
 

1 

    مشروع دمج مركزي تكوين مفتشي التعليم  

                         المرتجلة لقراراتا منذج نمو                    

   (*) بقلم، عبد العزيز سنهجي                                           
 

روع مرسوم أقدم السيد حممد الوفا على توقيع مش، مغادرته لوزارة التربية الوطنيةبيل قُ

كل دمج  وذلك عربإحداث وتنظيم املركز الوطين لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطنية،  شأنيف 

يف مركز واحد حتت إسم  مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم من 

صل بني ينص هذا املشروع على الفكما  ."ةاملركز الوطين لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطني"

 :ثننيإ، من خالل إحداث سلكني التكوين يف اال التربوي، والتكوين يف االني اإلداري واملايل

ويظم مسلك مفتشي التعليم االبتدائي ومسلك مفتشي ، سلك املفتشني التربوينيب ،يتعلق األول

يف مباراة تفتح بعد النجاح االبتدائي  مفتشي التعليممسلك   ويتم القبول ضمن.التعليم الثانوي

االبتدائي املرمسني واملتوفرين على سبع سنوات من اخلدمة يف جمال  يف وجه أساتذة التعليم 

بعد النجاح يف مباراة تفتح  بهبالنسبة ملسلك مفتشي التعليم الثانوي، فيتم القبول  أما .التدريس

التعليم اإلعدادي  ةوأساتذواألساتذة املربزين التأهيلي  الثانوي يف وجه أساتذة التعليم 

منها أربع سنوات من اخلدمة  يف جمال التدريس واملتوفرين على سبع سنوات من اخلدمةاملرمسني 

مستشاري   أمام املرسوم، ، حسب منطوق هذايف هذا املسلك املباراة هذهوتفتح أيضا  .ذه الصفة

 التربوي جمال التوجيهاملرمسني واملتوفرين على سبع سنوات من اخلدمة يف  التربوي التوجيه

فتشي املصاحل املادية ؛ أما السلك اآلخر فيتعلق   مبمنها أربع سنوات من اخلدمة ذه الصفة

ويظم مسلك مفتشي التخطيط ومسلك مفتشي الشؤون املادية  التربوي واملالية والتخطيط

مونني الرمسيني ويتم القبول يف هذا املسلك بعد النجاح يف مباراة تفتح يف وجه  امل. واملالية

واملتصرفني املتوفرين على  سبع سنوات من اخلدمة ضمن أسالك وزارة التربية الوطنية، أما 

مسلك مفتشي التخطيط فيتم القبول فيه بعد النجاح يف مباراة تفتح يف وجه املستشارين يف 

تكوين وتستغرق مدة ال .التخطيط واملتصرفني الرمسيني واملتوفرين على سبع سنوات أقدمية

ك ما الثانية فيتم فيها اختيار سلأ ،باملركز سنتني، السنة األوىل عبارة عن جذع مشترك

                                                                                                                    .التخصص

 اليت تواجهرهانات و تعاظم التحديات بتعدد السياق تربوي مطبوع املشروع يف يأيت هذا و

وفق مقاربة  االشتغال وعقلنة القرارات إحكام  وضبط آليات ، مما يستدعيالشأن التربوي

لالرتقاء املهين أمام الفاعلني  حمفزة اآفاق تكرس اإلنصاف وتضمن تكافؤ الفرص وتفتح

لكل مبادرات  التجديد يف خلق  مناخ االستقرار  التربوي والنفسي الداعم  التربويني أمال
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أيضا، التفكري مبنطق  وخطورة اللحظة التربوية، يقتضي  بدقةإن الوعي . والتغيري  املأمولة

يف هندسة املشاريع وطرح املبادرات، وجتنب هدر املزيد من الفرص   مندمج نسقي استراتيجي

م إحداث العديد من األسئلة حول مشروع مرسو تتناسلضمن هذا األفق . ومراكمة الفشل

فما هي،  إذن، اخللفية املتحكمة . وتنظيم  املركز الوطين لتكوين مفتشي  وزارة التربية الوطنية

يف بناء هذا املشروع؟ وهل جاء متوازنا يف التعاطي مع مكونات هيآت التفتيش؟ وهل ميلك 

 حفيز املطلوبوخيلق الت تعميق التخصص وهل سيدعم ضمانات النجاح وشروط االستمرارية؟

  ؟للفئات املستهدفة 

مقتضيات امليثاق  ترتيليف سياق  توحيد  مركزي تكوين مفتشي التعليم فكرة  تتبلوربدأت 

رات الناظمة للتفتيش يف سنة املذكاملذكرة اإلطار وومع استصدار  الوطين للتربية والتكوين،

مفتشني مبختلف لل املشتركة  هامالتخصصية وامل املهاماملزاوجة بني على  أكدت، واليت 2004

ازدادت القناعة   ،جلمع بني تأطري األفراد وتأطري املؤسساتيف نفس الوقت إىل ا ودعت، أصنافهم

حول أمهية جتميع خمتلف أسالك التفتيش يف مركز وطين واحد، ترشيدا للموارد املادية 

مسعى للترسيخا  العمل اجلماعي و، ورحبا لرهان من جهة واللوجستيكية واملالية والبشرية

وكان من املفترض . من جهة أخرى يف التعاطي مع إشكاالت منظومة التربية والتكوين يالتشارك

تستعني بآراء أهل االختصاص،  لدراسة علمية ومنهجية قبلية التوحيد قرارأن خيضع 

خرائط  انتقاءمدخالت املركز و يق تدقتطويري، يتم من خالله صالحي ينخرط يف نفس إو

 ،تبلور مواصفات التخرج املطلوبةاليت اآلليات اإلدارية والتربوية  وحتديدالتكوين األساس 

ومت التسرع يف  ،شيئا من هذا مل يقع لكن ... املكتسباتحتافظ على وترصد اإلجنازات و

دون مراعاة للضوابط والشروط واملعايري  وليس التوحيد الدمجيهم  استصدار مشروع مرسوم

الوضع ويعمق االرتباك على سيزيد يف تفاقم  ، ممالقبيلالضامنة لنجاح خطوة من هذا ا

ضمن مستويات عدة، وميكن إمجال أهم االختالالت والتناقضات اليت يتضمنها هذا املشروع 

 : التالية العناوين

  
 سلك التفتيش يف  إقصاءإن : اإلجهاز على سلك التفتيش يف جمال التوجيه التربوي

 ووهو إجهاز على حق مكتسب ملنظومة التربية والتكوين، هضمن مشروع مرسوم الدمج التوجيه 

تكريس لنظرة تربوية غري متوازنة، وختيار أصيل  واستراتيجي  ملنظومتنا التربوية، مصادرة ال

املنظومة وهيآت  مكونات هيئة التفتيش، وحترم مهام وأدوار ال تتعاطى مبوضوعية وحكمة مع 

 حنو وتضرب يف الصميم التوجه  االستشرافوامن والتضمن مصادر النمو والتطور  التفتيش

بأي حال من األحوال أن حنرم مؤسساتنا  جيوز الوعليه،  . مستقبلاإلعداد للاالخنراط يف 

يف كان خيرج التربوي التوجيه والتخطيط  مركز أن  ماوأبنائنا من خدمات هؤالء األطر، عل

مت تعيني معظمهم باجلهات ، 1989سنويا منذ  التربوي يف التوجيه مفتشني مخسةحدود 
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وإجناح جمهودات الالمركزية جتربة األكادمييات اجلهوية للتربية والتكوين واألقاليم لدعم 

والتقومي والبحث والدعم  واملواكبة وهو عدد ضئيل أصال ال يفي حباجيات التأطريوالالمتركز، 

ويف الوقت الذي يتعاظم فيه الطلب على خدمات التوجيه . املتزايدة يف هذه السنوات األخرية

الفاعلني التربويني والتأطريية من طرف  التدبرييةالتنفيذية و جوانبها يف  التربوي

ويتواتر طرح هذا امللف يف  اخلطب امللكية واملشاريع   ،...األسر والتالميذوواالقتصاديني 

حلقة مفصلية ضمن  ببثر جأنتفا، يها املغرباليت يتطلع إل عدةاو األوراش الو اإلصالحية

عن تطوير األداء املهين ألطر التوجيه وتصحيح االختالالت اليت مسؤولة  منظومة التوجيه

دمقرطة خدمات جتويد و أيضا مناط ا،  واشتغال هذا األخريوضبط آليات  يعرفها اال

ملهنية الناجحة وتقاسم املمارسات تعميم التجارب ا مطلوب منهاو ،التوجيه واإلعالم واملساعدة

املقدمة باخلدمات اخلاصة برامج العمل اجليدة والتنسيق مع خمتلف القطاعات املتدخلة وتقومي 

يف غياب معلومات كافية  غموضا وإلتباساويزداد الوضع  .للتالميذ وأسرهم باجلهات واألقاليم

مركز التوجيه  حيتضنهما الذين التربويني ة يف التوجيه والتخطيط االستشار يحول مآل سلك

وحىت إن سلمنا بوجود إرادة لتحويل التكوينات األساسية . الرباطب لتربويوالتخطيط ا

بأسالك االستشارة اخلاصة بالتخطيط والتوجيه للمراكز اجلهوية ملهن التربية والتكوين، فهذا 

 ، وذلك من خاللجلهويةا مراكز التكوين هيكلةإعادة  مبنظور نسقي استشرايفيقتضي التفكري  

 وتدبريتنفيذ بإليها  وطبيعة اجلهات املعهد األساس املدخالت املطلوبة وخريطة التكوينحتديد 

ما مل  ، وهذا .يتطلب استحضار كل ذلك يف مشروع مرسوم الدمج ، مماالتكوين بأسالك االستشارة

   ؛هذا املرسوم لبعض عناصربتحليلنا  من استخالصه نتمكن 

   بتمحيصنا وتدقيقنا للمسارات : فوارق يف املدخالت املسارات املهنية  وتكريس لليفتفاوت

يتضح ضرب يف العمق  ،الوطين لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطنية املهنية ملدخالت املركز

ودفع فئات أخرى ملسالك دون  مسألة تكافؤ الفرص  ومتييز بعض الفئات على حساب أخرى، 

خلفيات  مهندسي  هذا املشروع الذي يعوزه التساؤل حول  يدفعنا إىلمما  وجود ما يربر ذلك، 

ترصد املسارات املهنية ويفتقد لرؤية  مع خمتلف الفئات،املتوازن  التعاطي واالنسجام والتماسك 

 التربوي اجلدوى من دفع املستشار يف التوجيه سؤال  مثال، يطرح وهكذا .وتعمق التخصصات

يف  سنوات من اخلدمة سبعالدخول إىل سلك التفتيش التربوي بعض قضاء ة اللمشاركة يف مبار

ى ، و أربع سنوات علركز التوجيه والتخطيط التربويمن التكوين مب سنتنيجمال التوجيه  و

تأطري إىل   ،الذي قد يطول حسب احلاالت ،ار، والرجوع بعد هذا املساألقل يف سلك التدريس

املهين يف التكويين و يعترب كل  هذا ضياع  وتبديد للزمن  أال، ةالدراسي مراقبة أساتذة املوادو

املرسوم بولوج سلك التفتيش  مل يسمح ملستشاري التوجيه يف منطق هذامنطق هذا املرسوم؟ وملاذا 

ع ذاجلبتقاسم للتكوين هناك  بالرغم من وجود ما يربر ذلك؛ حيث، التربوي يف التخطيط

تشتغل   التربوي جمموعة من أطر التوجيه ، إضافة أنطاملشترك مبركز التوجيه والتخطي
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وملاذا مسح مثال  ؟بالنيابات واألكادمييات والوزارة إدارية للتخطيطومصاحل بنيات  ضمن

يف  لوج مسلك التفتيش يف التخطيط  ومسلك التفتيش يف الشؤون املادية واملاليةبوللمتصرفني  

غياب املربرات املوضوعية  أخرى يففئة  حساب  على احنيازا لفئة ذلك؟ أال يعترب اآلن نفس

   لذلك؟

  ال التربوي، والتكوين يف جلذع باالعملاملشترك والتصريح بالفصل بني التكوين يف ا

إن مشروع املرسوم يصرح بالشيء ونقيضه يف نفس اآلن، ففي  مكان ما :االني اإلداري واملايل

ال التربوي، والتكوين يف االني اإلداري واملايل، ويف الفصل بني   التكوين يف ا يطرح ضرورة

يف السنة   التخصصاتأسالك يف السنة األوىل و املشتركاجلذع فلسفة إحداث  نفس اآلن يتبىن

يتم تدخل ضمن استراتيجيات التوجيه، حيث  املشترك اجلذع  الثانية، وحنن نعلم بأن سياسة

املعريف واألكادميي  هارصيد نسبيا يف  ؤتتكافخالت مدع املشترك يف حاالت توفر اللجوء للجذ

من إبراز جانبياا وميوالا قصد اعتماد تدرجييا هين دف متكني هذه املدخالت امل ها مسارو

التوجيه، وبتحليلينا  بناء قرارات  املتحكمة يف املؤسساتيةالتربوية  هذه األخرية ضمن املعايري 

ال من حيث الطبيعة وال من  املهنية ملسارااالتفاوت الصارخ ح يتض ملسارات وجانبيات املدخالت

 ميكن  أن امليوالت والرغبات ال ىلإإضافة  .واملدد الزمنية الدراسي واألكادميي حيث املستوى

إذا ما استثنينا حالة  ،قبل ولوج املركزبشكل مسبق وحمددة  األ املشتركع ذاجلبلورا ضمن 

يتحول إىل مفتش يف التخطيط أو  العربيةللغة ا نا أن نشهد أستاذوال ميكن ل املتصرفني، 

أو مستشارا يف التوجيه  الشؤون املادية واملاليةيف التخطيط يتحول إىل مفتش يف  امستشار

كل ما ميكن اإلقدام  ،وبالتايل .دائما حسب  مشروع املرسوم... يتحول إىل مفتش يف التخطيط

 تكوينية مواد  ا متتخللهني مشتركني عجذ لتفكري يف  إرساءهو ا منطق هذا املرسومعليه يف 

 التفتيش فئاتوالتعاون بني خمتلف اجلماعي  للعمل  اليتسه ،شتركالعمل امل ملساحةتنتمي 

 .املنتمية لنفس السلك

بعض التناقضات  كشف نكون قد سامهنا ضمن حدود معينة  يف  أن، نأمل بناء على ما سبق

يشكل ، وأن لصعوبات اليت ستعوق تنفيذ مقتضياتهابعضا من  نارصدو ،وعاليت ختللت هذا املشر

وفق  هذا املشروع وإعادة هندسةسؤولني عن الشأن التربوي ملراجعة ملأمام ا  مربرا كافياذلك 

السياسة التكوينية مبختلف ورهانات اللحظة التربوية حتديات منسجمة مع ة ويتفاعل مقاربة

الدراسة والتوقيع من إىل التنفيذ يف انتظار  طريقهبعد مل يأخذ    ه، وخاصة أنمراكز التكوين

حكومة تصريف  جاء يف زمن و ،ألمانة العامة للحكومة والقطاعات الوزارية املعنيةطرف ا

  .الضائع األعمال  يف الوقت بدل

  باحث قي قضايا التربية والتعليم - (*)
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