
 

 

 

الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن فً صٌغتها الجدٌدة  األكادٌمٌات إحداث مسار وتتبع مركزٌة عهد إلٌها قٌادة تم إحداث لجنة

 .2015 أكتوبر 07 بتارٌخ 0012-15 الوطنٌة رقم التربٌة بمقرر لوزٌر

وفً أربع  مناسبات متوالٌة، استغل مدٌر الشؤون القانونٌة اعتالءه منصة اللقاءات التً نظمتها لجنة القٌادة المركزٌة 

بكل من أكادٌمٌات فاس والرباط ومراكش وأكادٌر لٌصرح بتبعٌة المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن إلى األكادٌمٌات 

 .الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

وأمام هذا التصرٌح المشؤوم، نعتبرــ فً الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ــ أن هذا 

التصرٌح ال مسؤول وال ٌعنً إال السٌد مدٌر الشؤون القانونٌة لوحده، خاصة وأنه صادر ممن ٌفترض فٌه تحصٌن قرارات 

 .الوزارة من كل الشوائب والزالت القانونٌة، لكن مع األسف ما أكثرها، وردهات المحكمة اإلدارٌة شاهدة على ذلك

إننا نعتبر أن هذا التصرٌح المشؤوم مؤشر لحملة ممنهجة، تقوم على أساس رؤٌة تقناوٌة لمنظومة التكوٌن، وما 

تركٌبة لجنة القٌادة إال داللة على ذلك، و مؤشر على أسلوب بٌروقراطً ٌحن إلى زمن الماضً، زمن التحكم فً منظومة 

 .التكوٌن

كما نعتبر أن هذا التصرٌح المشؤوم ٌخدم أجندة مستترة أعدت فً الصالونات المخملٌة، على هامش اللقاءات 

التنسٌقٌة التً نظمتها لجنة القٌادة المركزٌة فً العدٌد من األكادٌمٌات، وفً غٌاب المعنٌٌن الفعلٌٌن بمنظومة التكوٌن، إذ لم ٌتم 

 .استقصاء رأي المراكز فً هذا الشأن

 :ٌثٌر هذا التصرٌح المشؤوم العدٌد من األسئلة

 ما موقع مرسوم إحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن فً تصرٌح السٌد مدٌر الشؤون القانونٌة؟ -

هل ٌفٌد تصرٌحه العلنً استثمار ظرفٌة الهٌكلة الجدٌدة لتنزٌل النٌة المبٌتة وأفكار متجاوزة إلقبار مرسوم إحداث  -

 المراكز وإفراغه من مضمونه اإلصالحً؟

 هل ٌمكن اعتبار تصرٌح السٌد مدٌر الشؤون القانونٌة موقف فردانً أم هو موقف رسمً لوزارة التربٌة الوطنٌة ككل؟ -

إننا نعتبر فً الجمعٌة، أن هذا الموقف الوبال نشاز فً مسار إصالح منظومة التكوٌن، وأبعاده كارثٌة على كل 

 .مجهودات اإلصالح المتراكمة منذ إحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

لقد كان على السٌد مدٌر الشؤون القانونٌة أن ٌلتزم بمقرر السٌد وزٌر التربٌة الوطنٌة القاضً بتشكٌل لجنة مركزٌة 

وأن ٌلتزم بالمهام المحددة لهذه . تقود تتبع إرساء األكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن وفق التقسٌم الجهوي الجدٌد للمملكة

ال أن ٌحولها إلى أداة . اللجنة والمتمثلة فً التأطٌر القانونً والتنظٌمً لتٌسٌر تفعٌل المنظور الجهوي الجدٌد بكل سالسة

ودلٌلنا فً ذلك أن اللقاءات . تسوٌق مشروع قدٌم بغطاء جدٌد هدفه تغلٌب مرامً االحتواء والتحكم لفئات ضٌقة المصالح

األربعة  للجنة القٌادة قد زاغت عن أهدافها واتخذت من موضوع تبعٌة المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن لألكادٌمٌات 

والحٌز الزمنً الكبٌر الذي استأثر به نقاش هذه النقطة العابرة فً حدٌث السٌد . الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن موضوعها األساس

 .مدٌر الشؤون القانونٌة ٌؤكد ذلك

إن المبررات التً قدمها السٌد مدٌر الشؤون القانونٌة لتسوٌق تصرٌحه المشؤوم، مهما كان برٌقها القانونً باسم 

، 16الشخصٌة القانونٌة لألكادٌمٌات، تعاكس الرؤٌة االستراتٌجٌة لإلصالح المحددة فً التدابٌر ذات األولٌة وخاصة التدبٌر 

ومن تم نعتبر هذا التصرٌح بمثابة ثورة مضادة تجهز على كل . والموكول تنزٌله للمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

 .مقومات إصالح منظومة التكوٌن

كٌف للسٌد مدٌر الشؤون القانونٌة أن ٌبرر تقاعسه عن اقتراح القوانٌن التنظٌمٌة لتنزٌل مقتضٌات مرسوم إحداث 

 المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ما ٌزٌد على أربعة سنوات؟

وكٌف له أن ٌصرح بكونه األب الروحً لمرسوم إحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن؟ وأنه الفقٌه العارف بخباٌا 

 .تنزٌل المرسوم؟ بل والملهم لمادته الثانٌة التً تنص على عالقة التنسٌق بٌن المراكز واألكادٌمٌات؟

الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن 

 بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

 2015 أكتوبر 24

 



  إن صح ذلك، فهذه مهزلة مؤسساتٌة بامتٌاز، إذ ٌتم رهن مؤسسة مركزٌة بحجم وزارة التربٌة الوطنٌة فً ٌد 

بٌروقراطً حول مهمته التقنٌة الخاصة بالتأطٌر القانونً وتحصٌن القرارات إلى التنظٌر الشامل فً مصٌر مؤسسة ذات أبعاد 

 . استراتٌجٌة ومجتمعٌة كبرى

إننا فً الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ملزمون بالتذكٌر بمسار إصالح منظومة 

التكوٌن وإحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن، وملزمون بالتذكٌر بثوابت إصالح منظومة التكوٌن والتً كانت مطلبا 

 .قاعدٌا ووظٌفٌا قبل أن تكون مطلبا فوقٌا وتنظٌمٌا

إننا مستعدون للدفاع بكل ما أوتٌنا من وسائل مشروعة وقوة عما راكمته المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن 

ألزٌد من أربع سنوات من تراكمات هامة فً مسار اإلصالح، فً الوقت الذي تمت فٌه محاصرتها من قبل القوى البٌروقراطٌة 

 .التحكمٌة الممثلة فً جهات مركزٌة ومؤسسات جهوٌة على المستوى اإلداري والمالً والبٌداغوجً

لقد استطاعت المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن بقدراتها الذاتٌة المحدودة، من تجاوز العدٌد من موروثات 

الفساد العلنً والمستتر داخل منظومة التكوٌن، سواء على المستوى التنظٌمً أو البٌداغوجً والذي ورثته عن التسٌٌر السابق 

 .لألكادٌمٌات والنٌابات

لقد نجحت المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن من تحقٌق أهداف إصالح منظومة التكوٌن عبر توحٌد مراكز 

التكوٌن، وسد الفراغ الذي نجم عن التفرٌط فً المدارس العلٌا لألساتذة وإلحاقها بالتعلٌم العالً، ونجحت فً إرساء عدة مرنة 

ومتطورة للتكوٌن بمجهود مكوناتها ومكونٌها، واستطاعت توسٌع قاعدة سلك التبرٌز، واإلرساء التدرٌجً لمسلك اإلدارة 

كما نجحت فً تدبٌر العدٌد من المحطات . التربوٌة، وتقعٌد نظام الدراسة والتقوٌم باعتماد مقاربة تشاركٌة عبر مجالسها

الحاسمة فً مسار التكوٌن، وآخرها تحملها الكلً لتنظٌم مباراة الولوج إلى المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن ألطر هٌئة 

 .فً صٌغتها الجدٌدة - 2015 دورة –التدرٌس 

إننا نعتقد فً الجمعٌة المغربٌة للمكونٌن بالمراكز أن االنحٌاز لألبعاد التنظٌمٌة وتبخٌس األبعاد الوظٌفٌة فً مشروع 

الهٌكلة الجدٌدة للشأن التربوي عامة ومنظومة التكوٌن خاصة، قرار خطٌر التداعٌات على مستقبل قطاع التربٌة والتكوٌن 

كما ٌنم عن اختزال اإلصالح الهٌكلً لمنظومة التكوٌن فً إجراءات تنظٌمٌة تقناوٌة . ببالدنا، وٌعاكس اإلرادة الفعلٌة لإلصالح

 .لٌس إال

 :وتأسٌسا على ما سبق، نعلن كجمعٌة مغربٌة للمكونٌن بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن

رفضنا التام لمضمون التصرٌح المشؤوم للسٌد مدٌر الشؤون القانونٌة القاضً بتبعٌة المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة  -

والتكوٌن لألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن، وتشبثنا بعالقة التكامل التً جاءت فً كلمة السٌد الكاتب العام نٌابة 

 .، عند استقبال مدٌري المراكز الجدد2014 أبرٌل 29عن السٌد الوزٌر ٌوم 

 .نؤكد على تشبتنا بمقتضٌات مرسوم إحداث المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن كاملة وبدون تحرٌف -

نطالب بضرورة التسرٌع بتنزٌل النصوص التنظٌمٌة المقررة فً المرسوم وخاصة القانون التنظٌمً لعالقة التنسٌق  -

 .بٌن المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن واألكادٌمٌات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن

نحتفظ بحقنا فً الدفاع عن مكتسبات إصالح منظومة التكوٌن، والتً راكمتها المراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن،  -

 .بكل الوسائل المشروعة

ندعو كافة المكونات والمكونٌن وكافة الهٌئات للتصدي لهذه الحملة الممنهجة وهذا المد البٌروقراطً الذي ٌستهدف  -

 .مكتسبات إصالح منظومة التكوٌن

 

 

 


