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تقدمي

تروم هذه الورقة التاأريخ لأهم املحطات التي مر منها 

الكتاب املدر�سي املغربي منذ فرتة احلماية اإىل اأوائل العقد 

من  �سنوات   10 حوايل  بعد  اأي  الثالثة،  الألفية  من  الثاين 

جتريب الكتاب املدر�سي املتعدد الذي اأقره امليثاق الوطني 

للرتبية والتكوين.

وطيلة هذه الفرتة التي متتد حوايل قرن من الزمان 

مركزية  اأداة  املدر�سي  الكتاب  �سكل   )2012-1912(

للتعلم وم�سدرا وحيدا للمعرفة، خا�سة يف فرتة احلماية 

واملقررات  املناهج  مراجعة  كانت  كما  ال�ستقالل،  وغداة 

الدرا�سية واإ�سالح الكتاب املدر�سي من املطالب اجلوهرية 

املنظومة  عرفتها  التي  الإ�سالحية  املحاولت  كل   يف 

الرتبوية الوطنية.

اإ�سهاما  الورقة  هذه  من  جنعل  اأن  ارتاأينا  وهكذا 

املغرب  ذاكرة  ترميم  اإىل  الرامية  املحاولت  متوا�سعا يف 

الرتبوي، كما اأن »كل عمل اإ�سالحي ل يكتب له النجاح اإل 

املتمثلة  العالقة اجلدلية  الأ�سا�سية هي  ركيزته  كانت  اإذا 

ا�ست�سرافا  احلا�سر  وحتليل  املا�سي  بجذور  الهتمام  يف 

كان  املدر�سي  الكتاب  اأن  الثابت  من  اإنه  حيث  للم�ستقبل، 

الكتاب املدر�سي 

مطبوع منظم موجه 

لال�ستعمال داخل عمليات 

التعلم والتكوين املتفــق 

عليهــــــا وهو »الأداة 

الرئي�سة املعتمدة يف نقل 

املعارف وتلقينها وتوفري 

ما يحتاجه املتعلم واملعلم 

واآباء التالميذ واأوليائهم من 

معارف واأن�سطة ومتارين 

م�ساعدة«

❞

❝

املحطات الكربى 

لتاريخ الكتاب املدر�سي املغربي*
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جلة علوم التربية ـ العدد: 61
م

دائما اأداة عمل ل غنى عنها لكل من التلميذ 

.
1
واملدر�س يف كل نظام تربوي«

ومن املوؤكد اأي�سا » اأن الكتاب املدر�سي قد 

خ�سع �سواء يف ت�سوره اأو يف اأوجه ا�ستعمالته 

ب�سيا�سات  جمملها  يف  ارتبطت  لت�سورات 

الأنظمة  بتطور  عالقتها  يف  خمتلفة،  تربوية 

.
3
الرتبوية وحميطها ال�سو�سيواقت�سادي «

غياب  اإىل  النتباه  اأن  بالذكر  واجلدير 

دفع  املدر�سي،  الكتاب  لتاريخ  حمكم  توثيق 

الوزارة الو�سية اإىل التفكري يف اإحداث ف�ساء 

ذاكرة الكتاب املدر�سي، ينطلق تاأ�سي�سه من 

تنظيم معر�س يوثق لأهم املراحل التاريخية 

الوزارة  وتطمح  املدر�سي،  الكتاب  لإنتاج 

اإىل م�ستوى موؤ�س�سة  الف�ساء  »اأن يرقى هذا 

تتوفر على كل �سروط  الذات،  قائمة  ر�سمية 

واآليات  ومادية  ب�سرية  موارد  من  العمل 

الكتاب  ذاكرة  اإحياء  من  متكن  تدبريية 

طويلة  فرتة  �سلبيات  جتاوز  ق�سد  املدر�سي، 

ات�سمت بالن�سيان والالمبالة، وذلك عرب :

 ••التوثيق ملختلف مراحل اعتماد اأو اإجناز 

كتب مدر�سية؛

 ••جتميع الكتب املدر�سية واملحافظة عليها 

من التلف وال�سياع؛

. •• 4
التاأريخ ملراحل تطور الكتاب املدر�سي

املوؤ�س�سات  اإ�سراك  عملية  مكنت  وقد 

و�سركاء  الوطنية  الرتبية  لوزارة  التابعة 

النظام الرتبوي )61 موؤ�س�سة من اأكادمييات 

من  الن�سر(  ودور  التكوين  ومراكز  ونيابات 

جتميع 17000 كتاب و200 تقرير بحث ودرا�سة 

.
5
حول الكتاب املدر�سي

غري اأن ماأ�س�سة الف�ساء املذكور مل يكتب 

له النجاح، حيث اقت�سر ا�ستثمار الكتب التي 

مت جتميعها يف عر�سها برواق الوزارة بدورات 

املعر�س الدويل للكتاب بالدار البي�ساء.

وهناك، لبد من التذكري ببع�س التجارب 

:
6
الدولية يف هذا ال�سدد، من قبيل

الذي  الأوروبي،  “ذكاء”  •• “برنامج 
واإعالمية  علمية  �سبكة  تطوير  ي�ستهدف 

قدمية  مدر�سية  كتب  عن  البحث  بغر�س 

واملحافظة عليها، وتي�سري التبادل العلمي بني 

الدول.

الكتب  يف  للبحث  الدولية   ••اجلمعية 

غري  اأهداف  ذات  رابطة  وهي  املدر�سية، 

البحث عن  بوا�سطة  اأ�سا�سا،  ت�سعى  جتارية، 

وا�ستعمال  جودة  حت�سني  اإىل  املعلومات، 

معرفة  على  تعمل  كما  املدر�سية.  الكتب 

لقدرات  امل�ستعملة  الكتب  مدى مالءمة هذه 

املتعلمني ولهتماماتهم وحاجاتهم”.

اإىل  الورقة  هذه  ق�سمنا  فقد  ذلك،  اإىل 

الكتاب  لتاريخ  الأول  خ�س�سنا  حمورين، 

اأوائل  اإىل  احلماية  عهد  من  املدر�سي 

للكتاب  ال�سبعينات وما تال ذلك من اعتماد 

الثاين  املحور  واأفردنا  الوحيد،  املدر�سي 

نتاج  كان  الذي  املتعدد  املدر�سي  للكتاب 

للرتبية  الوطني  امليثاق  اأقره  الذي  الإ�سالح 
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القرن  من  الأوىل  الع�سرية  خالل  والتكوين 

احلايل.

تاريخ الكتاب املدر�سي

املدر�سي  الكتاب  تاريخ  قبل اخلو�س يف 

الدعامة  بهذه  التعريف  من  لبد  املغربي، 

والوظائف  الأهمية  حيث  من  البيداغوجية 

وموقعها يف اإ�سالح املنظومة الرتبوية.

مفهوم الكتاب املدر�سي

موجه  منظم  مطبوع  املدر�سي  الكتاب 

والتكوين  التعلم  عمليات  داخل  لال�ستعمال 

وهو » الأداة الرئي�سة املعتمدة 
 7

املتفــق عليهــــــا

ما يحتاجه  وتوفري  وتلقينها  املعارف  نقل  يف 

واأوليائهم من  التالميذ  واآباء  واملعلم  املتعلم 

8
معارف واأن�سطة ومتارين م�ساعدة«

 اأن الكتاب املدر�سي 
9
ويرى الآن �سوبان«

معد  موؤلف  كل  على  يحيلنا  عمومه،  يف 

لكل  موجه  بذلك  وهو  تعليمية،  لأغرا�س 

واإىل  وال�سعب  امل�ستويات  وجلميع  التالميذ 

املدر�سني كذلك«.

املدر�سي  الكتاب  تعاريف  تعدد  ورغم 

اأحد  جعله  على  جتمع  فاإنها  وتنوعها، 

التعليمية- العملية  يف  الأ�سا�سية  الدعامات 

باأنه  العربية  املدار�س  يف  و»يو�سف  التعلمي 

يف  العربية  املدر�سة  واأن  للمنهاج  املرادف 

املدر�سي  الكتاب  ت�ستخدم  التعليمي  واقعها 

.
10

م�سدرا اأ�سا�سيا ووحيدا للتعليم«

اأهمية الكتاب املدر�سي واأ�سنافه

يحتوي  مبا  املدر�سي  الكتاب  يعترب 

اآليات  اأهم  من  تعليمية  ن�سو�س  من  عليه 

املجتمع  ثقافة  لرت�سيخ  البيداغوجي  الفعل 

والجتماعية  الثقافية  جوانبها  بكافة 

.
11

والقت�سادية

وتنوع  املعرفة  م�سادر  تعدد  ورغم 

اأداة  املدر�سي  الكتاب  يظل  الرقمية  املوارد 

جملة  للمتعلمني  يتيح  �سرورية  ديداكتيكية 

وي�ستمد  املنظمة،  واملفاهيم  املعارف  من 

لدن  من  ا�ستعماله  طبيعة  من  جناعته 

ملنظومتنا  وبالن�سبة   
12

واملتعلمني. املدر�سني 

التمدر�س  �سروط  �سوء  وعلى  الرتبوية، 

الكتاب  “يعترب  التعليمية  مبوؤ�س�ساتنا 

املدر�سي العمود الفقري للمنهاج الرتبوي، اإذ 

ي�سكل امل�سدر الوحيد الذي يعك�س م�سامني 

البنية  م�ستويات  ويرتجم  التعليمية،  املنهاج 

على  يظل  لذلك  ومتف�سالتها.  التعليمية 

اأكرب  تكت�سب  التي  الأداة  الرتبوي  امل�ستوى 

 ،
13

التعليمي-التعليمي للفعل  حمركة  �سلطة 

الكتب  التمييز عادة بني �سنفني من  وميكن 

املدر�سية:

تخ�سع  املدر�سية  الكتب  من  -�سنف  	
يف بنائها لتدرج ن�سقي، يتم مبقت�ساه ترتيب 

يف  املقررة  والأن�سطة  املحتويات  وتنظيم 

مادة معينة، ويف م�ستوى معني، وفق ما متليه 

�سرورات النقل الديداكتيكي ؛

-�سنف من الكتب املرجعية املوازية،  	
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اأو  لال�ستزادة  والتلميذ  املدر�س  اإليها  يلجاأ 

لتو�سيح بع�س الق�سايا واجلوانب الواردة يف 

ال�سنف الأول من الكتب املدر�سية.

الكتاب املدر�سي يف عهد احلماية

اأبعاد ال�سيا�سة ال�ستعمارية باملغرب: ✓✓✓

الكتاب املدر�سي  تاريخ  اإن احلديث عن 

ما قبل ال�ستقالل يقودنا اإىل الإملام بخلفيات 

و»من  ببالدنا  الكولونيايل  التعليم  واأبعاد 

التي  التعليمية  ال�سيا�سة  تكون  اأن  البديهي 

املغرب  يف  الفرن�سي  ال�ستعمار  لها  خطط 

و�سلكها بالفعل، �سيا�سية ا�ستعمارية تن�سجم 

اأثناء  عليها  �سار  التي  ال�سيا�سة  جمموع  مع 

احتالله للبالد. وهذه ال�سيا�سة مل تكن عفوية 

ول تلقائية، واإمنا كانت نتيجة تخطيط دقيق 

.
14

وحمكم«

»اإن ا�ستخال�س ابعاد ال�سيا�سة التعليمية 

املطبقة باملغرب من لدن فرن�سا اإبان احلماية 

ي�ستوجب العتماد على ن�سو�س خمتارة من 

اأدبيات كبار منظري نظام احلماية الفرن�سية 

باملغرب، وخا�سة منهم الأوائل الذين و�سعوا 

اخلطوط العري�سة لب�سط الهيمنة ال�سيا�سية 

على  والثقافية  والع�سكرية  والقت�سادية 

املغرب اأمثال ليوطي وجورج هاردي ولوجلي 

.
15

وبول مارتي«

يقول هاردي، يف لقاء مبكنا�س عام 1920 

الذين  الفرن�سيني  احلكام  من  جماعة  مع 

اأ�سندت اإليهم مراقبة بع�س املناطق:

يف  املغرب  دخل   1912 �سنة  »منذ 

اأر�سا  الواقع  يف  ا�سبح  وقد  فرن�سا،  حماية 

الفرن�سيني  نحن  نعرف  ولكننا  فرن�سية.... 

الكامل.  الن�سر  يعني  ل  ال�سالح  انت�سار  اأن 

اإن القوة تبني الإمرباطوريات، ولكنها لي�ست 

هي التي ت�سمن لها ال�ستمرار والدوام.

اإن الروؤو�س تنحي اأمام املدافع، يف حني 

يف  والرغبة  احلقد  نار  تغذي  القلوب  تظل 

النتقام، يجب اإخ�ساع النفو�س بعد اإخ�ساع 

�سخبا  اأقل  املهمة  هذه  كانت  واإذا  الأبدان، 

تتطلب  فاإنها �سعبة مثلها، وهي  الأوىل،  من 

16
يف الغالب وقتا اأطول«

يت�سح من كالم »هاردي«، اإذن »اأن على 

ال�سلطات الفرن�سية باملغرب اأن تفكر يف و�سع 

ا�سرتاتيجية موازية ل�سيا�سة القوة الع�سكرية 

يف  والدوام  ال�ستمرارية  ب�سمان  لها  ت�سمح 

ولميكن  العربي.  املغرب  من  املنطقة  هذه 

لهذه ال�سرتاتيجية اأن تتاأ�س�س اإل على الرتبية 

.
17

والتعليم«

�سكان  اأن  هاردي«  »امل�سيو  ويالحظ 

واليهود  امل�سلمون   : ثالث  طوائف  املغرب 

اخلا�سة  ثقافتها  طائفة  ولكل  والأوربيون، 

التطوير  اأو  والتجديد  اخلا�س.  وتعليمها 

الذين �سيكون على احلماية الفرن�سية اإدخاله 

على التعليم يجب اأن يراعي، يف نظره، هذا 

التق�سيم الطائفي، اأول، كما يجب اأن يراعي 

18
الو�سعية اخلا�سة لكل طائفة«
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التعليم  »هاردي«  اعترب  فقد  وهكذا، 

�سالحا فعال اأقوى من املدافع، و»هذا التعليم 

اإنه  الع�سكري،  لالحتالل  كامتداد  �سيعترب 

بو�سوح  تعك�س  ل�سيا�سة  بدقة  مهياأ  تخطيط 

، وتكري�س تعليم 
19

الإيديولوجية ال�ستعمارية

التو�سعية،  نواياها  و  اأغرا�سها  يخدم  طبقي 

كما »ينبغي اأن ي�سعى التعليم اإذن اإىل تاأكيد 

باإعادة  ي�سمح  واأن  الجتماعية،  ال�ستاتيكية 

.
20

اإنتاج نف�س العالقات الجتماعية القائمة«

التي  الأ�س�س  جوهر  اإجمال  كانت  تلك 

التعليمية  �سيا�ستها  فرن�سا  عليها  اأقامت 

لهذه  الكاملة  ال�سورة  اأن  غري  باملغرب، 

ال�سيا�سة �ستكتمل بعد �سدور الظهري الرببري 

الوفاة  ورقة  »مبثابة  كان  الذي   1930 عام 

التي �سجلت موت ذلك املخطط ال�ستعماري 

منذ  اإعداده  على  احلماية  رجال  داأب  الذي 

قيام  �سجلت  التي  امليالد  وورقة   ،1914 �سنة 

21
احلركة الوطنية املغربية....

الو�سعية  عن  التقدمي  هذا  اأوردنا  لقد 

الفرن�سية،  احلماية  اإبان  باملغرب  التعليمية 

املدر�سي  الكتاب  للحديث عن  وذلك متهيدا 

التي  الأ�سا�سية  الأدوات  اإحدى  �سكل  الذي 

املغربي  املواطن  جلعل  امل�ستعمر  اعتمدها 

يتن�سل من قيمه وهويته الوطنية.

القرن  من  ال�ستينيات  حدود  فاإىل 

املا�سي، كانت الكتب املدر�سية امل�ستخدمة يف 

جل املدار�س املغربية، هي كتب مت ا�ستقدامها 

للكتب  بالن�سبة  عربية  اأجنبية  بلدان  من 

الفرن�سية،  للكتب  بالن�سبة  واأوربا  العربية، 

بالن�سبة  عديدة  م�ساكل  يطرح  كان  مما 

�سواء،  حد  على  عندئد  واملعلمني  للمتعلمني 

واإمنا  فح�سب،  اللغوي  ال�سعيد  على  لي�س 

والثقايف  الجتماعي  ال�سعيد  على  اأي�سا 

.
22

وال�سيا�سي والديني وغريه«

العتماد  فرتة  ات�سمت  فقد  وهكذا، 

حتى  امتدت  والتي  امل�ستورد،  الكتاب  على 

على  الكلي  بالعتماد  ال�ستقالل،  مطلع 

ا�سترياد الكتاب املدر�سي من خارج املغرب، 

تواريخ  يف  تنجز  الكتب  طبعات  كانت  اإذ 

وبلدان خمتلفة، وهي يف اأغلبها م�ستوردة من 

فرن�سا وال�سرق الو�سط. بل اإن  بع�س الكتب 

لبنان،  وطبعت يف  املغرب،  داخل  تاأليفها  مت 

.
23

خ�سو�سا بع�س كتب القراءة

يف  امل�ستعملة  املدر�سية  الكتب  من  مناذج 
عهد احلماية باملغرب24

 ، اأجزاء	--  5 يف  كتاب  امل�سورة:  القراءة 

�سدر �سنة 1932، تاأليف جماعة من الأ�ساتذة، 

وهو كتاب �سادر عن وزارة املعارف يف لبنان 

و�سورية والعراق واململكة الأردنية الها�سمية.

يف	--  واملطالعة،  التهجي  يف  البداية 

مب�سر،  املعارف  دار  عن  �سادر  اأجزاء، 

الأ�ساتذة،  من  جمموعة  تاأليف   ،1953 �سنة 

تدري�سه  املعارف  وزارة  قررت  كتاب   وهو 

لريا�س الأطفال.

 ، اأجزاء	-- يف  املحفوظات،  يف  املختار 
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تاأليف   ،1954 �سنة  الثانية  الطبعة  �سدرت 

جمموعة  مدير  الربيع،  حممد  بن  حممد 

اأعلى  بتطوان، ويف  اإ�سماعيل  مولي  مدار�س 

املعارف  وزارة  )قررت  الغالف  �سفحة 

تدري�س هذا الكتاب مبدار�سها البتدائية(

Le premier livre de	-  
l’ecolierMagrebin, par M.Mesnard, 
A.Mesnard et G.Dupont, Smle, 
Casablanca,1947.

Tous à l’école, par 	-

L.Bousson(directeur de secteur scolaire 
musulman) et j.Lahitte (inspecteur de 
l’enseignement primaire musulman) 
librairie Delagrave, Paris, 1954.

Pour	-  Ahmed, Zohra et leurs amis, 
j.H. Dubascoux, éditions Arrault-Tours 
1948.

Bonjour, Ali !Bonjour, 	-

Fatima ! (Premier livre de lecture courante 
pour le cours préparatoire des écoles 
Franco-Musulmanes), Paul Bourgeois et 
Léon Basset, Fernand Nathan, 9° édition, 
Paris 1949.

لقد كانت هذه العناوين مناذج من 

الكتب املدر�سية امل�ستوردة التي كانت ت�ستعمل 

يف منطقة احلماية الفرن�سية، والتي حتمل يف 

الغالب م�سامني غريبة عن املجتمع املغربي.

وعندما يتعلم التلميذ يف كتاب مدر�سي، 

مل يتم تاأليفه يف بيئته الثقافة والجتماعية، 

»فكاأننا نلب�سه لبا�سا غري لبا�سه الوطني، 

مع ما ي�ستتبع ذلك من حتلل وتن�سل من 

القيم الدينية والهوية الوطنية وجعل عميق 

.
25

بتاريخه»

الكتاب املدر�سي غداة اال�ستقالل

لقد وجد املغرب نف�سه غداة ال�ستقالل 

اأمام تعليم ا�ستعماري نخبوي ومت�سعب وجه 

وطم�س  الحتالل  جذور  لرت�سيخ  اأ�سا�سا 

الكربى  الأهداف  فاإن  لذا،  الوطنية،  الهوية 

للتعبري  جاءت  املوحدة  الوطنية  للمدر�سة 

املوروث  جتاوز  يف  اجلاحمة  الرغبة  عن 

للنه�سة  طريقا  التعليم  وجعل  الكولونيايل، 

احلقيقية. »ومل تكن فرن�سا تظن اأن ما كانت 

ي�سكل  اأن  ميكن  التعليم  ميدان  يف  به  تقوم 

هذا  يف  بديلة  ب�سيا�سة  للمطالبة  اأر�سية 

تنجزه  اأن ما  واثقة من  واإمنا كانت  امليدان، 

ي�سري يف الجتاه ال�سحيح لتطبيق م�سروعها 

بداأته  والذي  العربي  باملغرب  العام  الرتبوي 

اجلوانب  اأن  غري  تون�س.  يف  ثم  اجلزائر  يف 

التي اعتمدتها يف و�سع وتنفيذ هذا امل�سروع 

هي التي حركت كيان ال�سعب املغربي وقادته 

ركائز  بعد  فيما  اعتربت  مبادئ  لت�سور 

.
26

ال�سيا�سة التعليمية للمغرب امل�ستقل«

يف  الوطني  البديل  �سياغة  اأجل  ومن 

امللكية  اللجنة  ا�ستندت  التعليم،  ميدان 

اقرت  والتي   1957 �سنة  التعليم  لإ�سالح 

والتوحيد  التعميم   : التالية  الأربعة  املبادئ 

والتعريب واملغربة كاأ�سا�س لل�سيا�سة التعليمية 

يف املغرب.
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الأعلى  املجل�س  اأ�س�س   1959 �سنة  ويف 

ليقوم مقام اللجنة امللكية 
 27

للرتبية الوطنية

املذكورة، كما حظيت امل�ساألة التعليمية غداة 

ال�ستقالل بانعقاد ثالث مناظرات )املعمورة 

1964، اإيفران 1970، اإيفران 1980( وبقائمة 
 28

واللقاءات واملرا�سيم  الظهائر  من  طويلة 

لكنها قلما نالت اإجماعا وطنيا.

الهواج�س  من  التعليم  م�سكل  كان  لقد 

املوؤرقة للحكومات املغربية غداة ال�ستقالل، 

املدار�س  قلة  يف  وا�سح  ب�سكل  ذلك  و«يتمثل 

اأو انعدامها يف كثري من املناطق، ويف �سعف 

املدر�سني،  م�سكل  عن  ف�سال  التجهيزات، 

املقررات  وم�سكل  املدر�سية،  الكتب  وم�سكل 

كان  الذي  الوقت  يف  هذا،  الدرا�سية.... 

ومل  الدرا�سة  �سن  البالغني  الأطفال  عدد 

يلتحقوا بعد باملدر�سة يتجاوز املليون بكثري. 

املرفوعة  ال�سعارات  املقابل كان من بني  ويف 

ملواجهة خمططات احلماية هو : فتح املدر�سة 

.
29

اأمام اجلميع

ويعترب املخطط اخلما�سي الأول )-1960

للنهو�س  ا�سرتاتيجي  تخطيط  اأول   )1964

الوطنية.  اأ�س�سها  وو�سع  املغربية  باملدر�سة 

مراحل  اأخ�سب  املرحلة  هذه  »كانت  وقد 

الرتبية  م�ستقبل  يف  ال�سرتاتيجي  التفكري 

والثقافة يف املغرب. 

ال�سروط  اأعدت  املرحلة  هذه  ففي 

وقد  الوطنية...  املدر�سة  لقيام  ال�سرورية 

ح�سب  املرحلة  تلك  يف  ال�سروط  هذه  متثلت 

ظروفها، يف ثالثة مطالب :

م�سمون  ذات  درا�سية  برامج  �سياغة   1- 

الواقع  ملعطيات  ي�ستجيب  – اإ�سالمي  عربي 

املغربي ومعطيات العامل املعا�سر؛

هذا  ترتجم  مدر�سية  كتب  اإعداد   -  2

التوجه على م�ستوى املواد الدرا�سية؛

.
30

3 - تعريب التدري�س ك�سرط للتوحيد

اإحدى  املدر�سي  الكتاب  �سكل  وهكذا، 

النكباب  مت  حيث  الوطنية،  املدر�سة  لبنات 

كتاب  اعتماد  اأفق  يف  املدر�سي  التاأليف  على 

من  امل�ستوردة  للكتب  بديل  وطني  مدر�سي 

الغرب ومن امل�سرق العربي.

فرتة  تق�سيم  ميكن  ال�سياق،  هذا  ويف 

اعتماد الكتاب املدر�سي الوطني اإىل مرحلتني 

:
31

اأ�سا�سيتني

مرحلة حرية التاأليف املدر�سي: - أ

تاأليف  جمال  بداأ  ال�ستقالل،  بداية  مع 

الهتمام  من  مزيدا  يلقي  املدر�سي  الكتاب 

�سواء من جانب املوؤلفني اأو من لدن النا�سرين 

املغاربة.

املدر�سية  الكتب  بع�س  اأخذت  وهكذا، 

املوؤلفة واملن�سورة واملطبوعة داخل املغرب من 

ت�سق طريقها بكيفية تدريجية،  املغاربة  لدن 

املدر�سية  الكتب  بني  موقعا  لها  لتتخذ 

امل�ستعملة داخل املوؤ�س�سات التعليمية املغربية، 

خ�سو�سا الكتب املتعلقة بتدري�س مادة اللغة 

العربية التي كانت ال�سباقة يف هذا املجال.

والن�سر  بالتاأليف  الهتمام  تزايد  وقد 
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الدرا�سية،  املواد  باقي  لي�سمل  املدر�سيني، 

لنف�س  بالن�سبة  حتى  املوؤلفات  لتتعدد  بل 

التي  الرقعة  وزادت  وامل�ستوى.  التخ�س�س 

ات�ساعا،  الوطنية  املدر�سية  الكتب  حتتلها 

ت�ستورد  كانت  كتب  حمل  بالتدريج  لتحل 

مادة  حتى  اأ�سبحت  وقد  املغرب،  خارج  من 

املوؤلفني  بني  للتناف�س  جمال  الفرن�سية  اللغة 

والنا�سرين املغاربة.

من  هم  الرتبويون،  الفاعلون  »وكان 

داخل  ي�ستعملونها،  التي  الكتب  يختارون 

الرتبوية  للمعايري  تبعا  التعليمية،  املوؤ�س�سات 

اإما  املدر�سني،  باتفاق  حتديدها  يتم  التي 

على �سعيد املوؤ�س�سة التعليمية اأو على �سعيد 

.
32

املقاطعة الرتبوية للتاأطري الرتبوي«

وقد �سكلت �سل�سلة »اإقراأ« لأحمد بوكماخ، 

ت�ستع�سي  رائدة  املرحلة، جتربة  خالل هذه 

مازالت  حيث   .
33

والتجاوز الن�سيان  على 

ال�سل�سلة تطبع من جديد ومت اقتناوؤها من لدن 

جيل ال�ستينيات وال�سبعينيات كعربون امتنان 

وارتباط وجداين بن�سو�سها و�سورها.

وتهم  اأجزاء،  خم�سة  يف  ال�سل�سلة  تقع 

الق�سم  من  البتدائي  التعليم  م�ستويات 

التح�سريي اإىل الق�سم املتو�سط الثاين، يقول 

والفنون  التعليم  وزير  الفا�سي  حممد  عنها 

»اإقراأ«  كتاب  ت�سفحت  فقد  »وبعد  اجلميلة 

الذي و�سعتموه للمدار�س البتدائية املغربية، 

عليها  و�سع  التي  احلية  الطريقة  فاأعجبتني 

يف  املعلمون  ي�ستخدمه  لن  بحيث  الكتاب، 

�سيجدون  ولكنهم  الهجائية،  احلروف  تعليم 

يف هذا الكتاب املفيد ما يعينهم على تدري�س 

واخلط  كالإمالء  الأخرى  املواد  من  عدد 

العامة  امل�سلحة  من  راأينا  فلذا،  والر�سم... 

الأق�سام  يف  الكتاب  هذا  ا�ستعمال  يقرر  اأن 

الإعدادية باملدار�س البتدائية املغربية ابتداء 

.
34

من فاحت اأكتوبر 1956»

لأحمد  »اإقراأ«  �سل�سة  على  عالوة، 

املدر�سية  الكتب  من  مناذج  ن�سوق  بوكماخ، 

التي عرفتها ال�سنوات الأوىل من ال�ستقالل، 

ومنها على �سبيل املثال، ل احل�سر، :

املغربية،  للمدار�س   ، العربية •• التالوة 

�سادرة عن دار الكتاب بالدار البي�ساء �سنة 

1957، وهي من تاأليف جماعة من الأ�ساتذة. 

»�سد  تروم  اأجزاء،  خم�سة  يف  ال�سل�سلة  تقع 

املغاربة،  املعلمون  به  ي�سعر  الذي  الفراغ 

نتيجة عدم توفر التالميذ باملغرب على كتب 

املغرب،  واقع  مو�سوعاتها  ت�ساير  مدر�سية، 

الذين  حميطهم  يف  بتالميذها   وت�سري 

.
35

يحيون فيه«

ال�سهادة  لق�سم  املف�سرة  •• التالوة 

اللطيف،  عبد  بنحيدة  تاأليف  البتدائية، 

املعارف  ومكتبة  مكتبةال�سالم  عن  �سادرة 

يف  الأخرى  هي  ال�سل�سلة  تقع   .1968 �سنة 

البتدائية،  املرحلة  تغطي  اأجزاء  خم�سة 

و�سدرت طبعتها الثانية �سنة 1970.

بني  فمن  الفرن�سية،  باللغة  اأما 

املفت�س  �سل�سلة  عندئد،  املتداولة  الكتب 
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 et  lire  bien«  Tranchartتران�سار الفرن�سي 

اأجزاء،  خم�سة  يف  تقع  comprendre«التي 

البيئة  على  املغربي  املتعلم  نافذة  وكانت 

الأجنبية وعلى اأ�ساليب واأمناط عي�س خمتلفة 

عن الواقع املعا�س.

مرحلة الكتاب املدر�سي الر�سمي الوحيد36

 ••مرحلة توجيه التاأليف املدر�سي )الكتاب 

الوحيد(:

الرتبية  لوزارة  املبا�سر  الإ�سراف  بداأ 

بداية  مع  املدر�سي،  التاأليف  على  الوطنية 

والثانوي،  لالإعدادي  بالن�سبة  ال�سبعينات، 

للتعليم  بالن�سبة  الثمانينات،  بداية  ومع 

البتدائي.

وقد ات�سمت هذه املرحلة، التي من املفيد 

باأمرين  متمايزتني،  حمطتني  اإىل  تق�سيمها 

اثنني :

الأول ويتمثل يف تعريب تدري�س الفل�سفة  ✓✓

للمواد  التدريجي  والتعريب  والجتماعيات 

والإعدادي  البتدائي  التعليم  يف  العلمية، 

والثانوي؛

التعليم  اعتماد  يف  ويتجلى  الثاين  ✓✓

بداية  مع  تنفيذه  يف  وال�سروع  الأ�سا�سي 

الدخول املدر�سي 1985/1986.

فالكتب املدر�سية التي ا�ستعملت ر�سميا 

يف املوؤ�س�سات التعليمية املغربية كانت موحدة 

املدر�سي  الوطني)الكتاب  ال�سعيد  على 

الوحيد(، ابتداء من بداية ال�سبعينات. غري 

اأن ذلك ال�ستعمال كان يتم بكيفية مبا�سرة، 

تقوم  التي  التاأليف  للجن  تعيينها  خالل  من 

بهذه املهمة.

: ما قبل �سنة 1985 ••

من  األفت  التي  املدر�سية  الكتب  متيزت 

لدن جلن الوزارة، بالن�سبة للتعليم البتدائي، 

قبل 1985 بكونها كتبا:

ج�سدت النتقال من تعدد املراجع والكتب  ✓✓

املدر�سية اإىل الكتاب املدر�سي الوحيد؛

تدري�س  تعريب  عملية  تاأليفها  واكب  ✓✓

الريا�سيات يف التعليم البتدائي؛

جديدة  درا�سية  مادة  اإدخال  واكبت  ✓✓

ابتداء من ال�سنة الأوىل البتدائية، هي مادة 

�سميت درو�س املالحظة التي مهد بها لإقرار 

“درو�س  من  بدل  العلمي،  الن�ساط  مادة 

الأ�سياء” التي كانت مقررة ابتداء من ال�سنة 

الثالثة البتدائية.

ما بعد �سنة 1985 •• :

بعد  األفت  التي  املدر�سية  الكتب  متيزت 

1985 بكونها كتبا م�سايرة للربامج اجلديدة 

املو�سوعة بناء على اأ�س�س منها :

نظام التعليم الأ�سا�سي الذي �سار ي�سم  ✓✓

)ت�سع  الإعدادي  والتعليم  البتدائي  التعليم 

�سنوات(؛

التي  البتدائي  بالتعليم  الدرا�سة  مدة  ✓✓

اأ�سبحت �ست �سنوات بدل من خم�س؛
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التي  الإعدادي  بالتعليم  الدرا�سة  مدة  ✓✓

�سارت ثالث �سنوات بدل من اأربع؛

الزمنية  توزيع احل�س�س  تنظيم  اإعادة  ✓✓

ملختلف املواد الدرا�سية؛

جلداول  اجلديد  التنظيم  اإقرار  ✓✓

)نظام  الزمن  وا�ستعمالت  احل�س�س 

الوحدات(؛

امل�ستمرة  باملراقبة  العمل  مبداأ  اإقرار  ✓✓

الختبارات  جانب  اإىل  التعلمات،  تقومي  يف 

خم�س�س  مطبوع  بكرا�س  والعمل  املوحدة 

ل�سبط نقط الختبارات الدورية؛

اإلغاء مادة الرتبية الوطنية يف ال�سنوات  ✓✓

الثالث البتدائية الأوىل؛

يف  واجلغرافيا  التاريخ  مادتي  اإلغاء  ✓✓

ال�سنتني الثالثة والرابعة البتدائيتني؛

والرتبية  واجلغرافيا  التاريخ  دمج  ✓✓

الجتماعيات” بالن�سبة  “وحدة  يف  الوطنية 

للمكونات  واحد  )كتاب  البتدائي  للتعليمني 

على  مكون  لكل  )كتاب  والإعدادي  الثالثة( 

حدة(، وال�سروع يف تدري�س هذه املادة ابتداء 

من ال�سنة اخلام�سة البتدائية وانتهاء بال�سنة 

تدري�س  اإىل  والعودة  الأ�سا�سية،  التا�سعة 

م�ستقلتني،  كمادتني  واجلغرافيا،  التاريخ 

ابتداء من ال�سنة الأوىل الثانوية؛

الحتفاظ بكرا�سات التلميذ يف ال�سنوات  ✓✓

للريا�سيات  بالن�سبة  فقط  الأوىل  الثالث 

مع  الت�سكيلية،  والرتبية  العلمي  والن�ساط 

املواد  جلميع  بالن�سبة  عنها  ال�ستغناء 

الرابعة  ال�سنة  من  ابتداء  الدرا�سية، 

البتدائية.

ال�سادرة  العناوين  تعددت  وقد  هذا، 

الوزارة  اإ�سراف  حتت  املرحلة  هذه  خالل 

الر�سمية، من  وبناء على توجيهاتها  الو�سية 

املوجهة للم�ستويات  “قراءتي”  قبيل �سل�سلة 

البتدائية،)1989( وغريها من الكتب الأدبية 

والعلمية وكتب تعليم اللغات الأجنبية، وكلها 

اأعدت  التي  التاأليف  للجان  خا�سعة  عناوين 

لهذا الغر�س.

اإ�سالح الكتاب املدر�سي: مرحلة التعددية

اإن مراجعة الربامج واملناهج الدرا�سية، 

التي  الأ�سا�سية  الأورا�س  اإحدى  �سكلت  قد 

تو�سيات  على  بناء  الو�سية  الوزارة  فتحتها 

حيث   ،
37

والتكوين للرتبية  الوطني  امليثاق 

بتنظيم  والتكوين  الرتبية  �سلطات  »تقوم 

بتن�سيق  واملناهج  الربامج  مراجعة  عملية 

الرتبويني  ال�سركاء  كل  مع  وتعاون  وت�ساور 

ولهذه  والجتماعيني.  والقت�ساديني 

ق�سد  املوجودة  الأجهزة  يف  ينظر  الغاية 

دائمة  جلنة  لإحداث  اإ�سالحها  اأو  تفعيلها 

للربامج  امل�ستمرين  واملالءمة  للتجديد 

الدائمة  اللجنة  بهذه  و�سيناط  واملناهج. 

املعنوية، على اخل�سو�س،  ال�ستقاللية  ذات 

ت�سكل  عمل  جمموعات  اأ�سغال  تخطيط 

فيها  و�سي�سهم  املهمة،  لهذه  خ�سي�سا 
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وذوو  والتكوين  الرتبية  يف  متخ�س�سون 

وال�سعب  التخ�س�سات  خمتلف  يف  اخلربة 

الإ�سراف  باللجنة  يناط  كما  والقطاعات، 

على �سري اأ�سغال هذه املجموعات وامل�سادقة 

.
38

على نتائجها«

الدائمة  اللجنة  فاإن  ال�سياق،  نف�س  ويف 

الكتب  اإنتاج  على  »�ست�سرف  للربامج 

وفق  البيداغوجية  واملعينات  املدر�سية 

املوؤلفني  بني  ال�سفافة  املناف�سة  مقت�سيات 

دفاتر  اأ�سا�س  على  والنا�سرين،  واملبدعني 

تعددية  مبداأ  اعتماد  مع  دقيقة،  حتمالت 

وتخ�سع  املدر�سي.  الدعم  وو�سائل  املراجع 

�سكلها  كان  كيفما  ديداكتيكية،  اأداة  كل 

الرتبية  �سلطات  مل�سادقة  لزوما  وطبيعتها، 

.
39

والتكوين«

املدر�سي  الكتاب  من  اجلديد  اجليل  اإنتاج 

املتعدد

اإن رهان الكتاب املدر�سي يف نهاية القرن 

الع�سرين يقت�سي اأن ي�ستجيب يف ت�سوره ويف 

اإجنازه للمعايري ال�سرورية للجودة واملالءمة 

ت�سكل  ديداكتيكية  اأداة  اإىل  النتقال  ق�سد 

»اأفقا ل�ستيعاب الأفكار اجلديدة يف جمالت 

هيكلة  واإعادة  واملواطنة،  الن�سان  حقوق 

.
40

الأو�ساع الجتماعية والثقافية«

ولتحقيق هذه الأهداف، اأجنزت الوزارة 

 ت�سعى اإىل حتقيق الأهداف 
41

الو�سية درا�سة

التالية:

للكتاب  و�سامل  ودقيق  علمي  - فهم 
املدر�سي املعتمد �سابقا؛

- بناء ت�سور دقيق ومن�سجم لو�سعية 
تف�سيلية للكتاب املدر�سي وفق ما يتطلبه مبداأ 

الربامج  �سوء  يف  والرتبوية  العلمية  اجلودة 

اجلديدة؛

لتدبري  علمية  اإجراءات  - حتديد 
للكتاب  التدريجي  الإ�سالح  �سريورة 

املدر�سي؛

الكتاب  لإنتاج  عامة  مرجعية  - و�سع 
املدر�سي، مبا يف ذلك دفرت حتمالت-اإطار.

وقد اعتمدت الوزارة املقاربة الت�ساركية 

يف اإعداد هذه الدرا�سة من خالل اإ�سراك فئات 

وال�سركاء  الرتبويني  الفاعلني  من  عري�سة 

الجتماعيني، وهكذا متت ا�ست�سارة 3806 من 

42
الفاعلني الرتبويني، موزعني كما يلي:.

ال�سالك  خمتلف  ميثلون  مدر�سا   •• 2200

التعليمية؛

635 •• مفت�سا من خمتلف التخ�س�سات؛

موؤ�س�سات  خمتلف  ميثلون  مكونا   •• 302

التكوين؛

197 •• اأ�ستاذا جامعيا؛

212 •• ممثال لفيدراليات وجمعيات الآباء 

والأولياء؛

260 •• تلميذا من برملان الطفل؛

 •• 17 همت  النا�سرين،  مع  مقابالت 

موؤ�س�سة؛
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ودرا�سات  اأبحاث  و •• تقارير   حتليل 

؛
وعددها 314 43

هذه  وتت�سم  مدر�سيا،  كتابا   •• 120 حتليل 

رائدة  جتارب  متثل  كما  بالتجديد،  العينة 

وطنيا ودوليا.

هذا، وقد اعتمدت الدرا�سة يف منهجيتها 

ال�ستمارة  الأدوات:  من  اأنواع  ثالثة  على 

واملقابلة )مع النا�سرين لقلة عددهم( وحتليل 

امل�سمون بالن�سبة للدرا�سة الوثائقية.

اأن  اإىل  ال�ست�سارة  نتائج  خل�ست  وقد 

اأغلبية الكتب الدر�سية مل تعرف تطويرا منذ 

مدة طويلة، وتعرتيها عدة نقائ�س.

اعتمدت  البيداغوجي،  امل�ستوى  »فعلى 

للربامج  وحيدة  كمراجع  املدر�سية  الكتب 

والتفتح  باملرونة  تت�سم  ومل  الوطنية 

ال�سروريني مل�سايرة التطور العلمي والرتبوي 

والتكنولوجي. 

والتقني  الفني  امل�ستوى  على  اأما 

املحكم  ال�سبط  غياب  اأثر  فقد  والقانوين، 

الكتب  اإنتاج  يف  املعتمدة  لالإجراءات 

املدر�سية �سلبا على جودة هذه الكتب، الأمر 

جتاوزه  �سرورة  امل�ستجوبني  كل  اأكد  الذي 

اإنتاج  ل�سريورة  �سامل  اإ�سالح  اإطار   يف 

44
الكتاب املدر�سي«

الفئات  دعت  النقائ�س،  هذه  ولتجاوز 

اإىل  ال�ست�سارة،  هذه  اإطار  يف  امل�ستجوبة 

يف  التالية  الأ�سا�سية  اجلوانب  مراعاة 

الو�سعية املاأمولة للكتاب املدر�سي:

بناء  على  وحفزه  املتعلم  على  - »الرتكيز 
وتقومي تعلماته؛

واملعارف  الأن�سطة  يف  والتدرج  - التنويع 
للكفايات  اعتبارا  والتمارين  والأن�سطة 

امل�ستهدفة؛

- التفتح على مكونات ثقافة املحيط املحلي 
والوطني والدويل والتفاعل معها؛

التفاعل  ودعم  التحيني  وقابلية  - املرونة 
الإيجابي مع و�سائط ديداكتيكية اأخرى؛

.  -45
التالوؤم مع قدرات املتعلم«

ملتطلبات  واعتبارا  الإطار،  هذا  ويف 

اإ�سالح تربوي متكامل ومتنا�سق« مت الجتاه 

نحو حترير الكتاب املدر�سي تاأليفا واإخراجا 

الوحيد  الكتاب  هيمنة  وتك�سري  جهة،  من 

وقبول اإمكانية ا�ستعمال اأكرث من كتاب واحد 

يف املوؤ�س�سات التعليمية من جهة اأخرى، وذلك 

ال�سفافية  على  القائمة  املناف�سة  اإطار  يف 

واملبدعني،  الن�سر  ودور  التاأليف  فرق  بني 

موا�سفات  يت�سمن  حتمالت  دفرت  على  بناء 

اإدارية وتنظيمية  بيداغوجية وتقنية وتدابري 

يتم وفقها دخول املناف�سة يف ميدان التاأليف 

.
46

املدر�سي«

ويف هذا ال�سياق، فقد متثلت مرتكزات 

ثالثة  حول  املدر�سي  الكتاب   اإ�سالح 

اأبعاد هي:

للكتب  البيداغوجية  اجلودة  من  - الرفع 
املدر�سية؛
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- تطوير املناف�سة بني املوؤلفني والنا�سرين 
واملبدعني؛

البيداغوجية  اجلدة  على  - امل�سادقة 
والتقنية واجلمالية للكتب املدر�سية.

نهاية  التعددية  ت�سكل  اخرى  جهة  ومن 

طويلة،  ملدة  �سيطر،  الذي  الوحيد  للكتاب 

تنميط  على  وعمل  البيداغوجي  املجال  على 

للمدر�س  اأعادت  كما  التعليم،  �سريورة 

مع  اأكرث  يتوافق  الذي  الكتاب  اختيار  �سلطة 

عليها،  امل�سادق  الكتب  بني  من  تالمذته 

 وميكنه من التوظيف الأمثل لتكوينه وكفاءته 

واأ�سلوبه البيداغوجي،

تاريخ  يف  مرة  و«لأول  ذلك  عن  وف�سال 

املغرب، اأدرج يف دفاتر التحمالت التي تقنن 

بنودا  املدر�سية  الكتب  واإنتاج  ت�سور  عملية 

والت�سامح  وامل�ساواة  الإن�ساف  على  حتث 

اأ�سكاله،  بجميع  العنف  ومناه�سة  والكرامة 

وعلى احرتام ما ورد يف مدونة الأ�سرة، وهذا 

يعني اأن الكتب املدر�سية التي �سيتم اإنتاجها 

والتوجهات  الختيارات  هذه  حتما  تراعي 

.
47

جتنبا لالإق�ساء اأو عدم امل�سادقة.«

ح�سيلة اإ�سالح الكتاب املدر�سي

م�سل�سل  يف  الو�سية  الوزارة  �سرعت 

كتب   9 باإنتاج  املدر�سي  الكتاب  اإ�سالح 

الأوىل  بال�سنة  مواد  خلم�س  مدر�سية 

املو�سم  بر�سم  البتدائي  التعليم   من 

الدرا�سي 2003-2000.

 ،2004-2003 الدرا�سية  ال�سنة  وخالل 

م�ستويات  لأربع  مدر�سيا  كتاب   57 اأنتجت 

الدرا�سية  ال�سنة  و�سهدت  اأخرى،  تعليمية 

م�ستويات  لثالثة  كتابا   64 اإنتاج   2004-2005

تعليمية جديدة.

 ،2006-2005 الدرا�سي  املو�سم  وبحلول 

اأكملت الوزارة اإ�سالح كتب التعليم البتدائي 

اإ�سالح  والثانوي الإعدادي معا، وانتهت من 

خالل  التاأهيلي  الثانوي  التعليم  كتب  واإنتاج 

املو�سم الدرا�سي 2007-2006.

اأدلة  اإنتاج  مت  ذلك،  على  عالوة 

لالأ�ساتذة، بحيث ي�ساحب كل كتاب مدر�سي 

بدليل  والإعدادي  البتدائي  للتعليمني 

خمتلف  على  الطالع  من  الأ�ساتذة  لتمكني 

والديداكتيكية  البيداغوجية  امل�ستجدات 

الأمثل  بال�سكل  املت�سمنة يف كتاب وتوظيفها 

.
48

يف برناجمهم البيداغوجي اليومي

املدر�سية  الكتب  جمموع  »بلغ  وهكذا، 

الرتبية  وزارة  لدن  من  عليها  امل�سادق 

الإ�سالح،  �سل�سلة  ا�ستكمال  بعد  الوطنية، 

عدد  وبلغ  لالأ�ساتذة،  دليال  و196  كتابا   381

عملية  يف  امل�ساركني  الرتبويني  الفاعلني 

ما  املدر�سية  الكتب  من  الأول  اجليل  تاأليف 

جمموعه 2007، موزعني بني اأ�ساتذة خمتلف 

واأ�ساتذة  ومفت�سني  التعليمية،  الأ�سالك 

مربزين ومكونني وباحثني، عالوة على فئات 

ور�سامني  مهند�سني  من  تتكون  متخ�س�سة 

 »كما يتم طبع حوايل 
49

واأطباء وعلماء نف�س،

.
50

30 مليون كتاب مدر�سي �سنويا«
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الكتاب  جتريب  من  �سنتني  وبعد 

املدر�سي املتعدد، وعلى �سوء التقييم القبلي 

ل�سريورة الإ�سالح، طرحت اإ�سكالية اجلودة 

اإىل  البيداغوجية للكتب املدر�سية، وا�ستنادا 

اجلودة  و�سعية  فاإن  الو�سية،  الوزارة  حتليل 

قد تكون ناجمة عن كون :

املت�سمنة  البيداغوجية  اجلودة  معايري  ✓✓

ووا�سحة  كاملة  لي�ست  التحمالت  دفاتر  يف 

املوؤلفني.  ملجموع  بالن�سبة  الكايف  بال�سكل 

ومن مت، لبد من اإدماج معايري جودة اأف�سل 

واأ�سمل وحتديد فحواها ب�سكل اأدق ؛

على  يتوفرون  ل  املوؤلفني  من  عدد  ✓✓

كمبدعني  دورهم  لأداء  الكايف  التكوين 

هنا  ومن  املدر�سية،  للكتب  بيداغوجيني 

تاأتي �سرورة حتديد موا�سفاتهم وحاجاتهم 

التكوينية. كما تبني للوزارة �سرورة التاأهيل 

الإطار  هذا  ويف  الن�سر،  لقطاع  الإلزامي 

»لبد من الإ�سارة اإىل ال�سعوبة الكربى التي 

والناجمة  مدر�سي  دخول  كل  خالل  نعي�سها 

من  النا�سرين  بع�س  ومتكن  قدرة  عدم  عن 

ويف   .
51

املدر�سية« الكتب  توزيع  م�سار  �سبط 

ت�سخي�سه للمناهج الدرا�سية اأبدى الربنامج 

: 
52

ال�ستعجايل املالحظات الرئي�سية التالية

عمليتي  يف  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  غياب  ✓✓

بناء املناهج والربامج الدرا�سية ومراجعتها؛

الذي  املنتظم،  والتقومي  التتبع  غياب  ✓✓

وحت�سني  واملناهج  الربامج  بتحليل  ي�سمح 

جودة املنظومة؛

حاجة جلان بناء املناهج و�سياغة دفاتر  ✓✓

املدر�سية  الكتب  باإعداد  اخلا�سة  التحمالت 

اإىل تكوين عال؛

للمناهج  الداخلي  الن�سجام  يف  �سعف  ✓✓

والتدرج  التكامل  اإىل  وحاجتها  والربامج، 

وال�ستمرارية؛

منهجية  اإر�ساء  اإىل  املنظومة  حاجة  ✓✓

اجلهوية  املجزوءات  اإعداد  يف  وا�سحة 

)%15( واملحلية )%15( ؛

امل�سامني  وثقل  الدرا�سية  املواد  كرثة  ✓✓

الكمي  اجلانب  على  وتركيزها  التعليمية، 

الربنامج  اقرتحها  التي  التدابري  بني  ومن 

ال�ستعجايل لتجاوز هذه الو�سعية:

احلالية  املناهج  	- تقييم 

الكتاب   : والتاأهيلي  والإعدادي  بالبتدائي 

املدر�سي، م�سامني 

ب- التكوين واآليات وعدة التقومي ؛

وتوفري  البنيات  ج- اإر�ساء 

بالبتدائي  املناهج  ملراجعة  الالزمة  العدة 

والإعدادي والتاأهيلي؛

التخرج  موا�سفات  د- مراجعة 

وتدقيقها؛

واإعادة  امل�سامني  ه- مراجعة 

والتعلمات  الكفايات  على  تركيزها 

الأ�سا�سية.

املدر�سية  الكتب  اأثار جتريب  وقد  هذا، 

بني  تراوحت  متباينة،  فعل  ردود  اجلديدة 
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�سريورة  باعتباره  الإ�سالح،  بهذا  الإ�سادة 

طبيعية مل�سار الكتاب املدر�سي واأحد املكا�سب 

التي اأثمرها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، 

اختاللت  �سابتها  التجربة  اأن  القول  وبني 

انعك�ست �سلبا على جودة التعلمات.

مبداأ  تكري�س  اأن  اأحد  على  يخفى  ول   

اجلودة  من  الرفع  من  ميكن  التعددية 

“يعد  كما  املدر�سية،  للكتب  البيداغوجية 

املناف�سة القت�سادية  اأ�سا�سية لتطوير  رافعة 

ميكن  بحيث  املدر�سي...  الكتاب  �سوق  يف 

جمموعة من دور الن�سر والطباعة من اإنتاج 

واأ�سكال  مب�سامني  املدر�سية  الكتب  نف�س 

امل�ستوى،  بنف�س  املادة  نف�س  يف  خمتلفة 

بينها  فيما  املوؤ�س�سات  تلك  تتناف�س  وبالتايل 

اأي�سا  ولكن  والإبداع،  اخللق  يف  فقط  لي�س 

وكذا  الكتاب...  جودة  حت�سني  م�ستوى  على 

.
على م�ستوى الأ�سعار”53

املدر�سية  الكتب  توزيع  عملية  اأن  ومبا   

تنظمها  دقيقة  مل�سطرة  يخ�سع  واختيارها 

املذكرات ال�سادرة عن الوزارة، »فاإن النمط 

احلايل املعتمد لختيار الكتب املدر�سية يقيد 

لكونه  املدر�سي،  الكتاب  �سوق  يف  املناف�سة 

بالت�ساوي  تقريبا  ال�سوق  تق�سيم  على  يعمل 

.
54

بني جميع دور الن�سر املختارة«

فاإن  املجل�س،  نف�س  راأي  اإىل  وا�ستنادا 

اأغلب الكتب املدر�سية اخلا�سعة لالإ�سالح مل 

يتم جتديدها، وبالتايل فاإنها توجد يف و�سعية 

غري قانونية »فبالإ�سافة اإىل اأن عدم جتديد 

التعددية  وفل�سفة  يتنافى  املدر�سية  الكتب 

التي اأتى بها الإ�سالح، فاإنه يحد من املناف�سة 

كما  ريعا غري مربر.  باعتباره مينح �ساحبه 

الكتاب  �سوق  اإىل  للنفاذ  عرقلة  يعترب  اأنه 

اإىل  ويوؤدي  اأخرى  ن�سر  دور  وجه  يف  املعني 

.
55

جتميد احل�س�س ال�سوقية للمتدخلني«

اجليل  ا�ستعمال  فاإن  القول،  وخال�سة 

وقفة  يتطلب  املدر�سية  الكتب  من  احلايل 

مبا  للتطوير  بدائل  واقرتاح  لتقوميها 

بني هذه  ومن  الع�سر  متطلبات  مع  يتنا�سب 

:
56

التدابري

النفتاح على بيئة املتعلم؛ ✓✓✓

تنمية منظومة القيم؛ ✓✓✓

النفتاح الدائم على التغيري؛ ✓✓✓

ا�ستثمار املوارد الديداكتيكية املتنوعة؛ ✓✓✓

الفنية  للجوانب  الدائم  التطوير  ✓✓✓

والبيداغوجية للكتب املدر�سية”.

الكتاب  جودة  فاإن  القول،  وخال�سة 

اخلطوات  جممل  با�ستيفاء  رهينة  املدر�سي 

قبل  يقطعها  اأن  ينبغي  التي  املنهجية 

ا�ستخدامه يف املوؤ�س�سات التعليمية وتعميمه، 

التطوير  اإىل  با�ستمرار  “يحتاج  اأنه  كما 

نحو  م�ساره  تغني  التي  واملراجعة  والتغيري 

حتقيق اجلودة يف الرتبية والتعليم، ومواكبة 

معلوماته ومعارفه ومهاراته ملا هو م�ستجد يف 

.
ال�ساحة العلمية يفيد املتعلم اكت�سابه”57
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