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شؤون برملانية

الحركة العدد 9978 :
السبت ـ األحد  29ـ  30غشت 2020

ثريا بوجيدة
الربملان /
بمجلس املستشارين املخصص ملناقشة الدخول املدرسي:
الثقافية
األخ مبارك السباعي يف اجتماع لجنة التعليم والشؤون

االختيار األجنع هو القادر على ضمان مدرسة اجلودة وتكافؤ الفرص

عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس املستشارين ،أول من أمس الخميس ،اجتماعا استضاف األخ سعيد أمزازي ،وزير الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،خصص ملناقشة الدخول املدرسي يف ضوء جائحة كوفيد.19 -
وخالل هذا االجتماع الذي اعتمد يف الوقت نفسه الحضور الفعلي واملشاركة عن بعد ألعضاء اللجنة ،ألقى األخ مبارك السباعي ،رئيس الفريق
الحركي بمجلس املستشارين املداخلة التالية:

السيد رئيس اللجنة املحرتم؛
السيد الوزير املحرتم؛
السيدات والسادة املستشارين
املحرتمني ؛
أود في البداية ان اشكر باسم الفريق احلركي
مبجلسنا املوقر السيد الوزير احملترم على جتاوبه
السريع مع طلبنا مبعية فرق أخرى مبجلسنا لعقد
ه��ذا اللقاء في مرحلة دقيقة تزامن فيها الدخول
املدرسي واجلامعي اجلديد مع عودة جائحة كورونا
ال��ى االنتشار وب��أرق��ام غير مسبوقة وج��د مقلقة
س��واء من حيث عدد الوفيات  ،أو عدد اإلصابات
وكذا مسها جلميع جهات اململكة بدرجات متفاوتة
 ،وهي وضعية تسائلنا جميعا وجتعلنا مطالبني
بالتنزيل األمثل لتوجيهات صاحب اجلاللة امللك
محمد ال��س��ادس ن �ص��ره ال �ل��ه وأي� ��ده ف��ي خطابه
السامي مبناسبة ذكرى ثورة امللك والشعب والذي
يشكل مرجعية إلع�لان ملحمة وطنية جديدة ضد
هذا الوباء الفتاك.
حضرات السيدات والسادة ؛
قبل اخلوض في موضوع هذا االجتماع  ،البد أن
جندد الشكر لكل املشرفني واملساهمني في املنظومة
التعليمية ببالدنا على ما بذلوه من جهود إلنقاذ
السنة الدراسية رغم احلجر الصحي الذي دام ثالثة
اشهر عبر اعتماد التعليم عن بعد رغم ما رافقه من
صعوبات .
وبخصوص الدخول املدرسي واجلامعي اجلديد
والذي اثار جدال واسعا في صفوف املجتمع  ،ونظرا
لطبيعة اخلريطة الوبائية  ،فهو بكل تأكيد موسم
استثنائي ويتطلب قرارات استثنائية .
وفي هذا االطار فنحن امام أربعة سيناريوهات ال
خامس لها :
أوال  :تأخير الدخول املدرسي .
ثانيا  :اعتماد التعليم احلضوري .
ثالثا  :اللجوء إلى التعليم عن بعد .
رابعا  :املزج بني النمطني .
وق�ب��ل إب ��داء منظورنا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد الب��د من
التأكيد اننا امام خيارات وليس اختيارات  ،مبعنى
اننا ال نبحث عن اخليار األفضل بل عن اخليار

خيار التأجيل والتأخير
ليس حال بل له تكلفة
خطيرة على التالميذ
واألسر والدولة واملجتمع
األقل ضررا ،واألنسب للوضعية الوبائية ولطبيعة
املنظومة التعليمية لبالدنا مبا يطبعها من مشاكل
اجتماعية ومجالية قائمة أصال بغض النظر عن
جائحة كورونا والتي جاءت لتجعل هذا الدخول
املدرسي صعبا وحساسا  ،وعليه فاالختيار األجنع
ه��و ال �ق��ادر على ض�م��ان م��درس��ة اجل ��ودة وتكافؤ
الفرص .
على هذا األساس فنحن في الفريق احلركي نعتبر
ان خيار التأجيل والتأخير ليس حال بل له تكلفة
خطيرة  ،ليس على التالميذ واالس��ر فقط بل على
الدولة واملجتمع  ،خاصة أن ال احد يعلم بالسقف
الزمني لنهاية اجلائحة .
وبخصوص خيار التعليم احلضوري فهو األجنع
واألمثل شريطة القدرة على توفير الشروط املادية
والتأطيرية والصحية القادرة على تفادي حتول
املدارس واجلامعات الى بؤر تربوية لنشر الوباء
 ،ال ق��در الله  ،وحت��ول املؤسسات التعليمية الى
مزارع للوباء واملوت بدل تربية األجيال .

اما خيار التعليم عن بعد  ،فهو حل ناجع صحيا
لكن يحتاج الى ضمان تكافؤ الفرص وتوفير اللوازم
االلكترونية خاصة في املناطق القروية واجلبلية
الى جانب تطويره باستخالص خالصات التجربة
السابقة.
يبقى اخليار األنسب في منظورنا هو املزج بني
التعليم احلضوري والتعليم عن بعد  ،وذلك وفق
الشروط التالية :
أوال :اعتماد التعليم احل�ض��وري وف��ق اخلريطة
املجالية للوباء عبر إعطاء الصالحية لألكادمييات
اجلهوية واملديريات اإلقليمية وبتنسيق مع وزارة
الصحة .
ث��ان�ي��ا :ب�خ�ص��وص التعليم ع��ن ب�ع��د ن��ؤك��د على
ضرورة توحيد آلية التعليم عبر خلق تطبيق خاص
وموحد يوفر التفاعل املرئي واملباشر بني األساتذة
والتالميذ عبر أقسام افتراضية تكسب العملية
اجلدية الالزمة .كما نقترح في هذا االط��ار اطالق
عملية مليون لوحة الكترونية على شاكلة مليون

محفظة  ،ال��ى جانب تغطية ما تبقى من مناطق
اململكة باألنترنيت  ،وهذه العمليات تتطلب انخراط
واش��راك اجلماعات الترابية وشركات االتصاالت
الى جانب احلكومة واملؤسسات العمومية  ،ولم ال
اطالق حملة وطنية للتضامن في هذا االجتاه .

السيد الرئيس ؛
السيد الوزير ؛

تبقى بعض األسئلة تنتظر توضيحا تكم وتتعلق
باملقررات الدراسية التي ستعتمد  ،فهل استحضرمت
تداعيات اجلائحة في شأنها ؟ هل سيقتني التالميذ
املقررات الدراسية في صيغتها الورقية ام هناك
تفكير في مقررات الكترونية عن طريق حوامل او
أقراص مدمجة ؟ وهو ما من شانه تخفيف العبء
املادي عن األسر  ،خاصة املعوزة منها ؟.
من جهة أخ��رى نعتقد أن تأخير امتحان السنة
األول��ى باكالوريا له سلبيات خاصة أن التالميذ
سيكونون مجبرين على التحضير امل��زدوج لهذا
االمتحان ومتابعة دروس السنة الثانية علما ان
حجة التقليل من أهمية احتساب  25%ال تصمد
ألنها تؤثر على املعدل العام  ،وعلى معدالت الولوج
إلى مجموعة من املعاهد العليا التي تشترط نقطة
اجلهوي ايضا  ،مع اإلضافة ان إجراء هذا االمتحان
ال يتطلب مجهودا كبيرا خاصة في ظل محدودية
العدد وفراغ املؤسسات التعليمية في هذه املرحلة.
هل التعليم اخلاص مبختلف مستوياته  ،واالقسام
التحضيرية ومدارس البعثات األجنبية ستخضع
للخيار املعتمد ام لها حرية القرار؟
هل فكرمت في عمليات لتكوين األساتذة بخصوص
التعليم عن بعد تقنيا وبيداغوجيا ؟
خالصة القول السيد الوزير احملترم  ،إن املشكل
ليس ف��ي من��ط التدريس  ،ب��ل ف��ي ض��رورة الوعي
اجلماعي أن أفضل استثمار هو في املجال التعليم
وهنا جندد أسفنا على إقدام احلكومة على تقليص
ميزانية ه��ذ ال�ق�ط��اع االس�ت��رات�ي�ج��ي ف��ي القانون
املالي املعدل  ،فاالعتماد املقلص كان سيكون دعما
أساسيا لتجهيز امل��دارس ودع��م التالميذ في هذه
املرحلة احلرجة .
وفقنا الله جميعا ملا فيه خير للوطن واملواطنني
حتت القادة احلكيمة لصاحب اجلاللة امللك محمد
السادس نصره الله .

