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الحركة العدد 9541 :

االثنني  11مارس 2019

يف ندوة علمية نظمتها الحركة الشعبية تحت شعار« :مشروع القانون اإلطار مدخل أساسي إلصالح منظومة الرتبية والتكوين»

األخ أمزازي :تدريس املواد العلمية باللغة األجنبية يضمن جودة التعليم ويحقق املساواة بني فئات الشعب املغربي
اعتماد تدريس املواد العلمية بالفرنسية مرده توفر املغرب على رأسمال بشري من األساتذة املتمكنني من اللغة
الرباط /صليحة بجراف

دافع األخ سعيد أمزازي ،وزير التربية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم
العالي والبحث العلمي ،أول أمس
السبت بالرباط ،عن اعتماد اللغات
األج��ن��ب��ي��ة ل��ت��دري��س امل����واد العلمية،
وذلك «ضمانا جلودة التعليم وسعيا
لتحقيق املساواة بني كل فئات الشعب
املغربي» ،قائال«:مشروع القانون اإلطار
للتربية والتكوين ،املعروض حاليا على
البرملان جاء إلصالح منظومة التعليم،
ل��ك��ن ل�ل�أس���ف ،ال��وث��ي��ق��ة التشريعية
اختزلت فقط في مناقشة لغة تدريس
بعض املواد خاصة العلمية».
وق��ال األخ أم���زازي ف��ي ن��دوة علمية
نظمتها احلركة الشعبية حتت شعار:
«مشروع القانون اإلطار مدخل أساسي
إلصالح منظومة التربية والتكوين»،
«بالرغم من أن النقاش كان يجب أن يعلو
عن املزايدات السياسية ،لكون إصالح
التعليم ليس شأن قطاع حكومي معني
وال يهم األغلبية أو املعارضة فقط بل
مشروع وطني مجتمعي».
األخ أمزازي ،الذي أبرز أن السياسة
ال��ل��غ��وي��ة ال���ت���ي وض��ع��ت��ه��ا ال������وزارة
واض���ح���ة ،وت��س��ت��ن��د إل���ى مرجعيات
أس��اس��ي��ة وه��ي الفصل اخل��ام��س من
الدستور ،واخلطب امللكية ،والرؤية
اإلستراتيجية ،توفق عند املراحل التي
مر بها املشروع بهدف التجويد الى أن
توقف في البرملان بسبب «البلوكاج» .
وأض����اف األخ أم�����زازي أن اعتماد

تدريس املواد العلمية باللغة الفرنسية،
مرده توفر املغرب على رأسمال بشري
م���ن األس����ات����ذة امل��ت��م��ك��ن�ين م���ن اللغة
الفرنسية ،مقارنة مع أس��ات��ذة اللغة
اإلجن��ل��ي��زي��ة ،ال���ذي ل��ن يتوفر إال بعد
عشر سنوات على األقل ،مشيرا إلى أن
شروط اعتماد اللغة اإلجنليزية كلغة
ثانية للتدريس لم تنضج بعد.
وبعد أن اعتبر األخ أمزازي ،املشروع
من أهم النصوص التشريعية ،وأول
ق��ان��ون إط����ار ي��ه��م م��ن��ظ��وم��ة التربية
وال��ت��ك��وي��ن السيما وأن امل��غ��رب قطع
أش���واط���ا م��ه��م��ة ل��ل��ن��ه��وض بالتعليم
العمومي رغم بعض اإلكراهات التي ال
زالت عالقة خاصة التفاوت في التعليم
بني العاملني احلضري والقروين ،أبرز
أن ال��ق��ان��ون ج���اء لتسوية م��ث��ل هذه
ال��ع��راق��ي��ل ،م��ؤك��دا أن إص�ل�اح ورش
املدرسة أصبح ضرورة ملحة والركيزة
األساسية لتجديد النموذج التنموي
ال����ذي دع���ا إل��ي��ه ج�لال��ة امل��ل��ك محمد
السادس.
األخ أم�����زازي ،ال����ذي أش����ار إل���ى أن
ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ت��ض��م��ن��ت عدة
مقترحات أهمها ،الرموز الوطنية حيث
تؤكد على تعميم حتية العلم والنشيد
الوطني في كل املؤسسات التعليمية،
وتؤكد على إلزامية التعليم من سن 4
سنوات إلى  16سنة واعتماد سياسة
ل��غ��وي��ة م��ت��ن��وع��ة ف��ض�لا ع���ن اعتماد
التوجيه املبكر الذي حث عليه صاحب

اجلاللة حتى يكون اختيار التكوين
امل��ه��ن��ي ع���ن ق��ن��اع��ة  ،حت����دث أيضا
ع��ن مجانية التعليم،قائال«:الوثيقة
التشريعية حتمي وتضمن مجانية
التعليم طيلة مراحل التعليم اإللزامي
من  4سنوات الى  16سنة ،والرسوم
ال��ت��ي حت���دث عنها م��ش��روع القانون
اإلطار تتعلق برسوم التسجيل وليس
رسوم التمدرس».
وأوض����ح أن األس���ر امل��ع��وزة ليست
معنية ب��دف��ع ال��رس��وم ال��ت��ي تدفعها
حاليا ،عكس املقتدرة التي ستدفع ما
قيمته  50درهم كمصاريف التسجيل
ف��ي ب��داي��ة السنة ال��دراس��ي��ة بالنسبة
للتعليم التأهيلي والثانوي ورسوم
التسجيل باجلامعة لن تتجاوز قيمتها
لن  500درهم في السنة ،ستخصص
م���ن أج����ل جت���وي���د اخل���دم���ة املقدمة
للتالميذ ف��ي امل��ؤس��س��ات التعليمية،
حيث سيحدث صندوقا خاصا لتمويل
إصالح منظومة التربية والتكوين.
وب���خ���ص���وص وض���ع���ي���ة األس����ات����ذة
املتعاقدين أكد وزير التربية الوطنية
أن الصيغة اجلديدة لتوظيف هؤالء
املدرسني مبوجب عقود مع األكادمييات
اجلهوية تعد خيارا ال ميكن التراجع
ع��ن��ه ،م��ش��ي��را إل���ى أن «ال��ع��ق��ود التي
وق��ع��وا عليها وال��ت��زم��وا باحترامها
مب��لء إرادت��ه��م ال تتيح لهم اإلدم���اج
ف��ي الوظيفية العمومية» ،م��ب��رزا أن
احلكومة اعتمدت نظام التعاقد لتجاوز

اخلصاص املهول في املنظومة.
وبعد أن اكد الوزير أن احلكومة لن
تتراجع عن نظام التعاقد ،أردف ،قائال
«إنه مستعد للحوار مع النقابات حول
ملف األساتذة املتعاقدين»  ،مضيفا أن
احلكومة ستمنح املتعاقدين املزيد من
احلقوق ألنهم هم من يرتقون باملدرسة
العمومية.
ودعا الوزير ،األساتذة املتعاقدين إلى
مراعاة مصلحة التالميذ ،ويراجعوا
أنفسهم ويفكروا في التالميذ التي
تضيع ساعات متدرسهم.
إلى ذلك ،أجمعت باقي املداخالت،
ف��ي ال��ن��دوة التي أداره���ا األخ حمو
أوح���ل���ي ع��ض��و امل��ك��ت��ب السياسي
للحركة الشعبية ،على تثمني مبادرة
ال��وزارة في اعتماد التنوع اللغوي
في تعليم ابناء املغاربة السيما املواد
العلمي.
وت��وق��ف��ت ب��ع��ض امل���داخ�ل�ات عند
جتارب بعض افراد عائالتهم الذين
وج���دوا صعوبة ف��ي االس��ت��م��رار في
ال��ت��دري��س ب��ال��ل��غ��ات االج��ن��ب��ي��ة في
اجل��ام��ع��ة الس��ي��م��ا ب��ع��د أن قضوا
سنوات في تعليم املواد العلمية من
االبتدائي م��رورا بالتعليم التاهيلي
الى الثانوي بالعربية ،مبرزين أهمية
خيار اللغة الفرنسة في االنفتاح على
املعرفة والعلوم الكونية في انتظار
التأهيل وتوفير ال��ظ��روف املناسبة
لتدريس االجنليزية.
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