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: العمراني أحمد موالي الدكتور

على  حرفيا تنص والتكوين للتربية الوطني الميثاق 18 من الدعامة إن
جانب إلى رئيسيا وطرفا شريكا يعد الخاص والتكوين التعليم قطاع أن
انتشاره نطاق وتوسيع والتكوين التربية بنظام النهوض في الدولة

من جودته. والرفع المستمر
األهداف عاتقه على يأخذ تاريخية مسؤولية أمام القطاع يضع الذي األمر

: في المتمثلة
التربية بنظام النهوض -

توسيع نطاق انتشاره -
جودته من الرفع -

لتحقيقها. المطلوب في المستوى أن نكون علينا تفرض أهداف ثالثة
قطاعا دولة، جبارا، منا مجهودا المعلنة، يتطلب األهداف تحقيق هذه
من التربية ميدان  في الفاعلين  المتدخلين وكل  خاصا قطاعا  عاما،
نطمح جديد طريق رسم وآباء، من ومؤطرين وإداريين ومكونين أساتذة
التربوية عهد المشاكل من بالدنا إلخراج الفعلية المساهمة خالله من

الوطني. اإلقتصاد ودعم
إلنجاح مسار األداة األساسية سيكون الفاعلين هؤالء كل جهود تظافر

. اإلستعجالي البرنامج الجديدة المتمثلة في حلته في اإلصالح
مشترك» ورهان مسار، تحدي : النجاح : «مدرسة شعار من انطالقا

الميثاق وهو  أال الفاعلين هؤالء  كل يجمع أساسي قاسم إذا هناك
الرهانات وهذه التحدي هذا نرفع أن جميعا علينا يوجب الذي الوطني
ما إلى يرقى حتى تعليمنا جودة والرفع من األمية محو أفقه مسار بنهج

نموها. أساس التكوين من جعلت التي الراقية الدول إليه وصلت
وننخرط استكمال اإلصالح لمخطط ناضج تصور من بناء نتمكن وحتى
استحضار العلمية، واألمانة  المنهجية الضرورة، تقتضي مستلزمات في
التي والعوامل األسباب من التخلص بهدف وذلك الوطني الميثاق روح

كاملة. ألهدافه تحقيقه عثرت
تحليل على نعتمد أن البد والتكوين، للتربية الوطني فإلنجاح الميثاق -

الحقيقي. ومحتواه معناه نفهم لكي منطقي وفهم علمي
إذ المتعددة، مكوناته بين جسور وضع يجب الوطني الميثاق إلنجاح -
القطاع ذلك مما في فاعليه بكل شمولي فهو نجزء الميثاق، أن اليمكن

والخاص. العام
أحسن صياغة في واالجتهاد اإلبداع من البد الوطني، - إلنجاح الميثاق

النبيلة أهدافه تحقيق من تمكن طريقة وأحسن وسيلة
الفعاليات كل طرف من الميثاق، محتوى على التاريخية الموافقة منذ
عدة وضع تم الوطنية، والمؤسسات االجتماعية السياسية، االقتصادية،

2000 إلى  إصالح من التربية قطاع على المسؤولين طرف من مخططات
للتعليم. األعلى والمجلس األبيض  بالكتاب مرورا االستعجالي المخطط
نبيلة أبعاد فلسفة ذات على مبنيا أساسيا نحدد مفهوما أن لنا البد
وسوسيو سوسيو اجتماعية اختيارات هو الميثاق أن  نقول أن يمكن :

تعليمية. اختيارات يكون أن قبل اقتصادية
الجانب إلى  كبرى أهمية يعطي ولكنه الكمي الجانب يشمل الميثاق 
المجتمعية لكافة الفئات التعليمي بالميدان االرتقاء على المبني الكيفي
جاء كما عليها النحسد مرتبة هي إن مرتبتنا اآلن منها. النخجل مرتبة إلى
فالميثاق ، البشرية بالتنمية المتعلق  الدولي البنك تقرير في

وواسعا، وعاما  شامال  جاء علىإذا، االعتماد  يمكن

التعليم. التكوين وليس : في بالدنا التكوين مسار لتحديد فلسفته
عملية في المتدخلين بين المندمج العمل طريق فتح الميثاق
عنه اليوم) الحديث شرف لي (الذي الخاص القطاع التكوين وادخل

التربوية. المنظومة في مكوناته بكل
تقاريرمتعددة االستعجالية، البرامج األبيض، الكتاب الميثاق،
جانبه في المغربي المجتمع  عليها يحصل التي  النتائج تحلل

؟ إذن ينقصنا ماذا التعليمي،
التحدي لرفع المتدخلين عزيمة -

لتحقيق الرهانات والمعنوية الوسائل المادية -
نحو وتتحسن تتطور سلسلة إدارية تقنو- برمجة -

. األفضل
وكل والنيابات واألكاديميات الوزارة إن
عدة وضعوا قد القطاع، هذا على الساهرين
والبعيد، والمتوسط القصير األمد من  برامج
والضرورية األساسية باإلصالحات للقيام
يخص فيما الميثاق أهداف إلى للوصول

القطاع العام.
أصبح الذي الخاص القطاع يبقى
أن نطمح التي القطاعات بين من
التعليم نحو لقيادة كامال دوره يلعب

الجودة. ونحو األفضل
التعليم الميثاق، يعتبر قطاع فحسب
له. بثاثا منافسا واليعتبر التعليمية العملية في أساسيا شريكا الخاص

منفردة. بخصوصيات يتميزان القطاعين فكال
أكثر لالستيعاب الخاص القطاع على يراهن الميثاق أن هذا، أكثر من

إعدادي،  ابتدائي، أولي، المستويات كل في المتمدرسين عدد %20 من من
من البعد كل بعيدا الخاص التعليم قطاع الزال مهني. عالي، تأهيلي،

تفاوت  وهناك  الوطني. الصعيد على  %  6 حدود في الزلنا الهدف، هذا
الصغرى، بين والمدن المدن الكبرى والبوادي، بين الحواضر كبير بين

ما  إلى تسمى وال ضعيفة نسبة % هي 6 الفقيرة. والجهات الغنية الجهات
من والخروج لتعميم التعليم المغربي طرف المجتمع من فيه مرغوب هو

لوطننا. التنموية المسيرة تعرقل التي األمية أزمة
انتشاره إلى أدى األخيرة  السنوات  خالل ملحوظا تطورا قطاعنا  عرف
هذا التطور مراكش. مدينة ومن بينها المدن بعض في انتشارا واسعا
إلى أدى مما الضرائب، استخالص عن بسكوتها الدولة تشجيع كان نتيجة
أخرى. القطاع عن قطاعات المستثمرين فضلوا هذا كبيرا من  عددا أن

: عددها بمراكش وارتفع إنشائها تم المؤسسات كبير من عدد

- مؤطر 1160 - - 24793 تلميذ - 1062 قسم 471 مؤسسة

فهناك: للجهة بالنسبة أما

مؤطر- 4839 - - 67313 تلميذ - 4788 قسم مؤسسة  4034

نموذجا  اعتبارها يمكن التي المؤسسات هذه من كبير بعدد نعتز  
للتطور استعدادها مدى عن المؤسسات بينت هذه به. يقتدى أن يجب
تجعل والوطني الجهوي الصعيد نتائجها على األحسن، وإلى إلى األفضل

بلدنا. إليه يطمح ما نحو قاطرة منها
المستوى إلى الخاص وصلت التعليم مؤسسات أن كل نحن النقول لكن

: الكفاية وتأهلت بما فيه األرقى
مسايرة من والضوابط  المعايير تحترم  تحتية بنيات تواجد  من -
مسؤولية هناك  ولكن  البيداغوجية الساحة تعرفها التي  التطورات 

واحترام المعايير. في تحديد مشتركة
وقدرات تخصصية من شهادات كل المقومات له تدريس طاقم من -

ذهنية.
المؤسسات. بين واالحترام السليمة الحكامة قواعد تواجد من -

الخصوصي التعليم مؤسسات قدرات بين المتوازن الرفع في رغبة
لتحقيق اإلنتظار تحتمل تعد لم والتي اآلنية المتطلبات وفق وتأهيلها
والتصورات الرؤى وتوحيد التواصل بضرورة  منا ووعيا ، النجاح مدرسة
أكاديمية مع وبشراكة اإلرتقاء هدف تحقيق من شأنها القضايا التي حول
ورشات وثالث ثالث خالل من وذلك القطاع وضعية بتحليل قمنا مراكش

التعليم الخاص مجاالت جميع تهم محاور
آخر بمعنى النضج، طريق في قطاعا  الزال  الخاص التعليم فقطاع
بمراحل مررنا األساسية. القواعد إرساء  من مكنت كثيرة أشواطا قطع
هذا الملف وراءنا تركنا الضرائب) (مشكل األمرين خاللها قاومنا عويصة،
التربوي العمل إلى األهمية إعطاء : جديدة ديناميكية ودخلنا في الشائك

البشرية. والموارد والبيداغوجي
» مواطنة مؤسســــات مؤسساتنا تكــــون أن هو األساسي هدفنا

االعتبار  بعين آخذة وطني إطار في تعمل « Ecoles citoyennes
فيه. نتواجد الذي المغربي المجتمع خصوصيات

ثقافة أفق  في والتأثير الفعالية ذات واألخالق القيم صعيد  فعلى -
وعدم والحرية والتضامن والتشارك المشاركة قيم على المبنية المواطنة

فقط. على الجهد المعرفي االكتفاء
إلى المجتمع الذي يرقى دعائم تركيز في على صعيد المساهمة أما -
عاتقنا الملقاة على الوطنية بالمسؤولية اإلحساس بزرع األحسن وذلك
االقصادية التنمية عجلة ستأخذ مقود المستقبلية التي تربية األجيال في

واالجتماعية.
لفئات مكونا قطاعا قطاعنا يكون أن نريد الجانب، هذا خالل من

نوعها. كان كيفما المسؤوليات تحمل على قادرة مجتمعية
تعمل فهي  الخاص، التعليم فمؤسسات  المعرفي،  الجانب من أما  -
ديناميكية بخلق وذلك عليها، للوافدين المعرفي بالمستوى للرقي
والتكنولوجي. والعلمي اللغوي التواصل فلسفة على متفتحة معرفية،
من تمكنت التي المؤسسات بعض  بين  المتواجدة  المنافسة فروح
اجتماعية ذات أبعاد فلسفة إال التعليم، ما هي مميزات أرقى إلى الوصول

البعض. يعتقد كما تجارية أبعاد ذات فلسفة هي مما أكثر
العمل تقييم و تقويم وسائل عن البحث إلى يدفعنا المعرفي الجانب -
في تالميذتنا عليها يحصل التي النتائج تحليل و لمؤسساتنا التربوي
أغلب طرف من قيمة مساهمة هذه الوطنية. و أو الجهوية اإلمتحانات
أو العام التعليم سواء التعليم مستويات جميع فتحت التي المؤسسات

المهني. أو العالي
حل في تساهم الخاصة التعليمية فالمؤسسات آخر، صعيد على -
تكوينهم بعد بادماجهم، ذلك و الجامعات في المتخرجين بطالة مشكلة
إن بالهين. ليس وهذا التعليم أسالك مختلف في و تربويا مهنيا تكوينا
نحقق أن التكوين وبدونها اليمكن أساس وعماد الموارد البشرية هي
التعليم فمؤسسات المواطنة.  المؤسسة طرف من المنشودة  األهداف
ثقل مدى يعرف والكل الميدان هذا في كبيرة بمجهودات تقوم الخاصة

البشرية. الموارد

الذي االجتماعي البعد  في تظهر الخاص  التعليم مؤسسات  وطنية -
فكل الفقيرة. للفئات جزئية أو كاملة منح بتخصيص وذلك يطبعها
أبناء تستقبل بل المعلقة، األثمنة التطبق استثناء وبدون  المؤسسات
أو األولي المستوى  من  تخرجها بعد العمومية المدارس  من  عدد من 
دراساتها بالمجان بمتابعة وتمنحها منحا تسمح لها التأهيلي، اإلعدادي أو
وهو آخر إطار تعمل في الخاصة المؤسسات أن الثمن. كما من أوبقسط
اليوم خالل من التعليم العمومية مؤسسات تعاون مع باتفاقية المتعلق

: أساسية نعتبرها محاور حول ثالث النقاش الدراسي،عمقنا

سيحدد الذي يتعلق بالتنظيم القانوني والمؤسساتي : األول المحور -
والدفع القطاع تأهيل وهو أال موضوع مهم حول اإلداري طريقة التعامل
إذ اليعقل والتوسيع، الفتح عملية ضبط خالل وذلك من األحسن إلى به
مؤسسات لفتح  الرخص  تمنح التي القديمة  الطريقة بنفس  نعمل  أن

وبيداغوجية. ومعايير تربوية ضوابط بدون

وتتبع انتقائها، وتكوينها من البشرية بالموارد يتعلق الثاني : المحور -
توصية هامة نرفع أن نريد المنبر هذا خالل من والمحافظة عليها. عملها
مثل الخاص القطاع في الشغيلة اعتبار  هوضرورة الموضوع هذا في
ونفس الواجبات ونفس الحقوق نفس لها العام، القطاع في الشغيلة

االمتيازات.

العالقات بتنظيم  وذلك  القطاع بتخليق يتعلق : الثالث  المحور  -
ميثاق خالل من الخصوصية المؤسسات بين والتربوية التواصلية
أخرى مدن تعيشه ما نعيش ال حتى المؤسسات  كل تحترمه شرف
العادي السير  على السلبي التأثير ذات والتناقضات االختالالت ونتفادى

لمؤسساتنا.

من نحسن أن نريد به، ننهض  أن  نريد  قطاعنا،  نؤهل أن نريد
أن نريد األحسن، إلى واالرتقاء به مستواه من نرفع نريد أن مردوديته،
والتأهيلي، اإلعدادي  مستوى في وخصوصا المؤسسات عدد من نرفع
من للرفع أداة يصبح حتى الجميع عند صورته نحسن أن كذلك ونريد

بالدنا. في التعليم جودة
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