خصخصة التعليم في المغرب -
نظام تعليمي متعدد السرعات
ومجتمع منقسم

تلخص هذه الوثيقة النتائج الرئيسية ملشروع
البحث :خصخصة التعليم في املغرب  -نظام
تعليمي متعدد السرعات ومجتمع منقسم كتبته
خديجة عبدوس تقدم هذه الدراسة تقريرا مفصال
حول اجتاهات التعليم احلالية في املغرب والطرق
واألشكال التي تظهر بها هذه االجتاهات ،كما
يلقي التقرير الضوء ً
أيضا على اإلصالحات العامة
في مجال التعليم التي نُفذت في املغرب وكيف
أثرت سياسات اخلصخصة على هذه اإلصالحات.
أصبحت خصخصة التعليم ظاهرة عاملية في كل
من الدول املتقدمة والنامية ،وقد شجع هذا االجتاه
املتزايد احلكومات على حتويل التمويل إلى القطاع
اخلصوصي وكان ذلك غال ًبا هذا على حساب االستثمار
في قطاع التعليم العمومي ،فأصبح االلتحاق باملدارس
اخلصوصية جز ًءا مما يعرف بقطاع التعليم العاملي
;Robertson Macpherson, & Walford , 2014
; Sahlberg, 2011 ; Spreen & Vally, 2014
)Verger, Lubienski, & Steiner-Khamsi, 2016

حيث يصبح التعليم معرضا لالستغالل التجاري.
ال ُيستثنى املغرب من االجتاه العاملي للخصخصة؛

فالعدد املتنامي من املدارس اخلصوصية قد خلق
مستويات طبقية بني املدارس املوجودة حيث جتد
نظا ًما يتكون من ثالث طبقات؛ فيتمثل املستوى
األول في مدارس الصفوة وهي مدارس خصوصية
مناهجا أجنبية
يدخلها أبناء الطبقة العليا وتدرس
ً
(غالبا ما تكون فرنسية أو أجنبية أخرى والتي
أصبحت في تزايد مستمر) ،والثاني هي املدارس
اخلصوصية ألبناء الطبقة الوسطى والتي تستخدم
نظا ًما تعليم ًيا ثنائي اللغة يركز على اللغات األجنبية
و»املهارات العاملية» ،والثالث هي مدارس خصوصية
أقل جودة لعائالت الطبقة العاملة والطبقة الوسطى،
وهذه رسومها التعليمية أقل من األنواع األخرى
للمدارس اخلصوصية لكنها على الرغم من ذلك
تتطلب استثما ًرا مال ًيا كبي ًرا من جانب األسرة.

نظام تعليمي متعدد السرعات
ومجتمع منقسم

الفاعلون الخصوصيون
المحليون واألجانب

وازدحام قاعات الدراسة ،وأدى هذا بدوره إلى
رغبة الكثير من األسر املغربية خاصة في املناطق
احلضرية في االستثمار في تعليم أوالدهم في
املدارس اخلصوصية وال سيما في املرحلة االبتدائية.

أفسح دعم احلكومة الصريح الستثمارات القطاع
اخلاص في التعليم املجال للشركات االستثمارية
اخلصوصية لالستحواذ على املؤسسات املدرسية
وحتويلها إلى مشروعات جتارية تتوسع فيما وراء
احلدود القومية ،كما مكنت الفاعلني احملليني من
االستفادة من اإلجراءات امليسرة لالستثمار في التعليم
تضارب في
بفضل مناصبهم العالية ،ونشأ عن هذا
ٌ
املصالح بني ما ُيصرح به رسم ًيا عن رؤية احلكومة
للقطاع اخلاص كشريك في حتقيق تعليم عادل؛ وبني
األوضاع اجلارية ،حيث ال يخضع القطاع اخلصوصي
غالبا ألي قواعد تنظيمية خاصة فيما يتعلق بالتسجيل
ورسوم الدراسة إضافة إلى االستخدام املوسع
للمعلمني واإلداريني العاملني بالقطاع العمومي.

التعاقد المؤقت والتعليم من
أجل الجميع

تقليل شأن المدارس العمومية
عانت املدارس العمومية في املغرب من عواقب
اإلصالحات الكثيرة الفاشلة والتي أثرت على جودة
التعليم ،وكان لتبني برنامج املغادرة الطوعية ملوظفي
الدولة في  2005وبرنامج التقاعد املبكر الذي
تاله دور ملحوظ في هذا الصدد حيث ترك العديد
ً
تأهيل عال ًيا عملهم العمومي
من العاملني املؤهلني
للحصول على معاش التقاعد واالنتقال للعمل في
املدارس اخلصوصية معلمني وإداريني ،وأدى تناقص
عدد العاملني في املدارس العمومية إلى دمج الفصول

أدى تبني احلكومة لنظام التعاقد املؤقت في املدارس
العمومية إلى تفاقم النقص الشديد في املعلمني وعدم
وجود سياسة حكومية استباقية متنع النقص الشديد
في املوارد البشرية ،ومنذ  ،2016تعاقدت احلكومة
مع  70ألف مدرس لتعيينهم مباشرة في املدارس
بقدر بسيط من التدريب أو دون تدريب على اإلطالق
بسبب احلاجة العاجلة للمعلمني ،ومن حينها واملعلمون
املتعاقدون يتظاهرون ضد شروط توظيفهم التي ال
تضمن لهم نفس احلقوق التي يتمتع بها زمالئهم
املوظفون احلكوميون في وزارة التربية الوطنية،
وقد أثر هذا سلب ًيا على وقت الدراسة املخصص
للطالب وأدى إلى ضياع مئات ساعات التعلم.
ساهم برنامج علّم ألجل اجلميع  -والذي يهدف
إلى تشغيل اخلريجني غير املتخصصني في التدريس
في املدارس بعد تدريبهم ألسابيع قليلة ،من
خالل الهيئة احمللية التابعة له في خفض مهارات
اإلعداد املهني للمعلمني عند دخوله في شراكة مع
عي التابعني
وزارة التربية الوطنية ومن حينها ّ
له في عدد من املدارس العمومية في املغرب.

خصخصة التعليم في المغرب -

إذا أردنا أن نكون نظرة عامة واضحة على الكيفية
التي توسعت بها خصخصة التعليم في املغرب فمن
الضروري تسليط الضوء على العوامل واإلصالحات
التي أدت إلى خصخصة قطاع ٍ طاملا وفرته الدولة
للمواطنني مجانًا ،وهناك عدة نقاط هامة يجدر
ذكرها ،فقد نتج عن سياسات احلكومة التي سهلت
إجراءات دخول اجلهات اخلاصة إلى سوق التعليم
قدوم الكثير من الفاعلني احملليني واألجانب ليستثمروا
في التعليم اخلاص بصفته سو ًقا ربحية متنامية،
كما شارك بعض كبار املسؤولني احلكوميني أنفسهم
في صناعة التعليم اخلاص  ،األمر الذي قد يشكك
في قدرتهم على أخذ قرارات نزيهة بشأن تنظيم
قطاع التعليم ،وعالوة على ذلك يتزايد عدد شركات
االستثمار اخلصوصية التي تقدم نفسها على أنها
تعرض خدمات تعليمية ،وأخي ًرا وليس آخرا؛ أدى
التعاقد املؤقت للمعلمني في املدارس احلكومية إلى
تفاقم حالة عدم استقرار مربيي املدارس العمومية.

أهم اإلصالحات التعليمية
كانت اإلصالحات التعليمية طريقة من طرق عديدة
حاول عبرها املغرب التخلص من السياسات
االستعمارية السابقة ولهذا فقد قامت «مبغربة»
وتوحيد نظام التعليم املغربي ،ولطاملا كان التعليم
مرتعا للصراع السياسي؛ فبعد االستقالل ،احتارت
احلكومة بني حتديث املدارس املغربية وبني تركها
مقسمة (بوجود عدة أنواع من املدارس) خو ًفا من
ظهور أراء مناصرة للدميوقراطية قد تنشأ من نظام
حديث للمدارس ،وعلى الرغم من ذلك فقد ُأرغم املغرب
على تنفيذ اإلصالحات التعليمية من قبل هيئات

التمويل األجنبي مثل البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي ،ولهذا فقد اتبعت برنامج التعديل الهيكلي سنة
 1983والذي شهد تزاي ًدا في دور الدولة في تقدمي
اخلدمات االجتماعية الهامة مثل التعليم وفتح الباب
للجهات الفاعلة األجنبية لفرض السياسات التعليمة
التي يجب على املغرب اتباعها ،وقد متيزت السياسات
التعليمية املغربية بعدم االتساق مما انعكس على احلالة
احلالية للتعليم في املغرب والتي تصفها الكثير من
الهيئات الدولية باملؤسفة(,TIMSS ;2018 ,OECD
,World Bank ;2014 ,UNESCO ;2015
 .)2018وقد نصت الرؤية االستراتيجية -2015
 2030بصفتها آخر هذه اإلصالحات (استمرا ًرا
لإلصالحات السابقة التي بدأت بامليثاق الوطني
للتربية والتكوين عام  2000ثم البرنامج االستعجالي
للتربية  )2012-2009صراحة على أن القطاع
اخلاص هو شريك للتعليم العمومي في حتقيق وتعميم
العدالة ،وقد مكن هذا الفاعلني احملليني واألجانب من
االستثمار في التعليم مدعومني من حكومة الدولة التي
تقدم لهم تسهيالت إدارية ومالية في هذا الشأن.
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نظام تعليمي متعدد السرعات
ومجتمع منقسم
نتج عن احلالة السيئة للمدارس احلكومية زيادة في
التسجيل باملدارس اخلصوصية حيث يوجد العديد
من أنواع التعليم اخلاص التي تقدم خدماتها لألسر
املغربية بنا ًء على الطبقة االجتماعية واالقتصادية التي
ينتمون إليها؛ وحيث تُركت املدارس العمومية مالذ ًا
 ويكتسب،أخير للفقراء خاصة في املرحلة االبتدائية
طالب الطبقتني العليا واملتوسطة الذين يرتادون
املدارس الفرنسية وغيرها من املعاهد األجنبية
واملدارس اخلاصة ذات املستوى املرتفع نسب ًيا
خبرات حياتية مختلفة ويتلقون نظم قيم تختلف عن
تلك التي يتلقاها طالب الطبقة العاملة والفقيرة الذين
يرتادون املدارس اخلاصة منخفضة التكلفة واملعاهد
 وقد نشأ عن انقسام املدارس العمومية،احلكومية
والتفاوت الشديد في اجلودة والقدرة على دخول
مواز متعدد السرعات يكتسب
ٍ مدارس بعينها؛ نظام
»فيه الطالب قي ًما مختلفة ويعيشون في «مغارب
 وهذا يتعارض مع،مختلفة قد ال يتقابلون فيها أب ًدا
أحد مبادئ الرؤية االستراتيجية التي يعتبر من أهم
 تعليم عادل ومتكافئ الفرص ولهذا؛ فإن،أهدافها
انقسام املدارس قد خلق تفاوتًا اجتماع ًيا وأدى إلى
 عندما تسود،انقسام املجتمع وتفاقم الظلم االجتماعي
 ينقلب التعليم من كونه ح ًقا من احلقوق،اخلصخصة
.ومصلحة للجميع إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب
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