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مفهوم  من حقوق اإلنسان، مفهوم الرتبية اتعترب الرتبية اليوم حق
شامل ميتد ويتسع يف املضمون حسب جمموعة من العوامل ليكتسح حقوًال 
معرفية وأخالقية شاسعة. من هذا املنظور تكون الرتبية عمالً مفتوحاً يلعب 

رة أو يف األمر باتمع ممثًال يف األس اتمع أدوارًا أساسية سواء تعلقفيه 
ملؤطرة. وتساهم الرتبية يف بناء الشخصية الفردية واجلماعية املؤسسات ا

ويرتبط هذا البناء مبستوى الوعي التارخيي لدى اتمع الذي مر وَميُّر من 
  حلظات تارخيية خاصة به.

ة وأما التعليم أو التعّلم فهو األداة والطريقة اليت تنقل وتلّقن املعرف
كامله، اعياً تساهم فيه األسرة واتمع بوالعلم، فإذا كانت الرتبية عمًال مج

فإن التعليم برامج ومناهج تقوم املدرسة بتلقينها لألجيال. فبناء وتدبري 
اتمع حيتاج إىل تكوينات وإىل أطر. وتبقى املدرسة هي األساس يف هذه 
التكوينات فكلما كانت املدرسة ناجحة وفعالة إّال وسامهت بشكل قوي 

صية تاجه التدبري الناجح للمجتمع. والبناء املوفق لشخيف تكوين كل ما حي
  .اتمع الفردية أو اجلماعية يبني أن التعليم أحد املكونات األساسية للرتبية

سعت اتمعات منذ قرون إىل حتسني أنساقها التعليمية، وحاول  
كل جمتمع، ِوفق ظروفه اخلاصة، أن تكون هذه األنساق أكثر مالءمة وأكثر 

لية وأكثر مسايرة للتحوالت الطارئة على اتمع. هدف املدرسة األهم فعا
أن تكون قادرة على نقل اخلربة والعلوم والرتبية إىل األجيال الصاعدة، ألن 

ة. اهلدف األساسي من التعليم والرتبية هو بناء املستقبل وفق املتغريات الطارئ
صقل  إرادة اتمعاتيدخل االهتمام باألنساق التعليمية وإصالحها ضمن 

هوياا ومحايتها، وجعلها تتكيف مع املستجدات (القبيلة والدولة والثقافة 
والدين... إخل). للوصول إىل هذا اهلدف أصبح التعليم إلزاميًا وجماناً، بل 
فتح التعليم والتكوين إىل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة بل حىت 

  ية.للذين حرموا من احلرية ألسباب قضائ
مير التعليم اليوم، وألسباب كثرية، من أزمة عدم مواكبة التغريات 
السريعة والعميقة اليت تزعزع اتمعات، واملغرب من ضمن هذه البلدان اليت 
حتاول إدخال إصالحات على املقررات واملناهج حىت ال يصبح التعليم 

عليم اخلاص لتمتجاوزاً، ال سيما التعليم العمومي الذي دخل يف منافسة مع ا
وعلى كل املستويات. حاولت املصاحل املختصة حتديث النظام التعليمي 

  وقامت بإصالحات لكنها كانت حمتشمة وغري موفقة.

يعاين النظام التعليمي باملغرب اليوم، من صعوبات كبرية باعرتاف 
اجلميع. مل يعد قادرًا على مسايرة املستجدات ومواكبتها، وأصبح من 

ال إصالحات أساسية وعميقة على الربامج واملناهج املوروثة الضروري إدخ
واملتجاوزة حىت جتعل منه تعليمًا منسجمًا يف تكويناته مع املتغريات اليت 
فرضتها العوملة والثورة الرقمية. لن يتأتى هذا من دون رؤية واضحة وجرأة 

خاص على  زيف اختاذ القرار واعتماد الكفاءات والتكوينات املستمرة مع تركي
أخالقيات املهنة يف أبعادها اإلنسانية والسياسية واإلستيتيكية.  لعل خلق 
الس األعلى للتعليم كهيئة مستقلة يدخل يف هذا االجتاه. رمبا من مهامه 

ة األساسية تعميق التفكري االسرتاتيجي يف كل ما يتعلق باملنظومة التعليمي
  معرفة وتكويناً.

ة هذا النقاش اختارت اجلمعية املغربية للمعرف من أجل املسامهة يف
. أيام التعليموالتربية التارخيية موضوع الدورة التاسعة مللتقيات التاريخ: 

  أكتوبر بالدار البيضاء. 28-29-30
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