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؟  الجماعات المحلية، أي دور في إصالح التعليم 

 .المغرب -وجدة  -كلية الحقوق  –الجبائية  المنازعات في باحث  محمد صدوقي.ذ: من إعداد                       

                                                   

 مقدمة

 

ات المحلٌة تلعب دورا هاما فً التنمٌة المحلٌة وتدبٌر الشأن ، نجد أن الجماع6791شتنبر  03باستحضار ظهٌر        

وٌأتً هذا الدور كنتٌجة لسٌاسة الالمركزٌة التً تتبناها . المحلً فً مختلف  المٌادٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

االختصاصات إلى المجالس الدولة المغربٌة على غرار الدول الحدٌثة للتخفٌف من أعباء السلطة المركزٌة بنقل عدد من 

 .المحلٌة

إن دور الجماعات المحلٌة أصبح ٌأخذ أبعادا كبٌرة مع التزاٌد الدٌموغرافً واحتٌاجات المجتمع المتزاٌدة، وخاصة        

 .فً الجانب التعلٌمً والتربوي

ة الغالبة على أهم اإلصالحات إن قراءة ألهم المحطات التارٌخٌة لنظامنا التعلٌمً ٌجعلنا نستنتج بوضوح أن السم       

التً بادرت بها مختلف الحكومات المتعاقبة على الشأن التعلٌمً هً التردد والتعثر وعدم وضوح الرؤٌة، مما كان ٌؤدي 

كل مرة إلى إعادة النظر فً فً السٌاسة التعلٌمٌة ومحاولة إٌجاد الحلول القمٌنة لحل المعضالت التعلٌمٌة والتربوٌة والتً 

 .ما كانت تنتهً بالفشل غالبا

كل هذه المعطٌات، جعلت الدولة تعتزم إلقاء مسؤولٌة بناء مؤسسات التعلٌم وتجهٌزها وصٌانتها على الجماعات        

وهذا لن ٌتجسد بطبٌعة الحال على أرض الواقع إال بالتفعٌل الحقٌقً لسٌاسة الالمركزٌة وجعل الجماعات المحلٌة . المحلٌة

لٌة المالٌة والمعنوٌة، وإصدار قوانٌن واضحة تراعً التوزٌع المحكم الختصاصات الدولة والجماعات تتمتع باالستقال

 .المحلٌة خاصة فً المجال التربوي 

إن تحمل الجماعات المحلٌة لمسؤولٌاتها فً المجال التربوي، قد ٌجعل المواطن ٌنخرط بجد فً مسلسل إصالح        

 .وٌة شأنا عاما بالمعنى الحقٌقً للكلمةالتعلٌم وتصبح المؤسسة الترب

 فأي دور، إذن، تلعبه الجماعات المحلٌة فً إصالح التعلٌم فً الوقت الراهن؟       

 :لمعالجة هذه اإلشكالٌة، اعتمدنا التصمٌم التالً       
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 مجاالت تدخل الجماعات المحلية في المجال التعليمي  -1       

ى بدأ االهتمام بقطاع التعلٌم والتربٌة من طرف المنتخبٌن المحلٌٌن بشكل واضح منذ المناظرة الوطنٌة األول       

وقد تزاٌد بشكل ملحوظ عبر كافة المناظرات المنعقدة بحٌث خصص . 6799للجماعات المحلٌة المنعقدة بالرباط سنة 

 .بعضها لهذا القطاع

وبالرجوع إلى ما أسفرت علٌه المناقشات فً تلك المناظرات وكذا توصٌاتها، ٌتضح أن المنتخبٌن ما انفكوا ٌطالبون        

واء على مستوى إنجاز البنٌات المدرسٌة أو على مستوى التسٌٌر التربوي والتخطٌط المدرسً بنقل مسؤولٌة تدبٌره س

 .وغٌر ذلك

ومن الطبٌعً جدا أن تهتم المجالس المنتخبة بقطاع التعلٌم نظرا لصلته الوثٌقة بالسكان وباعتباره ركٌزة أساسٌة لكل        

 .تنمٌة اقتصادٌة واجتماعٌة وثقافٌة

قة،  أن تنمٌة قطاع التعلٌم والتربٌة هً مسؤولٌة مشتركة بٌن الدولة والجماعات المحلٌة وغٌرها من الفاعلٌن والحقٌ       

 . 1المحلٌٌن

 .وحتى نلم بدور الجماعات المحلٌة فً إصالح التعلٌم، البد من تأصٌل مفهومً اإلصالح والجماعة المحلٌة       

 

 اعات المحلية تأصيل مفهومي اإلصالح والجم -1-1       

 .مفهوم إصالح التعليم( أ

إن تحدٌد مفهوم اإلصالح ٌطرح صعوبات عدة بسبب طابع العمومٌة والتشابك والتعقد فً الظواهر واألبعاد التً        

ٌتضمنها، فقد ارتبط هذا المفهوم بداٌة بالمجال السٌاسً، وهو ٌعنً إدخال تعدٌالت وتغٌٌرات وتحسٌنات على النظام 

 .سً دون المس بأسسه التً تعرف إجماعا من قبل األمةالسٌا

واإلصالح السٌاسً هو كذلك تغٌٌر فً البنى والعملٌات واألهداف التً تؤثر فً توزٌع وممارسات القوى الحاكمة        

 . فً المجتمع
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م أو فً جزء منه نحو األحسن، عملٌة التغٌٌر فً نظام التعلٌ"أما اإلصالح فً المجال التعلٌمً والتربوي فٌشٌر إلى        

واإلصالح التربوي ٌتضمن عملٌات تغٌٌر سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة ذات تأثٌر على إعادة توزٌع الثروة والقوة فً 

المجتمع، وبالتالً  ٌتضمن تعدٌالت شاملة فً السٌاسة التعلٌمٌة تؤدي إلى تغٌٌرات فً المحتوى والفرصة التعلٌمٌة والبنٌة 

 ".ٌة أو أي منها لنظام التعلٌم فً مجتمع مااالجتماع

كما أن مفهوم إصالح التعلٌم ٌتضمن تحرٌكا ألوضاع المجتمع القابمة إلى صورة مغاٌرة، وقد تحدث هذه الحركٌة        

 .بصورة جزبٌة تمس أحد مكونات نظام التعلٌم أو بصورة شاملة تمتد إلى معظم الجوانب المختلفة للنظام التعلٌمً

 

 .مفهوم الجماعات المحلية (ب

الجماعات » :المعدل على الشكل التالً 6771من دستور  79إن مفهوم الجماعات المحلٌة ٌجد تعرٌفه فً الفصل        

 2«...المحلٌة بالمملكة هً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات الحضرٌة والقروٌة

 

 لية المرتبطة بالمجال التعليمياالختصاصات القانونية للجماعات المح -1-2       

الجماعات الحضرٌة والقروٌة وهٌباتها، : بالرجوع إلى االختصاصات القانونٌة للجماعات المحلٌة بأصنافها الثالثة       

الجماعات اإلقلٌمٌة والجماعات الجهوٌة، نجد أن مختلف النصوص المنظمة لها و المرتبطة بالمجال التعلٌمً تتسم 

 .طغى علٌها الصبغة االقتصادٌة بالعمومٌة وت

منها ما هو تقرٌري،  ومنها ما هو قابل للنقل : و هكذا نجد أن هذه الجماعات تتمتع بثالثة أنواع  من االختصاصات        

وكمالحظة عامة، فإن أغلب االختصاصات المرتبطة بالتعلٌم لٌست ال تقرٌرٌة وال استشارٌة، . ومنها ماهو استشاري 

 .ن منصوصا علٌها فً االختصاصات القابلة للنقل من لدن السلطات المركزٌةوإنما ٌكو

الخاص بالمٌثاق الجماعً،  ٌنص على انه فً حدود  78.00من القانون رقم  43وبالفعل، نجد أن المادة        

وعة من المجاالت اختصاصه الترابً ، ٌمارس المجلس البلدي  أو القروي االختصاصات التً ٌمكن أن تنقل إلٌه فً مجم

 .انجاز وصٌانة المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة األخرى والتكوٌن المهنً:  ومن بٌنها . االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

 .وبطبٌعة الحال، فإن نقل مثل هذه الصالحٌات ٌجب أن ٌكون مصحوبا بالموارد الضرورٌة لتنفٌذها       

القروي أن ٌبادر باقتراحات وتوصٌات للدولة واألشخاص المعنوٌة األخرى  ذات كما ٌمكن للمجلس البلدي أو        

الصبغة العمومٌة تخص اإلجراءات  التً ٌراها ضرورٌة لتطوٌر البنٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة للجماعة المحلٌة 

                                                                 
 .111:، ص40/40/4441، بتارٌخ 1110، انجرٌذة انرضًٍت رلى 44، انباب 4441أكتىبر  2انذضتىر انًراجع فً  - 2
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أن ٌشكل قوة اقتراحٌه عندما ٌتعلق  وٌبٌن هذا،  أن المجلس البلدي أو القروي ٌمكنه. والتً تتجاوز حدود اختصاصاته

 .         األمر بالمشارٌع الضخمة التً تخص التعلٌم

على انه فً  37المتعلق بتنظٌم مجالس  األقالٌم والعماالت ، فإنه ٌنص كذلك فً المادة   79.00أما القانون رقم         

ات التً ٌمكن  أن تنقل إلٌه ، وخاصة منها إنجاز حدود اختصاصه الترابً، ٌمارس مجلس العمالة أو اإلقلٌم االختصاص

 .وصٌانة الثانوٌات اإلعدادٌة و التاهٌلٌة و المعاهد ذات التخصص ، وكذا التكوٌن المهنً

، ٌعطٌها الصالحٌة إلبرام اتفاقٌة تعاون أو شراكة لتأهٌل المجاالت االقتصادٌة   36كما أنه، فً المادة         

و اإلقلٌم مع اإلدارات العمومٌة أو الجماعات المحلٌة األخرى والقطاع الخاص أو العام أو الفاعلٌن واالجتماعٌة للعمالة أ

 .االجتماعٌٌن

المتعلق بتنظٌم الجهة، والتً هً بمثابة جماعة محلٌة كما ٌنص  96-47   والتوجه ذاته ٌنص علٌه القانون رقم       

 .بشخصٌة معنوٌة واستقاللٌة مالٌة ، وهً تتمتع100فً المادة  1996على ذلك دستور 

من هذا القانون تنص على أن مجلس الجهة ٌقوم باإلجراءات الضرورٌة لتأهٌل األنشطة  7 وهكذا، فإن المادة        

من نفس القانون تنص على أن مجلس الجهة ٌمارس فً حدود اختصاصه   8فً حٌن نجد أن المادة .االجتماعٌة والثقافٌة 

الختصاصات التً ٌمكن أن تنقل إلٌه، وذلك من قبٌل إنجاز وإصالح الثانوٌات  التاهٌلٌة والمؤسسات الترابً، كل ا

 .الجامعٌة وتوزٌع منح الدراسة طبقا للتوجهات العامة للدولة 

ت كما أن مجلس الجهة ٌمكنه أن ٌلعب دور القوة االقتراحٌة عندما ٌتعلق األمر بسٌاسة التخطٌط إلنشاء المؤسسا       

 .من هذا القانون  9الجامعٌة على مستوى الجهة كما تنص على  ذلك المادة 

إن ما ٌمكن استنتاجه من استعراض أهم االختصاصات القانونٌة للجماعات المحلٌة، هو أن دور المجالس المنتخبة        

وهذا لن . الذكر إلى الجماعات وأجهزتها التنفٌذٌة، لن ٌعرف تطورا كبٌرا إال بصدور نصوص تنقل االختصاصات السالفة

 . ٌتأتى إال بتوفر مجموعة من االعتبارات،  وفً مقدمتها نضج التجربة الدٌمقراطٌة المحلٌة وتطور وسابلها

 

  دور الجماعات المحلية في ظل الميثاق الوطني للتربية والتكوين-2

ت مسلسل إصالح التعلٌم الذي عرفه المغرب منذ لقد جاء المٌثاق الوطنً للتربٌة والتعلٌم كمحطة أخرى من محطا       

وهو ٌتضمن قسمٌن ربٌسٌٌن ، حٌث ٌضم القسم األول مجموع المبادئ األساسٌة التً تتعلق بالمرتكزات الثابتة . االستقالل

على ستة  لنظام التربٌة والتكوٌن والغاٌات الكبرى المتوخاة منه وحقوق وواجبات الشركاء؛ أما القسم الثانً، فانه ٌحتوي

 . 3مجاالت للتجدٌد موزعة على تسع عشرة دعامة للتغٌٌر 

                                                                 
ق انىطًُ نهتربٍت وانتكىٌٍنهًسٌذ يٍ انتىضٍحاث، راجع انُض انكايم نهًٍث - 3  .ا
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وهكذا ، فقد جاء فً قسمه األول المتعلق بحقوق وواجبات األفراد والجماعات، أنه ٌجب تشجٌع كل الفعالٌات        

أكد على أن من  كما. المسهمة فً مجهود التربٌة والتكوٌن والرفع من جودته ونجاعته بما فً ذلك الجماعات المحلٌة

وأن من .واجباتها تبوٌا  التربٌة والتكوٌن مكان الصدارة ضمن أولوٌات الشأن الجهوري أو المحلً التً تعنى بها 

واجبات مجالس الجهات والجماعات الوعً بالدور الحاسم للتربٌة والتكوٌن  فً إعداد النشء للحٌاة العملٌة المنتجة لفابدة 

األمل فً نفوس آباء المتعلمٌن وأولٌابهم واالطمبنان على مستقبل أبنابهم ، وبالتالً حفزهم الجهة والجماعة ، وفً بث 

كما نص المٌثاق أٌضا فً قسمه الثانً المتعلق بمجاالت التجدٌد .  على التفانً فً العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة 

ة الوطنٌة والتربٌة والتكوٌن ، المعلنة بمقتضى هذا خالل العشرٌ"ودعامات التغٌٌر والخاص بتعمٌم التعلٌم على  أنه 

األخٌر ، سٌحظى التعلٌم األولً واالبتدابً واإلعدادي باألولوٌة القصوى ، وستسهر سلطات التربٌة والتكوٌن ، بتعاون 

والقطاع  وثٌق مع جمٌع الفعالٌات التربوٌة والشركاء فً إدارات الدولة والجماعات المحلٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة

الخاص ، على رفع تحدي  التعمٌم السرٌع للتعلٌم األولً واالبتدابً واإلعدادي فً جمٌع أرجاء المملكة بتحسٌن جودته 

 . ومالءمته لحاجات األفراد وواقع الحٌاة ومتطلباتها ، مع إٌالء  الفتاة فً العالم القروي عناٌة خاصة 

المحلٌة ، كلما أمكن ، لتخصٌص أمكنة مالبمة للتدرٌس والقٌام بصٌانتها  هذا فضالعن إنجاز شراكة مع الجماعات       

، على أن تضطلع الدولة بتوفٌر التاطٌر والمعدات الضرورٌة،  واعتماد الالمركزٌة والالتمركز فً دعم الهٌبات الوطنٌة 

 .  لمحاربة األمٌة بتشجٌع الشراكة المحلٌة بٌن جمٌع المتدخلٌن

: فً ما ٌتعلق بجانب التسٌٌر والتدبٌر ، فقد أقر  المٌثاق الال مركزٌة والال تمركز فً قطاع التربٌة والتكوٌن   أما       

فعلى مستوى تنظٌم السلطات الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن وتسٌٌرها،  فقد نص على مجموعة من اإلجراءات ، ومن بٌنها أن 

لجانها المختصة ممثلون عن كل الفاعلٌن فً القطاعٌن العام والخاص ٌشارك لزوما فً مجالس األكادٌمٌات الجهوٌة و

 .للتربٌة والتكوٌن وعن شركابهم  

أما على المستوى اإلقلٌمً، فقد نصت مقتضٌاته على إحداث مجلس للتدبٌر على صعٌد كل مؤسسة للتربٌة        

 .درسة فً مجاالت الدعم المادي أو التقنً أو الثقافًوالتكوٌن، ٌمثل فٌه المدرسون وآباء أو أولٌاء التالمٌذ وشركاء الم

أما على مستوى الشراكة والتموٌل ، فقد أناط المٌثاق بالجماعات المحلٌة مسؤولٌة إسهامها ، فً إطار اختصاصاتها        

عته وخاصة فً وبشراكة مع سلطات التربٌة والتكوٌن،  فً العبء المالً الناتج عن تعمٌم التعلٌم الجٌد كل حسب استطا

 : ماٌلً

وفق البرنامج وشروط التاطٌر التً (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة)االضطالع كل ما أمكن بالتعلٌم األولً  -

تعتمدها الدولة على أن تمنحها هذه األخٌرة المساعدات الالزمة لهذا الغرض حسب عدد األطفال المستفٌدٌن من التمدرس 

 فً هذا المستوى؛

اإلسهام فً تعمٌم التعلٌم االبتدابً، خصوصا فً العالم القروي، بتخصٌص محالت جاهزة و مالبمة أو بناء محالت  -

دراسٌة جدٌدة وتجهٌزها وصٌانتها بشراكة مع الدولة، وكلما أمكن مع المنظمات غٌر الحكومٌة المعتمدة من لدن السلطات 

 .الوطنٌة أو الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
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إن ما ٌمكن استنتاجه من قراءة مختلف مواد المٌثاق الوطنً للتربٌة والتكوٌن، هو أنه أولى عناٌة كبٌرة للدور الذي        

 .ٌجب أن تلعبه الجماعات المحلٌة فً إصالح التعلٌم

رها فإلى أي حد نجحت، إذن، الجماعات المحلٌة فً هذا اإلصالح؟ وما هً اإلجراءات التً ٌجب اعتمادها لتطوٌر دو 

 فً قطاع التعلٌم والتربٌة؟

 

 دور الجماعات المحلية في إصالح التعليم، الواقع واآلفاق -3

ٌدفع الٌوم  التوجهإن         ة والتكوٌن  ة فً إصالح المنظومة الوطنٌة للترٌب الحالً للدولة نحو التركٌز على دور الجماعات المحٌل

ً . 4حكامة إلى الطرح الجدي لمسالة  قابلٌة هذه المنظومة لل ٌقٌة ف فمن المسلم به أن مداخل تحسٌن النظام المدرسً تجد بلورتها الحق

ترسٌخ الطابع المحلً والجهوي لمنظومة التربٌة والتكوٌن ، وفً الدفع بالالمركزٌة إلى أقصى مدى مع مراعاة تنوعها ؛علما أن 

ة  البحث الٌابس عن مخطط لإلصالح شامل وآنً ، والتشبث النظري به ، لم ٌسر ، لألسف ، فً اتجاه تبلور المبادرات المحٌل

ً ضوء تجارب الماضً   . 5وتحصٌن المكتسبات التً تم إحرازها ف

 

 . الدور غير المباشر  للجماعات المحلية في قطاع التعليم 3-1       

ٌمكن أ        ة ، مدى اتساع الحقل الذي  ه هذه الجماعات ،  ٌتضح إذن، من خالل استعراض أدوار الجماعات المحٌل ن تسهم ٌف

التً ٌمكن أن تباشرها لفابدة التربٌة والتعلٌم، إما  بطرٌقة مباشرة، كما أوضحنا سابقا، أو بطرٌقة  غٌر مباشرة   والتدخالت

، وذلك  بإقامة مجموعة من التجهٌزات والبنٌات  التحتٌة  وإنجاز المرافق المكملة لنشاط التعلٌم ، إذ  ال ٌمكن تصور 

امة المدارس دون مدها بشبكة الماء والكهرباء ، وفك العزلة عنها، ببناء الطرق وإصالحها وتوفٌر النقل  العمومً إق

 .إلخ...

كما أن الجماعات المحلٌة تساهم فً إنجاز المكتبات العمومٌة ونوادي الشباب والنوادي النسوٌة والدور االجتماعٌة        

 .ودور الثقافة

ماعات المحلٌة كذلك،  بأنشطة كثٌرة لمساعدة المدارس والثانوٌات، كتزوٌدها بالكتب واللوازم الرٌاضٌة ،   وتقوم الج       

وتقدٌم المساعدات المالٌة لجمعٌات أولٌاء وآباء التالمٌذ (  سواء مباشرة أو عن طرٌق الفرق الرٌاضٌة المدرسً ) 

                                                                 
ت - 4  :تتًحىر انحكايت أو حطٍ تذبٍر انشأٌ انعاو حىل انًُطهماث انتانٍ

 االنتساو بانعًم عهى تخهٍك انحٍاة اإلدارٌت؛ ▫   

 االنتساو بترشٍذ وعمهُت انتذبٍر انعًىيً؛ ▫   

ارة عهى يحٍطها ▫     .االنتساو بتذعٍى انتىاطم وانتشاور واَفتاح اإلد

ت بانًغرب وآفاق  00تمرٌر  - 5 ت انبشرٌ  .441.، ص1010ضُت يٍ انتًٍُ
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و المعوزٌن والذٌن ٌتابعون الدراسة؛ كما تعنً الجماعات المحلٌة والجمعٌات الخٌرٌة المكلفة بإٌواء األطفال الٌتامى أ

بمحو األمٌة بٌن الفبات  المختلفة من الناس ، واإلكثار من أشكال التضامن كتزوٌد التالمٌذ المعوزٌن باللوازم المدرسٌة 

 .والكتب وغٌرها، بمناسبة كل دخول مدرسً 

بعض البناٌات المدرسٌة ونظافتها ، كما أن ثمة تعاون مستمر بٌن وفضال عن ذلك،  فهً تساهم   فً تشجٌر        

المؤسسات  التعلٌمٌة ومصالح وزارة التربٌة والجماعات فً انجاز العدٌد من  األنشطة الثقافٌة والتربوٌة، سواء بمناسبة 

 .6األعٌاد الوطنٌة أو غٌرها 

المحلٌة لفابدة  التربٌة  والتعلٌم ، سواء على المستوى   إن جمٌع التدخالت التً  ٌمكن أن تباشرها  الجماعات        

المحلً أو الجهوي ، ٌترتب  علٌها  مسؤولٌات تستدعً  ترشٌد  اإلنفاق  التربوي ، بمراجعة معاٌٌر البناءات  والتجهٌز 

جوء إلى المحاسبات و وأنماطها ؛ والتزام الشفافٌة المطلقة فً إبرام الصفقات وعقود البناء والتجهٌز و الصٌانة، و الل

التدقٌقات المالٌة  و المراقبة الصارمة للمنجزات حتى ال ٌتكرر بناء مدارس بدون مرافق ضرورٌة أو بدون مراعاة 

و تجدر اإلشارة فً هذا الصدد، إلى أن الثقافة السابدة داخل الجماعات المحلٌة . المواصفات و المعاٌٌر المتفق علٌها

من المدارس بالوسط   % 80التعلٌم شان وزارة التربٌة الوطنٌة وحدها ، ولذلك نجد أن     إجماال، الزالت تعتبر أن

وهذا ما ٌحتم ضرورة اإلسراع فً ... منها بدون ماء شروب   % 70القروي مثال، ال تتوفر على مرافق صحٌة ، وأن  

ماعات المحلٌة، مما سٌجعل اإلصالح إمكانٌة تفوٌت صالحٌات ومسؤولٌات اإلشراف على المدارس االبتدابٌة إلى الج

 .7ٌحقق غاٌته عندما تحصل المصالحة الفعلٌة بٌن  النخب والمدرسة العمومٌة 

 

 أهمية التواصل في تفعيل دور الجماعات المحلية في قطاع التعليم 3-2       

جب خلق آلٌات للتواصل محلٌا              إن الدفع بالمجالس المحلٌة المنتخبة لالنخراط فً مسلسل إصالح التعلٌم ، ٌستو       

وجهوٌا بٌن  المؤسسة التربوٌة ومحٌطها ، تتسم باالستمرارٌة والواقعٌة والفاعلٌة ، ووعً جمٌع أطراف العملٌة 

 .التواصلٌة بمدى أهمٌة االرتقاء بالحقل التعلٌمً الذي لن ٌتحقق بدونه التقدم المنشود

كما أسلفنا، على جمٌع المستوٌات، سواء االقتصادٌة أو االجتماعٌة ‘ طرة التنمٌة المحلٌةإن الجماعة المحلٌة هً قا       

أو الثقافٌة ، فال بد أن ٌتكون لدٌها الوعً بأهمٌة قطاع التعلٌم وتساهم فً تنمٌته وخلق جسور التواصل مع مختلف 

 :الفاعلٌن فٌه، وذلك لالعتبارات األساسٌة التالٌة

 .     علٌم من القضاٌا المصٌرٌة التً  تهم كافة الشرابح المجتمعٌةاعتبار الت -       

                                                                 
 .14.ش، ص.، و(و)بىجٍذة - 6

ت انىطٍُت أجرته كم يٍ  - 7 ، تُاول فٍه 1003أبرٌم  11فً عذدٌهًا انظادرٌٍ بتارٌخ  Challengeو Le journalحىار يع وزٌر انتربٍ

ا انتربٍت وانتكىٌٍ عهى خهفٍت تمرٌر انًجه  .ص األعهى نهتعهٍىيختهف لضاٌ
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كون المدرسة مؤسسة اجتماعٌة، ذات تنظٌم رسمً محدد  الوظابف واألهداف، وهً لٌست برٌبة وال محاٌدة عن    -       

 .كل ما ٌتفاعل داخل المجتمع وخارجه

 .المجالس فً تنمٌة التعلٌمأهمٌة الدور االجتماعً الذي ٌجب أن تقوم به  -       

 .8الوعً بمدى مركزٌة التعلٌم فً التنمٌة بمفهومها الشامل االقتصادي واالجتماعً والبشري -       

ا  ، إن لم نقل منعدما فً بعض األحٌان ، إذ عادة ما ٌكون موضوع         غٌر أن هذا التواصل ٌبقى فً اعتقادنا ، ضعٌف

ول البناٌات المدرسٌة ، سواء ما ٌتعلق بإعداد الخرٌطة المدرسٌة أو محاضر بداٌة األشغال التواصل ، فً حالة حدوثه ، ح

أو االنتهاء منها ، فمساهمة الجماعات المحلٌة ال زالت لم تتعد مستوى التجهٌز ، والذي غالبا ما ٌشوبه النقصان كما 

محلٌة على المستوى اإلقلٌمً ، ٌظهر فً عدم إٌالء كما أن التقصٌر فً التواصل بٌن المجالس المنتخبة ال. أوضحنا سابقا

انعقاد مجالس التدبٌر أهمٌتها، حتى تكون على بٌنة من الوضعٌة التً توجد علٌها المؤسسة التعلٌمٌة، والوقوف على بعض 

عات فالغٌاب الدابم لممثل المجلس المنتخب عن اجتما. المشاكل والعمل على إٌجاد حلول لها فً دابرة اختصاصاتها

ا ال نتفاءل بمستقبل التعلٌم عندما ٌصبح تحت إشراف الجماعات ا ما تحرك هذا العزوف عن . مجالس التدبٌر ٌجعلن إذ غالب

فالمجالس عادة ما تشكو من . المشاركة فً اجتماعات مجالس تدبٌر المؤسسات التعلٌمٌة خلفٌات سٌاسٌة ضٌقة أو مادٌة

 .وبالتالً، فهً ال ترٌد أن تضٌف إلى نقط جدول أعمالها مشاكل هً فً غنى عنهاالضابقة المالٌة التً تعرقل مشارٌعها، 

 

 خاتمة

إن دور الجماعات المحلٌة فً تحمل مسؤولٌة االرتقاء بالشأن التعلٌمً ، الذي ٌعتبر شأنا عاما بامتٌاز، أضحى        

وهذا، ٌحتم . التزاٌد الدٌموغرافً الكبٌرضرورة ملحة ال محٌد عنها، وخاصة مع تعاظم أعباء الدولة المركزٌة بسبب 

اإلسراع بإصدار النصوص القانونٌة الخاصة بنقل الصالحٌات المرتبطة بالتعلٌم إلى الجماعات المحلٌة، وتوزٌع 

االختصاصات بٌنها وبٌن الدولة ، وتشجٌع الشراكة مع الفاعلٌن فً مجال تدبٌر التعلٌم ، حتى تنهض بدورها على أكمل 

 .وجه

إن دور الجماعات القروٌة ٌكتسً أهمٌة أكبر، نظرا للتهمٌش الذي تعرفه المناطق النابٌة، مما ٌجعلها تلعب أدوارا        

كبٌرة فً فك العزلة عن الوحدات المدرسٌة المتناثرة فً البوادي وتوفٌر الخدمات الضرورٌة للتالمٌذ حتى ٌتعلموا فً 

شرابح التً توجد فً وضعٌة هشة، وخاصة الفتٌات وذوي االحتٌاجات أحسن الظروف، مع إٌالء العناٌة القصوى لل

 .  الخاصة

وبطبٌعة الحال، فإن واقع الحال ٌجعلنا ال نتفاءل أكثر من الالزم من الدور الذي ستؤدٌه الجماعات المحلٌة فً        

بالهدر العشوابً لمواردها التً ٌأخذ  إصالح التعلٌم، وذلك بسبب االختالالت الكبٌرة التً ٌعرفها تسٌٌرها، والذي ٌتمٌز

                                                                 
 .1000ٌىٍَى  10، بتارٌخ 414، انفضاء انتربىي، جرٌذة انًُظًت، عذد (ح)برهً  - 8
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منها جانب التسٌٌر حصة األسد، بٌنما ٌتم إغراق الجماعة فً الدٌون التً ٌتم نهب جزء كبٌر منها وصرفها فً األمور 

 .التً ال عالقة لها بالتنمٌة

ثماره، إال بتوفر مجموعة من  فمن الواضح إذن، أن دور الجماعة المحلٌة فً إصالح التعلٌم، لن ٌكون إٌجابٌا لٌؤتً       

 : الشروط األساسٌة

 إرساء دعابم دٌمقراطٌة محلٌة حقٌقٌة تفرز ممثلٌن حقٌقٌٌن ٌكونون مسؤولٌن أمام المواطنٌن؛▪ 

 إرساء أسس الحكامة وحسن تدبٌر الشأن المحلً؛▪ 

 الوعً بأهمٌة التعلٌم وجعله من أولوٌات االهتمامات لدى المجالس المنتخبة▪ 


