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نظرات يف قضية اصالح التعليم باملغرب 
بين الخيار املؤسساتي واالتجاه األكاديمي

هشام العفياوي 

باحث دكتوراه في العلوم اإلنسانية

تقديم:

مما ال شك فيه، أن الوضع التعليمي باملغرب عرف إصالحات 

اختالالت  شابتها  قد  اإلصالحات  هذه  لكن  للمنظومة،  متعددة 

بنيوية ومنهجية لم تمكنها من تحقيق املراد منها في تحقيق تعليم 

في تطلع املغاربة. ومن بين األسباب الرئيسة في ذلك، نجد غياب 

فلسفة وتصور أو رؤية واضحة للتعليم املغربي. 

إن غياب هذه الرؤية الفلسفية )غياب ماهية محددة للتعليم( 

إلى  إصالح  من  البداية،  منذ  يتخبط  جعله  للتعليم،  الواضحة 

آخر، ومن سياسة إلى أخرى، ومن اجتهاد حكومة إلى أخرى. هذا 

واالمكانيات  الفرص  وضياع  الجهد،  وضياع  الوقت،  ضياع  مع 

الكتاني  ادريس  الدكتور  يلخص  الصدد،  هذا  والكفاءات...وفي 

العالم  التعليم بقوله: » ال يخفى عليكم أن كل دولة في  مشكلة 

ومناهجه،  للتعليم  برامج  وتضع  وتخطط  تسهر  نفسها،  تحترم 

يسارية  كانت  سواء  وفلسفتها  وتاريخها،  وديانتها  حضارتها  طبق 

أو يمينية، أول ما يطرح على الدولة املسؤولة وعلى وزارة التعليم 
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وأهداف التعليم، األهداف التي يطمح املسؤولون الى تحقيقها من خالل تكوين أجيال الغد، 

طبق حاجياتهم ومتطلباتهم. كانت مشكلة األهداف والسياسة التعليمية أول مشكل طرح على 

املغرب في بداية االستقالل«1. 

واضحة  فلسفة  لتحديد  األساسية  املرتكزات  تحديد  من  بالرغم  أنه  إلى  باإلضافة،  هذا 

تحديد  من  االستعمار  كارثة  بعد  البالد  مصلحة  على  الغيورة  واللجن  الفرق  وبدأت  للتعليم، 

األرضية واللبنة األساسية لوضع فلسفة تنظيرية للتعليم املنشود للمغرب، إال أن االستعمار 

يعبر عن هوية وخصوصية  لتعليم  لفلسفة واضحة  بلورة  أي  فتئا يحاوالن منع  ما  ومعاوله، 

في  أو غير مباشر  أو تصريحا، بتدخل مباشر  تلميحا  إما  البلد بشكل من األشكال،  وحضارة 

املسألة التعليمية. وكشهادة للدكتور ادريس الكتاني في املوضوع، يبين بقوله » إن السياسة 

االستعمارية ليست سياسة خفية على أي أحد، هم يعرفون ويصرحون بها، ولكنها بلغت القمة 

في احتقار املغرب واحتقار الشعب املغربي، ذلك أن يأتي وزير التعليم الفرن�سي ويقدم لوزير 

التعليم املغربي مشروع إدخال برامج البكالوريا الفرنسية بنصها وفصلها بوزارة التعليم املغربي 

على أساس برنامج: املسالك املزدوجة، ... هذا بالرغم من التنديد بهذا املشروع في وسط األحزاب 

السياسية، واملمثلة للحكومة، وهي تطبق هذه السياسة. ال تفسير لذلك، إال حالة السقوط 

التي يعيشها العالم العربي« 2. 

وبهذا التدخل في الشأن التعليمي، » تم وأد جهود محاولة بلورت تعليم مغربي أصيل مرتبط 

رفض  عبر  ورق،  على  حبرا  وبقيت  أفضل،  غد  إلى  ويتطلع  وتاريخها  املغربية  الحضارة  بهوية 

املسؤولين كل التصاميم التي وضعها الخبراء املغاربة، وكانت النتيجة هي تكريس االزدواجية في 

التعليم على مستوى اللغة، وبإعطاء اللغة األجنبية حصة األسد في املعامالت، بعد 14 عاما 

من تجربتها، هي إعالن فشلها »3.

تنظيرية واضحة  بغياب فلسفة  املغربي  التعليم  ارتباط جوهر مشكلة  يتضح مما سبق،   

تخدم هوية الوطن الحضارية، وبتدخل الوصاية األجنبية فيه، يبقى التساؤل حول ما جدوى 

1-   د. ادريس الكتاني، نظرات في السياسة التعليمية باملغرب، مجلة النداء التربوي، العدد -5 6، السنة 
الثانية 1419هـ 1999 م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 16.

2-   نفس املرجع السابق، ص 27 - 28.
3-   نفس املرجع، ص 28. 
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مسلسل إصالح التعليم باملغرب بعد ارتباط أي مشروع إصالحي باإلمالءات األجنبية؟ وامام 

اإلصالح  مشاريع  معالم  هي  فما  االجنبية،  للوصاية  التعليم  بخضوع  املرتبط  الوضع  هذا 

التعليمي املرتبطة بتوجه الدولة؟ وهل استطاعت التخلي في خيارات مشاريع هذه االصالحات 

هي  وما  الخبراء؟  بشهادة  رافقتها  التي  االعطاب  هي  وما  االجنبية؟  الوصاية  وضغط  تأثير  عن 

او  الرهان  هو  وما  التعليم؟  ملنظومة  إصالحي  نموذج  طرح  في  األكاديمية  االجتهادات  معالم 

الخيار االسا�سي الذي قامت عليه هذه االجتهادات االكاديمية في دعوتها إلصالح هذه املنظومة؟

 للجواب على هذه التساؤالت، تجدر اإلشارة أوال إلى أن أخطر التحديات التي عاشها املغرب 

هو تحدي االستعمار الذي سلبه خيراته وثقافته وحضارته، مما دفع الشرفاء فيه الى النضال 

من أجل مواجهته، وقد استطاع املغرب من تحقيق االستقالل بعد نضال وجهاد مريرين. لكن 

بالنضال  بناء الوطن، في ظل وطن منهوب ومنهوك  الثاني بعد االستقالل هو تحدي  التحدي 

واملقاومة وبالفقر والجهل ومخلفات وتداعيات االستعمار عليه؛ ثقافيا، اقتصاديا، اجتماعيا، 

وسياسيا. ولعل أهم منطلق فكر فيه املغرب لالنطالق من جديد في هذا البناء كان هو االلتفات 

لقطاع التعليم، نظرا ألهميته وبعده االستراتيجي لألمة املغربية ماضيا، وحاضرا، ومستقبال.

ومن املعلوم أن الحديث عن موضوع التعليم ومشاريع إصالحه، وإعادة بنائه بعد االستقالل، 

التي  التركيز هنا على أهم اإلصالحات واملشاريع  إليها أقالم عديدة. لكن سنحاول  قد تطرقت 

طبقت كخيار مرتبط بتوجه الدولة في اآلونة األخيرة، تلك التي استنفذ املغرب تجربته منها بعد 

تطبيقها، والتي اعتبرت كتجربة رائدة من قبل املسؤولين. ونخص بالذكر هنا: مشروع امليثاق 

الوطني للتربية والتكوين واملخطط االستعجالي الذي جاء بعده. 

وقبل عرض مواقف واتجاهات هذه التجارب، نشير الى أهم ما جاء فيهما:

أوال: الخيار املؤسساتي إلصالح التعليم باملغرب نموذجا امليثاق الوطني للتربية 
والتكوين واملخطط االستعجالي املكمل له

أ- امليثاق:

يعد امليثاق الوطني للتربية والتكوين كخيار سيا�سي جاء ليساير املستجدات االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية والتربوية التي دفعت اليها ضرورة تقارير دولية مثل البنك الدولي وكذا 
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بعد أزمات عرفتها بالدنا وال سيما في قطاع التعليم واملجال االقتصادي أساسا، انتهت باللجوء 

إلى تبني سياسة التقويم الهيكلي باعتباره كسياسة اقتصادية مع منتصف الثمانينيات »نتيجة 

املالية  املؤسسة  هذه  لجأت  حيث  الدولي،  النقد  صندوق  ملؤسسة  ديونه  تسديد  في  فشله 

الدولية إلى تقديم هذا البرنامج اإلصالحي في البنيات والبرامج التي يقوم عليها االقتصاد املغربي، 

وذلك سنة 1983، إذ أنه خالل هذه الفترة عرف املغرب فساد بيروقراطيا إداريا وفترة جفاف 

أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع حجم الديون الخارجية، كما أن تراكم املستحقات 

املتأخرة للدين الخارجي ونقص احتياط النقد األجنبي وعدم كفايته لتمويل فواتير الواردات، 

هذا كله ساهم في لجوء مؤسسة صندوق النقد الدولي إلى فرض هذا البرنامج التقشفي الذي 

ينبني أساسا على خلق ضرائب جديدة وقليلة تحل محل الضرائب الكثيرة املعمول بها سابقا 

»1. ونظرا لسياسة التقشف هاته، انعكست على قطاع التعليم اساسا بشكل كارثي، إذ تمثلت 

التعليم؛ والذي أفرز بدوره تعليما هشا ورديئا  املالي على قطاع  التقليل من نسبة االنفاق  في 

العليا،  الشهادات  حاملي  بطالة  وظهور  فيه،  واالدارية  التعليمية  االطر  توظيف  قلة  بسبب 

مستوى  على  األخير  في  األمر  بها  انتهى  واقتصادي،  واجتماعي  سيا�سي  مأزق  في  الدولة  وجعل 

قطاع التعليم للخروج من تداعيات هذه السياسة باللجوء إلى التفكير في وضع إصالح تربوي 

شامل، تضعه لجنة من رجال املقاولة والتعليم واإلدارة واملجتمع السيا�سي واملدني...الخ. ومن 

فعلى  له.  املكمل  االستعجالي  واملخطط  والتكوين  التربية  ميثاق  عن  الحديث  سياق  يأتي  هنا 

مستوى امليثاق، فما هي ماهيته؟ وما هي مضامينه ودالالته؟ وما هي مواطن قوته وضعفه؟

واملعايير  واآلليات  املكونات  من  مجموعة  تضم  إصالحية  منظومة  الوطني  امليثاق  يعتبر 

لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي وتجديده على جميع األصعدة واملستويات قصد خلق مؤسسة 

تعليمية مؤهلة وقادرة على املنافسة واالنفتاح على املحيط السوسيو اقتصادي، ومواكبة كل 

التطورات الواقعية املوضوعية املستجدة، والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية 

والسيما في مجاالت: االتصال واإلعالم واالقتصاد. ويعتبر امليثاق الوطني مشروعا إصالحيا كبيرا 

وأسبقية وطنية، والذي تحددت بموجبه عشرية اإلصالح التربوي )2010-2001( لتحقيق كافة 

إلى  التخلف واألزمات والركود والرداءة  البلد من شرنقة  الغايات واألهداف املرسومة إلخراج 

1-   الباحث محمد علي شبايشب: جامعة محمد الخامس بالرباط، برنامج التقويم الهيكلي باملغرب، 
https://www.tighirtnews.com/?p=39180 .موقع تغيرت نيوز
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بلد متطور حداثي منفتح تسوده آليات الديمقراطية والجودة والقدرة على املنافسة واملواكبة 

الحقيقية.

هذا، »ويتكون امليثاق الوطني من قسمين أساسيين: إذ خصص القسم األول للمرتكزات 

الشركاء  كل  وواجبات  وحقوق  منه  املتوخاة  الكبرى  والغايات  والتكوين  التربية  لنظام  الثابتة 

التجديد  ملجاالت  خصص  فقد  الثاني،  القسم  أما  اإلصالح.  إلنجاح  الوطنية  واملجهودات 

ودعامات التغيير. كما قسم القسم الثاني إلى ست مجاالت كبرى وتسع عشرة دعامة للتغيير. 

وهذه املجاالت الستة األساسية هي:

-1- نشر التعليم وربطه باملحيط االقتصادي.

-2- التنظيم البيداغوجي.

-3- الرفع من جودة التربية والتكوين.

-4- املوارد البشرية.

-5- التسيير والتدبير.

-6- الشراكة والتمويل«1.

كاالهتداء  والثوابت؛  املبادئ  من  مجموعة  إلى  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  يستند 

بالتراث  والتمسك  الدستورية،  بامللكية  والتشبث  الوطنية،  وروح  اإلسالمية،  بالعقيدة 

الحضاري والثقافي واللغوي املغربي العريق، والتوفيق بين األصالة واملعاصرة، والسعي باملغرب 

جعل  في  فتتمثل  الكبرى،  الغايات  أما  الحديثة.  والتكنولوجيا  املعرفة  ناصية  امتالك  نحو 

املتعلم محور اإلصالح والتغيير عن طريق رفع مستواه التحصيلي واملعرفي واملهاري وذلك بتلبية 

ومؤطرة  أطر مستقبلية مؤهلة  تكوين  والعمل على  والحركية.  والوجدانية  الذهنية  حاجياته 

كفأة قادرة على اإلبداع والتجديد وتنمية البالد. وتسعى بنود امليثاق إلى جعل املدرسة املغربية 

منفتحة  جامعة  كذلك  الجامعة  وجعل  والتنشيط  بالحياة  مفعمة  سعيدة  منفتحة  مدرسة 

وقاطرة للتنمية. وينبغي أن تكون املؤسسات التربوية سواء كانت مدارس أم جامعات فضاءات 

مع  حقيقية  شراكة  من  والبد  الذاتي.  والتعلم  للحوار  وأمكنة  اإلنسانية  والحقوق  للحريات 

1-   ميثاق التربية والتكوين، املركز الوطني لإلعالم، الطبعة الثانية، دجنبر، 2003، ص 3.
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بالقطاع  النهوض  في  للمساهمة  اآلخرين  والشركاء  األمور  وأولياء  واآلباء  املحلية  الجماعات 

التعليمي قصد تحقيق الجودة والتعميم وإجبارية التمدرس. ومن ثم، سيكون اإلصالح التربوي 

ميثاقا وطنيا عشريا ذا أهمية وطنية كبرى يحقق نتائجه بشكل مرحلي متدرج خاضع للمراقبة 

والتقويم والتتبع. لكن أغلب هذه الوعود لألسف لم تبلغ مراميها، وهي التي ستمهد الى التفكير 

في املخطط االستعجالي فيما بعد، والذي بدوره سيحاول تحقيق هذه االهداف. لكن سرعان ما 

سيقف عاجزا عن بلوغا هو اآلخر بالرغم من االعتمادات املالية والجهود الكبيرة التي خصصت 

لذلك. إال انه في االخير لم يترجم كل وعوده إلى حقيقة، واستعجاليته خير دليل. 

باملحيط  وربطه  التعليم  نشر  إلى  األول  مجاله  في  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  يهدف 

االقتصادي عن طريق تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة األساليب ومحاربة األمية في إطار 

التربية غير النظامية للقضاء عليها تدريجيا في سنة 2010 بنسبة %20 وبشكل نهائي في 2015 

بنسبة%100 ولن يتم ذلك إال في إطار الالمركزية والشراكة في التربية بين القطاع العام والخاص 

واملجتمع املدني والسلطات املحلية واملجتمع السيا�سي واملنظمات الحكومية وغير الحكومية مع 

توظيف اإلعالم املرئي لتحقيق األهداف املسطرة للقضاء كليا على األمية بكل أنواعها، فضال 

عن خلق تالؤم أكبر بين النظام التربوي واملحيط االقتصادي عن طريق االندماج املتبادل بين 

البيئي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي واملنهي أو عبر االنفتاح  التعليمية واملحيط  املؤسسة 

الوظيفي على الحياة العملية وآفاق اإلبداع إما بواسطة التمرس والتكوين بالتناوب وإما عن 

طريق التكوين املستمر 1.

ويستهدف املجال الثاني من امليثاق التنظيم البيداغوجي وإصالحه وتغييره عن طريق إعادة 

بالثانوي  مرورا  واإلعدادي  األولي  التعليم  من  ابتداء  والتكوين  التربية  أطوار  وتنظيم  الهيكلة 

التأهيلي وانتهاء بالتعليم الجامعي عن طريق تنظيم أسالك التعليم وشعبه وشواهده وأهدافه 

الحاجات  ذات  واملجموعات  األصيل  التعليم  تطوير  مراعاة  مع  تقويمه  وأساليب  ومضامينه 

إصالح  البيداغوجي  اإلصالح  يستتبع  كما  املغاربة.  واليهود  الخارج  في  الجالية  كأبناء  الخاصة 

أنظمة التقويم واملراقبة املستمرة والتتبع واملراقبة بموازاة مع إصالح التوجيه التربوي واملنهي 2.

1-   امليثاق الوطني للتربية والتكوين، املركز الوطني لإلعالم، الطبعة الثانية، دجنبر، 2003، ص من 11 
الى 22.

2-  نفس املرجع، ص 23 إلى 36. 
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أما املجال الثالث فيسعى إلى الرفع من جودة التربية والتكوين عبر مراجعة البرامج واملناهج 

والكتب املدرسية والوسائط التعليمية وتدبير أفضل الستعماالت الزمن واإليقاعات املدرسية 

والبيداغوجية وتحسين تدريس اللغة األمازيغية واستعمالها وإتقان اللغات األجنبية من أجل 

مكونات  ملعرفة  األمازيغية  على  والتفتح  والتكنولوجيا  واملعرفة  العلم  وآليات  مفاتيح  امتالك 

الهوية الثقافية والحضارية دون أن نن�سى االستعمال األمثل والوظيفي للتكنولوجيات الجديدة 

الرياضية  األنشطة  وإنعاش  العلمي  والبحث  والتجديد  التفوق  وتشجيع  والتواصل  واإلعالم 

والتربية البدنية املدرسية والجامعية واألنشطة املوازية1.

وإتقان  البشرية  املوارد  حفز  التركيز على  يتم  البشرية،  باملوارد  الخاص  الرابع  املجال  وفي 

تحسين  مع  والترقية  والتقويم  التوظيف  مقاييس  ومراجعة  عملها  ظروف  وتحسين  تكوينها 

الظروف املادية واالجتماعية للمتعلمين والعناية باألشخاص ذوي الحاجات الخاصة والسيما 

املعاقين منهم2.

إلى سن سياسة  الوطني  امليثاق  والتدبير، فقد دعا  بالتسيير  املتعلق  الخامس  املجال  وفي 

الالمركزية وإقرار الالتمركز في قطاع التربية والتكوين وتحسين التدبير العام وتقويمه بطريقة 

النفقات  وترشيد  والتبذير  البذخ  ومحاربة  التدبير  سياسة  على  اعتمادا  وتوجيهه  مستمرة 

املوارد  بين  التوازن  الشفافية واملحاسبة والديمقراطية وسياسة  بانتهاج  في اإلنفاق  والتحكم 

معاييرها  وضبط  والتجهيزات  البنايات  أنماط  تنويع  على  كذلك  املجال  ويعمل  واملصاريف. 
ومالءمتها مع محيطها وترشيد استغاللها وحسن تسييرها3

ويخص املجال السادس واألخير الشراكة والتمويل عن طريق حفز قطاع التعليم الخاص 

وترشيد  التمويل  موارد  وتعبئة  االستحقاق  لذوي  االعتماد  ومنح  وتسييره  معاييره  وضبط 

تدبيرها4.

وعلى الرغم من هذه املستجدات واملجاالت والدعامات اإلصالحية اإليجابية والطموحة التي 

ينص عليها امليثاق الوطني للتربية والتكوين، فإن هناك في الواقع بعض الصعوبات واملشاكل 

1-  نفس املرجع، ص. 36 إلى 48.
2-   نفس املرجع، ص.49 إلى 53. 
3-  نفس املرجع، ص.53 إلى 60.
4-  نفس املرجع، ص.61 إلى 66.
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البشرية  املوارد  ونقص  العلمي،  والتطور  التعليمية  البرامج  بين  الحاصل  التباعد  في  تتجلى 

واملادية املتاحة للتربية والتعليم، والتنافر بين حاجيات سوق العمل واملناهج التعليمية...الخ.

ب- املخطط االستعجالي:

املغربي  التعليمي  التربوي  للنسق  إنقاذ  خطة  االستعجالي  البرنامج  أو  املخطط   « شكل   

األول  املبدأ  أساسين.  مبدأين  في جوهره على  فيها. ويستند  يتخبط  التي  العديدة  األزمات  من 

يكمن في التخطيط املبرمج الذي يتسم بالتدقيق، والتركيز، واالنتقاء، والفاعلية، واإلجرائية، 

والبراجماتية، وقابلية التنفيذ... واملبدأ الثاني يتضح جليا في التنفيذ الفوري للبرنامج، والتسريع 

في تطبيقه، وترجمته ميدانيا وواقعيا، بدون تريث وال إبطاء وال تأخير، ولو تحقق ذلك التطبيق 

عبر فترات متعاقبة، وتم تنفيذه بشكل استعجالي متدرج عبر سنوات دراسية متوالية. ويقول 

وزير أحمد أخشيشن:« الزمن املدر�سي زمن بطيء، على اعتبار أن إدخال أي تدبير يستغرق 

مدة من الزمن. وهذا يجعل كذلك محاسبة نجاح أو فشل العمليات اإلصالحية يتعدى الزمن 

السيا�سي والحكومي، بل عن النتائج الفعلية لن تظهر إال بعد عشر أو خمس عشرة سنة.

املغربي أحمد أخشيشن، هو  الوطنية  التربية   ومنه، فاملخطط االستعجالي، حسب وزير 

الخطوات  تحدد  وبمثابة خارطة طريق  في ظرف وجيز  لإلنجاز  قابلة  متكاملة  رؤية  عبارة عن 

العملية التي يجب االلتزام بها من أجل إصالح املنظومة التعليمية املغربية. ويمكن اعتبار هذا 

املخطط االستعجالي أيضا بمثابة ميثاق وطني ثان للتربية والتكوين يعتمد في قراراته ومبادئه 

على نتائج تقرير املجلس األعلى للتعليم لسنة 2008م« 1. 

وكما  االستعجالي  البرنامج  هذا  في  التفكير  استوجبت  التي  االساسية  االسباب  وتتلخص   

التي  العديدة  البنيوية والوظيفية، والتعثرات  املغربي املشاكل  التعليم  في منظومة  هو معلوم 

تتخبط فيها املؤسسات التعليمية. ويمكن االشارة هنا الى أسباب عامة وخاصة، ويمكن حصر 

البعض منهما فيما يلي: 

1-   د. جميل حمداوي، مجلة علوم التربية )دورية مغربية متخصصة(، ملف خاص: املخطط االستعجالي 
للتربية والتكوين 2011-2009، العدد 42، يناير 2010م، ص 12.
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اسباب عامة:

- التقارير الدولية التي رتبت املغرب ضمن الدول املتخلفة الفقيرة التي تنتشر فيها الكثير من 

الظواهر واآلفات السلبية الخطيرة كالفقر، الرشوة، املتاجرة في املخدرات، تزييف االنتخابات، 

األمية، استفحال الدعارة، كثرة حوادث السير، غياب الديموقراطية الحقة، االستهانة بحقوق 

االنسان املشروعة الطبيعية واملكتسبة. 

بسبب  و130   126 بين  ما  العاملية  البشرية  التنمية  مؤشر  مستوى  على  املغرب  تأرجح   -

االوضاع املتدهورة على مستوى الدخل الفردي والصحة والتعليم. ناهيك عن تردي االوضاع 

الحقوقية واالجتماعية والثقافية واالنسانية.

- تقرير التنمية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، الذي أشرف عليه البنك الدولي 

بواشنطن، الذي وضع املغرب على صعيد التربة والتعليم في مراتب الدول املتخلفة واالخيرة، 

بحيث صنف املغرب في املرتبة 11 من مجموع 14 دولة عربية وإسالمية1.

أسباب خاصة: 

- فشل اإلصالحات التعليمية السابقة.

الحث  نجد:  بينها  ومن  والتطبيق.  التنظير  مستوى  على  التربوية  النظريات  بعض  كساد   -

على تطبيق نظرية األهداف واألخذ بالنظرية التداولية، واإلشادة بنظرية الجودة. والدعوة الى 

الكفايات، وتمثل  املدرسة، واستنبات نظرية  الشراكة. واستلهام نظرية مشروع  تمثل نظرية 

نظرية االدماج، وااللتزام بخوصصة املقررات الدراسية، وتحريرها تجاريا على ضوء االنضباط 

بمقررات دفتر التحمالت...

- فشل وزارة التربية الوطنية في تطبيق بنود امليثاق الوطني للتربية والتكوين.

- تردي وضع املدرسة املغربية هيكليا ووظيفيا وإنتاجيا وقيميا. كما بدأت تفقد جاذبيتها من 

قبل التالميذ واألسر املغربية، بحيث أصبح التالميذ يغادرونها نحو املدارس الخصوصية. كما 

تحولت املدارس الخاصة بدورها مؤسسات تجارية.

1-   نفس املرجع، ص 13.

9

موقع منار اإلسالم - دراسات وأبحاث محكمة

هشام العفياوي 



- تحول املدرسة املغربية الى فضاء للصراع االجتماعي والتفاوت الطبقي وانتاج االف من 

الطلبة العاطلين بدبلومات ال تستجيب ملعايير السوق الوطنية.

380 ألف طفل عن املدرسة سنويا   - ارتفاع نسبة الهدر املدر�سي، حيث ينقطع أكثر من 

قبل بلوغ 15 سنة عام 2006م بسبب لم تعد املدرسة تؤمن املستقبل لألسر املغربية وتأهيل 

%40، وهو رقم يعاكس فلسفة امليثاق  أبنائهم لفرص العمل في سوق الشغل. وذلك بنسبة 

الذي نص على تعميم التعليم، والقضاء على األمية نهائيا سنة 2015. 

- باإلضافة الى ظاهرة الهدر املدر�سي هناك ظاهرة التكرار التي تؤثر على ميزانية الدولة، إذ 

كانت تزداد بنسبة %13 في االبتدائي، و%17 في الثانوي، وما فوق %30 في االعدادي والسنة 

الثانية من الباكالوريا. علما أن التكرار في الدول املتقدمة ممنوع بموجب القانون.

- تدهور الفضاءات التربوية والتعليمية وضعف البنايات والتجهيزات االساسية. مما كرس 

ظاهرة االكتظاظ في االقسام بسبب قلة املوارد البشرية وقلة بناء االقسام من طرف الدولة.

- املحسوبية في قطاع التربية والتعليم وارتفاع املوظفين االشباح، ونهج سياسة التفييض 

املقنع...

- عدم قدرة املنظومة التعليمية املغربية مع مستجدات الثورة املعلوماتية، وغياب التكوين 

املستمر للمدرسين ورجال ونساء االدارة..

- وعلى املستوى الجامعي، يبرز مشكل االكتظاظ. مع غياب التوازن بين املسالك العلمية 

والتكوينية االدبية. وتفاقم الخصاص في املوارد البشرية1.

 وبناء على هذه االسباب، تقرر البرنامج االستعجالي لتحقيق االهداف الثالثة االتية هي:

- إعداد املدرسة

- تكوين املدرس

- جلب التلميذ إلى املدرسة.

1-   نفس املرجع السابق، ص من ص 13 الى ص 16.
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وهي أهداف لم يستطيع امليثاق بلوغها، لذلك تم التفكير في البرنامج االستعجالي كأولوية 1.

عن  ينم  أساس  بمثابة  هو  موجه،  جوهري  مبدأ  على  االستعجالي  البرنامج  يرتكز  وعليه. 

مقاربة جديدة وعملية تتجلى في:

جعل املتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين وجعل الدعامات األخرى في خدمته وذلك 

بتوفير: 

ـ تعليمات ترتكز على املعارف والكفايات األساسية التي تمكن التلميذ من إمكانيات التفتح 

الذاتي.

ـ توفير األدوات البيداغوجية الالزمة لألساتذة ملمارسة مهامهم، والعمل في ظروف مواتية.

ـ توفير مؤسسات ذات جودة مناسبة لتحقيق التعليم.

وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير 2008 للمجلس األعلى للتعليم، اقترح البرنامج 

ذات  التدخل  مجاالت  تمثل  أساسية  أهداف  أربعة  تحقيق  تتوخى  عمل  خطة  االستعجالي 

األولوية:

1 ـ التحقيق الفعلي لإللزامية التمدرس إلى غاية السن 15 سنة وربطه ذلك بالتعليم األولي، 

وضمان استمرارية هذا التمدرس، لهذه الغاية سيتم تفعيل كل الدعامات الكمية والنوعية. 

االستيعابية  القدرات  بتوسيع  أو  األولي  التعليم  مجال  في  العرض  بتنمية  األمر  تعلق  وسواء 

الوطني،  التراب  مجموع  على  التغطية  وتوسيع  والثانويات،  واإلعداديات  االبتدائية  للمدارس 

كفيلة  تدابير  وبلورة  للتعليم،  مالئمة  ظروف  توفير  خالل  من  التعليمية  املؤسسات  وتأهيل 

ذوو  األطفال  ـ  )الفتيات  التربوية  املنظومة  من   « املقصيين   « لفائدة  الفرص  تكافؤ  بضمان 

الحاجات الخاصة، األطفال املعوزون، أو بنهج سياسة فعالة ملحاربة ظاهرة التكرار واالنقطاع 

املعارف والكفايات األساسية  التعليم على مستوى  الدراسة. والعمل على تحسين جودة  عن 

وتحسين ظروف الحياة واملحيط املدر�سي.

2 ـ حفز روح املبادرة والتفوق في املؤسسة الثانوية وفي الجامعة وهكذا فإن أهمية تفعيل 

إلزامية التمدرس إلى حدود 15 سنة، تفرض تشجيع وتنمية التمدرس إلى ما بعد هذا السن في 

1-   د. جميل حمداوي، مجلة علوم التربية، نفس املرجع، ص 17.
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مستوى الثانوي التأهيلي ثم في التعليم العالي ولهذا الغاية، اتخذت كل التدبير الضرورية من 

أجل تنمية العرض التربوي في الثانوي التأهيلي وتشجيع التميز به من جهة، ومن جهة أخرى 

دعم العرض في التعليم العالي قصد تيسير التحاق الطلبة به، وتأهيل خريجي التعليم وولوجهم 

سوق الشغل، والعمل على الرفع من قيمة البحث العلمي.

3 ـ وفي املقام الثالث: يسعى البرنامج االستعجالي إلى مواجهة اإلشكاالت األفقية للمنظومة 

التربوية، وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنجاح اإلصالح. فمن جهة يتضمن األمر انخراط 

روح  تذكي  حكامة  إرساء  الالزم  من  بات  ثانية،  جهة  ومن  اإلصالح،  عملية  في  التعليم  األطر 

املسؤولية وتضمن قيادة فعالة للمنظومة وتحسين أدائها باستمرار.

 إن التحكم في اللغات، باعتباره عنصرا أساسيا في النجاح املدر�سي واإلدماج املنهي يشكل 

إشكالية أفقية حاسمة، بحيث أصبح االنكباب على دراستها مسألة ملحة اليوم وذلك من خالل 

تحديث تدريس اللغة العربية، وإتقان اللغات األجنبية واالرتقاء بتدريس اللغة األمازيغية.

وأخيرا ال يمكن نجاعة منظومة التربية والتكوين دون تحديد عدة للتوجيه التربوي، تضمن 

االنسجام بين مخرجات املنظومة وحاجيات القطاع االقتصادي وسوق الشغل.

4ـ في املقام األخير ينطوي البرنامج االستعجالي على طموح كبير ينبغي أن تواكبه الوسائل 

مع  املالية  املوارد  ترشيد  تروم  مضبوطة  سياسة  اعتماد  خالل  من  وذلك  بإنجاحه،  الكفيلة 

العمل على توفيرها بشكل مستديم، ألن حجم التكاليف ال يوازيه إال حجم التحديات الالزم 

مواجهتها، ومن تم سيكون من الضروري إحداث جهاز لهذا الغرض قصد تحقيق هذه األهداف 

للحيلولة دون أن تغدو إشكالية التمويل سببا في إبطاء وتيرة إنجاز البرنامج االستعجالي1.

 ويبقى نجاح إنجاز هذا البرنامج رهينا بتوفير شرط التغيير العميق ألساليب التدبير ووضع 

عدة متينة لقيادة مراحل إنجاز مقتضيات البرنامج االستعجالي، وينبغي إزاء هذا الحجم من 

التحديات، تمكين نظام القيادة من الوسائل التي تضمن لها سبيل النجاح.

1-   اململكة املغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، من أجل نفس 
جديد لإلصالح )تقديم البرنامج اإلستعجالي:-2009 2012 م(، التقرير التركيبي، نونبر 2008، ص 3 و4. 
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من  للرفع  مهمة  طموحات  من  البرنامج  هذا  رافقه  وما  امليثاق  هذا  يعتبر  حال،  كل  وعلى 

مستوى التعليم وجودته، فقد رافقتهما هذه املشاريع انتقادات وشهادات مهمة حولهما نذكر 

منها على سبيل املثال ال الحصر فيما يلي:

ثانيا- مواقف واتجاهات حول امليثاق واملخطط االستعجالي 

أغلب  يكن  لم  إذ  الجامعي جاء متسرعا،  أن اإلصالح  الجامعيين  األساتذة  يؤكد عدد من 

جيدا  مستوعبين  يكونوا  لم  أغلبهم  أن  ذلك  من  األدهى  بل  لتطبيقه،  مستعدين  األساتذة 

لإلصالح باألحرى تطبيقه، ورغم أن األمور تحسنت في ما بعد، إال أن النتائج ظلت دون مستوى 

االنتظارات.

ومن املؤاخذات املسجلة على اإلصالح نجد:

-أن البنيات التحتية التي كان من املفروض أن تواكب متطلبات اإلصالح، ظلت متخلفة.

-النقص الحاد في األطر التعليمية على مستوى مجموعة من الشعب مما انعكس ذلك سلبا 

على عملية التحصيل.

-االستعجال واالرتجال 1. 

أصبحنا  والتكوين،  التربية  ميثاق  بفشل  أقررنا  وقد  اليوم،  بورفي�سي:«  جمال  الصحفي 

أزمة  يصفون  الخبراء  بعد.  معامله  تتحدد  لم  جديد.  من  لإلصالح  جديد  مشروع  عن  نتحدث 

اللف والدوران حولها فهي واضحة: ما  التعليم ب »البنيوية«، واألرقام واملعطيات ال تحتمل 

يقرب 300 ألف طفل خرج من النظام التعليمي، ونسبة األطفال بالتعليم األولي ال تتعدى 60 

2006-2005 بلغت على مستوى التعليم االبتدائي  %. نسبة التكرار، برسم املوسم الدرا�سي 

7.12 %، وفي التعليم اإلعدادي%5.16، وفي التعليم الثانوي التأهيلي 9.16%«2.

1-   الصباح التربوي، إصالح التعليم في حاجة إلى إصالح، العدد 2476، األربعاء -26 -3 2008، ص.4. 
2-  جمال بورفي�سي، مسؤولية الدولة واملدرسين، نفس املرجع، ص.4.
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في  النفس االجتماعي:« أن مكامن الخلل  ويصرح الدكتور عبد الرحيم عمران استاذ علم 

تطبيق اإلصالح ومعيقاته على مستوى التنمية وانعكاسات فشل تطبيق اإلصالح على مستوى 
التنمية االجتماعية واالقتصادية » 1

عدم  سببها  بعيد  زمن  منذ  التعليم  قطاع  فيها  يتخبط  التي  األزمة  إن  العلوي:«  اسماعيل 

توفير اإلمكانيات الضرورية إلنجاح املشاريع اإلصالحية التي انطلقت عقب االستقالل.

على  وأتأسف  الالزمة،  املادية  اإلمكانيات  له  توفر  لم  الحكومة  ألن  يفعل؛  لم  امليثاق  إن 

أن اإلمكانيات واالعتماد املالية وجهت دائما لتحسين أجور العاملين. وفي السياق ذاته، أكد 

إفشال  في  سببا  يعد  القطاع  في  والعاملين  املسؤولين  طرف  من  واملثابرة  الحماس  ضعف  أن 

اإلصالحات«2.

وهكذا، تبقى مختلف املواقف واالتجاهات حول واقع التعليم تؤكد على أن التعليم املغربي 

يعرف مجموعة من املشاكل البنيوية، متجاهلة بذلك النقط االيجابية لهذا اإلصالح عن باقي 

اإلصالحات األخرى، بيد أن املشكل الرئيس في فشل اإلصالح يرجع حسب بعض هذه الشهادات 

السابقة إلى ضعف املورد املالي املخصص لقطاع التعليم واستعجالية اإلصالحات في التطبيق. 

مع العلم أن هذه املشاكل نفسها تتكرر في اغلب اإلصالحات وتبرر بنفس السبب للتملص من 

بالنسبة للمشرفين على هذه السياسة دون محاسبة، زد على ذلك هدر للطاقات  املسؤولية 

واألموال. وعلى كل حال تم إقرار الفشل، وسيحاول املغرب من جديد التفكير في مخطط جديد 

الرؤية االستراتيجية، الذي يركز على أهم معالم امليثاق أساسا واملخطط  في  لإلصالح يتجلى 

االستعجالي، مع التركيز من جديد على مشكل الفرنسة كخيار استراتيجي في التعليم املغربي في 

املواد العلمية، وجعلها أساسا وقاعدة تجبر املغاربة على اعتمادها على حساب هوية الوطن 

الحضارية والدينية له ولغته الرسمية. علما أن اعتماد التعليم على لغة املستعمر الذي نهب 

واستنزف خيرات الوطن باعتبارها هي الحل في نظر التوجه الرسمي ملن يرسم معالم اإلصالح 

التعليمي بالبلد. يرهن الوطن في متاهات مستقبلية يصعب التكهن بنتائجها؛ ال على املستوى 

1-  عبد الرحيم عمران، التعليم باملغرب حافظ على طابعه النخبوي، نفس املرجع، ص.6.
2-  نفس املرجع، ص.7.

14

www.islamanar.com - موقع منار اإلسالم 

نظرات يف قضية اصالح التعليم باملغرب بين الخيار املؤسساتي واالتجاه األكاديمي



الثقافي والقيمي أو االجتماعي أو الديني أو االقتصادي أو السيا�سي وحتى على روح الشخصية 

املغربية واملواطنة.

للتنبيه  قاعدة  يشكل  عناصره،  تقادم  من  بالرغم  املوضوع،  هذا  تناول  ألهمية  ونظرا 

ومراجعة لألخطاء، واستدراكا للنصائح والتوجيهات واإلشارات، وتجاوبا مع العقول الصادقة 

املحبة للخير لهذا الوطن. وأشير في هذا املقام ألحد أكبر املنظرين للمسألة التعليمية باملغرب 

الذين شهد لهم أغلب الخبراء بقيمتهم العلمية والتنظيرية في هذا الشأن. وهذه أبرز املعالم التي 

كانوا يركزون عليها في قيام أي إصالح تعليمي حقيقي.

ثالثا: معالم يف اصالح التعليم املغربي؛ االتجاه األكاديمي 

أ- قراءة يف تصور الدكتور عابد الجابري:

يعتبر عابد الجبري من املفكرين املغاربة الذين اهتموا بقضية التعليم أكثر من غيرها، ولم 

يكتف في ذلك بعرض مشاكل التعليم فقط، بل قام بإعطاء بعض الحلول الناجعة ملشروع 

تربوي متميز، ويتجلى هذا املشروع من خالل األفكار األساسية التالية:

الحضارية  والخصوصيات  يستجيب  بما  واملحيط  واألهداف  املضمون  تعريب  ضرورة   _

ثابت  هو  ما  بين  شيئين:  بين  الفصل  يجب  التعريب  وبخصوص  اإلسالمية.  العربية  املغربية 

ومبدئي ال مجال فيه للمراجعة وال للتراجع وبين ما هو قابل للتغيير والتطوير. الثابت هنا هو 

كون اللغة العربية هي لغة املعرفة في املغرب. اللغة هي الوعاء الذي تنصهر فيه الهوية ووحدة 

الوطن واملواطنة. 

من  النوع  هذا  خالل  من  ألنه  التعليمية:  والسياسة  للذات  التاريخي  االستقالل  ضرورة   -

االستقالل التاريخي أي استقالل الوعي وعدم استالبه، يتوقف على استقالل الفكر من جهة 

وعلى تبلور الخصوصية واغتنائها من جهة أخرى وهذا وذاك في الواقع من فعل إنتاج السياسة 

التعليمية، وبالتالي فلتحقيق هذه االستقاللية يبقى هذا الدور متوقفا على استقاللية السياسة 

التعليمية.
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- يجب إعادة االعتبار للهوية واالهتمام بها باعتبارها الجدار الحامي ألي اختراق إيديولوجي 

أو ثقافي من الخارج، ألن سؤال الهوية في زمن العوملة أصبح يشكل هاجس كل الشعوب، واألمة 

التي ال تاريخ وال هوية لها ال ماض وال مستقبل لها.

- توسيع مدى االهتمام بالفلسفة يساهم في تعميق الديمقراطية وإغناء الهوية ألن الفلسفة 

بنت الديمقراطية.

- إن املطلوب من التعليم اليوم وفي ظل هذا الواقع، يجب أال يندمج في تخلف املجتمع، 

بل أن يعمل على تغييره. ألن عالقة التعليم باملجتمع هي عالقة ثنائية االتجاه: فمن جهة يجب 

أن يكون التعليم قادرا على استقبال نتائجه، ومن جهة أخرى يجب أن يكون قادرا على تلبية 

حاجيات املجتمع 1.

التخطيط  إطار  في  يتم  أن  يجب  للتعليم  التخطيط  أن  على  التأكيد  القول،  نافلة  ومن   

للمجتمع ككل.

- في وضع كالوضع الذي يعاني منه التعليم باملغرب، يجب أن يمنح لقطاع التربية والتعليم 

أن  يجب  للتعليم  الوطنية  السياسة  إن  الحزبية.  االعتبارات  عن  االستقالل  من  قدر  أكبر 

يرسمها مجلس أعلى يضم جميع الفعاليات في ميدان التربية والتعليم والبحث العلمي، وكذا 

ممثلين عن هيئات املجتمع املدني ذات العالقة بالقطاع التربوي. ويجب أن تتفرع عن املجلس 

األعلى للتعليم لجان دائمة للمتابعة واملراقبة. ويجب كذلك أن تنظم العالقة بين هذا املجلس 

والوزارة بقانون، حتى يعرف كل مسئوليته.

- ينبغي إدماج التعليم في املجتمع، بمعنى أن املطلوب هو تعميم التعليم في جسم املجتمع 

تعميمه  التعليم وعدم  تقليص  تبرير  أن  في حين  كيانه.  في  والتجديد  التغيير  لتحريك عوامل 

بعدم كفاية املوارد املالية فهذا تبرير يفتقد املصداقية أمام التبذير الذي نشاهده في كثير من 

املجاالت واملناسبات. 

1-  محمد عابد الجابري، قضايا التعليم في مسار متعدد االوجه – التربية والتعليم والتحديات الراهنة 
ابريل  األولى،  الطبعة   ،14 العدد  التنمية، مواقف،  وقصور  والهوية  العوملة  الثقافي؛  واالختراق  التعليم   –

2003، ص. 73 الى 98.
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- على التعليم املغربي أن يبدأ بإصالح أجهزته وتجديدها وفسح املجال أمام العناصر ذات 

الكفاءة واملصداقية. وهذا شأن عام يصدق على اإلدارة املغربية كلها 1.

ب- قراءة في تصور الدكتور املهدي املنجرة

املغربي،  التعليم  ملنظومة  بآرائهم اإلصالحية  الذين ساهموا  بين  املنجرة من  املهدي  يعتبر 

ويعتبر من الباحثين األكاديميين املعترف بكفاءتهم العلمية داخل املغرب وخارجه، وقد شغل 

عدة مناصب في هيأة األمم املتحدة، كما أنه يعتبر أحد املنظرين املستقبليين.

من  املنجرة  املهدي  حسب  املغربي  التعليم  ملنظومة  اإلصالحية  التصورية  النظرة  وتتجلى 

خالل ما يلي:

- ضرورة تعميم التمدرس، وتعريب التعليم.

وهي  الحياة،  في  الحق  إمكانية  ومسالة  بقاء  مسالة  هي  التعليم  في  املجانية  مسألة  إن   -

محاولة بسيطة وصغيرة لتصحيح عدم العدل املوجود في النظام االقتصادي وفي االحتكار وفي 

االستغالل واالستبداد. 

- يجب ان نعطي األهمية لالعتماد على النفس وأظن أن القطاع الذي يجب اال يعتمد على 

النفس  وبالتالي فسياسة االعتماد على  التعليم،  املغاربة، هو قطاع  أموال  فلس واحد خارج 

�سيء أسا�سي وضروري في هذا امليدان الحساس.

- تحديد أولويات السياسات التعليمية ووضوحها، وهذه األولويات هي التي تترجم بها أهداف 

ورؤية وقيم املجتمع التي ال يمكن أن تتحقق إال إذا كان الشعب يأخذ مسؤولية القرار بنفسه 

وبدون وصاية من أحد.

- يجب أن نأخذ بعين االعتبار العالقة ما بين منظور املدرسة االبتدائية واملجتمع والبيئة 

التي تتطور فيها املدرسة واإلمكانيات املرصودة لهذه املدرسة.

- يجب ان يكون هناك نظام مفتوح. إن التكوين األسا�سي اآلن، ال يجب أن يكون فيه التعليم 

االبتدائي ييهئ للتعليم الثانوي وبدوره ييهئ للبكالوريا وبدوره ييهئ للجامعة، والجامعة تيهئ للسلك 

الثالث الذي ييهئ بدوره للدكتوراه. إن دور املدرسة واملعاهد واملؤسسات، هي ان تكون مكانا 

1-   نغس املرجع، ص 73 إلى 98.
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ومجاال للناس، لكي يجدوا جميع االمكانيات والتسهيالت للحصول على املعرفة، وبالخصوص 

لكي يجدوا من يمنحهم التوجيه التربوي.

- يتعين على التعليم الخاص أن يأتي في إطار تكاملي مع ما هو موجود عن طريق التنسيق 

مع التكوين األولي واألسا�سي.

وبالناس  واالجتماعي،  االقتصادي  بالواقع  عالقة  له  الذي  هو  الواقعي  التربوي  النظام   -

وظائف  لشغل  خاص،  تكوين  بعد  أو  مباشرة،  مؤهلين  دراستهم،  انتهاء  عند  يكونون  الذين 

محددة. 

- إذا كانت الجامعة هي وجه ومرآة البالد، فهي مع ذلك لم تستطع إلى حد اآلن اإلجابة عن 

هذا السؤال ما هو دور الجامعة باملغرب، مغرب املستقبل؟

- يجب ان تكون هناك مشاريع وتخطيط على مستوى الوسائل واملوارد البشرية خاصة في 

البحث العلمي 

- ضرورة اندماج الجامعة في وسطها االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

الهوية  عن  والدفاع  بالتعددية  واالهتمام  واإلسالمية  الحضارية  القيم  إلى  العودة  يجب   -

املحلية.

- يجب االيمان بقدرة هذا الشعب، وإمكانياته في االبتكار والتجديد والتغيير 1.

ىلع سبيل الختم

رهينا  يبقى  باملغرب،  التعليمية  املسألة  إصالح  نجاح  رهان  فإن  سبق،  مما  القول  ونافلة 

في نظري بأهم ما يدعوا إليه كل من الجابري واملنجرة وباقي األكاديميين الذين ال يسع املقام 

ذكرهم بالرغم من أهمية تصوراتهم ومقترحاتهم السديدة في املوضوع كالدكتور ادريس الكتاني 

وغيره. ثم يتجلى أيضا في ضرورة االهتمام بالهوية عبر تعريب التعليم؛ ألن اللغة هي ذلك الوعاء 

الذي يحوي وتنصر فيه الهوية ووحدة الوطن واملواطنة، وتحديد أولويات السياسة التعليمية 

1-  عبد الكريم غريب، مع املهدي املنجرة، منشورات عالم التربية، الطبعة األولى، 2007، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، ص 168 إلى ص 190.
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التنمية.  لتحقيق  التغيير  في  الوطن  هذا  وكفاءات  بقدرات  واإليمان  واستقالليتها،  ووضوحها 

اصالح  اي  نجاح  من  مناص  ال  التي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  العدالة  على  وأكد 

النظر  في مشروع واحد، دون  املغاربة  يجمع كل  الذي  املشترك، ذلك  بهما. واالنطالق من  اال 

او االغترار بما في قبعة اآلخر، والقطع التام مع جذور االستعمار وآثاره وثقافته. والعمل على 

تقوية سيادة الوطن باألسس التي بنى عليها القادة العظام والتاريخيون من هذا البلد حضارة 

املغرب قديما وحديثا.
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