
نحتفل هذا العام باليوم العاملي للمدر�شات واملدر�شني واملغرب يعرف حراكا �شيا�شيا واجتماعيا غري م�شبوق، فثمة  انتفا�شة لل�شباب والطالب، 

�شرة التعليم، مع حتول امل�شاألة التعليمية من جديد، كما كانت يف ال�شتينيات من القرن املا�شي اإىل بوؤرة للتوتر ال�شيا�شي، واحتجاجات وا�شعة لأ

�شالح ال�شيا�شي باإقرار د�شتور جديد، يدعونا اإىل ا�شتح�شار مظاهر التحديات الطارئة على  اإن الو�شع الراهن، وخا�شة بعد انطالق عملية الإ

احلداثة  قيم  زرع  يف  امل�شاهمة  اأو  املعرفة،  اقت�شاد  الفعال يف  الندماج  على  قدرته  اأو  والفل�شفية،  املرجعية  بهويته  املتعلقة  �شواء  التعليمي،  النظام 

جيال ال�شاعدة.  والدميقراطية يف املجتمع، وتوطينها يف �شلوك الأ

إزالة العقبات الثقافية يف  إذا كانت كل هذه التحديات مرتابطة ومتداخلة فيما بينها، فاإن املدر�شة هي القادرة على  الت�شدي لهذه التحديات وا وا

وجه اأي اإ�شالح يروم بناء جمتمع بديل مبقوماته ال�شرورية يف جمالت احلداثة ال�شيا�شية وامل�شاءلة وال�شفافية و�شيادة القانون.

وان، واملغرب ي�شري بد�شتور جديد نحو م�شروع جمتمعي بديل، اأن ل نتوانى عن اإجراء اإ�شالحات جوهرية وعميقة للنظام التعليمي  لقد اآن الأ

كجزء من خطة تغيري �شاملة تتجاوز كل التوجهات التي حتكمت يف تدبري ال�شاأن التعليمي، وجعلت خدمة ال�شيا�شة وامل�شالح ال�شيقة يف املقدمة على 

خدمة احلاجات والرغبات الب�شرية.

اإن املغرب يف حاجة اإىل ثورة تعليمية بعد اأن اأبان املخطط ال�شتعجايل عن عقمه، واأخفق يف فتح م�شارات جديدة للنهو�ض باملدر�شة املغربية وربطها 

ن�شانية والتطورات العلمية والتقنية وال�شناعية والقت�شادية. بالقيم الكونية الإ

بداع وتاأهيلها لالنخراط  يف احلراك الراهن والتفاعل  إ�شاعة قيم العقالنية واحلرية والإ لبد اليوم من ا�شتعادة روح املدر�شة املفقودة واملتمثلة يف ا

�شالحات جمرد عملية جوفاء. معه ومواكبته، واإل �شتظل  الإ

�شالحات ال�شيا�شية وي�شاهم يف تطويرها، ومبوازاة مع  ولذا، فاإن ما هو مهم، ونحن يف خ�شم حتول تاريخي، هو �شياغة نظام تعليمي يواكب الإ

التعليم، والرتقاء بها معرفيا ومهنيا وماديا، وذلك  اأ�شرة  اأو�شاع  املوارد الالزمة لتح�شني  التعليم، ور�شد  هذا، الرفع من اجلهود ال�شتثمارية يف 

ن�شانية وتطويرها مل�شلحة املواطن  لتمكينها من حتويل التعليم من جمرد عملية كمية بدون اأثر اإىل عملية نوعية ت�شاعد على حتقيق التنمية الإ

املغربي.

اإن الت�شامن اجلامعي املغربي لطاملا اعتربت اأن جناح املدر�شة يتوقف اإىل حد كبري على مقدار  فعلها يف �شريورة التحولت الجتماعية، وح�شورها 

إدارية، فاحلكم على  إذا اأهمل  الراأ�شمال الب�شري من اأطر تربوية وا إنتاج القيم واملعرفة، اإل اأن هذا الدور ل ميكن اأن يحقق غاياته ا كفاعل اأ�شا�شي يف ا

من والطمئنان ويحظى فيها بالحرتام  جناعة ال�شيا�شة التعليمية يتم من خالل ما توفره من ظروف مريحة للعمل، ي�شعر فيها املدر�ض/ة بالأ

والتقدير، والعدل وامل�شاواة يف املعاملة، ويح�ض فيها اأن املجتمع يثمن عمله، ويتيح له هويته وذاته و�شخ�شيته وي�شمن له مكانة اجتماعية ورمزية 

مرموقة.

اإن الت�شامن اجلامعي املغربي، وهي ت�شارك اأ�شرة التعليم يف تخليد هذا اليوم العاملي للمدر�شني/ات، ترى اأن الفر�شة �شانحة اأمام احلكومة اجلديدة 

�شالح املنظومة الرتبوية اإىل اأر�ض الواقع، ويف  هداف املعلنة لإ لتخاذ خطوات ملمو�شة من اأجل مواجهة الواقع املزري للتعليم، وذلك برتجمة الأ

جناز واجباتها الرتبوية  مقدمتها دمقرطة التعليم والرفع من جودته والعناية الكافية باأو�شاع الهياأة التعليمية املادية والجتماعية، وحتفيزها لإ

والعلمية، و�شون �شورة املهنة ومنحها العتبار الذي ت�شتحقه داخل املجتمع، بل اإن اإعادة النظر يف ال�شيا�شة التعليمية ب�شورة جذرية اأ�شبح اأمرا ل 

يحتمل التاأجيل يف الوقت الذي يعرف فيه املجتمع املغربي هبة �شبابية من اأجل التغيري.

وترى الت�شامن اجلامعي املغربي من جهة اأخرى، اأن على احلكومة اجلديدة اأن تت�شدى ملعاجلة ق�شايا التعليم وم�شاكله، باعتبار ذلك اأمرا ذا 

اأولوية، ولعل املدخل ال�شحيح لذلك ي�شتلزم:

ن�شاف والعتبار،  ويرفع من م�شاركتهم يف �شوؤون  قامة نظام تعليمي ي�شمن لهم الإ إرادة �شيا�شية حا�شمة لإ * خلق الثقة لدى املدر�شني باأن ثمة ا
جمتمعهم.

إر�شاء  وا والرتقية،  للحفز  حقيقي  نظام  باإقرار  وذلك  التعليم،  �شرة  لأ الراهنة  لالحتجاجات  اجلذرية  �شباب  لالأ وملح  عاجل  ب�شكل  الت�شدي   *
ا�شرتاتيجية فعالة لتدبري املوارد الب�شرية وتاأهيلها للم�شاهمة يف بناء حا�شر وم�شتقبل املغرب.

اأن يطلب من احلكومة  له حقوق وعليه م�شوؤوليات، فلكل مدر�ض/ة احلق يف  التغيري،  اأنه عامل من عوامل  التعامل مع كل مدر�ض/ة على   *
يجابية، ومتكينها  جيال وتربيتها على روح املواطنة الإ واملجتمع الحرتام واحلماية واإعمال احلقوق، ولكن عليه اأي�شا م�شوؤوليات تتمثل يف تن�شئة الأ

من القدرات العملية والثقافية الالزمة لقيادة عملية التحديث والتطوير والنمو القت�شادي والجتماعي للمجتمع. 

ر�ضالة الت�ضامن اجلامعي املغربي
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�ضالح الد�ضتوري احلاجة اإىل م�رشوع تربوي جديد من اأجل مغرب دميقراطي بعد الإ


