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 الثامنة والستنيحمضر اجللسة 
 
 فرباير 5) ه8341مجادى األوىل  81 االثنني: التاريخ
 (.م8181
  رئيس جملس النواب. السيد احلبيب املالكي: الرائسة

واال ز ساعتان وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة : التوقيت
 .والدقيقة اخلامسة واألربعني

لسة املصصصة لسأسللة الفهيية املتعلقة اجل جدول األعمال:
 .ابلسياسة العامة اليت جييب عنيا رئيس احلكومة

 :لسةرئيس اجل رئيس جملس النواب، السيد احلبيب املالكي
 .الصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحيم، 
 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

من الدستور، وخاصة الهقرة الثالثة  811طبقا ملقتضيات الهصل 
من النظام  814إىل  871منه، وعمال مبقتضيات املواد من 

لفهيية للة االداخلي، يعقد جملس النواب اجللسة املصصصة لسأس
املتعلقة ابلسياسة العامة، واليت جييب عنيا السيد رئيس احلكومة، 
وقبل الفروع يف جدول األعمال، الكلمة للسيدة األمينة لتالوة 

 .ملصص عن املراسالت الواردة على اجمللس، السيدة األمينة

 :أمينة اجمللسأمساء غاللو النائبة السيدة 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

رائسة اجمللس من جملس املستفارين مبفاريع القوانني  توصلت
 :التالية

يوافق مبوجبه على الربوتوكول املوقع  37.84مفروع قانون رقم -
املتعلق مبراجعة اإلتهاقية العامة  8184يونيو  83ابلرابط يف 

بني اململكة املغربية ومملكة األراضي  للضمان اإلجتماعي
 املنصهضة كما وافق عليه جملس املستفارين؛

يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء  814.84مفروع قانون رقم -
، 81، 1، 5، 3، 8يف إطار قراءة اثنية، وذلك بعد تعديل املواد 

 منه، وإضافة الباب اخلامس إليه؛ 81، 85، 84، 88

 تنمية توصلت الرائسة مبقرتحات القواننيومن فريق العدالة وال
 7.18يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  التالية، مقرتح قانون

 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنهعة العامة وابإلحتالل املؤقت؛

مبثابة  3.17من القانون رقم  4مقرتح قانون يقضي بنسخ املادة 
 النظام األساسي لغرف الصيد البحري؛

من القانون  41و 43ون يقضي بتغيري وتتميم املادتني مقرتح قان
 يتعلق مبزاولة مينة الطب؛ 848.84رقم 

من  884، 885، 883مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املواد 
 مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية؛ 45.11القانون 

من القانون رقم  3مقرتح قانون يقضي بتغيري وتتميم املادة 
 اضي إبحداث األكادمييات اجليوية للرتبية والتكوين؛الق 17.11

 87.11من القانون رقم  87مقرتح قانون يقضي بنسخ املادة 
 مبثابة النظام األساسي للغرف الهالحية؛

 41.88من القانون رقم  41مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة 
 املتعلق ابلنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة واخلدمات؛

 81.11من القانون رقم  88قانون يقضي بنسخ املادة  مقرتح
 .مبثابة النظام األساسي لغرف الصناعة التقليدية
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كما توصل مكتب اجمللس من السيد رئيس فريق العدالة والتنمية 
وابقي أعضاء الهريق مبقرتح قانون يتعلق بنظام املعاشات أعضاء 

 .جملس النواب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة األمينة، نفرع اآلن يف جدول األعمال الذي 
يتضمن ثالثة أسللة يف إطار وحدة املوضوع حول آفاق وإصالح 
 منظومة الرتبية والتكوين، تقدمت يب فرق وجمموعة األغلبية وفريق
األصالة واملعاصرة والهريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة 

ى رئيس معذرة ما تنفوفش بزاف علاآلن يل، آه تهضل السيد ال
 .اليمني

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :))نقطة نظام

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .تهضل السيد الرئيس، السي اشرورو تهضل

النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :))نقطة نظام

على هاذ التوجه إىل اليسار،  شكرا السيد الرئيس، كنفكروك
والسيد الرئيس فقط من أجل التذكري أبن فريق األصالة واملعاصرة 
 مبجلس املستفارين وضع مقرتح قانون يتعلق مبعاشات الربملانيني

، وحنن اآلن ننتظر أن يقدم للمناقفة ابلطبع 4/8187منذ شير 
 .يف إطار احرتام اتم ملواد النظام الداخلي، وشكرا

 :د الرئيسالسي

شكرا السيد الرئيس، سنعمل يف إطار، السيد الرئيس غادي نعمل 
واحد التعقيب اللي غادي ميفي يف نهس اإلجتاه إذا مسحت، إذا 

مسحت يف إطار ضوابط العمل، عمل اجمللسني سنقوم مبا يهرضه 
القانون والكلمة األخرية للنظام الداخلي ابلنسبة جمللس النواب، 

خرية للنظام الداخلي جمللس املستفارين، شكرا وكذلك الكلمة األ
 .السيد الرئيس، السي بووانو

 :))نقطة نظام النائب السيد عبد هللا بووانو

السيد الرئيس، احنا كمؤسسة دستورية نفتغل وفق قواعد الدستور 
واألنظمة الداخلية، مقرتح قانون الذي تكلم عنه السيد رئيس 
 فريق األصالة واملعاصرة يتعلق ابلربملان صحيح، لكن قدم يف جملس
املستفارين وعليه كان خاصو حيرتم الدستور اللي كيعطي األسبقية 

ينا جمللس النواب، ما جا  جمللس جمللس النواب وكيصصو جي
 .النواب وال داعي لكي نذكره حىت نقارنه مع آخر، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن للنائب احملرتم السيد توفيق كميل 
آلفاق حول موضوع ا ابسم فرق وجمموعة األغلبية لتقدمي السؤال
 .التعليمي ابملغرب، تهضل السيد الرئيس

 :النائب السيد حممد انصر

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

حيتل ملف التعليم ابملغرب املرتبة الثانية من حيث األمهية بعد 
ملف الوحدة الرتابية، فهي اخلطاب السامي مبناسبة ثورة امللك 
والفعب وضع جاللة امللك األصبع على مكامن اخللل ابلتأكيد 
على أن قطاع التعليم يواجه عدة صعوابت ومفاكل، خاصة 

تالءم مع التعليمية اليت ال تبسبب اعتماد بعض الربامج واملناهج 
متطلبات سوق الفغل، فضال عن اإلختالالت النامجة عن تغيري 
لغة التدريس يف املواد العلمية، فإضافة إىل كون هذا اخلطاب 
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يفصص مظاهر األزمة يف هذا القطاع، فإنه يعترب مبثابة خارطة 
بار تالطريق لآلفاق اليت يتعني تهعيليا هلذا القطاع أخذا بعني اإلع
قود الرتاكمات اإلجيابية والسلبية اليت تعرتي العملية التعليمية منذ ع

خلت، كما أن الربانمج احلكومي خصص بدوره حيزا هاما هلذا 
القطاع، أتكدت من خالل تركيز جميودات احلكومة على قضااي 
احلكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيهته الرتبوية، 

 طر الرتبوية، وجعل املؤسسة التعليمية يفواإلهتمام بوضعية األ
صلب اإلهتمام ابلنظام الرتبوي، وإعادة الثقة يف املدرسة العمومية 
ة واإلرتقاء هبا، ابإلضافة إىل اإللتزام مبالءمة التكوين للرفع من قابلي
خرجيي اجلامعات من خالل تطوير منظومة التعليم العايل وتوسيع 

لكم ودته. من هذا املنطلق نسائطاقاته اإلستيعابية وحتسني ج
السيد رئيس احلكومة، عن إسرتاتيجية احلكومة إلصالح التعليم 
وذلك يف أفق يرقي به إىل مرتبة أفضل من املراتب املتدنية اليت 
 .يقبع فييا حاليا مقارنة مع دول أخرى متينة؟ شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

ابسم  ئبة السيدة غيثة بدرونشكرا السيد النائب، الكلمة اآلن للنا
فريق األصالة واملعاصرة لتقدمي نهس السؤال حول نهس املوضوع، 

 .آ طيب معذرة، من السيدة إىل السيد النائب

 :النائب السيد عمر ودي

، أزول فالك، رئيس احلكومة فعال هنالك الرايس ن تنباضت
جميودات تبذل يعين من أجل إصالح منظومة الرتبية والتكوين، 
لكن من أجل النيوض مبنظومة الرتبية التكوين يعين نغهل مكون 
أساسي يعين اللي ميكن حنققو به اإلصالح أو ال حنققو يعين نردو 

اذ احللقة ستاإلعتبار للمدرسة اللي هو األستاذ، يعين أصبح األ
األضعف يعين يف اإلصالح، يعين لذا نطالبكم إبعطاء األولوية 
يعين لسأستاذ أو املدرس من أجل النيوض ابملدرسة العمومية 
واخلاصة يعين أيضا، فراه ال يعقل يعين خصوصا يعين يف اآلونة 

األخرية ولينا كنالحظو يعين املبارايت ابلتعاقد، يعين من املهروض 
دايل الرتبية الوطنية هو واحد القطاع اللي خاصو  أبن القطاع

يكون فيه واحد اإلستقرار النهسي واإلجتماعي واملادي، لسأسف 
يعين هاذ التعاقد هذا، ولينا يعين ما ميكنش يعين ال يعقل أننا 
حنققو اإلصالح واألستاذ عندو نهسية ميزوزة يعين يعيش حتت 

أي يعين  ر واملهتش يعين يفرمحة األستاذ واملدير إىل غريها واملدي
يقدر يغيب األستاذ يقدرو يلقا راسو يعين يف الزنقة جراو عليه. 
إذن هنا كنحاولو نطالبوكم أنكم يعين تردو االعتبار للمدرس يعين 
النيوض بوضعية املدرس املادية واملعنوية، ألن هنالك جمموعة من 

بقة السااإلجراءات اللي سبق وعزمات عليه الوزارة واحلكومات 
عند الدخول فييا يعين كالتعويض عن املناطق النائية يعين كليا 
هذه إجراءات ميكن أن تنيض بوضعية املدرس ومنظومة الرتبية 
والتكوين، كما ال خنهى السيد رئيس احلكومة أبن العامل القروي 
الزال يعاين من مفاكل مجة، يعين أننا كنحاولو هنضرو أن التعليم 

ق قروية عندان عدة مناط واطنني، لكن لسأسف يعينفعال جلميع امل
مازالوا يطلبون أبقسام يعين من أجل تدريس أبنائيم، وهاد الفي 
عندان هاد املفكل يف إقليم الرشيدية، مداشر وقرى يتوسلون من 
أجل بناء أقسام لتدريس أبنائيم، يعين من أجل يعين حتقيق واحد 

ة وأهنا تكون إجراءات واقعيالنيوض هباذ املنظومة هادي البد إال 
 .على امليدان، شكرا

 :السيد الرئيس

الكلمة اآلن للنائبة السيدة منرية الرحوي ابسم الهريق االستقاليل 
للوحدة والتعادلية لتقدمي السؤال حول إصالح منظومة الرتبية 

 .والتكوين والبحث العلمي

 :النائبة السيدة منرية الرحوي

 السيد الرئيس،

 احلكومة، السيد رئيس
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تعرف منظومة الرتبية والتعليم يف بالدان اليوم وضعية مرتدية جدا 
وصهت من طرف اجمللس األعلى للرتبية والتعليم بوصف السكتة 
 القلبية، وبتعبري مؤشرات التنمية البفرية الصادرة عن األمم املتحدة

من  884يف ترتيب املغرب يف رتبة  8117/8111برسم سنة 
على اعتبار أن مؤشر مستوى التعليم معيار دولة،  877أصل 

أساسي وحاسم يف هذا التصنيف، إذا كان التعليم مدخال أساسيا 
وحامسا ألي تقدم أو ازدهار أو تنمية، نسائلكم اليوم السيد رئيس 
احلكومة، هل لدى احلكومة سياسة واضحة إلصالح منظومة 

عل من هذا جت الرتبية والتعليم؟ انطالقا من إرادة سياسية حقيقية،
القطاع االسرتاتيجي قضية وطنية تفكل أولوية األولوايت إىل 

 .جانب قضية وحدتنا الرتابية

كما نسائلكم، السيد الوزير رئيس احلكومة، إىل أي مدى يفكل 
مفروع قانون اإلطار إلصالح منظومة الرتبية والتكوين النواة 
الصلبة إلصالح حقيقي هلذا القطاع بعد ففلت مجيع 

السرتاتيجيات والربامج احلكومية؟ كما نسائلكم السيد رئيس ا
احلكومة، هل لدى احلكومة تصور واضح وخطة حمددة بفأن 
اآلليات التنهيذية هلذا اإلصالح؟ مبا فييا إشكاليات التمويل، 
بعيدا عن كل تدابري من شأنه أن ميس ابملبادئ واملكتسبات مبا 

 .ريف منظوران خطا أمح فييا أساسا جمانية التعليم ابعتباره

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد رئيس احلكومة لإلجابة على ضوء األسللة 
 .الثالث اليت طرحت من طرف األغلبية واملعارضة

 

 :السيد سعد الدين العثماين، رئيس احلكومة

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على 
 رسول هللا وآله وصحبه،

 السيد الرئيس،

 السادة والسيدات النواب احملرتمني،

أريد يف البداية أن أشكر السيدات والسادة النواب الذين تهضلوا 
بطرح هذا السؤال يف موضوع ميم جدا اللي هو موضوع إصالح 
منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، والذي كما تعلمون 

ه د السادس حهظحيظى برعاية خاصة من قبل جاللة امللك حمم
هللا بوصهه اثين أولوية وطنية بعد الوحدة الرتابية للمملكة وأيضا 
اعتبارا لسأدوار امليمة ملنظومة الرتبية الوطنية يف ضمان احلق يف 
الرتبية للجميع وتنفلة األجيال الصاعدة وتكوين مواطنات 

 .التنمية الفاملة واملستدامة ومواطنني الغد وحتقيق

قبل ما ندخل مباشرة يف اجلواب على األسللة دايل السيدات 
والسادة النواب، بغيت نقول أبن هاد املوضوع اللي حيوي هو يف 
احلقيقة ليس موضوع وزارة فقط أو موضوع حكومة فقط أو 
موضوع حىت حكومات فقط، هو موضوع ييم جمتمع بكامله 

يف أحد والدولة بكامليا، وبكل صراحة، كما قال، كما قيل 
األسللة هناك ففل ولكن ما نضصموهش، هناك تعثر يف مجيع 
مفاريع اإلصالح السابقة اللي كانت، كتنجح جزئيا ولكن على 
املدى املتوسط والطويل ما كتعطينا  املنظومة دايل الرتبية 
والتكوين والبحث العلمي اللي بغيناها ابجلودة دايهلا، من 

كلنا نوعاو، إيال ما دران    اإلستقالل إىل اليوم، فلذلك خصنا
اليد يف اليد، راه ما غاديش نصلحو هاد الور  اللي هو مستقبل 
 مجيع أبنائنا وبناتنا، مستقبل املغاربة، فلذلك خصنا فعال نتحالو
هباد اإلرادة مجيعا اب  نتعاونوا ونقذوا هاد الور  ومنفيو به 

يوم أريد واللسأمام، احلمد هلل، جاللة امللك تيعطيه إهتمام خاص، 
أن أؤكد أبن احلكومة عندها إرادة قوية يف أن متضي بعيدا يف بذل 
مجيع اجليود على مجيع املستوايت، اب  إن شاء هللا تكون عندان 

كما هو يف الرؤية اإلسرتاتيجية، منظومة دايل   8141يف أفق 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

5 

ييا الرتبية والتكوين والبحث العلمي تليق ابملغرب، مبغرب اليوم، ف
فييا اإلنصاف، فييا بناء املستقبل. وكما قلت، على الرغم  اجلودة

من أمهية املوارد املالية اليت رصدت طيلة العقود املاضية بقطاع 
الرتبية والتكوين واليت كانت ميمة، لكن القطاع ال زال، ال يزال، 
يعاين عدد من التحدايت يف التعميم، وإن كان هذا حتققت فيه 

مور ولكن ال يزال يف التحدي، التعميم، احلمد هلل بزاف دايل األ
اجلودة املردودية، اإلبداع، التكيف، التكوين، مع متطلبات اجملتمع 
ومتطلبات سوق الفغل، وهذه األمور كليا مع األسف بالدان 
اليوم بقيت دون املستوى املطلوب مقارنة مع دول أخرى عندها 

، وقد نهس املستوى اإلقتصادي، املستوى اإلجتماعي لبلدان
أمجعت خمتلف التفصيصات والدراسات والتقارير التحليلية على 
هاد التفصيص، ولعليا أحدثيا الدراسة التحليلية املستهيضة 
واملعمقة لإلكراهات اليت تعيق النمو اإلقتصادي ابملغرب، واليت 

، 8185أجنزهتا احلكومة بفراكة مع البنك اإلفريقي للتنمية سنة 
عف ي األلهية األمريكية واليت كفهت أن ضوبتعاون مع هيلة حتد

الرأمسال البفري وعدم مالءمته الحتياجات التقدم والتطور 
والحتياجات النفاط اإلقتصادي عموما يف بالدان، يفكل إحدى 
اإلكراهات الرئيسية اليت يتعني معاجلتيا لتحقيق منو شامل واحلد 

 .من الهقر واحلد من الهوارق وحتقيق النيضة الفاملة

ومن هذا املنطلق فقد جعلت احلكومة يف صميم أولوايهتا مسألة 
التنزيل الهعلي والعملي واملتجانس للرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح 

واليت  8141-8185منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي 
عنواهنا من أجل إرساء مدرسة اإلنصاف واجلودة واإلرتقاء، واليت  

 لى للرتبية والتكوين والبحث العلميكان قد أعدها اجمللس األع
رؤية مضامني هذه ال بتكليف من جاللة امللك حيث متت ترمجة

 اإلسرتاتيجية اليت توافقت علييا خمتلف مكوانت اجملتمع ومكوانت
اجمللس، حاولنا أن نرتجم مضامينيا يف مفروع القانون اإلطار رقم 

علمي، والذي لاملتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث ا 58.87

متت صياغته تنهيذا للتعليمات امللكية السامية جلاللة امللك الذي 
إىل ما يلي  8185يوليوز  48دعا احلكومة يف خطاب العر  

هذا اإلصالح يف إطار تعاقدي وطين ملزم من " ابلنص صياغته
خالل اعتماد قانون إطار حيدد الرؤية على املدى 

 .انتيت كلمة جاللة امللك "البعيد

وييدف مفروع هذا القانون اإلطار إىل حتديد املبادئ واألهداف 
األساسية لسياسة الدولة واختياراهتا اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة 
الرتبية والتكوين والبحث العلمي، وذلك على أساس حتقيق 
اإلنصاف، وحتقيق تكافؤ الهرص، وحتقيق اجلودة، وحتقيق اإلرتقاء 

إستدامة اإلصالح، ووضع قواعد إلطار ابلهرد واجملتمع وضمان 
تعاقدي وطين ملزم للدولة وملزم للحكومة وملزم لباقي الفركاء 
والهاعلني املعنيني، وهذا شيء ميم ماشي غادي جتي كل حكومة 
وتلغي إجراءات كانت قد اختذهتا احلكومة اجلديدة وكأهنا تبدأ من 

درج ر ومتجديد، ال احنا بغينا واحد اإلصالح اللي يكون مستم
ومتصاعد عرب السنوات، وهذا ال ميكن إال بوجود هذا القانون 

 .اإلطار إن شاء هللا

ومن أجل حتقيق هذه األهداف، فقد حدد مفروع هذا القانون 
اإلطار مجلة من التدابري واإلجراءات لضمان تعليم ذي جودة 

 :للجميع من أمهيا

 جتديد مين التدريس والتكوين والتدبري؛

نظيم وهيكلة منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي إعادة الت
 وإقامة اجلسور بني مكوانهتا؛

مراجعة املقارابت والربامج واملناهج والبيداغوجيا واملناهج 
 البيداغوجية؛

إصالح التعليم العايل وتفجيع البحث العلمي والتقين وتفجيع 
 اإلبتكار؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

6 

 اعتماد التعددية والتناوب اللغوي؛

اعتماد منوذج بيداغوجي موجه حنو الذكاء يطور احلس النقدي 
 .وينمي اإلنهتاح واإلبتكار ويريب على القيم وعلى املواطنة

هذه إذن أهم خطوط توجيات هاذ القانون اإلطار الذي لن 
نتحدث عنه إن شاء هللا إال بعد أن يصادق عليه يف اجمللس 

 .الوزاري إبذن هللا

 النواب احملرتمني،السيدات والسادة 

انطالقا من احملددات املرجعية لإلصالح، واليت تضمنتيا الرؤية 
اإلسرتاتيجية اليت حتدثت علييا، كما متت ترمجتيا، كما سيتم 
ترمجتيا يف مفروع القانون اإلطار، فقد شرعت احلكومة فعليا يف 
التنزيل التدرجيي لذلك اإلصالح، وذلك على مستوى خمتلف 

ظومة منظومة الرتبية الوطنية، وابملناسبة إيال الحظتو مكوانت املن
يف احلكومة والت عندها منظومة، وزارة واحدة مبكوانت، عندان 
التكوين امليين، عندان التعليم العايل والبحث العلمي، وعندان 
الرتبية والتكوين وعندان وزارة واحدة حىت حنقق حد معقول من 

 سات العمومية اليت هتدف إىلاإلندماج ومن اإللتقاء بني السيا
إصالح منظومة الرتبية والتكوين، ورغم ذلك منيجيا غادي نقسم 

 غادي هنضر على قطاع الرتبية الوطنية؛ :أوال هلاذ ثالثة األقسام

غادي هنضر على قطاع التكوين امليين اي هللا مكاين  :اثنيا
 مفكل؛

 على قطاع التعليم العايل والبحث العلمي؛ :اثلثا

 ا خيص قطاع الرتبية الوطنية ركز املصطط التنهيذي بطبيعةيف م
احلال اللي هو مبين على الربانمج احلكومي واحد حمدداته وأهدافه، 
هاذ املصطط التنهيذي لقطاع الرتبية الوطنية للهرتة املمتدة بني 

ركز على جمموعة من األولوايت اللي هي من  8188و 8187
ا، رؤية اإلسرتاتيجية اليت ذكرهتحيث اإلطار العام مستوحى من ال

هاذ األولوايت تتوخى رد اإلعتبار للمدرسة العمومية املغربية، 
وتتهرع إىل جمالني: اجملال األول هو اجملال اإلسرتاتيجي التنظيمي 
والذي يتم فيه الرتكيز على اجلوانب اإلسرتاتيجية اليت من شأهنا 

اسية: ع حمددات أسويضم أرب اإلرتقاء أبداء املؤسسات التعليمية
النموذج البيداغوجي تربوي، اجلانب التنظيمي، التصطيط 
املدرسي، احلكامة املدرسية، اثنيا على مستوى، إذن هذا على 

 مستوى اجملال االسرتاتيجي والتنظيمي؛

يز على مستوى جمال املؤسسة التعليمية واليت يتم الرتك اثنيا      
طلقا يمية ابعتباره منفيه على مجيع مكوانت املؤسسة التعل

وابعتباره مصب كل إصالح تربوي ويضم مخس مكوانت أساسية 
اثنيا  الهضاءات والتجييزات؛ :اللي هي

ها األسرة ودور  خامسا رابعا اإلدارة الرتبوية؛ األستاذ؛ اثلثا التلميذ؛
 .أساسي كما تعرفون يف إصالح هذه املنظومة

اله ذي املفار إلييا أعوميكن إمجال أولوايت املصطط التنهي      
يف ثالثة حماور أساسية مع ذكر بعض ما أجنز وما ميكن إجنازه يف 

 :8181-8187القريب 

يتعلق بتحقيق اإلنصاف وتكافؤ الهرص يف ولوج  :احملور األول   
 الرتبية والتكوين، وهذا هو اجملال اللي قلت مت فيه الكثري احلمد هلل

 نقوم هبا؛ولكن ال زالت فيه أمور جيب أن 

وييم تطوير النموذج البيداغوجي وحتسني جودة  :احملور الثاين   
 الرتبية والتكوين؛

خيص حتسني حكامة منظومة الرتبية والتكوين  :احملور الثالث   
وحتقيق التعبلة الضرورية حول اإلصالح غادي هنضر على كل 

 .حمور ابقتضاب

تكافؤ نصاف و خبصوص احملور األول املتعلق بتحقيق اإل      
الهرص يف ولوج الرتبية والتكوين، هاذ احملور هذا تفري املعطيات 
فيه إىل أنه على الرغم من تسجيل حتسن يف بعض مؤشرات 
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التمدرس منذ الفروع منذ سنوات، إال أنه كان هناك جيد خاص 
منذ الفروع يف تطبيق هاذ الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح منذ سنة 

فيه حتسن نسب التمدرس اخلاصة  ونصف تقريبا، وحتقق
ابألسالك الثالثة: االبتدائي والثانوي اإلعدادي والثانوي التأهيلي، 

، وال تزال هناك %11.8واحلمد هلل اليوم االبتدائي وصلنا إىل 
ابلنسبة للثانوي  %17مناطق تعاين أكثر من اخلصاص وإىل 

ابلنسبة للثانوي التأهيلي خالل  %44اإلعدادي و
. ووقع تطور إجيايب بنسبة التمدرس 8187-8184 املوسم

خالل املوسم  %35ابلتعليم األويل انتقلت من 
-8184 خالل موسم %31إىل  8184-8185 الدراسي
على أساس أن من بني النقاط امليمة يف اإلصالح هو  8187

العمل على تعميم التعليم األويل، غادي يويل دااب التعليم األويل 
سنني غادي يويل الدولة غادي  5ودايل سنني  3الطهل دايل 

بية هتتم به حىت هو، غادي نوليو من متا نبداو التعليم والتكوين والرت 
ألن التفصيص بني أبن هذه من حلقات الضعف املوجودة يف 
نظامنا التعليمي وغادي حناولو إن شاء هللا على حسب الرؤية 

اء ن شإ االسرتاتيجية وضع صياغة للتعميم يف أفق ثالث سنوات
واحد النقطة ميمة أيضا هو تراجع نسبة اهلدر املدرسي، وا   هللا

نقول هاد اهلدر املدرسي هي نقطة من النقط ما بغيتش نقول 
السوداء ولكن النقط السوداء أو نقط الضعف املوجودة اليوم يف 
نظامنا املدرسي، هناك اليوم حاليا عندما يدخل مائة طهل إىل 

 %84لون إىل مستوى البكالوراي، وفقط يص %43املدرسة، 
من أطهالنا فقط  %84فقط حيصلون على البكالوراي حاليا، 

 %84حيصلون على البكالوراي اللي دخلوا املدرسة بطبيعة احلال 
كنقولو غادي   8141وهذا هدر كبري، كبري. ويف الرؤية دايل 

 %41دايل احلصول يعين  %31دايل الوصول و %41حنحقو 
غادي  %31ستوى البكالوراي إن شاء هللا وغادي يوصلو مل

حيصلو على البكالوراي، إيال وصلنا هلا غادي يوقع لنا واحد التطور 

ميم جدا، بطبيعة احلال اللي ما حصلش على الباكالوراي راه عندان 
بدائل أخرى اليت ميكن موفرة هلم اللي هي التكوين امليين واللي 

إذن هادي من بني النقاط عدد من التكاوين األخرى لالستدراك. 
اللي غادي هنتمو هبا اهتمام جيد وهاد املؤشر غادي حناولو ما 
أمكن حنسنوه سنة بعد سنة إىل أن نصل إىل اهلدف الذي 
حددانه، وابلرغم من حتسن املؤشرات الرتبوية عموما وهي هذه 
املؤشرات نسبيا فإن القطاع ال يزال يواجه حتدايت كربى، ابملناسبة 

سنوات املقبلة  4من  نسبة دايل اهلدر املدرسي راه نقصتهاد ال
بنسبة ليست كافية ولكن نقصت، مما يفجع على أن عدد من 
اإلجراءات اللي درانها وغادي نستمرو فييا وغادي جنيوا لبعضيا، 
حبال نظام "تيسري" حبال عدد من امسو هي أدت فعال ولكن 

ميكن  جناعة، اب  خصنا عاود نوجيو هاد الربامج اب  تويل أكثر
حتّسن أكثر هاد املؤشر، ويتعلق األمر بتعميم التمدرس وتقليص 
نسبة اهلدر املدرسي وتعميم التعليم األويل، ال سيما يف العامل 
القروي. ويف هذا اإلطار ترتكز اجليود املبذولة يف هاد املوسم 

يف أفق املواسم املقبلة على  8181-8187الدراسي احلايل 
 اخلصاص يف العرض املدرسي عرب تنويع هذا العرض، التقليص من

مبا يستجيب خلصوصيات اجملالية ملصتلف ربوع اململكة أوال، 
إذن هاد  .وكذلك تعزيز الدعم اإلجتماعي من أجل التمدرس

داألمور: العرض املدرسي  8حتقيق هاد املؤشرات وحتسينيا عندو 
الدعم  اخلاصة خدمات يكون حتّسن أوال؛ اثنيا الربامج اإلجتماعية

 .اإلجتماعي، حىت هي تطور وتكون أكثر جناعة

يد ، مع األسف الفدحتقيق العرض املدرسي فيما خيص-      
ال زلنا بعد ستني سنة من اإلستقالل ابقي كنتحدثو على البنيات، 
على إصالح البنيات، على بناء بنيات جديدة، على اخلصاص 

عين ساال منذ فرتة طويلة، ما ييف البنيات، وهذا كان خصو يكون 
أنه، هنا، هاد املستوى راه مفكل، إذا مل حنّسن العرض املدرسي 
ما ميكنش حنّسنو اجلودة، ألن بعض اإلخوان كيقول ليك، عال  
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دميا كتيضرو لنا على البنيات، ال جودة مع االكتظاظ، ال جودة 
لك ذمع البنيات امليرتئة أو مفاكل داخل البنيات املدرسية، ول

وغيتعطى ليه اهتمام   8187هذا تعطات ليه إهتمام كبري سنة 
كبري يف املوسم احلايل أيضا عن طريق توسيع البنية التحتية 

بنية مؤسسة مدرسية،  81.188املدرسية، اليوم عندان تقريبا 
 71يف الوسط القروي زدان  4111ابلتايل منيا النصف تقريبا 

 851هندف إىل أن نزيد، نزيدو يف املوسم الدراسي املاضي، واحنا 
، ونواصل توسيع 8181-8181مؤسسة خالل املوسم احلايل 

عندما سنتم  8184-8188البنية التحتية بنهس الوترية يف أفق 
 إن شاء هللا توسيع هاد البنية التحتية املدرسية؛

، أنتم تعرفون أن مواصلة إحداث املدارس اجلماعاتية-      
لعرض املدرسي على مستوى العامل هذه كتيدف إىل حتسني ا

القروي، إىل حتسني الولوج دايل األطهال، إىل حتسني اخلدمة يف 
يف املوسم  1زدان  883العامل القروي، بلغ عدد املدارس احملدثة 

مدرسة مجاعاتية كل سنة،  811املاضي، وحنن هندف إىل زايدة 
عنا طيف أفق بلوغ ألف مدرسة مجاعاتية إن شاء هللا. ايال است

حنققو هاد اهلدف غادي حنسنو العرض املدرسي على مستوى 
 البوادي والقرى؛

يه واحد حىت هذا ف أتهيل املؤسسات التعليمية احلالية،-      
غادي نبذلو  8181، واآلن يف سنة 8187العمل بذل سنة 

جيد حملاولة إهناء هاد الور  دايل أتهيل املؤسسات التعليمية يف 
ا، ولذلك أان كنقول للسيد الوزير راه قّدامي، أفق اإلنتياء مني

السيد الوزير خص اإلخوان، السيدات والسادة الربملانيني يقوموا 
بدور فياد الفي، هو إبالغ بعض املرات كيجي شي واحد كيقول 
لك راه انتما قلتو لنا كملتو، ولكن راه عندها واحد املدرسة ابقي  

ن املرافق الصحية، كيكو كتقطر، عندان واحد املدرسة ما فييا  
هاد الفي. ولذلك السيدات والسادة الربملانيني حنن مستعدون، 
بطبيعة احلال، عن طريق الوزارة الوصية بتلقي مجيع مالحظاتكم 

وشكاايتكم وتنبيياتكم يف هذا اجملال، اب  نتعاونو عليه هاد 
الفي هو التعاون، مث تنبيوان واحنا إن شاء هللا، نقوم بعملية 

 دخل؛الت

، حىت هذا راه مسألة ميمة، التخفيف من حدة اإلكتظاظ-      
تّدار فييا واحد اجليد، تّدار فييا جيد السنة املاضية، جيد 

تلميذ يف األوىل  41مفكور حيث اليوم وصلنا كحد أقصى 
تلميذ كحد أقصى يف الباقي،  31ابتدائي والثانية ابتدائي، و

تلميذ كحد أقصى يف  41ولكن حنن هندف إىل أن نصل إىل 
تلميذ كحد أقصى يف املستوايت األخرى يف  43األول ابتدائي و

تمناو ن السنوات املقبلة، نتمناو على هللا سنتني نعاجلو هاد املفكل
على هللا سنتني على أقصى شيء ثالث سنوات نعاجلو املفكل 
دايل االكتظاظ، اب  منفيو ونفوفو الربامج ونفوفو األساتذة 

 ضامني، ونفوفو مسائل أخرى إبذن هللا؛ونفوفو امل

ة الالزمة ابإلمكانيات البفري دعم منظومة الرتبية والتكوين-      
 املباراة دايل ، يف السنة راه دازت87.111من خالل هذه السنة 

منصب شغل ابلتعاقد على مستوى قطاع التعليم على  81.111
 أن يبلغ عدد املفتغلني ابلتعاقد يف هاذ القطاع بني السنة املاضية

وهذا رقم غري مسبوق، وابملناسبة هذا  55.111وهاذ السنة 
 تعاقد ولكن تعاقد ماشي هش، ليس هفا، هذا تعاقد دائم هنائي

indéterminé دد املدة، غري ميددين أبي شيء، غري حم
بطبيعة احلال اللي دار شي حاجة هذاك وفق القوانني، إيال تظلم 
شي واحد علموان راه أنتما برملانيني، أنتما هنا اب  تدخلو فياذ 
املسائل وحنن مستعدون، فيمتيين ما كاين حىت شي مفكل 
 دملعاجلة أي إشكال إذا وقع، ولكن يف حدود القانون، ويف حدو 
املنطق، ويف حدود املعقول. هاذ السنة تدارت املباراة مبكرا على 
الرغم من اإلشكاالت املوجودة فييا، أان أعرتف أبن هناك بعض 
 4اإلشكاالت، ولكن رغم ذلك تدارت املباراة مبكرا اب  تدار 

شيور على األقل دايل التكوين، وهذا ابتهاق بيين وبني السيد 
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أمسو.. الحظنا أبن غري كايف، ولكن  الوزير السابق أثناء بعض
خصنا نعرفو أبن هاذ املتعاقدين ماشي جايني غري هكاك، ال هاذ 
املتعاقدين عندهم كهاءة سابقة، منيم الناس دايل أشنو هدوك 

إطار تربوي اللي   81.111و 85.111دايل التكوين دايل 
كانوا تكونوا وعندهم الكثري منيم عندهم دارو تكوينات تربوية 

خرى يف مستوايت متعددة وذلك يف اإلنتقاء األويل خاذ بعني أ
اإلعتبار الكهاايت والكهاءات السابقة دايل هاذ املقبلني على 

شيور دايل التكوين، وبعدها سيكون  4الفغل. ورغم ذلك دران 
هناك بطبيعة احلال برانمج التكوين املستمر وأطملن هؤالء 

م ليس أن هاذ التفغيل دايهل األساتذة اجلدد اللي كنرحبو هبم إىل
هفا، ولكن جلأان ليه ألن خاصنا منفيو على املستوى اجليوي، 
أو املستوى اجليوي ابقي معدان  وظيهة عامة جيوية، اي هللا هاذ 

 .الصيغة اللي عندان حلد الساعة

احملور الثاين فياذ اجملال دائما تعزيز خدمات الدعم       
، واليت ترمي إىل دعم متدرس أبناء الهلات الهقرية اإلجتماعي

واملعوزة واهلفة، وهذه برامج قدمية، احنا عندان إرادة اب  ندعموها 
أكثر، اب  نطوروها، منيا األول "برانمج مليون حمهظة" احنا 
غادي نستمرو فيه، وكما قلت يف البداية احنا جينا الربامج أو 

نستمرو فييا مع التطوير، اإلصالحات اللي بدات احنا غادي 
مع التجويد، مع املراجعة، مع التقييم هاذ الفي كامل غادي 
نديروه، ولكن كنعتزو مبا حققت بالدان على مستوى كثري من 

 الربامج السابقة؛

اثنيا "برانمج تيسري"، "برانمج تيسري" اللي غادي نفوفو       
ه يوم فيمجيع اإلشكاالت دايلو، واللي هنا اهلدف دايلنا ال

عدد األسر املستهيدة غادي نطوروه إن شاء هللا  331.111
أسرة يعين غادي نزيدو  544.111: 8188اب  نبلغو سنة 

تقريبا من األسر املستهيدة وغادي نوصلوها ل  %81واحد 
. بطبيعة 8188تلميذ تقريبا سنة  151.111ألف،  111

رسي، قل املداحلال هناك أيضا: الداخليات، املطاعم املدرسية، الن
اللي كليا برامج بدات واحنا إن شاء هللا غادي نطوروها أو غادي 
نستمرو فييا وغادي حناولو حنسنوها، أريد أن أشري فقط إىل أنه 
اليوم عدد املستهيدين من الداخليات أو املطاعم املدرسية كاين 

تلميذ وتلميذة، وسيتم توسيع قاعدة  381.111مليون 
مستهيدة ومستهيد  485.111لوغ مليون واملستهيدين يف أفق ب

بكل سنة غادي نزيدو  8188-8181حبلول موسم الدراسي 
تدرجييا. إذن هذا احملور األول اللي كيتعلق بتحقيق اإلنصاف 

 وتكافؤ الهرص يف ولوج الرتبية والتكوين؛

احملور الثاين يتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي وحتسني      
حدد املصطط التنهيذي لقطاع الرتبية  :ينجودة الرتبية والتكو 

مجلة من اإلجراءات اليت من شأهنا  8188-8187الوطنية 
املسامهة يف الرقي ابلوظائف األساسية للمدرسة وحتسني جودة 
املنظومة الرتبوية، ويتعلق األمر بتنزيل اهلندسة اللغوية اجلديدة 

يذ التعليم مودعم التمكن يف اللغات، حتيني الكهاايت األساس لتال
االبتدائي وتقوية القدرات العلمية للتالميذ، وتيسري االنتقال إىل 
التعليم العايل واالندماج يف احلياة العملية، جتديد التعليم وتعلم 
ة العلوم والتكنولوجيا والرايضيات واالرتقاء ابلتعليم التقين، تنمي
وتطوير الكهاايت التالميذ يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
ويل  واالتصاالت يف التعليم والتعلم، تسريع وترية تعميم التعليم األ
 .كما أشرت إليه من قبل على أساس أنه من املداخيل دايل اجلودة

ويف إطار تنزيل هذا التصور عملت الوزارة برسم املوسم       
على حتسني الكهاايت األساس  8181-8187 املدرسي احلايل

يس من خالل: العمل على تطوير تدر  لتالميذ التعليم االبتدائي
اللغة العربية، وتدريس اللغة األمازيغية واعتماد منيجية التعليم 
الفهوي ابلنسبة للغة الهرنسية يف بداية تدريسيا، والعمل على 
اإلدراج املبكر للغة االجنليزية، مواصلة تعزيز امليارات القراءاتية 

املصطلحات  نسية، وإدراجابللغة العربية، وتطوير تدريس اللغة الهر 
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ابلهرنسية يف الرايضيات والهيزايء وعلوم احلياة واألرض ابلسلك 
اإلعدادي، توسيع العرض ابملسالك الدولية يف الثانوايت التأهيلية 

من الثانوايت التأهيلية، توسيع العرض  %57املغربية لتفمل 
يصل ل ابلنسبة ملسالك البكالوراي املينية يف الثانوايت التأهيلية

مسلك يف الثالث سنوات  88العدد اإلمجايل هلذه املسالك إىل 
املقبلة، وهذا من بني اإلجيابيات دايل دمج القطاعات الثالث هو 
أنه غادي يكون عندان التكوين امليين مثال منظومة كيبدا من 
الثانوي وعندان مؤسسة التكوين امليين وعندان اإلجازات املميننة 

امليين منظومة متكاملة إن شاء هللا اب   غادي تكون التكوين
 .الولوج إىل سوق العمل غادي يكون سيل إن شاء هللا إبذن هللا

ظومة حكامة من احملور الثالث يتعلق بتحسني احلكامة،      
و الرتبية والتكوين وحتقيق التعبلة اجملتمعية حول اإلصالح، وهذا ه

ن دايل ميع وتعاو اجملال اللي خاص فيه تعبلة مجاعية دايل اجل
اجلميع من خالل إرساء نظام احلكامة الرتابية للمنظومة يف أفق 
اجليوية املتقدمة إن شاء هللا وهذا غادي جيي يف القريب وسنقوم 
بتطوير منظومة دايل األكادمييات اجليوية وقد مت على هذا 
املستوى ابخلصوص: اعتماد هياكل تنظيمية جديدة هلذه 

للمديرايت اإلقليمية، وأيضا تقوية آليات  األكادمييات، وأيضا
احلكامة املالية لسأكادمييات، مأسسة التعاقد يف خمتلف مستوايت 
املنظومة، برجمة دورات تكوينية انجعة لهائدة األطر العاملة على 
مستوى كل من اإلدارة املركزية واألكادمييات اجليوية واملديرايت 

ية وية الكهاايت التدبري اإلقليمية، مأسسة مفروع املؤسسة وتق
وصالحيات أطر اإلدارة الرتبوية، العمل على حتيني النصوص 
التفريعية والتنظيمية يف األمد الزمين احملدد والضرورية لتهعيل 
اإلصالح وقيادته مع تسريع وترية التحيني واملراجعة واإلصدار، 
ا ذتعزيز تعبلة الهاعلني وخمتلف الفركاء حول املدرسة املغربية وه

خاص فيه التعاون دايل اجلميع كما قلت، تقوية نظام املعلومات 
 .الرتبية والتكوين

وتعزيزا هلذه اجليود اليت بذلت، واملوجودة على مستوى هاد       
-8187 املصطط التنهيذي لقطاع الرتبية الوطنية يف الهرتة

، حترص احلكومة على أن تكون برامج التعاون الدويل 8188
ات مع مؤسسات دولية حترص على أن يكون يف وتبادل اخلرب 

عمق أيضا اهتماميا وذلك اهلدف منو هو تبادل اخلربات 
واالستهادة ممن سبقوان يف جمال تطوير جودة الرتبية والتكوين، 
االستهادة من املقارابت، االستهادة من الربامج، االستهادة من 

ثرية هي كاآلليات، االستهادة من نظم متميزة يف هذا اجملال و 
وخصوصا على مستوى تصميم وتنهيذ املفاريع املربجمة وتتبعيا 
احملكم وتقييميا املنتظم وإشراك األطراف املعنية يف اختاذ القرارات 

 .وتدبري مؤسسات التعليم والتكوين

العنوان  8187ويف هذا السياق يفكل برانمج بدأ سنة       
، املدرج يف ية التفغيلدايلو مفروع الرتبية والتكوين من أجل قابل

إطار برانمج التعاون الثنائي امليثاق الثاين الذي وقعته احلكومة مع 
والذي دخل حيز التنهيذ  8185نونرب  41هيلة حتدي األلهية يف 

، يفكل قيمة مضافة يف رأينا للتدابري 8187يونيو  41
 فروعامل اإلصالحية املتصذة يف هذا اجملال خاصة وأن بلورة هذا

متت بتفاور مع القطاعات الوزارية املعنية وابقي املؤسسات 
وهيلات اجملتمع املدين، بفكل يستجيب ملضامني اخلطب امللكية 

 8141-8185ذات الصلة ومضامني الرؤية اإلسرتاتيجية 
إلصالح منظومة الرتبية والتكوين واإلسرتاتيجية الوطنية للتكوين 

ي خصص له غالف . وييدف هذا املفروع، الذ8188امليين 
مليون دوالر والذي أسندت ميمة اإلشراف  881مايل قدره 

على إجنازه ملؤسسة عمومية وطنية هي وكالة حساب حتدي األلهية 
املغرب، وإىل حتسني قابلية الفباب املغريب من خالل حتسني جودة 
ومالءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين امليين والولوج املتكافئ 

ك هبدف اإلستجابة بفكل أفضل حلاجيات القطاع إلييما وذل
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 داملستوايت التعليم الثانوي والتكوين  8إذن فيه  ،املنتج، ويرتكز..
 .امليين

مستوى التعليم الثانوي، اللي هو أحد املكوانت األساسية       
هلذا املفروع، على مباشرة مفاريع منوذجية، هاد املفروع غادي 

النموذجية، الذي حتاول ما أمكن  يكون فيه عدد من املفاريع
بعد تعميميا فيما بعد غادي حناولو بعد تعميميا، وحتاول حتسني 
اجلودة، مالءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين امليين والولوج 
املتكافئ إلييا، وهاد املفاريع النموذجية هتدف أوال إىل: )أ( بلورة 

عزيز ي؛ )ب( تمنوذج مندمج لتحسني مؤسسات التعليم الثانو 
نظام تقييم التعلمات ونظام املعلومات مسار؛ )ت( أو )ج( تطوير 
مقاربة جديدة إلصالح وصيانة البنيات التحتية والتجييزات 

 .املدرسية

يف هاد اجملال اللي هو مفروع املؤسسة املندمج ّدارت واحد       
مؤسسة على مستوى الرتاب الوطين  811الدراسة اختارت 
ية احلسيمة، ج-تطوان-ثالثة جيات: جية طنجةوخصوصا يف 

آسهي، ستستهيد كل مؤسسة -مكناس، وجية مراكش-فاس
مستيدفة يف إطار مقاربة تعاقدية من دعم مندمج ييم تقوية 
استقاللية املؤسسة وتقوية تدبريها املايل واإلداري واعتماد منيج 
تربوي مندمج يتمحور حول التلميذ، وحيسن احمليط املدرسي، 

حمليط املادي للتعلمات بهضل إجناز عمليات إعادة هتييئ املؤسسة ا
وتوفري التجييزات الضرورية لإلبتكار البيداغوجي، هذا اآلن 
مفروع بدأ فعال إن شاء هللا إيال كمل غيتم التقييم دايلو يف أفق 
تعميمه، يعين غادي غري نكملو هاد املرحلة، غادي تقيم ويتعمم 

ن غادي يعطينا منوذج دايل املؤسسة يف املؤسسات األخرى أل
املندجمة من حيث التدبري اإلداري، التدبري البيداغوجي، التدبري 

 الرتبوي املندمج؛

املفروع الثاين تعزيز نطاق تقييم التعلمات، من خالل دعم       
أنفطة اهليلة الوطنية للتقومي ابجمللس األعلى للرتبية والتكوين 

وزارة الوصية هبدف ضمانة إستدامة والبحث العلمي، وأيضا ال
وحتسني الربانمج الوطين لتقييم التعلمات واإلعداد ملفاركة املغرب 
يف الربانمج الدويل لتقييم التالميذ املنظم من قبل منظمة التعاون 

، كما ييم هذا املفروع تعزيز (OCDE) والتنمية اإلقتصادية
تلف ني على خمنظام املعلومات "مسار" عرب تقوية قدرات الهاعل

األصعدة املركزية واجليوية واإلقليمية واحمللية، وذلك هبدف إرساء 
ة سياسة تعليمية أتخذ بعني اإلعتبار املعلومات املوتوقة املستصلص

 من نظام التقييم؛

ويرمي املفروع النموذجي الثالث هذا كلو مفروع واحد       
يدة إلصالح جد ولكن يف ثالثة املفاريع جزئية، إىل بلورة مقاربة

ة البنيات التحتية والتجييزات املدرسية وصيانتيا الوقائية والعالجي
حتدد بفكل واضح أدوار ومسؤولية الهاعلني املعنيني، مبعىن إيال 
صلحنا واحد املدرسة وصوبناها مزاين كيها  غادي نديرو اب  
تكون الدميومة، ما يكونش الرتاجع، ما يكونش هترب هذه 

صنا واحد املنظومة دايل احلكامة ودايل املراقبة املؤسسات؟ خا
اللي كتمكن من اإلستمرارية والتدخل العاجل يف الوقت املناسب، 
الوقاية وصيانتيا الوقائية والعالجية حتدد بفكل واضح أدوار 
مسؤوليات الهاعلني املعنيني، وترتكز على اعتماد صيغ جديدة 

ع م داعم دائم وانجللفراكة مع القطاع اخلاص بغية تطوير نظا
لإلصالح وللصيانة. إذن هذا هو هاد الربانمج النموذجي اللي  

إن شاء هللا مؤسسة  مدرسة 811كما قلت غادي يكون يف 
وغادي يتعمم وراه بدا اآلن واختريت املؤسسات وفق معايري دقيقة 

 .إن شاء هللا وغادي يتم التعميم دايلو مباشرة

ني اشارو هلا اإلخوان يف أمسو هو تثمابقية واحد النقطة اللي       
املوارد البفرية، وأان أريد أن أقول أبن فعال املعلم أو املدرس أو 
األستاذ حيتاج كل عناية، واحنا واعيني هباد األمر، واحنا راه يف 
عمق احلوار اإلجتماعي، احنا ما بغينا  نديرو حىت شي إجراء 

اابت في راه قلتيا للنقخارج احلوار االجتماعي ابملناسبة، هاد ال
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ألن احنا نريد نقاابت قوية، نريد نقاابت تكون هي احملاور دايل 
احلكومة، فلذلك احنا عندان خارطة طريق اآلن نعدها وتوافقنا 
اب  نديرو واحد املنيجية، اب  نديرو واحد اإلتهاق ثالثي 
السنوات يعين ثالث سنوات نديرو فييا، شنو غادي ندخلو يف 

وغادي ندخلو يف  8181ي ندخلو يف امليزانية د ، غاد8181
ونتافقو عليه واإللتزامات دايل مجيع األطراف  8188امليزانية د 

احلكومة مستعدة تلتزم، النقاابت أيضا عندها اإللتزامات دايهلا، 
دايل رجال األعمال خص تكون  (CGEM) الهيدرالية دايل

منفيو متهق علييا و عندها اإللتزامات دايهلا وتكون حمددة ومدققة 
على بركة هللا، وجزء ميم منيا هو تثمني العنصر البفري مبا فيه 
هاد القضية اللي قال أحد اإلخوان دايل التعويض عن املناطق 
النائية اللي هي أيضا على جدول أعمالنا وأيضا بعض الهلات 
دايل أسرة التعليم اللي حتتاج فعال إىل حل ألن املفاكل دايهلا 

لقة منذ فرتة وحنن يعين ندرسيا بكل جدية إن شاء هللا، بقيت عا
في غادي يكون قريب، ماشي بعيد قريب ورمبا قريب ال وهاد

 .جدا نقولو إبذن هللا، هذا على مستوى الرتبية الوطنية

على مستوى قطاع التكوين امليين: قطاع التكوين امليين       
ات أبنه بالدان حقق مكتسب اللي هو قطاع ميم، وخصنا نعتارفو

مؤسسة  513ميمة، واليوم عدد مؤسسات التكوين امليين 
تغطي خمتلف  8181-8187عمومية خالل هاد املوسم 

ألف متدربة  517جيات وأقاليم اململكة، واستقبلت هذه السنة 
ومتدرب، ابإلضافة بطبيعة احلال إىل املؤسسات دايل التكوين 

ا جلمعيات واملقاوالت اليت تقوم أيضامليين اخلاص وإىل عدد من ا
بواحد اجليد يف التكوين امليين. إذن هذا واحد اجليد كبري قامت 
به بالدان خصنا حنييوه، خصنا نطوروه، خصنا نفوفو النقص دايلو 
اب  نكملوه أان متافق معكم ولكن راه هو جيد ميم ويضع 

ليا وإفريقيا و بالدان بواحد التجربة يف التكوين امليين منظور إلييا د
 على أهنا يستهاد منيا، والكثري من الدول اآلن تتقاسم معنا جتربتنا،

فلذلك نعتز هبا ونعتز ابلنساء والرجال الذين وراءها والذين 
 يتفتغلون يف صمت وكثري منيم ال يعرفيم أحد ألهنم يفتغلون يف
مكاتبيم ويف املؤسسات دايهلم ويف األرض ويفتغلون جبد فليم  

 .حية والتقديركل الت

ولتعزيز هذه املكتسبات، والتوجه حنو إرساء نظام تكويين       
 يتسم ابملرونة، ويتسم ابلهعالية، ويتسم ابلتجذر يف الوسط امليين
وفتح آفاق أوسع لولوجه ابلنسبة جلميع الهلات، مت أيضا الفروع 

كجزء ال   8188يف تنهيذ اإلسرتاتيجية الوطنية للتكوين امليين 
أ من الرؤية اإلسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتكوين يتجز 

اليت حتدثنا عنيا وذلك هبدف إقامة نظام  8185-8141
للتكوين امليين مندمج مبين على إشراك كل األطراف املتدخلة، 
تتوخى هذه اإلسرتاتيجية: ضمان احلق يف التكوين من خالل 

ة املقاولة  نافسيحتقيق اإلندماج اإلجتماعي والرتايب؛ حتسني ت
كهاعل وكهضاء متميز للتكوين، التكوين ما فييش غري النظري 
فقط فيه العملي أيضا واملقاولة تقوم بدور جميود ودور أساسي يف 
إكمال التكوين دايل املتدربني؛ الرفع من مستوى إدماج اخلرجيني 
عرب حتسني جودة التكوين؛ إدماج التعليم العام والتكوين امليين 

يم؛ تقوية حكامة السياسة العمومية يف ميدان التكوين إدماج
 .امليين

وتنهيذا هلذه اإلسرتاتيجية، تضمن الربانمج احلكومي إحداث       
هبدف الرفع من  8188مؤسسة للتكوين امليين يف أفق  884

ق الفغل من سو  عدد املتدربني واملستهيدين من التكوين وتزويد
 .رج ومتصرجةألف متص 711مبليون و 8188هنا ل

ولضمان مالءمة أمثل مع احلاجيات املعرب عنيا يتم العمل       
بفكل وثيق مع املينيني على إحداث الفعب اجلديدة، وأيضا 
 صياغة هندستيا البيداغوجية وهي املقاربة اليت مت تبنييا يف إطار
تهعيل املنظومات الصناعية املتضمنة مبصطط التسريع الصناعي 

ب اجلديدة املرتبطة بقطاع السيارات والنسيج واليت مهت الفع
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واجللد وترحيل اخلدمات وغريها، ولتحسني جودة التكوينات مت 
اختاذ عدد من التدابري كإعداد اخلطط القطاعية لتطوير التكوين 
امليين يف القطاعات احليوية، واإلستهادة من نتائج الدراسات 

 %1437اج وصلت القطاعية املتوفرة مما مكن من بلوغ نسبة إدم
هي نسبة اإلدماج دايل اخلرجيني دايل التكوين امليين، وهادي 

، ولكن % 811نسبة عالية احنا نطمعو ألكثر، ما نكرهو  
في عال  كاين شراكة مستمرة مع املينيني، ومع ال حنسنو، داك

املقاوالت، ومع عدد من اخلرباء ومع مؤسسات أخرى اب  ميكن 
نكيهو مع الطلبات دايل سوق الفغل نرفعو ابستمرار اجلودة و 

واملقاولة ومع التطورات دايل اإلقتصاد الوطين وهاد اإلسرتاتيجية 
التسريع الصناعي وغريها من اإلسرتاتيجيات األخرى، وبذلك 
سنرفع مستوى اإلدماج يف سوق الفغل أكثر. ولكن هاد املستوى 

 .دايل اإلدماج راه جيد، راه جيد ابلنسبة للتكوين امليين

وفضال عن ذلك، فقد متت برجمة إرساء آليات مييكلة       
لعقلنة تدبري سوق الفغل والتكوين وتكييف عرض التكوين مع 
حاجيات املقاولة تتمثل يف إجناز دالئل املين واحلرف ومرجعيات 
املين والكهاءات، وسيتم اإلعداد والتحيني املنتظم هلذه الدالئل 

مجيع  لهاعلني يف أفق تعميميا علىواملرجعيات بفراكة مع مجيع ا
إن شاء هللا. واعتبارا لكون نظام  8181القطاعات خالل سنة 

تم التكوين امليين ببالدان يتميز بتعدد الهاعلني واملتدخلني، فسي
إعداد مفروع قانون عام للتكوين امليين حيدد أدوار ومسؤوليات  

ع التكوين ا كل متدخل، وميام اهليلات املكلهة بتنظيم ومراقبة قط
امليين وكذا نظام احلكامة الذي يعين اهليلات واألجيزة املكلهة 
ابحلكامة وغريها، كما سيتم اعتماد نظام جديد للتمويل العمومي 
ملنظومة التكوين امليين يقوم على عقود الربامج مع ضبط املوارد 
املرصودة من طرف الدولة وفق أهداف هاته العقود ابإلضافة إىل 

فراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل دعم اإلستثمار تعزيز ال
يف هذا اجملال احليوي، وستعمل احلكومة يف هذا السياق على 

ترسيخ التجارب الرائدة اليت مت إطالقيا يف إطار مواكبة خمتلف 
اإلسرتاتيجيات التنموية يف بالدان من خالل إحداث معاهد ذات 

 .لقطاعني العام واخلاصتدبري مهوض يف إطار الفراكة بني ا

وسعيا منيا لتوطيد مساعييا الرامية إىل اعتماد نظام جديد       
للتمويل العمومي ملنظومة التكوين امليين وتوفري عرض للتكوين 
امليين يستجيب حلاجيات القطاع اخلاص، ستحرص احلكومة 
على استليام املمارسات اجليدة املستصلصة من التجربة النموذجية 

مت اعتمادها يف إطار نفاط التكوين امليين الذي يفكل أحد اليت 
 املكوانت الثالثة ملفروع الرتبية والتكوين من أجل قابلية التفغيل
اللي حتدثنا عليه اللي مع صندوق حتدي األلهية املندرج يف إطار 
ميثاق التعاون الثاين هلذا الصندوق الذي سبق اإلشارة إليه، 

 811دوق شراكة والذي رصد له مبلغ ويتعلق األمر إبنفاء صن
مليون دوالر لتمويل مفاريع هتدف إىل إحداث أو توسعة أو 
إعادة هيكلة مراكز للتكوين امليين يتم تدبريها بفراكة بني 

 .القطاعني العام واخلاص

وأغتنم هذه املناسبة، ألجدد التنويه ابلنجاح الذي حققه       
دوق ملايل املقدم يف إطار صنطلب املفاريع لإلستهادة من الدعم ا

شراكة، ّدار صندوق شراكة، ّدار طلب عروض دايل مؤسسات 
التكوين امليين، ال سواء العمومية أو اخلاصة وكانت واحد احلكامة 
جيدة اب  تعطاين هذا الدعم لرفع جاهزيتيا ومستوى حكامتيا 

مفروع قدمت من  811ودعميا ومت إستقبال أكثر من 
جمموعة من الفركاء العموميني واخلواص، ومشلت عدة  طرف

جماالت يف خمتلف جيات اململكة، ومن املرتقب أن تهضي مرحلة 
 81التقييم وفتح األظرفة دايل هاد العروض، إىل اختيار ما يناهز 

مفروعا، سيتم التعاقد مع حاملييا يف غضون شير شتنرب 
خرى، جية مرة أ، وغادي تكون هاد التجربة هي جتربة منوذ8181

 .إذا جنحت إن شاء هللا، سيتم تعميميا
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البد أن أشري وابقتضاب إىل قطاع التعليم العايل والبحث       
العلمي، نتيجة أن الوقت كيجري. فهي إطار تنزيل أسس ورافعة 
 الرؤية اإلسرتاتيجية بطبيعة احلال، وأيضا يف إطار تهعيل الرؤية أو

، اللي متعلق 8188-8187توجيات الربانمج احلكومي 
إبرساء منظومة متميزة للتعليم العايل، متت بلورة خطة إسرتاتيجية 
اد للتعليم العايل والبحث العلمي. ابلنسبة للتعليم العايل فيه إعد

وتهعيل خارطة جامعية وطنية منسجمة، خنتصرغادي منفيو حنو 
جامعة يف كل جية ابختصار، مع بعض التهاصيل اليت يستلزميا 

التطور ويستلزميا املقام، مع وضع معايري هتم البعد اجليوي  هذا
وحاجيات احمليط والتغطية اجليوية، مث فتح مفاورات موسعة مع 

 .خمتلف الفركاء والهاعلني وطنيا وجيواي

هو اإلصالح البيداغوجي واجلامعي واإلجراءات  احملور الثاين      
 فيه والدراسة، وهذا مت املواكبة له يف حتسني ظروف اإلستقبال

عدد من اإلجراءات يف الهضاءات اجلامعية، وقاعات التدريس 
وغريها، مالءمة العرض البيداغوجي مع حاجيات احمليط وبطبيعة 
احلال، احنا غادي حنرصو الرفع من عدد الطلبة اجلدد ابملؤسسات 
ذات اإلستقطاب احملدود، اللي ترفع أصال خالل هذا املوسم ترفع 

هاد املوسم، املؤسسات اجلامعية ذات اإلستقطاب  .81%
احملدود، هذا ميم جدا ايك السيدات والسادة النواب؟ ذات 

مرة  % 81اإلستقطاب احملدود، مت الرفع دايل الطلبة فييا ب
يف املوسم املقبل إن  %41واحدة، ولكن غادي ترفع أيضا بنسبة 

ض . وهذا املصطط اب  نوسعو العر 8181-8181شاء هللا 
اجلامعي لكي يستجيب للطلبات، والرفع أيضا التدرجيي لعدد 
الطلبة املسجلني يف املسالك املميننة، كما حتدثت عنيا 
ابملؤسسات ذات اإلستقطاب احملدود، هذا غادي يتم الرفع دايهلا 

، وأيضا هناك عدد من التدابري اللي  8188يف أفق  %81ب 
طويرالنظام تقييم وت كتيم حتسني تدبري املوارد البفرية، كتيم

من  البيداغوجي، كتيم حتيني وتطوير املنظومة التفريعية والتنظيمية

خالل مراجعة وإرساء النصوص القانونية والتنظيمية وتكييهيا مع 
الرؤية اإلسرتاتيجية اجلديدة، وحتسني حكامة التعليم العايل 
اخلاص، والرفع من جودته. وهذا كله غيكون موضوع السنوات 

 .بلةاملق

وأيضا وأخريا يف هاد احملور، إرساء نظام وطين لضمان اجلودة       
وخصوصا عن طريق تهعيل ميام الوكالة الوطنية لتقييم وضمان 
جودة التعليم العايل والبحث العلمي، اللي انطلقت منذ فرتة قصرية 
فقط، وهادي وكالة ميمة ألن هي غادي تكلف ابلقيام بتقييم 

 يل والبحث العلمي وهو الذي صودق منذ سنتنيجودة التعليم العا
تقريبا على مفروع قانوهنا يف الربملان. وهناك أيضا يف هاد اجلودة 
هناك عدد من اإلجراءات اللي غادي متكننا إن شاء هللا، من رفع 
جودة مؤسساتنا التعليمية وخصوصا عن طريق تكوين اخلرباء يف 

 دليل مرجعي وطين جمال اجلودة دايل التعليم، عن طريق وضع
ملعايري تصنيف اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل، اب  نعاونو 
اجلامعات دايلنا ارتقت التصنيف دايهلا، وأخريا إجناز تصنيف 
سنوي وطين للجامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي 
وفق معايري، هذا الدليل املرجعي وغادي يكون هذا حافز لنا إن 

 .  نرفعو اجلودةشاء هللا اب

وأخريا، البد أن أشري إىل إرساء املصطط اإلسرتاتيجي الرقمي     
لقطاع التعليم العايل، دائما يف جمال التعليم العايل اللي هو واحد 
املصطط ميم جدا، وأنتم تعلمون أن هاد املصطط الرقمي عندو 

ميكّنا من تقليص الهجوة الرقمية بني جامعاتنا  أمهية وغادي
امعات العاملية، ومن متكني جامعاتنا من أن تسري بسنوات واجل

ضوئية إن شاء هللا يف جمال التعليم اجلامعي وجودته ويف جمال 
 .البحث العلمي

بقى يل نقول شوية عن البحث العلمي، البحث العلمي       
ميم جدا، والبد أن أشري إىل أن هاد البحث العلمي مع األسف 

أخرين فيه، على الرغم من اجليود اليت الفديد حنن ال نزال مت
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متت، مثال يف الهضاء املغاريب بنيات البحث اجلامعية مطورة، يف 
الهضاء اجلامعي املغاريب والعريب، على مستوى بنيات البحث 
اجلامعي احنا مرتبني مزاين، على مستوى مراكز الدراسات يف 

نتاج الدكتوراه ما كاين الرتتيب مزاين، ولكن على مستوى اإل
العلمي ال يزال ترتيبنا متدنيا، مثال املنفورات يف اجملالت الدولية 

يف الهضاء املغاريب والعريب  88احملكمة اللي احنا فييا يف املرتبة 
حسب مؤشرات املنفورات العلمية لكل مليون نسمة، فنحن فييا 
متأخرين وال يليق مبستوى املغرب اليوم، فلذلك البد أن ندعم 

ري البحث العلمي وندعم البحث العلمي لنستطيع أن بنيات تدب
نرقى مبصتلف املؤشرات يف البحث العلمي كي تكون يف مستوى 

 .ما نصبو إليه

ويف هذا اجملال متت عدد من اإلجراءات، وهاد اإلجراءات       
هي متعددة من حيث وضع منظومة حقيقية للبحث العلمي، من 

 ن اإلجراءات لتنهيذها يفحيث تطويرها أو فيه واحد جمموعة م
سنوات املقبلة، وفييا أيضا  4سنوات املقبلة، وإجراءات يف  4

هيكلة البحث العلمي اجلامعي وفق معايري وطنية جديدة، تهعيل 
إصالح مراكز الدراسات يف الدكتوراه، تعزيز البحث يف جمال 
العلوم اإلنسانية واإلجتماعية يف اجلامعات، إحداث شبكة وطنية 

ات الدعم التقين والبحث العلمي وخمتربات التحاليل العلمية لوحد
املماثلة وغريها، ولكن هاذ املسألة دايل البحث العلمي حتتاج 
فعال إىل اهتمام وإىل تركيز وأظن أبنه غادي حتظى ابإلهتمام دايلنا 

 .يف املرحلة املقبلة

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أو بغيت غري نفري لواحد اإلشارة،  هاد املوضوع دايل..      
جيب اإلهتمام ابلبحث العلمي على كل املستوايت، أان تعطى يل 
واحد املؤشر على أن األسللة الربملانية اللي توجيت للحكومة 

، فلذلك خاصنا حماولة %8خبصوص البحث العلمي تقل عن 
يكون عندان واحد التفاور يف البحث العلمي وإهتمام جيد، وأظن 

ن نه اللجنة املعنية ميكن تعيط، تراسل السيد الوزير اب  جيي يكو أب
حوار داخل اللجنة املعنية على البحث العلمي اب  ميكن يكون 
حوار عميق وتطوير املنظومة احلالية وتطوير املصطط احلايل يف 

 .جمال البحث العلمي

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

لرتبية والتكوين والبحث العلمي هاذ املنظومة الوطنية ل      
واإلصالح دايهلا واحد الور  وطين ميم جدا، واحنا ميتمني به، 
وعندان اإلرادة كاملة اب  منفيو ليه، وكنطالبو السيدات والسادة 
النواب اب  يساءلوان فيه، واب  يعطيوان املقرتحات دايهلم وحنن 
 دةمستعدون للتجاوب معيا، وأيضا أطالب السيدات والسا

أعضاء احلكومة والوزراء اللي مها قدامي اب  يكون اهتمام، وأان 
اتهقت مع السيد الوزير اللي هو طلب لقاء، درت معاه لقاء هو 
واإلخوان الوزيرين، واخا كاتب دولة راه احنا وزير عندان، اب  
نديرو واحد التقييم مفرتك منتظم، إذن غادي نديرو اجتماع كل 

عة أشير، كنقيمو فيه أشنو دران، واشنو ثالثة أشير أو كل أرب
ميكن نديرو، اب  أان كرئيس حكومة أان كنقدم لييم الدعم 
الكامل ألن هاذ املنظومة حتتاج إىل دعم، هاذ اإلصالح حيتاج إىل 
دعم قوي جدا، إىل يقظة أو اب  نتحركو. فلذلك اتهقنا على 
 تهاذ القضية، أو غادي حناولو حنضرو معاان مجيع القطاعا

احلكومية املعنية إيال كناقفو ملف معني، مجيع القطاعات األخرى 
اللي معنية ابلرتبية والتكوين ألنه واحد املنظومة متكاملة، منظومة 
هذا غري اهليكل العظمي، راه كاين نكسوه حلما من القطاعات 
األخرى كليا: الصحة والهالحة والصناعة التجارة والصناعة 

ا ليم راه عندهم عالقة ألن كاين معاهد لدييالتقليدية وغريها... ك
يعين األنظمة كليا. فلذلك احنا غادي نديرو واحد نظام حكامة 

ول أريد أن أق نطوروه إن شاء هللا أو نعطيوه إهتمام ولكن أيضا
أبن الربملان راه هضران عليه، ولكن أيضا هيلات اجملتمع املدين، 

أخرى،   عيني، مؤسساتالهاعلني اإلقتصاديني، الهاعلني اإلجتما
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كليم شركاء يف هذا الور  ونعتز على أساس أهنم أعضاء هلم 
ممثلون يف اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي، وال 
شك أن هداك الهضاء هو فضاء للتبادل، ولكن احنا إن شاء هللا 
غنوجدو فضاءات أخرى لتبادل اخلربة وللتعاون، وما نسا  

مها شريك أساسي وميم جدا، أرجو السيد الوزير النقاابت اللي 
اإلهتمام هبم، احلوار معيم، اإلنصات هلم، التحاور اب  نفوفو 
إن شاء هللا، احنا بغينا جنحو، وايال جنحتو السيد الوزير، إيال 
جنحتو انتما وجنحو، حبال إيال جنحنا كاملني، وأيضا جنح وطننا 

 .يف هاد الور  اللي هو ور  أساسي

وأيضا أشري أخريا إىل أن مفروع القانون اإلطار اخلاص       
ابلرتبية والتكوين والبحث العلمي، هاد املفروع الصيغة دايلو 
موجودة، بطبيعة احلال أان كنحاول ما هنضر  عليه بزاف ألن هو 
غادي يصادق عليه اجمللس الوزاري، احنا احلكومة دران اخلدمة 

ىل زاري عليه إن شاء هللا، سيأيت إدايلنا، بعد مصادقة اجمللس الو 
الربملان وغادي يكون إن شاء هللا املصادقة عليه، وواحد إعطاء 
دفعة جديدة إلصالح منظومة الرتبية والتكوين. كلنا معنيون هباد 
ا اإلصالح، كلنا معنيون جبودة التعليم، كلنا معنيون مبستقبل أبنائن

ور  الوطين ن يف هاد الوبناتنا وحتية خاصة إىل مجيع الذين يفاركو 
 .وخصوصا ألسرة التعليم. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد رئيس احلكومة. منر اآلن إىل ابب التعقيبات،       
إبعطاء الكلمة للسيد النائب أبو زيد املقرئ اإلدريسي إبسم فريق 

 .العدالة والتنمية

 :املقرئ اإلدريسيالنائب السيد أبو زيد 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب احلضور الكرام،

 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 فريق العدالة والتنمية، أن أتناول الكلمة يف يفرفين إبسم      
هذا املوضوع احلساس، فللن كانت بالدان ككل بالد الدنيا تعرف 
جناحات وخيبات، جناحات مثل جناح أمس يف ميدان كرة القدم، 
فنهرح بذلك وهننئ من قام به. فإهنا تعرف خيبات، تعرف خيبات 

نا وعلى رأس خيباتنقرح هلا وحنتاج إىل مساءلة من كان وراءها، 
، مجيعا يف ميدان التعليم والرتبية والتكوين، ال استثين أحدا، الدولة
احلكومات املتعاقبة، الربملان، القطاعات املعنية، النصب، التعليم 
اخلاص، وحىت فلات واسعة من الفعب تتسابق للتمكني 

 .لالستالب التعليمي مبسمى ضمان مستقبل األبناء

كلنا نتسابق حكومة وبرملاان، أغلبية ومعارضة إىل القول أبن       
القضااي الوطنية احلامسة واملصريية كقضية التعليم ليست موضوع 
مزايدة، ولكنيا أيضا ال ينبغي أن تكون موضوع مداهنة أو مواربة 
أو حتريف للكلم عن مواضعه بتكريس التبعية مبسميات زائهة  

وم يات العصر. ذلك أن الهيصل اليكاإلنهتاح، والعوملة، ومقتض
يف جمال التنافس على درجات سلم التنمية عامليا هو التعليم، لقد 
أصبحوا يتكلمون عن تعليم الذكاء اإلصطناعي، وحنن نراوح 
ا أماكننا يف مكابدة ففل تعليم امليارات التقليدية، يف حني أن كثري 

مية، يف التنمن الدول اليت كانت توازينا أو تتأخر عنا يف سلم 
الستينيات والسبعينيات أصبحت أمامنا بدرجات وتقيقران خلهيا 

لسبب رئيس، هو أهنا جنحت حيث ففلنا، التعليم مث  بدركات
 .التعليم مث التعليم

ة إن التفصيص العام حلالة التعليم ببالدان، يوقهنا على الهاجع      
 إذا ذكرتاآلتية: إذا ذكر اإلنهاق فبالدان يف رأس القائمة، و 
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املردودية واجلودة واجلدوى، فبالدان يف ذيليا. ما معىن هذا؟ معناه 
أن هناك مهارقة غري منطقية، ال تهسر هذه اهلوة بني متويل مرهق 
للدولة واألسر، ومردودية خمجلة للتالميذ والوطن. واجلميع واألرقام 
الرمسية انطقة، مليون طهل ال يصلون للمدرسة أصال، 

يف  871.111ادروهنا يف اإلبتدائي، يلحق هبم يغ 411.111و
الثانوي، يف عملية هدر مل تفهع فييا كل املرامهات وعلى رأسيا 
برانمج "تيسري". تتقافز إىل الذهن والعني األعطاب الكربى: اهلدر 
املدرسي، سوء احلكامة ماليا وإداراي، تضارب الربامج وتقطعيا 

ملتدهور يف لتحتية، التعليم اوتالحقيا، الوضعية املزرية للبنيات ا
العامل القروي، استقالة املدرسة من دورها األخالقي، النزوح 
اجلماعي للنصبة إىل التعليم اخلاص الهاقد البوصلة، شبية التمويل 

إداري بدون إطار خاص هبم،  81.111األجنيب وإمالءاته، 
. يف .املتعاقدون القنبلة املوقوتة، اإلكتظاظ، املصدرات، إىل آخره.

متوالية خلصيا ابحث أجنيب درس جبامعاتنا، وقال يل شصصيا 
التعليم عندكم مرهق وضعيف املردودية، ويف البالد املتقدمة 
ابلعكس، سيل وعايل املردودية. وهي مالحظة يؤكدها اضطراد 
حال بعض أبنائنا الذين ينتقلون إىل بالد أخرى إلمتام دراستيم، 

نهس ل عالمات متوسطة بفق األفينتقلون يف الغالب من حتصي
يف املغرب، إىل التهوق السيل اليسري يف بالد متقدمة علينا يف 

 .هذا اجملال تقدما عاليا

 السيد رئيس احلكومة،

الشك أن اإلختالل يف احلكامة املتعددة اجملاالت، دور حاسم    
 يف احلالة السيلة اليت وصل إلييا تعليمنا، وما الربانمج اإلستعجايل

ا ببعيد، وبدون إفتحاص جاد وصريح يربط املسؤولية ابحملاسبة، من
املسؤولية العميقة احلقيقية، ال مسؤولية السياسي بني قوسني، 
املوضوع يف الصورة أمام اجلميع. فإننا لن نصل إىل مرحلة 
التفصيص السليم، اخلطوة األوىل لبدء املعاجلة املنيجية لعطب 

دث  خمتلف أسالكه وأنواعه. ال أحتاألعطاب يف تعليمنا املأزوم يف

لغة األلغاز، لكنين أقصد حكامة احلكامات، إن صح التعبري، 
احلكامة البيداغوجية خاصة يف شقيا اللغوي، ذلك أن اإلنسان 
ال يبدع خارج لغته، ويستحيل أن حيافظ على هويته احلضارية 
حل اوفاعليته اإلنتاجية، مع هتميش لغته الوطنية بل واحتقارها لص

لغة املستعمر. وهنا يربز السؤال احلارق: من وراء ضياع البوصلة 
يف هذا اجملال؟ وتوايل السياسات املرتبكة، متناقضة فاشلة حيكميا 
منطق واحد قاصد، التمكني للييمنة اللغوية االستعمارية 

املسمى  :مبسميات أشران إىل بعضيا، ونركز على اثنني منيا اآلن
ي املهضي للصصب والغىن؛ املسمى الثاين، األول، التنوع اللغو 

األمر الواقع للموروث اإلستعماري الذي ينبغي حتويله إىل 
مكسب. واحلاصل أن سياستنا جتاه اللغة اإلسبانية مثال، تكفف  
كذب هذين اإلدعائني، فلو آمنا حقا ابلتنوع ألبقينا على نهوذ 

غة الهرنسية، لاللغة اإلسبانية، وهي يف ترتيب اإلنتفار أوسع من ال
حيث كان جغرافيا على األقل، هناك مناطق حمددة كان هلذه اللغة 
فييا نهوذ. ولو كنا ممن خيضع لسأمر الواقع، لعاملنا االستعمار 
اللغوي اإلسباين مبا عاملنا به نظريه الهرنسي، واحلاصل أننا مارسنا 
العكس، لقد قمنا على امتداد نصف قرن من اإلستقالل مبحو 

د اللغوي اإلستعماري اإلسباين، ولكن ليس لصاحل لغاتنا الوجو 
الوطنية، ولكن لصاحل نظريه الهرنسي. لقد قدمنا خدمة مدفوعة 
األجر منا، على حساب اهلوية اللغوية الوطنية، لصاحل مستعمر 
 ضد مستعمر آخر، واحلصيلة فرنسة شاملة

، 15و 75و 54سابقا يف الفمال واجلنوب  اإلسبانية للمناطق
مما يربهن عن قدرتنا، لو أردان على تغيري األوضاع يف اإلعالم 

 .واإلدارة واإلقتصاد والتعليم والثقافة

ابملقابل كان إنتاجنا ضعيها وما يزال جدا يف حركة الرتمجة،       
 ةرغم أهناّ، كما أثبت امليدي املنجرة رمحه هللا يف دراسته للنيض
الياابنية إحدى مخس دعامات ضرورية ألية هنضة حضارية، 
وسبب ضعف الرتمجة ليس انعدام كهاءات مقتدرة يف امليدان، 
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ابلعكس، ولكن بسبب غياب إمكانية اإلستعمال ألن الرتمجة 
تنفط يف البالد اليت تعتمد لغتيا الوطنية يف التدريس واإلدارة 

يوية ملمارسة السيادة واإلقتصاد واإلعالم، وهي اجملاالت احل
احلضارية وأتهيل الطاقات املعنوية ألية أمة. واحلاصل أننا 
ابلتمكني للغة أجنبية وتدليليا والتوسيع املستمر جملال نهوذها، 
واحتكارها للقطاعات احليوية حتت مسميات االنهتاح وتفجيع 
تعلم اللغات األجنبية، نستيلك منتوج الرتمجة املنجز يف تلك 

مع الدعم اإلقتصادي اهلائل ملقاولة الرتمجة الهرانكوفونية اللغة، 
على حساب خربة مكبوحة ومتجاهلة للرتمجة وفق مقتضيات 

 .اهلوية اللغوية

 السيد رئيس احلكومة،

بعيدا عن مغالطة النهس، هل ميكن جتاهل حقيقة مؤملة هو       
ليم سوجود لويب لغوي استياليب يعوق التوجه السليم حنو القرار ال
 :يف هذا اجملال، وإال كيف نهسر مثل هذه الظواهر الغريبة

اإلستمرار يف إقبار أكادميية حممد السادس للغة العربية بعد  (أ   
 عاما من صدور قانوهنا املؤسس؛ 85

كيف نهسر الرتاجع إىل الهرنسة يف التعليم الثانوي للمواد  (ب  
ية، خاصة للغوية الوطنالعلمية، مع بقاء اجلامعة حمصنة ضد اهلوية ا

يف شعبة اإلقتصاد، وشعب العلوم، وكلية الطب ومعاهد اهلندسة، 
بل واملسارعة إىل إعادة نفر التعليم الهرنسي من األول إبتدائي 
إىل البكالوراي الهرنسية، مع ما جيره هذا القرار من تكاليف مالية 

ريدون تهائلة تهسر مهارقة اإلنهاق واجلودة املفار إلييا آنها، و 
التضحية مبجانية التعليم. إن النقص من نهوذ اللغة الهرنسية 
والتقليل من تدليليا كاف لكي يعوضكم ما حتتاجون من تغطية 
مالية، ومع كلهة بيداغوجية وزمنية أشد وطأة مع خمرجات كارثية 
أعظميا حتول الهرنسية إىل أداة إقصاء ممنيج للهلات البسيطة رغم 

 التصصصات العلمية من فرص الفغل، تهوق هذه الهلات يف
 واملفاركة الالئقة مبؤهالهتم وطموحيم يف هنضة بالدهم؛

 السرعة والنجاعة يف اختاذ القرارات اليت ختدم اللغة الهرنسية، (ج   
مقابل جمرد إعالن نوااي حسنة جتاه العربية واألمازيغية، وكمثال 

وزارة نوات لحي ما صدر فيما يسمى برانمج العمل املتعدد للس
الرتبية الوطنية والذي صدر منذ شيور قليلة، وقد تضمن هذا 

إجراء عمليا واقعيا قابال للتطبيق لصاحل اللغة  83الربانمج 
 3منيا سوف يطبق هذه السنة الدراسية مقابل  88الهرنسية، 
لسأمازيغية، مع مالحظة أن ما يتعلق  1لإلجنليزية و 4للعربية و

ري ة هي عموميات غري مدرجة يف جدول زمين وغابلعربية واإلجنليزي
قابلة للتطبيق. هذه األمثلة الثالثة، غيض من فيض لسياسات 
تدل على وجود هذا اللويب وقدرته على تنهيذ خمططاته حىت لقد 
أحسنا الظن بقدراتنا وأسأان تقدير شراسته حني تصوران أنه 

ة العربية، غسيعرقل لسنوات قليلة ظيور أكادميية حممد السادس لل
ولكنه سينتيي للتسليم بوجودها مع السعي إىل حتجيميا، لكنه 
برهن على العكس على القدرة الكاملة على اإلقبار التام وإىل 

 .اليوم

 السيد رئيس احلكومة،

إن األخطر من كل هذه التطورات املتالحقة منذ فجر       
، ليس اقتصارها على جمال التعليم وإمنا امتدادها إىل اإلستقالل

اجملال العام، ذلك أن اإللتقاط السيء هلذه اإلشارات السلبية 
املمكنة للهرنسية، من قبل النصبة، يدفعيا إىل التدافع أببنائيا 
خوفا على مستقبليم إىل املعاهد األجنبية، ومسارعة القطاع 

من التغريب  هذه املعاهد يف مزيد اخلاص التعليمي إىل املزايدة على
الفامل، لغة وثقافة وسلوكا وعقلية. ومنذ الروض األول الطهل 

سنني يتكلم الهرنسية ليس يف احلصة، يف الساحة، يف  4عندو 
امليدان، من نزوله من السيارة. حيث الرطانة ابلهرنسية عالمة 
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ه ذالتحضر وضمانة املستقبل، حىت ال يقتل اآلابء أنهسيم يف ه
النصبة، قتال، إنهاقا بل واستدانة ملا ال يطاق من التكاليف لتغطية 
نهقات جفع التغريب اإلرادي يف مهارقة سرايلية مع املدارس 
اخلاصة اليت أنفأهتا احلركة الوطنية إابن اإلستعمار، واليت أنفلت 
للعكس حلماية اهلوية الوطنية ومواجية التغول الثقايف واللغوي 

بعد نصف قرن، حتولت املدارس اخلاصة إىل النقيض لإلستعمار. و 
 .للوظيهة اليت قامت هبا أايم احلركة الوطنية

إن االلتقاط اخلطأ هلذه التوجيات اللغوية االستعمارية       
النكوصية االرتدادية، جعل اهلزمية النهسية لقطاعات عريضة من 

ر عام لإلستقالل، مما أمث 41أبناء الوطن، تصل مداها بعد 
سلوكات غريبة من قبيل أنك ال تكاد جتد إمسا أو شعارا لفركة 
أو مصنع أو منفأة جتارية يف الهضاء العام بغري لغة املستعمر، 
دون أن ينكرها أحد الناس على ذلك، ال قانون وال عرف وال 
خلق وال دين وال شرع، إال العرف القاهر، هذا العرف هو توهم 

ستقبل. والتحضر، ال يكون إال بلغة امل أن الرواج والقبول واملستقبل
ولنذهب، السيد رئيس احلكومة، إىل منطقة انئية منقطعة، لو 

 coiffeur et قضت سنة ضوئية، ملا زارها فرنسي، وستجد
tailleur  عوض خياطـ وحالق. وألخذ فكرة عن أثر السياسات

التعليمية اإلهنزامية، واليت تسارعت اي للمهارقة يف السنوات 
خرية، أخربين انئب برملاين وزميل، أن مواطنا اتصل به ليتوسط األ

له لدى وايل الدار البيضاء، ليتوسط له بدوره لدى مدير اثنوية 
"ليوطي"، ليقبل هبا ولده. ولنتصيل، السيد رئيس احلكومة ، 
الوضعية ابملقلوب كي ندرك حالنا املزري، اثنوية مغربية إمسيا 

شهني يف قلب مدريد، مدارس طارق بن زايد أو يوسف بن ات
العربية واإلسالم، ويتزاحم علييا أبناء خنبة اإلسبان مبقابل مايل  
كبري ليتصرج منيا من سيسريون دفة األمور يف اجلزيرة اإليبريية، 
ختيلوا مدرسة امسيا عبد الرمحان الغافقي يف ابريس. والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

يى الوقت شكرا. الكلمة للسيد الرئيس حممد أشرورو انت      
ابسم فريق األصالة واملعاصرة... السادة النواب... السيد أبو 
زيد... السادة النواب شوية دايل اإلنصات، لكم الكلمة السيد 

 .الرئيس

 :النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،شكرا 

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 احلضور الكرمي،

  أيتما ديستما،

السيد رئيس احلكومة، املوضوع الذي أتفرف بطرحه اليوم،     
ابسم فريق األصالة واملعاصرة، هو موضوع عندو أمهية خاصة 

د الوحدة يف املرتبة الثانية بع ابلنسبة للمغاربة، موضوع كيجي
الرتابية، موضوع يتعلق بقطاع عرف وتيعرف انتكاسات وتيعرف 
إختالالت ولكن أيضا كيعرف انتياكات، واليوم السيد رئيس 
احلكومة، احنا كنأديو الثمن دايل هاد األخطاء هادي اللي 
هتمالت. وعلى ذكر اإلنتياكات السيد رئيس احلكومة، ما 

اع التعليم كانت فيه انتياكات السيد رئيس نكرو  أبن قط
احلكومة، وغادي انخذ واحد املثال السيد رئيس احلكومة، اللي  
كييم مينة الطب، مينة الطب فواحد الوقت كان ممنوع على 
اللي امسيتو بوعزة وعقا ويطو وفاضمة اب  يديرو مينة الطب، 

ن أوالد أل اليوم إيال كنعانيو من نقص يف الطب يف العامل القروي،
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العامل القروي واجلبلي ما تعطاهتمش الهرصة اب  يعملو مينة 
الطب، واللي كنقول على الطب كنقولو على مين أخرى، اليوم 
السيد رئيس احلكومة، مطلوب منكم اب  تصلحوا هاد الفي  
كلو. وأيضا لو اهتمينا واعطينا أمهية للجيوية، كل جية تكون 

 ايهلا هادوك امليندسني واألطباء مهااألطباء دايهلا وامليندسني د
اللي غادي خيدمو املنطقة دايهلم واللي غادي خيدمو بالدهم، شيت 
اللي ما عندان  دااب السيد رئيس احلكومة، واللي مطلوبني اب  

إذن ضروري السيد رئيس  .تصلحوه إن شاء هللا يف املستقبل
كن أيضا ، ولاحلكومة، اب  نديرو واحد الوقهة نقراو املاضي دايلنا

نساءلو السياسات احلكومية السابقة واحلالية منذ فجر 
اإلستقالل، وضروري أيضا أن نسائل أنهسنا، ألن كلنا مسؤولني  
كما قلتم السيد رئيس احلكومة، عال  ففلنا يف الرقي ابلتعليم 
دايلنا؟ وخصنا نعتارفو ابألخطاء دايلنا، وخاصنا نكونو صرحاء 

 .السيد رئيس احلكومة

السيد رئيس احلكومة، استمعت للصطاب دايلكم أان والهريق       
داييل إبمعان، وميكن يل نقولكم السيد رئيس احلكومة، أبن 
خطابكم يفبه متاما برانجمكم احلكومي، سواء يف الوالية السابقة 
أو الوالية احلالية، اللي هو كيتعترب عن جمموعة دايل النوااي ملا 

مو دة، تكون عندان بعد اجلودة عاد نتكلتتكلمون عن حتسني اجلو 
على التحسني، تكافؤ الهرص أو حتسني احلكامة تكون عندان 
احلكامة عاد نتكلمو على التحسني دايهلا. وبعد اإلستماع داييل 
 للتدخل دايل الهريق اللي سبقين الهريق احملرتم، واللي كنضم ليه

قول أان اللي ا نصويت، اليوم السيد رئيس احلكومة، أشنو بقى ليا م
يف املعارضة؟ إذن اليوم خاصنا نكونو واضحني مع أنهسنا شكون 
 اللي مسؤول على هاد الفي اللي وصلنا ليه بعد سبع سنوات؟

 :السيد الرئيس

 .اإلنصات من فضلكم      

 :النائب السيد حممد أشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

ويف الوقت السيد رئيس احلكومة، اللي كناقفو هاد ..      
املوضوع هذا، يف الوقت اللي كناقفو هاد املوضوع هذا، هناك 
مناطق حماصرة ابلثلوج واألمطار، هناك مدارس مغلقة وغارقة يف 
الثلوج، ودراري ما تيقراو ، وعال  تنقولو ليكم دائما كل 

وري ، ماشي ضر منطقة، منطقة خاص تكون عندها اخلاصية دايهلا
نديرو العطلة يف نهس الوقت، احلكومة السابقة دارت واحد 
التجربة وعاودات تراجعات علييا، ما عرفنا  عال ، هنا كنقولو 
أبنه خاص اجليوية، التهعيل دايهلا، تهعيل حقيقي إبعطاء 

 .املسؤولني اجليويني سلطة القرار، ماشي تبقى كليا يف الرابط

، عندي جمموعة من اإلحصائيات ما السيد رئيس احلكومة   
غاديش نتطرق لييا، ولكن غادي نكتهي ابإلحصائيات دايلكم، 
واللي كتبني أبن نسب عدم اإللتحاق ابملدرسة، ال زالت قائمة 
إىل غاية اليوم وهي نسب مقلقة فعال، ألهنا تسيم يف املزيد من 

ئيس ر تهريخ األمية داخل اجملتمع دايلنا. العامل القروي، السيد 
احلكومة، املعضلة تزيد استهحاال حني نستحضر العامل القروي. 
التعليم ابلعامل القروي السيد رئيس احلكومة، يعيش وضعية مزرية، 
إذن هناك العديد من اإلختالالت الرتبوية والتعليمية ذات طابع 
مادي وبنيوي وبفري، فباإلضافة إىل كل النسب امللوية اللي 

الذي مل  ا علييا، فالواقع املر للحل الرتقيعيحتددثو علييا وحتدثن
جتدوا له حال بعد، هو املتمثل يف املفكل دايل األقسام املفرتكة 
اليت تدمج فييا مستوايت متعددة على حساب جودة التعليم 
والتعلم، والظروف املناخية اليت تتم فييا الدراسة. وفكرة السيد 

 ية، اللي هي فكرةرئيس احلكومة، اللي هي املدارس اجلماعات
ميمة، ولكن املواكبة دايهلا، يعين فيما خيص التدبري، خص الناس 

سنني  81اللي غادي يكونو مع التالميذ، اللي غادي يكونو من 
عام يكونو يف املستوى اب  يربيوهم مزاين، ألنه كتعرفو  85ل 

وحصيلة األمازيغية السيد رئيس احلكومة، يف  .أبنه ابقيني صغار
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حصيلة هزيلة حبيث كنالحظو تقلص عدد األساتذة  املدارس
 .وأيضا تقيقر يف جمال تدريس األمازيغية

وغادي نرجع بكم السيد رئيس احلكومة إىل الربانمج       
احلكومي للوالية السابقة والوالية احلالية، حيث التزمتم وقدمتم يف 

، متت 8188هذه الغرفة، وعلى مرأى ومسمع كل املغاربة سنة 
عيل وة الربانمج احلكومي ألغلبيتكم األوىل، والتزمتم بتطوير وتهتال

الربامج اإلجتماعية، مبا يضمن الولوج العادل للصدمات األساسية 
خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس تضامن وتكافؤ 

 .الهرص بني األفراد والهلات واألجيال واجليات

مج خيص الربان املدخل األول السيد رئيس احلكومة، فيما      
هذا، تكلمتو على أنه ركزتو على أنه ابلنسبة ملنظومة الرتبية 
والتكوين، على العمل على إعادة الثقة يف املدرسة العمومية، 
والتصدي لظواهر مفينة انتفرت داخل املؤسسات كالعنف 
واملصدرات والتحر  اجلنسي، وأيضا جبتو يف الربانمج دايلكم، 

الوطنية عرب تعميم التمدرس وحماربة  هو حكامة قطاع الرتبية
ظاهرتني: ظاهرة اهلدر املدرسي والتكرار. وهاد الفي كلو مازال 

 .السيد رئيس احلكومة

، أيضا 8187وأيضا يف البداية دايل هاد الوالية يف سنة       
قدمتم الربانمج احلكومي وارأتيتم أن املدخل األول يف قطاع الرتبية 

ا ى حتقيق اإلنصاف وتكافؤ الهرص، وأيضوالتكوين هو العمل عل
قدمتو واحد اجملموعة دايل التصرحيات والنوااي. لكن يف األخري 
املغاربة مل يلمسوا أي تغيري مبا التزمتم به السيد رئيس احلكومة، 
سواء يف الوالية السابقة أو الوالية احلالية، وابلتايل نسائلكم السيد 

يت زمت خبصوص هذه الوعود الرئيس احلكومة، حول ما حققتم وأجن
 .قدمتم للمغاربة

السيد رئيس احلكومة، األسر املغربية تطلب منكم أو تطرح       
عليكم أسللة واضحة وتطلب منكم أجوبة واضحة، هل فعال ما 

تزال مدرستنا تضطلع بدورها يف تعليم ابناء بالدان على النحو 
سيخ يام يف تر اإلس األمثل؟ هل تريب املدرسة أجيال قادرة على

جمتمع مواطن؟ هل تعد األفراد لولوج احلياة املينية على أكمل 
وجه؟ هل تنجح فعال يف لعب دورها كهضاء لتكافؤ الهرص 
وتعميم املعرفة؟ وملاذا مل تستطيعوا إيقاف نزيف الهوضى العارمة 
يف جمال الدروس اخلصوصية والساعات اإلضافية السيد رئيس 

حيح السيد رئيس احلكومة، تطالبكم بتص احلكومة؟ هيلة التدريس
وضعيا داخل املنظومة، حيث تسائلكم، هل قدر املدرسات 
واملدرسني هو أن يكونوا ضحااي الالعدالة اإلجتماعية، إىل أي 
حد وصل اإلحساس لدى املدرسات واملدرسني ابإلحتقار مقارنة 
مع ابقي موظهي القطاعات احلكومية األخرى؟ هل ال زالت هيلة 

 لتدريس يف التعليم العمومي تثق يف املدرسة العمومية؟ ملاذا ال يزالا
تالمذتنا يعانون ضعها حادا على مستوى اللغات؟ ملاذا يتم تعريب 
املواد العلمية ابملدرسة العمومية وحدها دون القطاع اخلاص؟ 
وتساؤل آخر حول التعاقد السيد رئيس احلكومة، التعاقد عهوا 

ألف  55ن مع ضخ، اليوم عملتو على ضخ حنن مع التعاقد، حن
أستاذ وأستاذة يف املنظومة، احنا تنطالبو جبودة التكوين واملدة 
دايل التكوين السيد رئيس احلكومة، غري كافية، بغينا هاد اهليلة 
دايل املدرسني واملدرسات سواء القداماء أو اجلدد نضمنو لييم 

 .اإلستقرار املادي واإلستقرار النهسي

ونرجع بكم لربانمج "تيسري" السيد رئيس احلكومة، والتقرير       
مل  8184و 8185دايل اجمللس األعلى للحساابت تكلم أبنه 

يصرف الدعم أو امليزانية املصصصة لدعم "تيسري"، فيما خيص 
امليزانية املصصصة للبحث العلمي نعتربها هزيلة وهزيلة جدا، 

يوية، تكوين امليين ال حترتم اجلوأيضا البد أن نقر أبن مؤسسات ال
ال حترتم العدالة اجملالية، حبيث أنه هاد املراكز دايل التكوين هي 
اللي تتعطي الهرصة للطلبة اللي تيتكونو لولوج الفغل، واجليات 
اللي ما فييا  هاد املراكز راه هي حمرومة من هاد الفغل هذا. 
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د رئيس ية السيإذن اإلجراءات املصاحبة للتعليم ابلتعاقد ضرور 
 ابلنسبة للتعليم العايل مغاديش نتكلم عليه كثري، ولكن .احلكومة

غادي نقول واحد الكالم أبنه احلكومة دايلكم مل تعمل على 
ة تطوير اجلامعة واإلرتقاء ابستقالليتيا يف اجتاه جامعة أكثر إنتاجي

 .تكون يف مستوى رهاانت التنافسية الدولية

املفكل السيد رئيس احلكومة، اللي  وغادي نرجع لواحد      
تيتفكاو منو خاصة الطلبة دايل كلية الطب وخاصة أبكادير 
وطنجة، اليوم كاين كلية الطب يف أكادير وكلية الطب يف طنجة 
على ما أظن، ولكن غياب املستفهى اجلامعي كيحرم الطلبة من 
م يالتكوين امليداين والتكوين التطبيقي الفي اللي تيصلي أنه خاص

ميفيو ملناطق أخرى، وكيوقع واحد املفكل وابلتايل كنطالبو اب  
 .حتلو هاد املفكل هذا

السيد رئيس احلكومة، لقد جانبتم الصواب حني مل تصبوا جيد   
حكومتكم على قضااي الرتبية والتكوين، وأخلهتم موعد املغاربة مع 

اسة يالتاريخ حني مل تباشروا عملية حتسني النظام املدرسي عرب س
ملنظومة الرتبية  قطاعية ترتكز على ترسيخ الطابع احمللي واجليوي

والتكوين، وعلى تقوية قابلية منظومة الرتبية والتكوين للممارسة 
اجليدة على مستوى التدبري والتسيري، من خالل إعادة اإلعتبار 
هليلة التدريس، وإعادة النظر يف وضعيا القانوين، وحتديد جريء 

الرتبية الوطنية، وإعادة التأهيل الفامل هليلة  وعميق إلدارة
املدرسات واملدرسني، وتقومي دوري منتظم للمنظومة الرتبوية 
وإطالع اجملتمع وخمتلف الهاعلني والرأي العام على إجنازاهتا 

 .ومواطن قصورها، ومكامن قوهتا

هذا املدخل، السيد رئيس احلكومة، ابلرغم من أهنا وردت       
خل من الرغم أهنا وردت يف تقرير اخلمسينية، إال أهنا ال هذه املدا

زالت ذات راهنية واحلاجة إلييا اليوم أكثر، أكرب بكثري من 
سنة صدور هذا التقرير، لكن احملظور الذي سقطتم فيه،  8114

السيد رئيس احلكومة، هو أن التعامل مع إصالح املنظومة الرتبوية 

لذي ا بصلة، األمرالعامة  هبواجس ضيقة ال متت إىل املصلحة
أسقطكم يف جمموعة كبرية من األعطاب والتعثرات واألخطاء، اليت 

 .عرفتيا جتربتكم احلكومية السابقة واحلالية

  السيد رئيس احلكومة،

سنة من اإلصالح اللي كيتعلق ابمليثاق  81وحنن على بعد       
ليا أننا مالوطين للرتبية والتكوين واملصطط اإلستعجايل، يتأكد ع

مل حنسن استثمار هذه الهرصة التارخيية، ابلنظر إىل طموح ذي 
الصلة ابلتأهيل الفامل وهو ما كان يستوجب منكم قبل الدخول 
يف مثل هذا التصبط يف تدبري القطاع وقبل الفروع يف معركة 
املزايدات السياسية العمل على فتح حتقيق. وهنا، السيد رئيس 

تعملوا على فتح حتقيق دقيق وشامل  احلكومة، نطلب منكم أن
حول طريقة وكيهية تدبري املفروعني اإلصالحيني السابق ذكرمها 
داخل قطاع الرتبية الوطنية، على قاعدة ربط املسؤولية ابحملاسبة، 
وحماربة الهساد الذي كان هو شعاركم الرئيسي، خاصة وأن اجمللس 

اخلالصات و  األعلى للرتبية والتعليم مدكم مبصتلف التقارير
 .واإلستنتاجات ذات الصلة مبدخالت وخمرجات املفروعني

ويف عالقة مبوضوع اإلصالح، السيد رئيس احلكومة، نطلب       
منكم التطرق لعالقة حكومتكم السابقة واحلالية ابلرؤية 
اإلسرتاتيجية احلالية بكل وضوح أمام كافة املغاربة، هل هي رؤية 

ة فييا املسؤولية الكاملة؟ أم هي ممالمن صميم إجنازكم وتتحملون 
عليكم وابلتايل فأنتم ملزمون فقط أبجرأهتا على أرض الواقع حىت 
نتمكن من تهادي وضعكم امللتبس، وخطابكم املزدوج الذي 
اخرتمتوه منذ أن تقلدمت املسؤولية احلكومية والذي من خالله 
 يف تتملصون من مسؤولية التدبري والتسيري وحتتهظون ألنهسكم

نهس الوقت ابلقيام بدور املعارضة من خالل جزء من أغلبيتكم 
 .وأدرعكم اإلعالمية والتواصلية
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السيد رئيس احلكومة، إن الهرصة املتاحة اليوم، الهرصة       
املتاحة لتجديد مدرستنا جيب أن تستثمر يف اجتاه الدخول يف زمن 

و ما مير النوااي، وهجديد، الزمن الهعلي والنتائج امللموسة، ال زمن 
ية ابلضرورة عرب املزيد من التعبلة حوهلا وتوفري الوسائل الالزمة وتقو 

 .اخنراط األسرة الرتبوية يف مفاريع تنميتيا

إن جناح مفروع مدرسة للجميع، يستدعي إرساء تعاقد       
جديد مع هيلة التدريس، وهنا هيلة التدريس السيد رئيس 

العناية الالزمة، أن تكون يف صلب  احلكومة، نطلب أن تعطاها
كيصصو يكونوا يف   8اإلصالح، هيلة التدريس والتلميذ هاذو 

صلب اإلصالح السيد رئيس احلكومة، مع تعزيز سبل تقدم الثقة 
يف املدرسة املغربية، ذلك أن األسرة الرتبوية ما فتلت تثابر ويف 

 .ظروف صعبة أحياان على إجناح أجيال توجد يف عيدهتا

السيد رئيس احلكومة، تنطالبو منكم أيضا اب  هتتمو أكثر       
ابلعامل القروي، السيد رئيس احلكومة، اهتمام هيلة التدريس، هيلة 
املدرسني واملدرسات ولكن أيضا ابألسر ابلعامل القروي، اليت تعاين 
األمرين بني يعين اب  يصيهطو أوالدهم للمدرسة أو اب  يوفرو 

لى جمانية التعليم اب  نكمل السيد رئيس لييم الفروط، أو ع
احلكومة، اليوم التعليم راه ماشي ابجملان، راه التالميذ كيصلصو 
الرسوم، راه كيصلصو العرام دايل الكتب والكراسات والتقارير. 
احنا اليوم املواطنني املغاربة تيطالبو بتعليم ذي جودة ومها 

م كنش نطلبو منيمستعدين، ولكن إيال ما أعطيناهم والو ما مي
 .األداء، شكرا لكم، والسالم عليكم، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، املتدخل األول ابسم فريق التجمع       
الدستوري، السيد النائب حسن عكاشة. شكرا السيد الرئيس، 

 .السيد النائب السي عكاشة تهضل مرحبا بك

 

 :االنائب السيد حسن عكاش

 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة والسيدات الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

أوال اب  نتكلمو على التعليم، البد أن نستحضر الكالم       
دايل جاللة امللك، يف اخلطب اللي دار يف هاد السنوات األخرية، 

فكل عفنا يف التعليم بدا من اإلستقالل، وهو التعليم أول م
سياسة التعليم، أو دخلنا السياسة يف التعليم، وبقينا حكومة من 
بعد حكومة كنغريو الربامج واهلدف الواحد هو التعليم ماشي 
املواطن املغريب. وهلذا إيال كنا غنديرو شي حاجة اليوم السيد 

نا ايلكم ما ميكن ليرئيس احلكومة، أو كاع اللي جا يف الكالم د
إال نصهقو عليه أو ندعموكم فيه، وهو خنرجو السياسة من التعليم، 
ح أو نطالبو أن التعليم دايلنا يكون التعليم اللي غادي يسمح ابلتهت

هلذاك التلميذ أو ذاك الطالب املغريب، يسمح هلذاك الطالب 
اللي  عاملغريب أو ذاك التلميذ املغريب أن يكون غذا يف واحد اجملتم

غادي يسمح ليه يكون منافسة مع الغرب، أو ما خصنا  نديرو 
التعليم ونظام التعليم وسياسة التعليم ضد شي لغة تكون فرنسية 
 أو إسبانية أو إجنليزية، خاصنا نديرو التعليم أوال للمغاربة ابلعربية
واألمازيغية، ولكن ما نديروهش بفي لغة أخرى، ابلعكس احنا 

لغات، احنا يف حاجة إىل التهتح، ألن إيال ما يف حاجة إىل ال
أو ما  "Boeing" بغينا  هاذ اللغات، ما نبغيو 

أو نصنعو  "Peugeot" أو ما نبغيو  "Renault" نبغيو 
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السيارات دايلنا، أو نصنعو الطيارات دايلنا أو نسدو البيبان علينا، 
 .ولكن ما نستطعو  نديروها اليوم، إذن خاصنا حنيدو السياسة

السيد الرئيس احلكومة، راكم أشرمت إلييا أو بغيت نزيد       
نكرس هاذ الفي اللي كلتيو، غادي يكون برانمج واحد للمغاربة 
يف التعليم ولكن خاص يكونوا مقاربتني، مقاربة للعامل القروي نظرا 
للصصوصيات دايل العامل القروي، ومقاربة للمدن أو العامل 

كومة، احلل غادي جيي منا، ما احلضري. السيد الرئيس احل
حلول من بلدان أخرى، نستافدو من التجارب  حنولو  نستوردو

دايل اآلخرين، ولكن احلل جيي منا احنااي. وراه بدينا يف الطريق 
خاصنا غري نكملو، السيد رئيس احلكومة،  8187الصحيح يف 

لى كنكذبو ع  -امسحو يل على هاذ العبارة-مضت سنني واحنا 
ملغريب، قلنا للفعب املغريب راه كنقريو اوالدك، ولكن الفعب ا

احنا ما قريناهومش، أعطيناهم دبلومات، مدة سنني واحنا كنقولو 
للمغاربة ضحيو مع اوالدكم، ضحي حبياتك، ابإلمكانيات دايلك 
القليلة من أجل تقري داك الولد وال داك البنت ألن غادي ينقذك 

ما صابش الفغل، عال ؟  أو غادي ينقذ نهسه، أو منني خترج
ألن ما كانش واحد النوع دايل املالءمة ما بني التعليم وسوق 
الفغل، فإيال كنا غادي حنتاطو من شي حاجة وهو حنتاطو من 

، كونوا عمليني، théorique شي برانمج اللي غادي يكون
نكونوا أو اب  نكونوا عمليني احنا عندان كهاءات يف التعليم 

يف نهس الوقت خاصنا نطالبو من خرباء مغاربة احلمد هلل، ولكن 
يف ميادين أخرى من غري التعليم إيال بغينا نوصلو لواحد النتيجة 

 .اللي غادي تكون صاحلة

الدور دايل النقاابت، النقاابت فييا رجال وطنيني حقيقة،       
ولكن النقاابت عندهم مسؤولية كبرية، حان الوقت أن املصلحة 

وز قبل املصلحة دايل املعلم، ألن هذاك املعلم دايل التلميذ تد
بنهسو راه أوالدو كيتعلمو كيقراو يف مدرسة أخرى، إذن وهذا ما  
كينقصش من روح الوطنية دايل هاذ الناس، ابلعكس املعلمني  

كيلومرت   5كيضحيو وأان كنفوفيم يف العامل القروي، املعلم كيدير 
ديرو راه خاصنا ن على رجلو اب  ميفي يقري، حتت الفتاء هذا

ليه امليدالية أو خاصنا نعاونوه ولكن يف نهس الوقت خاصيا تكون 
واحد الصرامة يف السياسة دايلنا، وابألخص يف تطبيق السياسة 
دايلنا اللي غادي نديرو، واللي غادي نديرو مجيعا، ألن امسحوا 
يل إخواين أخوايت، فياذ القضية ما فييا ال معارضة، وال أغلبية، 

 حكومة وال برملان، فييا املغاربة أو املغرب كلو، ألن التعليم وال
هو اللي غادي يصنع اجملتمع دايل غدا، التعليم هو اللي غادي 
جيعل أن املغرب يبقى يف اإلستقرار وال ال، التعليم هو كل شيء 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، دائما ابسم فريق التجمع الدستوري،       
 .املتدخلة الثانية السيدة النائبة خدجية الزايين

 :النائبة السيدة خدجية الزايين

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

دخل املغرب منعطها جديدا على  8111ابتداء من سنة       
مستوى خطاب ومنيجية اإلصالح، بدءا ابمليثاق الوطين للرتبية 
والتكوين الذي اعترب آنذاك دستور لإلصالح، ومرورا ابلربانمج 
اإلستعجايل وأخريا الوصول إىل حمطة الرؤية اإلسرتاتيجية 

يم للتعل . بعد التأكيد على املوت السريري8185-8141
ابملغرب، هاته الرؤية اختذت كفعار هلا من أجل مدرسة اإلنصاف 
واجلودة واإلرتقاء، وكذا رفع شعار من أجل مدرسة اإلنصاف 
وتكافؤ الهرص. السيد رئيس احلكومة، إىل أي حد ينسجم 
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مضمون الرؤية مع هاته الفعارات؟ هل الرؤية تفكل قطيعة مع 
 تمرارية هلا؟املصططات السابقة لإلصالح أم اس

يندرج هذا السؤال الذي طرح اليوم السيد رئيس احلكومة،      
حول إسرتاتيجية احلكومة إلصالح التعليم، يف سياق القناعة 
 احلاصلة لدينا مجيعا بكون املستقبل بني أيدينا. هذا املستقبل الذي
ال ميكن أن يتحقق إال عرب منظومة تربوية انجعة تؤهلنا إىل إدماج  

طاقات: أوال هبدف جتاوز أتخر اإلندماج يف اقتصاد املعرفة؛ كل ال
ان واثنيا يف اجتاه بناء اقتصاد تنافسي كأفق ممكن ابلنسبة إلقتصاد

لإلنتقال من الوضعية البسيطة إىل وضعية بلدان اإلقالع 
اإلقتصادي. إذن مسألة اإلصالح تطرح نهسيا اليوم بقوة، ألن 

 يوم موضوع رهان حاسم لكسباملنظومة الرتبوية ككل تفكل ال
رهاانت املستقبل. وهي منظومة تتسم ابلكثري من التعقيد وبعدد 
من مظاهر القصور، وال يعوزان السيد رئيس احلكومة، التفصيص 
الدقيق ألوضاعنا الرتبوية، فاخلطب امللكية أشارت إلييا بوضوح 
 نيوكلنا على وعي هبا. ما يعوزان يف احلقيقة هو ضرورة التمييز ب

الوعي بضرورة اإلصالح ومنيجية اإلصالح، فمنيجية اإلصالح 
 :تقتضي أوال

ضرورة التعاطي مع املنظومة الرتبوية من خالل منظور   .8
جيعل من التعليم األويل واإلعدادي والثانوي واجلامعي  مشويل،

يكمل بعضيا البعض دون أن هتيمن حلقة   حلقات متكاملة،
ملسار تربوي، ولذلك حنن  فاإلصالح هو إصالح  على أخرى.

اليوم حباجة إىل قانون إطار للمنظومة الرتبوية تنري لنا الطريق، 
 وتهرض نهسيا على كل املتدخلني يف القطاعات الرتبوية؛

فاألول   ضرورة التمييز بني الزمن السياسي والزمن املدرسي، .8
حمصور يف الزمن، والثاين ممتد عرب إسرتاتيجية طويلة. ولذلك ال 

ل أن ال نستهيد من الرتاكمات اإلجيابية، وأن ال يعترب كل يعق
مسؤول يف القطاع أنه يعمل خارج إطار إسرتاتيجية تربوية، حىت 
ال نقع يف اإلرجتال وتغليب النظر يف كل ما هو هيكلي 

وإسرتاتيجي كما كان حيدث يف السابق، فالبد من تواصل بني 
 ة الرتبوية؛السياسات إلحداث تراكم إجيايب يف املنظوم

ضرورة التعاطي مع ور  املدرسة خبلهيات سياسية ذات  .4
فالبد من حوار هادئ والبد من جرأة كذلك، وحنن   واسع، أفق

نتعاطى مع قضااي عدة مثل جمانية التعليم، الربامج واملناهج. فيذه 
القضااي تعربعن نهسيا من خالل مواقف سياسية من خارج 

خي بظالهلا على السياسات املنظومة الرتبوية، ولكنيا تر 
وكانت دائما هي السبب يف أتجيل اإلصالحات   العمومية،

العميقة للمنظومة الرتبوية. لقد آن األوان للحديث بصراحة 
إطارها  ومبوضوعية يف إطار نقا  عمومي عن هذه املنظومة داخل

  وليس خارجيا؛
وأخريا، ال إصالح بدون إشراك حقيقي لنساء ورجال التعليم  .3
 خطط اإلصالح، وال إصالح بدون إعادة اإلعتبار لسأطر يف

 .بل يف ظل تبصيس جميودات... شكرا السيد الرئيس الرتبوية

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة. الكلمة اآلن للسيد الرئيس نور الدين       
 .مضيان، إبسم الهريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب السيد نور الدين 
 :للوحدة والتعادلية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدات والسادة الوزراء،

 إخواين أخوايت النواب،



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

26 

 نناقش اليوم بطبيعة احلال، قطاعا إسرتاتيجيا وحيواي نعتربه      
ة وأساسية لية، قضية جوهرييف الهريق اإلستقاليل للوحدة والتعاد

بعد القضية الوطنية. ويف البداية، امسحوا يل السيد رئيس احلكومة، 
أن أتقدم لكم وحلكومتكم بتياين احلارة على جناحكم يف جتاوز 

أشير، بعد  3حالة البلوكاج، بل حمنة البلوكاج. دام أكثر من 
 البلوكاج األول دايل ست شيور، عمر احلكومة مازال ما وصلش
عام، والبلوكاج عفر شيور، إذن أي عفرة أشير من هدر الزمن 
السياسي، وتوقف قطاعات أساسية كقطاع التعليم الذي نناقفه 
اليوم، وقطاع الصحة وقطاع السكىن. فيذا استيتار، واستصهاف 
وهدر للزمن احلكومي والسياسي بصهة عامة، وكذلك لسأسف ال 

 85هذه اجللسة أتخرت ملدة ربع ساعة،  نعطي أي قيمة للزمن
دقيقة، ال اعتذار وال استقاللة، قبل أسبوع يف دولة دميقراطية 
حمرتمة أتخر وزير دقيقتني فاعتذر وقدم استقالته. احنا عندان 
ذه الوقت اللي بغييت ديروا وسري على هللا، ال قيمة للزمن يعين يف ه

 فياد التعديل الدولة لسأسف، ويعين عند هذه احلكومة. إذن
احلكومي الذي انتظره املغاربة، ما عرفنا  األسباب بلوكاج، لكنه 
توج أخريا مبزيد من التقنوقراط مع تعزيز ظاهرة الصباغة السياسية، 
األمر الذي يؤدي حتما إىل إضعاف العمل السياسي ومكانة 

 .األحزاب السياسية ودورها الدستوري

 ريكم أال مستقبل لوطننا والالسيد الرئيس، ال حاجة لتذك      
تنمية وال تقدم إيال عرب مدخل وحيد وهو تعليم وطين يتسم 
ابجلودة والنجاعة، فمستقبل األمم يبىن دائما على أعمدة التعليم، 
وإذا ضعهت األعمدة ووهنت فإن البناء يكون هفا، واحلال أننا 
 يف اتبعنا بطبيعة احلال، تعبنا يف الرتدد أمامكم وأمام سابقكم

مناسبات عدة وبعبارات متعددة، أن وضعية التعليم ببالدان كارثية 
وبكل املقاييس. السيد رئيس احلكومة، أن العرض دايلكم 
واجلواب دايلكم لن يكون بطبيعة احلال شافيا ابلنسبة لنا، حنن 
أوال يف حزب االستقالل ويف الهريق ومنتمني إىل سلك التعليم 

ة التعليم م بكل فلاته ومراحله، وضعينعيش عن قرب وضعية التعلي
يف وضعية يرثى هلا، وابلتايل بدءا من االبتدائي اإلعدادي الثانوي 
العايل، فالتعليم اآلن عندان لسأسف هو أنه ال ينتج إال العطالة وال 
ينتج إال األميني أو أشباه األميني، يف غياب أي اسرتاتيجية 

بالدان. إلنقاذ التعليم ب واضحة قادرة على صياغة الوصهة السليمة
 فعال منذ االستقالل واملغرب يتصبط يف اسرتاتيجيات مرة فرنسية،
مرة انكلوساكسونية، مرة كندية، مرة أمريكية، ومل يستقر الرأي 

، ألنه الدول اليت تقدمت %811مغربية -على اسرتاتيجية مغربية
ة يبتعليم انجح وهادف، الدولة اليت تقدمت وفرت للتعليم ميزان

ضصمة، وفرت للبحث العلمي ميزانية ضصمة والعناية برجال 
التعليم، وأسر التعليم بصهة عامة، فاحنا بل وأكثر من ذلك الدول 
اليت تقدمت مل تلجأ إىل استعمال لغة املستعمر أن تعلمت 
انطلقات بلغتيا، الدول: ال الياابن، وال الصني، وال روسيا، وال 

درس  تركيا، أي دولة متقدمة إال وأهنا تاالحتاد السوفيايت سابقا وال
اعتمدت اللغة األم لسان أهليا، فلسأسف حنن دائما ظلينا أوفياء 
 للغة املستعمر، اللغة الهرنسية رغم أن اللغة الهرنسية يف الرتتيب

، واآلن تقرر تدريس اللغة الهرنسية 84العلمي التكنولوجي رقم 
ا الجنليزية؟، عال  ميف االبتدائي، عال  ما ندرسو  اللغة ا

ندرسو  اللغات األخرى احلية املنتجة للتكنولوجيا يف العامل؟، 
ل ملاذا بقينا أوفياء للتبعية الهرنسية، والهرنسية ال تنطقيا إال الدو 

املتصلهة ما عدا فرنسا، وشوفو هادوك الدول اللي كتنطق اللغة 
إذن احنا نكرس التصلف ونكرس  الهرنسية شحال كتكالصا؟،

لتبعية وغادي نبقاو هكذا إذا مل نراجع لغة التدريس. فعندان لغة ا
القرآن، عندان األمازيغية وكونوا على يقني وبفيادة املهتفني الذين 
واكبوا عملية التعريف يف بداية الثمانينات، أشيدوا كليم وأقروا 
أبنه التحصيل كان أكرب بكثري من اللغة الهرنسية، ولكن حتركت 

ية تبعية فأوقهت عملية التعريب، وحىت اللغة العربدروب دايل ال
اليت ندرسيا اليوم مبثورة مستيجنة، فلذلك مت استيداف اللغة 
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اثة العربية حىت نسوق أبنه اللغة العربية ال تساير التكنولوجيا واحلد
والعكس صحيح، أنه األمة اإلسالمية والعربية تقدمت يف فرتة ما 

ا لقرطيب وغريهم كليم هؤالء كانو ابللغة العربية، ابن سينا وا
يدرسون ويدرسون ابللغة العربية والدول الغربية اعتمدت الرتمجة 
من العربية إىل لغتيا. ولسأسف حنن نستصغر ونستيدف لغتنا هي 
لغة هللا، لغة القرآن، فلذلك كونوا على يقني السيد رئيس 

لعربية  ااحلكومة، ومرجعيتكم واضحة إيال ما رجعنا  االعتبار للغة 
 .كونوا على يقني أبننا غادي نبقاو يف مكاننا

كذلك حني نتحدث عن التعليم اآلن سري أية مدارس فعال        
كاين ميزانية، كاين جميود ولكن ييدر يف الهراغ، فسريوا تفوفوا 
التعليم يف البادية اآلن حنمد هللا على أمطار اخلري والثلوج، ولكن  

من شير سينقطع أبناؤان عن  كن على يقني كم من مدة، كم
الدراسة بسبب الثلوج واألمطار وغياب النقل املدرسي الذي 
يستحيل أن يلج تلك املدارس النعدام املسالك الطرقية املؤدية إىل 
ذلك؟، بل وأكثر من ذلك اآلن اآلابء يف اجلبال اللي فييم الثلوج 
ا م واألمطار راه ما كيعطيو  اوالدهم السوائل يف الصباح ألن

عندمهش يعين املراحيض فني غادي ميفيو، فلذلك كيمفيو 
صاميني ايكل اخلبز وحىت أاتي أيجلو، فلذلك السيد اب  نكونوا 
صرحاء أنه البد من العناية ابلتعليم يف العامل القروي، والبد من 
العناية ابلتدفلة، سري تفوف األقسام، اللي بعض األقسام ما 

النوافذ وما عندمهش البيبان عندمهش األسقف، وما عندمهش 
وحنن نتحدث عن إصالح التعليم وهدر ميزانية كبرية، ما كاين ال 
إصالح ال والو، غياب الطرقات، غياب النقل غياب املطاعم، 
قلة الداخليات وضعف جودهتا، غياب املاء والكيرابء يف العامل 

وجي في البيداغال القروي، هنا كنجيوا كذلك بال ما منفيو لداك
هنضر على اللوجيستيك األساسيات، جلت السيد   واملسائل اللي

رئيس احلكومة عند التعليم العايل والبحث العلمي فقلتم ابلعبارة 
البد أن أشري وابقتضاب، حني وصلتم إىل فقرة التعليم العايل 

والبحث العلمي، يف حني أنه أساس تقدم البلدان هو التعليم 
صالح نتحدث عنه يف غياب العايل والبحث العلمي، فأي إ

العناية ابملوارد البفرية، وهنا البد أن أقف دقيقة السيد الرئيس، 
أن أشيد ابلدور الكبري الذي تقوم به األطر الرتبوية ال يف التعليم 
االبتدائي، وال الثانوي، وال التعليم العايل وال التكوين امليين 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 ، الكلمة للسيدة النائبة غيثة احلامتيشكرا للسيد الرئيس      
 .ابسم الهريق احلركي

 :النائبة السيدة غيثة احلامتي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة،

 السيدة الوزيرة،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

كما نعرف أن التعليم يوجد يف وضعية مرتدية حىت ال نقول        
كارثية، هذا الوضع ما جا  أو نزل اآلن، ومل تتسبب فيه احلكومة 
احلالية، بل جاء نتيجة السياسة التعليمية وإصالحات كان هنايتيا 
الهفل، ضاع التعليم بني إصالح بطيئ وإصالح استعجايل، كما 

نظومة التعليم كوحدة منهصلة أن جل اإلصالحات تعاملت مع م
يا ومنعزلة عن التطورات اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية اليت عرفت

بالدان، ودون األخذ بعني اإلعتبار املؤثرات الدولية على قيمنا 
ومبادئنا. ومما زاد الطني بلة، تسييس التعليم مبحاولة وضع قطيعة 

متاهات عند  لبة يفمع املستعمر يف اإلبتدائي والثانوي وترك الط
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احلصول على البكالوراي، أو احلد يف الهلسهة كمدخل لالنهتاح 
على الرأي والرأي اآلخر، وغريمها من القرارات اليت أابنت عن 
ففليا. هل خلقنا شباب قادر على التعامل مع النموذج التنموي 
اجلديد الذي جاء يف خطاب صاحب اجلاللة؟ الكل يعرف 

ليت كان من املؤشرات اليت جعلت املغرب معيقات التعليم، وا
دوليا، ولكن ما هو البديل؟ كيف ميكننا  884يصنف يف الرتبة 

 اخلروج من هذا النهق؟

خط  يف البداية، حنن يف الهريق احلركي نعترب أن جمانية التعليم      
أمحر، ال ميكن أن يكون التعليم مادي، وهنا أذكر املثل املعروف: 

قراء لضاع العلم(، وقضية أن األمر سيتعلق فقط )لوال أبناء اله
ابألسر امليسورة مردود عليه، ما هي معايري حتديد هذه األسر؟ 
واألمثلة كثرية لدينا سواء يف املنح أو "الراميد" وغريمها، حيث 

 يستهيد امليسورين أحياان، وييمش الهقراء متوسطو الدخل؛

ألمل للقضاء على اثنيا مبدأ التعاقد، أعطى نوعا من ا      
اخلصاص الذي يعرفه هذا القطاع من انحية، وامتصاص شيء من 
البطالة، ولكنه جاء مبثورا. فبالنسبة للتكوين وأتهيل أساتذة 
والذي ال يرقى للرفع من جودة التعليم، كما أن غياب الضمانة 
ابلنسبة للمتعاقدين الستمرارهم يف عمليم لعدة سنوات ألقت 

ية بعض املسؤولني ستجعليم يف خوف دائم بظالهلا حيث مزاج
على مستقبليم، وبدأت األمثلة تظير كاألستاذ يف ورزازات، 
واألستاذة جبية الرابط اليت مت اإلستغناء عنيما جبرة قلم. كيف 

 .جنود التعليم أبساتذة يف منظومة ضبابية؟

لقد أصبح من الضروري جتاوز عقلية التدبري املركزي يف ظل       
ث عن األكادمييات اجليوية كمؤسسات عمومية يف إطار احلدي

اجليوية املتقدمة كما ينص عنيا الدستور، ومن بني اإلجراءات 
ة اليت نعتقد يف الهريق احلركي أنه ميكن أن تساهم يف جتويد منظوم
التعليم، نذكر على سبيل املثال ال احلصر تعزيز أدوات اهليلات 

س العماالت جملالس اجليوية مث جمالاملنتصبة يف دعم التعليم بدءا اب

واألقاليم مث اجلماعات احمللية، جتديد املناهج والربامج واعتبار 
األستاذ مصدر املعلومة واملنيج. وهنا أريد أن أشري إىل األمازيغية، 
وكيف ميكن القضاء على عرقلة مسارها احلايل؟ كيف ميكن جتديد 

ة ألجور واعتماد الرتقياملسار ونفر األمازيغية؟ توحيد منظومة ا
ابملردودية، وكذلك تنزيل الرؤية اإلسرتاتيجية وجعليا ملزمة 
للقطاعات احلكومية واجلماعات احمللية، اعتماد الرؤية 
اإلسرتاتيجية على الكهاءات البفرية املؤهلة واليت راكمت جتارب 
ميدانية ميمة، دعم املدارس اجلماعاتية يف صيغة مركبات تربوية 

عليم األويل، واإلبتدائي، واإلعدادي والتكوين امليين مع تضم الت
جتميع الدعم اإلجتماعي اخلاص ابلداخليات والنقل املدرسي؛ 
األخذ بعني اإلعتبار خصوصيات اجليات واملناطق اجلبلية 
والقروية؛ دعم التوجه املدرسي وامليين انسجاما مع توجيات 

وانني إعادة النظر يف الق السياسات العمومية يف جمال التفغيل؛
املنظمة للتعليم اخلصوصي ليستجيب للسياسات العمومية يف جمال 
التفغيل؛ ترحيل اإلنتساب املايل من امليزانية العامة إىل ميزانية 
األكادمييات؛ التحهيزات املادية للفغيلة التعليمية وحميط العمل 

ب أن ، جيوإشراك األساتذة واجلمعيات آابء التالميذ يف اإلصالح
يكون هناك إصالح تفاركي؛ إعادة النظر يف برامج وطرق التكوين 
والتكوين املستمر لسأساتذة واملوارد البفرية اليت هلا عالقة مبنظومة 
التعليم، من أهم الدعامات جلودة التعليم يف غياب تكوين جيد 
ال ميكننا أن نتكلم عن جودة التعليم؛ إعادة النظر يف اهليكلة 

ة للوزارة بفكل يستجيب للميام اجلديدة للوزارة متاشيا مع املركزي
إحداث األكادمييات اجليوية يف إطار ور  اجليوية وإنسجاما مع 
الرؤية اإلسرتاتيجية لإلصالح؛ املواكبة واملصاحبة والتكوين 
للمسؤولني اجليويني إلرساء الرؤية اإلسرتاتيجية وعدم اإلقتصار 

اد؛ لزامية ال تسمح ابإلبداع واإلجتيعلى إصدار مذكرة توجييية وإ
احرتام ميثاق املسؤولية املوقع من طرف مجيع املسؤولني بقطاع 

 .التعليم
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والسؤال العريض املطروح، هو أي تعليم نريد؟ وما هي الغاية       
منه؟، اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي كمنطق اعتبار التعليم قضية 

، جيب واملزايدات السياسية جمتمع تتجاوزالظرفيات اإلنتصابية
الهصل بني التعليم والسياسة إن أردان الرقي هبذا اجملال وإعادة 
اإلعتبار للمدرسة العمومية واألطر الرتبوية واإلدارية، واألهم ربط 
التصطيط التعليمي مبصططات اجملتمعية األخرى حسب منظور 
شامل ونسقي يف خدمة مفروع جمتمعي كلي ومتكامل عوض 

ور التجزيلي والقطاعات للمجتمع، واإلهتمام مبا فيه الكهاية املنظ
 ابألبعاد التكوينية والتأطريية واستمراريتيا ومسايرهتا للمستجدات
العلمية والتكنولوجية اجلديدة، وأن يكون اليد يف اليد كلنا مجيعا 

 .من أجل التعليم وجودته، شكرا

 :السيد الرئيس

ة لمة اآلن للسيدة النائبة السعديشكرا للسيدة النائبة، الك      
 .بن السيلي إبسم الهريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة السعدية بن السهلي

 السالم عليكم مجيعا،

 السيد رئيس احلكومة،

 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب احملرتمون،

 وامسح ليا السيد رئيس جملس النواب،

أجدين يف وضع مساءلة حقيقية، السيد رئيس احلكومة،       
وضع أمامنا برانمج متكامل مأخوذ كل مضامينه مأخوذة من 
الرؤية اإلسرتاتيجية، ويف علمي على أن هذه الرؤية حظيت بتوافق 
ية اجمللس األعلى للرتبية والتكوين، مجيع املكوانت السياسية والنقاب

ناهج هنا اللي صادقوا على امل اللي كاينة فييا، بل كاينني نواب

والربامج اللي فييا اللغات، وابلتايل أن هاذ اجللسة ماشي هي 
جلسة لرتافع حول املسألة اللغوية. قضية التعليم هي قضية 
جمتمعية، اإلحتاد اإلشرتاكي ربطنا نضالنا الدميقراطي وإسرتاتيجينا 

ة مركزية يابلنضال يف الواجية اإلجتماعية، وجعلنا من التعليم قض
جماالته  وكتستقطب كل أساسية، واعتربان على أهنا قضية جمتمع

االقتصادية واالجتماعية والسياسية واحلقوقية، واعتربان على أن 
إصالح التعليم هو إصالح جوهري وأساسي، ألنه رافعة للتنمية 
وللبناء الدميقراطي. املطلوب اليوم، هو مراجعة جذرية للربامج 

ا كتكرس واحد الصورة عند التلميذ، صورة دونية واملناهج، ألهن
لذاته، وللمرأة، وحمليطه، وجملتمعه وما كدير  النقد البناء، واحلوار 
وما كتنميش الفصصية. معركتنا احلقيقية خاصيا تتجه يف 
مضمون الربامج واملناهج ألن التعليم فعال هو القاطرة للتنمية، 

ا نهتحو على اآلخر واحنوالقاطرة للتقدم والتطور، ما ميكنش ا
بكمني، احنا غادي انهتحو ألننا جيب أن نتمكن فعال من لغتنا 
األساسية ألن هي اليت تربطنا هبويتنا املمتدة يف التاريخ، قبل 
اإلسالم اللغة العربية كانت وتطورت بعد اإلسالم، وأعطت 
حضارة، وابلتايل فيجب أن نتمكن من اللغات احلية كذلك 

فة، بية اليت تهتح الباب على مصراعيه إلنتاج املعر واللغات األجن
وإلنتاج الهكر، وللتنافسية يف اجملال الصناعي ويف اجملال 
 .التكنولوجي وهذه املعادلة احلقيقية، ألننا أنهلو التالميذ دايلنا

أان ابملناسبة، أوجه التحية لكل األساتذة واملدرسني اللي        
دايهلم كيأديوه فياد الساعة، كنت وحدة منيم، اللي اجمليود 

ولكن كينتظرو منا حلول جذرية، ما كينتظرو  منا أننا احنا نواب 
األمة نعطيو واحد النظرة عدمية على التعليم، احنا خصنا نعطيو 
أجوبة ملموسة، من املهروض أننا نستثمرو يف اإلنسان املغريب. 

ل أسالكيا كحزبنا اعترب أبن قضية التعليم وأن املدرسة املغربية ب
 توجد يف صلب التغيري اجملتمعي، والرؤية االسرتاتيجية ما خرجاتش
على هاد اإلطار، هي حد أدىن جيمعنا، هي التقائية جتمعنا، الكرة 
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عند احلكومة وعند رئيس احلكومة، خاصو يهعليا، خاصو يدير 
لنا خمطط وخاصو جييب لنا القانون اإلطار اللي غادي يرتجم هاد 

سرتاتيجية إىل مقتضيات قانونية ملزمة. ألن شنو العطب الرؤية اال
اللي كان صاب اإلصالح قبل؟ هو أن كل حكومة كانت 
تتملص، كانت هناك طهرة نوعية يف مرحلة التناوب، وكانت هناك 
منتدايت لإلصالح، مت تعبلة كل الهاعلني، وكل املعنيني ابألمر 

ايل ولكن أجيضت، جاء الربانمج االستعج 8115و 8118
ة وتساءلنا عليه، ملاذا مل يساهم الربانمج االستعجايل يف تسريع وتري 
اإلصالح؟، اللي كان كيستند يف داك الوقت على ميثاق الرتبية 

ألن  الوطنية يعين امليثاق الوطين للرتبية والتكوين عهوا، هاد امليثاق
شنو اللي ففل أنه ما طبقش؟، ذلك التوافق اهلش، تلك املقاربة 

قائية التجزيلية لبعض املقتضيات اإلصالحية اللي رهنات االلت
اإلصالح، ورهنات األجيال، ورهنات البالد وما خالتنا  منفيو 
القدام واحنا اآلن ما زلنا نسائل وضعنا، ونسائل واقعنا الرتبوي، 
ونسائل اختالالتنا املتعددة ونقول ال لن نهعل، احلكومة ملتزمة 

ي لكي نناقفه ولكي جنتيد فيه ولكأبن أتيت ابلقانون اإلطار 
 .نهعله على أرض الواقع

ونؤكد يف هذا الصدد، على ضرورة تعبلة اجملتمع، تعبلة       
الهاعلني، ما أففل اإلصالح هو أن األساتذة واملدرسني واألسر 
والفركاء االجتماعيني مل يسامهوا يف هذا اإلصالح، اعتربوه غريبا 

ية. حنن كنا يف ذلك الوقت، عنيم، وهادي كانت نقطة أساس
وكنا يف الواجية النقابية ويف الواجية التعليمية تنقولو هذا إصالح 
ال ييمنا ألننا مل نفرك فيه، اليوم نعترب أن الرؤية االسرتاتيجية 
ابستفارهتا الواسعة اليت فتحتيا، استفارات كانت يف اجليات  

حزاب واألكاملة وحبضور كل املنظمات وهيلات اجملتمع املدين 
لى السياسية اللي كاينة هنا ممثلة متا هبيلاهتا النقابية هي توافقت ع

هي   84الرؤية االسرتاتيجية، وهي كاينة اآلن مهاصليا ورافعاهتا 
كاينة اآلن يف الربانمج احلكومي. إذن املطلوب هو تعبلة كل 

ية الهاعلني الرتبويني، تعبلة األسر، تعبلة الهرقاء، تعبلة جمتمع
قية، الناس ما كيعرفوان  آ  كنديرو، خصنا نقولو هلم كاينة حقي

رؤية إسرتاتيجية، أان مع السيد رئيس احلكومة مّلي تيقول املصطط 
التنهيذي، ولكن املصطط التنهيذي كيصصو يتأطر يف إطار هاد 

اإلطار اب  يكون ملزم، واب  يكرس واحد احلكامة  القانون
عبأ أساسية اللي غادي حتاول تتدبريية انجعة وحكامة بيداغوجية 

اجملتمع كله يف هذا الور . ونعترب يف هذا اإلطار أن التكلهة املالية 
ما غاتكونش املربر هلذا اإلصالح، الدولة ملزمة أبن تقوم هبذه 

 .التكلهة وأن تؤدي مثن هذا اإلصالح شكرا

 :السيد الرئيس

ة للتقدم اجملموعة النيابي شكرا... شكرا للسيدة النائبة. إبسم      
 .واإلشرتاكية، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد رئيس احلكومة احملرتم،

 السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم يفرفين أن أتناول       
واإلشرتاكية، يف مناقفة موضوع آفاق التعليم ابملغرب يف إطار 
التعقيب على جواب السيد رئيس احلكومة، وكذلك يف إطار 
النقا  الدائر حول مفروع القانون اإلطار املتعلق مبنظومة الرتبية 

م حنن أمام و والتكوين والبحث العلمي. السيد رئيس احلكومة، الي
حلظة حامسة ومهصلية يف اتريخ بالدان من أجل إرساء دعائم 
إصالح هيكلي إلعادة الثقة يف املدرسة املغربية واملدرسة العمومية 
خصوصا عرب جتاوز خمتلف املعيقات واستثمار كل اإلمكانيات 
والهرص املتاحة بذكاء وتعبلة شاملة. أكيد أن هناك جميودات 
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منظومة الرتبية والتكوين، إال أنه لسأسف  بذلت من أجل إصالح
وضعية التعليم ال زالت تتسم ابلطابع املتأزم ألن اإلصالح مل 

 .يتمكن من ولوج قاعة الدرس

السيد رئيس احلكومة، إننا يف حزب التقدم واإلشرتاكية       
نقارب اإلصالح انطالقا من اهلوية واملرجعية السياسية والهكرية 

التحديثي ابلهكر الدميقراطي، واملساوايت والتنويري و  حلزبنا املتفبعة
اليت تؤمن أبن املدخل األساس لإلصالح هي املدرسة واملدرسة 
العمومية اليت تتيح التعليم اجليد للجميع. ويف هذا الصدد، سبق 
وتقدمنا مبقرتحات عملية جتعل املدرسة العمومية يف صلب 

 روع القانوناإلصالح، وهي متضمنة بفكل متهاوت يف مف
اإلطار. وحنن ملتزمون، أكيد أخالقيا وسياسيا ابإلخنراط يف هذا 
اإلصالح املييكل وهذا الور  الكبري ألن التعليم هو أساس تقدم  

 .كل الدول

السيد رئيس احلكومة، خبصوص املوارد املالية، فإنه وجب       
 ةالتعامل مع اإلمكانيات املتاحة بفكل عقالين، واعتماد احلكام
يف التدبري مع ربط املسؤولية ابحملاسبة، والعمل السيد رئيس 
احلكومة، العمل مث العمل على تهادي أي إجراء من شأنه املس 
مبجانية التعليم، ليس التعليم إلزامي السيد رئيس احلكومة، وإمنا 
التعليم من األويل إىل اجلامعي ملاذا؟ ألن مفروع القانون اإلطار 

يم املواطنات واملواطنني من أجل متابعة أبنائ أتى بهرض رسوم على
للدراسة. وهنا نتساءل معكم السيد رئيس احلكومة، ابلرغم من 
أن هذا املفروع يؤكد على أنه ال ميكن أن مينع أي مواطن من 
متابعة الدراسة أبسباب مادية حمضة، نطرح السؤال معكم السيد 

هقراء م مضبوطة للرئيس احلكومة، وا  احنا يف بالدان عندان أرقا
اللي كاينني؟ وا  احنا فعال قادرين حنددو هاد النسب وال هاد 
الهقراء؟ وقادرين فعال اب  نعهيوهم من ديك الرسوم اب  اوالدهم 
يتابعوا الدراسة؟ هنا كنفوفو وا  فعال الناس استافدو من ديك 
"راميد"، "راميد" السياسة امليمة، وا  فعال كاع الناس الهقراء 

افدو منيا؟ وا  كاع الناس استافدو من ديك الصناديق اللي است
الدولة حطاها هلم؟ وا  كاع الهقراء فعال قدرو يوصلو هلا؟ ولكن 
يف التعليم ال جمال السيد رئيس احلكومة، للمقامرة هبذا املوضوع، 
ألن التعليم حق دستوري لكل مواطن ومواطنة، علما أن املدرسة 

غري الهقراء، إليا كان اهلدف من هاد  العمومية ما كاميفيو هلا
، فتأكدو والهقراء الفي هو التضامن اإلجتماعي ما بني امليسورين

السيد رئيس احلكومة، أبن امليسورين أصال ما كيمفيو  للمدرسة 
للمدرسة العمومية،  العمومية، ألن الهقراء مها اللي كيمفيو

وابلتايل ال جمال للوصول جليوب الهقراء هذا من هنا. السيد رئيس 
احلكومة، يعين فقط ملتمس، ملتمس نلتمسه منكم يعين فياد 
اليوم يف مناقفة هذا املوضوع امليم وامليم جدا، قبل ما نتوجيو 
ألي إجراء أو أي سياسة يف التعليم نستحضرو ذاك الهقري اللي 

و حىت اب  يفري ستيلو لولدو إيال تساال ليه، ما ابلك ما عند
خيلص عليه رسوم اب  يتابع الدراسة دايلو، نستحضرو ذاك الهقري 
اللي ما قادر يعفي حىت والدو، ما ابلك خيلص رسوم اب  يتابع 
الدراسة، السيد رئيس احلكومة املواطنني الهقراء حىت مها مواطنني 

ة أو كيأديو الواجبات علييم كاملة، أو عندهم حقوق املواطنة كامل
وابلتايل حىت مها من حقيم يفوفو وليداهتم أطر فياد البالد، من 
حقيم يفوفو وليداهتم مسؤولني فياد البالد، ماشي فقط حناربو 

 .لييم األمية

السيد رئيس احلكومة، املدرسة العمومية بعيوهبا هي اللي       
نا، وابلتايل ال جمال إلصالح خالتنا نكونوا اليوم احنا أمامكم ه

هاذ املنظومة من جيوب الهقراء، ألن اإلصالح فعال حيتاج إىل 
تعبلة موارد ميمة ولكن ليس من جيوب الهقراء السيد رئيس 
احلكومة، وأعتذر وأستسمح إن تكلمت هبذه النربة، إلن حزب 
التقدم واالشرتاكية دائما كان يدافع على الطبقات الكادحة اللي 

اجملتمع، أو ماشي فقط يدافع علييم، وإمنا أعضاء فييم  فياد
 ويفرفين أنين كنتمي هلاذ الهلة هلذا أان كندافع علييا هباد احلرقة،
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ألن فعال الهقراء ريب اللي عامل هبم، ما جا  الوقت أبننا نصلحو 
التعليم من جيوهبم السيد رئيس احلكومة. نتمناو أن هاذ املسألة 

ن اإلطار اللي فيه واحد املقتضيات ميمة هادي يف ديك القانو 
وشكرا  31وميمة جدا ما تبقا  ديك النقطة السوداء يف املادة 

 .السيد رئيس احلكومة، وأستسمح

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطهى       
 .الفناوي

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

اثنية، هاذ  41حتية واحرتام، شكرا لكم السيد الرئيس على       
املرة هتليتو فينا. السيد رئيس احلكومة، من يسمع كالمكم سيقول 
أبن الكل خبري، والتعليم خبري أو اوالدان قاريني مزاين، لكن ما يهند  
كالمكم يف البداية هو مؤشر التنمية البفرية اللي زاد نزل، وصل 

اد . مالحظة، الغريب أن األغلبية واملعارضة فيملستوى غري مقبول
، أو يف نهس le constat النقا  اللي داز متهقني، دائما نهس

و الوقت كنتوافقو يف اجمللس األعلى للتعليم، أو كنجيو هنا كنتزايد
على بعضيتنا؛ اثلثا منني تنصادقو على القانون اإلطار أو كنجيو 

 .بة ما يدوخو هنا كنقولو العكس، أو بغينا املغار 

السيد رئيس احلكومة، ملو املغاربة ملو كالمكم على       
اإلصالح، ما كاين بو إصالح، ليست لديكم اإلرادة السياسية 
احلقيقية إلصالح التعليم، أو ماشي كلنا مسؤولني، احلكومة هي 
اللي مسؤولة ألن هي كتدبر الفأن العام، ما بغيتو  مع األسف 

او ويهيمو أو يوعاو، مت تدمري املدرسة العمومية أوالد املغاربة يقر 
واجلامعة العمومية ومت التهكيك دايهلا. وعوض إصالح شامل 
 تتكتهيو حبلول ترقيعية، وكأمثلة ألن الوقت ما كيكهيش، توظيف
أساتذة ابلعقدة، احلد من االكتظاظ وهبذا كتفجعو اهلفاشة 

لى تكوين ع وعدم اإلستقرار، واألخطر من ذلك بدون تكوين أو

، أين هي اجلودة؟ اثنيا "cocotte minute" قد احلال
تتكلمو على مصادر التمويل، وتسعون إىل الرتاجع عن جمانية 
التعليم، أو ما ابن ليكم غري جيوب املغاربة من الهقراء أو الطبقة 
الوسطى، احنا يف فدرالية اليسار الدميقراطي اقرتحنا عليكم خلق 

ية التسيري تمويل التعليم واقرتحنا نقصو من ميزانضريبة على الثروة، ل
لعدد دايل القطاعات ونضيهوها للتعليم، مادام كتعتربوه أولوية، 
لكن رفضتم وصومت ضد، كذلك تتكلمو على الفراكة الفراكة 
بني القطاع اخلاص أو القطاع العام، أو كتمولو واحد العدد دايل 

ا  لعام، أو راه اجلرائد كلياملؤسسات دايل القطاع اخلاص من املال ا
 ...كتكلم علييا، كذلك

 :السيد الرئيس 

دقائق وشكرا. الكلمة  8شكرا للسيد النائب، أعطيتك       
للسيد رئيس احلكومة للرد على التعقيبات فيما تبقى من الوقت، 

 .لكم الكلمة السيد الرئيس

 :السيد سعد الدين العثماين رئيس احلكومة

الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على بسم هللا الرمحن 
 .رسول هللا وعلى آله وصحبه

 شكرا السيدات والسادة النواب احملرتمني،

غري أان شوية، إيوا أان مسعت "أخلهتم موعدكم مع التاريخ       
 من حيث مل تباشروا إصالح املؤسسات" فيناك يعين كنستغرب

أشير، ابقي ما أخلهنا ال  1من هاذ القضية، احنا ياله بدينا 
موعد ال مع اتريخ وال مع جغرافيا، الذين أخلهوا مع التاريخ هم 

سنوات كاملة مها الذين أخلهوا ألن كملو  5الذين سريوا القطاع 
سنني. اليوم هاذ الفي اللي كنعانيوه راه قلتو ولكن قلنا  5

رافات بغيتو شي خطاب آخر نديرو، ابلظرافات خليوان مع الظ
اليوم مجيع األحزاب احلاضرة ابستثناء واحد سريوا قطاع التعليم، 
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واليوم احنا كنعانيو من اإلشكاالت املرتاكمة، إذن خليوان هنا 
نفوفو املستقبل اللي عندو شي مقرتحات احنا مستعدين وقلنا 

ركاء، السيد فليكم احنا بغينا نتعاونو مع الربملانيني ومع مجيع ال
الوزير ها هو راه قدامكم قلناها ليه، السادة الوزيرين اآلخرين إيال 
شي حاجة مباشرة جيو عندهم كاتبوان جيو عندان جنلسو معكم، 
عطيوان اإلقرتاحات نتعاونو احنا موجودين، أان هاذ الفي اللي.. 
ما كاينش ال إخالف مع التاريخ وال، ما كاينش وضع ملتبس وما  

خطاب مزدوج، هذا كله كالم غري مسؤول وغري صحيح كاينش 
 .هنائيا

احنا مع أوال مع الرؤية اإلسرتاتيجية للرتبية والتكوين، هي       
اآلن تعد مفرتك وطين مفرتك دايلنا مجيعا، وانطلقنا يف املصطط 
دايل وزارة الرتبية الوطنية ودايل التكوين امليين خمططات ودايل 

ل الرؤية ث العلمي من الرؤية وبدينا التطبيق دايالتعليم العايل والبح
فورا حىت قبل صدور قانون اإلطار، ألن امليثاق دايل الرتبية 
والتكوين اللي كان من قبل اإلشكال دايلو أن عدم حتويله إىل 
قانون إطار خال القطاعات املعنية غري ملتزمة به ابلضرورة، كينتقيو 

أبنه إىل آخره. احنا اآلن  منو هادي مزاينة شي وحدة ابن لييم
بدينا ولو مل يصدر القانون اإلطار مثال، هذا ما غيكونش بيدينا 
غادي يصدر وإلو مل يصدر القانون احنا غادي نلتزمو هبديك 
الرؤية اإلسرتاتيجية، إيوا هاذ الفي اللي غادي نقول شي حاجة 
أخرى ما كاينش. احنا اليوم أمام وضع برانمج تهصيلي واحنا 

ناه وحاسبوان واحنا عندان مواعيد وأهداف مرقمة وغاايت وضع
 .واضحة وغادي منفيو لييا إن شاء هللا

ابلنسبة لعديد من اإلشكاالت اللي طرحت أان متهق معكم،       
هناك مفاكل واحنا راه هنا اب  نعاجلوها إن شاء هللا، ونطورو 

غري  كالم  لسأمام، وراه قلت مرارا وأكرر وأان بقا فيا احلال تقال
 صحيح هنائيا، ال تراجع عن جمانية التعليم وايك قلتو الضريبة على
الثروة هي هاذيك اللي غادي نديرو، هي هاديك الضريبة على 

الثروة راه هي هاديك، ما كاينش فرق هنائيا هي نهسيا، اللي 
وجاي قدام اجلامعة وتتقول ليه خلص رسوم التسجيل  3/3عندو 

وقلنا الطبقات الهلات امليسورة وغادي  هاذ الفي اللي كاين،
حنددوها ماغاديش نقولو  ميسور غادي نثبتو امليسور عاد هنضرو 
معاه، وبطبيعة احلال هاد الفي على كل حال... نعم إيه بطبيعة 

معيار نديروه إيال اتهقتو  3/3احلال، إيال بغيتو نديرو اللي عندو 
امن مع األطهال معاان نديروه... أان ما عندي مفكل أان متض

ومع األسر ومع التالميذ ومع اإلداريني اللي يف املناطق اللي 
 .طاحت فييا الثلوج ولكن أان ما عنديش قدرة مننع الثلج

جاب هللا حنمدو هللا، ودائما عندما يكون الثلج كيكون التوقف 
لصعوابت يف فرتة ما كاين مفكل، ولكن من واجبنا نتدخلو اب  

نسيلو املسالك، هاد الفي راه كاين فرق أمسو نزولو الثلوج اب  
بعض الربملانيني اتصلوا بيا واتصلنا بوزارة التجييز اب  يدعموا 
أكثر الهرق يف بعض املناطق، هاد الفي غادي حناولو نديروه إن 

 .شاء هللا

برانمج "تيسري"، برانمج "تيسري" أظن أبن برانمج "تيسري"       
يح أنه كاين تقييم وكاين حماولة هو من الربامج الناجحة، صح

تطوير، من قبل كان اإلستيداف اجملايل احنا بغينا منفيو 
لإلستيداف دايل األسر، االستيداف اجملايل ميكن يدمج الربانمج 
لفي أسر غري فقرية وغري متوسطة كاع ويدجميا يف الربانمج، بينما 
ر قحداه واحد اجلماعة قروية أخرى حىت هي فييا نسبة من اله

ولكن قليلة، هادوك ما كيفمليمش الربانمج. فلذلك غامنفيو 
الستيداف األسر بدال من االستيداف اجملايل هذا هو التحول 
اللي غادي يوقع فيه، وإال فيو عدد األسر املستهيدة من هاد 
الربانمج يزداد سنة بعد سنة، وقع واحد شوية داإلشكال يف 

هاد اإلشكال  صحيح، غادي حناولو نعاجلو 8185-8184
دايل التوقف نتيجة تغيري منط احلكامة ومنط التدبري دايل برانمج 
"تيسري". لكن أؤكد أن الدراسات أظيرت أن برانمج "تيسري" يف 
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اجلماعات اللي هو فييا أدى إىل تقلص اهلدر املدرسي بنسبة 
وهادي نسبة ميمة عن طريق املقارنة بني اجلماعات اللي  % 41

ج يسري" وبني اجلماعات اليت مل تستهد من برانمفييا برانمج "ت
"تيسري"، مع ذلك أنه عنده أتثري عملي صحيح غري كاف، خصنا 

اللي بقى ولكن  % 71نديرو وسائل أخرى اب  نفوفو هديك 
برانمج "تيسري" هذا أسيم يف تقليص اهلدر املدرسي وغادي 

ن هاد أنستمر فيه نتيجة أن هناك دراسات تقييمية بينت لنا فعال 
 .الربانمج كان مهيدا

ابلنسبة للجانب األخالقي، أان متهق مع بعض اإلخوان       
اللي طرحوا أنه خص القيم واألخالق وأن التعليم ماشي فقط 
بنيات وماشي فقط وجود األساتذة وإمنا قيم ومضامني جيب أن 
تفمل منظومة التعليم ونرقيوها، وهذا واحد الور  اللي مسؤولية 

حلكومة واضحة فيه، ولكن مسؤولية اجلميع أيضا، كيبدا دايل ا
من األسرة، بث القيم كيبدا من األسرة إىل الرفاق واجملموعة 
والهضاء دايل املدينة ودايل القرية واجلماعات الرتابية عندهم 
عالقة به، إىل دور الفباب، إىل اجلمعيات اللي هي من وسائل 

ئل سة وإىل غريه من الوساالتنفلة اإلجتماعية، إىل فضاء املدر 
األخرى إىل اإلعالم بطبيعة احلال ما خصنا  ننساوه. إذن احنا 

 .هاد املسألة صحيحة وغادي حناولو هنتمو هبا إهتمام كبري

ابلنسبة لقضية اللغات، أان أتفارك مع اإلخوان، وأتقاسم       
 يفمعيم اهلموم اليت عربوا عنيا، ولكن أظن أبنه ال يف الرؤية، وال 

اإلسرتاتيجية وال يف اإلسرتاتيجيات اللي توضعات اللغة العربية 
واللغة األمازيغية بوصهيما لغتني رمسيتني غادي تكون عندهم 
املكانة القوية يف تعزيز مكانة متكني للغتني العربية واألمازيغية 
وغادي نستمر فيه، صحيح وقع اإلشكال يف اللغة األمازيغية وأان 

ل اللي وقع، ولكن هناك تهكري يف طريقة عارف هاد اإلشكا
معاجلة اإلشكال يف املستقبل. صحيح اليوم عدد التالميذ اللي  
كيتلقاو اللغة األمازيغية هادو غري يف االبتدائي نصف مليون، ألن 

األمازيغية اآلن اياله كاينة يف... ولكن هناك يعين إصرار وهناك 
وعلى  مجيع التالميذ إرادة لتعميم تدريس اللغة األمازيغية على

مجيع مستوايت السلك اإلبتدائي إن شاء هللا غادي نعملوه. كان 
وقع واحد اإلشكال عملي، وهو أنه أستاذ اللغة األمازيغية عندما 
يعني كيلقى راسو عدد الساعات اللي كيدرسيا حمدودة وما  
كيكونش وكتكون إشكاالت، وهاد الفي وقع لنا حىت ابلنسبة 

  واللغة العربية، للغة الهرنسية

فاآلن على حسب الوزارة، اآلن هناك رؤية أن التكوين دايل 
األستاذ كيكون ثالثي اللغة، الفي اللي غادي منفيو له يف 

اللغات يف نهس الوقت، ويدرس  8املستقبل، وابلتايل ميكن يدرس 
بعض املواد ابلعربية وكيدرس اللغة األمازيغية يف نهس الوقت. هذه 

ة  أرجو التنسيق فييا مع املعيد دايل اللغة األمازيغيعملية تهكري
ونفوفو كيها  نعاجلو هاد اإلشكال اللي وقع لنا فيه أتخر من 

إىل اليوم توقف أو أتخر، أحياان أتخر وأحياان توقف وراه  8111
فياد املتعاقدين هناك األساتذة دايل اللغة األمازيغية اللي حىت مها 

ان إشكال يف املكونني أيضا حىت مها دخلوا لطور التكوين، عند
 .عندان فييم إشكال وغادي حناولو نعاجلو هاد األمور يف املستقبل

ابلنسبة للغة اإلجنليزية، هناك اآلن العمل أوال نعممو اللغة       
 االجنليزية على مستوايت التعليم الثانوي ورمبا هادي راه يف املراحل

بعد  جنليزية يف اإلعدادي سنةالنيائية سنبدأ يف إدخال اللغة اال
سنة، يعين غادي تبدا ابلتدريج، ولكن غادي منفيو هلا يف 
السنوات املقبلة إن شاء هللا، ألننا نريد التلميذ أن يتقن اللغة 
االجنليزية وما تنساو  أبن اللغة االجنليزية هي اللغة اللي عندها 

لغة وابلتايل هلاد اللغة العلم وبذلك احنا بغينا أنهلوا األبناء دايلنا 
على مستوى التعليم العايل راه هناك ابلنسبة لسلك الدكتوراه هناك 
واحد القرار دايل إلزامية تعلم اللغة االجنليزية وغادي ندعمو هاد 
املسار، غادي ندعمو هاد املسار يف املستقبل إن شاء هللا، وهذا 

يضر تعلم  تعلم اللغة االجنليزية، تعلم اللغة الهرنسية جيب أن ال
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اللغة العربية واألمازيغية، ما خاصو  يضرها وخاص املكانة دايهلم 
 .تبقى حمهوظة

ابلنسبة هلاد األساتذة املتعاقدين، أان قلت قبايلة واحد       
القضية وأكررها، التعاقد ليس هفا، ماشي غري كتجي مبجرد 

لتزامات الوزارة حرة ألن فيه ا توقيع العقد دايل التعاقد ما بقاتش
اللي وقع  8ألف أستاذ ياله  45وفيه تعيدات طبعا حرة، ومن 

ألف مع أنه يف  45اللي وقع هلم التوقيف من  8هلم التوقيف، 
موظف من أساتذة وموظهني اللي كيتوقهو  311وزارة التعليم راه 

سنواي ألسباب متعددة بطبيعة احلال، إيال هداك مظلوم احنا 
تعدين نتلقاو الفكاية دايلو، ولكن إيال حس أبنه بغا ميفي مس

للقضاء راه عندو إمكانية ميفي للقضاء وهو يف موقع قوي، 
والقضاء حيكم، واللي حكم به القضاء حنن مستعدون يعين 
لتنهيذه. بطبيعة احلال أان ما عرفتش األسباب بكل صراحة، ما 

 ولكن أان أظنعنديش معرفة وما عنديش اطالع عليه مباشر، 
أبن النسبة منطقية وميكن أن تقع، ما نتمىن حلىت شي واحد يتعزل 
هنائيا، ولكن إذا اقتضى القانون ذلك، والتعاقد ذلك فصعيب منع 
اإلدارة اب  متارس الواجب دايهلا الذي يقتضيه احلرص على أن 
تستمر امليمة اللي هو جا هلا يف املستوى اليت تعاقدان معه فييا، 

بقيت  .ذا هو ولكن إيال تظلمو راه احنا مستعدين نصهوهمإذن ه
أكادميية حممد السادس للغة العربية، هي امليم املاضي أان ما 
مسؤولش عليه، اآلن راه هي عندكم يف القانون دايل اجمللس 
ع الوطين للغات والثقافة املغربية، غري خيرج إن شاء هللا نفوفو الوض

ا هذا القانون إبذن هللا مبجرد م اجلديد، احنا مستعدون لتنهيذ
 .خيرج

ابلنسبة لنظام اجلودة، راه احنا ميتمني بنظام اجلودة اهتمام        
كبري جدا، أبن هاد الفي كامل اللي هضران عليه واحد شوية، 

منو كيعين غري الوسائل العامة البناايت واألستاذ إىل آخره  41%
ة؟ ابجلودة دايل التعليم داخل املؤسس وغريه، ولكن كيها  نرقاو

هذا شيء راه فعال حيتاج إىل عملية تهكري وماشي سيل، حنا 
عارفني التجارب اللي متت قبلن وأن كاين عدد من هاد التجارب 
ما مل تؤدي إىل النتيجة، ما بغيتش نقول ففلت ما أداتش النتائج 

اء اللي ن اخلرب اللي مرجوة منيا. احنا استهادة مما سبق، وانطالقا م
عندان يف ميدان الرتبية والتكوينن وانطالقا من الرؤية اليوم اللي 

ع بنظام اجلودة ونرف عندان واضحة إن شاء هللا سنحاول أن هنتم
وهاد الفي فيه جودة املؤسسات عن .. من مستواها على مجيع

طريق الهضاء، فضاء جيد، عندان جودة الكتاب املدرسي اللي 
ا وابلتايل غادي هنتمو هباذ القضية بلجنة هو شيء ميم جد

املصادقة على الكتاب املدرسي ويكون الكتاب املدرسي يف 
مستوى اإلنتظارات، هناك اجلودة يف تكوين األطر الرتبوية من 
خالل إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لتكوين األطر الرتبوية، وهاذ 

ن هاذ إذ الفي حىت هو غادي نديروه، الرفع من جودة التعلمات
الفي كليا مناهج الكهاايت األساسية، املنيجية اجلديدة 
لتحسني القراءة، الرفع التدرجيي من عتبة النجاح وهذا ما سنعمل 
عليه إبذن هللا يف املرحلة املقبلة. واحنا ذاكران اب  نديرو واحد 
الدراسة خاصة على اهلدر املدرسي ونفوفو ما هي األسباب 

 ي، وكيف ميكن أن نعاجليا، وأين سنفتغل،الدقيقة لليدر املدرس
مع استحضار أن هناك جتارب سابقة ودراسات سابقة وتقييمات 
حىت هي كنستحضروها وغادي انطلقو منيا ولكن قلنا أي تقييم 
يتم يف مرحلة من املراحل أو دراسة كتدوز بضع سنوات كتويّل 
متقادمة خص دراسة جديدة كتكّيف مع الظروف اجلديدة ومع 

لواقع اجلديد، وهاذ الفي راه إن شاء هللا غادي نديروه. وداخل ا
يف اجلودة أيضا إدماج تكنولوجيا اإلعالم والتواصل يف التعلمات 
من خالل تزويد املؤسسات حبقائب ديداكتيكية متعددة 
الوسائط، وهذا حاولنا اب  نعممو هاذ امسو فيه برامج بدأت 

القضية دايل اجلودة، احنا  فإذن هاذ .واحنا غاديني نستمرو فييا
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راه ميتمني هبا وكنحاولو ما أمكن نركزو اب  ميكن هاذ اجلودة 
 .نعطيوها واحد اإلهتمام كبري ونكونو إن شاء هللا يف املوعد

مرة أخرى السيدات والسادة النواب احملرتمني، وأحيي مجيع 
دان إرادة عن مالحظاتكم، واقرتاحاتكم، ونظرتكم للمستقبل احنا

اب  نصلحو التعليمن وعندان إرادة اب  نتجاوزو االختالالت 
السابقة، وعندان إرادة اب  يكون التعاون دون مزايدة يف هذا 
امللف منا وال من أحد والنظرة إىل املستقبل ملصلحة املغاربة 
 وأبنائيم وبناهتم، وعندان أيضا إرادة على أن أنخذ بعني اإلعتبار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل الهقراء والطبقات اهلفة والطبقات املتوسطة اليتاملستوى داي 
قلت هنا ابستمرار أبن احنا غادي نديرو إجراءات إن شاء هللا 
لدعميا لكي يكون مغربنا أفضل إبذن هللا، والسالم عليكم ورمحة 

 .هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

أهنينا جدول األعمال. شكرا للسيد رئيس احلكومة، شكرا       
 .رفعت اجللسة والسادة النواب، للسيدات

 


