، فل شأن له بها، واستفساراته عنها غير مشروعة. بهذا السلوك الخاطئ يساهم الكب��ار م��ن ح��ول

االطفل في تأخير نضج عقله. 

ة م

دار أهمي

ج بمق

ه ينض

ام وعقل

ي للطع

اوله الحتم

و بتن
فجسمه ينم

. نمو جسمه تحصيل حاصل بتناوله الحتمي للطعام. أما نضج عقله فمتوقفيسمع وما يرى وما يقرأ
على مقدار ونوعية ما يسمع وما ي�رى وم�ا يق��رأ م�ن ح�وله. وعلي�ه فم��ن ج�راء إهم�ال الكب�ار لش�باع


رىفضوله يحصل مع مرور الزمن، 
. ب��ذلكتفاقم بين نمو جسده من جهة ونضج عقله من جهة أخ
يصبح رصيده اللغوي محدودا ويكون رصيد معارفه هزيل بالنسبة لعمره المتقدم.

 من ح��ديثباستراق السمعو لكن بفعل قوة حبهم للستطلع، يتحين الطفال تخطي هذه العقبة 
الكب��ار فيم��ا بينه��م ف��ي ك��ل المواض��يع. فينم��و رص��يدهم اللغ��وي ورص��يدهم المعرف��ي بالق��در ال��ذي
يستطيعون به استراق السمع من الكبار وبقدر ما يكون حديث الكبار من حولهم غني��ا لغوي��ا ومعرفي��ا.
والستثناء الذي يؤكد القاعدة الجاري بها العمل في مجتمعنا هو الوسط الواعي والراق��ي، حي��ث ي ق��دسر
عقل الطفل ح�ق ق�دره فينفت�ح في�ه الكب�ار علي��ه، بإش�راكه ف�ي ح�ديثهم وف�ي أنش��طتهم الثقافي�ة والعلمي��ة
والفنية. وفي مثل هذا الوسط نشأ جل النوابغ بتعلمهم لفنون نبيلة من��د نعوم��ة أظف�ارهم. ونس��مع حينه�ا

 في كذا أو كذا. الطفل المعجزةباستغراب وإعجاب عن 


تثنائيو الحقيق��ة أن��ه 

تاذ اس

ب أو أس

زة أب أو أم أو قري

ل معج

ل طف

ن وراء ك
. فالعج��از لم
يكمن في الطفل بالقدر الذي هو به في الوسط الستثنائي الذي عاش وترع��رع في��ه وال��ذي ق ��درت في��ه
مؤهلته الذهنية حق قدرها فأثر فيه. ولو ع��اش نف��س الطف��ل ف��ي وس��ط ع��ادي ينبهخ��س تل��ك الم��ؤهلت

عدد ل بأس ب��ه م��نحقها، ما كنا لنسمع به. ولو تحول الوسط الستثنائي بمجتمعنا إلى قاعدة، لوصل 
الطفال إلى نفس مستوى أي طفل معجزة من دون أي تعجب ول استغراب. 

و دور المدرسة هو بالضبط أن تكون بالنسبة لك��ل طف�ل، بغن��ى برامجه��ا وجدي�ة مناهجه�ا، ذل��ك
ر لعقله حق قدره. على الستاذ بالضبط أن يكون نظير ذال��ك الب أو الم  أو الفضاء الستثنائي المقدر
القري��ب الس��تثنائي ال��ذي يك��ون حتم��ا م��ن وراء ك��ل طف��ل معج��زة. عل��ى البرام��ج والمناه��ج أن تك��ون
بالمستوى الذي يجعل من ك��ل أس��تاذ  وأس��تاذة من��ذ الس��نوات الول��ى بالبت��دائي ذل��ك الف��رد الس��تثنائي
الذي يعوض الوسط العادي بالمجتمع الذي جاء منه الطف��ل وال��ذي ي بخ��س في��ه عقل��ه حق��ه ف��ي التق��دير.

على المدرسة أن تكون بجدية برامجها ومناهجها مشتل لتكوين    وتخريج الطفال المعجزات. 

بمعن��ى أوض��ح، إذا ك��ان ح��ال الطف��ال ب��البيت والش��ارع ه��و ح��ال عيش��هم ف��ي الوس��ط الع��ادي
بانغلقه في وجهه�م لغوي��ا ومعرفي�ا، فعل�ى المدرس��ة أن تك�ون ذل��ك الفض�اء الس��تثنائي المفت�وح عل��ى
مصراعيه على عقولهم لغويا         ومعرفيا.  عليها السهام بذلك وبقوة في إنضاج عقولهم، بمنحهم
الفرصة الكاملة والحق الكامل في إشباع فضولهم. وهكذا فعلى المدرس��ة أن تك��ون بالنس��بة لك��ل تلمي��ذ


ىتلك العين التي ل تنضب وذلك الفضاء المفتوح على المعرفة في كل التجاه��ات. و

ك عل

ف ذل
يتوق

ذ

ن التلمي

تاذ م

ف الس
. فإم��ا أن يس��تمر ف��ي ظلم��ه ل��ه بمع��املته كم��ا يع��امله الكب��ار ف��ي ال��بيتموق

والشارع، بحكم ظنهم بأن الطفل قاص��ر ع��ن الدراك، أو يننص��فه وينفت��ح علي��ه بالق��در ال��ذي ينفت��ح ب��ه
أستاذ الثانوي على طلبته، فيكون كالسحاب الممطر والغيث الغزير بالنسبة لعقله الخصب والمتعطش
جد فينفر منه كل الناس بطبيعتهم. وقسم حيث يكون التدريس للفيض من المعرفة. أما الجفاف حيثما و 
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بالتنقيط م��ن وح��ي المراج��ع والكت��ب المدرس��ية، فه��و بالنس��بة لعق��ل ك��ل طف��ل كالمن��اخ الج��اف بالنس��بة
لرض خصبة متعطشة للماء الغزير.

و يجب التأكيذ على أن الستاذ معذور في موقفه الح��الي م��ن التلمي��ذ. م��وقفه ه��ذا مس��توحى م��رة
س��ة بق��وة بواس��طة المراج��ع والكت��ب أخرى، من هزالة مضامين المقررات وس��خافة المنهجي��ات المكرس

 للستاذ، إما في التجاه الص��حيح والمطل��وبدورا توجيهياالمدرسية. نوعية البرامج والمناهج تلعب 

عأو في نقيضه. فإما أن تكون مضامينها تشجع الستاذ على تواصله 

ي م
بمنسوب قوي وغزير وغن

، أو بالعكس توحي له بالنكماش والنطواء على نفسه معه��م، فل يتواص��ل معه��م إل بق��در م��اتلميذه

التنقيطتملي�����ه علي�����ه محدودي�����ة مض�����امين المراج�����ع والكت�����ب المدرس�����ية، فينته�����ج 




م ب



التعلي

l’enseignement par le « goutte à goutte « .

و هكذا تصبح محدودية حجم رصيد التلميذ اللغوي في العربية والفرنسية ومحدودية رصيدهم
المعرف��ي بالنس��بة لعم��ارهم م��ن قبي��ل تحص��يل الحاص��ل. فعلوة عل��ى العلم الم��رئي والمس��موع،
الس���تاذ بالمدرس��ة المغربي���ة ه��و المص���در الوحي���د لتعلي���م الطف��ال اللغ���ة العربي���ة الفص���حى واللغ���ة


مالفرنس��ية. فمق��دار رص��يدهم اللغ��وي ف��ي ه��اتين اللغ��تين يعتم��د عل��ي 

ن ف

بيبها م

وب ص

دار منس
مق

دد. ونفس الشيء بالنسبة لحجم رصيدهم المعرفي. والستاذ

م تح

ات التعلي
مضامين البرامج ومنهجي

. مقدار ذلك المنسوب

و عليه، فصبيانية مضامين المقررات شكل ومضمونا بكل مستويات المدرسة العمومي��ة الي��وم،
توحي للستاذ بالنغلق أم��ام تلمي��ذه، فل يكل��ف نفس��ه عن��اء النفت��اح عليه��م كأطف��ال ناض��جين عقلي��ا
وق�ادرين عل��ى اس�تقبال  واس�تيعاب ع��روض جدي�ة. فل يتص��رف معه��م كم�ا تع��ود علي�ه م�ن تص��رف


رع��ادي م��ع غيره��م م��ن الكب��ار. فيس��رب له��م اللغ��ة والمع��ارف 

التنقيط أو التقطي
 كم��ا تملي��ه علي��هب
بالتزامه بمحتوى تلك المراجع وتلك الكتب يشعر براحة ضمير الس��تاذالمراجع والكتب المدرسية. و

ل ي��دري ب�أن التعلي�م ب��التقطير ل�ه عك��س نت�ائجالذي يعتقد خطأ أنه قام بالواجب مهما ك�انت النت�ائج. و
السقي بالتنقيط، في تهم التلميذ بالتقصير في التحصيل ول ت تهم أبدا ل البرامج ول المناهج بالعقم.

فمن فرط اعتماده حصرا على مضامين الكتب المدرسية الهزيلة والجافة، ينتهي المر بالس��تاذ
حتى إلى عدم تكليف نفسه البحث الموسع والمعمق في مواضيع دروسه. بذلك يخفض بدرجة مفرطة
م��ن مس��توى مض��مون عروض��ه وم��ن منس��وب ح�ديثه م��ع تلمي��ذه، فيحرمه��م م��ن حي�ث ل ي��دري ول
يريد، مما من شأنه أن يشبع فض��ولهم ويفي��دهم ويغن��ي رص��يدهم اللغ��وي والمعرف��ي. وإل��م يتع��ود مث��ل
هذا الستاذ على المطالعة فقد يصبح مع م��رور الزم��ن رص��يده اللغ��وي والمعرف��ي ل يتع��دى مس��توى

وحجم هزالة مضمون الكتب المدرسية.

 من حديث الكب��ار يفت��ح الطف��ال عق��ولهمبمجرد استراق السمعبالوسط المنغلق على فضولهم و
عل��ى بي��وتهم  وعل��ى الش��ارع. وبحس��ب مس��توى ه��ذا الوس��ط ق��د يكتس��ب  من��ه لغ��ة دارج��ة ومع��ارف
ومعلومات أكثر جدية وأكبر فائدة مما يكتسبونه من المدرسة. وهك��ذا بمج��رد اس��تراق الس��مع، فك��ثيرا
ما نجد الطف��ل ف��ي س��ن التم��درس، يس��تطيع التواص��ل م��ع الجمي��ع كب��ارا وص��غارا ف��ي مواض��يع جدي��ة
بفضل رصيده الغني من اللغة الدارجة المكتسب من البيت وم��ن الش��ارع. بمث��ل ه��ذا الرص��يد اللغ��وي
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الدارج يسمع ويفهم غيره كبارا وصغارا من جهة، ومن جهة ثانية وبواسطة نفس الرصيد يع��بر عم��ا
سمع وما رأى أو ما يريد تبليغه لغيره كيف ما يريد، فيفهمه غيره من الكبار     والصغار. 

بالمدرسة يود كل تلميذ التواصل مع الستاذ ش��فويا وكتاب��ة باللغ��ة العربي��ة الفص��حى وبالفرنس��ية

ح م
ابنفس المس��توى ال��ذي يتواص��ل ب��ه باللغ��ة الدارج��ة م��ع غي��ره خ��ارج القس��م، ولكن��ه، م��ن ف��رط 
ش

 شكل ومضمونا وشح ما يقرأ بالقس��م، ل يج��د ف��ي ذهن��ه الرص��يد اللغ��وي المكتس��بيسمع من الستاذ
والكافي لذلك، فيتلعثم ويتع�ب وينته��ي ب�ه الم�ر إل��ى التخل�ي ع��ن اكتس�اب اللغ��تين العربي�ة والفرنس��ية
بالشكل والمس��توى ال��ذي يكتس�ب بهم��ا اللغ��ة الدراج��ة.  والس��بب ف��ي ذل�ك م��رة أخ��رى، ه��و س�وء ظ��ن
الوس��ط التعليم��ي بمق��دوراته الذهني��ة بالبت��دائي والمس��توحى ف��ي ذه��ن الس��اتذة م��ن هزال��ة مض��امين

المقررات والمناهج بالمراجع وبالكتب المدرسية. 

و كدليل على عدم صواب هذا الظن، يسرني عرض هذه المواض��يع الرب��ع أس��فله م��ن مجم��وع

دىسبعة عشر موضوع، محررة من طرف س��بعة عش��ر تلمي��ذ ف��ي 

دائي بإح

ة ابت

نة الثاني

ة الس
نهاي

.المدرسة العمومية

 عيد ميلديالموضوع:)1
كان عيد ميلدي وشترى لي أبي دراجة صغير وكنت لى أعرف قيادتها وكان يساعدني بعض الصدقاء

ماجد أمسك المقود بيد
سكينة لى تضغط على الدواستين
يوسف إحذر السقوط

فجأت سقطت ثم نهضت وقلت يأعيد المحاولة سأعيدها. بعد مرور أيام قليل أصبحت أقود دراجتي بمهارة فائقة
 حفل زفافالموضوع:)2

تزوج��ت بن��ت عم��تي مري��م بالمناس��بة أق��امت الس��رة حف��ل الزف��اف ك��ان الم��دعوون يرت��دون ملب��س تقليدي��ة جميل��ة ام��ا
العروس فقد زينت بقفطان مغربي رائع كنت ارقص مع البنات حينما انتهى الحف�ل رافقن�ا العروس�ين ال�ى ش�اطئ البح�ر

وأخذنا صورا جميلة معهما لقد اعجبني حفل زفاف مريم وكريم. لنه كان اول مناسبة أحضرها
 : الفاجعةالموضوع)3

ذهبت إلى عائلتي يوم السبت ألماضي فسمعت خالي يحكي عن فاجعة وقعت في حي لساسفة فقد هب حري��ق مه��ول ف��ي
إحدى معام�ل الفرش�ة جع�ل م�وة ك�ثير م��ن الن�اس ك�م ك�انت ص��دمتي ش�ديدة عن��دما س�معت ف�ي نش�رة أن أرب�اب العم��ل

ضحوا من أجل سلعهم بدل من إنقاد أرواح الناس.
: أكلت المشمش الموضوع)4

عدت من المدرسة وش�عرت ب�الجوع ذخل�ت المطب�خ ف�وقعت عين�اي عل�ى س�لة م�ن الت�وت أكل�ت الحب�ة الول�ى ت�م الجب��ة
الثانية والثالثة بعد لحظات شعرت بألم في رأسي ومغص في بطني وارتفعت درج�ة ح�رارة جس�مي ت �م أخ�دني أب�ي إل�ى
المستشفى تم فصني الطبيب وسألني ماذا أكلت يابنيتي قلت أكلت حبات من التوت فقد قال الطبيب هل غسلتها قل��ت : ل
إلتف�ت الط�بيب نح�و أب�ي وق�ال ه�ذا ه�و الس�بب إبنت��ك مص�ابة بتس�مم غ�دائي وص�ف ل�ي الط�بيب ال�دواء ونص�حني بأخ��د

الحيطة والحذر مستقبل.


عة. وأغلبهم م��ن سبع سنوات ونصف.معدل سن هؤلء التلميذ 

ة متواض

اط اجتماعي
 ول��مأوس

تثنائيةيم��روا م�ن التعلي��م الول��ي. إل أن�ه م�ن حس�ن حظه�م، ك�انت 
. فه�ي مم�ن يث�ق ف�يأس
تاذتمهم اس

قدراتهم العقلية رغم ص�غر س��نهم، فتتعام��ل معه�م كم�ا يتعام�ل الس�تاذ بالث�انوي م�ع طلبت�ه، فل تبخ�ل
عليهم بكل ما هو جدي ومفيد لغة ومضمونا. والنتيجة بحسب ما نستشفه من مضمون تلك المواض��يع


زاته��و إف��راز مجموع��ة م��ن 

تثنائيين أو المعج

ذ الس
 بالنس��بة لي��س فق��ط لب��اقي أقرانه��م بنف��سالتلمي
المس��توى بالمدرس��ة العمومي��ة، ولك��ن ح��تى لب��اقي التلمي��ذ بب��اقي المس��تويات بنف��س المدرس��ة بك��ل
المغ��رب. أس��اتذة اللغ��ة العربي��ة ال��ذين يص��ححون مواض��يع المتح��ان الجه��وي لني��ل ش��هادة ال��دروس
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البتدائية سيشهدون بأن جل المواضيع المحررة من طرف تلميذ السادسة ابتدائي في ذل��ك المتح��ان
ا وكيف ا. ل ترقى إلى مستوى تلك المواضيع أعله كمل 

و في نهاي��ة الس��نة الدراس��ية أردت الت��وفر عل��ى دلي��ل ق��اطع عل��ى نجاع��ة ه��ذه البيداغوجي��ة ال��تي
 لكونها تضعبيداغوجية التحديتنتهجها تلك الستاذة والتي تقدر عقل الطفل حق قدره، ولذا أسميتها 

كل الطفال أمام فرصة رفع تحدي اختب��ار ق��دراتهم ف��ي التحص��يل والتك��وين. وه��ذه ه��ي البيداغوجي��ة
ل يجوز إتباع غيرها في الرياضة مع الطفال من��د نعوم��ة أظ��افرهم بك��ل الع��الم م��ن أج��ل إف��رازالتي 

أبطال المستقبل. ولختبار نجاعتها في التعلي��م وبع��د إذن تل��ك الس��تاذة، طلب��ت م�ن تلمي��ذها م��ن دون
علم مسبق، تحرير نص من إبداعهم في موضوع م��ن اختي��ارهم، ف��ي م��دة نص��ف س��اعة، موزع��ة م��ا
بين وقت للمسودة والباقي منه للورقة التي استلمتها من كل واحد منهم. وعند التصحيح تبين أن جلهم
اخت��اروا مواض��يع س��بق له��م تحريره��ا خلل الس��نة الدراس��ية. وقبلناه��ا كأس��اس لختب��ار م��ا بق��ي م��ن
رصيد لغوي ف�ي أذه��انهم مكتس�ب بالقس�م ع�ن طري��ق نوعي�ة وغن��ى وق�وة منس��وب تواص�ل أس��تاذتهم
معه��م طيل��ة الس��نة الدراس��ية. وك��انت تل��ك المواض��يع أعله ه��ي الحص��يلة المبه��رة ف��ي أربع��ة نم��اذج،

عرضتها كما هي بكل أخطائها. 

و عرضتها على بع�ض أس��اتذة البت�دائي بنف��س المدرس�ة م��ن أج�ل اس�تقراء رد فعله�م وإقن��اعهم
بالعدول عما ت�وحيه له�م الكت��ب المدرس�ية ف�ي كيفي�ة الت��دريس م�ن أج�ل الحص�ول عل��ى نف�س النت��ائج.
ولكن من فرط ما يعرفونه عن تلميذهم بك��ل المس��تويات بالبت��دائي وح��تى الع��دادي، ص��عب عليه��م


ترارتص�����ديق ه�����ذه النتيج�����ة. ومنه�����م م�����ن رد بق�����وله : "




رد اج




ذا مج



rumination " ه  ou
régurgitation د. بمعنى أن ه�ذه النتيج��ة ه�ي مج�رد حص�يلة

 ه�ؤلء التلمي��ذ لم�ا س��معوه م�نتردي

أستاذتهم. ومن مثل ه��ذا ال��رد ي ستش��ف أن الطريق��ة الطبيعي��ة ف��ي تعل��م الطف��ل لي��ة لغ��ة دارج��ة ب��البيت
والشارع، أصبحت في ذهن الساتذة غير عادية بالقسم. مثل ذلك الرد يوحي ب��أن الس��اتذة ينس��ون أو


ديغفلون عن أن اكتس��اب أي��ة لغ��ة من��د الص��غر والتواص��ل به��ا م��ع الغي��ر، ل يتمل��ان إل 
 م��ا س��بقبتردي
ن��ه ف��ي ذهن��ه م��ن مف��ردات وجم��ل وتع��ابير وأس��اليب من��د نعوم��ةزلللمتعل��م أن س��معه م��ن ح��وله وخزل

 من وحي الكتب المدرس��ية، يبخ��ل عل��ى تلمي��ذه ف��ي القس��م بالتواص��لبالتقطيرأظافره. والستاذ الذي 
معهم الغزير والغني باللغة العربية الفصحى أو باللغة الفرنسية، يحرمهم حتما من اكتساب تل��ك اللغ��ة
ومن تكوين ذلك الرصيد اللغوي الكافي والمخزون بأذهانهم من أجل التواصل السليم به��ا م��ع غيره��م

شفويا وكتابة. 

و مرة أخرى، يحصل بصفة طبيعية هذا التصرف من الستاذ حي��ن تك��ون مض��امين المق��ررات
هزيلة بل فارغة المضمون.  وهك�ذا إذا م�ا قمن�ا بمث��ل التجرب�ة أعله ف�ي أي قس�م م�ن نف�س المس��توى
الثاني ابتدائي وفي نفس الظروف وبأية مدرسة عمومية، فسنجد في أغلب الحوال أن التلميذ لديه م��ا
يكتب��ه م��ن أفك��ار ولكن��ه ل يج��د ف��ي ذهن��ه الرص��يد اللغ��وي الك��افي للتع��بير ب��ه عنه��ا. الكت��ب المدرس��ية


ابيالمستخفة بعقول التلميذ تملي عل��ى الس��تاذ ف��ي ه��ذا المس��توى 

بير الكت

ذ عل
ى التع

دريب التلمي
ت
فقط بترتيب كلمات مبعثرة من أجل تركيب جملة مفيدة أو بملء فراغ بجملة باختي�ار الكلم��ة المناس�بة
من بين ثلث أو أربع كلمات. مثل هذه التمارين توحي بصراحة للستاذ ب��أن تلمي��ذه قاص��رين عقلي��ا
إلى درجة العاقة الذهنية، فيعلمهم بالتقطير العقيم وينفرهم من حيث ل يدري ول يريد م��ن المدرس��ة

والتحصيل والتمدرس.
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و مثل مبادرة الستاذة صاحبة النتائج أعله هي الستثناء الذي يؤكد القاعدة في التعلي��م ببلدن��ا.
وكل أستاذ استثنائي بتحرره م��ن قي��ود الكت��ب المدرس��ية يس��تطيع إب��راز تلمي��ذ اس��تثنائيين ومعج��زات
بالنس��بة لب��اقي أقرانه��م. أم��ا ب��اقي الس��اتذة فمع��ذورون م��رة أخ��رى، م��ن حي��ث يعتق��دون أنه��م مقيل��دون
باللتزام بتنفيذ المقررات مهما كانت النتائج التي تؤول إليها على حساب تعليم التلميذ التعلي��م الجي��د.
ولو علموا ما يفضي إليه تحررهم من هذا العتقاد لصالح التلميذ لفعلوا ب��دون ت�ردد، لنه�م أول م�ن

 التي بها يحسبون أنهم يحسنون صنعا.التدريس بالتقطيريعاني من تبعات 
 

و مع مرور الزمن، فمن شأن مثل هذه المقررات أن تجعل الس��تاذ نفس��ه يعي��ش خ��ارج عص��ره
الذي يتطور من حوله بسرعة فائقة. فمن قبل انتهاج ه�ذه السياس�ة التربوي��ة المس�تخفة بق��درات عق�ول
الطفال، كانت مض��امين المق��ررات بالبت��دائي وبب��اقي أس��لك التعلي��م، بالمس��توى والجدي��ة ال��تي ك��ان
يضطر معها الستاذ للبحث وللستفادة، فيستفيد قبل أن ي فيد ويستمتع هو وتلميذه باقتس��ام ف��وائد تل��ك
البح��وث الموس��عة والمعمق��ة والناتج��ة ع��ن دس��امة مض��امين تل��ك المق��ررات. وك��م م��ن معل��م اس��تكمل
ـ��نه م�ن خلل ال��دروس الدس�مة المض��مون ال�تي ك�انت مق��ررة ف�ي مس�توى ـيله وصحح تك�وينه وظ��ل ي حن
قسمه. ومنهم من كان يتعدى تلك البرامج فيتحين تواجده بالقسم ليحاور تلميذه رغم صغر س��نهم ف��ي
مواضيع قرأها في تل��ك المجل��ة أو ذل��ك الكت��اب فأث�ارته، وي��ود تقاس�م إعج��ابه به�ا أو تحفظ��ه منه�ا م��ع

تلميذه. الشيء الذي كان ينمي بصفة تلقائية وعفوية شهية التلميذ في القراءة والمطالعة. 

أما صبيانية مقررات اليوم، فمن شأنها أن تفقد الستاذ حتى معارفه المكتسبة طيلة حياته، إن لم
يكن بطبيعته شغوفا ومولوعا بالمطالعة والقراءة. والمس��تجدات الي��وم ف��ي ك��ل المي��ادين، اللغوي��ة منه��ا
والثقافية والعلمية         والتقنية والتكنولوجية، تتدفق بقوة وبس��رعة فائق��ة كالس��يل الع��رم. وم��ن ف��رط
إهمالها وإغفالها من طرف البرامج والمناهج المدرسية، ل ي حرم منها التلميذ فقط، بل قد يصبح معها
الستاذ نفسه يعيش على هامش عصره           ومتجاوزا في معارفه، بحي��ث ينتظ��ر كغي��ره البرام��ج
الموسمية والوثائقية بالعلم، كي يستفيد منها كسائر الناس   فيحيلن معلوماته إن فعل. وكم من تلمي��ذ
ر على عقله، في الحين الذي يع��ترف جق نجده اليوم متعلما في العلميات بفضل الحاسوب الذي ل ينحه

فيه أستاذه بأميلته المطبقة في نفس الميدان ويقف حائرا أمام أي حاسوب. 

 على الستاذ والتلميذ معاgoute à goutte  عواقب التعليم بالتقطير )3
باختصار ش��ديد ل��م تع�د المدرس��ة ذل��ك الفض��اء ال��ذي ك�ان بمض��امين برامج�ه الدس��مة والمتج��ددة

نة، يدفع الستاذ لتجديد وتحيين معارفه والذي كان ي شبع فيه التلميذ فضوله ورغبت��ه الجامح��ةيلوالمحيل
في المعرفة الجدية. فكانت بذلك متعة التحصيل مشتركة بين الستاذ والتلميذ. أك��ثر م��ن الكب��ار، ذه��ن
الطفل ف�ي س�ن التم��درس مليء بط��بيعته بالتس�اؤلت والستفس�ارات م��ن أج�ل الفه�م الج�دي لمكون��ات
ذات��ه ولك��ل م��ا يحي��ط ب��ه. ك��ان التلمي��ذ بمدرس��ة الم��س يس��تمتع باكتش��اف الجه��زة الوظيفي��ة المكون��ة
لجس��مه ب��أدق التفاص��يل م��ن الجه��از التنفس��ي إل��ى الجه��از العظم��ي، م��رورا بب��اقي الجه��زة وبك��ل
الم��راض ال��تي ق��د تص��يبها. وم��ن ت��م تت��م التربي��ة عل��ى الوقاي��ة الص��حية بالمدرس��ة ب��دل م��ن انتظ��ار

الحملت العلمية التحسيسية الموسمية ضد مرض ما.  
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تج��د الطف��ل خ��ارج المدرس��ة ينه��م الص��غيرة والك��بيرة مم��ا ي ��روج ل��ه العلم والش��ارع، بحي��ث
تصبح معلوماته فيها ل تختلف عما يحص��له الكب��ار م��ن نف��س المص��ادر. ولكن��ه ل��م يع��د الي��وم يج�د ف��ي
مقررات المدرسة ما يشبع فضوله ويشفي غليله في باقي الميادين العلمية والثقافية والتقنية، ال��تي م��ن
شأنها السمو بفكره وبأخلقه وبسلوكه المدني والتي قليل ما يتعرض له��ا نف��س العلم، ب��ل ك��ثيرا م��ا

يروج لعكسها بحجة حرية التعبير.

فأكثر من الكبار، يحب الطفل اكتشاف وفهم محيطه وكل ما يعترض حياته وكل ما يس�تجد فيه�ا
ه مثل فهم كل الظواهر الطبيعية بدقة م��ن دون تبس��يط. ب��وده اكتش��اف ع��الم الحيوان��ات دل باضطراد. بو 
وع���الم النبات���ات وع���الم الحش���رات وع���الم الس���ماك وع���الم البح���ار والمحيط���ات وع���الم المخلوق���ات
المجهرية من جراثيم وفيروس��ات وبكتيري��ا، ال��تي يع��ج به��ا محيط��ه. ي��ود اكتش��اف تفاص��يل ك��ل ش��يء
بصفة جدية ومن دون التبسيط المفرط الذي يفرغ المواضيع من محتواها. وهكذا يتربى بفضل تردده

عل المدرسة وعن علم، على قيمة الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها. 

بوده مثل، فهم سبل إنت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة وتوزيعه��ا وك��ذلك إنت��اج وتوزي��ع الم��اء ال��ذي ي��أتيه
ح��تى الص��نبور. ب��ذلك فق��ط وبفض��ل المدرس��ة، يلم��س قيم��ة ه��اتين الم��ادتين الحيوي��تين فيتش��بع مقتنع��ا
بحسن ترشيد استهلكهما بالبيت من دون انتظار الي��وم ال��وطني أو الع��المي لك��ذا ولك��ذا. وب��وده كش��ف
أسرار الهاتف والحاسوب والمذياع والتلفزة، التي يعلم بوجود تفسير ميكانيس��مات اش��تغالها فيك��ره أن
تبق��ى م��ن عل��م الغي��ب بالنس��بة ل��ه. هك��ذا يمكنن��ا تع��داد المواض��يع ال��تي م��ن ش��أنها أن تجع��ل الطف��ل
المتمدرس متميزا ع��ن غي��ره علمي��ا ومعرفي��ا وتربوي��ا، فتخرج��ه م��ن دائرة المي��ة المظلم��ة إل��ى دائرة
النور حيث المعرفة والثقافة والمدنية والقيم السامية والنبيلة. ومثل هذه المواض��يع ك��ثرا م��ا ه�ي الي��وم
من علم الغيب حتى بالنسبة للستاذ نفسه، فل يشعر بما يميزه عن باقي عامة الناس حتى يستحق م��ن

بينهم حق التدريس.

و ي���ود التلمي���ذ بالبت���دائي معرف���ة جغرافي���ة بلده بدق���ة ومعرف���ة مق���دراتها وثرواته���ا الطبيعي���ة
ومؤهلته��ا البش��رية وأعلمه��ا ومعرف��ة معالمه��ا العمراني��ة القديم��ة منه��ا والحديث��ة. وب��وده معرف��ة
جغرافية القارة التي توجد بها بلده، وموقعها من باقي ق��ارات الع��الم، وم��ا يميزه��ا عنه��ا. ب��وده ك��ذلك
معرف���ة تاري���خ بل���ده بالتفص���يل لي���س فق���ط تاريخه���ا السياس���ي ب���ل تاريخه���ا المتكام���ل، م���ن تاريخه���ا
الجتماعي والثقافي والفني والديني والقتص��ادي. ب��ذلك ي��تربى التلمي��ذ ع��ن عل��م ومن��د نعوم��ة أظ��افره
على الشعور بالعتزاز بالنتم�اء إل��ى وطن��ه وب��الولء ل��ه م�ن أج��ل ال�دفاع عن��ه وع��ن س��كانه، فيس��عى

بتلقائية للسهام في تنميته، فيحب له ولسكانه ما يحب لبيته ولسرته. 

ه��ذا فيم��ا يخ��ص الس��تخفاف بعق��ول التلمي��ذ. فم��اذا الن ع��ن تس��طيح مض��امين المق��ررات م��ن
السفل من جراء ذلك الستخفاف بعقول الطفال في سن التمدرس ؟
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تسطيح مضامين المقررات التعليمية من السفل


ازظل��ت ،م��رة أخ��رى، المدرس��ة العمومي��ة ب��المس ولعق��ود م��ن الزم��ن بع��د الس��تقلل
 بامتي

ادة 

احبة الري

رة ك��انت. وف��ي مقابله��اleadershipص

ة الح
 مج��رد ق��ارب للنج��اة لم��ن المدرس

استعصى عليه من التلميذ متابعة دراسته بالمدرسة العمومية. وحصل ذلك بالرغم من ت��وفر ك��ل
تلك المعطي�ات ال��واردة ف�ي الج��دول أعله بالفص��ل الث�الث م�ن ه�ذا العم��ل، والمتهم��ة الي�وم ب�اطل

بالسهام في إفشال نفس المدرسة. 

و الذي نغفل عنه دائما، هو كون تلك الريادة ك��انت حاص��لة بفض��ل دس��امة وجدي��ة مض��امين

االمق��ررات، باعتب��ار التلمي��ذ 

ج عقلي

ي النض

دين ومكتمل
 رغ��م ص��غر س��نهم، وليس��وا فق��طراش

ق��ادرين عل��ى اس��تيعابها ب��ل متعطش��ين للنه��ل منه��ا. فك��انت مض��امين ك��ل ال��دروس هام��ة ومفي��دة
وممتع��ة للس��تاذ وللتلمي��ذ مع��ا. كم��ا ك��انت المنهجي��ة المتبع��ة ف��ي التلقي��ن هادف��ة بالق��در ال��ذي ك��انت
تتطلب من التلميذ الجتهاد وتشجعهم على استنفار مؤهلتهم الذهني��ة وعل��ى الس��مو بعق��ولهم إل��ى

مستوى مضامين البرامج المقررة. 

و ل��م يك��ن وبح��ق، مقب��ول الن��زول بمس��توى التعلي��م إل��ى مس��توى فئة ض��عاف التلمي��ذ عل��ى
حساب فئتي المتوسطين والمتفوقين منهم.، بفضل المع��ارف المكتس��بة بالمدرس��ة، وبفض��ل ال��تردد
عليها كان التلميذ يشعر بقيمة مضافة تميزه عن الطفل الغي��ر متم��درس. وتمي��زه ع��ن التلمي��ذ م��ن
ا يق��رأ ويكت��ب ويحس�ب ولك��ن دون مستواه الدراسي. فك�انت المدرس��ة تجع��ل من�ه لي��س فق��ط متعلم ��

امواطنا   رغم صغر سنه بفضل مخزون هام من المعارف المكتسبة التي تميزه مرتي��ن ع��نناضجا
المي مهما ك�ان س�نه. تمي�زه عن��ه بالق��درة عل�ى الق��راءة وعل��ى الكتاب�ة وعل��ى الحس�اب م�ن جه�ة،
وتميزه عنه من جهة ثانية بمعارفه الغير الدارجة بين الناس في الحياة العادية خارج المدرسة.


طيحأم��ا الي��وم ومن��د أك��ثر م��ن عق��دين م��ن الزم��ن، فالحاص��ل ه��و العك��س تمام��ا. حص��ل 
تس
le nivelage des programmes par le bas    لمستوى مضامين المقررات من السفل

ض���عاف التلمي���ذ أو م���ن ف���رطفئة  مس���توى إل���ى درج���ة التفاه���ة والس���خافة، إم���ا بقص���د مواءم���ة
الستخفاف بعقول التلميذ المكرس بالكتب المدرسية. إل أن هذه فئة الضعاف، وبحس��ب التوزي��ع

ل تمث���ل إل نس��بة قليل��ة م��ن ،Gaussالط���بيعي للم���ؤهلت الذهني��ة بي���ن التلمي��ذ عل���ى منحن��ى 
مجموعهم بكل قسم. فبدل مرة أخرى، من إقرار بيداغوجية فارقية تراعي ذل�ك التوزي��ع الط��بيعي
للفوارق في المؤهلت الذهنية بين الطفال، فتعطي لكل فئة حقها في التك��وين، أص��بحت السياس��ة


عافهمالمعم��ول به��ا بقص��د أو بغي��ر قص��د ه��و 

ير ض

ذ س

ل التلمي

ير بك
، فحص��ل كم��ا أس��لفت،الس
تس��طيح مس��توى الجمي��ع م��ن الس��فل. وب��دل م��ن الح��ديث ع��ن الفش��ل المدرس��ي ف��ي ح��ق ض��عاف

التلميذ أصبح الحديث عن فشل المدرسة العمومية برمتها على حساب جل >و كل التلميذ.

و للكتب المدرسية مرة أخرى، دور ك��بير ف�ي تكري��س تس��طيح مض��امين المق��ررات ب��التعليم
البتدائي. هذه الكتب أصبحت ه��ي ال��تي تلع��ب دورا توجيهي��ا قوي��ا للس��اتذة ف��ي التج��اه الخ��اطئ.
ب��المس، ف��ي غي��اب الكت��اب المدرس��ي الخ��اص بتلمي��ذ المدرس��ة البتدائي��ة، ك��ان مج��رد العن��وان
بالمقرر يدفع عددا من الساتذة للبحث الواسع والمعمق في موضوع أي درس ف��ي مراج��ع ك��ثيرة
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ومتنوعة من أجل إعداد درسه. بغياب الكتاب المدرسي لم يك��ن الس�تاذ ي�دري ح�دود مج�ال بحث�ه
م��ن أج��ل إع��داد دروس��ه. فك��ان مج��ال ذل��ك البح��ث مفتوح��ا. ول ش��ك أن ج��ل الس��اتذة ك��ان ل��ديهم
هاجس زيارة المفتش، فيودون إبهاره بعرض غني ومتميز ومثمر. الشيء الذي كان من شأنه بل
ش��ك، دفعه��م إل��ى البح��ث ف��ي ك��ل موض��وع ب��أكبر ق��در م��ن العم��ق والتوس��ع ف��ي كت��ب يقتنونه��ا أو
حيلن��ة، وك��ان عرض��هم لل��درس أم��ام يس��تعيرونها. فك��انت ب��ذلك مع��ارفهم وثق��افتهم تظ��ل غني��ة وم 
التلمي��ذ دس��ما وثري��ا ومش��وقا ومفي��دا. ول يمث��ل الملخ��ص المنق��ول عل��ى الس��بورة ث��م عل��ى دف��اتر
التلميذ إل الجزء اليسير من عرض الستاذ. فكان التلميذ يدركون بذلك م�دى تف�وق الس�تاذ ف�ي
الم��ادة، الش��يء ال��ذي يش��عرهم ب��أنه متمي��ز ع��ن غي��ره مم��ن يعرف��ونهم م��ن ح��ولهم ف��ي ال��بيت وف��ي
الشارع، فيقدرونه ويحترمونه وي غريهم تقليده في البحث والمطالعة ح��تى يص��بحوا مثل��ه متميزي��ن

عن غيرهم. 

و لم يكن كل الساتذة ك��ذلك ف��ي الحي�اة الدراس��ية لك��ل تلمي��ذ، ب��ل ع�دد غي��ر يس��ير منه��م ك�ان
باهت ا فلم يترك أي أثر ل تعليمي ول ترب��وي ف��ي نف��وس وعق��ول تلمي��ذه، إل��ى درج��ة أن ك��ل من��ا،
نحن الجيال التي عاشت تلك التجربة الرائدة، ل يتذكر لي��س فق��ط إس��م مث��ل ه��ذا الس��تاذ الب��اهت،
بل انمحت من ذاكرته حتى ملمح وجهه. أما الساتذة المتميزون فلقد طبعونا بم��ا ك��انوا يتص��فون
به من إيجابيات ومزايا إلى درجة أننا نتذكر حتى نبرات أص��واتهم. وم��رة أخ��رى، غي��اب الكت��اب
المدرسي كان يرفع م��ن حظ��وظ تواج��د مث��ل ه��ؤلء الس��اتذة المتميزي��ن ف��ي الحي��اة الدراس��ية لك��ل
تلميذ. وشك أنهم كانوا بالع��دد الك��افي ال��ذي ك��ان م��ن ش�أنه تع��ويض النق��ائص المهني��ة ال��تي مي��زت

الباقين من زملئهم الباهتين. 

أما تفاهة مض��امين الكت�ب المدرس��ية الي��وم، فت��وحي لج�ل ب�ل لك�ل الس�اتذة ب�أن ك�ل التلمي��ذ
قاصرين عقليا فتحول بذلك دون الجتهاد من جانبهم حتى يكونوا متميزين في أقسامهم. مضامين
تلك الكتب تصور لهم الحد الذي يعتقدون أنه�م ملزمي��ن بع�دم تج�اوزه. تل��ك المض�امين ت��وحي له�م
بأن كل تجاوز لتلك الحدود لي��س فق��ط م�ن دون ج�دوى يرج��ى من��ه، ب�ل ق��د يك��ون في��ه تع��دي عل��ى
قدرات التلميذ المحدودة. هذا بالنسبة لفئة الساتذة الذين من ش��أنهم أن يكون��وا متميزي��ن م��ن دون
كت��ب مدرس��ية. أم��ا غيره��م م��ن الس��اتذة الب��اهتين أص��ل، فيج��دون ف��ي الكت��اب المدرس��ي م��بررا

جمودهم.

تواجد وت��وفر الكت��اب المدرس��ي بي��ن ي��دي التلمي��ذ، يعف��ي الس��تاذ م��ن البح��ث وم��ن التوس��ع وم��ن
التعمق في مواضيع الدروس، فيكتفي بما يقدمه هذا الكتاب م�ن ع�روض ج�د متواض��عة. وم�ع م��رور
الزم��ن فل ش��ك أن الس��تاذ ق��د يص��بح ل يع��رف ف��ي الموض��وع الم��درس أك��ثر مم��ا يعرض��ه الكت��اب
المدرسي. بذلك يكون هذا الكتاب قد أسهم في تسطيح مستوى تعليم التلميذ م��ن الس��فل، وف��ي تس��طيح
حتى مستوى معارف الستاذ التي قد ت صبح ل تتعدى مستوى ما هو معروض بها. والتلمي��ذ م��ا يلب��ث
أن يدرك ذلك، فل يجد في أستاذه تلك القيمة المضافة التي يبح�ث بفطرت��ه عنه�ا، م�ن حي�ث المع��ارف
والثقافة، والتي من شأنها أن تميزه عن غيره ل بالبيت ول بالشارع. فل يجد فيه ما يثير تق��ديره ح�تى

يكون له مثال ي غريه ويقتدي به. 
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في غياب الكت��اب المدرس��ي بالمدرس��ة البتدائي�ة ك�ان م��ن بي�ن الس�اتذة عل��ى س�بيل المث�ال، م�ن
يكتب جزء  من قصيدة شعرية على السبورة أو نص��ا نثري��ا متمي��زا، ث��م بفض��ل بحث��ه يب��دأ ف��ي الح��ديث
بإسهاب عن سيرة الشاعر أو الديب بأس��لوب ش��يق إل��ى أن يص��ل إل��ى الظ��روف ال��تي اس��توحى منه��ا
نصه المعروض على السبورة، فيصل حديثه بقوله : "و قال" مش��يرا إل��ى ص��در الن��ص. ث�م يسترس��ل
في شرحه. بذلك يصبح النص مفهوما بتلقائية ل��دى المتعلمي��ن، بع��د أن أنص��توا باهتم��ام ك��بير لع��رض
الستاذ. ويتيس��ر له��م ش��رح مع�اني كلم��اته، كم�ا يس��هل حفظ�ه ع��ن ظه��ر قل��ب، م�ع اس��تيعاب العظ��ات
والعبر والقيم التي يحملها كرسالة للقارئ. كل ذل��ك ك��ان م��ن محاس��ن غي��اب كت��اب مدرس��ي بي��ن ي��دي
التلميذ. أما توفره في عفي حتما الستاذ من البحث والتوسع في معارفه ومن تحيينها، فتصبح عروض���ه

سطحية وباهتة ومملة بل حتى منفرة. 


دادي. ول

انوي الع

لك الث
الكتب المدرسية تصبح ضرورية بين يدي التلميذ فقط ابتداء من س
بد من الشارة في نهاية كل درس بهذا السلك إلى غيرها من المراجع، يمحال عليها التلميذ كي يفهم


ا. 

ن غيره

ارفه م

اء مع

ى إغن

ذلك عل

اد ب

م، فيعت

ى العل

س منته

ديه لي

ن ي

ا بي
أم��ا بالبت��دائيأن م
فيستحس��ن القتص��ار عل��ى كت��اب نص��وص الق��راءة بي��ن ي��دي التلمي��ذ بك��ل مس��توى، إل��ى ج��انب كت��ب
مدرسية في الرياضيات مليئة وبوفرة كافية من المسائل الحسابية في كل درس متدرجة في الص��عوبة
والتعقيد من دون غيرها من التمارين التطبيقية. فوفرة تلك المسائل الحسابية بين يدي التلمي��ذ ف��ي ك��ل
درس من درىس الرياضيات بكل مستوى، هي وحدها الكفيل��ة بتمكين��ه م��ن الكفاي��ة ف��ي الم��ادة إن دأب
الستاذ على إحالته عليها واستطاع بذلك أن يغرس في نفسه متعة رفع تح��دي ح��ل المس��ائل الحس��ابية

المعقدة. مثل هذه الكتب هي بمثابة ميادين للمباريات بالنسبة للرياضيين.

و اليوم، انعدام مثل ه��ذا الكت�اب المدرس��ي ف�ي م��ادة الرياض��يات بالبت��دائي وبه��ذه المواص��فات،
ن عل��ى يسهم في ضعف التلميذ في الم��ادة، بحي��ث ل يج��دون بي��ن أي��ديهم مج��ال وف��رص كافي��ة للتم��ر 
استعمال المهارات المكتسبة وعلى ترسيخها في أذهانهم. أما في باقي المواد وبالنظر لم��ا س��بق، فم��ن
الفيد الستغناء عن الكتب المدرسية الخاصة بالتلميذ وتعويضها بتوفير مراجع خاصة بالستاذ لي��س
فقط غنية ومتوسعة ف��ي المواض��يع المعروض��ة، ب��ل تحي��ل الس��تاذ إل��ى مراج��ع أخ��رى أوس��ع وأعم��ق

متميزي��ن ع��ن غيره��م بس��عيهمبحثا. فمن أج��ل حس��ن تربي��ة التلمي��ذ ينحس ��ن به��م الجل��وس أم��ام أس��اتذة 
. من غير ذل�ك تس�تفحل بيداغوجي��ة الغب�اء وتتح�ولencyclopédistesليكونوا ما أمكن موسوعيين 

المدرسة إلى مصنع للغباء. فماذا عن بيداغوجية الغباء ؟
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بيداغوجية الغباء

يكمن بالضبط في البداي��ة بتعلي��م قواع��د اللغ��ة العربي��ة واللغ��ة ببيداغوجية الغباءما أسميته 
 م��ا يس��مى بترس��يمات وم��ا ش��ابه،بواس��طةالفرنس��ية، م��ن ص��رف ونح��و وإملء وتركي��ب جم��ل 


ةلتلمي��ذ 

ك اللغ

رؤون بتل

ا يق

معون ول م

ا يس

د ل م

ون بع
. فغالب��ا م��ا نج��د تلمي��ذ لل يفهم
ي وتجمي��عبيستطيعون إل مج��رد تلوة الكلم��ات باللغ��ة العربي��ة أو  اللغ��ة الفرنس��ية، بمج��رد تهجل��

حروفها من دون فهم معانيه��ا، ث��م ي طل��ب منه��م البح��ث م��ن بينه��ا ع��ن الفع��ل والفاع��ل وغيرهم��ا.

م أص
ل معناه
ا ؟

ة ل
م يفه

ي جمل

ل أو الفاع
ل ف
ف عل
ى الفع 
رر
 وم�اذاكيف يستطيع المتعلم التع

يفعل المتعلم بالحفظ عن ظهر قلب لجداول صرف أفعال قن��لس م��ا يس��معها وم��ا سيس��تعملها ل ف��ي
الحال ول في المآل؟؟؟ تلك الجداول ليست شعرا. وإجبار التلمي��ذ عل��ى حفظه��ا ع��ن ظه��ر قل��ب
في غياب ف��رص الحاج��ة لس�تعمالها لحق�ا ه��و م��ن قبي��ل الحك��م عليه��م ب��التعب العب��ثي م��ن دون

رة  . corvéeمقابل أو ما يسمى بالس خه

أن يك�ون ق�د أتق�نم
ن بع
د اله��دف م�ن تلقي��ن قواع�د أي�ة لغ�ة ه��و ته�ذيبها ف�ي ذه�ن المتعل��م 
التواص��ل به��ا ش��فويا وكتاب��ة. ول��ذلك وج��ب ال��تركيز بداي��ة  عل��ى اس��تثمار الس��تاذ للنص��وص


دلالمعروضة للقراءة على التلميذ، 

ق ب

ع وعم

ا معه
م بتوس

ة معانيه

ي مناقش

ة ف
بالستفاض
. هكذا من فرط استعمالها في تل��ك المناقش��ات، تص��بحمن إجبارهم على مجرد تلوتها بالتناوب

ا القواعد مستعملة من طرف التلميذ تلقائي��ا وبالس��ليقة م��ن دون النتب��اه إليه��ا. وم��ا عللم��ت أم أب��د 
أبناءها التواصل باللغة الدارجة مبتدئة بتعليمهم القواعد. وبذلك ل تجد طفل صغيرا يق��ول "ول��د

كبيرة" ول "بنت كبير".  

و البقداية بالقسم، بدل من ذل��ك، ب��التركيز عل��ى تعلي��م قواع��د أي��ة لغ��ة قب��ل أن يك��ون المتعل��م
نا من التواصل بها شفويل ا وكتابة ، هو م��ن قبي�ل وض��ع ال��دواب أم�ام المح��راث mettre laمتمكل

charrue devant les bœufs وذلك من الفات المكرسة بواس�طة الكت��ب المدرس��ية ال��تي .
ه الرئيسي لهيئة الت��دريس ف�ي عمله��ا. والغب��اء يكم��ن هن�ا ف��ي عق��م ه�ذه المنهجي��ة أصبحت الموجل
علوة على كونها متعبة ومملة ومنفرة بالنسبة لك��ل م��ن التلمي��ذ والس��تاذ مع��ا. وبه��ا وم��ن خلل
الختب��ار الجه��وي لني��ل ش�هادة ال��دروس البتدائي��ة، نج�د التلمي��ذ ف��ي نهاي�ة ه��ذا لس��لك وبع��د س�ت
تقن تمكلن م��ن كف��ايتي الق��راءة والكتاب��ة ول ه��و ب��الم  سنوات من التم��درس، ل ه��و كم��ا يج��ب ب��الم 
لتلك المه��ارات ال��تي ظل��ت طيل��ة حي�اته الدراس��ية تعت��بر أه��دافا ف�ي ح�د ذاته��ا ب��دل م�ن أن تك��ون

مجرد أدوات في خدمة كفايتي القراءة والكتابة. 


اراتو نف��س الش��يء بالنس��بة لت��دريس الرياض��يات. يق��ع فيه��ا ال��تركيز عل��ى تعلي��م 
المه
 من دون ما يكفي من فرص استعمالها في حل المسائل. فماذا يفعل التلميذ بالحفظ ع��نالحسابية

ظه��ر قل��ب لج��دول الض��رب مثل، وم��ا يفع��ل بتعل��م تقني��ات العملي��ات الحس��ابية الرب��ع وبتحوي��ل

يمقادير الكيل والسعة والحجم، 

ا يكف

ية م

الكتب المدرس
إذا كان ل يجد طيلة حياته الدراسية ب

 من فرص لحل المسائل،  يحتاج من خللها لستعمال كل تلك التقنيات والمهارات؟؟؟
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ج��دول الض��رب لي��س قرآن��ا أو ل ح��ديثا ش��ريفا ول قطع��ة ش��عرية ول نص��ا نثري��ا متمي��زا،
يستحق معه الحفظ عن ظهر قلب من دون الحاجة لستعماله في حل المسائل الحسابية. في ه��ذه
أ ف��ي حف��ظ ج��دول الض��رب ع��ن ظه��ر قل��ب. الظ��روف يك��ون محقل��ا التلمي��ذ ال��ذي يرف��ض أو يتلكل��
ومع�اقبته عل��ى ه�ذا التم��رد المش�روع يع��د ع�دوانا س��افرا علي�ه. وم��رة أخ�رى، تك�ون نتيج�ة ه��ذا


ةالنمط من التعليم في مادة الرياضيات، هو تلميذ ف��ي نهاي�ة البت��دائي 

المتمكن م
ن كفاي
ل ه
و ب
 وذل�ك م��رة أخ�رى م�ن الف�ات المكرس��ة بواس�طةحل المسائل الحسابية ول بالمتقن للمهارات.

الكتب المدرسية التي تجعل من المهارات الحسابية طيلة حياة التلميذ الدراس��ية بالبت��دائي، ه��دفا
. كفاية حل المسائل الحسابيةفي حد ذاتها بدل من أن تكون مجرد أدوات في خدمة 

الكتب المدرسية في هذه الم��ادة ض��رورية ولك��ن العي��ب فيه��ا الي��وم ه��و الف��راط ف��ي ت��وفير

ابية، خارج أي سياق، مع الشح في توفير ما يكفي م�ن التمارين التطبيقية

ائل الحس
 حي�ثالمس

ت تاح للتلمي��ذ ف�رص اكتس�ابها بت�واتر اس�تعمالها عن��د الحاج�ة ف�ي تل��ك المس�ائل. الكت��ب المدرس�ية
ه للس��تاذ. وتوفره��ا بي��ن ي��دي التلمي��ذ ض��روري، إل أن أصبحت اليوم  تلعب حتما دور الم ��وجل
الجيد منها هي التي تبتدئ كل درس بمس��ألة حس��ابية، وتخل��ق ب��ذلك عن��د التلمي��ذ الحاج��ة لمعرف��ة


ائلكنه المفهوم الرياضي المقصود. ثم ما تلبث أن تعرض على التلميذ 
سلسلة طويلة م
ن المس
ج�ة تص�اعديا ف�ي التعقي��د ومس��تنفرة للحاج�ة ف�يالحسابية  المتنوعة في نف��س الموض��وع، ومتدرل

استعمال ما فات من مفاهيم سبق للتلميذ تعلمها.

و لكن مرة أخرى، بدل من أن تكون اليوم تلك المهارات مجرد أدوات ت كتسب عن طريق
ه��ة لهيئة الت��دريس، الممارسة م��ن خلل ح��ل المس��ائل الحس��ابية، جعل��ت الكت��ب المدرس��ية الموجر
تلقينها هدفا ف�ي ح�د ذات�ه، تمام�ا كم�ن يتعل��م اس�تعمال أدوات النج��ارة م�ن دون أن ت منح�ه ف�رص
كافية وجدية لصناعة منتجات وأثاث حقيقية. أو كمن يتعلم س�ياقة الس��يارة ف�ي المس��الك الخالي��ة،
من دون ما يكفي من فرص استعمالها في خضم حركة السير العادية. فما يلبث مث�ل ه��ذا التعلي�م
الغبي المبتور والمتعب والممل والعقيم، من أن ينفر المتعلم من تعلم تلك المه��ارات ل ف��ي اللغ��ة

ول في الرياضيات وأن ينسى ما سبق له أن أتقنه منها. 

آثار بيداغوجية الغباء على تدريس اللغة)1
ك��انت اللغ��ة العربي��ة والفرنس��ية ت كتس��ب بي س��ر ك��بير وبص��فة سلس��ة وطبيعي��ة م��ن خلل
استعمالها اليومي كأدوات تحصيل المعارف الدسمة بباقي الم��واد، أك��ثر مم��ا ك��انت ت كتس��ب م��ن
خلل م��ادة اللغ��ة كلغ��ة. ك��انت قواع��د اللغ��ة ت كتس��ب بتلقائي��ة بممارس��ة الق��راءة والكتاب��ة بص��فة
طبيعية م��ن خلل ت��دريس الم��واد المعرفي��ة، م��ن اجتماعي��ات وعل��وم وحس��اب ومع��ارف التربي��ة
السلمية وغيرها. فمادة الرياضيات على سبيل المثال، وما يس��مى الي��وم م��ادة النش��اط العلم��ي،
كانتا ت درسان باللغة الفرنسية مند السنة الولى ابتدائي. ومن خللهما كان التلميذ يتعلم تلك اللغة
الجنبية بصفة طبيعية وسلسة كما يتعلمها الطفل الفرنسي من أمه في بيته من دون الحاج��ة إل��ى

 البدء بتدريس القواعد. غباء

و كل طلبة العالم الذين يضطرون لمتابعة دراساتهم العليا ف��ي الخ��ارج بغي��ر لغ��اتهم وال��تي
ل يفهم��ون فيه��ا حرف��ا واح��دا، ك��انوا ول يزال��ون يس��تطيعون إتقانه��ا بع��د س��نة واح��دة م��ن خلل
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 الب�دء بتعل��م القواع��دغب
اء التي س��افروا م�ن أجله�ا م�ن دون أب�دا سعيهم الحثيث لتحصيل العلوم
اللغوية من صرف ونحو وإملء. وبعد أربع سنوات فقط من الدراسة بواسطة هذه اللغة الجديدة
عليه��م، يس��تطيعون لي��س فق��ط التواص��ل به��ا ش��فويا م��ع أهله��ا، ب��ل يكتب��ون به��ا أعم��الهم العلمي��ة
الحاسمة في تقييم تكوينهم وفي الحصول على شهاداتهم الكاديمي�ة العلي��ا. فم��ن الطلب��ة المغارب��ة
مثل، م�ن ع��اد م�ن روس��يا أو الص��ين أو الياب��ان بع��د فق��ط أرب��ع أو خم��س س��نوات م��ن الدراس��ة،
دكتورا في الصيدلة أو الطب أو الهندسة، متقنا للغة تلك البلد ش�فويا وكتاب��ة، لن��ه تعام�ل معه��ا

 لتلك العلوم. أما من يذهب لنفس البلدان ليتعلم نفس اللغة الجنبية لمجرد تعلم تل��ككأداة تحصيل
اللغة من دون تعلم أي علم بها، فقد ل يتقنها إل بصعوبة من بعد سنوات أطول.  

و عليه فقواعد اللغة العربية وكذا قواعد اللغة الفرنسية ما ك��انت ت��درس بالبت��دائي ببلدن��ا
نا من رصيد لغوي معتبر فيهما، 
اقيإل بعد أن يصبح التلميذ تمكل

ف ب

يل مختل

ق تحص
 عن طري

 بحيث يفهم ما يسمعه وما يقرأه بهما. بعدها فق��ط ت��درس القواع��دالمواد المعرفية المدرسة بها،

باللغوي��ة م��ن أج��ل 

وي المكتس

يد اللغ

ك الرص

ذيب ذل
. تلمي��ذ المدرس��ة المغربي��ة ب��المس،ته

تعلم��وا اللغ��ة الفرنس��ية ع��ن طري��ق تعل��م م��واد معرفي��ة به��ا، مث��ل الرياض��يات والنش��اط العلم��ي
بالبتدائي، والجتماعيات وباقي العلوم بالثانوي. تعلموه�ا ع��ن أس�اتذة ه�ذه الم��واد أك�ثر وبك��ثير
م��ن تعلمه��ا ع��ن أس��اتذة اللغ��ة الفرنس��ية. فك��انت القواع��د الص��رفية والنحوي��ة والملئي��ة ت كتس��ب
بتلقائية عن طريق الممارسة اليومية للغة ك��أداة تحص��يل لمختل��ف العل��وم. وك��انت هك��ذا مكتس��بة
ومستعملة بالسليقة تماما كما يتق�ن الطف�ل اس��تعمال قواع�د اللغ�ة م��ن حي�ث ل ي�دري ع�ن طري��ق
تعلمها من أمه بالبيت. فبعد اكتساب اللغة بالممارسة تأتي الدروس في القواعد من أجل إبرازها

في ذهن التلميذ ومن أجل تمكينه من تهذيب تواصله بها شفويا وكتابة، وليس العكس. 

أما تعلم اللغة من أجل اللغة كما هو الحال اليوم، فيتعذر اكتسابها بهذه الطريق��ة ح��تى عل��ى
يكمن بالض��بط ف��ي البداي��ة بتعلي��م القواع��د م��ن ببيداغوجية الغباءالكبار. وما أسميته مرة أخرى 


اص��رف ونح��و وإملء وتركي��ب جم��ل بحس��ب م��ا يس��مى بترس��يمات، لتلمي��ذ 

ون ل م
ل يفهم
. هكذا أصبح ي طلب م��ن الس��تاذ المس��كين أن يتكل��م لتلمي��ذهيسمعون بتلك اللغة ول ما يقرؤون

ع��ن الفع��ل والفاع��ل ف��ي لغ��ة ل يفهمه��ا أص��ل، وب��ذلك ل يتمك��ن م��ن التواص��ل به��ا ل كتاب��ة  ول
شفوي ا. 

فه��ذا ه��و الواق��ع المري��ر ال��ذي تكرس��ه الكت��ب المدرس��ية ويع��اني من��ه الس��اتذة. ب��ذلك ه��م
مظلومون ومعهم أبناؤنا وبناتنا. وب��ذلك ت ص��بح حص�ص ت��دريس اللغ��ة العربي��ة واللغ��ة الفرنس��ية

للستاذ ول بالنسبةبالنسبة  ل séances de tortureبهذه الطريقة المقلوبة، حصص تعذيب 
للتلميذ. والستاذ من إفراطه في العتقاد بأن كل ما يأتي من الوزارة هو ذا مصداقية إلى درجة
التق��ديس، يس��لم بفاعلي��ة البرام��ج والمناه��ج المق��ررة، فيظ��ن خط��أ أن الفش��ل الحاص��ل بالمدرس��ة
العمومية يرجع فقط لنعدام رغبة التلميذ في التعلم وليس أبدا لتلك البرامج والمناهج. ل يدري
أنه هو وتلميذه ضحايا منهجية مقلوبة، تبدأ بتلقينهم قواعد اللغة قبل إتقانهم للتواصل بها شفويا
وكتابة. وف��ي نهاي��ة المط��اف رأين��ا ع��بر نت��ائج المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��اهدة ال��دروس
البتدائي��ة، كي��ف يص��بح ه��ؤلء التلمي��ذ ل ه��م ب��التمكن م��ن التواص��ل باللغ��ة ول ه��م ب��المتقنين

لقواعدها.
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و أتعمد هنا التكرار من أجل التأكيد على خطر هذه الفة التي كانت تستحق أن يشير إليها
 للمجل��س العل��ى للتعلي��م، ب��تركيز ك��اف أك��ثر م��ن غيره��ا، تح��ت عن��وان "نق��ائص2008تقري��ر 

 تلزمه بتلقين قواعد اللغ��ة العربي��ةمنهجية غبيةبيداغوجية". ي طلب من الستاذ المسكين تطبيق 
ول س��يما قواع��د اللغ��ة الفرنس��ية، لتلمي��ذ ل زال ل يك��اد يفق��ه فيه��ا ش��يئا، ث��م ي طل��ب من��ه اختب��اره
بتمارين ل يفهم فيها شيئا كذلك. فتكون النتائج كارثية تحرق معه��ا أعص��اب الس��تاذ ال��ذي يظ��ن
خطأ أن التلميذ ل يستجيب فقط بفعل تهاون من��ه. ول ي��دري ب��أن التلمي��ذ م��ن جهت��ه يش��عر ك��ذلك
بالظلم بسبب منهجية تقدم له المعلومات بطريقة مقلوبة، من حيث تجعل المح��راث أم��ام ال��دواب

la charrue devant les boeufsي��ة، كم��ا س��بق، ه��ي ال��تركيز أول عل��ى . والطريق��ة الذكل
تعليم باقي المعارف باللغة العربية واللغة الفرنسية مدة طويل��ة وكافي��ة، وال��تركيز عل��ى اس��تثمار
ومناقشة نصوص القراءة، إلى حين يكتسب التلمي��ذ ب�ذلك رص��يدا لغوي�ا كافي�ا يفه�م ب�ه م�ا يس�مع
وما يقرأ، وحينها فقط يأتي تلقين القواع��د الص��رفية والنحوي��ة والملئي��ة  لته��ذيب ذل��ك الرص��يد

المكتسب بي سر وسلسة ممتعة ل للتلميذ ول للستاذ.

آثار بيداغوجية الغباء على تدريس مادة الرياضيات. )2
نجد بالمغرب أطفال لم يسبق لهم أن جلس�وا أم�ام أس�تاذ بالمدرس�ة وعمل��وا ع�وض ذل�ك من�د
سن مبكرة، مساعدين لبائهم في متاجر البقالة. ونجدهم على عكس المدرسة اليوم، قد حظ��وا م��ن
آب��ائهم بالثق��ة ف��ي ق��دراتهم الذهني��ة ف��ي ه��ذه الس��ن المبك��رة، بحي��ث يش��ترون م��ن الم��وزعين للس��لع
المزودي��ن به��ا المت��اجر وي��بيعون للزب��ائن بحض��ور آب��ائهم أو ف��ي غي��ابهم، متقني��ن بنج��اح منقط��ع
النظير لح�ل المس��ائل الحس��ابية ال��تي تعترض��هم ب��التواتر ف��ي ه�ذا النش��اط التج��اري. نج�د مث��ل ه�ذا
الطفل في عملية تجارية واح�دة م�ع زب��ون واح�د يق�وم ذهني�ا وبس��رعة بعملي�ات ض��رب وعملي��ات
جمع لحساب القيمة النقدية لمجمل الصفقة، ثم يقوم بعملية الطرح لي��رد عل��ى الزب��ون المبل��غ ال��ذي

بقي من نصيبه بعد أن دفع له ورقة مالية تفوق مبلغ الصفقة. 

بكل بساطة ومن حيث ل يدرون، ينهج بنجاح هؤلء الباء التجار تعليم أبن��ائهم الرياض��يات

اءبطريقة الكفايات، 

ن عن

م ع

م أميرته

تي أغنته
من دون الرجوع إلى المجلدات في الموضوع ال


ة. بمعنى أوضح، الطفل في هذا المتجر مع أبيه، يكتسب بالممارسة الفعلية للتج��ارة تصفحها
كفاي
 التي تعترضه بالتواتر في نشاطه التجاري. قد يحس��ب ذهني��ا وبس��رعة م��نحل المسائل الحسابية

دون أن يعرف ل هو ول أبوه جر ول حرف واحد ول رقم واحد على ورقة. ومنهم م��ن ق��د يتعل��م
من أبيه بالمتجر، بحكم الحاجة والضرورة التجاري��ة ال��تي يعيش��ها يومي��ا، الق��راءة والكتاب��ة وح��تى
تقني��ة إنج��از العملي��ات الحس��ابية، إذا ك��ان أب��وه يق��رأ ويكت��ب ويحس��ب. ول ننس��ى أن مث��ل ه��ؤلء
عة الطفال يتعلمون كذلك وبنفس منهجية الكفايات هذه، عمليات تحويل وحدات قياس الكت��ل والسله��
ويحسب قيمتها المالية. تج�ده انطلق��ا م�ن ثم��ن الكيل��وغرام الواح��د أو الل��تر الواح��د، يحس��ب ذهني�ا
clوبسرعة ثمن كسر أو جزء ما من الكيلوغرام بالغرام أو كسر أو جزء ما م��ن الل��تر بالس��نتيلتر 

.dl أو الدسيلتر 

 في الرياضيات التي يجب إسقاطها في تعليم الرياض��ياتمنهجية الكفاياتو هذه هي بعينها 

هبالمدرسة مند الس��نوات الول��ى بالبت��دائي م��ن دون 
ـيــ  ف��ي البح��ث ع��ن معن��ى ه��ذه المنهجي��ةالتـر
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بالنشرات والمجلدات من "ذوي الختصاص والخبرة" في صوامعهم العاجية. وجب م��رة أخ��رى
وقبل كل شيء استرجاع الثقة في مؤهلت الطفل في سن التمدرس ووضعه أمام رفع تح��دي ح��ل

 وم��ن خلل.مسائل حسابية متواترة منذ السنة الولى ابتدائي، وتوفيرها بكثرة بالكت��اب المدرس��ي
تصحيحها مع الس��تاذ أو م��ع أقران��ه يكتس��ب التلمي��ذ لي��س فق��ط الكفاي��ة ف��ي الحس��اب بحك��م الحاج��ة

س بها الرياضيات.  والضرورة، ولكن بفضل نفس الحاجة والضرورة يتقن اللغة التي ت درل

د التلميذ على  
متواتر رفع تحدي حل المسائل الحسابيةو من جهة أخرى، بفضل تعول
 بالقس
، كما يتعود إبن التاجر على تواتر حله�ا م�ن خلل ت�ردد الزبن��اء عل�ى المتج��ر، يتعل�م لي��سوالبيت

فقط اللغة التي تدرس بها الرياضيات، بل يكتسب في نفس الوقت المهارات الحسابية من عملي��ات

ديوتحويل وغيرها، دائما من باب الحاجة والضرورة. فبفضل 
تواتر وضع التلميذ أمام رفع تح

 يدرك مفهوم كل عملية من العمليات الربع قبل إتقان تقنية إنجازها. والرغبةحل مسائل حسابية
عنده في تعلم تقنية إنجازها تصبح واقعا من باب تلبية حاجة وضرورة في نفسه، من حي��ث تغني��ه
عن اس��تعمال الل��ة الحاس��بة حينم��ا يحتاجه��ا ول تك��ون تح��ت ي��ده. ب��ذلك يص��بح المقص��ود م��ن ك��ل
ستوعب في ذهن التلميذ، فيرغب مثل في حفظ جداول الضرب عن ظه��ر قل��ب دائم��ا م��ن عملية م 


ابية،باب الضرورة والحاجة إليها والتي تمليها عليه 

ائل الحس

ل المس
 ولي��ستكرار رفع تحدي ح
لمجرد تلبية رغبة الستاذ في حفظ تلك الجداول عن ظهر قلب، كما هو الحال الي��وم. هك��ذا يك��ون
إتقان المهارات م��ن مث��ل إنج�از العملي��ات الرب��ع ف��ي مختل��ف أن��واع الع��داد وإثق��ان تقني��ة تحوي��ل
وحدات قياس الطول والكتل والسعة والحج��م وغيره��ا، مفروغ��ا م��ن اس��تيعابها م��ن ط��رف التلمي��ذ

. بعد هذا المستوى يتف��رغ التلمي��ذ لمف��اهيم حس��ابية تعل��و بك��ثير ع�نفي نهاية السنة الثالثة ابتدائي

يات إلمج��رد تعل��م تل��ك المه��ارات. و

ة الرياض

ي كفاي

بر ف

دائي ل يخت

ة ابت

ة السادس

ي نهاي
ف
.بواسطة مسائل حسابية ل غير

 يكمن في التركيز من جهة في تعليم الرياضيات على البدء بإتع�اب التلمي��ذفالغباءأما اليوم 
بمحاولة تلقينهم تقنيات إنجاز العمليات الربع على العداد الصحيحة والعداد العشرية والعداد


رصالكسرية من دون أن يشعر التلميذ ب��أدنى الحاج��ة إل��ى إنج��از تل��ك العملي��ات. فبس��بب 

اب ف
غي

ابية 

ائل الحس
ل ي��دري التلمي��ذ ف��ي الس��نوات الول��ى م��نوتواتر وضعه أمام رفع تحدي حل المس

تعليمه ما الفرق بين مختلف أنواع العداد ول المقصود من عمليات جمعها أو طرح بعض��ها م��ن
بعض أو ضرب بعضها في بعض أو قسمة بعضها بعض. 

ض��ع أم��ام رف��ع تح��دي مس��ألة فقد ل يدرك التلميذ المقصود من تلك العمليات، بحيث إذا م��ا و 
. وللخ��روج م��ن الورط��ة أم��ام أس��تاذ ك��ثيراتقع عيناه على أعدادها ول يدري ما يفعل بهاحسابية 

ما سبق ل��ه أن اتهم��ه ظلم��ا بالكس��ل والته��اون ف��ي التحص��يل، وأمل  ف��ي إرض��ائه بمح��ض الص��دفة
وحسن الحظ، ومن دون مسوغ ول مقدمات ول تخطيط يبدأ بجم��ع أو ط��رح الع��ددين الموج��ودين

"أن ابالمسألة، متفاديا عمليتي الضرب والقسمة لصعوبة إنجازهم��ا. وق��د يعل��ل تص��رفه ه��ذا بق��وله 
  م9عن9د8يش مع الضرب والقسمة".

و بمحاول��ة تلقينه��م م��ن جه��ة ثاني��ة، تقني��ات تحوي��ل وح��دات قي��اس الط��ول والكت��ل والس��عة
والحجم بع��د إجب��ارهم عل��ى الحف��ظ ع��ن ظه��ر قل��ب لج��داول توزي��ع تل��ك الوح��دات وك��ذلك لج��داول
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الضرب وغيرها من دون الحاجة إليها في حل مسائل حس��ابية، يق��ع الم��درس ض��حية نف��س الغب��اء
البيداغوجي المتعب للتلميذ والمنفر له��م م��ن الدراس��ة. فم�اذا يفع��ل التلمي��ذ بتعل��م تقني��ات العملي��ات
الرب��ع أو حف��ظ ع��ن ظه��ر قل��ب لج��داول الض��رب وه��و قلم��ا ي طل��ب من��ه اس��تعمالها لح��ل مس��ائل

حسابية؟ فمعه الحق في مقاومته لتعلمها لمجرد إرضاء الستاذ. 

و أكرر هنا أنه من العبث والظلم للتلميذ إلزامه بحفظ ج��داول الض��رب أو غيره��ا ع��ن ظه��ر
قلب من دون فرص استعمالها عند الحاجة، وكأنها نصوص م��ن الق��رآن أو م��ن الح��ديث الش��ريف
أو قصيدة شعرية أو نص نثري لديب متميز. فكل هذه النصوص تس��تحق الحف��ظ ع��ن ظه��ر قل��ب
لما تحمله من قيم ورسائل تفيد الناس في حياتهم وفي أخراهم. أم��ا ج��دول الض��رب المحف��وظ ع��ن
ظه��ر قل��ب من��د الص��غر ف��ي انتظ��ار اس��تعماله المحتم��ل وعن��د الحاج��ة ف��ي الك��بر فه��و ض��رب م��ن

ضروب تعذيب التلميذ من باب العبث.

فه��ذه البيداغوجي��ة الس��خيفة ال��تي تض��ع المح��راث أم��ام ال��دواب، ليس��ت فق��ط متعب��ة ومض��نية
للستاذ وللتلميذ معا، ولكنها عقيمة. دليل ذلك ه��و م��ا رأين��ا ف��ي الفص��ل الول م��ن ه��ذا العم��ل م��ن
خلل نتائج اختبارات السادسة ابتدائي. نجد التلميذ في نهاية البتدائي ل زال في الحاجة لختباره
في إتق��ان العملي��ات الرب��ع والتحوي��ل ب��دل م��ن القتص��ار عل��ى اختب��اره ف��ي اس��تعمالها ف��ي ال��وقت
المناسب في رفع تحدي حل المسائل الحسابية. فنجده مرة أخرى ل هو بالمه��ارات الحس�ابية ال��تي
كل��ن منه��ا إب��ن الت��اجر م��ع أبي��ه ف��ي وق��ع عليه��ا ال��تركيز ول ه��و بالكفاي��ات ف��ي الرياض��يات ال��تي تمن
المتجر من دون ولوج المدرسة. فهذه المهارات التي كان يجب أن يكون مفروغا من إتقان التلميذ
لها في نهاية السنة الثالثة ابتدائي بفض��ل ت��واتر حل�ه للمس��ائل الحس�ابية، نج��ده ل ي��زال متع��ثرا ف��ي
التغلب عليها في نهاية السادسة، بحيث ل زال في هذا المستوى في حاجة لختباره فيه��ا م��ن دون

القدرة على رفع تحدي حل المسائل الحسابية.


ةو ال���ذي يض���يع في���ه التلمي���ذ والبلد مع���ا به���ذه 


ة المقلوب

 ف���ي تعلي���م م���ادةالبيداغوجي
الرياضيات، هي القيم التربوية المكتسبة عن طريق التمكن من كفاية الحساب بفض��ل الق��درة عل��ى
رفع تحدي المسائل الحسابية. حياة النسان ه��ي عب��ارة ع�ن جه��ود مت��واترة م��ن أج��ل ح�ل مش�اكل
متتالية من صنوف متعددة ومتنوع��ة بحس�ب الظ��روف ال�تي يعي��ش فيه�ا. ونج�د الكيل��س م�ن الن�اس
د على حلها بسرعة وبنج�اح. وم��ن ش�أن كفاي��ة الرياض��يات تنمي��ة ه�ذه الكيلاس��ة ف��ي نف��س الذي تعول

التلميذ. 


لتعريض التلميذ لرفع تحدي حل المسائل الحسابية مند الص��غر، تكس�به 

ة حس
ن التحلي
كفاي

طلمعطيات المش��اكل ال��تي تعترض��ه ف��ي الحي��اة و

ن التخطي

ة حس
لح��ل rationnel العقلن��ي كفاي

لغزه��ا، علوة عل��ى متع��ة التنفي��ذ ليج��اد المخ��رج الس��ليم منه��ا. التلمي��ذ ال��ذي ت ص��قل م��وهبته ف��ي
الرياضيات مند نعومة أظفاره قد يصبح مهندسا فيم��ا بع�د. ومتع��ة العم��ل عن��د المهن��دس تكم�ن ف��ي
التصدي للمشاكل الصعبة من أجل رفع تحدي حلها بنجاح. فقيمة العمل ف��ي ذه��ن المهن��دس تكم��ن

تعنل��ي ب��المركز ك��ثيرا م��اle statutالمرك��ز  ولي��س ف��ي les exploitsف��ي قيم��ة النج��ازات  . الم 
. وتقدم البلدان كثيرا م��ايبحث عن النجازات، فيما المهندس فكثيرا ما يبحث عن المتيازاتتجده 

يكون رهينا بتوفر العدد الكافي من هذا الصنف من النخب. ومن أجل حماي��ة وص��يانة مص��الحها،
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فك��ثيرا م��ا تعم��د الش��ركات التجاري��ة والمق��اولت الص��ناعية والفلحي��ة إل��ى إس��ناد ج��ل المه��ام به��ا
للمهندس��ين لنه��ا تث��ق لي��س فق��ط ف��ي ق��دراتهم ولك��ن ف��ي حبه��م لرف��ع تح��دي ح��ل المش��اكل والقي��ام
بالنج��ازات المبه��رة. فتس��ند له��م به��ا مختل��ف المه��ام، م��ن الش��راف عل��ى الص��يانة والنت��اج إل��ى
الدارة العامة، م��رورا بالت�دبير الم��الي وت�دبير الم��وارد البش��رية وش��ؤون التج�ارة والتس��ويق. فل�و
عه��د بتس��يير التعلي��م للمهندس��ين م�ن ال��وزارة إل��ى النياب��ة م��رورا بالكاديمي�ة، لكن��ا ق�د خرجن�ا م��ن
أزمته منذ م��دة. وتمكي��ن التلمي��ذ م��ن كفاي�ة الرياض��يات من��ذ نعوم��ة أظ��افرهم، بوض��عهم المت��واتر
أمام رفع تحدي حل المسائل الحسابية، من شأنه أن يجعل م��ن المدرس��ة البتدائي��ة مش��تل لتخري��ج

بغير هذه البيداغوجية السليمة تض��يع البلد ف��ي ع��ددالعدد الوافر مستقبل من المهندسين بالبلد. و
كبير من هذا الصنف الهام والمتميز من النخب.

تبعات صناعة الغباء )3

ي بدل من الكلم عن فشل المدرسةو هكذا يجدر بنا جميعا الكلم عن 

ي ف
الفشل المدرس


س. حق التلميذ

س العك

ة ولي
. فبق��درففشل التلميذ بالمغرب هو بالحرى نتيجة فشل المدرس
ما ينمي الطعام والزمن خليا جسد الطفل وينمي حجم عقله، بقدر ما البرامج المدرس��ية التافه��ة

ؤخر نمو قدراته ومؤهلته الذهنية. ولعلت  ت l’infantilismeالصبيانية  اليومالتي تطغى عليها 
 إل���ى إص���دار كت���اب ع���ن المدرس���ةBrighelli Jean-Paul ه���ذا م���ا دف���ع الك���اتب الفرنس���ي

الفرنسية، تحت هذا العنوان المثير :
 La fabrique du crétin. La mort programmée de l’école 

فبحق البرامج التافهة بأي بلد ل يمكنها إل صناعة وتكريس الغب��اء بي��ن التلمي��ذ. ب�ل م��ن ش�أنها
حتى تجميد فكره بدل من المساهمة في إنضاجه بالموازاة مع نمو حجم جسمه وحجم مخه. 

و بدل من أن تكون المدرسة مصدر إشعاع في المجتمع تصبح بمثل هذه البرام��ج الهزيل��ة
المضمون وهذه المناهج المقلوبة، مصنعا للغباء وللظلم الفكري. ولمثل هذه البرام��ج والمناه��ج
تبع��ات وخيم��ة وخطي��رة ف��ي الش��ارع وف��ي المجتم��ع. فتفش��ي الس��لوكيات الغي��ر مدني��ة ف��ي وس��ط
الشباب بالمؤسسات التعليمية والتي كثيرا ما تظهر بشكل سافر ومخيف عقب بع��ض المباري��ات
الكروية في المغرب وفي جل بلدان العالم، هي من المؤشرات القوية على تلك التبعات الوخيم��ة

لمدرسة فاشلة تنتج عقول فارغة إل من التبجح بالعنف وبالقبح.

بهذا يكون التعليم ببلدنا قد سقط في الفراط في الس��تخفاف ظلم��ا بعق��ول الطف��ال وبم��ؤهلتهم
الذهني��ة. ف��اعت برت ظلم��ا ك��ل المع��ارف الجدي��ة والدس��مة م��ن عل��وم وأدب وت��راث أك��بر م��ن ق��دراتهم
الستيعابية. ونتج عن ذلك ما نلحظه من نفور أبنائنا وبناتنا م��ن مدرس��ة عمومي��ة ل تس��تهويهم لنه��ا
ل تقدم لهم ما من شأنه إثارة اهتم��امهم ول اس��تنفار ح�ب الس��تطلع عن��دهم. فل يج��دون فيه��ا م�ا م��ن


ةشأنه تمييزها عن المنزل والشارع م��ن عل��وم وقي��م تفي��دهم ف��ي حي��اتهم اليومي��ة و

القيم النبيل

مو ب
تس
. عندهم وبسلوكيتهم المدنية والخلقية

فأصبح أغلب التلميذ مع تفاهة البرامج والمناهج، يتردد على المدرسة عل��ى مض��ض، وينتظ��ر
ر"التحري رة".أدنى عطلة بشغف، فيسميها باللغة الدارجة وبحق:  جن�  بمعنى التح�رر م��ن ش�به س�جن ي حه

فيه على عقولهم المفعمة بالطاقة، ول تجد بالقسم أين ت فرغها. وتج��دهم يبحث��ون خ��ارج المدرس��ة عم��ا
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يفيدهم ويشبع فضولهم، وقد يجدون في الشارع ما يفس��د أخلقه��م أك��ثر مم��ا يس��مو به��ا. فح��تى ص��غار
السن ممن يستطيع منهم ولوج الشبكة العنكبوتية تجدهم يقتحم��ون المواق�ع المهم��ة والتافه�ة والمض��للة
وينهمون منها الصالح والطالح م�ن دون أن يج��دوا أم�ام الحاس��وب م��ن يحج��ر عل��ى عق��ولهم ويمنعه��م

من ولوج عالم المعرفة بكل أنواعها كما هو الحال بالمدرسة. 

بل كما رأينا كان علو مستوى تلميذ ما بعد الستقلل وسمو أخلقهم  من علو مستوى البرامج
والمناه��ج التعليمي��ة المق��ررة بالمدرس��ة البتدائي��ة وبب��اقي الس��لك. أم��ا بالبرام��ج والمناه��ج التافه��ة
المق��ررة الي��وم فمس��توى التلمي��ذ ف��ي نهاي��ة البت��دائي بع��د قض��اء س��ت س��نوات بالمدرس��ة العمومي��ة، ل
يتعدى مستوى تلميذ السنة الثانية ابتدائي في الستينيات وما قبلها. فكم��ا رأين��ا ف��ي تحلي��ل بيان��ات نت��ائج
امتحان شهادة الدروس البتدائية  بالفصل الول من هذا العمل، فتلميذ السادسة ل يكتب ول يق��رأ ول


خمة وينتق��ل أ ميل �ا إل��ى الع��دادي فق��ط  يحس��ب،

تمرة المض

ة المس

اب نق
ط المراقب

دعم واحتس
 رغ��مب
البساطة المفرطة في مواد المتحان، والتي أصبحت في الواقع شهادة على المية. 

 كبديل؟؟بيداغوجية التحدي. فماذا عن ما أسميته بيداغوجية الغباءهذا فيما يخص ما أسميته 
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كما وضحنا س�لفا، ال��ذي تغي�ر بالم��دارس العمومي��ة ه�و نوعي�ة البيداغوجي��ة المتبع��ة بي�ن الم��س
 من الساتذة التعامل بها مع تلمي��ذهم ف��يكان مطلوبواليوم. فهناك فرق شاسع ما بين الطريقة التي 


وبتلك الفترة الزاه��رة م��ن أج��ل تمكينه��م م��ن كفاي��ات الق��راءة والكتاب��ة والحس��اب، وبي��ن 

و مطل

ا ه
م
 اليوم مكرس بمحتوى كل مواد التدريس وبمضمون الكتب المدرس��ية المواكب��ة. وأل��ح عم��دا هن��امنهم


م..."عل��ى عب��ارة 

اء التعلي

ال ونس

ن رج

وب م
 ح��تى أأك��د عل��ى ع��دم مس��ؤوليتهم فيم��ا حص��ل."مطل
فهم مقيدون دائما ببرامج ومناهج فوقي��ة وملزم��ون بتنفي��ذها تح��ت مراقب��ة المفتش��ينبصفتهم موظفون 

الذين يخضعون لنف�س الل��تزام مهم�ا ك�انت نت�ائج تل��ك البرام��ج ومهم�ا ك�ان أثره�ا عل��ى مس�توى تعل�م
وتكوين التلميذ.  

تفح��ص لمنهجي��ة الت��دريس ومحت��وى م��واده  س��ابقا س��يجد أن بيداغوجي��ة تل��ك الحقب��ة م��ن و الم 
 التعامل مع عقل التلميذ تماما كعقل الراش��د رغ��مكانت تتطلب من الستاذالناحية السيكولوجية للطفل 

ة التح
دي"صغر سنه. ويمكن تس�ميتها 
 م��ن حي��ث ك�انت تث��ق ف�ي ق��درات التلمي��ذ الذهني��ة"بيداغوجي

الطبيعية فتضعه رأسا  أمام رفع التحديات باختباره في حل المشاكل الجدية والص��عبة ل ف��ي اللغ��ة ول
في الحساب، تماما كما يفعل أستاذ التربية البدنية مع كل الطفال المبتدئين في كل أن��واع الرياض��ات.
وبذلك كانت تلك البيداغوجية تستطيع في ظرف وجيز إفراز المتفوقين والموهوبين من بينهم انطلقا
من السنة الثانية ابتدائي وحتى من الس��نة الول��ى. وه��ذه البيداغوجي��ة ال��تي ل زال��ت منعوث��ة بالتقليدي��ة

من أجل تحقيرها ظلما هي 
التي أفرزت ومدت المغرب لف��ترة طويل��ة بك��ل طاق�اته م��ن الم��وارد البش��رية ال��تي بنت��ه وبن��ت ك��ل)1

إداراته العمومية من شبه فراغ بعد جلء الستعمار عنه ول زالت تسهم في بنائه وتطويره. 
التي ل زال صاحب كل مدرسة حرة يلزم بها أساتذتها اضطرارا، لنه م��ن دونه��ا ل يمكن��ه تمي��ز)2

مؤسسته عن المدرسة العمومية "المجانية" ول يمكنها البق��اء ف��ي س��وق تحت��دم في��ه المنافس��ة عل��ى
الج��ودة بي��ن ك��ل الم��دارس الح��رة. فم��ن مص��لحته إل��زام الس��اتذة به��ذه البيداغوجي��ة، لن التلمي��ذ
المتفوقين والموهوبين المفروزين بفضلها يشكلون ورقة دعاية لمدرسته ف��ي الحي��اء وبي��ن الن��اس

وبين السر.
و التي اكتشفت الوزارة مزاياها بع��د حي��ن طوي��ل فن��دمت عل��ى التفري��ط فيه��ا ورجع��ت إليه��ا تح��ت)3


ات،مسمى 

ة الكفاي
 بع��د أن س��بق له��ا التخل��ي عنه��ا م��ن أج��ل غيره��ا، فأص��اب المدرس��ةبيداغوجي
 بالعودة إليها ل زالت تشتكي من صعوبة ترسيخها والتخلصلكنالعمومية هذا الخفاق الدريع. و

من بيداغوجية الغباء ورواسبها والتي سنتحدث عنها أسفله. 

و ل ب��د هن��ا للس��اتذة بالخص��وص ولعم��وم الم��واطنين فه��م معن��ى الكفاي��ات والمه��ارات ح��تى
يتمكنوا من إنقاذ ما يمكن إنق��اذه بمب��ادرات منه��م م��ع تلمي��ذهم وفل��ذات أكب��ادهم إل��ى حي��ن أن تس��تطيع
الوزارة إصلح منظومتها بإعادة ترسيخ تلك البيداغوجية ال��تي فرط��ت فيه��ا وال��تي سنوض��ح فحواه��ا

من أجل نفس الغرض لحقا. 

ت��ب م�ن من أجل فهم معنى كلم�ة "الكفاي��ات" وكلم��ة "المه��ارات" المرادف��ة له�ا، ي حيلون��ك ع�ل ك 
 صفحة وكأنك تبحث عن كلمة بق��اموس عل��وم فيزي��اء الفل��ك، فتنته��ي ف��ي آخ��ر المط��اف400 أو 300
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بخف��ي حني��ن. إل أن الم��ر يتعل��ق بطريق��ة تعلي��م متداول��ة بص��فة تلقائي��ة وطبيعي��ة من��د الق��دم وف��ي ك��ل
المي��ادين ومنه��ا مي��دان التعلي��م. ومفه��وم بيداغوجي��ة الكفاي��ات ال��تي س��ميتها بيداغوجي��ة التح��دي ه��و

بالبساطة التي يكفي معها مثال أو مثالين من الحياة العادية لتوضيحه. 

فأنت تمتلك "كفاية" سياقة السيارة إذا كنت تستطيع قيادتها في أية زحمة حركة سير بأية مدينة.

ةبمعنى أنك حين تقود الس��يارة تظ�ل طيل�ة الطري��ق 

ل مش
اكل متتالي

ر تح
ف
ي وض
عيات مختلف
ة وغي

 مجموعة من المه��ارات م��ن مخ��زون مه��ارات القي��ادةفي كل وضعية. ومن أجل ذلك تستعمل متوقعة
المسجلة ب��ذهنك. مخ��زون المه��ارات المس��جلة ف��ي ذهن��ك ه��و بمثاب��ة علب��ة أدوات النج��ار الح��داد ال��ذي
يستعمل منها ما يحتاجه في كل وضعية من الوضعيات المتتالية في صنع منتوج  بمواصفات معينة. 


م" في بيداغوجية الكفاياتو ينهج "
، الم��درب ال��ذي يث��ق ف��ي المتعل��م فيأخ��ذه رأس��اسيارة التعلي
. لهذا سميتها ببيداغوجية التحدي. تماما كم��دربفي حركة السير العاديةإلى تعلم القيادة وراء المقود 

السباحة الذي يرمي المبتدئ في مس�بح غ��ارق ويتبع��ه بج�انبه ليعين��ه عل��ى تنس��يق حرك�اته ومنع��ه م��ن
الغرق. وخلل هذا الختبار في الكفاية يسجل المهارات التي ل يتقنها المتعلم، فيخ��رج م��درب س��يارة
التعليم بالمتدرب من حركة السير العادية إلى مس��الك فارغ��ة، وم��درب الس��باحة ب��المتعلم لمس��بح غي��ر
غارق، ليتمرن كل منهما على المهارة أو المهارات التي ل يتقنها بتمارين تطبيقية. ث��م يع��ود ب�ه ف��ورا
إلى رفع التحدي باختبار استعمالها في الوقت المناسب بحركة السير بالنسبة لسيارة التعليم، وللمس��بح
الغارق بالنس��بة للتعل��م ف��ي الس��باحة. ول تترس��خ المه��ارات ف��ي ذه��ن المتعل��م باس��تعمالها ف��ي التم��ارين
التطبيقية في المسالك الفارغة بالنس��بة لس��يارة التعلي��م، أو ف��ي المس��بح القلي��ل العم��ق بالنس��بة للس��باحة،
وإنم��ا تترس��خ ف��ي ال��ذهن بتك��رار اس��تعمالها عن��د الحاج��ة وف��ي ال��وقت المناس��ب ف��ي تم��ارين اختب��ار

الكفايات بقيادة السيارة في زحمة السير وباختبارها بالسباحة في المسبح الغرق. 


يدبمعنى آخر حركة السير العادية والمسبح الغارق هما بالنس��بة للمتعلمي��ن 
مج
الت اختب
ار رص

ا منه
ا. 
أم�ا المس��الك الفارغ�ة والمس��بح الغي��ر الغ�ارق فهم�ا مج�ردالكفايات عندهم ومجالت تمكينهم

 على امتلك المه��ارات خ�ارج الس�ياق، ول تكف��ي أب�دا ل للتمك��ن م�ن تل�كمجالت للتداريب التطبيقية
المهارات ول بالطبع التمكن من الكفايات.

و للمزيد من التوضيح يمكن قول نفس الشيئ بالنس�بة لمهن��ة النج�ارة عل�ى س�بيل المث��ال. الكفاي�ة
في هذه المهنة تكمن في قدرة النجار على ص��ناعة أي منت�وج نج�ارة بأي�ة مواص��فات يطلبه�ا الزب��ون.
والمهارات متفرق��ة ه��ي نش�ر الخش��ب وثقب��ه وتس�طيحه وتركي��ب أج��زائه وغي��ر ذل��ك. وتعلي��م النج��ارة
علم النجار يثق في المتعلم فيبدأ بتكليفه بصنع أجزاء من منتوج م��ا ث��م ببيداغوجية التحدي تعني أن الم 
صناعة منتوج ما كامل، على أن ي عنى عند الحاجة بتعليمه بت��داريب تطبيقي��ة عل��ى المه��ارات ال��تي ل
زال ل يتقنها، ثم يعود بهفورا لختبار رصيد كفاية صناعة منتوج م��ا حي��ث يس��تعمل ك��ل مه��ارة عن��د
الحاجة وفي الوقت المناسب من دون التركيز عليها من دون غيره��ا. فم��رة أخ��رى المه��ارات م�ا ه��ي
إل مجم��وع الدوات المخزن��ة ف��ي ال��ذهن والمس��تعمل منه��ا م��ا يحت�اجه الص��انع منه��ا عن��د الحاج��ة ف��ي

خدمة الكفاية.

فماذا الن عن نتائج اتباع بيدياغوجية "الكفايات" في نهاية التعليم البتدائي.
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 هي قدرة المتعلم على فهم مضمون نص بعد أن يمر على سطوره بعيني��ه م��نكفاية القراءة)1
دون الحاجة لتلوت��ه جهري��ا. وم��ن أج��ل ذل��ك التلمي��ذ الق��ارئ للن�ص، يلج��أ بتلقائي�ة، أم��ام ك��ل
جمل��ة، لس��تعمال المه��ارات اللزم��ة لفهمه��ا م��ن مخ��زون المه��ارات الص��رفية والنحوي��ة

والملئية المسجلة بذهنه. 
 هي قدرة التلميذ على التعبير عما يشاء بكتابة نص سليم من إب��داعه. ويس��تعملكفاية الكتابة)2

من أجل ذلك نفس المهارات اللزمة من نفس المخزون. 
 تتجلى ف��ي ق�درة التلمي��ذ أو المتعل��م عل��ى ح�ل أي��ة مس��ألة حس��ابية م�ن مس��توىكفاية الحساب)3

تكوينه في مادة الرياضيات. ومن أجل ذلك ينهل من مخزون المه��ارات ب��ذهنه ك��ي يس��تعمل
منها ما يناسب حاجيات حل مسألة حسابية ما. وتلك المهارات بالبت��دائي عل��ى س��بيل المث��ال
ه���ي العملي���ات الرب���ع بالع���داد الص���حيحة والعش���رية والكس���رية والتح���ويلت ف���ي النظ���ام

المتري.

و ليست له أية كفاية ل في القراءة ول في الكتابة ول في الحساب من تقتصر قدرته من التلميذ
 في المه��ارات كالص��رف والنح��و والملء، وكالمه��ارات الحس��ابية م��نالتمارين التطبيقيةعلى إثقان 

العمليات الربع وغيرها. وعليه فاختبار التلميذ ف��ي نهاي��ة البت��دائي ب��الجواب عل��ى تم��ارين تطبيقي��ة
س��وغ وع��ديم المص��داقية م��ن حي��ث تقيي��م أي��ة كفاي��ة ل الق��راءة ول الكتاب��ة ول الحس��اب. لي��س ل��ه أي م 
وسنرى في ما بعد ما هي مواد الختبار الكفيلة بتقييم تلك الكفايات بصفة ذات مص��داقية. ولق��د انته��ج
المغ��رب بيداغوجي��ة التح��دي ه��ذه بتلقائي��ة قب��ل وب عي��د الس��تقلل بعي��دا ع��ن التش��ويش عليه��ا بتفلس��ف

"علماء التربية" في أبراجهم العاجية. 


دريس

ي الت

ذهم ف

ر بتلمي

م باليس

اء التعلي
لسان حال هذه البيداغوجية كان يوحي لرجال ونس

م.

اق به

ري للح
 وه��ذه البيداغوجي��ة ال��تي احت ق��رت ظلم��ا ف��يسير متفوقيهم، وعلى  الباقي منهم الج

التعلي��م العم��ومي واس��تبدلت بغيره��ا، ل زال��ت إل��ى يومن��ا ه��ذا متبع��ة بك��ل أن��واع الرياض��ات م��ن أج��ل
إف��راز البط��ال من��ذ الص��غر. وه��ي ال��تي أعط��ت ول زال��ت تعط��ي أبط��ال م��ن أمث��ال ن��وال المتوك��ل
وعويطة والكروج في ألعاب القوى، وغيره��م ف��ي ب�اقي الرياض��ات. وه��ي نف��س البيداغوجي��ة المتبع��ة
ال��تي يض��طر ص��احب ك��ل مدرس��ة ح��رة إتباعه��ا، لن��ه لوله��ا لم��ا اس��تطاع ت��وفير الب��ديل الناج��ح ع��ن
مدرسة عمومية فاشلة بسبب بيداغوجية مغايرة. وباعتماد بيداغوجية التح��دي يتب��ع ص��احب المدرس��ة

الحرة مصلحته المتطابقة تماما مع مصالح زبنائه.
  


وفربيداغوجية التحدي المسماة اليوم بيداغوجية الكفايات، تنطلق أساسا من 
الثقة المسبقة في ت

نهم
. ونجاحه��ا بامتي��از دلجل التلميذ على قدرات عقلية ومؤلت ذهنية عالية وهائلة رغم صغر س

سابقا بالتعليم العمومي ول زال يدل اليوم ف��ي التعلي��م الخ��اص عل��ى أن تل��ك الثق��ة ف��ي عل��و الم��ؤهلت
والقدرات الذهنية عند الطفال في محلها، بالرغم من كل ما يأتي ضدها من المتفيقهين في صوامعهم

 من رجال ونساء التعلي��م العم��ومي س��ابقا ول زال مطلوب��اكان مطلوباالعاجية. بهذه الثقة في الطفال 
اليوم من زملئهم بالتعليم الخاص، إطلق العن��ان للمتعلمي��ن من��ذ الص��غر ف��ي التحص��يل والتمك��ن م��ن
كفاية القراءة والكتابة وكفاية الحساب كي يصلوا في ذلك إل��ى أقص��ى م��دى م��ؤهلتهم الذهني��ة. وم��رة
أخرى ذلك الذي ل يزال مطلوبا من مدرب الرياض��ة ال��ذي يطل��ق العن��ان للمت��دربين الص��غار ليص��لوا

في تمارينهم الممكنة لهم من الكفايات إلى أقصى مدى قدراتهم البدنية.

56 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



بيداغوجية التحدي

و بما أن تلك المؤهلت الذهنية متفاوتة بصفة طبيعية من متعل��م لخ�ر، تمام�ا كتف��اوت الق��درات
البدنية بينهم، كان يجد كل منهم في هذه البيداغوجية الفرصة والفسحة السانحة ليتحدى نفس��ه وأقران��ه

 يلحق به ممن هو من دون مس��تواه. وك��ل في القراءة والكتابة والحساب من دون أن يحصره أحد كي
الجي��ال ال��تي تعلم��ت ف��ي الخمس��ينيات والس��تينيات والس��بعينيات ت��ذكر بل ش��ك نش��وة التعل��م بتل��ك
البيداغوجي��ة. وم��ن مص��لحة ص��احب المدرس��ة الح��رة الي��وم انته��اج ه��ذه البيداغوجي��ة م��ن أج��ل إف��راز
النخب من تلميذه حتى يكونوا له في الحي ومن بي��ن الس��ر خي��ر دلي��ل عل��ى ج�ودة خ��دمات مؤسس�ته
في ظل منافسة شرسة. أما بالعليم العم��ومي فبس�بب س��وء الحكام��ة ب�ه ل يوج��د في�ه م��ن ي حاسن��ب عل��ى
نتائج مردودي��ة المؤسس�ات التعليمي��ة ح�تى  يحم�ل نف��س اله�م الحاص�ل ب��التعليم الح�ر، ويوق��ف تجرب��ة

استبدال هذه البيداغوجية بالتي حلت محلها حين بدأت تظهر نتائجها السلبية. 

و كم��ا ه��و الح�ال ح��تى الي��وم بالنس��بة للمت��دربين ف��ي الرياض��ة، ق��د تظه��ر عن��د بع��ض المتعلمي��ن
الص��غار ف��ي القس��ام الدراس��ية كفاي��ات تف��وق أحيان��ا كفاي��ات الس��تاذ نفس��ه. فبتل��ك البيداغوجي��ة تتفت��ق
العبقري��ات المخزون��ة ف��ي بع��ض الطف��ال وتظه��ر م��ن بينه��م ب��وادر نخ��ب المس��تقبل. وذل��ك بفض��ل
التمارين في كل المواد التي تكون كلها أو جلها تمارين في الكفايات أكثر من التمارين في المه��ارات.
وتمتاز كل تل��ك التم��ارين بت��وفر ف��رص التح��دي ابت��داء م��ن الس��نة الثاني��ة ابت��دائي. ويت��دخل المعل��م ف��ي
التعليم كما يتدخل الم��درب ف��ي الرياض��ة، فق��ط لص��قل المه��ارات ال��تي ل��وحظ فيه��ا نق��ص عن��د المتعل��م
وتع��وق تحس��ين مس��توى الكفاي��ات الملحظ��ة عن��ده. وهك��ذا ك��انت تل��ك البيداغوجي��ة تف��رز بع��د خم��س

بالبت��دائي العم��ومي، تلمي��ذ يفهم��ون جي��دا م��ا يق��رؤون ل بالعربي��ة ول س��نوات فق��ط م��ن الدراس��ة 
بالفرنسية ويجيدون البداع في الكتابة باللغتين ول يقبل��ون ف�ي الحس�اب إل برف�ع تح�دي ح�ل المس�ائل
المستعصية. وبفض��ل ف��رص التح��دي ال��تي ك��انت تمنحه��م تل��ك البيداغوجي��ة ك��ان حبه��م للتعلي��م كحبه��م
للرياضة. فلم تكن المدارس الحرة حينها إل كمؤسسات ذات النف��ع الع��ام تس��تقبل م�ن ح��رم م��ن التعلي��م
العمومي بسبب تقدم سنه ومن إخفاق في مسايرته. وكانت جودة خدمات التعليم العم��ومي بفض��ل تل��ك
البيداغوجية التقليدية ناجحة بكل المقاييس بالدرجة التي لم تدع معها مجال ول فرصة لح��داث تعلي��م

حر تجاري ينافسه.
  

إل أن العي��ب ف��ي ه��ذه البيداغوجي��ة ك��ان يكم��ن ف��ي الهم��ال ف��ي الطري��ق للمتعلمي��ن م��ن ذوي
غيره��م م��ن الم��ؤهلت الذهني��ة المح��دودة، وال��ذين ك��انت تج��ب العناي��ة به��م م��ن دون كب��ح جم��اح 

المتفوقين. فكانت تمتاز بفرز المتف�وقين م��ن بي�ن التلمي��ذ بق�در م�ا ك�انت تتمي�ز بإهم�ال الب�اقين منه�م.
،البيداغوجية الفارقي��ة والتي يصطلح على تسميتها اليوم ببيداغوجية متوازنةوالمطلوب كان إدن هو 

من حيث تعتني بصقل مواهب المتفوقين إلى أقصى حد بتمارين التحدي في الكفاي��ات كم��ا ه��و الح��ال
ن دونهم في القدرات الذهنية.  ن هم مق في الرياضة، ولكنها ل تهمل في الطريق من

و مرة أخرى الحكامة الجيدة الضرورية بالمدرسة الحرة حتى تبقى ف��ي الس��وق، تحت��م ص��احبها
انتهاج هذه البيداغوجية المتوازن��ة، ال��تي به��ا تف��رز المتف��وقين م��ن أج��ل حس�ن الدعاي��ة له��ا، ولك��ن م�ن
دون إهمال الباقين الذين ل تطيق المدرسة الحرة التفريط فيهم من حي��ث حج��م الم��داخيل ال��تي يؤمنه��ا
له��ا الداء عنه��م. وم��رة أخ��رى بس��بب س��وء الحكام��ة ال��تي تطب��ع ك��ل القط��اع الع��ام ل يوج��د ب��التعليم
العمومي من يجد نفسه من مص�لحته الخاص�ة ل إتب�اع بيداغوجي��ة التح�دي ول البيداغوجي��ة الفارقي�ة،
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لنه مهما كانت النتائج ل يوج�د م�ن ي حاسن�ب عليه�ا، كم�ا حص�ل م��ؤخرا ويحص�ل دائم�ا وعل��ى س�بيل
المثال، مع مدرب الفريق الوطني لكرة القدم. وكأنما كرة القدم أهم من التعليم.

و ال��ذي حص��ل م��ع الس��ف الش��ديد لعلج مش��كل إهم��ال ض��عاف التلمي��ذ بس��بب بيداغوجي��ة
بيداغوجي�ةالتح��دي، ه�و الم��رور م�ن تط�رف إل��ى تط�رف أس��وأ من�ه. م�ر تعليمن��ا م�ن دون رادع م��ن 

بيداغوجي�ة التي تسير بكل القسم سير المتفوقين على حساب ضعاف التلميذ، إل��ى م�ا أس�ميته التحدي

م المفرطة في العناية بضعاف التلميذ على حساب المتفوقين منهم. الغباء
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ن س

ا م
فمررن
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ير المتف
. كأن��ك ف��ي الرياض��ة تكب��ح جم��اح طم��وحس
المتدربين الموهوبين وتحصر بل تخنق رغبتهم في التعبير عن قدراتهم، من أجل أن يصل إليه��م م��ن
هم من دونهم في القدرات البدنية. ول مسؤولية تماما لرج��ال ونس��اء التعلي��م م��ن أس��اتذة ومفتش��ين ف��ي
ذلك. فهم جميعا مطالبون بإتباع وتنفيذ المطلوب منه��م ومحاس��بون عل��ى تنفي��ذ التعليم��ات الفوقي��ة، ول
دخل لهم في النتائج. فهم مؤطرون في عملهم بالبرامج والمناهج المقررة وبالكتب المدرس��ية المواف��ق
عليها من طرف المصالح المركزية بالوزارة. وك��ل ه��ذه البرام��ج والمناه��ج والكت��ب المدرس��ية تعتم��د
السير بالتلميذ س��ير ض��عفائهم، أو باعتب��ارهم كله��م م��ن دوي الق��درات الذهني��ة المح��دودة. فظ��ل ب��ذلك
ينحدر مستوى التلميذ سنة بعد أخرى، وأصبحت المتحانات بمستواها الجيد غير قادرة عل��ى إف��راز
النسبة المطلوبة والعادية م��ن الن�اجحين بمع��دلت مش��رفة. وب�دل م��ن تغي��ر البيداغوجي��ة القاتل��ة لج��أت
الوزارة في بادئ المر إلى تبسيط مستوى امتحانات من أجل الحفاظ على تل��ك النس��بة ول��و باحتس�اب
التلميذ الضعاف فيها. ولكن ظل المستوى ينزل إلى درجة حتى المتحانات الج��د المبس��طة أص��بحت

عاجزة عن إفراز تلك النسبة التي ل بد منها 

منهج���ة  Leتس���طيح مس���توى المتعلمي���ن م���ن الس���فل و هك���ذا حص���ل ف���ي تعليمن���ا وبص���فة م 
nivelage par le basفبدل من أن ننهج بيداغوجية متوازنة ي ترك فيها لكل متعل�م أن يص�ل ف�ي .

تحصيله وتكوينه إلى أقصى حد من قدراته الذهنية مع دفع كل ضعيف للحاق بمن يستطيع اللحاق ب��ه
منه��م، أوقفن��ا ح��تى النطلق��ة ف��ي الس��باق إل��ى حي��ن يتح��رك أض��عف التلمي��ذ م��ن مك��انه م��ن دون أن
يتعدى غيره مستواه. بمعنى ألصقنا مستوى المتفوقين بمستوى الض��عاف، فت��وزع الض��عف بالتس��اوي
التام وديمقراطيا بين أبنائنا وبناتنا بالتعلم العمومي. وبقي التعليم الخاص لبناء وبنات م��ن يق��در عل��ى
الداء به حتى تتمكن فلذات كبده من تمتعهم بوجود فرص التح��دي وإطلق العن��ان لمق��دراتهم الذهني�ة

حتى تصل إلى أبعد مدى تستطيع أن تصل إليه. 
  

فم���ن أج���ل العناي���ة بض���عاف التلمي���ذ ت���م إذا إتب���اع تل���ك البيداغوجي���ة المفرط���ة ف���ي استص���غار
الم��ؤهلت الذهني��ة لك��ل التلمي��ذ طيل��ة حي��اته الدراس��ية بالبت��دائي. ببيداغوجي��ة الغب��اء ه��ذه، أص��بحت
ضع أو معوقين ذهني��ا رغ��م تق��دمهم ف��ي الس��ن، باعتب��ار المدرسة العمومية تتعامل مع كل تلميذها كر 

. كأنك في الرياضة تق��ول للم��درب عظ��ام بتمارين التحديعقل كل منهم كبيضة يخشى على تكسيرها
أرجل هؤلء الطفال من قصب أو من الجبس، فاحذر من تحميلها في التمارين ما ل تطيق.

 Enfant  à  priori  mentalement  fragile,  à  ne pas traumatiser  par  des
exercices difficiles.   
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بيداغوجية التحدي

و م��ا ك��ان يمك��ن الس��تمرار ف��ي إتب��اع تل��ك البيداغوجي��ة الغي��ر محس��وبة الع��واقب ل��ول غي��اب
مسؤولية ومحاسبة المتنفذين في مدارسنا عن نتائج مردوديتها. فلو وجد من ي حاسنب حينها ع��ن نت��ائج
تلك البيداغوجية لكان من مصلحته الع��تراض عليه��ا وتقويمه��ا م��ن أج�ل بيداغوجي��ة متوازن��ة. ولك��ن
في غياب تلك المحاسبة ظل يتقهقر مستوى التلميذ إلى مستوى أصبح مع��ه م��ن الض��روري التغطي��ة
على ض��عفهم باحتس�اب نق��ط المراقب��ة المس��تمرة المض��خمة ف��ي مع��دلت امتحان��ات النتق��ال م�ن س��لك
لخر. وبلغ اليوم تدني مس��توى التلمي��ذ بالبت��دائي إل��ى درج��ة الحاج��ة إل��ى تض��خيم المع��دلت العام��ة

% م��ن أج��ل إف��راز الع��دد الك��افي م��ن تلمي��ذ75لتل��ك المتحان��ات بنق��ط المراقب��ة المس��تمرة بمق��دار 
للعدادي. السادسة ابتدائي الواجب نقلهم

و مرة أخ�رى، فحالم�ا يص��بح ن�ائب ال��وزارة مس��ؤول ع�ن نت�ائج المؤسس��ات التعليمي�ة ومحاس�با
البيداغوجي��ة الفارقي��ةعل��ى الرف��ع م��ن مس��توى تلمي��ذها س��يكون م��ن مص��لحته العم��ل عل��ى نه��ج تل��ك 

 التي تعط��ي لك��ل متعل��م حق��ه بق��در م�ؤهلته الذهني��ة، عل��ى غ��رار تمام�ا م�ا ه��و علي��ه الح�الالمتوازنة
بالتعليم الخاص، حيث من مصلحة أصحابها انتهاج تلك البيداغوجية المتوازنة من أج�ل الحف�اظ عل�ى
مختلف التلميذ بها مخافة الفلس. وللمزيد من تبرير المقترح وجب التمييز بين المتعلم والم��ي ف��ي

نهاية البتدائي.
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براءة رجال ونساء التعليم من المسؤولية عن تدني مستوى التلميذ

مث��ل رج��ال ونس��اء التعلي��م كمث��ل الفري��ق ال��وطني لك��رة الق��دم. فه��م م��ن خي��رة نخ��ب البلد وله��م
كفاءات عالية وتحركهم وطنية لشك فيها ويعملون بروح قتالية من أجل تعليم وتكوين أبنائنا وبناتن��ا.
ولكن تماما كاللعبين بالفريق الوطني لكرة القدم المقيدون بتعليمات وخطط المدرب الوطني، رج��ال
ونساء التعليم مقيدون بتنفيذ برامج ومناهج الوزارة مهما كانت نوعية نجاعتها ومحاسبون لي��س عل��ى

تق��ارير النت��ائج وإنم��ا عل��ى م��دى الل��تزام بتل��ك البرام��ج وتل��ك المناه��ج. وتش��هد عل��ى ذل��ك مطبوع��ات
 إل�ى المفت��ش مقي�د وم�وجه ب��دوره التفتيش حيث ل مجال فيها لتقيم المردودي��ة بص�فة ممنهج�ة وحي��ث

الستاذ بما سطرته الوزارة مهما كانت نتائج تعليماتها الفوقي��ة وبغ��ض التركيز على تقييم مدى التزام
على أثرها على مستوى تعليم وتكوين التلميذ. النظر

أما في كرة القدم فالمس��ؤولية ع��ن النت��ائج مطلوب��ة أول وقب��ل ك�ل ش��يء م��ن الجمه��ور. وبالت��الي
فه��ي مطلوب��ة م��ن الجامع��ة، وف��ي الخي��ر فه��ي مطلوب��ة م��ن الم��درب بواس��طة عق��د بين��ه وبي��ن ه��ذه
الخي��رة، يح�دد ل��ه في�ه م�ا ل��ه م�ن نف�وذ وامتي��ازات م�ن جه�ة، وم�ن جه�ة ثاني�ة النت��ائج ال�واجب عليه��ا
تحقيقه�ا ف�ي مقاب�ل ذل�ك النف��وذ وتل�ك المتي��ازات المخول��ة ل�ه خلل ك�ل موس�م رياض��ي. وي�وم يخس�ر


قالفريق الوطني الرهان في المي��ادين الدولي�ة 

ؤولية الخف
اق لي لع
ب م
ن الفري
ل تمحم
ل أب
دا مس
 وإنما للناخب الوطني ال��ذي ك��ان ي��درب اللع��بين ويح��دد له��م خط��ط اللع��ب. وه��ذا وبح��ق ه�والوطني

الحال في كل القطاع الخاص.

و هذا ما كان يجب أن يك��ون علي��ه الح�ال بقط�اع التعلي��م. ولك��ن وكم�ا ه��و الح�ال بكام��ل القط��اع
العمومي، فبكل بساطة، جمهور المواطنين أول، وفي مقدمتهم عموم الب��اء، ل ي كلف��ون أنفس��هم عن��اء
المطالبة بمحاسبة الحكوم��ات المتعاقب��ة عل��ى نت��ائج المؤسس��ات التعليمي��ة ب��البلد. وبالت��الي ل تج��د أي��ة
حكومة نفسها مضطرة لتعيين أي وزير بعقد بينها وبينه يحاسنب فيه على نت��ائج المؤسس��ات التعليمي��ة
بعد مدة معينة. فالوزير يتغير فقط بتغير الحكومات ولي��س أب��دا بس��بب النت��ائج كم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة
لمدرب الفريق الوطني ف��ي أي رياض��ة. وهك��ذا ال��وزير ب��دوره ل يج��د نفس�ه مض��طرا لمحاس��بة م��دير
الكاديمي��ة عل��ى النت��ائج بالجه��ة الموج��ودة تح��ت نف��وذه. وم��دير الكاديمي��ة ب��دوره يك��ون غي��ر مل��زم
حاسبة نواب الوزارة المتنفذين المباشرين في المؤسسات التعليمية عن النتائج المحققة بها في نهاية بم 
كل سنة دراسية. وهكذا تظل النتائج ب��التعليم العم��ومي تتقهق��ر م��ن ع��ام لخ��ر م��ن دون ل حس��يب ول

رقيب، بسبب غياب المطالبة بالمحاسبة من طرف الباء المتضررين المباشرين.

و لو وجدت تلك المحاسبة على النتائج في نهاية كل سنة دراسية لكان نائب الوزارة عل��ى رأس
مجم��وع رج��ال ونس��اء التعلي��م بك��ل نياب��ة بمثاب��ة م��درب الفري��ق ال��وطني لك��رة الق��دم. لك��ن ح��تى الي��وم
فبينهما ذلك الفارق الكبير الذي يفسر الهوة بين إنجازات كرة القدم من جه��ة وإنج��ازات قط��اع التعلي��م
حاس��ب عل��ى نت��ائج الفري��ق ال��وطني والث��اني معف��ى م��ن من جهة ثانية، والذي يكم��ن ف��ي ك��ون الول م 
نفس المحاسبة على نتائج المؤسس��ات التعليمي��ة المتنف��ذ فيه��ا. وبه��ذا يك��ون ل ن��ائب ال��وزارة ول م��دير
الكاديمية ول الوزارة ول حتى الحكومة غير مسؤولين عن تدهور وتدني مس��توى التلمي��ذ ب��التعليم،
ما دام جمهور المواطنين ل يغضبون لتدني تلك النتائج من سنة لخرى كما يغضبون لخفاق الفريق

الوطني في المباريات الدولية.

60 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



براءة رجال ونساء التعليم من المسؤولية عن تدني مستوى التلميذ

و أضيف بأن كل رجال ونساء التعليم بما فيهم نواب الوزارة وم��دراء الكاديمي��ات، ليس��وا فق��ط
أبرياء من المس��ؤولية ع��ن ت��دهور مس��توى التلمي��ذ وإنم��ا ه�م ك��ذلك ض��حية ت��دهور نت��ائج المؤسس�ات
التعليمية. فمن من عوامل عزوف التلميذ عن التحصيل، استخفافهم بالعلم وبالتعلم ي��وم أص��بح رج��ل

فتنزل قيمة العلم والتعلمالتعليم، من أجل كسب رزق كريم، هو الذي ينتقل إلى منزل التلميذ لتعليمه. 

ذين

تى المتنف
في نفوس المتعلمين حين تنزل قيمة المعلم والستاذ في المجتمع وبذلك تنزل قيمة ح

 فيه.

فمن أجل الحفاظ على هيبة القضاء وعلى أحكام القضاء، تعمل كل دولة على الحفاظ على هيبة
القاضي، فتحظر عليه حتى الختلط بعم��وم الن��اس ف��ي المق��اهي والس��واق كم��ا تحظ��ر علي��ه رك��وب
الدراجات بكل أنواعها. ولكن في مقابل ذلك تدفع له أج��را معت��برا يع��وض ب�ه تل��ك الحاجي�ات بم��ا ه�و


ةأحس��ن. وم��ن أج�ل نف��س الغ��رض 
بأحج
ار. وبن��ى المس��تعمر الم��دارس ببلدن��ا بناي
ات المح
اكم مهيب

ف وأبوابها وتوافدها ليست فقط عريضة وطويلة ب��ل ه��ي . كما كان ول زال يبنيها بفرنساغليظة،
تح

 توحي لنفسية المتعلم بجلل العلم والتعلم، فينحني إجلل لكل من يعمل بها. وال��ذي يكل��ف نفس��هفنية،
عناء القيام بجولة بم�دننا وس��يرى ب��أم عين�ه هيب��ة بناي��ات تل�ك الم��دارس. وعلي��ه أن يقارنه��ا بالم��دارس
التي تبنيها حكوماتنا. ولهذا فعلى الباء أن يكونوا مع كل ما من شأنه اس��ترداد أهمي��ة التعلي��م بي��ن ك��ل
أفراد المجتمع، وفي مقدمة كل ذل��ك الوض��عية الجتماعي�ة المش��رفة لرج��اله ونس�ائه ح��تى ل تق�ل ع��ن

وضعية القضاة.


ائج و هكذا

دهور نت

ن ت

ؤولية ع

ة مس

اع رجال ونساء التعليم أبرياء من أي
 والس��بب ف��ي.القط
المؤسسات التعليمية عن في غياب مطالبة أولياء أمور التلميذ بحاسبة ومساءلة المتنفذين ذلك هو

أمور التلميذ الغافلين عن المطالبة بنشر تفاص��يل نتائج مردوديتها. فالمسؤولية تقع على كاهل أولياء
نهاي��ة ك��ل س��نة دراس��ية وع��ن محاس��بة ن��ائب ال��وزارة المتنف��ذ ف��ي تل��ك تل��ك النت��ائج الجماعي��ة ف��ي

محاس��بة على ضوء النتائج المحصل عليها. تماما كما هو الحال في كرة الق��دم، حي��ث تق��ع المؤسسات
الجم�اهير. ول�و غ��اب ض�غط المدرب الوطني عن إنجازات الفريق من ط��رف الجامع�ة بس�بب ض��غط


لة في حل من تحقيق أي إنجاز. المر يتعل��ق الجماهير لكانت الجامعة وبالتالي الناخب الوطني
بسلس
ض��غط إذا ما انعدم أولها انع��دمت ب��اقي ض��غوط السلس��لة. أوله��ا فيم�ا يعنين��ا هن�ا ه��و. ضغوط مترابطة

دراس��ية. وي��ترتب عن��ه ض��غط الباء على النائب من أجل تحقيق النتائج المرض��ية ف��ي نهاي�ة ك��ل س��نة
الدراس��ية م��ن أج��ل تحقي��ق النت��ائج المطلوب��ة م��ن النائب بنفوذه على من يعمل تحت إمرته طيلة الس��نة

أم��ور التلميذ،يومه���ا نائب ال��وزارة مس��ؤول ع��ن النت��ائج أم�ام أولي��اء طرف الباء. ويوم يصبح هكذا
نف��س النت��ائج أم�ام الن��ائب، ويومه��ا يتحق��ق الص��لح فقط يصبح الساتذة بصفة تلقائي�ة مس��ؤولين ع��ن

المطلوب.
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التمييز بين المي والمتعلم في نهاية البتدائي
  

علين��ا نح��ن أولي��اء أم��ور تلمي��ذ التعلي��م البت��دائي بالخص��وص ال��وعي بم��ا يمي��ز المه��ارات ع��ن
الكفاي���ات. وعلين���ا أن ن���ولي العناي���ة القص���وى لكفاي���ة الق���راءة وكفاي���ة الكتاب���ة ب���اللغتين والكفاي���ة ف���ي
الرياضيات، وليس للمهارات التي هي مجرد أدوات في خدمة تلك الكفايات. نريد في نهاي��ة البت��دائي
تلميذا متعلما بحيث يقرأ ويكتب ويحسب. ول ي��زال أمي��ا التلمي��ذ ال��ذي ل يس��تطيع التواص��ل م�ع غي��ره
كتابة. ل يزال أميا التلميذ الذي يس��تطيع مج�رد نق��ل ن�ص م�ا ويحف��ظ ع��ن ظه��ر قل�ب قواع��د الص��رف
والتراكيب وقواعد الملء ولكنه ل يستطيع استعمالها م��ن أج��ل الق��راءة م��ن حي��ث فه��م ن��ص م��ا، ول

الكتابة، بمعنى القدرة على التعبير عما يريد بنص سليم من إبداعه. 
  

و ل يزال أميا في الرياضيات التلميذ ال��ذي ل يس�تطيع ح�ل المس�ائل الحس�ابية المناس�بة لمس��تواه
الدراسي. ل يزال أميا في الرياض�يات التلمي��ذ ال�ذي يحف�ظ ع��ن ظه�ر قل�ب ك�ل ج�داول الض��رب وك��ل
القواع��د الهندس��ية المق��ررة بالبت��دائي ويتق��ن العملي��ات الرب��ع ويتق��ن التح��ويلت ف��ي النظ��ام الم��تري،

ولكنه ل يستطيع استعمالها في حل المسائل الحسابية. 
  

 والمي في اللغة وفي الرياض��يات به��ذا الوص��ف ه��و مث��ل المتعل��م ف��ي ورش��ة النج��ارة ال��ذي ق��د
يتقن المهارات الحرفية متفرقة من نشر الخشب وتنعيم سطحه ال��خ... ولكن��ه يظ��ل م��ن دون كفاي��ة ف��ي
النجارة ما دام غير قادر على ص��ناعة أي منت�وج بمواص��فات معين��ة، كطاول�ة أو كرس��ي أو غيرهم�ا.
وأمي مثله كذلك في سياقة السيارة، المتدرب الذي يتق��ن المه��ارات وراء المق��ود خ��ارج زحم��ة حرك��ة

السير، ولكنه يعجز عن استعمالها بالشكل المناسب داخل تلك الحركة. 
  

خلصة القول هو أن ما يفرق بين الم��ي والمتعل��م بع��د نهاي��ة البت��دائي، هم��ا كفاي��ة الق��راءة م��ن
حيث فهم مضمون النص المقروء وليس مجرد تلوت��ه وكفاي��ة الكتاب��ة م��ن حي��ث الق��درة عل��ى التع��بير
كتابة بنص من إبداعه وليس مجرد نقل نصوص الغير وكفاية الرياضيات من حيث الق��درة عل��ى ح��ل
أي��ة مس��ألة حس��ابية متناس��بة م��ع ال��دروس المق��ررة ولي��س مج��رد أنج��از التم��ارين الجزئي��ة خ��ارج أي

 سياق.

و إذا ما كان المتحان الموحد القليم�ي لني��ل ش�هادة ال��دروس البتدائي�ة يقتص��ر كم�ا يج�ب عل��ى
الختبار في الكفايات من دون أي اختبار ف��ي المه��ارات، فيمك��ن الحك��م ب��أن التلمي��ذ متعل��م بق��در النق��ط

 بالقدر الذي تنزل به نقطه تحت ذلك المع��دل. . والتلميذ أمي10/5التي يحصل عليها ما فوق المعدل 
وعل��ى ك��ل أب وأم الن مراجع��ة البي��ان الف��ردي لنت��ائج المتح��ان لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة،
ويتحف���ظ ول يس���رع ف���ي الحك���م، لن المتح���ان الموح���د القليم���ي ف���ي اللغ���ة العربي���ة والفرنس���ية

مثقل بالختبارات في المه��ارات ب�دل م��ن القتص�ار عل�ى الكفاي��ات. بمعن�ى أن�ه ل��و ك�ان والرياضيات
فيها كما يجب القتصار على الكفايات فقط، لكانت النقط أقل مما هي علي��ه ف��ي ذل��ك البي��ان. فم��ن بي��ن

يعن��ي بم��ا التلميذ من ل يصل إلى المس��ائل الحس��ابية تمام��ا وإذا م�ا وص��ل إليه��ا فل تك��اذ ت��دري م��اذا
يكتب. ومنهم من ل يصل إلى التعبير الكت��ابي ول س�يما بالفرنس�ية. وح�تى إذا م�ا وص��لوا إلي��ه فبالك�اد

تستطيع فهم ما كتبوه على هزالة حجمه. 
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و عليه فأهم ما يمكن به لي أب أو أية أم مساعدة التلميذ في طور البت��دائي، ه��و اختب��ار كفاي��ة
القراءة عنده بمطالبته بشكل نص في اللغة العربية متبوعا بتص��حيحه م��ع مناقش��ة أخط��ائه، ومط��البته
بالجابة عن أسئلة فهمه لنص ما باللغتين العربية والفرنس��ية ومناقش��ة أج��وبته علي��ه مع��ه. أم��ا اختب��ار
كفاية الكتابة فيتم بإملء نص عليه، متبوعا بالتصحيح المناقنش، ث��م مط��البته بتلخي��ص نف��س الن��ص أو
بكتابة موضوع مستوحى من نص ما أو من إبداعه، ومناقشة الحصيلة دائما. أما في الرياضيات فتتم
مس��اعدة التلمي��ذ بوض��عه أم��ام تح��دي ح��ل المس��ائل الحس��ابية المق��ررة ف��ي مس��تواه. وم��ن خلل ه��ذه

الختبارات يتبين للب ما هي المهارات التي يعاني فيها التلميذ من نقص ما فيعالجه معه. 
  

و مثل هذه التدريبات على تلك الكفايات الساسية هي الغي��ر حاض��رة بالق��در الك��افي ف��ي تعليمن��ا
البتدائي من جراء البرامج والمناهج والكتب المقررة التي تركز بدل من ذلك على المه��ارات كه��دف
ف��ي ح��د ذاته��ا. ويمك��ن م��رة أخ��رى التأك��د م��ن ذل��ك م��ن خلل قي��اس ثق��ل تل��ك الت��دريبات ف��ي مجم��ل
التمارين المنجزة في دفتر القسم، المسلم للتلميذ في نهاية السنة الدراسية. ويجب تعوي��د التلمي��ذ عل��ى
مثل هذه التدريبات ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي لما فيها م��ن تش��ويق له��م بفع��ل ف��رص التح��دي ال��تي

تتيحها لهم وما فيها من فائدة من حيث تمكينهم من الكفايات المطلوبة. 
  

و لكن إذا ما أصبح نائب الوزارة بنفوذه في المؤسسات التعليمية مسؤول أم��ام الب��اء والمه��ات
في نهاية السنة الدراسية عن مردوديتها، فسيكون من مصلحته العمل على ت��وجيه التعلي��م ف��ي التج��اه
الص��حيح المتب��ع ب��التعليم الح��ر. وحينه��ا س��يكون للت��دريبات عل��ى الكفاي��ات الثق��ل الك��افي ف��ي التم��ارين
المنجزة بالقسم والمصححة مع التلميذ بالشكل الذي يجعلها ت��ؤدي مهمته��ا عل��ى أحس��ن وج��ه.  وذل��ك

خلفا للحشو المذموم والمستفحل في مدارسنا العمومية.

63 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



آفة الحشو المذموم المستفحل بالتعليم العمومي

آفة الحشو المذموم المستفحل بالتعليم العمومي

ش��حن ذه��ن عل��ى ال��تركيز المف��رط يعن��ي الحش��و ؟ الحش��و الم��ذموم ب��التعليم قبل كل شيء ما ه��و
  لما يلي: قلب، بالحفظ عن ظهر التلميذ

من مثل القواعد النحوية والقواعد الملئية وجداول الصرف والتراكيب القواعد اللغوية.1
 وغيرها

. المعرفية في المواد  الملخصات الجاهزة.2
  .الضرب وغيرها في مادة الرياضيات القواعد والتقنيات الحسابية وجداول.3

 السليمة والتعامل السليم مع كل هذه القواعد ضرورية كوسيلة من أجل القراءة السليمة والكتابة
فسيص��بح المسائل الحسابية من أجل حله��ا. وإذا م��ا أص��بحت ك�ل ه��ذه الوس��ائل غاي�ات ف��ي ح�د ذاته�ا،

ا ذهن التلميذ ج  برمن برمجة اللة الحاسبية والحاسوب. الحاسوب اليوم تماما م  ببرام��ج محشو كما هي م 
أنه��ا النحوي��ة والتركيبي��ة. إل تصحح حتى الخطاء تصحح فقط الخطاء الملئية بأية لغة، ولكنها ل

 أي إلكتروني��ة محش��وة ببرام��ج ل تس��تطيع أن تب��دع به��ا رغم ك��ل ذل��ك ل تتع��دى كونه��ا مج��رد عق��ول
بكل البرامج المحشوة فيها ل تحل مسألة كم��ا يفع��ل العق��ل البش��ري، والحاس��وب إبداع. فاللة الحاسبة

نص��ا م�ن إب��داعه ول يح��ل مس�ألة خطابا ول يكتب بكل القواعد الغوية والحسابية المحشوة فيه ل يقرأ
. حسابية كما يستطيع العقل البشري فعله

مج�رد آل��ة محش��وة يص��بح بفع�ل التعلي��م بمدارس�نا العمومي��ة يج��ب أن ل البشري فالعقل و عليه،
ج��ة بق��درته المطلق��ة عل��ى أن يمت��از عل��ى الل��ة ب��ل يج��ب بالبرام��ج الج��اهزة، برمن م��ن البرمج��ة الم 

إن ك�انت الل�ة. متوقع�ة غي��ر ومش�اكل الخروج السليم من كل م�ا يع�ترض الحي�اة م�ن وض��عيات أجل
برمجة من أجل إنجاز التمارين الجزئية فل��ن تس�تطيع البش��ري م�ن أب��دا أن تق�وم مق�ام العق��ل الحاسبة م 

برمج��ة فيه��ا الغي��ر أج��ل ح��ل المس��ائل الحس��ابية  وإن ك��ان الحاس��وب يص��حح الخط��اء الملئي��ة.م 
برم��ج في��ه ول والنحوية والتركيبية، فلن يقوم أبدا مقام العقل البشري م��ن أج��ل ق��راءة أي ن��ص غي��ر م 

برم��ج في��ه كتاب��ة س��تظل الق��درة المطلق��ة عل��ى الق��راءة والكتاب��ة ف��ي ك��ل الح��وال م��ن .أي ن�ص غي��ر م 
رغ��م ك��ل الق��درات الربان الل��ي  اختصاص العقل البشري فقط. ففي قمرة الطائرة على سبيل المثال،

تك��ون الط��ائرة ف��ي ظ��روف في كل الح��وال. حي��ن الربان البشري تعويض المبرمجة فيه، ل يستطيع
. غير مبرمجة بالربان اللي وهي الكثيرة التردد، يتدخل عقل الربان البشري لنقاذ الموقف

؟ ب��الطبع ل. يمك��ن للحاس��وب بك�ل القواع��د النحوي��ة والملئي��ة أن يفك��ر ويكت��ب أفك��اره به�ا هل
تجي��ب عل��ى أس��ئلتها؟ ب��الطبع ل. العق��ول وهل يمكن لقوى آلة حاسبية أن تقرأ أية مسألة حسابية وأن

ننت دائما حبيسة البرمجة المسبقة التي اللكترونية مهما كانت قوية ستظل بها. أم��ا العق��ل البش��ري ش حق
دائما جاهزا للتعامل مع أية مشكلة غير متوقع��ة. تل��ك ليكون فيجب أن ي عد بمدارسنا العمومية والحرة

   .الكفاية التي يتفنن الكاديميون في تعقيد المفاهيم البسيطة فيسمونها، سامحهم ا الكفاءة هي

ف��ي مقاب��ل بالمه��ارات يص��طلح عل��ى تس��ميتها القواع��د اللغوي��ة والحس��ابية ل ب��د منه��ا. ه��ي م��ا
يستعمل ما يناسب منه��ا وسائل وأدوات،  ول بد منها ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما مجرد.الكفاءات

حي���اة ال���تي تع���ترض للوض���عيات الغي���ر متوقع���ة م���ن أج���ل إيج���اد المخ���ارج الس���ليمة عن���د الحاج���ة،
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م���رة.  والخطي���ر وج���دت المدرس����ة  وله����ذا الغ���رض النبي����ل.باس����تمرار وب���دون انقط���اع النس���ان
أي��ة وض��عية غي��ر بق��درتها عل��ى التعام��ل م��ع طليق��ة المدرس��ة وج��دت لع��داد عق��ول بش��رية أخ��رى،

عاجزة أم��ام كاللة اللكترونية بالبرامج الجاهزة، وتقف  منحشوة متوقعة، وليس لعداد مجرد عقول
الحش��و ه��و ذل��ك برمجة عقول الطف��ال  والقتصارعلى.أي الغير مبرمجة الغير المتوقعة الوضعيات
:  والمتسبب في كل المآسي من المدموم
 
ضعف مزمن في أهم المواد.1
ذاته�ا. يمله��ا العق��ل البش�ري ينف��ر م�ن تعل�م المه��ارات كه�دف ف�ي ح�د عزوف عن الدراس��ةلن.2

متوقع��ة ف��ي حي��اته. ذهن��ه إن ل��م يج��د ف��رص لس��تعمالها ف��ي ح��ل وض��عيات غي��ر وتنفل��ت م��ن
ويترتب عن هذا العزوف

 التكرار)1
. الهدر مدرسي)2

 ونس�مع مث�ل ه�ذا الكلم م�ن.الم��ذموم الحش�و به��ذا و كثيرا ما ت تهم المدارس الحرة باطل وظلما
.له��م أبن��اء وبن��ات ب��التعليم الح��ر بع��ض رج��ال ونس��اء التعلي��م، ف��ي حي��ن أن ج��زء ل يس��تهان ب��ه منه��م

تثب��ت العك��س تمام�ا. تلمي��ذ الم��دارس الح��رة  فمواد المتحانات الموح��دة القليم��ي وعلوة على ذلك،
ي��برعون فيم��ا ل حش��و في��ه. ي��برعون ف��ي التواص���ل الس��ليم ب��اللغتين ش��فويا وكتاب��ة، ويتقن��ون كم��ا

التعام��ل الس��ليم م��ع المس��ائل الحس��ابية. المه��ارات عن��دهم ت��ؤدي دوره��ا كوس��ائل ف��ي خدم��ة يج��ب
الكفايات، وليس كغايات في حد ذاتها.

الحش��و الم��دموم ه��و بالض��بط واق��ع الم��دارس و نت��ائج نف��س المتح��ان الموح��د القليم��ي ي��بين أن
السبب ف��ي ض��عف تلمي��ذها المزم��ن. ول ل��وم ل عل��ى أس��اتذة التعلي��م العم��ومي العمومية. وهو بالتاي

ول على المفتشين به. أنهم ملزمون بتطبيق واتباع البرامج والمناه��ج والكت��ب المدرس��ية المق��ررة م��ن
عل��ى حش��و عق��ول التلمي��ذ دون تص��رف. وم��ع الس��ف الش��ديد، يق��ع ال��تركيز ف��ي ك��ل تل��ك اللي��ات

بالقواعد والتقنيات والمهارات الخارجة ع��ن أي س��ياق والملخص��ات الج��اهزة، م�ن دون م�ا يكف��ي م��ن
التمارين التطبيقية والعملية في اللغتين شفويا وكتابة وفي فن حل المسائل الحسابية. 

التطبيق��ات العملي��ة ف��ي دف��تر التم��ارين من أجل التأكد من ذلك، يمكن لكل أب وأم أن يقيس نسبة
 يمكنه أن يلمس فيه بنفسه : الذي يستلمه التلميذ في نهاية كل سنة دراسية.

نوعي��ة وع��دد التم��ارين م��ن مث��ل الش��كل وأس��ئلة الفه��م وتلخي��ص النص��وص والنص��وص)1
 المملة وتحرير مواضيع النشاء، ل بالعربية ول بالفرنسية.

الحسابية المنجزة خلل سنة.  عدد ونوعية المسائل)2

البرام��ج يتضح لكل أب أو أم مكم�ن الخل�ل ف�ي تعليمن��ا العم��ومي. وك�ل ذل�ك راج�ع لك��ون من تم
ما ي لزم الساتذة بما يكفي من : والمناهج والكتب المدرسية ل يوجد بها

 مناقشة مضمون النصوص المقروءة وشكلها وأسئلة عن فهم مضمونها شفويا وكتابة،)1
 تلخيص النصوص كخطوة هامة نحو التعبير الكتابي السليم،)2
 إملء نصوص كاملة،)3
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  تحرير مواضيع إنشاء،)4
إنجاز وحل ما يكفي من المسائل الحسابية النوعية. )5

تعلي��م القواع��د والتقني��ات كغاي�ات ف��ي ح�د ذاته��ا م�ن دون تطبيقه�ا فيم��ا س�بق ذك��ره م��ن ت��دريبات
عملية على الكفايات، ه��و الحش��و الم��ذموم بعين��ه. وه��و م��رة أخ�رى واق��ع التعلي��م العم��ومي بالمدارس��ه
البتدائية. الحساب فيه علي سبيل المثال، كثيرا ما يقتص��ر عل��ى التم��ارين الجزئي��ة للتقني��ات الحس��ابية
من دون م�ا يكف��ي م��ن التط��بيق العمل��ي له��ا ف�ي ح��ل المس�ائل.  وه��ذا الحش��و الم��دموم لي��س فق��ط س�بب
الضعف المزمن في مستوى تلميذ التعليم البتدائي ولكنه في نفس الوقت، عقيم وممل ومنفر لهم من

الدراسة. 

حش��و والمفي��دة والمطلوب��ة ف��ي الساليب البعيدة ع��ن أي و من أجل إلزام المدارس العمومية تلك
تعليم أبنائنا وبناتنا، فل بد من تحميل مسؤولية مردودية المؤسسات التعليمي��ة لن��ائب ال��وزارة المتنف��ذ،


اال��ذي يتحمله��ا أم��ام أولي��اء أم��ور التلمي��ذ.  عل��ى غ��رار نظي��ره بالمدرس��ة الح��رة
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. وهذا ما يج��ب علين��ا، نح��ن أولي��اء أم��ور تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي، الض��غط م��ن أج��لالحشو المذموم
تحقيقه. وفي غياب تلك المسؤولية عن النتائج فتعليمنا يعاني من آفة أخرى والمتجلي��ة ف��ي الخل��ط بي��ن

القراءة والتلوة.
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تعن��ي ق��درته عل��ى التواص��ل م��ع الغي��ر كفاءة التلميذ في القراءة باللغة العربي��ة واللغ��ة الفرنس��ية،
بالفهم السليم للخطابات المرسلة إلي��ه كتاب��ة . ومنه��ا ق��راءة ك��ل أن��واع النص��وص المق��ررة ف��ي مس��تواه.

التلوة . م��ن يتل��وا نص��ا، ح��تى بص��فة س��ليمة، ق��د يك��ون ل يفه��م الق��راءة ال��تي تختل��ف ع��ن وتل��ك ه��ي
فح��واه. وذل��ك ح��ال ج��ل التلمي��ذ الص��غار ال��ذين يتل��ون الق��رآن الكري��م أو نص��وص ش��عرية أو ح��تى
نصوص بكتب القراءة المقررة، من دون استيعاب معانيها. فمثل هؤلء التلميذ ليست له��م كفاي��ة ف��ي

الق��رآن الكري��م تلوة القراءة. وأغلب المسلمين من العجم، أي من غير العرب. والكثير منه�م يجي�دون
عن ظهر قلب أو من المصحف من دون أن يفهموا فيه ش��يئا. وه��ذا خي��ر دلي��ل عل��ى أن التلوة ليس��ت

هي القراءة. 
  

و كفائدة لنا نحن أولي�اء أم��ور التلمي��ذ، حي��ن نري��د إم�ا اختب��ار كفاي�ة الق��راءة عن�د أبنائن��ا وبناتن�ا
ببيوتنا، أو نريد مساعدتهم فيها، علينا أن نتحاشى البدء بمطالبتهم بتلوة نص ما، بل نطالبهم ع��وض

 وبع��د تأك��دناثم نناقش معه��م محت��واه.في صمت  ذلك، وابتداء من السنة الولى ابتدائي، بقراءة النص
من حسن فهم النص يمكننا مطالبتهم حينئد بتلوته. هكذا يفهم التلميذ أن الغرض من القراءة ليس ه��و
تلوة النص كما هو شائع بمدارسنا العمومية، ب�ل اس�تيعاب مض��مونه. وف�ي مث�ل ه�ذا التمري��ن تح�دي

مشوق وممتع للتلميذ ولولي أمره المساعد له معا. 
  

م��ن أج��ل حف��ظ دروس��هم، بعب��ارة في ركن م��ن ال��بيت و كثيرا ما نطالب أبناءنا وبناتنا بالنزواء
تنفي��ر التلمي��ذ م��ن الدراس��ة، لن��ه ي��رى وبح�ق ف��ي الحف�ظ ع��ن م��ن ش�أنه "سير تحفظ". وهذا السلوب

بالنسبة للطفل والشاب ليس في حفظ ملخصات الدروس ع��ن ظه��ر قل��ب أي عقوبة مجانية. ظهر قلب
م�دى اس�تيعاب اطلع ول�ي الم��ر عل�ى فح�وى ال��درس ث�م اختب�ار تحدي مفيد. المطلوب بدل من ذلك

الولد أو البنت للمعلومات الموجودة به، بوضع أسئلة الفهم. هذا ما يجعل التلمي��ذ م��ن جه��ة يتش��بع ب��أن
عل��ى ابتك��ار طريق��ة المهم من الدرس هو مضمونه وليس نصه الحرفي، ويجعله من جهة ثانية يتعود

ب���دل م���ن حفظه���ا خاص���ة ب���ه يخ���زن به���ا ف���ي ذاكرت���ه المعلوم���ات الموج���ودة بنص���وص ال���دروس،
ع��ن ظه�ر قل��ب. الحف��ظ ع��ن ظه�ر قل��ب مطل��وب فق��ط ف�ي نص��وص الق��رآن كري��م والح��اديث المتع��ب

الخ...  من شعرو نثر، ومقولت العلم والحكام والمثال النبوية والنصوص الدبية
  

و التم��ارين التطبيقي��ة الكفيل��ة بتنمي��ة ك��ل الكفاي��ات عن��د التلمي��ذ، ه��ي بالض��بط ال��تي يق��ع فيه��ا
التقصير بالمدرسة البتدائية العمومية من جراء مضامين المقررات والمناهج والكتب المدرسية ال��تي
يتم فيها التركيز وحتى القتصار أحيانا على حشو عقول التلميذ بك��م ه��ائل م��ن القواع��د والمه��ارات.
ومن تلك الفات التركيز غلى تلقين التلميذ مهارة تلوة النصوص بدل من تمكينه��م م��ن قراءته��ا أي
من فن فهم مضامينها. وإذا ما اعتبر الستاذ أن الغرض من حص�ة الق��راءة ه�و القتص�ار عل��ى س�رد
النصوص، فقد يطالب تلميذه بحف�ظ نص��وص الق��راءة ب�البيت، ح�تى يجي�دوا تلوته�ا بالقس�م. وإذا م�ا

  كالمفتش على الخصوص تكون تلك التلوة مبهرة له ويستحق بها الستاذ تشجيعة. حضرها زائر
  
تحصل الفة بكل معانيها إذا ما نال بالفعل هذا السلوب من التدريس إعجاب المفتش. الشيء و

هذا الخلط المميت بين القراءة والتلوة في ذهن الس��اتذة. وم��ع الس��ف الش��ديد الذي من شأنه تكريس
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كثيرا ما يقنع بسماع التلميذ يتلون النص��وص م��ن أج��ل الحك��م عل��ى فاستقراء الواقع يؤكد أن المفتش
قدرتهم على القراءة، بدل من أن يتبين من فهمه��م له�ا بمناقش��ة مض��مونها معه��م. وب��ذلك التقص��ير ف��ي

نفسه قد أدى ما عليه في حصة القراءة حين يحولها إلى حصة تلوة.   التأطير يظل الستاذ يحسب
  

أما التلوة فهي فن الخطاب��ة ف�ي الن��اس. ول يجي��دها إل م��ن ك�ان يجي�د الق��راءة أول. وذل��ك ح�ال
ا م�ا، يق�وم بعملي��تين متت��ابعتين ومعق�دتين م��ن جمل��ة لخ��رى. المذيع بالذاعة والتلفزة. ال�ذي يتل��و نص �
يقرأ الجمل��ة بمعن��ى يفه��م معناه��ا، ث��م يتلوه��ا عل��ى مس��امع الن��اس للت��و. ويك��رر نف��س العملي��ة م��ع ب��اقي

النص��وص به��ذا المعن��ى الص��حيح، م��ن الولي��ات الجمل بدون انقطاع حتى آخر النص. وليس��ت تلوة
  في السلك البتدائي حتى ت عطى تلك الهمية التي تحظى بها بمدارسنا على حساب القراءة باللغتين.

  
و مما يساهم في أمية تلميذ البتدائي العمومي في اللغتين العربي��ة والفرنس��ية، والمس��تنتجة م��ن

، ه��و الخل��ط، بقص��د أو بغي��ر قص��د، بي��ن الق��راءةبالج��داول أعلهنس��ب الحاص��لين فيه��ا عل��ى المع��دل 
والتلوة. فحي���ن تتح���ول حص���ة الق���راءة إل���ى حص���ة تلوة وبالتن���اوب م���ن تلمي���ذ لخ���ر بع���د التلوة
"النموذجية" من طرف الستاذ، ومن دون أي توقف من أجل مناقشة مض��مون الن��ص، ل تك��ون تل��ك
الحصة فقط عقيمة من حيث تمكين التلميذ من كفاي��ة الق��راءة، ب��ل تول��د ل��ديهم التع��ب والمل��ل الممي��ت

م��ن الدراس��ة. ويمك��ن ملحظ��ة مظ��اهر ذل��ك التع��ب بالقس��م م��ن ج��راء مث��ل ه��ذه وح��تى المنف��ر له��م
ياحا فور خروحهم من القس��ام. الطف��ل كثل��ة م��ن الطاق��ة ريا وصق "الدروس" المملة، انفجار التلميذ جن
تنفجر بعد أن كانت مكبوتة بالقسم، بسبب انعدام دروس ت فرغ فيها تلك الطاقة. لتفريغها بالقسم وج��ب
وضع التلميذ أمام تحديات حقيقية من مثل فهم نص مثل بدل من تلوت��ه بالتن��اوب، أو ش��كل قطع��ة أو
تلخيص��ا أو إملء ن��ص أو تح��ري موض��وع إنش��ائي، أو ح��ل مس��ائل حس��ابية ب��دل م��ن مج��رد إنج��از
عملي��ات خ��ارج أي س��ياق وب��دل م��ن اس��تظهار ج��داول الض��رب أو ج��داول النظ��ام الم��تري أو القي��ام

بتحويلت فيه. 
  

 بحك��م م��ن الق��راءة باللغ��ة العربي��ة، و من حسن حظ التلميذ بالبتدائي، تنمكن هم بمحض الصدفة
أن هذه اللغ��ة مس��تعملة ك��أداة تحص��يل لم��واد أخ��رى كالتربي��ة الس��لمية والنش��اط العلم��ي والجغرافي��ة
والتاري��خ. هن��ا تص��بح نص��وص تل��ك الم��واد م��ادة للق��راءة بمعناه��ا الص��حيح، لن الس��تاذ يع��رف أن
المطلوب هنا هو إدراك مضامينها. وهكذا تمكنت الجيال الولى من المغاربة من بعد الستقلل م��ن
التواص��ل كتاب��ة عل��ى الق��ل باللغ��ة الفرنس��ية ف��ي س��ن مبك��رة. ك��انت ه��ذه اللغ��ة أداة تحص��يل ف��ي م��ادة

الرياضيات و"دروس الشياء" بالبتدائي والرياضيات والعلوم والجغرافية والتاريخ بالثانوي. 
  
 بتلوة نصوص الق��راءة بالتن�اوب بي��ن التلمي�ذ، الستاذ بالبتدائي اليوم، الذي ل زال يطالب و
عل��ى أن القصد من حصة القراءة هو بالضبط فهم نصوصها لم يستوعب بعد جيدا دليل على أنه خير

هو مطلوب في مادة التاريخ والجغرافية وغيرها، ولي��س مج�رد تلوته�ا بالتن�اوب م��ن بداي�ة غرار ما
الحصة إلى نهايتها. 

  
و مرة أخرى ودائم�ا، فل�ن تك��ون حص�ة الق��راءة حص�ة فه�م ومناقش�ة لمض��مون الن�ص المق��روء
ولن تكون باقي حصص المواد الخرى المهمة من تعبير كت��ابي ورياض��يات حص��ص مفي��دة ونافع��ة،

با في نهاية كل سنة دراسية أمام أولياء أمور التلميذ ع��ن مجم��ل نت��ائج إلسم يصبح نائب الوزارة محاسن
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آفة الخلط بين القراءة والتلوة


وميوالمؤسسات التعليمية العاملة تحت نفوذه. ولذلك 

م العم

ن التعلي
من أجل المساواة من العلى بي

ا أي من أجل والتعليم الحر،

ائجه كم

ن نت
أن يلتحق الول بالثاني فل بد للول من وجود مسؤول ع


اني.

ال بالث
  وف��ي غي��ابه س��يظل تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي يع��انون م��ن نق��ص آخ��ر ف��ي تك��وينهمهو الح
والمتمثل في كفاية التواصل مع غيرهم كتابة.
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عما يريد بنص م��ن إب��داعه، م��ن أج��ل التواص��ل م��ع كفاية الكتابة تعنى قدرة التلميذ على التعبير
ك��ن م�ن كفاي��ة الكتاب��ة. ق�د يس��تطيع التلمي��ذ مج�رد نق��ل نص��وص م��ن من الغير. وليس كل من يكتب هو م 
دون أن يستطيع كتابة نصوص من إبداعه للتعبير عما يريد. فمثل هذا التلمي��ذ يك��ون نص��ف متعل��م إذا
ك���ان يق���رأ فق���ط. وه���ذا م���ا يلحظ���ه المص���ححون لف���روض المتحان���ات، م���ن خلل أس���اليب الغ���ش
المستش��رية ح��تى ف��ي الث��انوي. فم��ن كلم��ة أو كلم��تين ف��ي الس��ؤال يلج��أ المرش��ح إل��ى فت��ح م��ا يس��مونه

 وينقل حرفيا النص أو النصوص الموجودة فيه من دون اعتبار لفحوى السؤال،"الحرز" أو "الحجاب"
أي لم يستطع قراءت��ه، وإم��ا لع��دم ق��درته عل��ى التع��بير ب��الجواب الص��حيح بن��ص م��ن إما لنه لم يفهمه

إبداعه وأسلوبه الخاص .

 ف��ي تل��ك و ه��ذا راج��ع لقل��ة ف��رص التع��بير الكت��ابي بمق��ررات التعلي��م البت��دائي. حص��ة الق��راءة
المقررات لسيت متبوع��ة مباش��رة وإلزامي��ا ب��الجواب كتاب��ة ع��ن أس��ئلة الفه��م. وليس��ت متبوع��ة إلزامي��ا
بتلخيص النصوص المقروءة. لتلخي�ص الن�ص المق�روء أهمي��ة قص�وى ف�ي تمكي��ن التلمي��ذ م�ن الق�درة
على الكتابة. الملخص يعف�ي التلمي��ذ م�ن ابتك��ار أفك�ار م�ن عن�ده، فالفك�ار موج�ودة بش�كل موس�ع ف�ي
النص المقروء، ويكفي التلمي��ذ ف��ي التلخي��ص، إع��ادة ص��ياغة نف��س الفك��ار بش��كل مقتض��ب وبأس��لوبه

التلمي��ذ إيج�اد الفك�ار ث�م ص�ياغتها وت��دوينها. وه�ذه مرحل�ة التع��بير الكت�ابي فيتطل��ب م�ن الخاص. أما
لحقة يمهد لها تلخيص النصوص.

 
 وإمعان���ا ف���ي تف���ويت ف���رص الت���دريب عل���ى التمك���ن م���ن الق���درة عل���ى الكتاب���ة، تح���ولت بتل���ك

مجرد تمارين إملئية من مثل ملء الفراغ في من إملء نصوص كاملة إلى حصة الملء المقررات
جمل متقطعة. أما التعبير الكتابي فلم تعد له في البتدائي تلك الهالة التي كانت له ل في اللغ��ة العربي��ة

بحق الداة الهم من بين أدوات التواص��ل بأي��ة لغ��ة. إل أن التعبير الكتابي هو ول في اللغة الفرنسية.
فالذي يكتب يعني أنه يفهم ما يقرأ وما يسمع، ويفهمه من يسمع كلمه ومن يقرأ خطاباته.

 
و بخلف كفاي�ة الق��راءة باللغ��ة العربي�ة ال��تي يتمك�ن التلمي��ذ م�ن ت��دارك نقص��هم فيه�ا م��ن خلل
تحصيل م��واد أخ��رى به��ا، يظ��ل ج��ل تلمي��ذ البت��دائي يع��انون م��ن ص��عوبة ت��دارك نقص��هم ف��ي كفاي��ة

الكتابي بنفس اللغة بسبب تلك النطلقة الناقصة والمبت��ورة ف�ي ه�ذا الش�أن. فم�اذا ع�ن ض�ياع التعبير
تلميذ التعليم العمومي فيحقهم في التمكن من اللغة الفرنسية ؟
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كفاية التواصل شفويا وكتابة باللغة الفرنسية أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة
بالمغرب. 

م��ن أج��ل التنمي��ة المس��تدامة ورف��ع تح��ديات العولم��ة ف��ي ك��ل المي��ادين العلمي��ة منه��ا والثقافي��ة
والص��ناعية والتجاري��ة، فك��ل لغ��ة أجنبي��ة م��ن اللغ��ات الحي��ة، تعت��بر الي��وم ح��تى بالع��الم المتق��دم، قيم��ة

مضافة ل يمكن الستغناء عنها. 
المتواجدة بالمغرب، من اللغات الحية التي ي عنول و بالضافة إلى اللغة السبانية، اللغة الفرنسية

ب��النظر لغ��زارة ت��واتر النت��اج عليه��ا ف��ي التق��دم العلم��ي والتكنول��وجي والتج��اري والص��ناعي. وذل��ك
العلمي والتكنولوجي بها وترجمة إنتاجات باقي اللغات إليها. 

فأمام الشبكة العنكبوتية على القل وعلى سبيل المثال، من ل يجيد اليوم إل لغة واحدة م��ن غي��ر
اللغات الغربية، يجد نفسه يسبح في بحر ضيق ومحصور من بحور المعرفة. وكلما ك��ان الش��خص ذا
كفاية تواص��ل بلغ��ة غربي��ة كلم��ا توس��عت ق��درته عل��ى النه��ل م��ن محي��ط أوس��ع م��ن محيط��ات المعرف��ة
المت��وفرة بالش��بكة. وعل��ى ه��ذا الس��اس فالفرنس��ية ب��المغرب م��ع الس��بانية بش��ماله وجن��وبه، مكاس��ب

وجب عدم التفريط فيها ومن الحكمة العض عليها بالنواجذ. 

ح�ق ف�ي اتب�اعه سياس�ة ع�دم تعري��ب التعلي��م الع�الي. اللغ��ة و بالنظر إلى ما سبق، فالمغرب جد م 
الواجب أن تسود ب��التعليم الع�الي ب�أي بل��د وبك�ل موض��وعية، ه�ي ال��تي له�ا قص�ب الس��بق ف�ي النت�اج
العلمي. وبتفاوت نسبي، فهذا ه�و ح�ال ج�ل لغ�ات الع��الم الغرب��ي. ه�ذا المج�ال ل مك�ان في�ه للش�وفينية
الزائدة والفارغة. ول خوف فيه على كل مقومات الهوية المغربي��ة ومنه��ا ك��ل اللغ��ات المحلي��ة ب��البلد
وعلى رأسها اللغة العربية. بل بالعكس تماما، اللغ�ة العربي��ة تغتن��ي بإثق�ان أهله��ا لب��اقي اللغ�ات الحي�ة.
ودليل عدم صواب التعريب المتطرف والمنغلق، هو كون جل من كانوا ين��ادون ب��الفراط في��ه، ك��انوا
من السباقين لتعليم أبنائهم وبناتهم بالبعثات الفرنسية والسبانية وحتى اليطالية، على حساب تعليمهم

اللغة العربية بالمستوى الذي يليق بها. 

فكل طالب مغربي اليوم، ل يجيد إل اللغة العربية فهو مظلوم بع�دم تمكين�ه م��ن لغ�ة حي�ة أخ�رى
يصبح تلقائيا مقصى حتما من أي تك��وين ب��التعليم الع��الي غربية متوفرة بالبلد. باللغة العربية لوحدها

المحدود الستقطاب. يعني ذلك إقص��اؤه م��ن ول��وج ك��ل الم��دارس العلي��ا وك��ل كلي��ات الش��عب العلمي��ة.
ومن كان محدود التكوين في اللغة الفرنس��ية، ح��تى وإن اس��تطاع ول��وج التعلي��م المح��دود الس��تقطاب،

مسافة أبعد من نقطة انطلق زملئه المجيدين لهذه اللغة. وتخس��ر ب��ذلك ينطلق فيه بإعاقة. ينطلق من
البلد جزء  من نخبها وطاقاتها البشرية. 

ضرورة تعمي��م كفاي��ة التواص��ل باللغ��ة الفرنس��ية م��ع تعمي��م تك��افؤ الف��رص ف��ي التمك��ن م��ن ه��ذه 
الكفاية بين كل أبنائنا وبناتنا بالتعليمين العمومي والحر، تقتضي أمورا، ثلثة علينا نحن أولي��اء أم��ور

تلميذ التعليم البتدائي العمومي اللحاح على الوزارة من أجل توفيرها، وهي :

. استعادة تعليم هذه اللغة بالتعليم العمومي ابتداء من المستوى التحضيري على القل)1
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جت مدارس ه��ذه الف��ترة م��نالمرهكذا كان   من دون مشاكل قبل وب عيد الستقلل. وخرس
تاري��خ البلد، تل�ك الجي��ال المزدوج��ة التك��وين ف��ي اللغ��تين، وال��تي بنن��ت ول زال��ت تبن��ي
ح��ق ف��ي مخ��الفته لبرام��ج ال��وزارة باعتم��اد المغ��رب الح��ديث. والتعلي��م الح��ر الي��وم ج��د م 
تك��وين م��زدوج اللغ��تين ابت��داء، لي��س فق��ط م��ن التحض��يري، ب��ل م��ن ال��روض. ونت��ائج
المتحان الموحد القليمي لنيل شهادة الدروس البتدائية تظهر تنفوق تلميذ التعليم الح��ر

. وعلي��ه، فل ول��ن نس��لم نح��ن أولي��اء أم��ورف��ي اللغ��تينعلى زملئهم من التعليم العمومي 
تلميذ العمومي بالتمييز بين أبنائنا وبناتنا بالتعليم الحر من جه��ة وأبنائن��ا وبناتن��ا ب��التعليم
العمومي من جهة ثانية. فذلك منافي لمبدأ تكافؤ الفرص بينه��م. والمطل��وب ه��و التس��اوي

بداي��ة التعلي��م البت��دائي وبم��وازاة بينهم من العل��ى، أي بتعمي��م تعلي��م اللغ��ة الفرنس��ية م�ن
تام��ة م��ع اللغ��ة العربي��ة. ج��ل م��دارس التعلي��م الح��ر موج��ودة بالحي��اء الش��عبية، وب��ذلك
تلمي��ذه ه��م م��ن نف��س الوس��اط الجتماعي��ة ب��ل م��ن نف��س الس��ر ال��تي ي��أتي منه��ا تلمي��ذ

 المزدوج اللغة أية مشكلة. بل ميزهم إيجابي��ا التعليم العمومي، ولم يشكل لهم ذلك التعليم
  عن زملئهم بالمدارس العمومية.

الح��ر و عليه فمبدأ تكافؤ الفرص بين كل أبنائنا وبناتنا بكل من التعليم العم��ومي والتعلي��م
يقتضي الرجوع إلى تدريس اللغة الفرنسية م��ن التحض��يري بالم��دارس العمومي��ة. وتنعل��م
ال��وزارة أن ه��ذا التع��ديل ل��ن يكلفه��ا زي��ادة ول��و أس��تاذ واح��د. فب��دل م��ن ت��دريس أس��تاذين
لقسمين اللغة العربية صباح مساء، ي��درس واح��د منهم�ا اللغ��ة العربي��ة لقس�م ف��ي الص��باح

اللغة الفرنسية للقسم الثاني حين يكون الول وللخر في المساء، والستاذ االثاني يدرس
عند أستاذ اللغة العربية في الصباح، ويقع العكس في المساء. 

ال��تركيز ف��ي تعلي��م اللغ��ة الفرنس��ية عل��ى الكفاي��ات ب��دل م��ن الحش��و الم��ذموم والك��امن ف��ي)2
 القتصار على تلقين المهارات.

تدريس ك��ل الم��واد، و كما سبقت الشارة إليه يجب أن يكون التركيز على الكفايات شأن
الثالثة ابتدائي على القل. ابتداء من

الرجوع إلى اعتماد اللغة الفرنسية كأداة تحصيل بالتعليم البتدائي العمومي والحر. )3
 م��ن جه��ة وم��ن أج��ل الع��داد القبل��ي من أجل توطيد الكفاي��ة التواص��لية باللغ��ة الفرنس��ية 

ب العلمية منها ولغيرها والتي تعتمد هذه اللغة في التعليم العالي من جهة ثانية، عن لكل الش 
يستحس��ن ب��ل يج��ب اس��تخدامها ك��أداة تحص��يل ف��ي الرياض��يات والنش��اط العلم��ي ب��التعليم

 ومواصلة ذلك النهج بباقي السلك.  البتدائي،

و بسبب غياب المسؤولية عن نتائج المؤسسات التعليمية يعاني المغرب من فرصة الستفادة
الكاملة من حظه من طاقاته العلمية من بين شبابه.
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ذو الكفاءة في الرياضيات ه��و التلمي��ذ ال��ذي يس��تطيع التعام��ل الس��ليم م��ع أي��ة مس��ألة م��ن مس��توى
تعليمه، من أجل فك رموزها واستخراج معطياتها والتخطي��ط للج��واب الس��ليم عل��ى أس��ئلتها ث��م التنفي��ذ

والنجاز باستعمال المهارات المناسبة من مخزون المهارات الحسابية بذهنه. 
  

 ف��ي تك��وين شخص��ية المتعل��م. حي�اة النس��ان مفروش��ةدور ترب��وي أساس��يو لكفاي��ة الرياض��يات 
بالمشاكل المتنوعة والمتتالية بوثيرة تختلف من وق��ت لخ��ر ولك��ن ل تنض��ب. والس��ر ف��ي النج��اح ف��ي
الحياة يكمن في التعامل السليم مع تلك المشاكل التي ل حصر لها. ومن المزايا التربوي��ة الناجم��ة ع��ن
التمك��ن م��ن الكف��اءة ف��ي م��ادة الرياض��يات، تمكي��ن المتعل��م م��ن المنهجي��ة المنطقي��ة والعقلني��ة ف��ي ح��ل
المشاكل اليومية التي تعترض حياته في كل الميادين. النجاح في حياة النس��ان يكم��ن ف��ي التعام��ل م��ع
مش��اكلها المتع��ددة والمتتالي��ة بنف��س الطريق��ة ال��تي تعل��م به��ا ف�ي المدرس��ة التعام��ل ف��ي الرياض��يات م�ع
المسائل الحسابية، من تشخيص وتحليل وترتي��ب للمعطي��ات وج��رد لك��ل الحل��ول الممكن��ة وليجابي��ات
وسلبيات كل منها، ث��م اختي��ار الح��ل الق��ل كلف��ة ث��م التخطي��ط المحك��م للنج��از ث��م التنفي��ذ. وال��ذي يق��ف

مسألة حسابية في حياته الدراسية ل يدري من أين يبدأ ول أين ينته��ي، ق��د يك��ون عاجزا ومرتبكا أمام
ممن يتصرف في حياته العادية بعشوائية، فل يدرك عواقب الحلول ال��تي يس��لكها ف��ي تخط��ي مش��اكله

اليومية إل بعد فوات الوان، ويؤدي عنها الثمن باهظا. 

ت على أبنائنا وبناتنا في البتدائي تمكينهم من هذه الكفاءة في الرياض��يات بإس��ناد و غالبا ما ي فنوس
المادة لساتذة يعترفون بضعفهم فيها ويكرهون حتى تدريسها خوفا من حرمان تلمي��ذهم م��ن التف��وق
فيها. وهكذا ي حرم المغرب كذلك من عنصر تربية أجياله الصاعدة على السلوكيات المتسمة ب��المنطق
والعقلنية وي حرم من في نفس الوقت من فرصة إفراز نصيبه من الطاقات العلمية من بين شبابه. 

بضغط منا، نحن أولي�اء أم��ور التلمي�ذ ل ب��التعليم العم��ومي ول ب��التعليم الح�ر، يج�ب أن يص��بح
مرل إسناد تدريس الرياضيات والمواد العلمية بالبتدائي لذوي الختصاص من دون غيرهم. وإذا ما ح 
بفع��ل ض��غطنا ن��ائب ال��وزارة مس��ؤولية نت��ائج المؤسس��ات التعليمي��ة ال��تي يش��رف عليه��ا، فس��يكون م��ن
مص��لحته الض��غط ب��دوره ف��ي اتج��اه إس��ناد م��ادة الرياض��يات للس��اتذة اله��ل له��ا. وف��ي غي��اب تل��ك
المسؤولية سيظل المغرب يعاني من عواقب التغطي��ة عل��ى ض��عف التلمي��ذ بنق��ط المراقب��ة المض��خمة

من أجل نقلهم أميين من قسم لخر ومن سلك لخر فبفعل ضغط إكراهات الخريطة المدرسية. 
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لما كانت المؤسسة التعليمية تؤدي الدور المطلوب منه��ا، ك��انت المتحان��ات القليمي��ة والوطني��ة
في نهاية كل س��لك، كفيل��ة لوح�دها ب��إفراز نس��ب مش�رفة م��ن الحاص��لين عل��ى المع��دل ف��ي ك�ل الم��واد.
وشيئا فشيئا أصبحت تلك النسب تتضاءل من جراء تراجع جودة التعلي��م والتك��وين. وب��دل م��ن الس��عي
إلى الرفع من مستوى التلمي��ذ بتحمي��ل نت��ائج المؤسس��ات التعليمي��ة للمتنف��ذين فيه��ا إقليمي��ا، وم��ن أج��ل
الحفاظ على سيولة مقبولة للتلميذ من سلك لخر من دون تكرار متكرر ونسب فص��ل ك��بيرة، لج��أت

 مضامين مواده��ا ح��تى يحص��ل أغل��ب التلمي��ذ الوزارة أول إلى تخفيض مستوى المتحانات بتبسيط
على المعدل وينتقلون إلى السلك الموالي بضعفهم. 

  
و مع الوقت استفحل ضعف التلميذ من سنة لخرى. فأصبح مع��ه ح��تى تبس��يط مض��امين م��واد
المتحانات ل تفرز النسب المطلوبة من الحاصلين على المعدل من أجل نقلهم للس��لك الم��والي. وب��دل
مرة أخرى من تحميل نت�ائج المؤسس��ات التعليمي��ة للمتنف�ذين فيه�ا إقليمي�ا م��ن أج�ل الرف��ع م�ن مس�توى
التلميذ اعتمدت الوزارة دعم نقط المتحانات الموحدة بنقط المراقبة المس��تمرة الزائف��ة والمب��الغ فيه��ا
حتى تفرز تل��ك النت��ائج المزيف��ة النس��ب المطلوب��ة م��ن الحاص��لين عل��ى المع��دل ونق��ل جله��م أميي��ن إل��ى

السلك الموالي. 
  

و هك��ذا ظل��ت إل��ى الي��وم، ح��تى نق��ط تل��ك المتحان��ات الموح��دة إقليمي��ا والج��د المبس��طة تك��ذب
 % كل سنة95بوضوح زيف نقط المراقبة المستمرة المحتسبة في المعدل العام، من أجل فرز معدل 

من تلميذ السادس ابتدائي منتقلين بأمية أغلبهم إل��ى الع��دادي. والج��دول الت��الي والمش��ار إلي��ه أعله،
يشير إلى متوسط تلك النس��ب بك��ل م��دارس التعلي��م العم��ومي ب��المغرب. ويمك��ن لي ك��ان إع��داد نف��س
الجدول، وبمعطيات جد متقاربة، من خلل مجمل البيانات الفردية لنتائج امتحان نيل شهادة ال��دروس

  البتدائية بكل مدرسة عمومية بالمغرب. 
عناصر المعدل العام

الحاسم في نيل
شهادة الدروس

البتدائية 

ثقل كل عنصر في المعدل العام 
  

ظروف المتحان 
  

متوسط نسب عدد الحاصلين على المعدل 

مع�������دل المرقب�������ة
المس��تمرة للس��دس

الول 

  
25% 

75% 
  

تنجز هذه المتحان��ات
بمدرس��������ة التلمي��������ذ

المرشحين. 
يض��������ع مواض��������يعها
ويش����������رف عليه����������ا
ويص�������حح أوراقه�������ا
أساتذة تلميذ السادس��ة

بنفس المدرسة 
  

99% 

مع������دل المتح�����ان
المحلي الموحد 

25% 99% 

مع�������دل المرقب�������ة
المس��تمرة للس��دس

الثاني 

25% 99% 

مع���������دل المتح���������ان
الموحد القليمي. 

25%
  
  

يض������ع مواض������يع
المتح�����ان أس�����اتذة
تلمي���������ذ الس���������نة

السادسة 
ينجز المتح��ان ف��ي
العدادية المس��تقبلة
تح��������ت إش��������راف

العربي������ة م������ع التربي������ة
السلمية (كأداة دعم) 

44% 09% 

 % 06الفرنسية 

 % 02الرياضيات 
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مديرها 
يش������ارك ف������ي
الحراس���ة والتص���حيح
وإع��داد النت��ائج أس��اتذة
نفس العدادية، بمعي��ة

 التعلي�����������م أس�����������اتذة
البت����دائي م����ن غي����ر
أس����������اتذة التلمي����������ذ

المرشحين. 

 %95   %100المعدل العام 

  

الجدول بالوضوح ال��ذي ل يحت��اج مع�ه لي تعلي��ق. نق��ط المتح�ان الموح��د القليم��ي تش��هد عل��ى
% ف�ي المع�دل الع�ام75تص��خيم نق�ط المراقب��ة المس�تمرة. واحتس�اب ه��ذه النق�ط المزيف��ة بنس�بة  فداحة

تعتبر بمثابة استهلك المنشطات المحرمة في الرياض��ة. والمح��رم الغي��ر مقب��ول ف��ي الرياض��ة أص��بح
طبيعي وحتى جد عادي في التعليم ببلدنا، على حساب تكوين أبنائن��ا وبناتن�ا وعل��ى حس��اب مس��تقبلهم

ومستقبل البلد المرتبط ارتباطا ووطيدا بمستقبلهم. 
  

و رغم كل ذل��ك فه�ذا تعلي��ق ال��وزارة عل��ى ه��ذا المتح�ان بتل��ك المواص��فات : "وض��من مكاس�ب
الص��لح خلل المرحل��ة الول��ى ال��تي نق��ف عليه��ا الي��وم ، أود أن ألف��ت النتب��اه إل��ى النظ��ام الجدي��د
للمتحانات. وهو نظام جد متقدم مقارنة مع أنظمة امتحان أخرى في عدة بل��دان ش��قيقة وص��ديقة. فق��د


ةأخ��ذ ه��ذا النظ��ام بعي��ن 

ة والجتماعي

ياته المرجعي

ي وخصوص

ذ المغرب

ات التلمي

ار إمكاني
العتب
. كما أعطى أهمية خاص��ة للبع��د الجه�وي. ول��م يع��د المتح��ان ف�ي بلدن��ا يرع��بوالثقافية والجغرافية

جعة،التلمي��ذ والع��ائلت

ة مش

ائج الولي

انت النت
 ول��دينا وع��ي بإمكاني��ات الس��تدراك والتط��وير. فك

                         1لعادة الثقة في النفوس، وفي الدراسة، وفي المدرسة والجامعة المغربيتين."
  

و يشير التعليق إلى أن هذا النمط للمتحان هو موافق لمكانيات خصوصيات التلمي��ذ المغرب��ي.
فالعيب المستشف م��ن ه��ذا التعلي��ق، لي��س ف��ي البرام��ج والمناه��ج وغي��اب مس��اءلة ومحاس��بة المتنف��ذين
إقليميا في المؤسسات التعليمية عن نتائجها ولكن العيب في قدرات التلميذ المغرب��ي المف��ترض حس��ب
التعليق أنها متميزة أصل بالضعف من دون باقي التلميذ بباقي العالم. ول حول ول قوة إلل بال، ول
يكل��ف ا نفس��ا إلل وس��عها. ونس��ي ص��احب التعلي��ق أن تلمي��ذ التعلي��م الح��ر ببلدن��ا مغارب��ة كتلمي��ذ
العمومي ويحصلون مع ذلك على نتائج جد مشرفة في نفس المتحانات التي تمر ف��ي نف��س الظ��روف
إلى جانب تلميذ التعليم العمومي. وعليه وجب تصحيح التعليق بم�ا يل��ي " فق��د أخ�ذ ه��ذا النظ��ام بعي�ن
العتبار إمكانيات التلميذ المغربي ب��التعليم العم��ومي وخصوص��ياته المرجعي��ة والجتماعي��ة والثقافي��ة

والجغرافية." 
  

فسبحان ا، جل المدارس الحرة توجد بالحياء الشعبية وتلمي��ذها م��ن نف��س الحي��اء ب��ل أحيان��ا
من نفس أسر تلميذ التعليم العمومي، ورغم ذلك وبحسب ذلك العليق، يتميز تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي

 مغ��ايرة لخصوص��ياتجغرافي��ة، وح��تى خصوص��يات مرجعي��ة واجتماعي��ة وثقافي��ةع��ن غيره��م بـ : 
تلميذ التعليم الحر ولبناء وبنات كاتب التعليق ومن يؤيده في ذلك وي��واليه، وال��ذين يدرس��ون ل ش��ك

 25الصفحة  2005وثائق المنتدى الوطني للصلح ليوليوز  1
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عن القليميين في المؤسسات التعليمية في التعليم الحر. وبدل من توجيه التهام إلى تقصير المتنفذين
خصوص��يات أبنائن��ا وبناتن��ا ومرجعيته��م والجتماعي��ة والثقافي��ةتلك النتائج الهزيلة أصبح المتهم هو "

 فعلين��ا إدن نح��ن أولي��اء تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي تغيي��ر جل��دتنا وخصوص��يات ثقافتن��اوالجغرافي��ة."
الصحيح مع المتحانات الغير المزيفة.  التعليم يستحق أبناؤنا وبناتنا حتى

  
لنا نحن أولياء أمور تلميذ التعليم العمومي أن نتأم��ل فح��وى ه��ذا التعلي��ق حي��ن نعل��م أن��ه ص��ادر
عن أول مسؤول بوزارة التعلي��م ببلدن��ا. تبس��يط المتحان��ات وتزي��ف نتائجه��ا بنق��ط المراقب��ة المس��تمر
هي بحسب ذل��ك التعلي��ق، فق��ط م��ن أج�ل س��واد عيونن��ا وعي��ون أبنائن�ا وبناتن��ا ال��ذين يج��ب ع�دم إدخ�ال
الرع��ب عليه��م باعتم��اد نت��ائج غي��ر مزيف��ة. ف��وجب م��ن أج��ل ذل��ك تزييفه��ا بنق��ط المراقب��ة المس��تمرة

عل��ى المدرس��ة والتغطية بها على أمي�ة ض��عف أبنائن�ا وبناتن��ا المرع��ب بع��د س�ت س��نوات م��ن تردده��م
ل��م يع��د المتح��ان ف��ي بلدن��ا يرع��ب التلمي��ذالبتدائي��ة. وه��ذه ه��ي عب��ارة التعلي��ق ف��ي ذل��ك الص��دد: " 

 وعليه، فإن لم نتحرك من أجل إنقاذ الموقف بتحميل مسؤولية نتائج مردودية المؤسس��اتوالعائلت"
التعليمية للمتنفذين فيها إقليميا فسيستمر الحال على ما هو عليه، والمتضرر الول والخير ليس فق��ط

أبناؤنا وبناتنا بل كل الوطن. 
  

و من مساوئ تضخيم معدلت المتحانات في نهاية كل س��لك باعتم��اد نق��ط المراقب��ة المزيف��ة م��ا
يلي : 
  

 في كل الس��لك وص��ول إل��ى التعلي��م الع��الي المفت��وح ال��ذياستفحال المية من بين أغلب التلميذ)1
ج��د ف��ي مق��ابله التعلي��م سمي كذلك من حيث يستقطب كل حاملي الباكالوريا من دون أي تمييز. وو 

بي��ن الحاص��لين عل��ى ش��هادة الباكالوري��ا العالي المحدود الستقطاب. وسمي كذلك لنه ينتق��ي م��ن 
أصحاب المعدلت الممتازة ويقصي الباقين. هكذا يميز عمليا هذا التعليم، بين الباكالوريا الحقيقي��ة
والباكالوريا المزيفة. وإمعانا فتحقير هذه الخيرة عدد من المرافق العمومية والخاصة ت��درأ عنه��ا
تدفق المرشحين للدراسة أو العمل م��ن س��نة لخ��رى بتحدي��د ص��لحية ش��هادة الباكالوري��ا ف��ي س��نة
واحدة. يطلبون شهادة جديدة. والحاملون لش��هادة تق��ادمت ص��لحيتها بم��رور س��نة عليه��ا م��ن دون

يلتحقون بقوافل ضحايا الهدر المدرسي في سن متقدم من دون تك��وين ول حرف��ة عمل أو دراسة،
تمكنهم من العيش الكريم. 

و ليس المي في ه�ذه المس��تويات م��ن التعلي��م الط��الب ال��ذي ل يق��رأ ول يكت��ب ول يحس��ب، ولكن��ه
س��نة بع�د أخ��رى، إل��ى ح�د الطالب الذي ل يستطيع مسايرة دروسها رغم تبسيطها من أج��ل أمث��اله

إفراغها من محتواها. ودليل أمية طلبة التعليم العالي المفتوح وبهذا المعنى، هي ه��ذه الش��هادة م��ن
الوزارة نفسها : 

  

 % 10.03: أربع سنواتنسبة الطلبة الحاصلين على الجازة في 
 % 40.38نسبة الطلبة الحاصلين على الجازة في أكثر من أربع سنوات:

  سنوات9.33معدل الفترة الزمنية للحصول على الجازة:
بدل من الربع سنوات

1المقررة
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 بي��ن الطلب��ة. الط��الب ب��ل ح��تى تلمي��ذ الس��ادس ابت��دائي يعل��م عل��متفش��ي عقلي��ة التك��ال والتواك��ل  )2

اليقين، من خلل بي�ان النت��ائج، أن�ه ينتق�ل م�ن قس�م إل��ى قس��م وم�ن س�لك لخ�ر فق�ط "بفض��ل" نق�ط
المراقبة المستمرة المزيفة. ويستأنس ب��ذلك ويتش��بع بعقلي��ة النس�ان الم��دلل وبض��رورة الس��تمرار
بمده ومساعدته بكل ما يطلبه طيلة حياته من دون أي جهد منه في المقابل. طيلة الحي��اة المدرس��ية
ينش��أ التلمي��ذ والط��الب عل��ى حي��ازة نق��ط ل يس��تحقها. وبع��د مغ��ادرته للدراس��ة تس��تفحل حاجي��اته
لمقومات الحياة فيطلب استبدال النقط بالنقود من دون مقابل. يبدأ بقهر الب��وين عل��ى ذل��ك. ومنه��م
من ينتقل إلى قهر باقي أفراد المجتمع على ذلك. يفضل الغش والحتي��ال وح��تى الس��رقة م��ن أج��ل
كسب المال، بدل من كسبه بال�دخول ف�ي ال��دورة النتاجي�ة المش��روعة بالك��د مقاب��ل خل��ق ال��ثروات

لباقي المجتمع. 
  

 ف�ي نهاي�ة الث��انوي الت�أهيلي، تري��د ال��وزارة التخل�ص م�ن ظاهرة الغش في المتح�ان وف�ي غي��ره.)3
أكبر قدر من الطلبة من دون باكالوريا مزيفة، في عمر متقدم، يه��ون عليه�ا في�ه اله��در المدرس�ي.

 % من المعدل الع��ام. الط��الب الناش��ئ عل��ى25فتقلص مقدار احتساب المراقبة المستمرة إلى فقط 
عقلية التواك��ل طيل��ة حي�اته الدراس��ية ب��تزييف المؤسس��ة لنت��اجه، ل يفه�م ه��ذا التح��ول ض��ده فيأب�اه.
ومن حيث هو عديم القدرة على رفع تحدي اجتياز المتحان بجهده فقط، يلجأ إلى أخد الدعم الذي
سلب منه بالغش وبالتفنن في��ه. فتفش��ي ظ��اهرة الغ��ش ه��ي نتيج��ة طبيعي��ة للعن��ة تزيي��ف نت��ائج ب��اقي

  المتحانات بنقط المراقبة المستمرة المزيفة.
  

 عقلي��ة التك��ال والتواك��ل عل��ى نق��طاله��روب م��ن روح المقاول��ة والمب��ادرة ورك��وب مخاطره��ا.)4
المراقبة المستمرة، المتبعة في المتحانات ببلدنا، تقتل في ش�بابنا روح المب��ادرة وروح التح��دي،
وتقتل فيهم روح المقاولة. فحتى مع توفر رأس المال الكافي والك��ثر م��ن الك��افي، بتض��حيات م��ن
الع��ائلت الفقي��رة، ن��رى ش��بابنا، بع��د إخف��اقه ف��ي الدراس��ة، يتحاش��ى البح��ث ع��ن رك��وب مخ��اطر
السهام في القتصاد المحلي المشروع والنافع. وبعقلي��ة التك��ال والتواك��ل ال��تي نش��أ وش��ب عليه��ا
بمدارسنا من خلل المتحانات المدعم��ة بنق��ط المراقب��ة المس��تمرة المزيف��ة، نج��د م��ن يفض��ل منه��م
دائم��ا المغ��امرة بتل��ك الم��وال ف��ي التج��اه المع��اكس ل��روح المب��ادرة والتح��دي وروح المقاول��ة،

وراء البح�ار م��ن أج��ل الم�ل ف��ي س��راب ي س�ر العي��ش إلى ما فيفضل عليها ركوب قوارب الموت
بالعمل فقط كمأجور. فبعيدا عن المشاكل والمخاطر التي تحف الخوض ف��ي المب��ادرة المقاولتي��ة.
يفضل مثل هؤلء الشباب الذين شبوا على تزييف نتائجهم الدراسية، التضحية بمليين الس��نتيمات
ف��ي رك��وب ق��وارب الم��وت م��ن أج��ل س��راب عم��ل ب��أجرة مض��مونة م��ن دون مش��اكل، ب��دل م��ن

المغامرة والمخاطرة بها في مشروع ببلده فيما ينفع الناس، خوفا من ربح غير مضمون. 
  

و ك��ل ه��ذا غي��ض م��ن في��ض، كنتيج��ة ش��به حتمي��ة لتم��ادي ال��وزارة ف��ي تزيي��ف نت��ائج التلمي��ذ
والطلب��ة باحتس��اب نق��ط المراقب��ة المس��تمرة المزيف��ة ف��ي المع��دلت العام��ة، م��ن أج��ل ض��مان س��يولة
التلمي��ذ م��ن قس��م لخ��ر وم��ن س��لك لخ��ر، ب��دل م��ن ض��مان تل��ك الس��يولة بتحمي��ل نت��ائج المؤسس��ات
التعليمية للمتنفذين فيها إقليميا وجهويا، أي بدل من تعليم وتسيير وتدبير يسفر ع��ن نت��ائج مش��رفة م��ن

خلل المتحانات الموحدة فقط من دون احتساب أية نقط مزيفة. 
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عواقب التغطية على ضعف التلميذ بنقط المراقبة المستمرة المضخمة

  
و مرة أخرى لن ي لتفت إلى مراجعة البرامج والمناهج وطرق تس��ير المؤسس��ات العمومي��ة عل��ى
غرار التعليم الحر الناجح إل إذا قرر أولياء أمور تلميذ التعلي��م العم��ومي الت��دخل لمس��اءلة ومحاس��بة
المتنف���ذين الجه��ويين عل��ى نت��ائج ت��دبيرهم للمؤسس��ات التعليمي���ة م��ن خلل البيان��ات الجماعي��ة لك��ل
المتحان��ات الموح��دة القليمي��ة منه��ا والوطني��ة. والت��دابير الفعال��ة ه��ي ال��تي ترف��ع م��ن مس��توى تعلي��م
وتكوين التلميذ وليست تلك التدابير المتعددة والمتنوعة التي عرفها تعليمنا والتي لم يكن له��ا أي أث��ر

يذكر على مستوى أبنائنا وبناتنا.
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نته من كل وسائل النف��وذ فيه�ا ومنحت��ه امتي��ازات م��ن كل إذا ما سلمتن تدبير أعمالكن لشخص ما ومن
أجل إنجاحها، ثم لم ت حدد له في المقابل أه��دافا علي��ه أن يص��ل إليه��ا ف��ي م��دة معين��ة، ول��م ت كل��ف نفس��ك

 فتلك هي س��وء الحكام��ة ال��تي ل نقب��ل به��ا.عناء محاسبته عليها، فانتظر خـــــــراب أعمالك وإفلسها
في القطاع الخاص ولكن نغفل عنه�ا ونس��كت عليه��ا ف�ي ج��ل القط�اع الع��ام ويع��اني منه�ا الي��وم التعلي��م

 التعليم بالمغرب ف��ي م��ؤخرة ترتي��ب ب��اقي ال��دول العمومي ببلدنا على الخصوص.و بسببها فقط ظل
في كل التقارير الدولية، ومنها على س��بيل المث��ال تقري��ر البن��ك ال��دولي ال��ذي احت��ل في�ه المغ��رب رتب��ة


فحة  متدني���ة م���ن بي���ن ال���دول العربي���ة، والمش���ار إليه���ا ف���ي الرس���م البي���اني م���ن

 وتقري���ر،16الص
PIRLS2006: المريكي. ومما جاء غبه 

Des résultats décevants des élèves  marocains à l’étude PIRLS2006
Les élèves marocains de 4ème année primaire se sont encore une fois distingués sur la scène

mondiale  en  figurant  parmi  les  participants  ayant  le  plus  faible  rendement  à  une  évaluation
internationale des habiletés en lecture scolaire. Ils ont même enregistré un résultat plus faible que
celui réalisé en 2001 dans la même étude (323 en 2006 contre 350 en 2001، le score moyen de PIRLS
étant 500). Avec 323 points، le Maroc se place loin au dessous de la moyenne. Il a perdu 27 points
par rapport à l’édition précédente de 2001. Il a conserve son rang d’avant-dernier de la classe sur
45 pays. Il n’a pas su tirer les conclusions de sa mauvaise prestation de 2001 pour progresser، alors
que des pays qui participent pour la première fois au test l’ont devancé. Des pays économiquement
comparables au Maroc (en terme de PIB comme la Moldavie، la Géorgie et l’Indonésie) ont eu des
résultats meilleurs.1

و دور جمعيات الباء ينحصر اليوم في الضغط من أجل توفير الوسائل، من مقعد وأساتذة لك��ل
تلمي��ذ. ولكنه��ا تغف��ل ع��ن اله��م م��ن ك��ل ذل��ك، تغف��ل ع��ن مس��اءلة ومحاس��بة المس��ؤولين ع��ن مردودي��ة
المؤسس��ات التعليمي��ة ف��ي نهاي��ة ك��ل س��نة دراس��ية. وس��يتم تحقي��ق الرف��ع م��ن مس��توى تلمي��ذ التعلي��م
العمومي إلى مستوى تلميذ أرقى المدارس الحرة كح��د أدن��ى، ي��وم يص��بح ن��ائب ال��وزارة المتنف��ذ ف��ي
المؤسس��ات التعليمي��ة العمومي��ة، مس��ؤول  ومحاسن��ب ا ع��ن نت��ائج مردوديته��ا أم��ام أولي��اء أم��ور التلمي��ذ.
وهذا بالضبط ما أشار إليه وبحق، تقرير البنك ال��دولي ح�ول التعلي��م بالش��رق الوس��ط وش��مال إفريقي��ا

 ومما جاء فيه : "المساءلة العامة".تحت عنوان 

م��ن أكبر قدرا مواطنيها منحت البلدان التي أن الصحيح من هل أفضل؟ عامة مساءلة لديه كانت الذي  من"
أنظم��ة ل��ديها خ��اص، بشكل بالتعليم المحددة الصلة ذي الصوت للستماع إلى وآليات عام، بشكل المسموع الصوت
تفعل؟ لم التي تلك من أفضل ونواتج تعليمية تعليمية

واعتب��ار المعلوم��ات، عل�ى الحص��ول عل�ى المواطنين قدرة مدى الذي يقيم العامة المساءلة مؤشر باستخدام 

تبدال ف��ي والش��تراك وتص��رفاتهم، قراراته��م ع�ن مسؤولين الحكوميين وكبار الموظفينزعمائهم 
م�ن اختي
ار واس
بق�در تتمت��ع ولبن��ان. فه�ذه البل�دان الردن والك��ويت بخاصة أداء،كانت البلدان أفضل أن يبدو السلطة، مواقع يحتلون

دا أداء، البل��دان أدنى من العامة المساءلة من نسبيا أكبر

ا ع

رب م
بم��ا الداء، المتوس��طة البل��دان مواطن��و أم��ا .المغ
ه��ذه العام��ة. وتفي��د المساءلة من معتدلة بمستويات يتمتعون فإنهم والجزائر، السلمية ومصر إيران جمهورية فيها

1 Commentaire  du  rapport  PIRLS2007 Par  l’Association  Marocaine  pour  l’Amélioration  de  la
Qualité de l’Enseignement (AMAQUEN)
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م��ع المتوافق��ة والح��وافز الهندس��ة الجي��دة، م��ن تركيب��ة إل��ى يحتاج جيدة تعليمية نواتج تحقيق بأن التذكرة في الحالت
"1.العامة والمساءلة المرغوبة، النتائج

و يحت���ل المغ���رب الرتب���ة م���ا قب���ل الخي���رة م���ن بي���ن ال���دول العربي���ة، ف���ي موض���وع المس���اءلة
 م��ن نف��س التقري��ر. وكف��اءة وإخلص رج��ال ونس��اء19  لص��فحة   ابحسب الرسم المبياني بآخر  العامة،

التعليم العمومي لوحدهما، ل يكفيان لتحقي�ق الج��ودة المطلوب��ة بمدارس�نا. فأفض��ل اللع��بين ب�المنتخب
الوطني بكرة الق�دم ل ب�د له�م م��ن م�درب ن�اخب يق�ودهم إل��ى النص��ر. عل�ى غ��رار ذل�ك فل ب�د لرج�ال

لنائب الوزارة أن يك��ون ونساء التعليم من قائد يقودهم إلى تحقيق النجاح المطلوب في مهامهم. فل بد
با  عن نتائج المؤسسات التعليمية، حتى ي صبح من مصلحته الكيدة  استعمال وتركي��ز مسؤول وم حاسن

كل نفوذه على توجيه جهود تلك الموارد البشرية وتسديدها وترش��يد خطاه��ا نح��و اله��داف المنش��ودة.
وذلك هو الحال بكل القطاع الخ�اص بالنس��بة للمتنف��ذ ف�ي ك��ل مقاول��ة من�ه، ومن��ه المؤسس��ات التعليمي��ة
الخاصة. ول أمل في الرفع من مستوى تلميذ التعليم العمومي من دون تحميل المتنفذ فيه المس��ؤولية
عن نتائج مؤسساته. ويبقى دور أولياء أم��ور التلمي��ذ م��ن أه��م العناص��ر الكفيل��ة بتحقي��ق ه��ذا الش��رط.

 م�ا يص��طلح عل�ى تدخلهم من أجل تحقيقه ليس فقط ج�د مش�روع ب�ل ج�د مطل��وب، وي�دخل ف�ي نط�اق

فحة تقري��ر البن��ك ال��دولي  تس��ميته الي��وم بالديمقراطي��ة التش��اركية. وه��ذا م��ا أش��ار إلي��ه
 تح��ت22  بالص

 "من المسؤولية تجاه الدولة إلى المسؤولية تجاه الجمهور: التعليم له رئيس جديد"عنوان 
  
بمدارسنا الحرة. بامتياز تلك الجودة متوفرة تحقيق الجودة بالتعليم العمومي جد ممكن ما دامت 

مس��توى   .يج��ب تش��جيعها والمحافظ��ة عليه��ا وعلي��ه فالم��دارس الح��رة ببلدن��ا مكس��ب وقيم��ة مض��افة
تلمي��ذها المتمي��ز والممت��از يش��هد عل��ى الح��د الدن��ى ال��ذي ي مك��ن ب��ل ينج��ب عل��ى المس��ؤولين تحقيق��ه

العم��ومي، ول العدي��د م��ن رج��ال ونس��اء التعلي��م  وما يزكي هذه الحقيقة ه��و ك��ون.العمومية بالمدارس
فلي��س. تعليم أبنائهم وبن��اتهم ب��التعليم الح��ر يفضلون سيما جل بل كل المسؤولين عن تعليمنا العمومي،

. بالخباز الجيد صاحب المخبزة الذي ل يرضى بخبز مخبزته لدويه
  

و التعليم العمومي بأي بلد، ليس ل بمنسة ول مجرد صدقة من الدولة على المواطنين حتى تك��ون
يوم��ا ول��ن يك��ون أب��دا خدماته أقل جودة من خدمات المدارس الحرة. فما كان التعلي��م العم��ومي ببلدن��ا

 أك��ثر م��ن رب��ع ميزاني��ة الدول��ة، الممون��ة م��ن جباي��ة ض��رائب بالمج��ان. إن��ه يكل��ف الخزين��ة العام��ة
الم��واطنين. فل ب�د م��ن مس�اءلة ومحاس�بة المس��ؤولين عل��ى نت�ائج اس�تثمار ه��ذا الك�م اله�ائل م��ن الم�ال

العام. 
  

أولي��اء أم�ور تلمي��ذ التعلي�م العم��ومي، ب�ل م��ن واجبن�ا المطالب�ة ب�أن يرق�ى فمن حقنا إدن، نح�ن 
علين�ا أن ل نقب��ل ول مستوى أبنائنا وبناتنا إلى مستوى تلميذ أرق�ى مدرس�ة ح�رة ببلدن�ا كح�د أدن��ى.

نرضى لفلذات أكبادنا أبدا، بأقل من الجودة والنت��ائج ال��تي يرض�اها المس��ؤولون ع�ن التعلي��م العم��ومي
لبنائهم وبناتهم بالتعليم الحر. 

  

،18الفقرة الخيرة من الصفحة   تقرير البنك الدولي1
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علينا، نح��ن أولي��اء أم��ور التلمي��ذ، الض��غط والمطالب��ة بتس��يير الم��دارس العمومي��ة بنف��س النظ��ام
المعم��ول ب��ه ب��التعليم الح��ر  وبتعلي��م وتك��وين وتربي��ة أبنائن��ا وبناتن��ا بنف��س المناه��ج والبرام��ج والكت��ب

المدرسية المتبعة بأرقى تلك المدارس، مع واجب تحقيق نفس النتائج المحققة بها كحد أدنى. 
  

و بالنسبة للوطن ككل فعلى التعليم ببلدنا أن يرقى إل��ى مس��توى طموح��ات وتطلع��ات وتح��ديات
العهد الجديد القتصادية والجتماعية والثقافية والسياسية. أم��ا إذا م��ا بق��ي عل��ى ح��اله فبس��بب تقاعس��نا
نحن أولي��اء أم��ور التلمي��ذ. وم��ن ش��أن ذل�ك، ل ق��در ا، فرمل��ة ك�ل تل��ك التطلع��ات وتل��ك الطموح��ات

وتلك التحديات. 
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إصلح التعليم رهين بتدابير ترفع من مستوى التلميذ

إصل ح التعليم رهين بتدابير ترفع من مستوى التلميذ
يجب التسليم بأن النتائج الجمالية للمتحانات الموحدة القليمي��ة لني��ل ش�هادة ال��دروس البتدائي��ة
أو شهادة الدروس العدادية، هي على علتها، مقياس جيد لمردودي��ة المؤسس��ات التعليمي��ة. وه��ي من��ذ
أكثر من عقدين م��ن الزم��ن بالهزال��ة ال��تي تك�ذب نق��ط المراقب��ة المس��تمرة المب��الغ فيه��ا والمحتس��بة ف�ي

المعدل العام من أجل : 
التغطية على العجز الهائل الحاصل في تعليم وتكوين التلميذ )1
إفراز نسبة عالية من التلميذ المنتقلين إلى الع��دادي رغ��م المي��ة المتفش��ية ف��ي أغلبه��م،)2

والمطلوبة تحت ضغط إكراهات الخريطة المدرسية. 
  

و يمكن اليوم قياس العجز الحاص��ل ف�ي تعلي��م وتك��وين أبنائن��ا وبناتن�ا ب��التعليم العم��ومي، ب��الفرق
الحاصل بين نسبة التلميذ الحاصلين على المعدل في المتحانات الموحدة القليمية ونسبة الحاص��لين
منهم على المعدل في المراقبة المستمرة. وهذا العجز ه��و بالض��بط المش��كل ال��ذي يع��اني من��ه الجمي��ع.
ول كلم عنه أب��دا ف�ي أي تش�خيص لواق�ع التعلي��م المش��تكى من��ه م�ن ط��رف الجمي��ع. تتح��رك ال��وزارة
باستمرار بتدابير مـــــــــــــــــــــــــــا من أجل معالج��ة مش��كل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ا بعي��دا ك��ل
البع��د ع��ن المش��كل الحقيق��ي والت��دابير الفعال��ة م��ن أج��ل مع��الجته. وف��ي الج��دول الت��الي بع��ض تل��ك
الج��راءات والمجه��ودات ال��تي م��ن ش��أنها أن تظ��ل عقيم��ة وعبثي��ة ب��النظر إل��ى ض��رورة الرف��ع م��ن

مستوى تلميذ التعليم العمومي على القل إلى مستوى تلميذ التعليم الحر. 
  


ترض أوالتدابير الوزارية 
المشكل المف

ك



ه بتل



وحى إلي


الم

التدابير 

ملحظات النتيجة الفئة المستهدفة 

     إح����������������داث 
مختل����ف المج����الس
بالمؤسسة التعليمية

     ت���داريب ف���ي 
إط��������ار التك��������وين

المستمر 

تس�����������يير وت�����������دبير
المؤسسة 

م�����ديرو المؤسس�����ات
التعليمية 

ل ش����يء ي����ذكر م����ن
غي����ر تعقي����دات ف����ي
تس��������يير المؤسس��������ة
أحيان���ا، عل���ى كاه���ل

إدارتها 

م��ا اش��تكى يوم��ا م��دير م��ا م��ن مش��اكل
ف��ي ت��دبير وتس��يير مؤسس��ته تس��تدعي
تفعي�������ل تل�������ك المج������الس. المش�������كل

فق��ط ف��ي مخيل��ة الدارة المف��ترض ه��و
المركزي��ة. ول ص��لة إدن له��ذا الت��دبير
بالمش��كل الحقيق��ي الك��امن ف��ي ض��عف

مستوى التلميذ 
الش����راكة

م�����������������ع
الفاعليات
القتص��اد

ية
والجتما
 عي�������������ة
الخارجية

ت������داريب
ف��ي إط��ار
التك������وين
المستمر

ص�����يانة المؤسس�����ات
التعليمية وتجهيزها

م�����ديرو المؤسس�����ات
التعليمية

تش��تيت جه��ود الم��دير
ف����ي طل����ب الص����دقة
عل���ى المؤسس���ة م���ن

محيطها الخارجي

التعلي���م يش���كو ب���الحرى م���ن برام���ج
مناه��ج وكت��ب مدرس��ية تك��رس الحش��و
الم��ذموم عل��ى حس��اب تمكي��ن التلمي��ذ

من الكفايات. 
و ه��ل إح��داث مكتب��ة بالمؤسس��ة عل��ى
سبيل المثال أو قاعة متعددة الوس��ائط،
من شأنه سد العجز الحاصل ف�ي تعلي��م

التلميذ ؟

خلي�����������ا
الدعم 

ت������داريب
ف��ي إط��ار

اله��������در المدرس��������ي
والتكرار

م�����ديرو المؤسس�����ات
التعليمية والساتذة

التلمي�����������ذ الغي����������ر
المكرري������ن والغي������ر
منقطعي��������ن ليس��������وا
أحس���ن ح���ال، فكي���ف

الكلم هن��ا ع��ن ال��دعم وكأنم��ا المش��كل
ف�����ي ض�����عف ق�����درة التلمي�����ذ عل�����ى
التحصيل وليس في البرامج والمناه��ج

والكتب المدرسية. 
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إصلح التعليم رهين بتدابير ترفع من مستوى التلميذ

التك������وين
المستمر

بالمس������تهدفين منه������م
بالدعم ؟

و ه���ل يعق���ل ت���دعيم جس���م غي���ر ق���ائم
أصل ؟

كل تلك التدابير ت��وحي ب��أن هن��اك مش��كل مــــــــــــــــــ��ا، وإن ك��ان معروف��ا ل��ذى الجمي��ع فيظ��ل
إم��ا إدارة المؤسس��ة أو الس��اتذة أو غي��ر معلن��ا. وت��وحي تل��ك الت��دابير ب��أن مص��درذلك المش��كل مــــ��ا

التلميذ أنفسهم، وليس أبد ل البرامج ول المناهج ول الكتب المدرسية. وما دام المشكل الحقيقي غي��ر
ت تخذ التدابير الناجعة والمفضية إلى الرفع من مستوى التلميذ.  مطروح بصفة واضحة فلن

بالبيانات الجماعية لنت�ائج نهاي�ة البت��دائي ونهاي�ة الع��دادي و لو تحرك الباء من أجل المطالبة
مص��الح أبن��ائهم وبن��اتهم وبمحاسبة المتنفذ القليمي عل��ى أس��اس تل��ك النت��ائج، لتمكن��وا م��ن ال��دفاع ع��ن

المرتبطة ارتباطا وطيدا بالمصالح العليا للبلد، ولصبح التش��خيص والعلج كم��ا يح��ب، عل��ى النح��و
 : التالي
  

مفعول التدبير الوزاري النتيجة المتوقعة الفئة المستهدفة المشكل الحقيقي التدبير الوزاري 
الق�����رار الرس�����مي

الب�����اء ف�����ي بح�����ق
المحاس��������������������������بة
والمس�������اءلة ع�������ن
النت�����ائج الجمالي�����ة
للمؤسس����������������������ات

التعليمية 

ض���������عف مس���������توى
 المزم�������ن التلمي�������ذ

والع����������ام ب����������التعليم
العم��ومي ف��ي اللغ��تين
وبالخص����وص اللغ����ة
الفرنس����������ية وف����������ي

الرياضيات 

ن��ائب ال��وزارة المتنف��ذ
القليم�������������ي ف�������������ي
المؤسسات التعليمية 

تحس��ن ملم��وس ف��ي مس��توى
التلميذ، بحيث تصبح نت��ائج
المتحان�����������ات الموح�����������دة
القليمي��ة لوح��دها، م��ن دون
دع������م مع������دلت المراقب������ة
المس����تمرة، كافي����ة لف����راز
نس��بة مش��رفة ومرض��ية م��ن

الحاصلين على المعدل. 

من مصلحة الن��ائب المس��ؤول ع��ن
مجم���ل النت���ائج ف���ي نهاي���ة الس���نة
الدراس������ية والم������وزون مرك������زه
ومقع��ده به��ا، البح��ث ع��ن م��واطن
الخل�����ل ف�����ي البرام�����ج والمناه�����ج
وغيره��ا والض��غط بك��ل نف��وذه م��ن
أجل توجيهها إلى كل ما م��ن ش��أنه

الرفع من مستوى التلميذ 

  
 ولك��ن بع��د ك��ل ه��ذه الس��نين م��ن عش��رية الص��لح، يظه��ر أن��ه م��ن غي��ر المتوق��ع أن يب��ادر 

"المسؤولون" بالوزارة إلى الكلم عن المشكل الحقيقي الكامن ف��ي المي��ة المتفش��ية ف��ي أغل��ب تلمي��ذ
البتدائي بعد قضاء ست سنوات م��ن زه��رة حي��اتهم به��ذا الس��لك، وب��ذلك ل��ن يلتف��ت إل��ى الح�ل الن��اجع.

عف��ى م��ن المس�اءلة ل��ن يب��ادر أب��دا للمطالب��ة به�ا. وهك��ذا وذلك جد طبيعي،  النت��ائج لن "المسؤول" الم 
 إليها أحد. المعنيون مباشرة بها، لن ينلتفت الباء لم ينسأل عنها التي

  
فالعيب دائما ليس ف��ي الق��ائمين عل��ى التعلي��م ببلدن��ا وإنم��ا ف��ي غي��اب مس��اءلة ومحاس��بة و عليه،

ع��ن نت�ائج أداء المؤسس�ات ن��ائب ال��وزارة، المتنف��ذ القليم��ي منه�م، م��ن ط��رف أولي��اء أم��ور التلمي��ذ،
التعليمية التي يشرف عليها. تلك ه�ي فلس��فة الديمقراطي��ة التش��اركية. تقتض��ي تل�ك الديمقراطي��ة ت�دخل

ب ع��ن إلى جادة الصواب. المجتمع المدني من أجل الدفع بالقطاع العام فمن دون وجود سائل ومحاسق
حاسن��ب عنه��ا، ول��ن ي لتف��ت أب��دا مجم��ل نت��ائج أداء المؤسس��ات التعليمي��ة فل أم��ل ف��ي ل وم  س��اءن تواج��د م 

للت��دابير الحقيقي��ة ال��تي م��ن ش��أنها الرف��ع م��ن مس��توى أبنائن��ا وبناتن��ا. وتكف��ي المحاس��بة ع��ن النت��ائج
بالبتدائي كي تتحسن الوضعية بباقي السلك.
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جودة التعليم بكل المنظومة التربوية رهين بجودة انطلقته من السلك البتدائي

جودة التعليم بكل المنظومة التربوية رهين بجودة انطلقته من السلك البتدائي
هن��اك ب��ون شاس��ع بي��ن مس��توى تلمي��ذ التعلي��م الح��ر وزملئه��م ب��التعليم العم��ومي. فعلوة عل��ى 

البيانات الجماعي��ة لنت��ائج المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة، هن��اك ش��هادات
أساتذة بعض العداديات العمومية القليلة جدا، والتي بحكم موقعها ببعض الحياء من المدن الكبرى،
تس��تقطب أغلبي��ة تلمي��ذها م��ن الم��دارس البتدائي��ة الح��رة. ويش��هد فيه��ا مدرس��و اللغ��ة العربي��ة واللغ��ة

بكل المستويات، عل��ى مس�توى ه��ؤلء التلمي��ذ الممت��از والمتمي��ز الفرنسية والرياضيات وباقي المواد
جدا عن مستوى تلميذ باقي العداديات المستقطبة لغلبهم من المدرسة البتدائية العمومية. 

 من ذلك الفرق بين المستويين بالتعليمين وبالمقارن��ة، م��ن التأكد بأنفسهم و ي تاح لهؤلء الساتذة
خلل : 

  عمل بعضهم سابقا بباقي العداديات)1
تص��حيحهم لم��واد المتح��ان الجه��وي الموح��د لني��ل ش��هادة دروس الث��انوي الع��دادي، القادم��ة له��م)2

باقي العداديات.  من

: ج�ودة التعلي��م بالبت��دائي ه�ي منطل��ق ج��ودة التعلي��م يمكن أن نتستنتج من هذا المعط��ى المه��م م��ا يل��ي
ل ح التعلي��م البت��دائي ص��لحت والتكوين بباقي كل السلك، والعكس بالعكس. بعبارة أخرى، إذا ما صن��

 وعلي��ه ف��إذا م��ا ترك��ز ض��غط الب��اء بالمس��اءلة ك��ل المنظوم��ة التروي��ة ب��البلد، والعك��س ب��العكس. 
البتدائية العمومية فقط، فسيكون من صالح نائب ال��وزارة تركي��ز والمحاسبة عن نتائج أداء المدارس

 تع��رف أن كل نفوذه وكل جهوده على الرفع من مستوى التلميذ بهذا السلك. وبذلك من المتوقع ج��دا
. قفزة جد مرضية نتائج المتحان الموحد القليمي لنيل شهادة الدروس البتدائية

ب��ذلك و بحس��ب ش��هادات الس��اتذة أعله، إذا م��ا انتق��ل عم��وم تلمي��ذ البت��دائي إل��ى الع��دادي
المستوى المشرف فم��ن المتوق��ع ج��دا أيض��ا أن يك��ون مس��تواهم م ��رض به��ذا الس��لك وبب��اقي الس��لك.


ل أنيمكن القول مرة أخرى 

ار ك

لك جودة مس

ن الس

ا م

ودة انطلقته

ن بج

ة رهي

ة التربوي
المنظوم
 وإذا ما صح هذا الم��ر فيمك��ن اقتص��ار مس��اءلة ومحاس��بة ن��ائب ال��وزارة عل��ى فق��ط مجم��ل.البتدائي

 وه��ذا ح��ق. الس��لك س��تكون بص��فة تلقائي��ة مماثل��ة له��ا النت��ائج بالبت��دائي باعتب��ار النت��ائج بب��اقي
المواطنين لن التعليم العمومي ما كان يوم��ا ول��ن يك��ون أب��دا بالمج�ان. الجمي��ع ي��ؤدي كلفت��ه م��ن جيب��ه
بصفة أو بأخرى ولو كان مجرد متسول فإنه يؤدي بعضا من كلفت��ه حي��ن ي��ؤدي الض��ريبة ع��ن القيم��ة

عند استهلكه اليومي لي منتج مصنع غير مدعم. La TVAالمضافة 
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التعليم العمومي ليس بالمجان

التعليم العمومي ليس بالمجان

مستوى تلميذ أرقى مدرسة ح��رة ه��و العثب��ة ال��دنيا المطل��وب إل��زام التعلي��م العم��ومي ب��أن يص��ل
م��ا ي��برر اختلف الج��ودة ب��التعليمين. إذا ك��ان التعلي��م الح��ر م��ؤدى ع��ن بتلمي��ذه إليه��ا. ول يوج��د أب��دا

 التعليم العمومي ك��ان.يوما ولن يكون أبدا بالمجان ما كان خدماته من طرف الباء، فالتعليم العمومي
وسيبقى مؤدى عن خدماته ك��ذلك. ف��المجتمع ب��أكمله ي��ؤدي ثمن��ه م��ن جباي��ة الض��رائب. ويخص��ص ل��ه

PIB   % من الناتج الداخلي الخام6 % من ميزانية الدولة، أي ما يعادل أكثر من 26أكثر من  سنويا
le

 
هذا الكم الهائل من المال العام المسخر من طرف الدولة لتربية وتكوين أبنائنا وبناتنا، يستوجب

على غرار المحاسبة والمساءلة الحاصلة كم��ا محاسبة ومساءلة المسؤولين عن نتائج استثماره. وذلك
يج��ب، ف��ي ك��ل القط��اع الخ��اص. وعل��ى المس��ؤولين أن يتحمل��وا مس��ؤولياتهم كامل��ة أم��ام أولي��اء أم��ور
التلميذ وأمام المجتمع بأكمله، ب��النظر للنت��ائج المحقق�ة ف��ي نهاي�ة ك��ل س�نة دراس��ية، كم��ا يتحمله��ا ك��ل

مسؤول عن مدرسة حرة. 

لكون مستقبلها مرتب��ط ذلك للبلد. مصالح أولياء أمور التلميذ متطابقة تماما مع المصالح العليا
الجيال الصاعدة. فمؤازرة أولياء أمور التلمي��ذ ف��ي دف��اعهم ع��ن بجودة تعليم وتكوين ارتباطا وطيدا

الرتق�اء بمس��توى أبن�ائهم وبن��اتهم لمس�توى أرق�ى مدرس��ة ح�رة، واج�ب وطن�ي عل��ى ع�اتق الص��حفي
. من أج��ل ذل��ك، ف�ي نهاي��ة ك�ل س��نة دراس��ية المجتمع المدني ببلدنا والنقابي والسياسي وكل فاعليات

يلزم كل نيابة نشر البيانات الجماعية المفص��لة لنق��ط المتحان�ات ال قليمي��ة والجهوي��ة والوطني��ة، ح�تى
على النتائج الخالصة المحققة في القطاع، وح��تى تت��م مس��اءلة يقف أولياء أمور التلميذ والمجتمع كله

ومحاسبة المسؤولين عنها. 

طلب أولياء أمور التلمي��ذ لتحقي��ق مس��توى ب��التعليم العم��ومي ل يق��ل ج��ودة ع��ن مس��توى تلمي��ذ
لي��س طل��ب أرقى مدرسة حرة، وطلبهم لمحاس��بة ومس��اءلة المس��ؤولين ع��ن النت��ائج المحقق��ة بالقط��اع،

ه��و مطالب��ة بحقه��م وح��ق ك��ل المجتم��ع معه��م ف��ي الج��ودة ص��دقة أو طل��ب امتي��از م��ن الحكوم��ة. ب��ل
الض��رائب. وتفعي��ل المحاس��بة المباش��رة تحص��يل ع��ن طري��ق كل الم��واطنين يؤدي ثمنها كل سنة التي

من طرف المواطنين هي ما يصطلح اليوم على تسميتها بالديمقراطية التشاركية والتي ل بد منها ف��ي
أهم قطاع عمومي ببلدنا.
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الديموقراطية التشاركية تتطلب تدخل الباء للضغط من أجل تحقيق الجودة بالتعليم.

الديموقراطية التشاركية تتطلب تدخل الباء للضغط من أجل تحقيق الجودة بالتعليم.

ي قال بحق "ليس بكاء الثكلى كبكاء المستأجرة في المأتم". وي قال بحق أيضا "ما حك جل�دك مث�ل
ظفرك". بإسقاط المقولتين على أوضاع التعليم العمومي ببلدنا، وبعد كل الجهود ال��تي ل��م تفل��ح ح��تى
الن في معالجتها، فل يوجد أحسن منا نحن أولياء أمور التلميذ، من أجل التدخل والضغط بم��ا يل��زم
من قوة، بغرض تحقيق الجودة المطلوبة والمنشودة في تعليم وتكوين أبنائنا وبناتن��ا. وبمث��ل ض��غوطنا

هذه، نكون قد دافعنا عن المصالح العليا للبلد، لن مس��تقبلها مرتب��ط ارتباط��ا وطي��دا بمس��تقبل أبنائن��ا 
وبناتنا. ولكن من أجل حسن الدفاع عن تحقيق تلك المصالح، ل بد لنا من البدء بمعرفة : 

مكمن المصالح الحقيقية للتلميذ. )1
الدوات الصحيحة لقياسها. )2
السبل الفعالة للتعبير عنها. )3
الط��رق الناجع��ة للض��غط عل��ى قي��ادات قط��اع التعلي��م الوطني��ة والجهوي��ة والقليمي��ة م��ن أج��ل)4

تحقيقها. 
  

و ه��ذا ه��و موض��وع وفح��وى ه��ذه الرس��الة الموجه��ة خصيص��ا لخ��واني وأخ��واتي أولي��اء أم��ور
لتلميذ. يوم كانت المدرسة تؤدي دورها على الوجه المطلوب كن�ا ف��ي غن��ى ع��ن التعم��ق ف�ي مش��اكل
التعليم وخبايا مهنة التدريس. وذلك لن تدخل المسؤولين كان كافيا لتدبيرها ولمعالجته��ا. ولك��ن الي��وم
وبعد اعتراف الجميع بهذا العجز المزمن في إخراج القطاع من النفق المظلم الذي يوج��د في��ه، أص��بح
من الواجب علينا نحن أولياء أمور التلميذ، التحرك م��ن أج��ل التع��رف عل��ى تل��ك الخباي��ا، ث��م الت��دخل
الن��اجع والفع��ال بحس��ن التع��بير ع��ن مص��الح أبنائن��ا وبناتن��ا، وبال��دفاع عنه��ا دفاع��ا مقنع��ا وناجع��ا أم��ام

المسؤولين عن القطاع. 
  

ليس أمر التلميذ بالتعليم العمومي، فقط أبواه أو من يليهما من القرابة. أولئك أولياء أمور و ليس ون
التلمي��ذ المباش��رين. ولك��ن بفع��ل ال��وازع ال��ديني وال��وازع الخلق��ي وال��وازع ال��وطني، ك��ل م��واطن
مغرب��ي، مهم��ا ك��ان مس��تواه الجتم��اعي وانتم��اؤه السياس��ي والعق��دي، وح��تى م��ن ك��ان أبن��اؤه وبن��اته
يدرسون بالتعليم الحر، فه��و أيض��ا بص��فة ج�د مباش��رة، م��ن أولي��اء أم��ور ك��ل تلمي��ذ التعلي��م العم��ومي
بالمغرب. والمر بالخطورة التي من شأنها أن تجعل من ج��ودة التعلي��م العم��ومي أم��را يعن��ي الجمي��ع،
لن مص��ير ك��ل بلد عل��ى وج��ه الرض، مرتب��ط ارتباط��ا وطي��دا بج��ودة تعلي��م وتك��وين ك��ل الجي��ال
الصاعدة، وليس أبناء وبنات فئة اجتماعية ميسورة ومحظوظة من دون غيرها. وعليه، فيش��رفني أن
أعتبر نفسي من أولياء أمور التلميذ بهذه الصفة أو بتلك، وإللم يعد لي أبناء وبنات في طور الدراسة.

  
على جمعيات آباء وأمهات وأولياء أم��ور التلمي��ذ ببلدن�ا، أن تتح�ول م��ن ش��به جمعي��ات خيري��ة
تقتص��ر عنايته��ا بتع��ويض الدول��ة ف��ي ص��يانة وتجهي��ز المؤسس��ات، إل��ى جمعي��ات مس��تهلكين، تعتن��ي
ب��الهم م��ن ك��ل ذل��ك والمتمث��ل ف��ي ت��وفير ج��ودة خ��دمات ه��ذا القط��اع الحي��وي. ول��ن نج��د أحس��ن م��ن
جمعي��ات أولي��اء التلمي��ذ كجمعي��ات مس��تهلكين م��ن أج��ل التنمي��ة الجتماعي��ة والقتص��ادية والثقافي��ة

فمثل هذا الضغط من طرف أية جمعية من جمعيات المجتمع الم��دني أص��بح الي��وم والسياسية ببلدنا. 
مطلوبا من أجل دفع المسؤولين إلى ترشيد موارد أي قطاع عمومي وم��ن أج��ل مراقبته��م ومحاس��بتهم
على نتائج أدائهم. ومثل هذا الضغط من طرف المجتمع الم��دني ه��و م��ا أص��بح يص��طلح عل��ى تس��ميته
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الديموقراطية التشاركية تتطلب تدخل الباء للضغط من أجل تحقيق الجودة بالتعليم.


اركية


ة التش

la  بالديمقراطي  démocratie  participative كمل���ة للديمقراطي���ة الداعم����ة والم 
  أي الديمقراطية البرلمانية. la démocratie représentative التمثيلية
  


دةو من المصطلحات المتداولة اليوم بين المس��ؤولين ع��ن ك��ل القط��اع الع��ام، ه��ي 

ة الجي
الحكام
 la bonne gouvernanceويفس��رها ك��ل منه��م عل��ى ه��واه. أم��ا بالنس��بة لن��ا نح��ن أولي��اء أم��ور .

التلميذ، الحكامة الجيدة هي بكل بساطة حسن الت��دبير والتس��يير ال�ذي يس�فر ع��ن نت�ائج ترض��ينا نح��ن

لمستهلكي خدماته. 

ى ك

وم يرض

ومي إل ي
ول يمكننا الكلم عن تحقيق الحكامة الجيدة بالتعليم العم


ه الي
وم عل
ى التعلي
م

ون ب

اتهم، بالق
در ال
ذي يرض

ائهم وبن

ه لبن
المسؤولين بجودة خ
دمات مدارس
. فما داموا يفضلون الم��دارس الح��رة عل��ى الم��دارس العمومي��ة لفل��ذات أكب��ادهم، فم��ن العب��ثالحر لهم


بزةالكلم عن الحكامة الجيدة بالتعليم العم��ومي ببلدن��ا. 

احب المخ

اه ص

ذي يرض

و ال

د ه

بز الجي
الخ

ه
دن خب�از ل يرض��ى بخ��بز مخ��بزته لع�ائلته، فلي��سلبنائه وبناته وذوي جق�� . ولك��ن ف��ي المقاب��ل، إذا م�ا و 

العيب فيه. وإنما العيب في زبنائه الذين يقبل��ون من��ه س��لعته م��ن دون أي تحف��ظ ول أي ض��غط ول أي
احتجاج. وعليه، فإن تقاعسنا نحن أولياء أمور التلميذ، عن الضغط على المسؤولين من أجل تحقي��ق

فيج��ب علين��ا أن نع��ترف بأنن��ا نتحم��ل مس��ؤولية ل يس��تهان به��ا ف��ي واقع��ه ال��ذي ل الج��ودة ب��التعليم،
  يرضينا.
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المردودية المتنفذين القليمين سنويا عن محاسبة اعتماد مبدأ

الوجهة الصحيحة معروفة
ها التعليم العمومي. هذه الوجهة واقعنحو يعرف الوجهة الصحيحة التي يجب أن يسير  الجميع

 وم��ن بينه��االس��ر الميس��ورةمن من أبنائنا وبناتنا كبيرة نسبة اليوم  اتستفيذ منهبالتعليم الحر. وم عاش 
ه��ؤلء المتنف��ذون ف��ي التعلي��م ونحن سعداء لهم ب��ذلك. وجل بل كل أسر المتنفذين في التعليم العمومي.

العمومي يعرفون بأن التعليم الحر يمتاز عن التعليم العمومي بـخاصيتين:
 من طرف الباء عن جودة ونتائج خدماته. مساءلة ومحاسبة المتنفذين فيه)1

فمقابل الداء عن خدماته وفي جو "سوق" تشتد فيه المنافسة, الباء يقارنون بالتش��اور فيم��ا
بينهم بين نوعية خدمات كل الم��دارس الح�رة م��ن ح��ولهم, فيص��وتون لم��دارس عل��ى حس�اب
أخرى مج�اورة, بتس�جيل أبن�ائهم وبن��اتهم فيه�ا. وه��ذا النم�ط ن المراقب��ة والمتابع��ة مت�اح له�م

بحريتهم في نقل التلميذ من مدرسة حرة لخرى.
 الرسمية وفي اختيار الكت��بحرية تصرف المتنفذين في التعليم الحر في البرامج والمناهج)2

المدرسية والمراجع كلما كان الختيار متاحا في السوق. 

يةوأكبردليل على تل��ك الحري��ة يتجل��ى ف��ي مخالف��ة البرام��ج الرس��مية 

ة الفرنس

دريس اللغ
بت


ا ابتدائي, وابتداء من السنة الولى
.باختيار كتب هذه المادة من بين الكتب المقررة بفرنس
ولو وجدوا الحسن الفيد مما في السوق في غيرها من المواد لختاروها من دون تردد. 

ف��ي نف��س ج��و المنافس��ة المش��ار إلي��ه أعله, يك��ون م��ن مص��لحة أص��حاب الم��دارس الح��رة
الضغط على كل م��ن يعم�ل معه�م م�ن أج�ل البح��ث ال�دءوب والمس��تمر ع�ن ك��ل م�ا ه��و جي�د
وأج��ود ف��ي الس��وق م��ن برام��ج ومناه��ج والعم��ل ب��ه ومتابع��ة نت��ائجه ث��م مراجعت��ه أو تنحيت��ه
واس���تبداله بغي���ره عن���د الض���رورة, ح���تى يك���ون عل���ى ال���دوام مس���توى تلمي���ذهم التعليم���ي

والمعرفي والعلمي  متميزا عن مستوى زملئهم بباقي المدارس الحرة. 

و ه��ذه المنافس��ة م��ن أش��رف المنافس��ات, إذا م��ا ك��ان الب��اء يس��تطيعون التميي��ز بي��ن الجي��د
والج��ود والص��لح لفل��ذات أكب��ادهم فل ينخ��دعون بغي��ره. وذل��ك ممك��ن لن م��ن بي��ن أولي��اء

أمور تلميذ التعليم الحر عدد ل يستهان به من رجال ونساء التعليم العمومي.

النخبة تصوت لصالح التعليم الحر على حساب التعليم العمومي بأعز ما تملك
 تعلي��م عم��وميإلى جانب"سوق" تشتد فيه المنافسة, خدماته في  عن المؤدى تنامي التعليم الحر

عل��ى حس��ن اختي�ارغير مؤدى مباشرة عن "خدماته", هو خير دليل على نجاع��ة برامج�ه ومن�اهجه و
النخبة ببلدنا تصوت لصالح التعليم الحركل  التسيير والتأطير والتفتيش به. و  وطرق المدرسيةكتبه

. تضع بين ي��ديه فل��ذات أكباده��ا م��ن أج��ل تعليمه��ا وتربيته��ا.بالمال وبالبنين تصوت لهبأعز ما تملك. 
 طلبه من مال في مقابل تلك الخدمات.يوتؤدي له ما 

, مركزي��ا وجهوي��ا التعلي��م العم��وميك��ل المتنف��ذين ف��ي تك��ون النخب��ة ببلدن��ا, وف�ي مق��دمتهم بذلك
على كل السياسيينف كذلك, المر بما أنالتعليم الحر ببلدنا نموذجي. و, توقع وتشهد على أن وإقليميا
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ه  التعليم الحر ومع��ه التعلي��م بالبعث��ات الجنبي��ةبل على جميع المغاربة التسليم بأن

داء ب

تحق القت
يس
. بكل المدارس العمومية

ب��ذلك تك��ون الوجه��ة الص��حيحة م��رة أخ��رى لص��لح التعلي��م بالمدرس��ة العمومي��ة, ه��ي بي��ن
ظهرانينا على أرض بلدنا وليست في المري��خ. ويس��تفيد منه��ا الي��وم ج��زء غي��ر يس��ير م��ن بي��ن أبنائن��ا

ببل�دانوبناتنا من السر الميسورة. ففيم البح�ث ع�ن ه��ذه الوجه�ة الص�حيحة للص��لح خ�ارج ال��وطن 
ه��لكوري��ا الجنوبي��ة وكن��دا وغيره��ا ؟ كالياب��ان و ذات مقومات اقتص��ادية واجتماعي��ة وثقافي��ة مختلف��ة,

التعليمب��� المتنف���ذونال���ذي تش���هد ل���ه بالنج���اح ك���ل النخب���ة, وعل���ى رأس���ها الح���ي ببلدن���ا النم���وذج 
 ؟على أبنائهم وبناتهم وحرام على باقي أبناء وبنات المواطنين بالمدارس الرسمية حلل العمومي,

في القتداء بالتعليم الحر أنجع خطة استعجالية لصل ح التعليم العمومي
البرامج والمناه��ج ال��تي تبت��ت نجاعته��ا ب��التعليم الح��ر لص��الح أبن��اء وبن��ات المتنف��ذين ف��ي التعلي��م


والعمومي هي بالضبط البرامج والمناهج الصالحة لفلذات أكبادنا بالمدارس العمومية. 
الخبز الجيد ه

رته

از لس

ذي يرض
اه الخب
. وعلي��ه فالعم��ل ببرام��ج ومناه�ج وكت��ب الم��دارس الح��رة  وبنم��طالخبز ال


تعجاليةتسييرها القائم على المحاسبة والمساءلة عن النت�ائج, ه�و أحس�ن 
 ال�واجب العم��ل به�اخط
ة اس
من الن والواجب العض عليها بالنواجذ وعدم الزيغ عنها, كي ن��رى نتائجه��ا فق��ط بع��د عش��ر س��نوات

مستقبل على أقل تقدير.

 مقدمة من يعرف الوجه��ة الص�حيحة ال��تي يج��ب أن يس��يروجب التأكيد على أن في مرة أخرى,

ي لنه ""المسؤولون عنه ل نقولفيها التعليم العمومي, هم القائمون على تسييره وتدبيره, و
ليس ف


عين



م خاض



ا يجعله



وزارة م



م لل



انون المنظ


 ع����ن نت����ائج ت����دبيرهم للمس����اءلة والمحاس����بةالق

لبتفضيلهم التعليم الحر لفلذات أكبادهم  .وتسييرهم

ومي ب

م العم

داقية التعلي

ي مص
ل يشككون فقط ف


ه.

داقية ب

ك المص

دام تل
 وأك��ثر م��ن ذل��ك,يشهدون ويوقعون بأعز ما عندهم من مال وبنين على انع
الح���رة, حي���ث ج���ودة التعلي���م ال���تي العم���ل يض���عون أبن���اءهم وبن���اتهم بالم���دارس فف���ي طريقه���م إل���ى

 في مكاتبهم الفخمة, ليسيروا بباقي أبنائنا وبناتنا ب��التعليم العم��ومي,يديرون ظهورهم لهاثم  ترضيهم,
منه��ا ش��هادة تقري��ر و ك��ل المؤش��رات ت��دل عل��ى أن الفش��ل به��ا مض��مون. إلى الوجهة المعاكس��ة حي��ث

،الساس��ية التعلمات فجودة قائمة؛ وتنظيمية     بيداغوجية     نقائص عدة تزال ما  للمجلس العلى للتعليم: "2008

وي والتحكم الحساب، الكتابة، القراءة،)

بة تظ��ل مح��دودة الديداكتيكي��ة والمعين��ات ،الت
دريس وط
رائق ،(اللغ
بالنس


ي ضعف التحكم ذلك على وكمثال. المنظومة في البقاء من يتمكنون الذين للتلميذ

ات ف

ع ،اللغ

بة م

ة نس

ن هام
م
العربية اللغة تعلم من ساعة 3800 من استفادتهم الرغم من على ،(العربية )التدريس  لغة يتقنون ل الذين التلميذ
هذه الفقرة في التقرير تعني التعليم العمومي خاصة ولي��س التعلي��م. 1".اللزامي التعليم مراحل امتداد على

الحر.

واجب مناهضة التطبيع مع تعليمين بسرعتين في البلد الواحد
التمييز الواضح والجلي بين التعليمين على حسابمع هذا  طبلعوا التعليم العمومي في المتنفذون

  متوازيين يسيران في بلدنا بسرعتين مختلفتين :بتعليمين استأنسوا و.الغلبية من أبنائنا وبناتنا

 للمجلس العلى للتعليم2008ملخص التقرير السنوي  1
7الصفحة 
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, ومنهم أبناء وبنات المتنفذين في لصالح أبنائنا وبناتنا بالتعليم الحرسرعة محمودة ومنشودة)1
به��ا م��ن جه��ة أخ��رى لكونه��ا دلي��ل  ونح��ن س��عداء له��م به��ا م��ن جه��ة وس��عداءالتعلي��م العم��ومي.

 وم��ن ال��واجب أبنائن��ا وبناتن��ا ب��التعليم العم��ومي,لص��الح ملم��وس عل��ى س��رعة ممكن��ة التحقي��ق
 القتداء بها

  .باقي أبنائنا وبناتنا بالتعليم العموميتعليم وتكوين  على حساب سرعة جد بطيئة ومتعثرة)2
ل  التعليم العم��وميبذلك التمييز لن آباء وأمهات تلميذ التعليم العمومي القائمون على يستأنس

 ف��يه��ذا التعلي��م لن, يحرك��ون س��اكنا ض��ده. س��كوتهم علي��ه ت ع��د م��ن علم��ات رض��اهم ب��ه كم��ا يق��ال
نسة وصدقة من الدولة, ول ي كلف الشعب المغربي شيئا ؟ هو  اعتقادهم مجرد مق

 بزملئه بالمدرسةالمدرسة العموميةيمر تلميذ بين التعليمين, اضح ومن جراء ذلك التمييز الو 
ك��أنهم م��ن أبن��اء جالي��ةفينظ��ر إليه��م و .ما يميز تعليمهم عن تعليمه في ك��ل ش��يءبمرارة  فيرى ,الحرة

أن الدول��ة تنف��ق علي��ه م��نمن رغم كل ذلك بال و.أجنبية من بلد متقدم عن بلده رغم أنهم من بني جلدته
ليك��ون تعليم��ه وتك��وينه ل يق��ل ج�ودة ع��ن تك��وينهم م�ا يكف��يم بالخزين��ة العام��ة أك��ثرأموال المواطنين 

 وتعليمهم.

عل��ى تعلي��مالمتنف��ذة ف��ي التعلي��م العم��ومي ببلدن��ا ت ص��ر النخب��ة  و على س��بيل المث��ال ل الحص��ر,
 ولي��س فق��ط م��ن اللغة الفرنسية إلى جانب اللغة العربية بالتعليم الحر ابتداء من الروضا وبناتهاأبنائه

, براح��ة ض��ميريلزم��ون ولكن ومع السف الشديد, . ومعهم كامل الحق في ذلك.السنة الولى ابتدائي
فق�ط ابت��داء م�ن الس�نة الثالث��ة ابت�دائي. والعي��ب ب��التعليم العم��ومي,  لباقي أبنائن�ا وبناتن�ا نفس اللغةتعليم

دائما ليس فيهم ولكنه فينا, نحن أولياء أمور تلميذ التعليم العمومي, الساكتون عن هذا التمييز الس��افر
والظ��الم ف��ي ح��ق أبنائن��ا وبناتن��ا, ظن��ا من��ا ب��أن التعلي��م العم��ومي مج��اني, وأن ط��الب الص��دقة علي��ه أن

 يستحيي ويتعفف فل يطلب المزيد منها.

 التعليمنفس المتنفذون في ومن جهة أخرى, ومن أجل تحقيق تكوين جيد لفلذات أكبادهم, يترك 
في:للقائمين على تعليم أبنائهم وبناتهم بالتعليم الحر,  كامل الحرية ببلدناالعمومي 

ه��مم��ن غي��ر الكت��ب المق��ررة م��ن طرفلم��ادة اللغ��ة الفرنس��ية اختي��ار الكت��ب المدرس��ية )1
الوزارة, ب
.  الرسميةالتصرف في البرامج والمناهج)2

المساءلة والمحاسبة من أهم ما يغري الباء في التعليم الحر
ما يغري ألباء في التعليم الحر, ومن بينه��م المتنف��ذين ف��ي العلي��م العم��ومي, ه��و إمكاني��ةأهم من 
بل في كل ساعة وحي��ن ,في نهاية كل سنة دراسية على مجمل النتائجليس فقط  عليه القائمين محاسبة

 ع��ن طري��قبإمكانية تحويل التلميذ من مدرسة حرة لخرى أجود منها. فتتم تلك المحاسبة كما أسلفنا,
المنافسة في "سوق" التعليم الحر. 

 من أي��ة محاس��بة. ل توج��دمعفون قانوناالتعليم العمومي المتنفذون القليميون في مؤسسات أما 
فرغ��منص��وص تنظيمي��ة تمك��ن الب��اء م��ن مس��اءلتهم ف��ي نهاي��ة الس��نة الدراس��ية ع��ن مجم��ل النت��ائج. 

في إج��ازة ص��يفية براح��ة ض��مير الموظ��ف كل المتنفذين في التعليم العمومي هزالتها الواضحة يذهب

90 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



.المردودية المتنفذين القليمين سنويا عن محاسبة اعتماد مبدأ

 ال��ذي أدى م��ا علي��ه, ف��ي انتظ��ار الع��ودة ف��ي بداي��ة الس��نة الدراس��ية الموالي��ة لتس��يير وت��دبير,الس��امي
أس��وء منه��ا بنفس الس��لوب وم��ن أج��ل نف��س النت��ائج وح��تى ,نفوذهب االمؤسسات التعليمية الواقعة بتر

 ول حرج.

كيفية اعتماد مبدأ المساءلة والمحاسبة بالتعليم العمومي تنازليا من سلك لخر
يزول في بضع سنين كل هذا التمييز بين التعليمين الرسمي والحر وتحتدم المنافسة بينهما عل��ى

 تقر ما يلي :خطة استعجاليةالصلح وعلى الجود والفيد لصالح البلد العباد, يوم تأتي 
مبدأ محاسبة ومساءلة المتنفذين القليميين عن نتائج المؤسسات التعليمي��ة ال��تي يش�رفون)1

عليها, 
حرية تصرفهم في المناهج والبرامج وفي اختيار المراجع والكتب المدرسية. )2

و مثل هذه الخطة تقتضي استقللية كل سلك من أسلك التعليم عن الخر, بحيث:
 أساتذة التعليم العالي)1

هم الذين يعدون امتحانات الباكالوريا )1
ه����م ال����ذين يخت����برون المترش����حين له����ا بالش����راف عل����ى حراس����تهم بأنفس����هم)2

ويصححون فروضها من دون احتساب أية نقط أخرى, 
هم الذين يحسمون في نجاح من يستحق الحصول على الباكالوري��ا وف��ي رس��وب)3

من ل يستحقها. 
هم الذين يس��لمون الش�هادة للف��ائزين. تك��ون ش��هادة الباكالوري��ا موقع�ة م��ن ط��رف)4

عميد الكلية المتخصصة كشهادة منه على قبوله بها من أجل متابعة دراسته بها.
دور الثانوي التأهيلي ينحصر في إعداد الطلبة لمتحان الباكالوريا طيل��ة فص��ول
السلك الثلث��ة, ث�م يرش�حونهم ل��ه تح��ت الش�راف الكام�ل لس�اتذة التعلي��م الع��الي.

وكمدربي البطال الرياضيين أساتذة التعليم الثانوي ينتظرون النتائج كي 
 ي حكم بها على نوعية تسيير المتنفذ القليمي بمؤسسات التعليم الثانوي
.ي صحح على ضوئها عند الحاجة نمط العمل بالثانويات

ينتج عن كل ذلك ما يلي :
يح��دد أس��اتذة التعلي��م الع��الي لس��اتذة للتعلي��م الث��انوي الت��أهيلي مواص��فات

تكوين وتعليم المرشحين لمتحانات الباكالوريا. 

و عل���ى ض���وء تل���ك المواص���فات المستش���فة م���ن مض���امين اختب���ارات
الباكالوري��ا يت��م إع��داد البرام��ج والمناه��ج المناس��بة بس��لك التعلي��م لث��انوي

التأهيلي. 

و عل��ى ض��وء نت��ائج الباكالوري��ا ال��تي يحس��م فيه��ا أس��اتذة التعلي��م الع��الي
ي حاسب وي ساءل المتنفذ القليمي ف��ي مؤسس��ات التعلي��م الث��انوي, فيق��ر أو

يعفى من مهامه.
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ة :
 باعتم��اد الت��وجيه ف��ي نهاي��ة البت��دائي بع��د تص��حيح مس��توى تعلي��مملحظ
 والثلث الخيرللتعليم التقني وثلث للتعليم العامتلميذه, يتوزعون بنسبة الثلث 

. بذلك ينخفض عدد المرشحين لشهادة الباكالوريا لنسبة معقولةللتكوين المهني
ت قدر بأق�ل م�ن ثل��ث ع�ددهم الي��وم. فل�ن يك�ون ع��ددهم أك�بر مم�ا يس�تطيع أس�اتذة
التعليم العالي اختبارهم والحس��م ف��ي اس��تحقاقهم للباكالوري��ا. أم��ا الثلث��ان الباقي��ان

فيتوزعون ما بين التقني والتكوين المهني. 

 التأهيلي هم الذين أساتذة للتعليم الثانوي)2
يعدون امتحانات السنة الثالثة إعدادي )1
يحرسون المرشحين ويصححون فروض هذا المتحان )2
يحسمون في من ينجح ومن يرسب. )3

و ب��ذلك يح��ددون لس��اتذة الع��دادي ك��ذلك مواص��فات تك��وين وتعلي��م تلمي��ذ الع��دادي
المرشح لمتابعة دراسته بالثانوي التأهيلي. 

و على ضوء تلك المواصفات تحدد مضامين البرامج والمناهج بالعدادي. 
و بحسب نتائج امتحانات السنة النهائية من هذا السلك يحاسب ويس��اءل المتنف��ذ القليم��ي

في العداديات التي يشرف على تسييرها وتدبيرها فيقر أو يعفى من مهامه.

 مع تلميذ روافده من التعليم البتدائي.لساتذة العداديو نفس الشيء بالنسبة )3

بهذا التسلسل التن�ازلي لتحدي�د المس��ؤوليات بك�ل س��لك م�ن أس�لك التعلي��م يك��ون مس�توى التعلي��م
العالي المحدد من ط��رف أس�اتذته ه�و ال�ذي يح�دد تنازلي�ا ج�ودة ونوعي��ة مس�توايات التعلي��م بب�اقي ك�ل
الس��لك. كلم��ا عل س��قف تطلع��ات التعلي��م الع��الي كلم��ا عل حتم��ا وبتلقائي��ة مس��توى التك��وين والتعلي��م
بباقي السلك. وهكذا يمكن بك��ل موض��وعية مس�اءلة ومحاس�بة ك�ل متنف��ذ إقليم�ي ف�ي ك�ل س�لك عل��ى
حدة ع��ن نت��ائج ت��دبيره وتس��يير للمؤسس��اته التعليمي��ة ال��تي يش��رف عليه��ا. وب��إقرار حري��ة تص��رفه ف��ي
المناه��ج والبرام��ج يس��تطيع بنف��وذه الس��ير ب��العليم ف��ي التج��اه الص��حيح عل��ى ض��وء مواص��فات تعلي��م
وتكوين المرشح للسلك الموالي والمح��دد ع�ن طري�ق مض��امين المتحان�ات المع��دة م�ن ط�رف أس�اتذة

هذا السلك.

تحميل مسؤولية نتائج مردودية المؤسسات التعليمية للمتنفذين فيها
مدارسه للمتنف��ذين نتائج مردودية بتحميل مسؤولية سيبقى رهينا التعليم العمومي إصلح تحقيق
الجملة تس�تحق التس��طير عليه�ا بم�ائة س�طر، لم�ا له�ا م�ن أهمي��ة قص�وى. فم�ن دون  وهذه .فيها إقليما

الرف��ع م��ن مس��توى توفير هذا الشرط ستظل كل الجراءات المتخذة في هذا الشأن م��ن دون أث��ر عل��ى
ض��بط المس��ؤولية والمحاس��بة عليه��ا يشير إل��ى للتربية والتكوين الميثاق الوطني. التلميذ المتدني جدا

س��ائل بوضوح ولكن ليس في شأن مردودي��ة المؤسس��ات التعليمي��ة بش��كل واض��ح وم��ن دون تحدي��د الم 
ب والمس��ؤول نظ��ام التربي��ة والتك��وين كبني��ان يش��د بعض��ه إل��ى ينظ��ر"  : وه��ذا ه��و الن�ص.المحاسن�ب المحاسق
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وأنم��اطه ف��ي نس��ق متماس��ك ودائم التفاع��ل والتلؤم م��ع محيط��ه الجتم��اعي بعضا، حيث تترابط هي��اكله ومس��توياته
فإن إصلح كل جانب من جوانبه، وتقويم نتائجه وملءمت��ه المس��تمرة، تتطل��ب ثم، والعلمي والثقافي. ومن والمهني

عل��ى وض��ع السياس��ات العمومي��ة  يوح��د الش��راف التحكم ف��ي ك��ل الم��ؤثرات والعوام��ل المتفاعل��ة في��ه. وبن��اء علي��ه،
يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك، وعملي وح��ثيث، التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها، على نحو
." 1مع ضبط المسؤولية والمحاسبة عليها بوضوح

و الن��اس يف��رون بأبن��ائهم وبن��اتهم م��ن التعلي��م العم��ومي إل��ى المدرس��ة الح��رة، بالض��بط م��ن أج��ل
إيجاد المسؤول عن نتائج أدائها في مقابل الداء عن خدماتها. ولكننا، نحن باقي أولياء أمور التلميذ،
ن��ؤدي ب��دورنا ع��ن طري��ق الض��رائب م��ا يل��زم لتم��وين التعلي��م العم��ومي وي��ؤدي معن��ا م��ن أج��ل نف��س

لم يكن التعلي��م العم��ومي يوم��ا مجاني��ا ول��نالغرض باقي المواطنين عن طريق نفس الضرائب. فبذلك 
. ورغم ذلك ل يوجد به من ي حاسنب وي ساءل عن نت��ائج أداء القط��اع. ولك��ن ل مس��ؤول م��ن دونيكون

سائل. فالعيب فينا، نحن أولياء أم��ور التلمي��ذ، لنن��ا نتخل��ى ع��ن حقن��ا ف��ي المس��اءلة والمحاس��بة. وف��ي
تخلين��ا ع��ن ه��ذا الح��ق ظل��م لنفس��نا بأنفس��نا وظل��م ف��ي ح��ق أبنائن��ا وبناتن��ا وف��ي ح��ق مس��تقبل المغ��رب

المرتبط بمستقبلهم. 


هإخفاق القطاع العام غالبا ما يحصل من مجانية 

ذ في
. يعن��ي ذل��ك أن المتنف��ذ ف��ي القط��اعالـتــنـفــ
العام يتمتع بنفوذه في��ه م��ن دون مقاب�ل، أي م�ن دون محاس��بة ول مس�اءلة ع��ن مردوديت��ه وع��ن ج��ودة
خدماته من ط��رف الم��واطنين المعنيي��ن مباش��رة به��ا. والواق��ع يؤك��د أن التمثيلي��ة البرلماني��ة ل��م تس��تطع

 بمعن��ىالديمقراطي��ة التش��اركيةالتحكم بما يكفي في أولئك المتنفذين، نيابة عن الجسم الن�اخب. فتبق�ى 
تدخل المواطنين مباشرة في محاسبة ومساءلة المتنفذين في القطاع العام هي الفيصل من أجل تحقي��ق

الجودة المطلوبة في خدماته.

 م��ن تحمي��ل مس��ؤولية نت��ائجذاو من أجل تحقيق تلك الجودة المنشودة بالتعليم العم��ومي، فل ب��د إ
. لن��ه ل يج��وز تحميله��ا ل لم��دير المؤسس��ة ول للمفت��ش به�ا لنهم�اللمتنفذ فيها إقليمياأداء مؤسساته 

ليسا متنفذين فيها. ول يجوز أن يكونا كذلك. م��ن أج��ل نف��وذ فاع��ل ون��اجع فل يج��وز للمتنف��ذ أن يحت��ك
ع��ن ق��رب بالمتنف��ذ فيه��م بالقس�ام. فم��ن ش�أن ذل��ك الق��رب وذل��ك الحتك�اك المباش��ر تميي��ع ذل��ك النف��وذ
وتذويب قوته. من أجل نفوذ فاعل وناجع فل بد من وجود مسافة معقولة ما بين المتنف��ذ والمتنف��ذ فيه��م

 بالقسام.


ائب ال
وزارةو هذه الشروط مت��وفرة ف��ي الي��وم ببلدن��ا ف�ي 
. فه�و الوحي��د ص��احب الق��رار الناف��ذن
بالنياب��ة وبالمؤسس��ات التعليمي��ة التابع��ة له��ا. فبق��وة ت��وقيعه تت��م التعيين��ات والنتق��الت وال��تراخيص
والترقية والتشجيع والجزر، ول تج��وز أي��ة مب��ادرة بأي��ة مؤسس��ة تعليمي��ة إل ب��إذن يحم��ل ت��وقيعه. ول
يجوز أن يكون كل هذا النفوذ وك��ل ه��ذه الص��لحيات وك��ل ه��ذه الس��لطات مجاني��ة م��ن دون مقاب��ل. ل
يجوز بكل ذلك أن يذهب ن�ائب ال��وزارة ف�ي نهاي�ة الس�نة الدراس��ية ف�ي إج�ازة ص�يفية، براح��ة ض�مير
تامة، بالرغم من نتائج هزيلة كالتي يعرفها تعليمنا الي��وم ب��التعليم البت��دائي عل��ى الخص��وص، وبب��اقي
السلك. ثم يعود في بداية السنة الموالية ليسير المؤسسات التعليمية بنف��س الس��لوب وم�ن أج�ل نف�س
النت��ائج ول ح��رج. فه��ذا م��ا يه��رب من��ه الن��اس م��رة أخ��رى بحث��ا ع��ن مس��ؤول محاس��ب ع��ن النت��ائج

بالمدرسة الحرة مقابل الداء عن خدماتها. 
 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين154المادة  1
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أخ�رى بالم��دارس لكن علين�ا نح�ن، ب�اقي أولي�اء التلمي��ذ، ال�ذين ل ق��درة له�م عل�ى الداء م�رة و
ن��ائب ال��وزارة مس��ؤولية نت��ائج الح��رة، أن نتحم��ل مس��ؤولياتنا كامل��ة م��ن أج��ل العم��ل عل��ى تحمي��ل

مند بداية الس�نة الدراس��ية أل�ف حس�اب لنهايته�ا، ول�ن المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذه، حتى يحسب
 فل��ن يوج��د .بمستوى أبنائنا وبناتنا إلى مستوى أرقى مدرسة حرة كح��د أدن��ى يدخر جهدا في الرتقاء

ب عنه���ا م���ن دون ه���ذا الش���رط المه���م و .مس���ؤول ومحاسن���ب ع���ن النت���ائج م���ن دون س���ائل ومحاسق���
  .فل أمل أبدا في أي إصلح والضروري

ف�ي غي�اب مس�اءلته ومحاس�بته م�ن هذا ل يعني أبدا أن نائب الوزارة الي��وم ه�و ف�ي راح�ة تام�ة 
طرفن��ا، نح��ن أولي��اء التلمي��ذ، ع��ن نت��ائج مردودي��ة المؤسس��ات التعليمي��ة ال��تي تعم��ل تح��ت إش��رافه.
بالعكس تماما، فه�و مس�ؤول م�ن ط��رف ال��وزارة عل�ى ت��وفير مقع�د وأس�اتذة لك�ل تلمي��ذ ب�تراب النياب��ة
وعلى تطبيق مضامين كل المذكرات الوزارية ومنها المذكرة المنظمة للس��نة الدراس��ية. وم��ن أه��م م��ا
في هذه المذكرة تهييء كل المتحانات الدورية والسهر على إنجازها في الوقات المحددة له��ا. وه��ذه

مجموعة من على موزعة مبدئيا فهذه المهام تكاليف ليست بالهينة. وحتى ل تكلف النائب ما ل يطيق
المص��الح بالنياب��ة. ومنه��ا مص��لحة الم��وارد البش��رية ومص��لحة التخطي��ط ومص��لحة الش��ؤون التربوي��ة

كرئيس فعل��ي لك��ل مص��لحة م��ن تل��ك يتصرف ومصلحة المتحانات وغيرها. إل أن النائب في الواقع
المصالح. والمشرفون عليها يتحولون بذلك إلى مجرد أعوان له، ينفذون ما يقرره معه��م ول يوقع��ون
على أي قرار يص��در ع�ن مص��الحهم، الش�يء ال��ذي يعفيه�م م�ن تحم�ل ك�ل مس��ؤولية. وو ب�دل م�ن أن

  كلها في عنق النائب. تتفرق تلك المسؤوليات بين رؤساء المصالح تتجمع

يس���قط النياب���ة فق���ط ف���ي ش���راك  لت���ك المس���ؤوليات ف���ي ي���د الن���ائب، ل ه���ذا التمرك���ز المف���رط
البروقراطية وإنما يحع��ل عم�ل الن�ائب مرهق�ا وغي��ر مرتب�ط ل بزم��ان ول بمك�ان. ب�ذلك يض��طر إل��ى

عنه��ا، م��ن أج�ل ترتي��ب الجتم��اع ك�ل ي��وم وبالتن��اوب م��ع المش��رفين ع�ن المص��الح والغي��ر مس��ؤولين
كما ه��ائل م��ن المش��اكل الط��رئة وال��واردة علي��ه على ذلك تجد وتنفيذ كل صغيرة وكبيرة بها. وعلوة

تتسبب في باب مكتبه في طابور طويل من الناس في انتظار مق��ابلته. وهك��ذا من خارج النيابة، والتي
يضطر النائب غالبا للعمل أكثر من ثمان ساعات في اليوم وأحيان�ا يعم�ل الس��بت والح�د، ويس�تمرفي

 مكتبه وحتى في بيته. العمل خارج

ي نف��ق الن��ائب ك��ل المؤسس��ات التعليمي��ة، و لك��ن ف��ي غي��اب م��ن ي حاس��به ع��ن نت��ائج مردودي��ة
عل��ى حس��اب ت�وجيه مجهوداته ويستعمل كل نف��وذه ف��ي تل�ك المه��ام الداري��ة والتنظيمي��ة والجتماعي��ة

التعليم بالقسام إلى الوجهة الصحية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى التلمي�ذ إل��ى مس�توى زملئه��م
ب��التعليم الح��ر. ف��ي غي��اب المس��اءلة والمحاس��بة ع��ن نت��ائج المؤسس��ات التعليمي��ة يك��ون نف��وذ الن��ائب
ومجهوداته كلها مصروفة في غير محله��ا. وه��ذه ه��ي س��وء الحكام��ة بعينه��ا. وم��ن نتائج�ا ذل��ك وعل��ى

 بنفس���ه، ع���وض رئي���س مص���لحة المتحان���ات، س���بيل المث���ال للحص���ر، س���هر الن���ائب عل���ى التوقي���ع
المئات م��ن ش��هادات ال��دروس البتدائي��ة وش��هادات ال��دروس العدادي��ة. والمفارق��ة الدال��ة عل��ى عل��ى

حي��ن يض��ع ك��ل أب الش��هادة بج��انب البي��ان الف��ردي للنت��ائج، فيج��د الف��راط ف��ي س��وء الحكام��ة، تتجل��ى
 .شهادات المية في الدروس البتدائية والدروس العداديةأغلبهم على أن النائب كان ي وقع على 
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ذببتلك البيانات نقط المتحان الموحد القليمي في الفرنس��ية والرياض��يات عل��ى الخص��وص 
تك
 والتي باحتسابها يص��ل التلمي��ذ للعثب��ة المطلوب��ة م��ن أج��ل  وتفضح زيفها  معدلت المراقبة المستمرة

 وأغلبه��م أمي��ون . العدي��د م��ن الحاص��لين عل��ى الش��هادة البتدائي��ة ليس��وا فق��ط غي��ر نقله��م للع��دادي
حاصلين على المعدل في الفرنسية والرياضات وأحيانا حتى العربية ف��ي المتح��ان الموح��د القليم��ي،
ولكن نقطهم في تلك المواد تتراوح ما بين الصفر وثلثة من عشرة. ويمكن التأكد م��ن ذل��ك ب��الرجوع

 إلى البيانات الفردية للنتائج الموجودة بيد كل أب.

و لو كان نائب الوزارة كما يجب، محاسنب في نهاية كل سنة على تلك النتائج م��ن طرفن��ا، نح��ن
أولي��اء أم��ور التلمي��ذ، فس��يجد م��ن مص��لحته ت��دبير وتس��يير النياب��ة بالش��كل الص��حيح ح��تى يتف��رغ ه��و
لتوجيه التعليم بالقسام نحو كل ما من شأنه الرتق�اء بمس�توى التلمي��ذ لمس�توى تلمي��ذ التعلي��م الح�ر.
بعبارة أوضح، فبدل من تجميع كل المسؤوليات بالنياب��ة ف��ي ي��ده، س��يكون م��ن مص��لحة الن��ائب، وكم��ا
يج��ب، تفويض��ها لرؤس��اء المص��الح بحي��ث يق��ررون ويوقع��ون عل��ى قراراته��م وينف��ذون بتش��اور م��ع
الن��ائب عن�د الحاج�ة، ويتحمل�ون مس��ؤولية توقيع�اتهم كامل�ة ب�دل م�ن تحم�ل الن��ائب له�ا بالنياب�ة عنه�م.

تس��خير ك��ل نف��وذه وك��ل جه��وده لت��دبير وتس��يير الدراس��ة والت��دريس بالقس��ام، ح��تى يتس��نى ل��ه وذل��ك
فق��ط يمكن��ه أن ين��وب ع��ن الب��اء، فيستش��ف بتعاون مع المفتشين ومديري المؤسسات وأطرها. وهكذا

بنفسه أثر التدريس عل��ى مس��توى التلمي��ذ م��ن أج��ل تحفي��ز م�ا يس��تحق التحفي��ز وتص��ويب م��ا يس��تحق
  التصويب، بقصد الحصول على نتائج في آخر السنة، مركزه ومقعده مرتبط بها.

لكن النائب القليمي الحالي ل يمكن أن يكون مسؤول ومحاس��با س��نويا ع��ن مردودي��ة مؤسس��ات
التعليمية بالسلك الثلثة البتدائي والعدادي والثانوي. ولهذا فتحقي��ق ذل��ك المس��عى المنش��ود يقت��دي

إعادة هيكلة أسلك التعليم برمته، وذلك على النحو الذي نقترحه في الفصل التالي.
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إعادة هيكلية التعليم والتكوين بكل إقليم

 فيها  للمتنفذ القليمي     مردودية المؤسسات التعليمية  الصل ح يقتدي تحميل المسؤولية عن 
س���يبقى التعلي���م العم���ومي, كتحقيق���ه بب���اقي القطاع���ات العمومي���ة, إص���لح تحقي���قكم���ا تق���دم، ف

المؤسس��ات التعليمي��ة للمتنف�ذ ف�ي ك�ل إقلي��م م�ن أق�اليم المملك��ة. نتائج مردودي�ة بتحميل مسؤولية رهينا
الميث��اقوق��د ن�ص عليه��ا وهذه الجملة تستحق التسطير عليها بمائة سطر, لما له�ا م��ن أهمي��ة قص��وى. 

 ينظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان يشد بعضه بعض��ا, في المادة التالية منه : "الوطني للتربية والتكوين
حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نس��ق متماس��ك ودائم التفاع��ل والتلؤم م��ع محيط��ه الجتم��اعي والمهن��ي

فإن إصلح كل جانب من جوانبه, وتقويم نتائجه وملءمته المستمرة, تتطلب التحكم ف��ي, والعلمي والثقافي. ومن ثم
د الش��راف عل��ى وض��ع السياس��ات العمومي��ة التربوي��ةحل�� يوحل ك��ل الم��ؤثرات والعوام��ل المتفاعل��ة في��ه. وبن��اء علي��ه,


بط, والتكوينية وتنفيذها وتتبعها, على نحو يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك, وعملي وحثيث
مع ض
1".المسؤولية والمحاسبة عليها بوضو ح


ذهاالمسؤولية والمحاسبة تعني هنا : و

ة وتنفي

ة والتكويني

ة التربوي
"وضع السياسات العمومي
هذا جيد بالنسبة لواضع السياسة العمومية التربوية والتكوينية. لكن يبق��ي الس��ؤال مط��روحوتتبعها". 

ب واض��عها في شأن تحديد كيفية تقييم نتائج تطبيق تل��ك السياس�ة م�ن جه�ة وتحدي�د م�ن يقيمه�ا ويحاسق�
م��ا ل��م يش��ر إلي��ه الميث��اق. ث��م ح��تى ف��ي ح��ال تحدي��د ه��ذين المري��ن تبق��ىه��و ه��ذا فم��ن جه��ة أخ��رى. 

المسؤولية عن قرب من المؤسسات التعليمية غائبة, فيصعب بل يستحيل التحكم في تطبيق السياس�ات
المسطرة فوقيا.

المتخ��ذة ف�ي ه�ذا الش�أن م�ن دون أث�رالفوقي�ة فمن دون توفير هذا الشرط ستظل كل الجراءات 

وطني . وكم��ا تق��دم،الرف��ع م��ن مس��توى التلمي��ذ المت��دني ج��داأرض الواق��ع م��ن أج��ل عل��ى 

اق ال
الميث


وين

ة والتك

و ح" يش��ير إل��ى ه��ذا الش��رط بعب��ارة للتربي

ا بوض

بة عليه

ؤولية والمحاس

بط المس
."ض
وج��ود لي��ة هيئة مدني��ة أو رس��مية ل ،الموض��وع اله��م ب��التعليمه��ذا ف��ي وولك��ن م��ع الس��ف الش��ديد, 


ب ينلمس��ؤوللول م��ن جه��ة مردودية المؤسس��ات التعليمي��ة  عن  تراقب وتحاسب سنويا
م��نين المحاسن
فكيف يحل ذلك الشكال؟ وجوابا على ذلك السؤال نقترح ما يلي.  .جهة ثانية
 

    بالقليم  تعيين متنفذ إقليمي على رأس مجموعة مؤسسات كل سلك تعليمي
تتوفر حاليا جل الوزارات على متنفذين إقليميين يمثلون المصالح المركزية, ويطبقون وينفذون

عى ك��ل منه��م  
دوبااقراراتها وتعليماتها. وي ده

وزارة أو من

ائب ال
. ول يتحم��ل أي��ة مس��ؤولية ع��ن نت��ائجن
تنفيذ وتطبيق التعليمات الفوقية التي يتلقاها من وزارته. ول يج��وز أن يتحمله�ا م��ا دام ل دخ�ل ل��ه ف�ي
إعداد وإقرار تلك التعليمات وما دام ل يجوز له التصرف فيها. وكما أسلفنا لن يتحقق أي إصلح ف��ي
أي قطاع عام ما دام المتنفذ إقليميا فيه ل يجوز له ل إعداد برامج العمل بالقليم التي تأتيه م��ن الف��وق
و ل يجوز له التصرف فيها. بذلك يكون نائب الوزارة غير مسؤول عن نتائج تطبيقه لتل��ك التعليم��ات

فل يجوز محاسبته عليها. 

 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين154المادة  1
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و هناك قطاعات عمومية كالعدل والصحة, على سبيل المثال, يتع��ذر تحمي��ل المس��ؤولية للمتنف��ذ
فيها إقليميا حتى في حالة ما إذا كانت له صلحيات واس��عة ف��ي ت��دبيره للمص��الح ال��تي يش��رف عليه��ا.
وذلك بالنظر لصعوبة إيجاد آليات موض��وعية م��ن ش��أنها تقيي��م مردودي��ة مؤسس��اتها. فللقاض��ي س��لطة
ا. وللط��بيب نف��س ا ول نوع �� تقديرية يصعب معها تقويم جودة الحكام الصادرة عن أية محكم��ة, ل كمل ��

عيدلمهم��ا ك��انت نوعي��ة الحك��ام س��يدلفالسلطة التي ل يمكن معها الحكم على جودة أداء أي مستشفى. 
القاضي في محكمته والطبيب في مستشفاه أداء واجبه باجتهاد تطبعه حسن النية.

إل أنه يمكن تقييم مردودي��ة المؤسس��ات التعليمي��ة ف��ي نهاي�ة ك��ل س�نة دراس��ية ع��ن طري��ق نت��ائج
ح��دة والحاس��مة ف��ي انتق��ال تلمي��ذ الس��نة الخي��ر من��ه للس��لك الم��والي. وعل��ى ون المتحانات القليمية الم 
ض��وئها يمك��ن محاس��بة ومس��اءلة المتنف��ذ إقليمي��ا ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة بك��ل س��لك ع��ن مجم��ل تل��ك

مث��ل ص��احب المدرس��ة ،النتائج في نهاية كل سنة دراسية. وتصح تل��ك المس��اءلة فق��ط إذا م��ا ك��انت ل��ه
ص��لحية التص��رف ف��ي إع��داد البرام��ج والمناه��ج وص��لحية تع��ديلها واس��تبدالها بغيره��ا عن��دالح��رة، 

الحاجة من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.
م��ن أج��ل تحدي��د المس��ؤوليات ع��ن نت��ائج قط��اع التعلي��م ل ب��د م��ن التخل��ي ع��ن مركزي��ة الق��رارف

 التسيير م��ن أج��ل تفويض��هما لمتنف��ذ إقليم��ي يش��رف ع��ن ق��رب عل��ى تس��يير وت��دبير مجموع��ةتمركزو
:ثلث متنفذين يوجد بكل إقليم ولذا يجب أن المؤسسات التعليمية من سلك من أسلك التعليم بالقليم. 

متنفذ في مجموعة مدارس القليم البتدائية )1
متنفذ في مجموعة إعداديات القليم)2
متنفذ في مجموعة ثانويات القليم)3

مع الصلحيات التالية لكل منهم :و
س��لطة كامل��ة ومباش��رة عل��ى ك��ل الط��ر ال��تي تعم��ل تح��ت إش��رافه م��ن أس��اتذة وم��ديري)1


االمؤسس��ات التعليمي��ة وإداريي��ن ومفتش��ين. و

ول به

وانين المعم

ار الق

ي أط

ك ف

ل ذل
ك
بالتشريع المدرسي.

استقلل المتنفذ في كل سلك عن باقي المتنفذين في باقي السلك بنفس القليم, وتبعيتهم)2
جميعا للكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

الحرية في إعداد برامج ومناهج التدريس على ضوء المتحانات الموحدة القليمية التي)3
يعدها ويشرف عليه��ا الس��لك الم��والي بنف��س القلي��م وال��تي به�ا ينتق��ي ه��ذا الس��لك تلمي��ذه

الجدد.
إعداد المتحان الموحدة القليمي الذي بواسطته ينتقي كل سلك تلميذه الجدد من الس��لك)4


ىالذي قبله, والشراف الكلي عليها. 
ب
ذلك يح
دد ك
ل س
لك للس
لك ال
ذي قبل
ه الح
د الدن

ال

حين للنتق
من المواصفات التعليمية والتكوينية المطلوب توفرها في التلميذ المرش

 لسلكه.

تقسيم قطاع التعليم إلى ثلثة مسارات ابتداءا من السلك العدادي
حين يصبح التعليم البتدائي يؤدي دوره كامل بإعداد تلميذ مؤهلين بشكل جيد من أجل متابعة
دراستهم بمختلف أصناف العداديات, يجب تقسيمهم في كل إقليم بحسب مستوى مؤهلتهم الطبيعي��ة

إلى ثلث فئات :
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فئة المتفوقين)1
فئة المتوسطين)2
فئة المقبولين)3

ثم توجيه كل منها في المسار الذي يليق بها من بين المسارت الثلث كالتالية :
القطاعالمسار النسبةفئة


ة%33المتفوقين



 التعلي�����مإعدادي
العام

وزارة التربية والتكوين


ة33%المتوسطين



 التعلي�����مإعدادي
التقني

مكت����ب التك����وين المهن����ي
وإنعاش الشغل


ة33%المقبولين

 التك���وينإعدادي
المهني

مع منح التلميذ إمكانية تصحيح المسار في الطريق بالنتق�ال م��ن مس��ار إل��ى ال��ذي يلي��ه أو ال��ذي
قبله, بحسب ما يقتضيه التغير الحاصل في مؤهلته المعرفية والذهنية.

بكل إقليم  هيكلية التعليم والتكوين 
 على الشكل التالي:بكل إقليمفتصبح هيكلية التعليم والتكوين 

مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغلوزارة التعليمالقطاع
التكوين المهنيالتقنيالعامالمسار

السلك
البتدائي
العداديالعداديالعدادي
الثانويالثانويالثانوي

التعليم العالي

لوزارة التربية والتكوين التابع التعليم العامبثلثة متنفذين في مسار 
متنفذ في مجموعة المدارس البتدائية)1
متنفذ في إعداديات التعليم العام)2
متنفذ في ثانويات التعليم العام)3


يبأربعة متنفذين في مساري و

ي الت��ابعين التعليم التقني والتكوين المهن

وين المهن

ب التك
لمكت
وإنعاش الشغل

التعليم التقنيمتنفذ في إعداديات )1
التعليم التقنيمتنفذ في ثانويات )2
التكوين المهنيمتنفذ في إعداديات )3
 التكوين المهنيمتنفذ في ثانويات)4
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التعويض السنوي عن المردودية لصالح المتنفذ القليمي

أهمية التعويض عن المردودية بالتعليم
حرصا من الدولة على تحصيل أكبر قدر من مستحقاتها الضريبية, مع أق��ل نس��بة م��ن اله��روب


ة وزارة المالي��ة موظفيه��ا بمنحه��م الض��ريبي, تحف��ز

ن المردودي

ات ع
. إل أن تعلي��م و تك��وينتعويض

رائبأجيال المستقبل ل يقل أهمية عن جباية أكبر قدر من الضرائب. 

دار الض
بل التعليم أهم, لن مق


م
مستقبل مرتبط بمقدار النتاج القومي للثروات, و حجم النتاج القومي للثروات رهين بجودة تعلي
. و تكوين الموارد البشرية في طور العداد اليوم


لفبعد تعيين 

ه كام
متنفذ على رأس مؤسسات كل سلك من أسلك التعليم بكل إقليم و بعد منح

الحه وجب إحداث و إقرارالصلحيات في التصرف في البرامج و المناهج, 

ة لص
تعويضات تحفيزي


ن

ية م

نة دراس
عن مردودية المؤسسات التي يشرف عليها، و تدفع له كمستحقات في نهاية كل س
. بعد تقييم تلك المردودية

  
معايير قياس المردودية بالتعليم


دةف��ي نهاي��ة ك��ل س��نة دراس��ية بنت��ائج تق��اس تل��ك المردودي��ةكم��ا تق��دم، و 

ات الموح
 المتحان

روط و

ن بالش

والي, و لك

لك الم

لكه للس

ي س

ل ف

ر فص

ذ أخ

ال تلمي

ي انتق

مة ف

ة الحاس
القليمي

 :الضمانات التي أسلفنا و التي نعيد عرضها هنا

بعد إقرار استقللية كل سلك عن باقي أسلك التعليم س�يتم بك�ل موض��وعية و بك�ل ش�فافية تقيي�م
مردودية كل سلك من طرف السلك الذي يليه, بحيث :

 و عمداؤهمأساتذة التعليم العالي)4
هم ال��ذين يع��دون امتحان��ات الباكالوري��ا ـ م��ع العل��م أن��ه بإص��لح الت��وجيه بتوزي��ع)5

, فسينخفضالتكوين المهني و التعليم التقني و التعليم العامتلميذ البتدائي بين 
عدد طلبة الثانوي إلى أقل من ثلثهم اليوم ـ فل يستحيل على أساتذة التعليم العالي

الشراف الكامل على امتحانات الباكالوريا.
هم الذين يختبرون المترشحين لها بالشراف على حراستهم بأنفسهم و بتص��حيح)6

فروضها من دون احتساب أية نقط أخرى, 
هم الذين يحسمون في نجاح من يستحق الحصول على الباكالوريا و في رس��وب)7

من ل يستحقها. 
هم الذين يسلمون الشهادة للف��ائزين. فتك��ون ش��هادة الباكالوري�ا موقع��ة م��ن ط��رف)8

عميد الكلي��ة المتخصص��ة كش��هادة من��ه عل��ى قب��وله به��ا م��ن أج��ل متابع��ة الدراس��ة
بكليته.

دور الثانوي التأهيلي ينحصر في إعداد الطلبة لمتحان الباكالوريا طيل��ة فص��ول
السلك الثلثة, مع حرية التصرف في البرامج و المناهج, ثم يرشحونهم له تح��ت
الشراف الكامل لس��اتذة التعلي��م الع��الي. و كم��دربي البط��ال الرياض��يين أس��اتذة
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التعلي��م الث��انوي ينتظ��رون النت��ائج ك��ي ي حك��م به��ا عل��ى نوعي��ة و مردودي��ة تس��يير
المتنفذ القليمي في مؤسسات التعليم الثانوي. 

 التأهيلي هم الذين أساتذة للتعليم الثانوي)5
يعدون امتحانات السنة الثالثة إعدادي )4
يحرسون المرشحين و يصححون فروض هذا المتحان )5
يحسمون في من ينجح و من يرسب. )6

و بحسب نتائج امتحانات السنة النهائية من هذا السلك يحاسب و يساءل المتنفذ القليم��ي
في العداديات التي يشرف على تسييرها و تدبيرها.

 مع تلميذ روافده من التعليم البتدائي.لساتذة العداديو نفس الشيء بالنسبة )6
          

الق��اليم التابع��ة لك��ل أكاديمي��ة أس��لك و بع��د نش��ر البيان��ات الجماعي��ة لنت��ائج تل��ك المتحان��ات, ت رت��ب
 بحسب الستحقاق على ضوء نتائج تلك المتحانات الموحدة القليمية. ثم تتخذ الجراءات التالية :

على غرار أطر وزارة المالية, المتنفذون في مؤسسات القاليم المتفوقة. و في مهامهم     يمقنـر     .1

تي يحصولون على

ة ال

ات التعليمي
تعويضات عن المردودية المحققة بجهودهم في المؤسس

 تقع تحت نفوذهم.

اد     .2

ذين يع

ام المتنف

ي مه

ر ف
 ال��ذين فش��لوا ف��ي تحقي��ق الح��د الدن��ى م��ن المردودي��ةالنظ

بالمؤسسات التعليمية التي يشرفون عليها, بحيث :
ي مهل منهم من يستحق المهال لفترة أخرى 
.و يعفى من مهامه من حق عليه العفاء 

  
و هكذا يصبح كل سلك من أسلك التعليم هو الذي :

.  نوعية تدبيرالمتنفذ فيهاينحكم على مردودية مؤسسات السلك الذي قبله و من تم على )1
يحدد للسلك ال��ذي قبل��ه الح��د الدن��ى م��ن المواص��فات التعليمي��ة ال��تي يقب��ل به��ا الطلب��ة الواف��دين)2

 عليه.
يوجهه في إعداد البرامج و المناهج التي يمكنها بها تحقيق الجودة المطلوبة.)3
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صلحيات المتنفذين القليميين

ل مركزية و ل تمركز المسؤولية عن مردودية المؤسسات التعليمية
كما أسلفنا، الرفع من مستوى تلميذ و طلبة التعليم العمومي يستوجب إقرار محاسن��بة المتنق��ذين
إقليميا في المؤسسات التعليمية عن مردوديتها ف��ي نهاي��ة ك��ل س��نة دراس��ية. الم��ر ال��ذي يقتض��ي, كم��ا
أسلفنا, تعيين منتف��ذ عل��ى رأس مؤسس��ات ك��ل س��لك م��ن أس��لك التعلي��م بك��ل إقلي��م. و ذل��ك عل��ى النح��و

التراتبي التالي:
منتفذ إقليمي في مجموعة المدارس البتدائية)1
متنفذ إقليمي في مجموع العداديات)2
متنفذ إقليمي في مجموعة الثانويات)3

و من فوق مجموعة الثانويات يأتي التعليم العالي بالجهة

و من أجل الرفع من مستوى تلميذ و طلبة التعليم العم��ومي, ك��ل س��لك يخت��بر و يمتح��ن تلمي��ذ
السلك الذي قبله من أجل انتقاء طلبته الجدد من بينهم. و بهذا النمط من المتحانات يصبح ك��ل س��لك ـ
انطلقا من التعليم العالي بالجهة ـ يحدد ضمنيا للس��لك ال��ذي قبل��ه المس��توى المطل��وب كح��د أدن��ى عن��د

التلميذ القادمين إليه. و بنتائج هذه المتحانات
ينحكم على مردودية مؤسسات ذلك السلك, )1
ينحكم على نجاعة أو فشل تدبير المتنفذ القليمي فيها.)2

بمثل هذه المتحانات يحدد كل س��لك المطل��وب م��ن المتنف��ذ القليم��ي ف��ي مؤسس��ات الس��لك ال��ذي
قبله. و لكن حتى يتمك��ن ك��ل متنف�ذ إقليم��ي ف��ي تحقي�ق المطل��وب من�ه ل ب��د م��ن تمكين��ه م�ن ك��ل أن��واع

الكافية لذلك. فماذا عن هذه الوسائل و المتيازات ؟الوسائل و المتيازات 

تفويض ما يكفي من القرارات المركزية للمتنفذ القليمي.
محاسبة المتنف�ذ القليم��ي ف�ي نهاي�ة ك�ل س�نة دراس�ية ع��ن نت�ائج المؤسس�ات ال��تي يش�رف عليه�ا
تقتضي منحه حق اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبرامج و المناهج ال��تي ك��انت م��ن ص��لحيات الدارة

. و من هذه القرارات ما يلي :بسياسة اللتمركزالمركزية. و ذلك ما يصطلح على تسميته 

صلحيات إعداد و اختيار البرامج و المناهج و الكتب المدرسية )1
صلحية التصرف فيما يأتيه من الدارة المركزية من قرارت تنظيمية.)2

بحيث ل يعود للدارة المركزية الدور الحاس�م ف�ي ت�وجيه التعلي��م. و ل ش�ك أن�ه س��يكون
من مصلحة كل متنفذ إقليمي اتخاذ كل قراراته على ضوء الحد الدنى م��ن المواص��فات
العلمي��ة و المعرفي��ة ال��تي يح��ددها ل��ه الس��لك الم��والي ف��ي ش��أن تلمي��ذه الج��دد, م��ن خلل

مضامين المتحانات التي يشرف عليها كليا لينتقيهم بها. 

م��ن أع��وان و إداريي��نالموارد البشرية الموضوعة تحت تصرفه التحكم في  صلحيات)3

ث ال,و أس��اتذة و م��ديرين و مفتش��ين

ن حي

بة و  م

زاءالمحاس

ز ال و  ج

ن دونتحفي
م

. بمعنى أن قرارات��ه ف�ي ه��ذا الش��أن تك��ون ناف��ذة ومراجعة الدارة المركزية في كل ذلك.
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ل تقبل المراجعة من طرف الدارة المركزية إل في حالة مخالفتها للقوانين الجاري به��ا
الي��وم و لك��ن م��ن دونال��وزارة و للش��ارة فق��ط, فه��ذه الص��لحيات بي��د ن��ائب العم��ل. 
 عن مردودية المؤسسات التعليمية في المقابل. تهمحاسب

تفويض التدبير المالي و الداري للمتنفذ القليمي.
يعني ذلك ل مركزية تسيير و تدبير المؤسسات التعليمية على صعيد كل إقليم. فمحاسبة
المتنفذ القليمي ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة ع��ن مردوديته��ا ف�ي نهاي��ة ك�ل س��نة دراس��ية يقتض��ي

و ح��ق التص��رف فيه��ا م��ن دون مراجع��ة الدارةالوس��ائل المادي��ة و المالي��ة الكافي��ة منح��ه ك��ل 
المركزية. و كل ذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل في شأن تسيير و ت��دبير الم��ال الع��ام

يعن��ي ذل��ك ب��أن المتنف��ذ القليم��ي يخض��ع عن��د الحاج��ة للمحاس��بة عل��ى. و الممتلك��ات العمومي��ة
الوس��ائلو للش��ارة دائم��ا, فه��ذه تص��رفه ف��ي تل��ك المكاني��ات المادي��ة ع��ن طري��ق الفتح��اص. 

, و لكن في مقابل تحقيق أهداف ل علق��ة له��ا ب��الهم و لمدير الكاديميةمتوفرة لحد ما للنائب
و هو الرفع من مستوى مردودية المؤسسات. 

التعويض عن المردودية
و من حيث المتيازات المحفزة لتحمل مثل ه��ذه المس��ؤولية فل��ن يوج��د م��ن يقب��ل بتقل��دها

 ك��ل متنف��ذ إقليم��ي ف��يمن��حمن دون تعويضات عن المردودية المحقق��ة. فكم��ا أس��لفنا ل ب��د م��ن 

ة مجموع����ة مؤسس����ات ك����ل س����لك



ات التعليمي



ة المؤسس



ن مردودي



ا ع



ا مالي


تعويض

و كم��ا أس��لفنا ك��ذلك, تل��ك المردودي��ة يحس��م فيه��ا .في نهاية كل س��نة دراس��يةالمحققة  العمومية
بكل موضوعية و بكل تلقائية السلك الموالي على ضوء نتائج المتحان��ات ال��تي يش��رف عليه��ا
كليا و التي على أساسها ينتقي طلبته الجدد. هكذا تص��بح المنظوم��ة التربوي��ة محبوك��ة ال��ترابط
من داخلها من أجل الرفع من مستوى تلميذ كل سلك من أسلك التعليم و الحفاظ عليه عاليا.
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ربط الترقية بالمردودية وليس بالقدمية ول بالمتحان المهني 

 تعني التسيير والتدبير الذي يفضي إلى النتائج المطلوب��ة. والحكام�ة الجي��دة به��ذاالحكامة الجيدة
 التي يتطلع إليها كل موظف يعمل تح�ت تص��رف المتنف��ذ القليم�يربط كل المتيازاتالمعنى تقتضي 


ة,ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة, م��ن أع��وان وإداريي��ن وأس��اتذة وم��ديرين ومفتش��ين, 
 ب��دل م��نبالمردودي
ربطها بالقدمية أو بالمتحان المهني. فل معنى لربط التنقيط من أجل ترقية أي موظف وغيره�ا م�ن
المتيازات كالحركة النتقالية مثل أو تعيين الفائض م��ن الس��اتذة ف��ي ح�ال الحاج��ة لع��ادة النتش��ار,


مس.بع��دد س��نوات أي��ة أقدمي��ة. 

ول الش

ي دوران الرض ح

ان ف

ل لي ك
 ب��ل الحقي��ة ف��ي أيفل فض
امتي��از يتطل��ع إلي��ه أي موظ��ف يج��ب أن ترتب��ط بمق��دار جه��ده ف��ي العم��ل عل��ى الرف��ع م��ن مردودي��ة

المؤسسات التعليمية طوال أيام تلك الدورة الكاملة للرض حول الشمس. 

وعلي��ه فالحكام��ة الجي��دة تقتض��ي أن ل يك��ون عبء تنحم��ل مس��ؤولية مردودي��ة المؤسس��ات عل��ى
 تام بين مصلحة الموظف من جهةتوافق بل تطابقكاهل المتنفذ فيها لوحده. بل تستوجب أن يحصل 

في الجتهاد من أجل الرفع م�ن تل�ك المردودي��ة, وتف�ادي أي ومصلحة المتنفذ القليمي من جهة ثانية 

دارتنافر بين المصلحتين. ومن أج�ل ذل�ك ل ب�د م��ن رب�ط أي امتي��از يتطل�ع إلي�ه الموظ��ف, 

ط مق
بتنقي

. وال��ذي يق��وم ب��ذلك التنقي��ط ه�وجهده ومساهمته في تحقيق المردودية المطلوبة في تلك المؤسسات
المتنفذ في تلك المؤسسات والمسؤول والمحاسنب عن نتائجها في نهاية كل سنة دراسية. وعليه نقترح

 كأداة لتحقيق ذلك الهدف بدل من اعتماد نقط القدمة. معدل رصيد نقط الستحقاقاعتماد مفهوم 

 معدل رصيد نقط الستحقاق
الحكام��ة الجي��دة تقتض��ي تنقي��ط الموظ��ف بطريق��ة تأخ��ذ بعي��ن العتب��ار تراك��م ق��ديم مجه��وداته
وحاضرها. حينها تصبح القدمية امتيازا ليس بعدد سنواتها وإنما بقيمة الجهود المبذولة ف��ي ك��ل س��نة
منها. وبذلك يمكن للموظف الجديد المتميز في عمل��ه أن ي رت��ب ف��ي درج��ة أعل��ى م��ن درج��ة الموظ��ف


تحقاقالقديم الذي ظل عمله يتسم بالتهاون وضعف المردودية. باعتماد مفهوم 

ط الس
معدل رصيد نق
ال��ذي نق��ترحه أس��فله, يص��بح مق��دار الجه��د المب��ذول ك��ل س��نة ه��و فق��ط ال��ذي يجع��ل م��ن ع��دد س��نوات

 نقط��ةمعدل رصيد نقط الستحقاقالقدمية إما امتيازا أو بالعكس وزرا على صاحبه. باعتماد مفهوم 
تقييم مردودية الموظف في نهاية كل سنة إما تدفع به إلى العلى أو تنزله. 

 نستعرض فيما يلي مكوناته : معدل رصيد نقط الستحقاق ومن أجل توضيح كيفية حساب  
  نقطة الستحقاق السنوية :  )1


نويةت قيم مردودية كل موظف على رأس كل س��نة 

تحقاق الس

ة الس
20\20 ح��تى بنقط
 إذا20/20من دون سقف فيها لي فئة, بحيث يمكن لموظف جديد الحصول على نقطة 

م��ا اس��تحقها. وت من��ح ه��ذه النقط��ة م��ن ط��رف المتنف��ذ القليم��ي ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة,
بحكم كونه المسؤول والمحاسنب الول والخير في نهاية كل سنة دراسية ع��ن مردودي��ة

تلك المؤسسات التي تعمل تحت إشرافه. 
 : الستحقاق رصيد نقط) 2

هو مجموع تلك النقط منذ سنة التوظيف. و
 : معدل رصيد نقط الستحقاق) 3
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ة العام
ة على مجم�وع رصيد نقط الستحقاق حاصل قسمة  هوو

نوات القدمي
. وه�وس
الحاسم في استحقاق نيل أي امتياز. 

فهكذا يؤخذ بعين العتبار ماضي مردودية الموظف وحاضرها. 
  

واطن اعتماد  معدل رصيد نقط الستحقاق من
 ف��ي ك��ل المتي��ازاتمعدل رصيد نقط الستحقاق من أجل تحقيق الحكامة الجيدة ينبغي اعتماد  

التي يطمح إليها الموظف العامل تحت إشراف المتنفذ القليمي في المؤسسات التعليمية, ومنها : 
) الترشيح للترقية من رتبة إلى أخرى 1

ان) الترتيب في لئحة المرشحين للترقية بالختيار من درجة إلى أخرى ـ 2

ذف المتح
مع ح

 ـ المهني
) الترتيب بحسب الستحقاق بالمؤسسة, من أجل تحديد الفائض به��ا المس��تهدف عن��د الحاج��ة3

بإعادة النتشار. 
و ذل��ك ب��دل م��ن حي��ف وج��ور معي��ار "آخ��ر م��ن التح��ق بالمؤسس��ة" أو القدمي��ة العام��ة أو
القدمي��ة ب��القليم أو القدمي��ة بالمؤسس��ة. فق��د يك��ون الس��تاذ الجدي��د بالمؤسس��ة أفض��ل ف��ي


تحقاقمردوديته من أقدم زملئه بالمؤسس��ة. باعتم��اد 

ط الس

يد نق

دل رص
 ص��احب أي��ةمع
أقدمية يظل كغيره مطالبا دائما ببذل ما يستطيع من مجهودات في أداء واجبه ح��تى يتمك��ن

من الحافظ على امتيازات أقدميته. 
) الترتيب في لئحة المرشحين في أية حركة انتقالية. 4
) الترتيب في لئحة الترشيح لمنصب الدارة التربوية من بين للساتذة. 5

  
 حصر صلحية التنقيط في المتنفذ القليمي في المؤسسات التعليمية

 بحصر صلحية التنقيط في المتنفذ القليم��ي ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة تص��بح مص��لحة التلمي��ذ 
ومن تم مصلحة الباء, المرتبطتان بمردودية المؤسسات, هي محور كل عمل وكل إجراء وكل جه��د
وكل إبداع وكل ابتك��ار وعي�ن اهتم�ام ك�ل الع��املين بالقط�اع. وعل��ى ه�ذا الس�اس يت�م تنقي��ط مردودي�ة

الموظفين على الشكل التالي : 

 بالنسبة للساتذة بكل سلك )1  

ى كم��ا س��بق, 

نوية عل

تحقاق الس

ة الس
 يحس��م فيه��ا المتنف��ذ القليم��ي ف��ي المؤسس��ات20نقط

التعليمي��ة بك��ل س��لك. وذل��ك لك��ونه ه��و المس��ؤول ع��ن مردودي��ة المؤسس��ات. وم��ن مص��لحته
اجتناب ظلم أي أستاذ يعمل على الرفع من مستوى التلميذ كما ليس من مصلحته محاب��اة م��ن
يتهاون منهم في أداء واجبه. مصلحته مع المردودية التي بحص��ول جودته�ا المطلوب��ة ي قن�ر ف�ي
مه��امه وم��ن دونه��ا يعف��ى منه��ا. وم��ن مص��لحته ك��ذلك استش��ارة م��دير المؤسس��ة والمفت��ش ف��ي

تنقيطه لكل أستاذ. 
و عليه, فباعتماد هذا النمط من التنقيط سيكون من مص��لحة المتنف��ذ القليم��ي العم��ل ع��ن ق�رب
شديد من القسام ومن التلميذ. بذلك سيعرف مجهودات كل أستاذ وكل مدير وك��ل مفت��ش م��ن

:أجل 
 ترشيدها
 توجيهها الوجهة الصحيحة
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 .تقييمها تقييما موضوعيا وذا مصداقية بمقدار ما تروم مصلحة التلميذ قبل كل شيء

بكل ذلك لن يكون في مصلحة المتنفذ القليمي أبدا إحباط جهود م��ن يعم�ل عل�ى الرف��ع
من المردودية ول محاباة وتشجيع من ل يساهم فيها. 

 بالنسبة لباقي الموظفين بكل سلك) 2

تحقاقبالنس��بة للع��وان والداريي��ن وم��ديري المؤسس��ات التربوي��ة والمفتش��ين, 

ة الس
نقط


ى 

ة عل

ي النقط

نوية ه

ي20الس

ذ القليم

ذلك المتنف

ا ك

م فيه

تي يحس
 بنف��س المص��داقية ال
والموضوعية المتطابقة مع مصلحته الخاصة، المرتبطة بدورها ارتباط��ا وطي��دا بمص��الح ك�ل

 .التلميذ والطلبة
 الترقية بالمتحان المهني ل علقة لها بالمردودية  

الترقية بالمتحان المهني منافية لروح الحكام��ة الجي��دة. فل علق��ة لمث��ل ه��ذه الترقي��ة بمردودي��ة

اذا ؟المؤسس��ات التعليمي��ة. 
 لن��ه ق��د يفش��ل ف��ي المتح��ان وي حب��ط م��ن ع ��رف بعم��ل ذي مردودي��ةلم

مرضية. والعكس محتمل جدا, بحيث يستطيع أن ينجح فيه وي ش��جع م��ن ه��و مع��روف بمردودي��ة غي��ر
مرضية. ومثل هذا المتحان لن يقبل به المتنفذ القليمي ف��ي المؤسس��ات التعليمي��ة ال��ذي يتحم��ل كام��ل
المسؤولية عن مردوديتها ويجازى على أساسها. وبما أن هذا المتحان هو متنافي م��ع مص��الحه فم��ن

جدت  المؤسسات التعليمية فقط من تحصيل الحاصل أنه متنافي تماما مع مصالح كل التلميذ الذين و 
أجلهم. وما دامت هذه الترقي��ة بالمتح��ان ل علق��ة له��ا به��دف تحفي��ز الم��وظفين المتف��انين ف��ي عمله��م,

.ما ل يعود بأي نفع على مصلحة التلميذففي إجرائه كل سنة هدر للوقت والمال وجهود بشرية في 
  

وإذا كان المقصود بالمتحان المهني هو تمتين تكوين الستاذ وباقي الم��وظفين, فب��دونه يحص��ل

طحتما ذلك الهدف بمجرد توفر عناصر الحكامة الجيدة السابقة الذكر والمعتمدة على 

يد نق
معدل رص


تحقاق
, م��ن أج��ل الرف��ع م��ن مردودي��ة المؤسس��ات, ولي��س م��ن أج��ل مج��رد النج��اح ف��ي المتح��انالس
 ضوابط تلك الحكامة الجيدة تصبح الم��ادة التربوي��ة وغيره��ا مطلوب��ة عل��ى ال��دوام المهني. بل بضغط

من أجل الرفع من مردودية المؤسسات وليس فقط ق بنيل يوم المتحان من دون أية خلفي��ة تفي��د التلمي��ذ.
بضغط الحكامة الجيدة لن تعرف المادة التربوية وغيرها إقبال ك�بيرا عليه�ا فق�ط, ب�ل س��تعرف بس�بب
ذلك الطلب, إنتاجا غزيرا وغربل��ة مفي��دة م��ن أج��ل الحتف��اظ بم��ا تحقق��ت نجاعته��ا م��ن خلل تجربته��ا

بهدف الرفع من مردودية المؤسسات والتخلي عن غيرها. 
 

أم��ا مطل��ب فرص��ة تعجي��ل ترقي��ة الس��اتذة بواس��طة المتح��ان المهن��ي بع��د س��ت س��نوات فق��ط
بالمنصب, بدل من عشر سنوات بالختيار, فيمكن تحقيق هذا الهدف بتغيير القانون الساس��ي, بحي��ث
ي حذف المتحان المهني وي قتصر على الترقية بالختيار فقط, بعد قضاء س��ت س��نوات بالمنص��ب ب��دل
من عشرة, أو على القل ثمان سنوات عوض عشر سنوات, وباعتماد الترتيب بلئحة الترش��يح عل��ى


تحقاقأس��اس 

ط الس

يد نق

دل رص
 الس��الف ال��ذكر, ث��م الفص��ل بي��ن المتس��اوين ف��ي النق��ط باعتب��ارمع
القدمية العامة ثم السن. وهذا التعديل لن يكلف خزينة الدولة ولو درهم��ا واح��دا. فبالختي��ار م��ن دون
امتحان أو بهما مع��ا نس��بة النج��اح م��ن بي��ن المرش��حين واح��دة. وعل��ى ك��ل ح�ال وب��النظر إل��ى الص��الح
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القتصار على ترقية موظفي التعليم بالختيار المرتبط المردودية


االع��ام, 

ا غيره

ا. أم

ات عنه

م التعويض

بر حج

ا ك

ة, مهم
كلف 
ر مم

ة غي

ة بالمردودي

ة مرتبط

ل ترقي
فك
 فمكلفة مهما قل حجم تلك التعويضات.
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معيار السلوك في النتقاء القبلي للمرشحين لمهنة التعليم

معيار السلوك في النتقاء القبلي للمرشحين لمهنة التعليمالخذ ب
  

فما هي مبررات هذا النتق�اء القبل��ي عل�ى أس��اس معي�ار الس��لوك م�ن أج�ل الترش�ح لول��وج مهن�ة
التعليم ؟ وما هي أداته وكيفية استعمال تلك الداة ؟ 

  
 مبرراته.1

تبقى جودة ونوعية الموارد البشرية من الوس��ائل الج��د مهم��ة وال��واجب توفيره��ا لن��ائب ال��وزارة
المسؤول المحاسنب الول والخيرعن مردودية المؤسسات التعليمي��ة العمومي��ة، م�ن أج��ل تمكين��ه م�ن

اليفاء بالمطلوب ومن أجل تكوين أبنائنا وبناتنا التكوين الجيد وتربيتهم التربية الحسنة. 
نلحظ أنه لصالح أبنائنا وبناتنا بالتعليم الحر، مدراء مدارس هذا القطاع يس��تطيعون م��ع الزم��ن

السهر بأنفسهم على انتقاء خيرة الناس من أجل امتهان التعليم بمؤسساتهم. 
أما ن�ائب ال��وزارة ال�ذي ي حمس�ل مس�ؤولية مردودي��ة المؤسس�ات العمومي��ة، فم�ع إكراه��ات طبيع�ة
الوظيفة العمومية، سيجد نفسه مضطرا للعمل بما يتوفر عليه من رجال ونساء من دون أية ص��لحية

تخوله 
 ل فرصة توظيف الصلح
 .و ل ي سر عزل من اتضح أنه أصبح غير لئق منهم

  
من أجل تفادي هذا المشكل مستقبل، ل بد من إجراء وقائي في هذا الش��أن. ويتجل��ى ف��ي إح��داث
دفتر السلوك بس��لكي الع�دادي والت��أهيلي م�ن الث��انوي ي مك�ن فيم�ا بع�د م�ن النتق�اء القبل��ي للمرش��حين

 .لولوج مراكز تكوين الساتذة
  

أداته .2
ن ب��دفتر الس��لوك مع��دل نق��ط الس�اتذة ف��ي ك�ل م��ن في نهاية كل سنة من العدادي والث��انوي ي ��دول

الحيثيات التالية: 
 ك��م عل��ى م��دى10 إل��ى 1المواظبة : تقييم كل أستاذ لمواظب��ة التلمي��ذ خلل الس��نة ب��التنقيط م��ن  كح 

تكرار تأخرا ته وتغيباته. والنقطة المحتفظ بها في الدفتر ه��ي مع��دل تل��ك النق��ط، ح��تى إذا م��ا ك��ان
أي حيف أو تحيز يذوب في ذلك المعدل. 

الدب : تقيي��م الس��لوك الجتم��اعي للط��الب م��ع الس��اتذة وم��ع زملئه. يقي��م في��ه ش��كل ومض��مون
كلمه وحركاته بنفس الطريقة أعله. 

 .الهندام
 .الجدية في العمل : تقييم الجدية في التحصيل والوفاء بأداء الواجبات بنفس الطريقة دائما
تقيي��م م��دى مش��اركة الط��الب ف��ي النش��طة التربوي��ة والتعليمي��ة والثقافي��ة والجتماعي��ة :الش��عاع 

بالقسم وبالمؤسسة. 
  

و قد تضاف معايير أخرى إلى هذه القائمة. 
و طيلة فترة الدراسة بالعدادي والثانوي سيعرف تنقيط كل معيار بهذا الدفتر إما اس��تقرارا ف��ي
مس��توى م��ا، أو منحني��ات تص��اعدية أو تنازلي��ة، تش��ير إل��ى اتج��اه تط��ور س��لوك الط��الب خلل ف��ترة

دراسته، يحكم بها عليه من أجل توظيفه آجل. 
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كيفية استعمال دفتر السلوك كأداة انتقاء قبلي من أجل التوظيف بالتعليم .3

يبقى هذا الدفتر في أرشيف آخر إعدادية أو ثانوية غادر الطالب الدراسة منها. 
ذل ك عل ى غ رار المعم ول ب ه بالنس بةو تسلم له منها نسخة، مصادق على صحتها عند طلبها. و

 للسجل العدلي.
  

 هنا هو أن النسخة المصادق عليه��ا م��ن ه��ذا ال��دفتر ه��ي ال��تي تمك��ن أخي��را الوظيف��ةبي ت القص يد
 لمتحان ولوج مراكز التكوين بها.الختيار القبلي للمرشحينالعمومية ووزارة التعليم بالخص، من 

عي  التلميذ بوجود هذا الدفتر الذي سي حكم به على سلوكه يوم ترشحه للعمل في سوق الشغل، من و ون
شأنه حث��ه ودفع��ه إل��ى إيلء الهتم��ام اللزم لس��لوكياته وتص��رفاته خلل دراس��ته، وم��ن ت��م ف��ي حي��اته

بصفة عامة. 
 والس��هام ب��ذلك و هذا ما من شأنه خلق ضغط معنوي على مجموع الطلب��ة م��ن حي��ث الس��لوك،

لقهم وجديتهم في العمل بالعداديات والثانويات.    في تهدئتهم وتحسين خ 

و ب��الرجوع إل��ى موض��وع نوعي��ة الم��وارد البش��رية كوس��يلة تح��ت تص��رف ن��ائب ال��وزارة المس��ؤول
المحاسب الول والخير عن مردودية المؤسسات التعليمية، سيكون من شأن دفتر السلوك هذا توفير

لمهنة التعليم،  الصلح من الناس
القطاع من طرف نائب الوزارة المسؤول المحاس��ب ع��ن مردودي��ة المؤسس��ات تيسير جودة تدبير

التعليمية. 
 .حسن تربية بناتنا وأبنائنا
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المتحان الموحد القليمي كأداة لتوجيه الساتذة

التعليم الوجهة المطلوبةالمتحان الموحد القليمي كأداة لتوجيه 

أدوار المتحانات الموحدة في نهاية كل سلك

ان"مقول��ة 

ل المتح

ن أج

ذ م

م التلمي
 ل تلي��ق إل بم��ن يع��زل علي��ه إعف��اء المتنف��ذين" ل نمعلر

حاس��بة عل�ى نت�ائج ت��دبيرهم وتس�ييرهم ل�ه ف�ي نهاي�ة ك��ل س�اءلة والم  القليميين في قطاع التعليم من الم 

نسنة دراسية. وإل 
فللمتحانات الموحدة القلليمية في نهاية كل سنة دراسية وفي نهاية كل سلك م

 ثلثة أدوار أساسية ل يمكن الستغناء عنها من أجل تحقيق الج��ودة المفض��ية بالس��اسأسلك التعليم
إلى الرفع من مستوى التلميذ. وهذه الدوار هي كالتالي : 

  
 الدور بالنسبة لـ :

 للكفايات المطلوب تمكين التلمي��ذ منه��ا والمح��ددة م��ن ط��رف الس��لك الم��والي ال��ذيالتوجيه والرشادأساتذة كل سلك
يشرف بالكامل على هذه المتحانات من أجل انتقاء تلميذه الجدد. 

 اليو البداية


م الع
 ال��ذي يش�رف بالكام��ل عل�ى امتحان��ات الباكالوري�ا، فيحس�م فيم��ن يس��تحقهامن التعلي
ويس��تحق به��ا متابع��ة دراس��ته ب��التعليم الع��الي م��ن بي��ن المرش��حين م��ن طلب��ة س��لك الث��انوي الت��أاهيلي.
بحسمهم هذا في نيل شهادة الباكالوريا سترجع هذه الشهادة مص��داقيتها وس��يكف أس��اتذة التعلي��م الع��الي

من التشكي من ضعف حملتها من الطلبة الجدد بكلياتهم ومختلف مدارسهم العليا.
 هادة دروسنفس الشيء بالنسبة لس��لك الث��انوي الت�أهلي ال��ذي يش�رف بالكام��ل عل��ى امتحان��ات ني��ل

ش

 فيحسم أساتذته فيمن يستحقها ويستحق متابعة دراسته بالثانوي التأهلي.الثانوي العدادي،
و نف�س الش�يء أخي�را بالنس�بة لس�لك الث�انوي الع��دادي ال�ذي يش�رف كلي�ا عل�ى امتحان�ات ني�ل ش�هادة

الدروس البتدائية فيحسم فيمن يستحقها 
 التابع لوزارة التربية والتعليم بالتعليم العام فيلتحق حسنبميزة )1

طبمي��زة )2

ن ومتوس

ي فيلتح��ق مستحس

التعليم التقن
 الت��ابع لمكت��ب التك��وين المهن��ي وإنع��اشب

الشغل.
 التابع لنفس المكتب.بالتكوين المهني فيلتحق مقبولبميزة )3

فكل سلك ابتداء م��ن التعلي��م الع�الي إل�ى الث�انوي الع��دادي، ه�و ال�ذي يهي��ئ مواض��يع امتحان�ات نهاي�ة
السلك الذي قبله ويشرف عليها كليا، فيحدد من خلل مض��امينها لنف��س الس��لك ال��ذي قبل��ه الح��د الدن��ى

من المستوى المعرفي والمهاراتي في كل مادة المطلوب توفره في كل تلميذ من تلميذه الجدد. 
 وف�����ي مق�����دمتهالمجتم�����ع

الباء وأولياء التلميذ
ة

ات التعليمي
 بك�ل إقلي�م ومحاسن�بة المتنف��ذ فيه�ا عل�ى مجم�ل النت�ائجتقييم مردودية مجموع
ة المؤسس

المحصل عليها. 
فل يجوز أن يكون أساتذة كل سلك وعلى رأسهم المتنفذ القليمي في مؤسساته، في نفس الوقت طرف��ا

وحكما بإشرافهم على امتحان تلميذهم بالسنة النهائية من سلكهم.
دائم��ا بإش��راف الس��لك الم��والي الكام��ل عل��ى ه��ذه المتحان��ات يك��ون أس��اتذته ه��م الج��در ب��الحكم عل��ى

نجاعة عمل السلك الذي قبله من خلل مجمل نتائج نفس المتحانات.
.تفييء التلميذ وتوجيههم للتعليم المناسب بالسلك المواليالتلميذ 

مهما كانت نجاعة التسيير والتدبير فلن ت زيل الفوارق الطبيعية في المؤهلت الذهنية عند التلميذ. بل
توصل كل منهم إلى أقصى مستوى يستطيع الوصول إليه بمقدوراته الذهنية الطبيعية. بذلك يفرز ك��ل

امتحان موحد ثلثة فئات:
المتفوقون
المتوسطون
  المقبلون

ثم يتم التوجيه في نهاية كل سلك انطلقا من البتدائي بحسب هذا التفييء الناتج عن هذه المتحانات.

  
التوجيه من التعليم العالي  موجة   انطلق 

يكون بحق التعليم العالي ه��و الق��اطرة ف��ي ت��وجيه البرام��ج والمناه��ج تباع��ا بب��اقي الس��لك ال��تي
قبله على الشكل الوارد في الجدول أعله، وذلك انطلقا من الثانوي الت��أهيلي وص��ول إل��ى البت��دائي.
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ف��رداءة النطلق��ة م��ن البت��دائي يس��تمر تأثيره��ا الي��وم ح��تى التعلي��م الع��الي. وعلوة عل��ى تش��كي ك��ل
وم��رة أخ��رىفيم��ا يل��ي نعرض أساتذة التعليم العالي اليوم من تدني مستوى حاملي شهادة الباكالوريا، 

المؤش��رات المرقم��ة عل��ى ذل��ك الض��عف المفض��ي حتم��ا إل��ى ن��زول مس��توى التعلي��م الع��الي وت��دني
 :1مصداقية شواهده

 % 10.03:أربع سنواتنسبة الطلبة الحاصلين على الجازة في 
 % 40.38نسبة الطلبة الحاصلين على الجازة في أكثر من أربع سنوات:
، بدل من الربع سنوات المقررة سابقا  سنوات9.33معدل الفترة الزمنية للحصول على الجازة:

لهذا وجب تحميل مسؤولية الرفع من مستوى كل السلك للتعليم العالي، حي��ث ينته��ي المط��اف
الدراسي للطلبة وحيث يجب أن يبق��ى التعلي�م ف�ي مس��تواه الرفي�ع ال��ذي يلي�ق ب�ه. يتحق�ق ذل��ك فق��ط بم�ا
أسلفنا من إشراف كامل للتعليم العالي على امتحانات الباكالوريا، ونفس الشيء بالنسبة لكل س��لك م��ن
باقي السلك إزاء امتحانات نيل شهادة السلك الذي قبله. بذلك مرة أخرى يحدد كل سلك للسلك ال��ذي
قبله برامجه ومن�اهجه التعليمي��ة والتكويني��ة. بالنس��بة لس��اتذة البت��دائي نس��وق فيم�ا يل��ي وكمث��ال عل��ى


ا كلي
اذلك، الدور التوجيهي للمتحانات الموحدة لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة و

رف عليه

تي يش
ال
.سلك العدادي

الدور التوجيهي للمتحانات الموحدة في نهاية البتدائي مثل
أس��اتذة س��لك الع��دادي ه��م ال��ذي لوح��دهم يش��رفون بالكام��ل عل��ى امتح��ان ني��ل ش��هادة ال��دروس

، على أن يوجهالتعليم العامالبتدائية التي ينتقل بها المتفوقون من تلميذ السادسة ابتدائي لسلكهم من 

يب��اقي الن��اجحين إم��ا 

م التقن

ي وإم��ا للتعلي

وين المهن
 الت��ابعين لمكت��ب التك��وين المهن��ي وإنع��اشللتك

الشغل. ومن جملة ما يقوم به أساتذة العدادي إعداد مواضيع امتحانات نيل شهادة الدروس البتدائية
ف��ي ك��ل م��ادة، بحس��ب م��ا يطلب��ونه كح��د أدن��ى للمس��توى معرف��ي ال��واجب ت��وفره ف��ي تلمي��ذهم الج��دد
الق��ادمين م��ن س��لك البت��دائي. وم��ن مص��لحة أس��اتذة الع��دادي أن تك��ون مض��امين ه��ذه المتحان��ات
متوافق��ة م��ع مض��امين برام��ج ومناه��ج التعلي��م بس��لكهم المس��تمدة م��ن مض��امين امتحان��ات ني��ل ش��هادة
دروس العدادي التي يشرف عليها بالكامل أساتذة الثانوي التأهيلي. ومن مص��لحة ه��ؤلء الس��اتذة -
أساتذة الثانوي التأهيلي - أن يعدوا مضامين هذا المتحان وفق البرام��ج والمناه��ج ال��تي تمليه��ا عليه��م
مضامين امتحانات الباكالوريا التي يشرف عليها بالكامل التعليم العالي. هك��ذا تص��بح برام��ج ومناه��ج
كل سلك موافقة للمستوى المطلوب من طرف السلك الموالي من التعليم العدادي إل��ى التعلي��م الع��الي

مرورا بالثانوي التأهيلي.

فماذا مثل عن مضامين م��واد المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة وع��ن
تفاص���يلها ك���أداة مرش���دة للكفاي���ات المطل���وب م���ن المدرس���ة البتدائي���ة تمكي���ن تلمي���ذها منه���ا ح���تى

يستطيعون النتقال للعدادي الذي يحسم فيه أساتذة هذا السلك؟ 
  

 أساتذة التعليم البت��دائي إل��ى ال��تركيز عل��ى الكفاي��ات كغاي��ة بالنس��بة للغ��تين مثل،إرشادمن أجل 
وعل��ى اكتس��اب رص��يد معرف��ي ف��ي ك��ل م��ادة م��ن ب��اقي الم��واد، يج��ب أول حص��ر م��واد الختب��ار ف��ي

الوحدات الساسية التالية : 
2005 وثائق المنتدى الوطني للصلح ليوليوز 48الصفحة   وزارة التربية الوطنية  1
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وحدة اللغة العربية .1
. نعم، تسلسل متطلبات التعليم العالي تستوجب تدريس قدر ل ب��أسالدب العربي)1


يكيبه من 
ع
دم وبالتدري��ج، انطلق��ا م��ن البت��دائي. ويج��ب الدب العربي الكلس
 ذلك على عقول تلميذ هذا السلك. بل هم متعطشون لذلك.استكثار


ة)2

وم الل

كل أو عل��وم اللغ��ة، م��ن عل

ر ح وش

و وش

رف ونح

ص وإملء وص
تلخي
، موض��وع الختب��ارذلك انطلقا من النص��وص الدبي�ة الكلس��يكيةكل  وإنشاءو

حي��ث يخت��بر المرش��ح تلقائي��ا ف��ي مه��ارات الص��رف والنح��و م��ن دون تم��ارين
كتس��اب المه��ارات اللغوي��ة،امق��دار قي��اس مهاراتية ص��رفة ف��ي ه��اتين الم��ادتين. ف

يج��ب أن يظه��ر ف��ي حس��ن اس��تعمالها عن��د الحاج��ة ف��ي ش��كل ن��ص وإملء ن��ص
وتلخي��ص ن��ص وإنش��اء ن��ص مكت��وب ف��ي موض��وع م��ا. ف��ذلك ه��و معن��ى الكفاي��ة

اللغوية.

وحدة اللغة الفرنسية .2

ي. )1

نف��س الش��يء بالنس��بة للغ��ة الفرنس��ية ال��تي يج��ب الع��ودة إل��ىالدب الفرنس


ىتدريس��ها بم��وازة م��ع اللغ��ة العربي��ة وبنف��س الق��در 

نة الول

ن الس

ا م
انطلق
، كما هو الحال اليوم بنجاح ومن دون مشاكل بالتعليم الحر.ابتدائي


ة)2


وم الل

 م���ن ش���رح وإملء وتلخي���ص وإنش���اء (حي���ث يخت���بر المرش���ح ف���يعل
الصرف والنحو من دون تمارين خاصة في هاتين المادتين)

وحدة الرياضيات .3
حل مسائل حسابية ل غير.


ة معن���ى ذل���ك، 


ارين مهاراتي


ن دون تم

العملي���ات الرب���ع والتحوي���ل مث���ل م
. لن مقدرا اكتساب المهارات يجب أن يظهر في حسن اس��تعمالها عن��دوغيرهما

الحاجة في حل المسائل الحسابية. فذلك هو معنى الكفاية. كما ه��و الح��ال بالنس��بة
للمهارات اللغوية، التي يجب أن يظهر مق��دار اكتس��ابها والتمك��ن منه��ا ف��ي حس��ن
استعمالها عند الحاجة ف�ي ش�كل ن�ص وإملء ن�ص وتلخي�ص ن�ص وإنش�اء ن�ص

مكتوب في موضوع ما.
 

 : وحدات المعارف الولية التالية     .4
 : (ما يكفي من المعارف في علوم وفقه ال��دين الس��لمي ال��تي به��االمعارف الدينية)1

ومعها يتمكن التلميذ الناجح من مسايرة وتتبع برامج العدادي) 
 : التي بها ومعه��ا يتمك��ن التلمي��ذ الق��ادم م��ن البت��دائي م��ن مس��ايرةالمعارف العلمية)2

وتتبع برامج العدادي. 

ات)3

ارف الجتماعي
 : (م��ا يكف��ي م��ن المع��ارف م��ن الجغرافي��ة والتاري��خ وحق��وقمع

وواجبات المواطنة التي بها ومعها يتمكن التلميذ الناج��ح م��ن مس��ايرة وتتب��ع برام��ج
العدادي) 
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اديو م��ن أج��ل نف��س 

دف الرش
 للس��اتذة إل��ى ت��دريس المه��ارات ك��أدوات فق��ط، تخ��دم تل��كاله

ار الكفاي
ات فق
طالكفايات، يجب أن تنحصر مجالت المتحان في ك��ل م�ادة عل��ى 
، م��ن دون أي��ةاختب

تمارين مجردة في المهارات. وذلك على النحو التالي : 
  

في وحدة اللغة العربية : 
التوزيع المعمول به حاليا
و الواجب التخلي عنه

 لما تسبب فيه من تدهور في مستوى التلميذ
 

التوزيع المطلوب العمل به

نسبة الهمية المجال في  اختبار   نسبة الهميةالمجال اختبار في 

ادة الدب اختبار الرصيد المعرفيالدب العربي
 في م

العربي
20%

 12%  الشكل القراءة كفاية
 

 10%  بأكملهشكل نص القراءة كفاية

 الق��راء م��ع كفاي��ةكفاية
الكتابة 

 24%  أسئلة الفهم
 

 10%  إملء نص الكتابة كفاية

 25%  النشاء الكتابة كفاية
 

 القراءة كفاية

ةم��ع 
كفاي

الكتابة 

 10%  المشكول أو نص أدبي غيرهأسئلة فهم

  
المهارات المجردة م��ن

أي سياق 

 16% التراكيب 
 

 20%  أدبيملخص نص

الص����������������رف
والتحويل 

 %16 
 

 30%  في موضوع ماإنشاء الكتابة كفاية

تم������ارين ف�����ي
الملء 

 %7 
 

 100% المجموع 

 100% المجموع 
 

      

في وحدة اللغة الفرنسية   
La distribution en usage actuellement.

età  abandonner
Taux

d’importanc
e 

Domaine Evaluation de 

35%  Questions  de
compréhension 

La  compétence
en lecture 

  
  
  

50%  

Lexique   
  

Habiletés
 diverses 

Grammaire 
Conjugaison 
Orthographe 

15%  Expression écriteLa  compétence
en écriture 

100%  Total 

  
La distribution proposée
ou plutôt recommandée

TauxDomaine Evaluation de
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d’importance 
20%Questions  sur  le  savoir

littéraire
Littérature

française
20%  Questions  de

compréhension 
La  compétence

en lecture 
20%  Résumé du texte La  compétence

en  lecture  avec
celle en écriture 

10%  Dictée d’un texte La  compétence
en écriture 30%  Expression écrite 

100%  Total 

  
في وحدة الرياضيات 

التوزيع المعمول به حاليا
و الواجب التخلي عنه

التوزيع المطلوب العمل به
بل الواجب العمل به

نس�����������بةالمجال اختبار في
 الهمية 

نس���������بةالمجال في  اختبار 
الهمية 


ارات



















المه
المجردة 

 78% تمارين تطبيقية 
 

  

ة



 ح�����ل المش�����اكل م�����ن خللكفاي

، ومتدرج�ة ف�ي التعقي��د،مسائل فقط
في المواد التالية: 

الحساب 
L’arithmétique 

 %40 

 
 

النظام المتري 
Le  système

métrique 

 %30 


ة









 ح�����������لكفاي
المشاكل 

 22% حل المسائل 
 

الهندسة 
La géométrie 

 %30 

 100%  المجموع
 

 100%  المجموع


ةـ تفاص��يل المتح��ان ف��ي 1

ة العربي

دة اللغ

ي ال��تي م��ن ش��أنها وح

تركيز ف

ى ال

اتذة إل

اد الس
إرش
 تدريسهم على الكفايات المطلوبة
بالنسبة للرصيد المعرفي

: أسئلة معرفية في الدب العربي الكلسيكي)1
عن سيرة بعض المؤلفين 

و عن أشهر مؤلفاتهم ومضامينها
الق
راءة م
ن حي
ث فه
م ي مكلن من تقيي�م م�دى تمك��ن التلمي��ذ م�ن الق��درة عل�ى : شكل نص كامل)2

 وم��ن ت�م ش��كله بطريق��ة س��ليمة باس��تعمال قواع��د اللغ��ة العربي��ة ك��أدوات ولي��سمضمون النص
كهدف في حد ذاتها. 

 : ت مكلن من التأكد من أسئلة الفهم)3
 من جهة . فهم النصتقييم قدرة التلميذ مرة أخرى على )1
 م��ن جه��ةخلل جوابه على تل��ك الس��ئلة من التعبير الكتابي السليمو تقييم قدرته على )2

ثانية. 
 : ي مكلن من : تحرير ملخص للنص)4

تقييم قدرة التلميذ مرة ثالثة على فهم النص من جهة )1
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 م��ن جه��ةمن خلل ذل��ك الملخ��ص مرة ثانية التعبير الكتابي السليمو تقييم قدرته على )2
ثانية. 

 يمكن من:  : إملء نص)5
تقييم قدرة التلميذ على فهم نص ما من خلل الستقبال الشفوي للخطاب من جهة . 

 من جهة ثانية.قواعد اللغة من أجل تدوين نص ما بطريقة سليمةتقييم مدى تمكنه من 
 يراعى في شكله ما يلي : :  تحرير موضوع إنشائي)6

مقدمة 
و تحليل 
و خاتمة 


ليمو يمكن من معرفة مدى قدرة التلميذ عل��ى 

ابي الس

بير الكت
 م��رة ثالث��ة ولك��ن ه��ذهالتع
 .من خلل نص من إبداعهالمرة 

  

 المرشدة للكفايات المطلوبة وحدة اللغة الفرنسيةـ تفاصيل المتحان في 2

Questions sur la littérature classique française
Un texte à lire et comprendre, suivi de : 
1.     questions de compréhension qui permettent d’évaluer: 

a. La capacité de comprendre un message écrit d’une part،
via les réponses correctes à ces questions 

b. La  capacité  d’émettre  un  message  écrit correct  d’autre
part، via la rédaction des réponses. 

2.     un résumé qui permet d’évaluer 
a. une  seconde  fois  la  capacité  de  comprendre  un

message écrit 
b. une  seconde  fois  la  capacité  d’émettre  un  message

écrit correct via la rédaction du résumé. 
3.     une dictée qui permet d’évaluer 

a. La capacité  de comprendre  d’une part  un message
oral 

b. D’autre part  la  capacité  de  transcrire  par  écrit et
d’une manière correcte le message oral reçu. 

4.     la rédaction d’un sujet     : qui permet d’évaluer 
La capacité d’émettre  correctement ses propres idées sous

forme d’un message écrit. 
  
Commentaire    
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Il  s’agit  là  d’exercices  qui  insistent  d’abord  sur  l’évaluation  de
l’aptitude 

1. à lire, c'est-à-dire à comprendre un message écrit. 
2. à écrire c'est-à-dire à émettre un message écrit à autrui d’une

manière correcte. 

Quant à l’usage correct des règles de la grammaire، de la conjugaison
et de l’orthographe، se trouve implicitement évaluée dans les réponses aux 
exercices contextuels sus énumérés، et non pas dans des exercices isolés
hors tout contexte. 

L’examen  présenté  de  cette  façon  est  censé  induire  chez  les
enseignants  une  meilleure  intériorisation des  buts  de  l’enseignement  de
cette matière. 

  
 المرشدة للكفايات المطلوبة وحدة الرياضياتـ تفاصيل المتحان في 3

 المواد التالية:   متدرجة في التعقيد فيفقط، مسائل رياضية
الحساب مادة 
النظام المتري مادة 
الهندسة مادة 

  
 تعليق جد هام:

المتحان الموحد في م��ادة الرياض��يات يج�ب أن يقتص��ر عل��ى تض��من مس��ائل فق��ط م��ن دون أي��ة
عمليات مجردة من أي نوع، التي هي مجرد أدوات ومهارات. ويتأتى تقييم تمكن التلمي��ذ م��ن تقنياته�ا

ول سيما من حسن استعمالها في الوقت والمكان المناسب من خلل حله للمسائل. 

 إلى التركيز عل��ى ح��ل المس��ائل باس��تعمال تقني��ات الحس��ابتوجيه المدرسينو هذا ما من شأنه 
كأدوات، ومن تم تدريس هذه التقنيات كمجرد وسائل تستعمل في حل المسائل ولي��س أب��دا كه��دف ف��ي

حد ذاتها. 
  
 المرشدة للكفايات المطلوبة وحدة المعارفـ تفاصيل لمتحان في 4

تتضمن هذه الوحدة أسئلة في معارف من : 
 الدين السلمي     .1
 علوم التاريخ     .2
 علوم الجغرافية     .3
 العلوم الطبيعية     .4
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 م��ن مث��ل أي��نل تكون أسئلة المتحان في هذه المواد تبحث في المعلومات الجزئيةو المهم أن 
م
ا رأي
ك    ...تح
دث ع
ن    ع�ن ...؟م
اذا تعل
ميوجد كذا ؟ أو متى ولد فلن ؟ وإنما أس�ئلة م�ن قبي��ل: 


ي...؟ ما عين الصواب في ...؟ ما السبب في ...؟ ما الحكمة من...؟ في

ه الخط
أ ف

ا وج
...؟ بعب��ارةم
أخرى، أسئلة تتطلب من التلميذ استحضار المعلوم��ات المناس��بة م��ن مخ��زون معلوم��اته وت��دوينها ف��ي

نسق مرتب ومتكامل ومنطقي وبنصوص من إبداعه. 
  


ق :
 م��ع ت��وفر المراج��ع عن��د التلمي��ذ، المطل��وب إذا اس��تغللها م��ن أج��ل تقوي��ة كفاي��ات تعلي
التواصل دائما والمشار إليها ف�ي وح�دة اللغ��ة العربي��ة، م�ن خلل الح�ث عل�ى البح��ث ع�ن المعلوم��ات
وترتيبه��ا وت��دوينها وإغنائه��ا م��ن مص��ادر أخ��رى ث��م مناقش��تها م��ع ال��زملء ب��دل م��ن مج��رد تلقيه��ا

وتخزينها من أجل ترديدها على الستاذ وفي المتحان كما أخذها عنه أو من الكتب. 

 يجب القتداء بنفس المنهجية في إعداد كل المتحان��ات القليمي��ة والوطني��ة ف��ي نهاي��ةملحظة :
كل سلك من أسلك التعليم وك�ل ش�عبة م��ن ش�عبه م�ن أج�ل اختب�ار وقي�اس الكفاي�ات المطل��وب تمكي��ن
الطلبة منها سواء بالنسبة لحاجيات العداد لمتابعة الدروس ف�ي الس�لك التعليم��ي الم��والي أو م�ن أج�ل

حاجيات سوق الشغل. 
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 ومحاسبة المتنفذ فيهاالمتحان الموحد القليمي كأداة لتقييم مردودية المؤسسات التعليمية

رأينا بأية مواصفات يجب أن يك��ون المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة
 والن م�اذا ع��ن نف�سأداة توجيه وإرشاد للساتذة إلى الكفاي�ات المطل��وب منه�م تمكي��ن التلمي�ذ منه�ا.

المتحان بنفس المواصفات كأداة تقييم لمردودية المؤسسات بالنسبة للباء ومحاسبتهم لنائب ال��وزارة
على أساس نتائج ذلك التقييم ؟ 

  
فقبل كل شيء وحتى يك��ون له��ذا المتح��ان مص��داقية كافي��ة ومطمئن��ة للجمي��ع، ل ب��د م��ن تكلي��ف
أس��اتذة الث��انوي الع��دادي م��ن دون غيره��م، بك��ل مراحل��ه، ابت��داء م��ن إع��داد المواض��يع إل��ى إع��داد
وإعلن النت��ائج م�رورا بالحراس�ة والتص��حيح. فهك�ذا فق�ط يمك��ن تف�ادي أي تع�اطف مش�ين وف��ي غي�ر
محله بالنس��بة للمص��لحة العلي��ا للتلمي��ذ. فأس��اتذة الث��انوي الع��دادي ه��م م��ن سيس��تقبل تلمي��ذ السادس��ة
ابت��دائي. وعلي��ه فل��ن يك��ون ف��ي مص��لحتهم أي امتح��ان ل يف��رز تقييم��ا حقيقي��ا لمردودي��ة المؤسس��ات
البتدائي��ة. وب��ذلك تتط��ابق مص��لحتهم م��ع مص��لحة التلمي��ذ ومص��لحة آب��ائهم ال��ذين ب��ودهم الحص��ول

على : 
تقييم موضوعي لمستويات أبنائهم وبناتهم )1
تقييم صحيح لمردودية المؤسسات التي على ضوئها يحاسبون نائب الوزارة المتنفذ فيها. )2
  

من أجل ذلك، فيج��ب عل��ى ك��ل نياب�ة نش��ر البيان��ات الجماعي�ة المفص��لة لنت��ائج المتح�ان الموح��د
القليمي لنيل شهادة ال��دروس البتدائي��ة الخاص��ة بك�ل مدرس��ة عمومي��ة ك��انت أو خصوص��ية. وإذا م�ا

تعل��م ف��ي ك��ل م��ادة ه��ي العتب��ة الفنيص��ل بي��ن 5/10اعتبرنا نقطة  ، فبه��ذه العتب��ةالتلمي��ذ ال م��ي فيه��ا والم 
يمكن للباء إحصاء نسبة المتعلمين في كل مادة بكل نيابة وبك��ل مدرس��ة ح��رة. عل��ى الول��ى ي حاس��ب
نائب الوزارة وبالثانية يمك��ن لب��اء تلمي��ذ التعلي��م الح��ر ترتي��ب المؤسس��ات الح��رة بحس��ب المردودي��ة
الحاصلة فيها، فيستطيعون التمييز فيما بينه�ا والختي�ار عل�ى أس��اس ذل�ك ال��ترتيب للمدرس�ة المناس��بة

لفلذات أكبادهم. 
  

و يكون معيار الجودة آنذاك هو المؤسسة الحرة أو العمومية التي حصلت على أحسن نسبة م��ن
 فما فوق في كل مادة من مواد المتحان على صعيد الكاديمية. وبنشر5/10التلميذ الحاصلين على 

البيانات الجماعي��ة الخاص�ة بك�ل مؤسس�ة تت�م بتلقائي��ة محاس�بة ك�ل مدرس��ة ح�رة عل�ى مردوديته��ا م�ن
طرف آباء تلميذها بالنظر إلى ترتيبها بين المؤسسات المنافس�ة. ويق��ع الحك��م عليه�ا عن��د ف��ترة إع��ادة
التسجيل. بذلك سيحسب كل مدير من مدراء هذه المؤسسات ألف حساب لتلك الف��ترة خلل ك��ل الس��نة
الدراس��ية وس��يعمل عل��ى أن تحص��ل مؤسس��ته عل��ى رتب��ة مش�رفة تبقي��ه ف��ي "الس��وق" بع��دد ك�افي م��ن

التلميذ. 

الوزارة المتنفذ مدارس التعليم العمومي في حاسب على نتائجها من أجل نفس الغرض، نائب أما 
ف�ي ال��وزارة مس�ؤوليتها ف�ي إق��رار نائبه�ا فيه�ا. فعل�ى ض��وء تل�ك النت��ائج وبض��غط م�ن الب�اء، تتحم�ل

  .بمن يفترض فيه أن يكون أحسن منه مهمته أو إعفائه منها واستبداله
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المواصفات والشروط الواردة أعله. 

118 الصفحة:  من إعداد المصطفى حميمو



المتحان الموحد القليمي كأداة لتفييء وتوجيه تلميذ السادس ابتدائي

المتحان الموحد القليمي كأداة لتفييء وتوجيه تلميذ السادس ابتدائي

رأينا بأية مواصفات يجب أن يك��ون المتح��ان الموح��د القليم��ي لني��ل ش��هادة ال��دروس البتدائي��ة
 ورأين��ا نف��س المتح��انأداة توجيه وإرشاد للساتذة إلى الكفايات المطلوب منهم تمكي��ن التلمي��ذ منه��ا.

 بالنسبة للباء ومحاسبتهم لن��ائب ال��وزارةكأداة تقييم لمردودية المؤسسات التعليميةبنفس المواصفات 
على أساس نتائج ذل��ك التقيي�م. فم�اذا الن ع��ن نف�س المتح�ان بنف��س المواص��فات ك�أداة لتفييء تلمي�ذ

السادس ابتدائي من أجل توجيههم التوجيه الصحيح طيلة باقي مشوار حياتهم الدراسية ؟ 
  

فليس من الوجاهة توجيه كل تلميذ البتدائي إلى التعليم العام بالثانوي بشقيه. فحتى حين تص��ل
بالتدرج مردودية المؤسسات إلى المستوى المطلوب من الكفايات، س��يظل توزي��ع مس��توى الم��ؤهلت

. وم�ن مض��اعفات .Gaussالذهنية بينهم قائما وبصفة طبيعية بحس�ب توزيعه�ا الع�ادي عل��ى منحن�ى 
توجيه كل تلميذ البتدائي إلى التعليم العام ما يلي : 

 وحتى بأس��لك التعلي��م الع��الي تباع��ا، إل��ى مس��توىانخفاض مستوى التعليم بالثانوي بشقيه)1
نون الغلبية بفعل هذا التوجيه الفريد.  الضعاف من التلميذ والذين ي كول

 ومن ف��رص التح��ديحرمان النخبة المتفوقة من التلميذ من مستوى التعليم الذي تستحقه)2
فيه، وضياعهم وضياع البلد في تعليم عال من المستوى الجيد المطلوب وفي كفاءات نخبه

المستقبلية. 

ي)3

ي والتك
وين المهن

ذ وم
ن دونه
م م
ن التعلي
م التقن

طي التلمي
حرمان الكثرية م
ن متوس

الذي يليق بهم في الوقت المناسب من أعمارهم. 

ذ)4

ؤلء التلمي

ة له

درات المهاراتي

ي الق

ياع البلد ف
 ف��ي المي��ادين التقني��ة والمه��ن اليدوي��ةض

ال��تي س��تظل تش��كل دائم��ا الحاجي��ات الساس��ية والض��رورية م��ن الم��وارد البش��رية للتنمي��ة
القتصادية والجتماعية. 

 الذين يبحثون ب�ه ع�ن مخ�رج م�ن مس�ار التعلي��متفشي ظاهرة الغش من بين هؤلء التلميذ)5
العام الفريد الذي ل يوافق مؤهلتهم والذي ل بديل لهم عنه. 

بصفة، من جراء شغبهم المتزايد والناتج تشويش هؤلء التلميذ على الدراسة بالعداديات)6
 عن شعورهم بضياع وقتهم في تعليم  ل يناسب مؤهلتهم. طبيعية

 جراء انسحاب الغلبية منهم من التعليم وف��ي الطري��ق م��ا بي��ن بداي��ة منهدر مدرسي مهول)7
العدادي ونهاية التأهيلي م�ن الث�انوي، م��ن دون أي تك��وين مهن�ي يلي��ق به�م ف�ي ه�ذا ال��وقت
المناسب من أعمارهم. وبالنسبة للباء، يدخل في عداد ض��حايا اله��در المدرس��ي ك��ل أبن��ائهم
وبناتهم الحاصلين على شهادة الباكالوريا من دون ميزة، تقفل بها في وجههم ك��ل المس��ارات
النافع��ة ول تفت��ح له��م إل المس��ارات المؤدي��ة بع��د ف��ترة أخ��رى م��ن زه��رة العم��ر إل��ى الط��رق

 voies de garage  أو    impassesالمقفلة المعبر عنها بالفرنسية بلفظة 
. إقبال بعضهم على مخاطر الهجرة السرية)8

راف)9

ات انح

تى التجاه

ي ش

م ف

ر منه

ض الخ
 عل��ى حس��اب حقه��م ف��ي العي��ش الكري��مالبع

البلد واستقرارها.  المواطنين بل أحيانا على حساب حتى أمن والشريف وعلى حساب أمن
، حيث ي عمل بهذه المؤسسات اليوم علىالنحراف الذي يؤدي بعدد منهم إلى السجون)10

تدارك ما ف�ات بإع��ادة ت��أهيلهم وتك��وينهم التك��وين الص��حيح بت��دريبهم عل��ى مه��ن، بع��د ف��وات
الوان وبعد أن انتهى بهم المطاف إل�ى م�ا ل تحم�د عقب�اه بس�جل ع��دلي ب�ه س�وابق ق�د تعي�ق
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أعادة إدماجهم في المجتمع رغم هذا التكوين الذي لم ي��أت ف��ي ال��وقت المناس��ب مباش��رة بع��د
ولوجهم التعليم العدادي من الثانوي. 

  
في مقابل ذلك، التعليم الثانوي الهادف هو الذي من شأنه أن يضمن لك��ل ط��الب، بحس��ب ق��دراته

وإمكانياته ومؤهلته، 
 عليم العامتالإما العداد الجيد للمتابعة الموفقة للدراسات العليا عن طريق .
و إما التكوين الذي يمكنه من العيش الكريم وبالندماج المش��رف ف�ي المجتم�ع ع�ن طري��ق

. التعليم التقني أو التكوين المهني
 

ول يصح أن يغادره أي طالب أو أية طالبة من أي مستوى كان، من دون شهادة ذات مص���داقية
تض��من ل��ه أح��د المس��ارين الم��ذكورين. واله��دف بص��يغة أخ��رى، ه��و الحيلول��ة دون أن يف��رخ التعلي��م
الثانوي أي عاطل عن العمل من جراء مغادرته له من أي مستوى كان بدون مهنة مطلوبة ف��ي س��وق

الشغل أو شهادة تخوله متابعة التكوين بجهة أخرى. 
  

و هذه مقارنة بين بعض الحصائيات الدولية المتوفرة في الموضوع والتي تظهر أهمية اعتم��اد
تفييء التلميذ بالثانوي من أجل توجيه كل فئة لما يناسبها من تكوين وما يناسب حاجيات السوق م��ن

موارد بشرية في شتى المهن. 
  

النسبة المئوية لكل فئة من الحاصلين على شهادة نهاية الدروس الثانوية 
L’OCDE 1في بعض دول 

التعليم العام البلد 
%

التكوين المهني 
%

السويد 
هولندا 
ألمانيا 
بلجيكا 

تشيكوسلوفاكيا 
فرنسا 

هنكاريا 

42 
37 
34 
34 
13 
35 
24 

37 
56 
60 
64 
67 
68 
71 

 60 31المعدل 

 إحصائيات الوزارة بالمغرب  
الثالثة ثانوي إعدادي إلى : نسبة توجيه تلميذ 

التعليم العام

%94%34 ،46الشعب العلمية
%46،99الشعب الدبية
%1،67التعليم الصيل

%60%5،00الشعب التكنولوجيةالتعليم التقني والمهني
%1،38التكويم المهني

نعم، ل يصح اليوم توجيه التلميذ في نهاية البتدائي للتكوين التقني والمهني، لن جلهم أميون.
ر بذلك مستوى التعليم العام بالثانوي بشقيه ل يصح نقل عدواه للتكوين المهني.  فبعد أن تدهون

1 Le site des professionnels de la formation
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 إلى :  2003لـ     1الجذوع المشتركة نسبة توجيه تلميذ 

%98.61%51،53الشعب الدبيةالتعليم العام
%43،58الشعب العلمية
%3،50التعليم الصيل

ش��عب التعلي��م التقن��ي الص��ناعيالتعليم التقني والمهني
والتقني التجاري

1،39%1.63% 

%0،24التكويم المهني

 ه��ل توزي��ع الم��ؤهلت الذهني��ة بي��ن ش��باب بل��دنا وحاجي��ات س��وق الش��غل ب��ه م��ن المه��ن التقني��ة 
 والح���رف اليدوي���ة مختلف���ة به���ذه الح���دة ع���ن مثيلته���ا ب���دول منظم���ة التع���اون والتنمي���ة القتص���ادية

l’OCDE .؟ بالطبع ل 
  

المقارن��ة بي��ن تل��ك الحص��ائيات المت��وفرة تظه��ر اختلل واض��حا بي��ن التك��وين ببلدن��ا م��ن جه��ة
وحاجيات سوق الشغل بها من جهة ثانية. 

 ؟ اذاما العمل 
يج��ب الب��دء برف��ع مس��توى تلمي��ذ البت��دائي إل��ى المس��توى ال��ذي ب��ه يص��بح المتح��ان الموح��د)1

 ق��ادرا عل��ى إف��راز نس��ببالمواص��فات الجي��دةالقليمي لنيل شهادة ال��دروس البتدائي��ة لوح��ده و
مش��رفة م��ن الحاص��لين عل��ى المع��دل ف��ي العربي��ة والفرنس��ية والرياض��يات. ول��ن يتحق��ق ه��ذا

 وإل��ىنائب الوزارة للمساءلة والمحاسبة بضغط من أولياء أم��ور التلمي��ذ.الهدف إل بإخضاع 
إل��ى التعلي��م البق��اء عل��ى ت��وجيههم حين بلوغ تلميذ السادسة ابتدائي المستوى المطلوب يجب

بالعدادي، حتى يحافظ التعليم التقني والمهني على مستواه المشرف.  العام
و ي��وم يص��ل تعلي��م وتك��وين تلمي��ذ الس��ادس ابت��دائي إل��ى المس��توى المطل��وب ي عتم��د المتح��ان)2

لتفييء تلميذ السادس من أجل توجيه كل فئة إل��ى الش��عبة ال��تي تناس��بها الموحد القليمي كأداة
 من
 التعليم العام بالعدادي
 .أو التكوين التقني والمهني التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

  
و نذكر هنا ب�أن المردودي�ة المطلوب��ة م��ن التعلي�م البت��دائي ل تمح�ي التوزي��ع الع�ادي والط��بيعي
للف��وارق بي��ن الم��ؤهلت الذهني��ة. المطل��وب م��ن المدرس��ة البتدائي��ة ه��و أن تص��ل مردوديته��ا إل��ى

 التوزي��ع الع��اديمطابق��ةالمستوى الذي يص��ل في��ه، ول��و بالتدري��ج، توزي��ع الكفاي��ات بي��ن التلمي��ذ إل��ى 
للم��ؤهلت الذهني��ة بينه��م والموض��ح ف��ي الرس��م المبي��اني أعله. وبحس��ب ذل��ك التوزي��ع س��تظل حتم��ا

وبحسب ذلك التوزيع الع��ادي للم��ؤهلت المؤهلت الذهنية للتلميذ موزعة على شكل ذلك المنحنى. 
يتوزع التلميذ إلى ثلثة فئات : 

المتفوقون )1
المتوسطون )2
ن دونهم. )3 و من

1 http://www.men.gov.ma/dese/part2/part2_2.htm#1.2.%20
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و التوجيه الصحيح والصحي يستوجب أن يقابل كل فئة شعبة من التعليم والتكوين المناس��ب له��ا
مباشرة بعد نهاية تعليم التلميذ بالسلك البتدائي، على النحو التالي : 

  
التوزيع العادي للمؤهلت الذهنية وما يناسبها من شعب بالثانوي العدادي وبالتكوين المهني 


ب
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المؤسس
المختصة

نوعية الدراسة بها

الفئة العل���ى ق���درة
على إدراك المج��رد

الخالص
جدا  حسن
حسن

مؤسسات % 40   و30التعليم العام
الثانوي العدادي

تكوين عام من شأنه
الع������داد لمختل�����ف
شعب التعليم الع��الي

بعد سلك الثانوي

الفئة المتوس������������طة
المقدرة عل��ى إدراك

المجرد الخالص

مستحسن 
مقبول

التعلي�����م والتك�����وين
التكنولوجي والتقني

المهني
% 70  و 60

مؤسسات 
مكت��������ب التك��������وين
المهن������ي وإنع������اش

الشغل 
L’office  de  la
formation
professionnell
e  et  de  la
promotion  du
travail 
L’OFPPT

تك����وين م����ن ش����أنه
التمكي�����������ن م�����������ن
الكفاي��ات ف��ي عل��وم
التكنولوجي����������������������ا
والمه���ارات التقني���ة
المهني������ة الموافق������ة
للحاجي��������������������������ات
المس�����تقبلية لس�����وق

الشغل

التكوين المهنيباقي التلميذ

التمكي�����������ن م�����������ن
الكفاي��ات المهاراتي��ة
ف���ي المج���ال التقن���ي
الموافق��������ة لنف��������س

الحاجيات
 م�ن ش�عبة لخ�رى ف�ي مختل�ف التجاه�ات وف�ي مختل�ف مراح�ل التك��وين بك�ل ش��عبةتص�حيح الت�وجيه كل هذا مع دوام توفير فرص  

باقتراح من الساتذة مع توفر رغبة التلميذ المعني بالمر وبالنظر إلى نتائج الختبارات بتلك الشعب

نعني بالختصاص بالعمود الخامس من هذا الجدول ما يلي : و  
  بالتكوين في التعليم العام فقط  تخصص كل مؤسسات وزارة التعليم )1
تخصص مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمختلف شعب التك��وين التقن��ي)2

والمهني. 

 م��ن% 40 و30و هكذا يصل التعليم الثانوي العدادي بالتدريج إلى استقبال كل سنة، ما بي��ن 
تلميذ السادس ابتدائي المكونة من فئة المتفوقين فقط. ويتقل��ص ب��ذلك ت��دريجيا تض��خم الث��انوي بش��قيه
إل��ى الحج��م المعق��ول والص��حي م��ن حي��ث الع��داد الجي��د للطلب��ة م��ن أج��ل متابع��ة موفق��ة لدراس��اتهم

بمختلف أسلك وشعب التعليم العالي. 

و بالنظر لم�ا اكتس��به مكت��ب التك��وين المهن��ي وإنع��اش الش��غل، طيل��ة أك��ثر م�ن ثلث��ة عق��ود، م��ن
تجارب ومؤهلت مادية وبشرية هائلة في تخصص��ه، ي حتف�ظ ب�ه وي نم��ى ت�دريجيا وبخط��ى ثابت�ة، م�ن
أجل أن يصل بالتدريج إلى الحجم الذي يناسبه والذي يمكنه من استقبال واستيعاب كل سنة ما بي��ن الـ

 الباقية من تلميذ السادس ابتدائي. ومن أجل نفس النجاعة وبحسب مقتض��يات الحكام��ة% 70 و60
الجيدة دائما، ل بد من توفر نفس الضغط الخ��ارجي الض��روري والمس��اعد عل��ى ت��وفير الج��ودة بنف��س

المواصفات المذكورة أعله في شأن التعليم العام. 
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