
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية                                                                                                     
شرف – إخاء – عدالة

   وزارة التهذيب الوطني

تقرير حول إصالح التعليم

د. محمد املختار ولد اباه



مقدمة 1.

فـــــي مســـــتهل أكـــــتوبـــــر 1972 أنـــــشأت الـــــدولـــــة لـــــجنة وطـــــنية إلصـــــالح الـــــتعليم تـــــضم 
مجـــموعـــة مـــن األســـاتـــذة مـــن بـــينهم ســـيد أحـــمد بـــن الـــدي وبـــاه ..... وأحـــمد بـــن عـــبد اهلل 
ومحـمد محـمود ولـد احـمياده ودّواه بـن الـسالـك، وعهـد إلـي بـرئـاسـتها، وقـبل أول اجـتماع 
لــلجنة عُــــني ثــالثــة مــنها وزراء وهــم أحــمد بــن ســيد بــاب ومحــمذن بــن بــابــاه وجــوب مــمادو 

آمادو فلم يشاركوا في عملها.
مـكثنا مـدة نـحو شهـريـن ونـحن نـبحث أوضـاع الـتعليم ونـرسـم األهـداف الـتي يـمكن 
أن نــصل إلــيها اعــتبارا لــلواقــع وملــضمون رســالــة اإلصــالح الــتي تــرمــي إلــى إنــشاء تــعليم 
يـحقق اسـترجـاع الـهويـة الـثقافـية اإلسـالمـية واعـتماد الـلغة الـعربـية الـتي أعـلن أنـها الـلغة 
الــــرســــمية وإصــــالح تــــربــــوي يــــأخــــذ بــــاالعــــتبار حــــاجــــيات الــــبالد املــــلحة فــــي تــــكويــــن األطــــر 
ومـــالءمـــة الـــوضـــع املـــوجـــود آنـــذاك لـــبلوغ األهـــداف املـــرســـومـــة، وفـــتح الـــصالت بـــني الـــتعليم 

املحضري التقليدي وبني التعليم العمومي السائد.
ولــــم تــــكن املــــهمة سهــــلة لــــتمكن الــــفكر الــــسابــــق ونــــفوذ أنــــصار الــــلغة الــــفرنــــسية فــــي 

مفاصل اإلدارة.
لـــقد أخـــذت املـــهمة بـــالجـــديـــة الـــالزمـــة ووضـــعت بـــرنـــامـــج عـــمل بـــدأ بـــدراســـة الـــوضـــع 

الراهن ورسم األهداف وتصور االقتراحات املمكنة.
قــمت بــجولــة فــي املــغرب الــعربــي لــالطــالع عــلى تجــربــة الــتعليم فــيها صــحبة األســتاذ 
سـيد أحـمد بـن الـدي وبـاه... وكـانـت مـوجـل اجـتماعـات مـع وزراء الـتعليم وأطـره فـي املـغرب 

والجزائر وتونس وليبيا.
 كــما اســتدعــيت وفــودا مــن الــهيئات الــدولــية وبــالــخصوص مــنظمة الــيونــسكو والــبنك 

الدولي.
تــــمت هــــذه املــــشاورات فــــي األشهــــر األولــــى مــــن ســــنة 1973، ثــــم قــــضينا األشهــــر 

األخيرة بعد ذلك في تصور رؤية شاملة لإلصالح تشمل املواضيع التالية:
تعريب العلوم اإلسالمية كليا1.
إنشاء قطاع معرب من التعليم العلمي2.
إنـــــــــشاء شـــــــــهادات مـــــــــوريـــــــــتانـــــــــية فـــــــــي األدب والـــــــــعلوم والـــــــــتعليم األصـــــــــلي 3.

واالقتصاد
تــنظيم بــاكــلوريــا أدبــية أصــلية يــمكن الــنجاح فــيها لــلمتفوقــني فــي الــعربــية 4.

أيا ما كانت مستوايتهم في العلوم واللغات اإلسالمية األخرى.
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إنشاء املعهد التربوي5.

إنـشاء خـمس مـؤسـسات فـي الـتعليم الـعالـي تـضم املـدرسـة الـعليا لـلتعليم، 6.
واملــــدرســــة اإلداريــــة، ومعهــــد الــــزراعــــة، ومعهــــد الــــعلوم اإلســــالمــــية، ومعهــــد 

التعليم الفني.
تكوين خلية للتخطيط7.
االعتناء بتعليم البنات وخلق الظروف املالئمة له8.
إنشاء هيئة خاصة ملتابعة تنفيذ اإلصالح9.

االعــــتناء بــــالــــتعليم الــــديــــني املــــتمثل فــــي املــــحاضــــر ومعهــــد أبــــي تــــلميت 10.
واملعهد العالي للدراسات اإلسالمية.

إذا كــنت مــسؤوال عــن تــصور هــذا اإلصــالح ومحــررا ملــضامــينه، فــذلــك ال يــعني أنــي 
اعــتقد أنــه كــان عــمال ال نــواقــص فــيه، كــما أنــي أعــترف أن تــطبيقه لــم يــتم عــلى الــصورة 
املـقررة فـي وثـيقته. ولـقد كـانـت مـشاركـتي فـي تـطبيقه محـدودة تـتلخص فـيما ُعهـد إلـي مـن 

إدارة مدرسة التعليم العليا التي كونت مئات األساتذة وعشرات املفتشني.
غـــــير أنـــــي هـــــنا اعـــــتقد أن الـــــحكم عـــــلى هـــــذا الـــــعمل يـــــقتضي أن نـــــعرف كـــــيف كـــــان 

التعليم املوريتاني قبل اإلصالح وكيف صار بعده.
لــقد كــان الــتعليم قــبل 1972 تــعليما فــرنــسيا فــي بــرامــجه الــتي لــيس فــيها لــلتعريــب 
إال جــزء قــليل جــدا وفــي شــهاداتــه الــتي كــانــت كــلها فــرنــسية، وفــي أســاتــذتــه الــفرنــسيني 

الذين يمثلون أكثر من سبعني في املائة من الطاقم التدريسي.
كــــان ذلــــك الــــتعليم يشــــرف عــــليه فــــنيا املــــفتش األكــــاديــــمي الــــفرنــــسي املــــسؤول عــــن 
الـنظام الـتربـوي وإدارة أسـاتـذة الـتعاون الـفرنـسي الـذيـن يـمثلون أكـثريـة الـتعليم الـثانـوي، 

مع عدم وجود أي مفتش موريتاني.
وهـو تـعليم ال يتحـدث عـن أهـدافـه الـوطـنية، وال عـن الـهويـة املـوريـتانـية، وال عـن الـثقافـة 

اإلسالمية، وال عن املحاضر الشنقيطية.
هذه هي أهم مضامني وثيقة هذا اإلصالح وأود أن أؤكد ثالث قضايا تتعلق به:

أوال: أنـــــا كـــــنا نـــــعمل بـــــكل اســـــتقاللـــــية فـــــكريـــــة دون أي تـــــأثـــــير ســـــياســـــي أو ارتـــــباط 
إيــــديــــولــــوجــــي، فــــكان الهــــدف عــــندنــــا هــــو مــــا يــــعيد إلــــى بــــالد شــــنقيط هــــويــــتها اإلســــالمــــية 

وثقافتها األصلية.
ثـــانـــيا: أنـــا نـــعترف أن وثـــيقة اإلصـــالح ليســـت ســـوى اقـــتراحـــات نـــظريـــة، ولـــو كـــانـــت 

محددة.
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فـــإن الـــنتائـــج تـــتعلق أســـاســـا بـــحسن الـــتطبيق، وهـــو مـــن مـــسؤولـــية الـــدولـــة ســـياســـيا 
وماليا، ومهمة املؤسسات فنيا وعمليا.  

ثــالــثا: أنــي أتحــدث فــي الــوثــيقة أن صــالحــية كــل إصــالح ال تــتجاوز نــحوا مــن عشــر 
ســنني، وقــد تــم تــغيير مجــرى اإلصــالح ســنة 1979 فــيما يــخص الــبرامــج واملــناهــج، غــير 
أن املــؤســسات اســتمرت فــي الــعمل عــلى مــا تــقرر فــي اإلصــالح األول فــيما عــدا الــفصل 

بني نظام التعليم العربي والفرنسي.
وأخـــيرا فـــإن الـــدولـــة املـــتمثلة فـــي الحـــزب آنـــذاك اعـــتمدت الـــوثـــيقة مـــع تـــعديـــل خـــفيف 

وبعث إلي برسالة التهنئة واالعتماد (وهي مرفقة أدناه). 

ملخص التوصیات التي یحتوي علیھا ھذا التقریر 2.
لقد أوصلت اللجنة:

فيما يخص جهاز التعليم:1.
التعليم األساسيا.

بتحديد مدة الدور األول من التعليم األساسي بست سنوات، ✓
بقصر إعادة الصف املسموح بها على مرة واحدة فقط،✓
بمنع إعادة الصف السادس من التعليم ألساسي،✓
بــإنــشاء دورتــني لــلتعليم األســاســي مــفتوحــني أمــام الــتالمــيذ الــذيــن لــم ✓

ينجحوا في التجاوز إلى التعليم الثانوي،
بـــــتنظيم هـــــذا الـــــدور الـــــثانـــــي مـــــن الـــــتعليم األســـــاســـــي تـــــنظيما يـــــجعله ✓

يســــتقبل بــــعض األطــــفال الــــذيــــن لــــم يــــسعفهم الحــــظ فــــي االنــــتماء إلــــى 
املدارس الرسمية.

التعليم املهني في مرحلته األولى:ب.
بإنشاء مراكز للتعليم املهني في كل والية،✓
بجعل هذه املراكز مالءمة الختصاص كل والية.✓

الدور األول من التعليم الثانوي:ت.
بقصر فترته على ثالث سنوات،✓
بـجعل مـسابـقة الـدخـول فـي هـذا الـدور ال مـركـزيـة بـحيث تـقرر كـل واليـة ✓

عدد املتجاوزين إلمكانياتها.
الدور املهني من التعليم الثانوي: ث.

بإنشاء عدة مؤسسات مهنية في هذا املستوى،✓

  4



بتطوير املؤسسات املوجودة.✓
الدور الثاني من التعليم الثانوي:ج.

بإقرار عدة شعب للباكلوريا املوريتانية،✓
شعبة اآلداب العصرية،✓
شعبة اآلداب األصلية،✓
شعبة العلوم االقتصادية،✓
شعبة الرياضيات والفيزياء✓
شعبة العلوم التجريبية،✓
شعبة العلوم التقنية.✓

التعليم العالي:ح.
بإنشاء خمسة معاهد جامعية:•

املعهد الجامعي للتقنيات،✓
معهد االقتصاد والتسيير،✓
املعهد العالي للتعليم،✓
معهد الدراسات اإلسالمية،✓
املعهد الجامعي للفالحة.✓
بــإجــراء اخــتيارات لتحــديــد مســتويــات املــثقفني ثــقافــة أصــلية والــذيــن ال •

يحملون شهادات جامعية. 
فيما يخص التوجيه والشهادات2.
أن يــــكون الــــتجاوز مــــن الــــتعليم األســــاســــي إلــــى الــــتعليم الــــثانــــوي يــــعتمد •

عــلى تــوجــيه يــأخــذ بــعني االعــتبار نــتائــج املــسابــقة وعــمر املــترشــح وقــابــليته 
ملتابعة دراسة أعلى،

أن يـكون الـتوجـيه فـي الـدور اإلعـدادي (الـدور األول مـن الـتعليم الـثانـوي) •
مســتمرا ومــرتــكزا عــلى نــتائــج "مــلف الــتوجــيه" املــعد لــكل تــلميذ فــي هــذا 

الدور،
أن تقرر الشهادات اآلتية: •

شهادة نهاية التعليم األساسي،✓
شهادة نهاية التعليم اإلعدادي،✓
شهادة الباكلوريا املوريتانية ✓

فيما يخص البرامج: يجعل محتوى البرامج مالئما لواقعنا الوطني:3.
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بالنهوض بالتعليم الديني، ✓
بالعناية بالتربية الدينية،✓
بتشجيع التعليم السنوي.✓

قضية التعريب 4.
بــــتدريــــب تــــدريــــجي يــــتناول مجــــموع جــــهازنــــا تــــعليمي طــــبقا للخــــدمــــات ✓

التالية:
تعريب السنوات الثالث األولى من التعليم األساسي،•
تـــــعريـــــب مـــــواد الـــــتدريـــــس بـــــالنســـــبة لـــــلتاريـــــخ والـــــجغرافـــــيا والـــــفلسفة •

والتربية الدينية والتعليم الديني، 
إنـــــشاء صـــــفوف تجـــــريـــــبية مـــــعربـــــة كـــــلها فـــــي جـــــميع أدوار الـــــتعليم •

ومراحله،
بـــــــتعريـــــــب الـــــــوزارات الـــــــتي ليســـــــت لـــــــها صـــــــبغة فـــــــنية مـــــــثل وزارتـــــــي •

الداخلية والعدل وإدارات الواليات. 
في شأن التكوين والبحث التربوي: 5.

بـإسـناد مـهمة الـتكويـن األصـلي إلـى مـدرسـة تـكويـن املـعلمني واملـدرسـة ✓
العليا للتعليم،

بـتكليف املعهـد الـتربـوي الـقومـي بـمهمة الـتكويـن املسـتمر بـالـتعاون مـع ✓
املفتشني ومديري املدارس،

بــــــتطويــــــر املعهــــــد الــــــتربــــــوي حــــــتى يــــــتمكن مــــــن إنــــــجاح مــــــهمة تــــــطبيق ✓
اإلصالح من الناحية التربوية، 

فيما يخص التعليم األصلي والتعليم التقليدي:6.
بتقديم مساعدة فنية ومالية للتعليم التقليدي،✓
بمساعدة مدارس ابن عامر،✓
بالتزام التحفظ في شأن التعليم األصلي ✓

النشاط الثقافي:7.
إعادة االعتبار للجهات الشعبية وكتابة أخر فها بالغة العربية ✓
تنمية تعليم الكبار ✓
بالنهوض بالرياضة وإعادة العمل بها في التعليم األساسي✓

في نطاق التخطيط التربوي: 8.
بإنشاء مكتب للدراسات والتربية ومهمة التخطيط ومتابعة التسيير،✓
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بـــــتنمية مـــــصالـــــح التخـــــطيط عـــــلى مســـــتوى اإلرادات الـــــتي يـــــنبغي أن ✓
تعمل تحت سلطة موحدة، 

بــــإعــــادة تــــنظيم مــــصالــــح الــــتعليم اإلداريــــة لــــجعلها قــــادرة عــــلى إحــــكام ✓
الــتسيير بســلوك طــريــقة االتــزان فــيما يــهم تــعميم الــتعليم حــتى تــنتهي 

عملية دراسات مستقبل اإلمكانيات االقتصادية،
بإنشاء مصلحة للتكوين والبرامج التخطيطية في كل وزارة.  ✓

فيما يعني تقدير تكاليف اإلصالح: 9.
بــــحسن اســــتعمال مــــواردنــــا وذلــــك بــــتشغيل جــــميع الــــعامــــلني فــــي ســــلك ✓

الـــتعليم، ويـــطلب مـــساهـــمة تـــكالـــيف الـــتعليم مـــن طـــرف أولـــياء الـــتالمـــيذ 
األغنياء منهم،

بمراجعة سياسة املنح،✓
بــــــإشــــــراك الــــــقطاع الــــــخاص فــــــي مــــــصاريــــــف تــــــكويــــــن الــــــعمال الــــــذيــــــن ✓

سيكونون في خدمة.
كما قدمت اللجنة التوصيات التالية:

بإنشاء لجنة دائمة يعهد إليها بمتابعة تنفيذ اإلصالح 1.

بتطبيق هذا اإلصالح حسب الجدول الزمني اآلتي 2.
أثناء سنة 1973 – 1974:

تهيئة القطاع التجريبي في التعليم األساسي  ▪
إنـشاء الـصفوف التجـريـبية فـي إعـداديـات: لـعيون، بـوكـي، أطـار، كـيهيدي، ▪

انواكشوط، 
إعادة تنظيم املعهد التربوي القومي، ▪
إنشاء مكتب الدراسات التربوية،▪
الــــقيام بــــدراســــة مــــشاريــــع املــــعاهــــد الــــجامــــعية والــــدور الــــثانــــي مــــن الــــتعليم ▪

األساسي. 

إنشاء سنة 1975 – 1976:
افتتاح املعاهد الجامعية،▪
بداية تعميم اإلصالح في التعليم األساسي (ما عدى الدور الثاني)،▪
إنشاء قطاع تجريبي في الدور الثاني من التعليم األساسي.▪

أثناء سنة 1975 – 1976:
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إكمال بداية تطبيق اإلصالح ▪

جھاز التعلیم المقترح 3.
لـــقد قـــرر حـــزب الـــشعب املـــوريـــتانـــي املـــنعقد بـــالـــعيون ســـنة 1966م إصـــالح الـــنظام 

التعليمي حتى يتكيف مع أهدافنا الثقافية.
ولـــئن كـــان هـــذا اإلصـــالح، هـــو األول مـــن نـــوعـــه مـــنذ االســـتقالل، فـــقد اســـتطاع حـــل 
بـعض املـشاكـل املـطروحـة فـي ذلـك الـوقـت، فـإنـه لـم يـتمكن مـن إيـجاد الحـلول املـالئـمة الـتي 
تـمليها مـتطلباتـنا الـثقافـية واالقـتصاديـة، وإذا اعـتبرنـا هـذا اإلصـالح مـن الـزاويـة الـتربـويـة 

البحتة، فإنه لم يسلم من بعض العيوب، فمنها:
الــزيــادة الــباهــظة لــتكالــيف الــتعليم االبــتدائــي بســبب تــمديــد املــدة الــدراســية −

إلى سبع سنوات،
كــــون نــــتيجة الــــسنة األولــــى املــــعربــــة، وإن كــــانــــت فــــي أغــــلب األحــــيان غــــير −

مــرضــية، لــم تســتغل كــما يــنبغي، فــبرنــامــج الــحساب غــالــبا يــعاد فــي الــسنة 
الثانية،

بـقاء حـواجـز ثـابـتة بـني املـعلمني: الـفرنـسي والـعربـي، وكـانـت الـنتائـج بـالـطبع −
ســــيئة، وهــــي تشــــتت الــــدراســــات الــــتي يــــتلقاهــــا الــــتالمــــيذ، وســــوء اســــتغالل 

املعلمني: (دليل االستعمال 175)،
كـــــون الـــــبرامـــــج، مـــــا عـــــدا الـــــبرامـــــج الـــــعربـــــية، بـــــقيت عـــــلى مـــــا كـــــانـــــت عـــــليه، −

والــتوجــيهات املــقررة عــلى مســتوى الــقسم االبــتدائــي الــثانــي لــم تــطبق نــظرا 
لـــعدم وجـــود مـــراكـــز لـــلتكويـــن الـــريـــفي، أمـــا الـــتعليم الـــثانـــوي فـــلم يـــعرف بـــعد 

إصالحا يذكر.
وكـــــل هـــــذه الـــــهيئات قـــــد ازدادت خـــــطورة نـــــظرا لـــــتدهـــــور الـــــجهاز الـــــتربـــــوي بـــــكامـــــله، 
واألسـباب الـرئـيسية لهـذا الـتدهـور تـتلخص فـي عـدم تـكويـن املـعلمني تـكويـنا كـافـيا، وعـدم 
وجـــود تـــنظيم وإشـــراف فـــعال، كـــل هـــذا مـــع فـــقدان الـــحافـــز الـــتربـــوي وانـــخفاض الـــضمير 

املهني عند املعلمني على سبيل العموم.
وقــد ألــجأت هــذه الــحالــة مــؤتــمر 1971 إلــى أن يــقرر إصــالحــا جــديــدا مــن شــأنــه أن 
يـقود إلـى تـطابـق حـقيقي بـني جـهازنـا الـتعليمي وواقـعنا الـوطـني، وإلـى اسـتقالل ثـقافـي 
حــقيقي يــعيد لــلثقافــة الــعربــية اإلســالمــية مــكانــتها الــطبيعية فــي مــجتمعنا، ولــسنا نــعني 
بـــــاالســـــتقالل الـــــثقافـــــي االنـــــطواء عـــــلى الـــــنفس وال الـــــتعصب فـــــي نـــــطاق ضـــــيق، كـــــال، وال 
الــــرجــــوع إلــــى الــــوراء، إذ أن األمــــجاد املــــاضــــية ال تــــضمن لــــنا إصــــالح املســــتقبل، وإنــــما 
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نـعني بـاالسـتقالل الـثقافـي مـا قـالـه األمـني الـعام للحـزب: إنـه اسـتعادة أصـالـتنا الـثقافـية 
التي تحدد أبعاد إنسان موريتاني جديد متحرر من جميع مخلفات االستعمار.

إن تــــــــعليمنا يــــــــجب أن يــــــــهيئنا لــــــــنعيش فــــــــي هــــــــذا الــــــــقرن مــــــــحتفظني بــــــــشخصيتنا، 
مــــسيطريــــن عــــلى طــــبيعتنا مــــما يــــحتم عــــلينا أن نــــولــــي أهــــمية كــــبرى لــــلدراســــات الــــعلمية 

والتقنية.
ولكي نصل إلى هذه األهداف يجب أن يكون تعليمنا:

متكيفا مع املحيط الثقافي واالجتماعي واالقتصادي القومي1.
مــن املــعلوم أن الــتعليم الــقائــم فــي مــوريــتانــيا كــان فــي األصــل يســتجيب لــحاجــيات 
املســـتعمر لـــتكويـــن إطـــارات محـــلية تـــساعـــد إدارة االحـــتالل، ثـــم بـــذلـــت بـــعدئـــذ جـــهود فـــي 

تنمية هذا التعليم دون تغير في جوهره وتوجيهه اإلجمالي.
فــمن الــواجــب إذا أن نــنتهج ســياســة تجــديــد فــي هــذا املــيدان، وأن نــعيد الــنظر فــي 
أهـــداف املـــدرســـة ونحـــدد مـــعايـــير االخـــتيار ألولـــئك املســـتأثـــريـــن بهـــذا الـــتعليم الـــذي تـــمولـــه 
الــــدولــــة ثــــم يــــوضــــح واجــــبات هــــؤالء املــــعلمني نــــحو أمــــتهم، فــــسياســــة كهــــذه تــــتطلب تــــغييرا 
جــذريــا طــويــل املــدى كــما تــتطلب كــذلــك بــصفة مســتعجلة تــغييرات تــنير لــها الــطريــق حــتى 

تصل إلى الحلول النهائية .
البد أن يكون تعليمنا ناجحا:2.

إذ يــــنبغي أن يســــتجيب لــــلمطامــــح الــــشخصية لــــلمواطــــن ويــــجعله فــــي نــــفس الــــوقــــت 
مســــتعدا لــــلنهوض بــــسياســــة جــــماعــــية لــــلتنمية، وهــــذا بــــالــــطبع يــــقتضي تــــوجــــيها أســــاســــه 
املـؤهـالت الـحقيقية لـلتالمـيذ، كـما يـقتضي اسـتخدام الـطرق الـكفيلة بـأن تـجعل مـن هـؤالء  
الـــــتالمـــــيذ مـــــواطـــــنني يـــــشعرون بـــــأن واجـــــبهم األســـــاســـــي هـــــو خـــــدمـــــة وطـــــنهم قـــــبل خـــــدمـــــة 

مصالحهم الشخصية.

يجب أن يكون تعليما جديا: 3.
إن الـدولـة تـخصص لـلقطاع الـتربـوي حـصة هـامـة بـالنسـبة لـلميزانـية الـعامـة والـدخـل 
(25 فــي املــائــة مــن املــيزانــية و45 مــن الــدخــل الــقومــي)، وبــما أنــنا نــعرف أن إمــكانــيات 
الـــدولـــة محـــدودة فـــيتوجـــب عـــلينا بـــطبيعة الـــحال أن نســـتغل إمـــكانـــياتـــنا أحـــسن اســـتغالل، 

وحسن استغالل هذه اإلمكانيات يتطلب منا:
أن نستفيد إلى أقصى حد ممكن من جميع املعلمني،−
أن نـضع حـدا لـتكاثـر الـتالمـيذ فـي األقـسام بـحيث ال يـتجاوز عـدد الـتالمـيذ −

في الصف الواحد (أربعني تلميذا)،
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أن تـــنظم املـــصالـــح الـــتعليمية تـــنظيما مـــحكما عـــلى جـــميع املســـتويـــات كـــي −
نحسن إنتاجية تعليمنا.

يجب أن نراعي العدالة في توزيع هذا التعليم:4.
عـــلينا أن نـــعيد إلـــى األذهـــان أن 12 فـــي املـــائـــة فـــقط مـــمن هـــم فـــي ســـن الـــدراســـة 
يـدخـلون املـدارس وأن تـعميم الـتعليم عـلى الجـميع شـيء فـوق إمـكانـيات الـدولـة، ومـن جـهة 
أخــرى فــإن املــشاكــل املــطروحــة فــي آخــر املــرحــلة االبــتدائــية ســتكون أصــعب حــال إذا لــم 
تـمر بـشيء مـن االتـزان عـلى مسـتوى الـتعليم االبـتدائـي ألن الـدولـة سـتصبح بـني أمـريـن: 
إمـــا تـــشغيل كـــل أولـــئك الـــذيـــن أنـــهوا هـــذه املـــرحـــلة، وإمـــا أن تتحـــمل تـــكالـــيف دراســـاتـــهم 

الثانوية، ثم العالية، 
فهـــذه تـــفرض عـــلينا ســـياســـة جـــديـــدة تهـــدف مـــن اآلن إلـــى تـــحقيق نـــوع مـــن الـــعدالـــة 
داخـل جـهازنـا الـتعليمي الـحالـي، ثـم بـالـتالـي إعـادة الـنظر بـصفة جـذريـة فـي هـذا الـجهاز 
حـتى يـصبح قـادرا عـلى ضـمان قسـط مـن التهـذيـب – ولـو قـل – لجـميع األطـفال الـبالـغني 
سـن الـدراسـة، ثـم بـعد ذلـك نـضع مـعايـير الخـتيار الـذيـن يُـكّونـون لـيصبحوا إطـارات الـدولـة 

مع إتاحة فرص متساوية لجميع األطفال املوريتانيني.
يجب أن يكون تعليمنا مفتوحا على الحياة ومفتوحا أمام الجميع 5.

لـئن كـان عـدد املـتمتعني بـالـتعليم عـلى حـساب الـدولـة محـدودا فـإن مـن الـضروري أن 
يـــفتح الـــجهاز نـــفسه حـــتى يـــتسنى الـــدخـــول فـــيه ألكـــبر عـــدد مـــمكن مـــن الشـــباب ، وعـــليه 
فــــيجب أال تــــكون املــــدرســــة مــــعزولــــة عــــن الــــحياة فــــيضعف مــــدى تــــأثــــيرهــــا، وأن ال تــــقصر 
نــــشاطــــاتــــها عــــلى ثــــالثــــة مــــن األطــــفال املحــــظوظــــني فتفشــــل فــــي أداء مــــهمتها األســــاســــية 

كمدرسة للجميع، ومركز لإلنعاش ومنطلق للشعاع الثقافي.
يجب أن يكون التعليم قضية الجميع: 6.

إنـــه البـــد أن تـــكون الـــتربـــية قـــضية الجـــميع إذ أن الـــعمل الـــتربـــوي يـــتطلب املـــساهـــمة 
والــتعضيد مــن قــبل إدارة الــواليــات واملجــموعــات املحــلية والــوحــدات الــعائــلية، كــما يــتطلب 
تـــــوضـــــيح الـــــواجـــــبات فـــــي نـــــطاق نـــــظام ال مـــــركـــــزي تحـــــدد فـــــيه املـــــسؤولـــــيات عـــــلى جـــــميع 

املستويات.
يجب أن ننظر إلى التعليم نظرة شاملة: 7.

عــلى الــرغــم مــن أن كــل مــرحــلة مــن مــراحــل لــتعليم تهــدف إلــى غــايــة فــي حــد ذاتــها، 
فـإن هـذه الـغايـة ال يـمكن أن تحـدد إال بـالـنظر إلـى مجـموع الـجهاز الـتربـوي، ولـذلـك فـالبـد 

من نظرة موحدة، تشمل جميع الغايات التربوية.
الدور الثاني من التعليم األساسي:1.
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إن عـنايـة خـاصـة يـجب أن تـمنح لـلتعليم الـذي سـيعطي فـي هـذا الـدور إذا كـنا نـريـد 
اســتفادة مــن جــميع األطــفال الــذيــن ال يــمكنهم االنــتقال إلــى الــتعليم الــثانــوي وذلــك بــغية 
إكـمال الـفائـدة مـن الـدراسـة الـتي اتـبعوهـا طـيلة سـت سـنوات، والخـروج مـن مـأزق الـتعليم 
املـألـوف ومـن أجـل تـربـية مـتفتحة ومتجـددة فـي مـناهـجها ومـحتويـاتـها، هـادفـة إلـى تـأهـيل 

التالميذ في بيئتهم ليصبحوا أعضاء عاملني من أجل النهوض الجماعي.
إن الـغايـة مـن هـذا الـدور هـي - قـبل كـل شـيء - إعـداد هـؤالء الشـباب لـلدخـول فـي 
حـــياة نـــشيطة، ومـــن املـــمكن أن يـــكون هـــذا الـــدور مـــفتوحـــا أيـــضا أمـــام الشـــبان الـــذيـــن لـــم 
يـسعفهم الحـظ بـالـدخـول إلـى املـدارس، وهـكذا فـإن الـتبادل املـثمر سـيتكون بـني األطـفال 

الخارجني من املدارس النظامية وبني األطفال الصادرين من املحيط التقليدي.
هـذا وسـيقوم املعهـد الـتربـوي الـقومـي بـدراسـات شـامـلة مـن أجـل جـعل هـذا املشـروع قـابـال 

للتطبيق.
املرحلة األولى من التعليم املهني:2.

سـتستقبل هـذه املـرحـلة الـتالمـيذ الـذيـن لـم تـسمح لـهم سـنهم بـاالسـتمرار فـي الـتعليم 
الـثانـوي، وذلـك تـبعا لـكفاءاتـهم ومـيولـهم، ويـمكن أن تـختلف مـدة هـذه املـرحـلة حسـب نـوع 
الـتكويـن املـقصود مـنها، وسـيقع هـذا الـتعليم فـي مـراكـز الـتكويـن الـريـفي واملـهني املـماثـلة 
ملـركـز (مـامـادو تـورى) فـي انـواذيـبو، وسـتعطى الـصبغة الـجهويـة ملـحتوى الـتعليم فـي هـذه 
املـراكـز. ولـذالـك يـجب أن تـراعـي تـأسـيسا الـحاجـيات الـنوعـية لـكل جـهة، ويـنبغي أن تـكون 

بنية هذه املراكز مرنة بحيث يمكن تغيير محتوى التكوين تبعا لتغير االحتياجات.
هذا وال يستبعد استعمال الفرق املتنقلة امللحقة بمركز معني.

ومــن جــهة أخــرى فــإنــه ســيكون مــن املــفيد الــبحث عــن نــقاط االلــتقاء بــني هــذا الــنوع 
من التعليم والدور الثاني من التعليم األساسي.

التعليم الثانوي:3.

سيكون التعليم الثانوي هو اآلخر، متألف من دورين اثنني: 
الــدور األول: مــدتــه ثــالث ســنوات، تــشكل األصــل املشــترك لجــميع الــتالمــيذ •

املـــوجهـــني إلعـــداديـــات الـــتعليم الـــثانـــوي، وعـــلى طـــول هـــذه الـــسنوات الـــثالث 
فــإنــه يــجب أن يــكون لــكل تــلميذ "مــلف تــوجــيه" خــاص يــعطي عــنه أكــثر مــا 
يـــمكن مـــن املـــعلومـــات الـــتي مـــن شـــأنـــها أن تحـــدد مـــا إن كـــان ســـيوجـــه إلـــى 
تـــعليم مـــهني فـــي املـــرحـــلة الـــثانـــية أو إلـــى املـــتابـــعة فـــي الـــدور الـــثانـــي مـــن 

التعليم الثانوي.
جهاز التعليم التقني:4.
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إن بنية هذا الجهاز قد تمكننا من:
أوال: كســـب جـــميع األطـــفال الـــذيـــن تـــم انخـــراطـــهم فـــي ســـلك نـــظام تـــعليمي لـــه مـــراحـــل 
لـكل مـنها غـايـتها الـخاصـة وتـختلف مـدتـها مـن مـرحـلة إلـى أخـرى إال أنـها تـتماشـى 
مـــع كـــفاءات الـــطفل وحـــاجـــيات الـــتالمـــيذ، وســـتسمع بـــاملـــوازاة بـــني مـــرحـــلتي الـــتعليم 
الــفني والــثانــوي بــتجاوزات جــانــبية مــما سيسهــل تــالفــي األخــطاء الــتي قــد تــرتــكب 

في التوجيه، 
 ثانيا: جعل النظام أكثر فائدة وذلك:

بـالـقضاء عـلى الـحاجـز الـذي كـان يـقف دون الـدخـول إلـى الـسنة األولـى مـن ✓
الـــتعليم الـــثانـــوي، فـــيمنع الـــتالمـــيذ الـــذيـــن زاولـــوا تـــعليمهم بـــصفة عـــامـــة مـــن 
االنـتقال إلـى الـدور اإلعـدادي (إذ لـن يـسمح بـأكـثر مـن إعـادة واحـدة لـلسنة 

السادسة من التعليم األساسي)،
بإحكام التناسب بني التدريس العام والتدريس املهني،✓
يقصر التكوين في املؤسسات العليا على احتياجات البالد.✓

ثـالـثا: تـوفـير مـالـي فـي مـيدان الـتكالـيف حـيث أن الـدور األول مـن الـتعليم الـثانـوي قـد 
أصـبحت مـدتـه ثـالث سـنوات بـدال مـن أربـع وأن تـقصير الـدورة الـدراسـية لـن يـكون 
لــــه أي تــــأثــــير بــــشيء عــــلى مســــتوى الــــتالمــــيذ إذا مــــا خــــفضت مــــدة الــــعطل بــــصفة 

مناسبة. ومن الضروري أن تتحد فترات العطل في جميع مراحل التعليم.
  

والجهاز الذي تقترحه اللجنة يشمل:
الــدور األول: ومــدتــه ســت ســنوات وهــو يهــدف إلــى إعــطاء الــتالمــيذ مــبادئ ا.

الــتعليم األســاســي، وفــي نــهايــة الــسنة الــسادســة ســتنظم مــسابــقة خــاصــة 
مشفوعة بنتائج طرق التوجيه الختيار الناجحني في التعليم الثانوي.

هـذا بـالنسـبة إلـى الـذيـن يـبدو أنـهم سيسـتفيدون مـن هـذا الـتعليم، وسـيكون 
هذا االختيار طبقا إلمكانيات االستقبال في املؤسسات الثانوية،

كــــما ســــيوجــــه قــــسم مــــن هــــؤالء الــــتالمــــيذ نــــحو املــــرحــــلة األولــــى مــــن الــــتعليم 
املـهني، أمـا بـالنسـبة لـلذيـن لـم يـساعـدهـم الحـظ أو لـم تـتوفـر لـديـهم الـكفاءات 
الــــضروريــــة لــــالنــــتقال إلــــى الــــتعليم الــــثانــــوي أو املــــهني فــــإنــــهم ســــيتابــــعون 
دراســـتهم فـــي الـــدور الـــثانـــي مـــن الـــتعليم األســـاســـي، والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
ثـــــــالثـــــــة أربـــــــاع مـــــــن الـــــــتالمـــــــيذ املـــــــنتمني إلـــــــى الـــــــصف األخـــــــير مـــــــن الـــــــتعليم 

األساسي، ال يتجاوزون في الوضع الحالي إلى التعليم الثانوي.
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هــــكذا ويــــكلف مــــديــــرو الــــدروس فــــي املــــعاهــــد اإلعــــداديــــة بــــحفظ هــــذا املــــلف 
التوجيهي.

وعــليه، فــإنــه مــن الــالزم أن يــنظم لــهم تــدريــب خــاص يــساعــدهــم عــلى الــقيام 
بهـــذه املـــهمة، ومـــن جـــهة أخـــرى فـــإن هـــذا األصـــل املشـــترك يـــمكن أن يـــتوج 
بــشهادة خــتم الــدروس فــي الــدور األول إذ إن مــن شــأنــها أن تــكون حــافــزا 

على إكمال الدراسة اإلعدادية.
الــــدور الــــثانــــي مــــن الــــتعليم الــــثانــــوي ســــتكون أيــــضا مــــدتــــه ثــــالث ســــنوات، ب.

ويشتمل على ست شعب هي: 
الشعبة الفنية1.
شعبة الرياضيات2.
الشعبة العلمية3.
شعبة اآلداب الحديثة4.
شعبة اآلداب األصلية5.

وتنتهي كل من هذه الشعب بشهادة باكلوريا موريتانية.
املرحلة الثانية من التعليم املهني5.

سـتستقبل هـذه املـرحـلة - حسـب الـتوجـيه املـناسـب - الـتالمـيذ الـلذيـن أتـموا دراسـتهم 
فـــي األصـــل املشـــترك بـــالـــدور اإلعـــدادي. ومـــدة هـــذه املـــرحـــلة ثـــالث ســـنوات تـــعد أثـــناءهـــا 
مـوظـفي اإلطـارات املـتوسـطة فـي مـدارس مـختصة مـثل املـدرسـة الـوطـنية لـإلدارة ومـدرسـة 
تـــكويـــن املـــعلمني، ومـــدرســـة املـــمرضـــني، ومـــدرســـة الـــتقنيات املـــتعددة، واملـــدرســـة الـــتجاريـــة، 

هاتان األخيرتان يجب أن تنشئا في أقرب وقت ممكن.
التعليم العالي6.

إن ضـرورة تـكويـن اإلطـارات الـعليا عـلى الـصعيد املـوريـتانـي، قـد أخـذت تـزداد يـومـا 
بــعد يــوم. فــالــحقيقة أن الــتعليم فــي الــخارج غــالــبا مــا يــكون مــضطربــا وغــير مــالئــم لــلواقــع 
الــــوطــــني، وذلــــك ألســــباب ســــياســــية مــــثل االضــــطرابــــات الــــتي يــــعقبها تــــرحــــيل الــــطلبة، أو 
ألسـباب إيـديـولـوجـية فـي الـجامـعات الـتي سخـر الـتعليم فـيها لخـدمـة الـدول املشـرفـة عـلى 
هــذه الــجامــعات، غــير أنــه بــدال مــن الــعمل عــلى إنــشاء جــامــعة مــن الــطراز الــتقليدي ثــقيلة 
الـتسيير، فـإنـه مـن األيسـر انـتهاج نـظام املـعاهـد الـجامـعية املـتخصصة الـتي تـقوم بـتعليم 

مناسب ملتطلبات التكوين، وفي الوقت الحاضر فإننا نقترح إنشاء املعاهد التالية:
املعهد الجامعي للتربية:ا.
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إن هــــذا املعهــــد يــــعنى فــــي الــــواقــــع بــــالــــعمل عــــلى تــــطويــــر املــــدرســــة الــــعليا لــــلتعليم، 
وتــوســيع مــهمتها، وســيفتح هــذا املعهــد أمــام حــملة الــباكــلوريــا بجــميع شــعبها، كــما 
ســيكون مــكلفا بــتكويــن جــميع األطــر الــعليا لــلتعليم كــاألســاتــذة واملفتشــني، ورجــال 

التخطيط وغيرهم.
املعهد الجامعي للتقنيات املتعددة:ب.

يــجب إنــشاء هــذا املعهــد بســرعــة بــغية تــكويــن اإلطــارات الــعليا فــي املــيدان الــفني، 
ويـــمكنه أن يـــحتوي عـــلى مـــرحـــلتني: إحـــداهـــما ســـنتان مـــن أجـــل تـــكويـــن اإلطـــارات 

املتوسطة، والثانية مدتها أربع سنوات تهدف إلى تكوين املهندسني.
وينســب إلــى هــذا املعهــد حــملة الــباكــلوريــا مــن شــعبة الــريــاضــيات والــشعب الــفنية 
والــعلمية. وفــي انــتظار أن يــكون عــدد الــحاصــلني عــلى الــباكــلوريــا الــعلمية والــفنية 
كـافـيا لـتزويـد بـالـعدد الـكافـي مـن الـطلبة فـإنـه يـمكن إنـشاء شُــــــعب تـحضيريـة مـلحقة 

بهذا املعهد.
جـ. معهد التكنولوجيا لالقتصاد والتسيير:

وهــو مــكلف بــتكويــن اإلطــارات اإلداريــة املــعدة لــتسيير مــصالــح الــدولــة واملــؤســسات 
وسيستقبل طلبته من بني حاملي الباكلوريا االقتصادية واألدبية.

د.  معهد الدراسات اإلسالمية العليا:
ســيُتم هــذا املعهــد تــكويــن حــامــلي الــباكــلوريــا مــن شــعبة اآلداب األصــلية، كــما أنــه 
ســـيُكون اإلطـــارات الـــقضائـــية لـــألمـــة واملـــتخصصني فـــي الـــعلوم اإلســـالمـــية الـــذيـــن 
ســيعطون لــديــن اإلســالم قــوة جــديــدة تخــليدا لشهــرة بــلدنــا كــمركــز عــالــي لــإلشــعاع 

اإلسالمي.
 هــذا وتــرى الــلجنة أنــه مــن الــسابــق ألوانــه إنــشاء مــدرســة لــلطب وأخــرى لــلبيطرة، 
نــــظرا إلــــى أن عــــدد الــــطلبة الــــذيــــن يــــتكونــــون فــــي الــــخارج لهــــذا الــــغرض هــــو مــــن 
األهـــمية بـــحيث يســـتجيب لـــحاجـــياتـــنا فـــي هـــذا ملـــضمار ونـــظرا إلـــى أن هـــذا الـــنوع 

من التكوين ال يرتكز على معطيات إقليمية. 
 هــ.ـ املعهد العالي لتكوني مهندسي التنمية الزراعية:

ومهمته تكوين األطر العلياء  للتنمية الريفية. 
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رسم جهاز التعليم

التعليم العاليالتعليم الثانويالتعليم األساسي

املعهد العالي للتعليم✓الدور الثانيالدور األول123456

املعهد العالي للتقنيات ✓123123الدور األول

3سن الدخول
املعهد التكنولوجي ✓---------1

لالقتصاد والتسيير

املعهد العالي للدراسات ✓2من 6 إلى 10 سنوات
اإلسالمية

املعهد العالي للفالحة✓123123

املرحلة 
األولى

املرحلة الثانية

التعليم املهني

بيانات:

مستوى التوجيه✓
شهادات✓
إمكانية التجاوز✓
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التوجیھ والشھادات المدرسیة 4.

عــلينا قــبل كــل شــيء أن نــبني أهــمية الــتوجــيه فــي نــظام تــربــوي نــريــد مــنه أن يــكون 
مـــفيدا ومجـــديـــا، وإذا اســـتطعنا أن نحـــدد مـــقايـــيس الـــتوجـــيه، آخـــذيـــن بـــعني االعـــتبار مـــن 
جــــــهة درجــــــات االســــــتعداد والــــــتأهــــــيل ومــــــيول الــــــتالمــــــيذ، ومــــــن جــــــهة أخــــــرى حــــــاجــــــياتــــــنا 
وإمـكانـياتـنا فـإنـنا آنـذاك نـصل إلـى تـوجـيه مـقبول. فـالـفترة الـتي تـؤدي إلـى الـنجاح تـعتمد 
عـلى تـوجـيه كـل تـلميذ إلـى املـيدان الـذي يـصلح لـه، وإن هـذا الـتوجـيه املسـتمر ال يـتعارض 
مــــع االحــــتفاظ بــــاالمــــتحانــــات واملــــسابــــقات الــــتي مــــن شــــأنــــها أن تــــعرفــــنا عــــلى مســــتويــــات 
الـــــتالمـــــيذ الـــــعلمية مـــــع أنـــــه مـــــن املـــــمكن كـــــذلـــــك االعـــــتماد عـــــلى املـــــسابـــــقات إذا كـــــان عـــــدد 

التالميذ املوجهني إلى شعبة خاصة أكثر من العدد الذي يمكن للمدرسة استقباله. 
مستويات التوجيه:1.
بعد الدور األول من التعليم األساسي:ا.

إنــه فــيما يــتعلق بــقبول الــتالمــيذ املتخــرجــني مــن الــقسم ملــتوســط الــثانــي فــي الــسنة 
األولــــى مــــن الــــتعليم األســــاســــي فــــإن اقــــتراحــــات بهــــذه الــــصدد تــــقوم املــــدرســــة بــــتقديــــمها 
بـــــاالتـــــفاق مـــــع مـــــفتش الـــــجهة، نـــــظرا لـــــلسن والـــــنتائـــــج املـــــدرســـــية واملـــــؤهـــــالت الـــــتي وقـــــعت 
مــالحــظتها لــدى الــتلميذ، والــرغــبات الــتي أبــداهــا، أمــا الــقبول الــنهائــي فــيعلن عــنه مــديــر 
املـدرسـة املـتوجـه إلـيها وذلـك بـعد إعـالن نـتائـج مـسابـقة الـدخـول. وسـتحتوي هـذه املـسابـقة 

على مادتني إحداهما عربية والثانية مزدوجة اللغة.
وســتراعــى فــي وضــع االخــتبارات قــواعــد تــسمح بــإظــهار قــابــليات الــتالمــيذ بــمتابــعة 
تــعليمهم الــثانــوي. هــذا وســتعطى لهــذا االمــتحان الــصبغة الــجهويــة كــما ســيتم تــصحيحه 
فـــي املـــؤســـسة املســـتقبلة بـــواســـطة لـــجنة نـــصفها مـــن مـــعلمي الـــسنة االبـــتدائـــية الـــسادســـة 

والنصف اآلخر من أساتذة التعليم الثانوي. 
في التعليم الثانوي :ب.

إن مـديـري املـدارس مـكلفون بـالـتوجـيه، وعـلى كـل تـلميذ أن يـكون لـديـه - عـند دخـولـه 
فـــي الـــدور األول - مـــلف لـــلتوجـــيه، وهـــو مـــلف تـــتابـــع فـــيه نـــشاطـــاتـــه املـــدرســـية حـــتى نـــهايـــة 

املرحلة وهو يتألف من: 
كشف للحالة املدنية 1.
 سجل للنتائج املدرسية سنة بعد سنة 2.
مــــالحــــظات األســــاتــــذة الــــخاصــــة بــــالــــقابــــليات الــــجسمية والــــعقلية (الــــذاكــــرة، 3.

الــحكم، الــخيال، حــيويــة الــفكر، مــلكة اإلبــداع)، وكــذلــك الســلوك األخــالقــي 
للتلميذ (الجدية، األمانة، الثبات في العمل)
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 كـــشف يـــتضمن رغـــبات الـــتلميذ نـــفسه، ولـــكي يسهـــل تحـــريـــر هـــذا الـــكشف 4.
األخـير مـن قـبل الـتالمـيذ فـإن عـلى مـديـر الـدروس أن يـقدم إلـيهم مـعلومـات 

حول سوق التشغيل وإمكانيات العمل الذي يمكنهم أن ينخرطوا فيه. 
هـــذا ومـــن الـــالزم أن تـــكون هـــذه املـــعلومـــات مـــتوفـــرة فـــي الـــسنة األخـــيرة مـــن دوري 

التعليم الثانوي. 
 نــتائــج االخــتيارات الــنفسية : فــي فــترة أولــى وفــي انــتظار إنــشاء مــصلحة 5.

مـزودة بـالـوسـائـل الـكافـية فـإن الـتالمـيذ الـذيـن يـعتبر تـوجـيههم غـير مـؤكـد أو 
الــــــذيــــــن هــــــم فــــــي حــــــالــــــة فشــــــل مــــــدرســــــي هــــــم وحــــــدهــــــم ســــــيخضعون لهــــــذه 
االخـــــــتيارات (الـــــــنفسية - الـــــــفنية) ألن مـــــــن شـــــــأنـــــــها أن تـــــــضيف عـــــــناصـــــــر 
أسـاسـية فـي الـتقييم كـما أن مجـلس األسـاتـذة املـجتمع تـحت رئـاسـة مـديـر 
الـدروس يـشكل مجـلس الـتوجـيه وسـيلتحق بهـذا املجـلس خـبير فـي الـشؤون 
الــنفسية - الــفنية مــتى أمــكن ذلــك. ويــنعقد اجــتماع املجــلس كــلما دعــا إلــى 

ذلك رئيسه. 
وبـصفة إجـباريـة فـإن االجـتماع يـنعقد بـالنسـبة إلـى الـتالمـيذ الـذيـن هـم فـي ✓

نـهايـة املـرحـلة، وذلـك فـي بـدايـة األشهـر الـثالثـة األخـيرة، وبـعد دراسـة مـلف 
كــل تــلميذ، ونــظرا إلــى رغــبته فــإن املجــلس يــقترح الــتوجــيه املــناســب، ولهــذا 
االقــتراح قــيمة قــرار الــنجاح إذا كــانــت املــؤســسة املــوجــه إلــيها تــتوفــر لــديــها 
إمـــــكانـــــيات االســـــتقبال. وفـــــي الـــــحالـــــة املـــــعاكـــــسة فـــــإن الـــــتالمـــــيذ يـــــحضرون 

ملسابقة الدخول امتحان نهاية الدراسة. 
شهادة ختم الدراسات األساسية:ا.

إن امــتحان خــتم الــدراســات فــي املــرحــلة الــثانــية مــن الــتعليم األســاســي لــن يــوضــع بــغية 
مــنح شــهادة فــي املــعلومــات الــعامــة، ولــكنه ســيكون تــتويــجا لــدراســات أســاســية مــكيفة إذ 
ســيكون بــالنســبة إلــى الــتالمــيذ دافــعا إلــى الــعمل، شــاهــدا عــلى مــبدأ اإلتــقان الــصناعــي 

الذي وقع اكتسابه، مالئما لوضع الجهة التي ينتمي إليها التلميذ. 
وكـذلـك فـإنـه سـيبرهـن عـلى مـدى الـتفتح الـفكري الـضروري لـكل مـواطـن مسـتنير، كـما أن 
عـلى هـذا االمـتحان أن يـتالءم فـي شـكله ومـضمونـه مـع إصـالح مـحتوى الـبرامـج فـي هـذا 

الدور. 

شهادة الدروس اإلعدادية:ب.
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إن مـن املـهم االحـتفاظ فـي نـهايـة الـدور اإلعـدادي بـامـتحان نـهايـة هـذا الـدور، كـما يـمكن 
لهـذا االمـتحان أن يـكون مـقياسـا لـالنخـراط فـي بـعض الـوظـائـف الـتابـعة لـلقطاع الـخاص 
أو الــوظــيفة الــعمومــية، بــما أنــه يــؤهــل لــحامــلي شــهادتــه املــشاركــة فــي مــسابــقات املــرحــلة 
الـثانـويـة مـن الـتعليم املـهني، وبـدال مـن أن يـتجه هـذا االمـتحان إلـى تـقديـر كـمية املـعلومـات 
الـــعامـــة فـــإنـــه يـــجب االجـــتهاد فـــي تـــقويـــم قـــابـــلية الـــتفكير عـــند لـــتلميذ وقـــدرتـــه عـــلى صـــحة 

التعبير ودقته لفظا وكتابة سواء بالعربية أو بالفرنسية (مؤقتا).
الباكلوريا:ج.

وســينتهي الــدور الــثانــي الــثانــوي بــشهادة مــوريــتانــية لــلباكــلوريــا وســتسمح هــذه الــشهادة 
بــاالنــتماء إلــى الــتعليم الــعالــي، ولهــذا فــإنــه يــجب أن تتخــذ آراء ضــروريــة إلنــشاء مــصلحة 

محكمة لالمتحانات تكون قادرة على تنظيم الباكلوريا بصفة مرضية.
إنـنا لـن نتخـلى عـن أن تـكون شـهادة الـباكـلوريـا املـوريـتانـية هـي نـفس شـهادة الـباكـلوريـا 
الـــفرنـــسية مـــن حـــيث الـــقيمة املـــطلقة، أال أنـــنا ســـنقيم نـــظامـــا ملـــعادلـــة الـــشهادات مـــع دول 

املغرب والشرق األوسط الناطقة بالفرنسية.

البرامج 5.
تكييف محتوى البرامج 

لــيس مــن املــمكن أن نــقدم صــيغة نــهائــية لــبرامــج الــتدريــس ذلــك أن املــواد قــد 
يــتطور مــضمونــها، كــما تــعتريــها تــغييرات مســتمرة مــثلما تــتغير مــناهــج تــدريــسها 
فـــمن الـــضروري إذن أن يُـــعنى املعهـــد الـــتربـــوي الـــوطـــني بـــمتابـــعة هـــذه الـــتطورات 
طـــــبقا لتحـــــديـــــد اآلراء والـــــنظريـــــات لـــــيتمكن مـــــن تـــــكييف هـــــذه الـــــبرامـــــج لـــــتالءم روح 
الــعصر املــعني ولــتطابــق حــاجــيات الــبالد مــؤقــتا ريــثما تــأســس لــجان نــهائــيا لهــذا 

الغرض. 
وإن هـــذا الـــبرامـــج املـــقترحـــة يـــنبغي أن تجـــرب قـــبل أن يـــتم اســـتعمالـــها مـــدة 
سـنة عـلى األقـل مـن أقـسام خـاصـة وبـواسـطة مـعلمني يـقع انـتقائـهم لهـذا الـغرض 

وقد أخذت هذه اللجان الفرعية بعني االعتبار هدفني أساسني هما:
مالئمة محتوى التعليم مع حاجيات الشباب املوريتاني ومطامحه، ✓
الحــــرص عــــلى مســــتوى الــــتعليم لــــيكون مــــساويــــا ملــــا هــــو عــــليه فــــي األقــــطار ✓

األخرى.
كما أن هذه البرامج تهدف في مضمونها إلى تحقيق ما يلي:
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تــأصــيل الــتعليم االبــتدائــي لــيكون نــابــعا مــن الــوســط الــريــفي الــذي هــو فــيه ا)
ومالئما له، 

 توجيه التعليم الثانوي توجيها علميا يساعد على تطوير سياسة التنمية، ب)
ج) جعل التخصص في التعليم العالي مناسبا لحاجيات تكوين اإلطارات. 

النهوض بالتعليم الديني1.
االتجاه العام ا.

إن مـحتوى بـرامـجنا فـي مجـمله البـد أن يـكون مسـتوحـى مـن الـقيم اإلسـالمـية الـتي 
تتمثل في قوانيننا الدينية واألخالقية.

إن املـواد الـتي يـدرسـها تـالمـذتـنا، سـواء كـانـت فـلسفية أو تـاريـخية أو أدبـية، يـنبغي 
أن تــدور حــول الــوقــائــع اإلســالمــية، وال نــبعد بــالــطبع مــعرفــة الــحضارات األخــرى، ولــكن ال 

بد أو أن نتعمق في معرفة حضارتنا قبل كل شيء.
البرامج في املدارس املزدوجة ب.

إن بـــرنـــامـــج الـــتعالـــيم الـــديـــنية املـــوجـــودة فـــي مـــختلف مـــراحـــل الـــتعليم ســـتدرس بـــدقـــة 
حتى ال يكتفي التالميذ بحفظها فحسب ولكن ليتدبروا معانيها الحقيقية.

وأن تـــعميم املـــساجـــد فـــي املـــؤســـسات ســـيسهم فـــي تـــعويـــد الـــتالمـــيذ عـــلى مـــمارســـة 
الـصلوات، كـما أن اخـتيار يـوم الجـمعة كـعطلة أسـبوعـية سـيفهم الـتالمـيذ اإلطـار الـرمـزي 

الهام لهذه الروح.
ج) في املدارس املعربة

إن مــن املــمكن االحــتفاظ بــالــبرنــامــج الــحالــي املــدرس فــي معهــد أبــي تــلميت، والــذي 
يـمكن أن نـطبقه فـي الـصفوف التجـريـبية الـعربـية الـتي يـجب أن تـفتح فـي املـراكـز اآلتـية: 
لـــعيون، بـــوكـــي، أطـــار، انـــواكـــشوط، وســـيعاد الـــنظر فـــي املـــواد الـــديـــنية فـــي شـــهادة خـــتم 

الدروس في الدور األول من التعليم.
وفـــي الـــثانـــويـــة الـــعربـــية ســـيضاف إلـــى قـــسم اآلداب الحـــديـــثة فـــي اآلداب األصـــلية 

يضم شعبتني:
شــعبة لــلدراســات اإلســالمــية يهيئ الــدخــول إلــى املعهــد الــعالــي لــلدراســات ✓

اإلسالمية
شعبة اآلداب العربية القديمة.✓

وسـيكون املعهـد الـعالـي لـلدراسـات اإلسـالمـية تـتويـجا لهـذا الـتعليم الـديـني ويسـتمد 
هـــذا املعهـــد طـــالبـــه مـــن بـــني خـــريـــجي اآلداب األصـــلية مـــن الـــثانـــويـــة الـــعربـــية عـــن طـــريـــق 

امتحان مفتوح أمام خريجي املدارس التقليدية (املحاضر).
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 العناية بالتربية املدنية2.
والجـديـر بـاملـالحـظة أن هـذا الـتعليم إلـى اآلن لـم يحـظ بـأي عـنايـة بـالـرغـم مـن أهـميته 
الـبالـغة، فـال بـد إذا مـن تـنميته وتـطويـره لـيجعل الشـباب املـوريـتانـي مـتمكنا مـن املـعلومـات 

الضرورية التي تجعله قادرا على تقويم تصرفات الدولة تقويما سليما.
كـــــما أن هـــــذا الـــــتعليم مـــــن شـــــأنـــــه أن يـــــجعل الـــــتلميذ يـــــحس بـــــمسؤولـــــيته كـــــفرد مـــــن 
املـجتمع املـوريـتانـي، وهـو مـجتمع يـعانـي مـشاق حـياة صـعبة فـي ظـروف قـاسـية، وهـو مـع 
ذلـك جـاد فـي أن يهيئ حـياة كـريـمة لجـميع مـواطـنيه، فـبرامـج التهـذيـب املـدنـي ال بـد  لـها 
أن تــعرف املــواطــن بــنظمه األســاســية واخــتياراتــه فــي مــياديــن الــسياســة واالقــتصاد، ولــن 

يكون  هذا التعليم ناجحا إال إذا قام به رجال ال تنقصهم الكفاءة واإلخالص.
وسـتُكّون لـجنة مـختصة حسـب تـوصـيات مـؤتـمر 1971، وسـيكون مـن عـملها تـألـيف 
كـتاب مـدرسـي فـي الـتربـية املـدنـية تسـتوحـى فـيها مـن أعـمال الـلجنة املـعينة لهـذا الـغرض 

سنة 1968م.  
هــذا ويــجب أن تــعمل هــذه الــلجنة بــاتــصال وثــيق مــع مــركــز اإلعــالم والــتكويــن الــتابــع 

للحزب. 
تشجيع تعليم البنات:

نــــظرا إلــــى مــــتطلبات مــــجتمع مــــتطور وإلــــى الــــضرورة املــــلحة ملــــحو الجهــــل وتــــكويــــن 
إطــــارات نــــسويــــة ال يــــمكن االســــتغناء عــــنها فــــي تــــنميتنا االجــــتماعــــية واالقــــتصاديــــة، فــــإن 
بـالدنـا يـجب أن تـعطي مـكانـة هـامـة لـلتعليم الـنسوي، وذلـك عـلى غـرار الـبلدان اإلسـالمـية 
ذات الـتقالـيد املـشابـهة لـنا. وإذا تـم وضـع هـذا الـتعليم بـصفة مـالئـمة فـإنـه سـيمكن الخـلية 
الـعائـلية مـن الـتفتح وااللـتزام وذلـك بـرفـع املسـتوى الـفكري لـلمرأة مـن أجـل االنـسجام بـني 

املجتمع.
كـما سـيمكن أيـضا مـن تـكويـن إطـارات نـسويـة عـصريـة ضـروريـة ملـشاركـة املـرأة فـي 

التنمية الثقافية واالجتماعية خاصة في القطاعات االجتماعية (الطب والتربية).
كــما يــجب أن يــأخــذ هــذا الــتعليم بــعني االعــتبار الــخصائــص الــنوعــية لــلبنات واملــثل 

األخالقي. أما اإلجراءات الخاصة الواجب اتخاذها فهي:
تـقريـب املـدرسـة مـن الـعائـالت بـإنـشاء مـدارس ابـتدائـية مـهمته فـي الـبوادي ا)

ومدارس جهوية وذلك بغية النهوض بالتعليم النسوي،
 وعـــــلى مســـــتوى املـــــدارس االبـــــتدائـــــية فـــــإن الـــــفتيات ســـــيقع تـــــعليمهن طـــــبقا ب)

لـإلصـالح الـعام لـكنه سـيتم إنـشاء تـعليم مـنزلـي فـي الـسنتني األخـيرتـني فـي 
الـــدور األول مـــن الـــتعليم األســـاســـي وعـــلى أثـــر الـــتوجـــيه املـــقترح عـــقب هـــذه 
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املـــرحـــلة فـــإن مـــؤســـسات قـــد تـــسمى "دار الـــفتاة" يـــمكنها أن تســـتقبل ملـــدة 
سـنتني الـفتيات الـالتـي لـم يـتمكن مـن مـتابـعة دروسـهن فـي الـدور األول مـن 

التعليم الثاني. 
ج) مــتابــعة الــتعليم الــثانــوي بــغية إقــرار الــفتيات الــناجــحات فــي مــسابــقة الــدخــول فــي 

املدارس الثانوية في مسقط رؤوسهن، 
د) إنـــشاء أقـــسام داخـــل املـــؤســـسات املـــهنية املـــوجـــودة لـــتكويـــن املـــنعشات والـــقائـــمات 

على روضات األطفال واملساعدات االجتماعيات، 
هـ) فــــتح أقــــسام نــــسويــــة فــــي املــــؤســــسات الــــتقنية وأن يــــسمح لــــلبنات بــــالــــدخــــول إلــــى 

األقسام املوجودة إذا رغنب في ذلك. 
وفــي نــطاق تــطويــر الــعقليات املــتغيرة فــإن مــراجــعة الــتعليم الــنسوي الــتقليدي تــشكل 
عـــامـــال مـــهما لـــلتطويـــر، وفـــي هـــذا الـــغرض فـــإن مـــن املـــهم أن يـــقدم تـــعليم أصـــلي فـــي 
الـدور الـثانـي مـن الـتعليم األسـاسـي الـخاص بـالـبنات مـن شـأنـه أن يـسمح لـلفتيات أن 
يـــزددن تـــأصـــال فـــي قـــيمنا الـــروحـــية اإلســـالمـــية مـــع االنـــدمـــاج فـــي الـــحياة الـــعصريـــة، 
وسينجـــــم عـــــن هـــــذا إنـــــشاء بـــــرامـــــج مـــــالئـــــمة وتـــــكويـــــن مـــــعلمات مـــــقتدرات لـــــحقيق هـــــذا 

املشروع.   

التعریب 6.
األهداف:1.

لــنذكــر بــادئ ذي بــدء فــقرة مــن تــقريــر مــؤتــمر حــزب الــشعب املــوريــتانــي املــنعقد ســنة 
1971م، فـبعد االزدواجـية الـتي لـم تـكن سـوى مـرحـلة انـتقالـية فـإن اسـتعادة مـكانـة الـلغة 
الــعربــية والــثقافــية اإلســالمــية مــنطلقا لــنهضتنا الــقومــية، ولهــذا فــمن الــواجــب أن نــهيأ فــي 
أقــــرب وقــــت الــــظروف املــــالئــــمة لــــتصبح الــــلغة الــــعربــــية هــــي الــــلغة الــــرســــمية الــــوحــــيدة مــــع 

االحتفاظ بالغلة الفرنسية كلغة عمل ما دعت الحاجة إلى ذلك.
نـعلم أنـه مـن الـطبيعي أن تـصبح الـلغة الـعربـية لـغة الـتعليم فـي بـلد مسـتقل، الـعربـية 
هـــي لـــغته الـــوطـــنية والـــرســـمية مـــعا، وهـــذا يـــقتضي بـــطبيعة الـــحال أن يـــكون الـــتعليم فـــي 

الدور االبتدائي معربا وال تدرس اللغات األجنبية إال على مستوى التعليم الثانوي.
وهـذا الـتعريـب الـنهائـي الـذي يـجب أن نـتجه إلـيه ونـحاول الـحصول عـليه فـي أقـرب 

وقت سيترك للغة الفرنسية مكانة خاصة ألسباب عديدة منها:
أن الـــلغة الـــفرنـــسية لـــغة تـــفتح الـــطريـــق نـــحو الـــعالـــم الـــخارجـــي فـــي مـــجال ✓

العلمي والتقني، 
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أنـــــها تسهـــــل االتـــــصال بـــــالـــــبالد اإلفـــــريـــــقية املـــــجاورة والـــــتعاون مـــــع الـــــدول ✓
الناطقة بالفرنسية،

ومـــن املـــهم أيـــضا أن نـــترك الـــفرصـــة مـــتاحـــة لـــطالبـــنا كـــي يـــتابـــعوا تـــعليمهم ✓
العالي دون أن يضيعوا سنة كاملة في الدراسات اللغوية وحدها. 

إن الـــــوصـــــول إلـــــى اســـــتكمال الـــــتعريـــــب يـــــحتم عـــــلينا الـــــسير فـــــي مـــــراحـــــل تـــــدريـــــجيا 
ويـنبغي إن تـعتبر هـذه اإلجـراءات املـقترحـة انـتقالـية ألن الهـدف هـو تـعريـب شـامـل مـحكم 
ال يهـبط بمسـتوى الـتعليم وال يـهضم حـقا أليـة طـبقة مـن طـبقات الـشعب املـوريـتانـي. ومـن 
املســـتحيل أن نـــرد عـــلى األحـــكام املســـبقة واآلراء الـــتعصبية الـــتي تـــحاول أن تـــشكك فـــي 
مـــقدرة الـــلغة الـــعربـــية عـــلى اســـتيعاب األفـــكار الـــعلمية والـــتقنية إذ أنـــها أقـــوال ال تســـتحق 
الــرد، فليســت الــلغة الــعربــية الــتي ظــلت طــيلة الــقرون لــغة الــثقافــة والــعلوم أقــل مــقدرة مــن 

الصينية واليابانية والفرنسية عن املعارف اإلنسانية في جميع امليادين وإيصالها.
والـحقيقة أن الـشعوب املسـتعمرة الـتي تـعرضـت لـغزو ثـقافـي سـتجد دائـما صـعوبـة 

في استرجاع قيمتها بما في ذلك لغتها القومية.
إجراءات مؤقتة في ميدان التعليم:2.

تـــــعتبر الـــــلجنة أن اإلجـــــراءات الـــــتالـــــية، وإن كـــــانـــــت مـــــؤقـــــتة ريـــــثما يـــــتحقق الـــــتعريـــــب 
الشامل، ستعيننا على أن نعيد للغة العربية مكانتها الالئقة بها في نظام التعليم. 

مرحلة ما قبل التعليم األساسي ا.
تـــعريـــب جـــميع الـــنشاطـــات فـــي مـــرحـــلة مـــا قـــبل الـــتدريـــس األســـاســـي مـــثل روضـــات 

األطفال واملدارس التي من نوعها. 
ب التعليم األساسي 

تعريب السنتني األوليتني ✓
أمــــا بــــالنســــبة لــــلسنة الــــثالــــثة فــــسيكون الــــتعليم كــــله مــــعربــــا وســــتدخــــل إلــــيه ✓

حـاولـي عشـر سـاعـات لـتعليم الـلغة الـفرنـسية يـكون الهـدف مـنها أن يكتسـب 
الــتالمــيذ عــناصــر لــغة الــريــاضــيات لــلتمكن مــن دراســة الــحساب إذ يــدرس 
بـــــالـــــغلة الـــــفرنـــــسية ابـــــتداء مـــــن الـــــسنة الـــــرابـــــعة (الـــــتوقـــــيت: 20-10). وفـــــي 
الــــسنتني الــــرابــــعة والــــخامــــسة ســــيخصص نــــصف الــــوقــــت لــــلمواد املــــدرســــة 
بــالــلغة الــعربــية (مــثل الــلغة ودراســة الــوســط ) بــينما يــعطى ثــلثا الــوقــت فــي 
الـسنة الـسادسـة لـلغة الـفرنـسية كـي نسهـل عـلى األطـفال مـتابـعة دراسـتهم 

في التعليم اإلعدادي والتقني بدون مشقة،
 وسيتم إنشاء أقسام تجريبية معربة كلها،✓
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أمـــا تـــوزيـــع الـــوقـــت بـــني الـــلغتني الـــعربـــية والـــفرنـــسية فـــي الـــدور الـــثانـــي مـــن ✓
التعليم األساسي فسيكون موضوع دراسة خاصة 

ج. التعليم اإلعدادي والثانوي 
     وفي هذا املستوى نستطيع من اآلن تعريب املواد اآلتية: 

التاريخ ▪
الجغرافيا ▪
التعليم املدني والديني ▪
الفلسفة ▪

ومــن جــهة أخــرى فــإنــه مــن الــضروري أن تــقع دراســة الــلغة الــعربــية بــصورة تــجعل 
الــتالمــيذ الــذيــن يــدرســون املــواد الــعلمية بــالــلغة الــفرنــسية قــادريــن عــلى الــتعبير بــالــعربــية 
بــــكل ســــهولــــة وهــــذا ال يــــفرض تــــعميم اســــتعمال مــــعاجــــم الــــعربــــية الــــفرنــــسية ذات الــــطابــــع 

التقني فحسب بل التدريب أيضا على اإلنشاء في املواضع علمية وتقنية.
ومـما يسهـل هـذا الـعمل إدمـاج فـصول مـعربـة تجـريـبية فـي بـعض اإلعـداديـات وفـي 
الــثانــويــة الــوطــنية، أمــا الــثانــويــة الــعربــية الــني ســتفتح قــريــبا فــينبغي أن تــكون بــينها وبــني 

الثانوية الوطنية اتصاالت وثيقة ومنظمة.
ومـــن الـــنتائـــج املحـــمودة لهـــذه الـــفصول التجـــريـــبية تـــخفيف عـــدد تـــالمـــيذ معهـــد أبـــي 
تــلميت بــإبــقاء الــتالمــيذ فــي مــناطــقهم وبــاألخــص أوالئــك الــذيــن يــسكنون بــعيدا عــن الــواليــة 

السادسة. 
      د. التعليم التقني واملهني 

يـنبغي أن نـعمم الـتعليم الـعربـي فـي هـذا املـيدان ونـكيف مـحتواه مـع خـصائـص كـل 
مــؤســسة وإذ كــان مــن غــير املــمكن تــعريــب هــذا الــتعليم حــالــيا فــسيفرض عــلى كــل طــالــب 
أن يــكون بــمقدرتــه الــتعبير بــالــلغة الــعربــية عــن املــعارف الــتي تــلقاهــا بــلغة الــتدريــس كــما 

يجب إدخال مادة عربية إجبارية في جميع االمتحانات. 
إجــــراءات خــــارج نــــطاق الــــتعليم تــــرمــــي إلــــى مــــساعــــدة عــــملية 3.

التعريب 
إن تـعريـبا يـقتصر عـلى الـقطاع الـدراسـي سـيكون غـير فـعال وغـير مـقبول مـن طـرف 
الـتالمـيذ أنـفسهم ألن اهـتمام هـؤالء لـن يـكون عـلى أسـاس الـبرامـج املـقررة لـهم واملـفروضـة 
عــليهم أحــيانــنا وإنــما عــلى أســاس مــا يــحصلون عــليه فــي نــهايــة املــطاف، فــالــنتيجة هــي 
املـــــحفز الـــــوحـــــيد الـــــذي ســـــيعتبرونـــــه ومـــــا دامـــــت الـــــلغة الـــــعربـــــية لـــــم تـــــصبح أداة عـــــمل فـــــي 
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اإلدارات الــعمومــية فــسيبقى الــتعريــب عــملية نــظريــة لــيس لــها أي قــيمة مــاديــة، وأن تــقريــر 
املؤتمر في هذا امليدان في تعميم االزدواجية فيقول:

ومـــن اإلجـــراءات الـــتي يـــجب اتـــخاذهـــا قـــرار تـــعميم الـــدولـــة لـــالزدواجـــية بـــني ✓
املــوظــفني حــتى يــحقق تــنفيذ عــملية الــتعريــب بــكل ســرعــة ولــكن هــذا الهــدف 
ســوف ال يــتحقق إال بــدافــع مــعني ولــنذكــر فــي هــذا املــيدان أن الجــزائــر قــد 
اتخــذت إجــراءات تشــريــعية يــفرض بــمقتضاهــا عــلى كــل مــوظــف بــالــدولــة أن 
يــحصل عــلى مســتوى عــربــي فــي زمــن محــدد ال يســتطيع بــدونــه أن يــتمتع 
بــأي تــقدم فــي الســلم اإلداري وإذا كــنا ال نــقترح حــالــيا تــطبيق هــذا الــنوع 

من اإلجراءات فإنه ال بد على األقل من اتخاذ الخطوات التالية:
تـــعريـــب الـــوزارات الـــتي ليســـت لـــها صـــبغة تـــقنية والـــتي لـــها عـــالقـــة مـــباشـــرة ا.

بـــــالجـــــماهـــــير الـــــشعبية كـــــوزارة الـــــعدل والـــــداخـــــلية بـــــما فـــــي ذلـــــك الـــــواليـــــات 
واملقاطعات،

 إنــــشاء مــــصالــــح عــــامــــة لــــلتوجــــيه عــــلى مســــتوى الــــوزارات والــــواليــــات حــــتى ب.
تـتمكن مـن نـقل املـهم مـن الـنظام اإلداري إلـى الـلغة الـعربـية، ولـنعد هـنا أن 
اتــــساع نــــطاق الــــترجــــمة عــــلى املســــتوى الــــوطــــني والــــجهوي ســــيكون دعــــما 
هــــامــــا لهــــذا الــــعمل. وقــــد تــــكلف هــــذه املــــصالــــح أيــــضا بــــالــــتكويــــن الــــعربــــي 
لـلطواقـم الـذيـن ال يـعرفـون الـلغة الـفرنـسية ولهـذا الـغرض سـيخصص لـهؤالء 

املوظفني بعض أوقاتهم الرسمية لهذا النوع من التكوين،
ج- تــعريــب جــميع الــبطاقــات الــرســمية املســتعملة فــي اإلدارة الــعمومــية وفــي الــقطاع 
الـخاص، وإلـزام املـوظـفني بـقبول جـميع الـردود والخـطابـات الـتي تـرد عـليهم بـالـلغة 

العربية،
د- إنــشاء دروس عــربــية مــخصصة ملــوظــفي الــدولــة ويــمكن أن تــلقى هــذه الــدروس فــي 

املدارس أو بمراكز تنشأ لهذا الغرض،  
هـ- تقويه وسائل اإلعالم وتوجيهها حتى تقوم بدورها كامال في ميدان التعريب،

و- إنــشاء أمــانــة عــامــة لــلترجــمة، تــابــعة لــرئــاســة الجــمهوريــة مــهمتها تــتبع مجــموع هــذه 
النشاطات. 

التكوین والبحث التربوي:7.
ســــنكتفي فــــي هــــذا الــــفصل بــــالحــــديــــث عــــن تــــكويــــن إطــــارات الــــتعليم فــــقط، أمــــا 

بالنسبة للتكوين بصفة عامة فسنتحدث عنه في الفصل املخصص للتخطيط.
إن الــــنجاح املــــنتظر مــــن اإلصــــالح، ومــــن رســــالــــة الــــتعليم لــــن يــــتحقق إال إذ كــــان 

العمال املكلفون بتطبيق هذا اإلصالح تتوفر فيهم الخصال التالية: 
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اإليــــمان بــــرســــالــــة الــــتعليم: وإن اإليــــمان مــــع األســــف ال يــــتوفــــر بــــكل ▪
ســهولــة، إال أنــه مــن املــمكن حــصولــه إذا مــا بــذلــت مــجهودات وطــبقت 
ســـياســـة إصـــالحـــية عـــامـــة عـــلى جـــميع املســـتويـــات، وأعـــطيت لـــلمعلم 

املكانة االجتماعية الخاصة التي يستحقها،
املقدرة: أن املقدرة ضرورية في امليدانيني: الثقافي والتكويني، ▪
الشعور باملسؤولية والتفاني في خدمة الرسالة التعليمية.▪

إن واجـــــب املـــــعلم يـــــفرض عـــــليه أن يـــــكون مـــــثاال فـــــي الســـــلوك الخـــــلقي والـــــنزاهـــــة 
الــفرديــة، فــإذا لــم تــتوفــر فــيه هــذه الشــروط ســتصبح لــديــنا ثــلة مــن الــناس ال يــعتبرون 
الــتعليم إال قــاعــة انــتظار يســتريــحون  فــيها ريــثما يــحصلون عــلى مــا يــطمحون إلــيه، 
وإن نــــظرة خــــاطــــفة عــــلى جــــهازنــــا الــــتكويــــني الــــحالــــي تــــبني لــــنا بــــكل وضــــوح أنــــهم ال 

يستجيبون لألهداف التي نصبوا إليها.
فــــاملــــيزة الــــرئــــيسية لــــلتكويــــن الــــحالــــي فــــي هــــذه املــــرحــــلة هــــي الــــتنوع ال الــــتبايــــن 
الـــــخارج عـــــن الـــــعادة، إذ أن الـــــطفل يـــــتلقى دروســـــا مـــــن مـــــعلمني يـــــنتمون إلـــــى جـــــميع 
اآلفـاق مـن مـساعـديـن عـقدويـني وإطـاريـني، ومـعلمني عـقدويـني وإطـاريـني فـي الـتكويـن 

العربي ولفرنسي معا ..........الخ. 
ويــنتج مــن هــذا أن الــطفل يــرى نــفسه مــنقسم الــتفكير بــني نــشاطــات مــختلفة بــل 

ومتناقضة في بعض األحيان ال يصل منها إال على معارف ال تزيده إال انحرافا.
وهـذا بـالـطبع سـتكون لـه تـأثـرات وخـيمة فـي الـتكويـن لـشخص الـطفل ولـيس مـن 

املستبعد أن يكون التذمر السائد في شبابنا حاليا نتيجة لهذا النوع من التربية.
وقـد حـان الـوقـت لـتوحـيد تـكويـن عـربـي عـلى مسـتوى الـتعليم األسـاسـي فـالـتكويـن 
الـــعام واملـــهني لـــلمعلمني الـــعربـــيني والـــنموذجـــيني ال بـــد أن يحـــدد ويـــوحـــد بـــالنســـبة إلـــى 

الجميع.
ونـــــظرا لـــــضرورة تـــــكييف بـــــرامـــــجنا لـــــتالءم فـــــي مـــــنهجها وفـــــي مـــــحتواهـــــا واقـــــعنا 
الــــوطــــني فــــإن تــــكويــــن املــــعلمني لــــن يــــكون نــــاجــــحا إال إذا قــــام عــــلى التجــــربــــة الــــعلمية 
والـــبحث الـــتربـــوي الـــدقـــيق حـــيث أن كـــل تـــكويـــن ال يـــعتمد عـــلى الـــتطبيقات التجـــريـــبية 
ســيظل عــقيما، كــما أن مــن الــالزم أن نــولــي عــنايــة خــاصــة بــالــتكويــن املســتمر الــذي ال 
بــــد أن يــــعقب الــــتكويــــن األصــــلي الــــذي يــــتلقاه الــــطالب فــــي مــــدرســــة تــــكويــــن املــــعلمني 

واملدرسة العليا للتعليم.
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ويهـدف هـذا الـتكويـن املسـتمر إلـى إعـطاء املـعلمني واألسـاتـذة مـزيـدا مـن الـخبرة 
املـــهنية وتـــنشيط وســـائـــلهم الـــتربـــويـــة حـــتى تـــسايـــر روح الـــعصر الـــحاضـــر، وســـيكلف 

املعهد التربوي القومي بمهمة هذا النوع من التكوين 
التكوين األصلي 1)
املدرسون واملفتشون في التعليم األساسي:ا.
مـــدرســـة تـــكويـــن املـــعلمني: إن عـــلى هـــذه املـــدرســـة مـــهمة الـــتكويـــن األصـــلي ✓

تـكويـنا عـامـا ومـهنيا ملـعلمي الـعربـية واملـزدوجـني وإن هـذا الـتكويـن ال بـد أن 
يــــتسم بــــاالنــــسجام وبــــتوحــــيد نــــوعــــيته بــــالنســــبة للجــــميع فــــإن إصــــالح هــــذه 
املـدرسـة مـرة أخـرى ضـرورة مـلحة ال نسـتطيع بـدونـها بـلوغ الـغرض املـنشود 
فـهي إذ تـضمن أوال تـكويـن الـذيـن يـمارسـون الـعمل حـاال حـتى تـبلغهم إلـى 
املســـتوى املـــطلوب ثـــم ال تســـتقبل بـــعد ذلـــك ال أو الئـــك الـــذيـــن أنـــهوا دراســـة 
فـي الـدور األول مـن الـتعليم الـثانـوي، وبـالـتالـي سيحـل إطـار واحـد لـلتعليم 
محـــل الـــهيئات اإلطـــاريـــة املـــتنوعـــة املـــوجـــودة الـــتي ســـتختفي بـــالـــطبع نـــتيجة 

لهذا التكوين.
مــدرســة الــتعليم الــعليا: وعــليها مــهمة تــكويــن املفتشــني لــلتعليم األســاســي، ✓

ولــــنعد إلــــى األذهــــان أنــــه مــــن ســــنتني فــــقط كــــان ال يــــوجــــد إال مــــفتش واحــــد 
للتعليم االبتدائي في بالدنا 

وبـــعد افـــتتاح املـــدرســـة الـــعليا لـــتعليم فـــقد تخـــرج 16 مـــفتشا مـــساعـــدا ويـــوجـــد ســـتة فـــي 
الــتكويــن، لــكن هــذا الــعدد ضــئيل جــدا بــالنســبة لــلحاجــيات مــن نــاحــية الــكم، ومــن نــاحــية 
الـــــكيف إنـــــنا ســـــوف ال نـــــسيطر عـــــلى تـــــعليمنا األســـــاســـــي إال إذا حـــــققنا وضـــــع الـــــهيئات 

التعليمية:
إنــــشاء إدارة لــــلتعليم فــــي كــــل واليــــة عــــلى رأســــها مــــفتش مــــقتدر ويــــكون لــــه ✓

مساعدان،
تـزويـد املـصالـح املـركـزيـة ومـركـز املـعلمني واملعهـد الـتربـوي الـوطـني بـعدد مـن ✓

املفتشنـي ال يـقل عـن العشـريـن، وهـذا بـالـطبع يـفرض عـلى املـدرسـة أن تـتابـع 
تــــكويــــن املفتشــــني املــــساعــــديــــن وأن تهيئ الــــظروف الــــكفيلة بــــإنــــشاء مــــرحــــلة 

املفتشني التامني.
 تكوين أساتذة التعليم الثانوي:ب.

إن تــــكويــــن أســــاتــــذة الــــدور اإلعــــدادي مــــن الــــتعليم الــــثانــــوي قــــد بــــدأ عــــلى الــــصعيد 
الـوطـني بـإنـشاء املـدرسـة الـعليا لـلتعليم، ويـمكن تـوسـيع نـطاق رسـالـة هـذه املـدرسـة بـإنـشاء 
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قـــسم خـــاص بـــتكويـــن أســـاتـــذة الـــدور الـــثانـــي مـــن الـــتعليم الـــثانـــي مـــن الـــتعليم الـــثانـــوي. 
وزيــادة عــلى تــكويــن األســاتــذة فــاملــدرســة الــعليا لــلتعليم تســتطيع أن تــضلع بــمهمة تــكويــن 

املتخصصني في التخطيط التربوي واإلدارات املدرسية.
إن الــــوجــــهة الــــعامــــة لــــلبرامــــج الــــتكويــــنية يــــنبغي أن تــــأخــــذ بــــعني االعــــتبار اتــــجاهــــنا 
األسـاسـي املـتمثل فـي تـأصـيلنا الـثقافـي، وسـوف يـقع الـتكويـن بـلغتنا الـوطـنية كـلما أمـكن 
ذلــــك، وإال فــــالــــذيــــن يــــكونــــون بــــالــــلغة الــــفرنــــسية مــــلزمــــون بــــبذل املــــجهودات الــــكافــــية حــــتى 

يصبحوا قادرين على التعبير بالعربية. 
وإن إنـــشاء ســـنة إجـــباريـــة للخـــدمـــة املـــدنـــية عـــلى غـــرار الخـــدمـــة الـــعسكريـــة يـــعكس 

اهتمامنا بإعطاء إطاراتنا الفتية روح املسؤولية واإلخالص. 
التكوين املستمر 2.

إن هذا النوع من التكوين سيتم على يد: 
مفتش للتعليم االبتدائي:ا.

إن عــلى املفتشــني فــي الــتكويــن املســتمر مــسؤولــية جــسيمة، فــنشاطــهم ال يــمكن أن 
يـقتصر عـلى الـتفقد الـعادي أو عـلى ضـبط اإلدارة، وإنـما عـليهم أيـضا أن يهـتموا بـالـدور 
األســــاســــي فــــي كــــمال الــــتكويــــن املــــعلمني مــــن الــــناحــــية املــــهنية، كــــما عــــليهم أن يــــسهموا 
بـطريـقة فـعالـة ومـنتظمة فـي اإلشـراف عـلى الـتدريـبات الـتطبيقية والـندوات الـتربـويـة الـتي 

يعقدها املعهد التربوي القومي. 
مديرو املدارس: ب.

إن مــراقــبة فــعالــة فــي بــالد شــاســعة مــثل بــالدنــا ال تســتطيع أن تــرتــكز فــي الــحقيقة 
عـــلى مـــديـــري املـــدارس فحســـب إال أن تـــتوفـــر فـــي هـــؤالء املـــديـــريـــن الـــكفاءة املـــطلوبـــة حـــتى 

يقوموا بمهمات تكوين ومراقبة املعلمني، باإلضافة إلى التنظيم اإلداري ملؤسساتهم.
إن هـــذه املـــهمة املـــزدوجـــة قـــد تـــعتبر مـــن صـــالحـــيات مـــفتشي الـــواليـــة إال أن صـــعوبـــة 
االتصاالت تحول دون الزيارات التفقدية املتكررة للمدارس النائية من عواصم الجهات.
ومــن خــالل هــذا تظهــر أهــمية الــتكويــن الــذي يــنبغي أن يــتلقاه هــؤالء املــديــرون، أمــا 
اخـــتيارهـــم فـــال بـــد أن يـــكون مـــوضـــع عـــنايـــة خـــاصـــة والـــتدريـــب الـــذي تـــلقوه شهـــر ســـبتمبر 

1972م تجدر إعادته كل سنة.
    ج. املعهد التربوي الوطني:

املعهــد الــتربــوي الــوطــني الــقومــي بــدوره مــسؤول عــن تحســني هــذا الــتكويــن ثــم عــن 
الــتدريــبات الــتطبيقية وهــذه رســالــة فــي غــايــة األهــمية ألن تــطبيق اإلصــالح يــقتضي ثــورة 
عـامـة عـلى طـرقـنا الـتربـويـة ومـن الـضروري أن يـصبح املـعلمون قـادريـن عـلى الـتكيف مـع 
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الـــطرق الجـــديـــدة وذلـــك شـــيء لـــيس بـــالسهـــل وســـتكلف الـــفرق املـــنتقلة أو الـــثابـــتة للمعهـــد 
التربوي الوطني باإلشراف على هذه العملية. 

املعهد التربوي القومي:1.
إنـه لـكي يـقع إنـجاز إصـالح بهـذه الـدرجـة مـن األهـمية فـإن مـن املـفيد مـراجـعة هـيكل 
املعهـــد الـــتربـــوي الـــقومـــي وتـــقويـــته والـــربـــط بـــصالت عـــضويـــة بـــينه وبـــني مـــؤســـسات تـــكويـــن 
اإلطــارات ومــكاتــب الــدراســات الــتربــويــة، فــبما أنــه مــدعــو إلــى أن يــكون الــنواة األســاســية 
لـإلصـالح فـإن هـذا املعهـد يـجب أن يـصبح نـاجـعا وأن يـزود بـوسـائـل عـمل كـافـية سـواء فـي 
مــــيدان اإلطــــارات أو عــــلى الــــصعيد املــــادي. إن تــــطبيق اإلصــــالح ســــيصبح فــــي الــــسنني 
الــقادمــة املــهمة األســاســية للمعهــد الــتربــوي الــقومــي، ولــذلــك فــمن الــواجــب اعــتباره كــجهاز 
لـــــلبحث والـــــتنظيم تـــــحت تـــــصرف الـــــوزارات املـــــكلفة بـــــالـــــتعليم. ولهـــــذا الـــــغرض فـــــإن بـــــعض 
االســتقالل فــي الــتسيير ضــروري بــالنســبة لــه. هــذا ويــمكن تــزويــده بمجــلس إداري تــمثل 

فيه املصالح املكلفة بشيء مراحل التعليم.
إن املـهام املـتنوعـة املـسندة إلـى املعهـد الـتربـوي الـوطـني الـبحث والتجـريـب واإلنـتاج 
والـــتكويـــن هـــي الـــتي تحـــدد هـــيكلة الـــتنظيم وعـــليه فـــإنـــه ســـيعاد تـــنظيمه وســـيحتوي عـــلى 

أربعة أقسام وهي: 
البحث التطبيقي:ا.

وســـيحتوي هـــذا الـــقسم عـــلى عـــدة فـــرق تـــربـــويـــة مـــتخصصة فـــي الـــلغة الـــعربـــية 
والـفرنـسية والـريـاضـيات ودراسـة الـوسـط وسـتمد هـذه الـفرق املـكونـة مـن اخـتصاصـيني 
مـوريـتانـيني بـاخـتصاصـيني مـن املـساعـدة الـفنية األجـنبية مـتى احـتيج إلـى ذلـك، وإلـى 
هــذا الــقسم تــعود مــهمة تــكويــن رصــيد لــغوي أســاســي يســتفاد مــنه فــي تحــريــر الــكتب 
املـــدرســـية وســـتسند إلـــيه كـــذلـــك مـــسؤولـــية وضـــع الـــبرامـــج وتخـــطيط املـــناهـــج والـــوثـــائـــق 
الـــتربـــويـــة ولهـــذا فـــإن عـــليه أن يـــعمل بـــاتـــصال مـــع مـــؤســـسات تـــكويـــن اإلطـــارات مـــثل 

املدرسة العليا للتعليم ومدرسة تكوين املعلمني.
قسم اإلنتاج والنشر:ب.

 يـــــتكلف هـــــذا الـــــقسم بنشـــــر الـــــوثـــــائـــــق الـــــتربـــــويـــــة الـــــتي وضـــــعها قـــــسم الـــــبحوث 
الـــتطبيقية (كـــشوف وكـــتب وأدوات تـــربـــويـــة)، أو الـــتي وضـــعها قـــسم الـــتكويـــن املســـتمر 
(اإلذاعـة املـدرسـية، املجـلة الـتربـويـة)، فـإن كـل هـذا سـيقع إنـتاجـه ونشـره بـواسـطة هـذا 

القسم الذي ال يمكن تجاهل أهميته.
         ج. قسم البحث التجريبي:
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إن هـــذه الـــوثـــائـــق يـــجب قـــبل تـــبنيها نـــهائـــيا أن تجـــري عـــليها تجـــربـــة فـــعالـــة فـــي 
أقــسام مــعينة، كــما يــجب أن تــسند أقــسام التجــربــة إلــى مــعلمني مــقتدريــن مشــتركــني 
فــي الــبحث، وأن يــمثل تــالمــيذهــا فــي اخــتالف طــبقاتــهم ومســتويــاتــهم نــموذجــا طــبيعيا 

من املدرسة املوريتانية.

د. قسم اإلعالم وتحيني الخبر، والتكوين املستمر للمعلمني:
يـــــتألـــــف هـــــذا الـــــقسم مـــــن فـــــرق قـــــارة وفـــــرق مـــــتنقلة، وســـــيعمل بـــــواســـــطة اإلذاعـــــة 
املــدرســية واملجــلة الــتربــويــة والــتدريــبات الــتطبيقية، وســتقع تــدريــبات قــصيرة األمــد فــي 

وسط السنة الدراسية وأخرى أطول في العطلة الصيفية.
كـما سـيكون االتـصال مـنتظما بـني هـذا الـقسم وبـني املـؤسـسات املـكلفة بـتكويـن 
اإلطــارات الــتي عــليها أن تــجعل طــالبــها عــلى عــلم مــن تــطور املــناهــج الــتربــويــة، والــتي 
يـــمكنها زيـــادة عـــلى ذلـــك أن تـــقدم فـــي بـــعض املـــناســـبات مـــساعـــدتـــها للمشـــرفـــني عـــلى 

التدريبات التطبيقية.   

التعلیم األھلي والتعلیم التقلیدي 8.
1-التعليم األهلي:

إن مـن املـعقول أن نـفكر فـي إيـجاد تـعليم أهـلي يـعضد املـجهود املـدرسـي الـذي 
ال يــــمكن لــــلدولــــة بــــمفردهــــا أن تــــقوم بــــتعميمه بــــصفة مــــرضــــية ولــــكن يــــجب مــــن ذلــــك أن 

نتجنب بعض العواقب التي يمكن أن تنتج عن هذا التعليم:
إن مـما يـتخوف مـنه أن يـكون هـذا الـنوع مـن الـتعليم ذا الـطابـع تـجاري بـحيث ✓

يـصرف مـعنى الـتربـية وتـوجـيهها. ذلـك ألن مـن املـمكن أن تـفتح مـؤسـسات هـذا 
الــتعليم أبــوابــها أمــام تــالمــيذ ينحــدرون مــن أســر غــنية نســبيا وأن تــكتفي هــذه 

املؤسسات بإعداد هؤالء التالميذ المتحانات ومسابقات معنية.
ويـــمكن لهـــذا الـــتعليم أن يـــمنح امـــتيازات خـــاصـــة لـــطبقة مـــعنية مـــن املـــواطـــنني ✓

بـتوفـير إمـكانـيات الـنجاح فـي امـتحانـات الـدولـة ومـسابـقات ألطـفال هـذه الـطبقة 
الـــتي مـــع إهـــمال جـــميع الـــنواحـــي األخـــرى مـــن الـــبرامـــج الـــتي تـــعني التهـــذيـــب 
بصفة عامة إال أنها ال تساعد مباشرة في اإلعداد للمسابقات واالمتحانات.

إنـــنا نســـلم نـــظريـــا بـــأن الـــدولـــة يـــمكنها أن تـــفرض رقـــابـــتها عـــلى مـــؤســـسات الـــتعليم 
األصـلي إال أنـه مـن املـفيد الـتذكـير بـأن الـدولـة لـم يـتسنى لـها حـتى اآلن أن تـمارس رقـابـة 

ناجحة كافية على تعليمها الرسمي فباألحرى هذا النوع من التعليم.
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وعــــلى كــــل فــــإنــــه يــــجب اتــــخاذ االحــــتياطــــات الــــكافــــية قــــبل مــــمارســــة هــــذا الــــنوع مــــن 
الــتعليم. ولــئن كــانــت هــناك تــحفظات بــصدد الــتعليم األهــلي فــإنــنا نــوصــي بــكل تــحضير 
عـلى أن يـقع إشـراك آبـاء الـتالمـيذ كـل حسـب إمـكانـياتـه فـي مـصاريـف الـتعليم الـعمومـي 
وتـربـط هـذه املـشاركـة أبـاء الـتالمـيذ كـل حسـب إمـكانـياتـه فـي مـصاريـف الـتعليم الـعمومـي 

وتربط هذه املشاركة بسياسة الفائدة االقتصادية التي سنتحدث عنها.
التعليم التقليدي:2.
املحاضر ا.

إن الـــتعليم الـــتقليدي الـــذي يـــمارس فـــي املـــحاضـــر يســـتحق مـــن طـــرق عـــديـــدة عـــنايـــة 
خـاصـة ألنـه مـكننا، رغـم الـغزو الـثقافـي مـن أن نـحتفظ بـثقافـتنا وحـضارتـنا الـعربـية. وفـي 
هــذا املــجال فــقد ورد فــي تــقريــر مــؤتــمر الحــزب ســنة 1971م إن خــطة إصــالحــنا تــتمثل 
فـي بـعث تـعليمنا اإلسـالمـي فـي نـطاق سـياسـة منسجـمة تـرمـي إلـى جـعله حـيويـا ومـفيدا، 

وبهذا يمكنه أن يندرج تدريجيا في التعليم العمومي.
وقـد عـمدت الـلجنة إلـى الـقيام بـتحقيق بـغية تـأثـير هـذا الـتعليم فـكانـت الـنتائـج الـتي 
مـا تـزال جـزئـية (ألن املـعطيات لـخاصـة بـالـسابـعة والـثامـنة لـم يـتوفـر عـليها) تـدل عـلى وجـود 
107 مـــدارس تـــقليديـــة يـــتراوح عـــدد تـــالمـــذتـــها بـــني 3500 و4000 ثـــم إن مـــتوســـط عـــدد 
الــتالمــيذ هــو 38 تــلميذا فــي هــذه املــدارس، فــأصــغرهــا تــضم 12 تــلميذا وأكــبرهــا 250، 

إال أن أغلبها يتراوح بني 25 و50 تلميذ.
وإذا كــانــت 53 مــن هــذه املــدارس الــتقليديــة تســتقبل أطــفاال تــقل أعــمارهــم عــن 10 
ســنوات فــإن 22 مــنها تــأخــذ تــالمــيذهــا مــمن تــتراوح أعــمارهــم بــني 10 ســنوات و20 ســنة 

بينما تهتم 46 منها باستقبال الطلبة البالغة أعمارهم 25 سنة فأكثر.
وأخـــيرا، فـــإن هـــذه املـــؤســـسات حـــديـــثة نســـبيا إذ يـــرجـــع افـــتتاح 58 مـــنها إلـــى ســـنة 
1930م فـــــما بـــــعدهـــــا بـــــينما يـــــتقادم بـــــعضها فـــــي الـــــقدم فـــــيرجـــــع تـــــكويـــــنها إلـــــى مـــــا قـــــبل 

1930م.
ويـــنبغي أن يـــتابـــع هـــذا الـــتحقيق ويـــعمق بـــغية التحســـني الـــفني لهـــذا الـــتعليم الـــذي 
يــجب أن يــكتسي صــبغة عــصريــة فــي بــعض مــظاهــره، كــما يــنبغي أن تــأخــذ الــدولــة بــعني 
االعـــتبار كـــون هـــذا الـــتعليم يـــسهم بـــصفة مـــهمة فـــي مـــحو األمـــية مـــن بـــني األطـــفال وفـــي 

إعطائه أصول الثقافة اإلسالمية.
ويـنبغي ابـتداء مـن اآلن أن تـعطي الـدولـة مـساعـدة فـنية واقـتصاديـة سـتحدد صـيغتا 
فـــيما بـــعد، كـــما يـــمكننا مـــن اآلن أن نـــفكر فـــي مـــنح الـــكتب واإلعـــانـــات لـــلطالب املـــعوزيـــن 

واملدرسني الذين يقومون على هذا التعليم.
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وإن اعتمادات مالية ينبغي أن تفتح لهذا الغرض في ميزانية الدولة. 
مدارس ابن عامر ب.

إن الــطريــقة الــتي ســلكتها مــدارس ابــن عــامــر يــمكن أن تــعمم عــلى جــميع الــدارس 
الـتقليديـة، إذ أنـها قـامـت بـدور ال يـمكن تـجاهـله، إال أن شـيئني قـد نـقصا حـتى اآلن هـذه 

املدارس: 
مساعدة مالية ينبغي أن يعدد مبلغها كل سنة، ✓
تنظيم إداري ومالي يأخذ بعني االعتبار مبلغ هذه املساعدة. ✓

وإن هـذه املـدارس الـتي تـضم ألـفي تـلميذ تـقريـبا لـتساهـم فـي الـكفاح ضـد األمـية، 
وفــــي تهــــذيــــب الــــبالــــغني، وفــــي حــــفظ ثــــقافــــتنا اإلســــالمــــية, واملــــبلغ الــــسنوي ملــــيزانــــية هــــذه 
املــدارس يــدور حــول مــليون أوقــية، مــما يــجعل تــكالــيف الــتلميذ الــواحــد ســنويــا ال تــتجاوز 
15000 أوقـية ولـئن الحـظنا أن الـسنة الـدراسـية قـصيرة فـي هـذه املـدارس فـإنـنا نـالحـظ 

أيضا هذا التعليم منخفض التكاليف.
هــذا ومــن املــرجــو أن تــقدم الــدولــة مــساعــدة مــهمة لهــذا الــتعليم كــي يــتحسن ويــزداد 

حيوية. 
د. تعليم القرآن:

أمــا بــالنســبة إلــى املــعلمني الــقائــمني عــلى تــعليم الــقرآن فــإن عــددهــم يــتجاوز بــال 
شـــك عـــدد صـــفوف الـــعليم الـــعمومـــي، ويـــمكن أن نـــقدم عـــدد 16000 دون أن نـــرتـــكب 
خــــطأ كــــبيرا. نــــعم، إن عــــدد األطــــفال عــــند مــــعلم الــــقرآن يــــتراوح مــــن 5 إلــــى 30 تــــبعا 
ألهــمية الــحي والــقريــة، وعــلى كــل حــال فــال يــقل عــدد األطــفال املــمارســني لهــذا الــتعليم 
عــن 16000. وإذا اعــتبرنــا األطــفال الــذيــن تــقل ســنهم عــن الــسادســة فــسنالحــظ أن 

العدد يزداد بصفة مهمة جدا إذ يبلغ 48000 تقريبا.
وفـي هـذه الـسن ربـما ال يـكون مـعلمو الـقرآن وحـدهـم املـسؤولـني عـن هـذا الـتعليم 
بــــــل إن األســــــر نــــــفسها تــــــقوم بهــــــذه املــــــهمة وذلــــــك بــــــتعليمها األطــــــفال مــــــبادئ الــــــتعليم 

الديني.
إن هـذا الـنظام الـتعليمي الـفردي الـباقـي مـنذ عـدة قـرون قـد بـرهـن عـلى نـجاحـه 

ومالئمته لألوضاع االجتماعية واالقتصادية للبالد.
ومـن املـهم أن يـبحث عـن نـقاط الـتقارب بـينه وبـني الـتعليم الـرسـمي الـذي ال يـمكن 

إحصائه نقط الضعف فيه. 
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النشاطات الثقافیة 9.
اللهجات الشعبية:1)

إنـه فـي نـطاق االخـتيار املـتمثل فـي تـأصـيل ثـقافـتنا الـوطـنية واسـتعادة مـكانـتها 
الالئقة بها فإن علينا أن نعيد النظر في املكانة التي تحتلها هذه اللهجات.

وإن بـقاء هـذه الـلهجات ضـروري لـلمحافـظة عـلى تـراثـنا الـوطـني وتـنميته خـاصـة 
أنها أشكاال من التعبير عن العبقرية األصلية ملختلف طبقات شعبنا.

وضـع نـظام لـكتابـة هـذه الـلهجات بـالحـروف الـعربـية وسـوف يسهـل هـذا ا.
الــــــعمل كــــــون املــــــثقفني الــــــتقليديــــــن فــــــي مــــــنطقة الــــــجنوب اســــــتعملوا فــــــي 

املاضي الحروف الهجائية العربية في نشر لهجاتهم وثقافتهم. 
وعـندمـا يـتم وضـع هـذا الـنظام فـسيكون مـن املـمكن االتـجاه إلـى تـعليم هـذه 

اللجهات في مناطق معينة. 
ويـــمكن مـــن اآلن فـــصاعـــدا تـــنظيم دروس فـــي لـــلهجات الـــشعبية داخـــل ب.

مــــؤســــسات تــــكويــــن اإلدارات لــــعمومــــية مــــن أجــــل تــــسهيل االتــــصال بــــني 
املــوظــفني الــعمومــيني ومــختلف األطــياف الــشعبية، كــما يــمكن أيــضا فــي 
نـــــطاق تجـــــديـــــد الـــــبرامـــــج وإدخـــــال األغـــــانـــــي الـــــشعبية وتـــــشجيعها فـــــي 

املدارس.
وفـــــي نـــــطاق الـــــنشاط الـــــثقافـــــي فـــــسيكون مـــــن الـــــضروري إنـــــشاء قـــــسم ت.

مـكلف بـإحـصاء و....... عـلى الـثقافـة الـشفويـة فـي املـناطـق املـوريـتانـية 
املختلفة.

وأخـــــــيرا يـــــــجب االهـــــــتمام، مـــــــن أجـــــــل اســـــــتعادة قـــــــيمة هـــــــذه الـــــــلهجات، ث.
بالتجارب الجارية في بعض البلدان (السنغال ومالي وغينيا).

تعليم الكبار:2)
يـجب أن ال تهـتم الـدولـة بـتعليم األطـفال فـقط، بـل تـجعل مـن مـهامـها تـعليم الـبالـغني 
وتــكويــنهم لــذلــك فــإن تــعليم الــكبار ظــاهــرة عــامــة يــنبغي تــناولــها عــلى حــقيقتها. ولــن يــكفي 
مـا سـنقولـه لـلتعبير عـن أهـمية تـعليم هـذا الـنوع مـن املـواطـنني، إذ مـن الـضروري تـزويـدهـم 
بـالـوسـائـل الـكافـية بـتنمية مـعارفـهم وإعـطائـهم قـدرة عـلمية كـافـية عـلى الـقراءة والـكتابـة. إن 
هــذا تــعليما يســتحق إذن املــتابــعة وتــقويــة الــعمل الــذي ســبق الــقيام بــه ويــمكن أن نــدخــل 

عليه تحسينات نذكر منها بصفة خاصة: 
تعميم مراكز مكافحة األمية في جميع املدن املهمة، ✓
تحديد برامج مكافحة األمية ✓
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إعـــطاء الـــتعليم املـــقدم فـــي هـــذه املـــراكـــز صـــبغة تـــتالئـــم مـــع خـــصائـــص الـــجهة ✓
وسيوضع برامج لكل مركز تبعا الحتياجات تالميذها،

ويـنبغي أن يـتلقى املـعلمون املشـرفـون عـلى هـذا الـتعليم تـكويـنيا مـناسـبا يـتمثل ✓
في تدريبات خاصة ويمكن أن تكون هذه التدريبات قصيرة املدى،

ولــكي يــقع الــحصول عــلى نــتائــج مــهمة فــإنــه يــجب تــسخير اإلمــكانــيات املــاديــة ✓
والبشرية املتوفرة لهذا العمل،

فــمن الــضروري أن يــشارك املــسؤولــون عــن املــصالــح واملــؤســسات فــي تــحقيق ✓
هذه البرامج،

وهــــذا الــــتعليم الــــذي يــــجب أن يــــقع فــــي قــــاعــــات الــــدروس ســــيقوم بــــه املــــعلمون ✓
الذين ال يجدون ما يشغلون به الباقي من وقتهم الرسمي،

وأخـيرا، فـمن املـمكن مـحاولـة اسـتعمال الـلهجات الـشعبية لـغات ملـكافـحة األمـية ✓
وهــذا بــالــطبع مــا زال يــقتضي دراســات جــاحــدة فــي الــلغة تــعتمد خــاصــة عــلى 

الصوتيات وطريقة الكتابة.
الرياضيات ورسائل التسلية: 3)

إن املــكانــة الــضئيلة الــتي تــحتلها الــريــاضــة ووســائــل التســلية داخــل تــعليمنا تــجعل 
الشــباب وبــاألخــص الشــباب املــدرســي يــعيش فــي جــو مــن الــفراغ تــنشأ عــنه كــثرة الــتردد 
عــــلى دور الــــسينما ومــــمارســــة الــــقمار، وإن دور مــــصالــــح الشــــباب فــــي هــــذا املــــجال مــــن 

التربية البد أن يتسم بالقوة والدوام. 
وفـي مـجال الـتعليم األسـاسـي:  فـإن تـدويـن هـيكل أسـاسـي مـتواضـع يـبدو ✓

ضـــروريـــا ويـــمكن أن يـــتلخص فـــي األمـــور األولـــية مـــثل تـــوفـــير آالت صـــعود 
وقفز وشبكة للكرة الطائرة.

أما في التعليم لثانوي فينبغي أن يعضد النشاط القائم حاليا.✓
 وفـي الـتعليم األسـاسـي والـثانـوي مـعا يجـدر تـكرر الـلقاءات الـريـاضـية بـني ✓

املــــــدارس واملــــــؤســــــسات، كــــــما يــــــنبغي عــــــلى الــــــخصوص إحــــــياء األســــــابــــــيع 
الجهوية والوطنية في العطل الدراسية.

وفــــي الــــتعليم األســــاســــي والــــثانــــوي مــــعا فــــإنــــه يــــجب عــــرض األفــــالم ذا ت ✓
الـــــطابـــــع التهـــــذيـــــبي، كـــــما يـــــجب وضـــــع رقـــــابـــــة مشـــــددة عـــــلى األفـــــالم الـــــتي 
تـــــعرضـــــها دور الـــــسينما فـــــي املـــــدن، كـــــما يـــــجب فـــــتح نـــــوادي لـــــلترفـــــيه فـــــي 

الثانويات واإلعداديات.
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وأخــــيرا يــــجب أن تــــعضد اإلمــــكانــــيات البشــــريــــة كــــي تــــلعب الــــدور املــــنتظر ✓
منها. 

وإذا طـبق اإلصـالح واسـتعمل املـعلمون بـصفة مـعقولـة فـسيمكن تـخصيص مـعلمني 
يعضدون اإلطارات الشبابية الحالية بعد التكوين املناسب.

إن وضـع مخـطط لـالسـتفادة مـن املـوارد البشـريـة مـع األخـذ بـعني االعـتبار مـعطياتـنا 
االقـتصاديـة واالجـتماعـية يـصطدم بـعقوبـات جـمة مـنها أنـه ال تـوجـد إحـصائـيات يـوثـق بـها 

وال دراسات حول اآلفاق االقتصادية في املدى البعيد.

التخطیط التربوي 10.
وإذا كـانـت الـلجنة لـم تسـتطع بهـذا السـبب أن تـقدم تخـطيطا مـحكما، فـإنـها تـقترح 
ســـلسلة مـــن اإلجـــراءات الـــتي مـــن شـــأنـــها أن تـــجعل وضـــع هـــذا التخـــطيط حـــيز اإلمـــكان. 
ومـــــن هـــــذه اآلراء أنـــــشاء مـــــنظمات لـــــلدراســـــة تـــــرســـــي أســـــس هـــــذا التخـــــطيط وتســـــتخلص 
الــطرق الــكفيلة بخــلق انــسجام بــني إمــكانــيات الــتشغيل ونــوعــيات الــتكويــن. وقــد يــكون مــن 

املفيد هنا أن نوضح ما نعني بالتخطيط التربوي في أغراضه ومسؤولياته.
مستويات التخطيط التربوي:

التخطيط البعيد املدى: ▪
إنــه ال بــد لــنا قــبل كــل شــيء أن نــتجاوز مــرحــلة إحــصاء املــوارد املــالــية ونــتم دراســة 
تـــعنى بمســـتقبل هـــذه املـــوارد فـــي مـــدي عشـــر ســـنوات تـــقريـــبا، فـــإذا تـــمت هـــذه الـــدراســـة 
وتــوفــرت لــديــنا املــعلومــات الــخاصــة بهــذه الــفترة فــإنــا آن ذك ســوف يــكون فــي وســعنا أن 

نضع تخطيطا مجديا.
وهـــذا الـــنوع مـــن التخـــطيط الـــبعيد املـــدى ضـــروري فـــيما يـــخص الـــتعليم ألن نـــتائـــج 
اسـتثمار املـوارد ال تـؤتـي أكـلها إال بـعد حـني، وألن االسـتفادة مـن أي إصـالح فـي الـتعليم 

تتطلب فترة طويلة. 
التخطيط في املستوى املتوسط ▪

وإذا تحـددت هـذه اآلفـاق الـطويـلة املـدى فـإنـه يـمكن وضـع تخـطيط عـلى مـدى أقـصر 
يــتصل بــالخــطط الــوطــنية مــن شــأنــه أن يــالءم بــني التحــريــات وبــني الــواقــع الــذي قــد يــتمثل 
فـــي الـــفترة املحـــددة. وتـــعتقد الـــلجنة أن الـــفترة الـــربـــاعـــية الـــتي وقـــع تـــبنيها حـــتى اآلن قـــد 

تكون قصيرة جدا نظرا لفترة التردد الحتمية التي تقع بني مخططني متتابعني.
ولهــذا فــالــنظام الخــماســي أكــثر جــدوى بــال شــك، وفــي مســتوى هــذا التخــطيط فــإن 
مـكتب الـدراسـات الـتربـويـة قـد يـكون كـثير الـفائـدة، كـما يـمكنه أن يـزود بـخبراء مـوريـتانـيني 
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مــتدربــني يــمكنهم فــيما بــعد أن يــعوضــوا الــخبراء األجــانــب. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا 
املــكتب يــجب أن يــكون مشــتركــا بــني الــوزارات املــكلفة بــالــتعليم إن لــم تــوجــد انــطالقــا مــن 

نظرة شاملة للنظام التربوي ضرورية لكي يكون هذا النظام ناجحا وحيويا. 
برامج التخطيط ومتابعة تحقيقها ▪

وعــلى مســتوى الــوزارات فــسيكون مــن الــضروري إنــشاء مــصالــح لــلبرمــجة تتخــلص 
مهمتها في متابعة تنفيذ البرامج املخططات.

هــــذا وال يــــمكن بــــأي حــــال أن يــــلتبس هــــذا الــــعمل بــــالتخــــطيط الــــنظري الــــذي تــــرجــــع 
مسؤوليته إلى مكتب الدراسات التربوية. 

أهداف التخطيط:1.
إنـــنا إذا مـــا افـــترضـــنا أن أهـــداف التخـــطيط مـــرادفـــة ألهـــداف الـــتربـــية نـــفسها فـــإن 
تحديد أغراض التعليم سوف يبني لنا االتجاه الذي يجب أن يسير عليه جهاز التربوي. 

األهــداف اإلنــسانــية: إنــه مــن املــمكن اعــتبار الهــدف الــرئــيسي مــن الــتربــية ✓
هــــو إبــــالغ مجــــموعــــة مــــن الــــقسم إلــــى مــــدى مــــا، أنــــه كــــما يــــمكن أن تحــــدد 

التربية بأنها تنمية مؤهالت املواطن،
األهـداف االقـتصاديـة: ويـمكن أيـضا أن نـعتبر أهـداف الـتربـية االقـتصاديـة ✓

واالجــتماعــية قــبل كــل شــيء، وإذا مــا اعــتبرنــا هــذا الــرأي األخــير فــسيكون 
التعليم إدارة للنمو االقتصادي. 

إن تحـــديـــد كـــمية مـــعينة مـــن هـــذه األهـــداف لـــيس بـــالسهـــل، لـــكن هـــذه األهـــداف غـــير 
متناقضة ورسالة تعليمنا هي التوفيق بينها ملا يوفر نوعا من الفعالية لهذا التعليم.

وســـتكون بـــرامـــجنا مـــوجـــهة تـــوجـــيها يـــجعل رســـالـــة اإلســـالم تـــصل إلـــى الجـــميع دون 
تــشويــه، كــما ســيوجــه تــعليمنا وجــهة عــلمية وتــقنية حــتى يــتحقق تــقدمــنا االقــتصادي بــكل 
ســــرعــــة، ويــــنبغي مــــن جــــهة أخــــرى - وهــــذا شــــيء مــــهم - أن يــــطابــــق تــــخصيص األفــــواج 

املتخرجة وعددها األعمال الشاغرة في أسواق العمل.
 إمكانيات التشغيل ووسائل التكوين:2.

إنـــنا ســـنحاول هـــنا أن نـــقارن بـــني إمـــكانـــيات الـــتشغيل فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر وبـــني 
الـوضـع الـراهـن لـلتكويـن، وأن هـذه املـقارنـة - وإن لـم تـكن سـوى مـحاولـة فـقط - فـإنـها تـبني 

ضرورة إنشاء مزيد من مؤسسات التكوين املهني. 
إن اإلحـصائـيات الـتي وردت فـي هـذا الـباب تـرجـع لـسنة 1960 م بـالنسـبة لـلقطاع 

الخاص، ولسنة 1970 بالنسبة للقطاع العام.
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وإن الــحالــة الــتي تــبديــها هــذه اإلحــصائــيات هــي الــتي كــانــت مــوجــودة فــي هــاتــني 
السنتني فالبد إذن من إعادة النظر فيها وتبريد محتواها.

وقـــد أصـــبح مـــن الـــضروري أن نـــتعرف عـــلى العجـــز الـــحالـــي فـــي اإلطـــارات لتحـــديـــد 
الــحاجــة مــنها فــي الــسنوات املــقبلة، نــظرا إلــى االتــجاه عــلى مــرتــنة الــتوظــيف وإلــى نــمو 

املصالح الحكومية، وها هو بيان هذا العجز بحسب مستوى اإلطارات: 
اإلطارات املالية:✓

ويـــالحـــظ أن بـــعض الـــقطاعـــات الـــعامـــة لـــيس لـــها مـــن املـــتدربـــني مـــا يســـد حـــاجـــياتـــها فـــي 
املستقبل:

هـــــذا مـــــا يـــــبرهـــــن عـــــلى ضـــــرورة إنـــــشاء معهـــــد الـــــدارســـــات االقـــــتصاديـــــة والـــــتسيير لســـــد 
حاجيتها الحكومة. 

القطاع الخاص:✓

وبهذا فإننا نالحظ أن أكثر من 80% من حاجيات التوظيف تتطلب تكوينا تقينا.
ومــع ذلــك فــإن عــدد طــالبــنا فــي املــيدان الــتقني ال يــتجاوز 30، األمــر الــذي يحــملنا عــلى 

ضرورة إنشاء معهد للتكوين التقني في أسرع ومقت ممكن. 

اإلطارات املتوسطة:-
الـقطاع الـعام: إن عجـز اإلطـارات املـتوسـطة فـي هـذا الـقطاع يـقدر بـ980 ✓

عـــــام 1970م، وقـــــد أنـــــشئت مـــــدارس لـــــلتكويـــــن اإلداري وتـــــكويـــــن املـــــعلمني 

554الــــــقطاع الــــــعام: إن حــــــاجــــــة الــــــحكومــــــة 
303وعدد الطالب

251وبهــذا يــيدو أن العجــز الــحكومــي يــقدر  

147من ذلك أن إلدارة اإلقليمية تتطلب                                    
54واملالية
27العدل

228ملجموع
30بــــــينما عــــــدد الــــــطالب فــــــي هــــــذه الــــــقطاعــــــات ال 

60 إن عجـز اإلطـارات فـي الـقطاع الـخاص مـن الـكوادر 
210ومن املهندسني واملساعدين

270وهو ما مجموعه
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واملـــمرضـــني ملـــعالـــجة هـــذا العجـــز، ومـــع ذلـــك فـــإنـــه ال يـــزال بـــينا فـــي اإلدارة 
وفي تكوين املعلمني، الشيء الذي يحملنا على اتخاذ اإلجراءات التالية:

o،إصالح مدرسة تكوين املعلمني
o توسيع مدرسة التكوين اإلداري
oجعل الثانوية التقنية مدرسة تقنية ذات شعب معددة
o تــحويــل مــدرســة الــشؤون الــعائــلية إلــى إعــداديــة تــجاريــة مــن مســتوى

(ب)
الـــقطاع الـــخاص: إن نـــقص اإلطـــارات املـــتوســـطة فـــي هـــذا الـــنطاق بـــقدر ب ✓

1000. وإن الــــتكويــــن فــــي هــــذا املــــيدان ضــــئيل جــــدا الــــشيء يحــــملنا عــــلى 
 إنشاء مدرستني تقنية وتجارية. 
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العمال املتخصصون:1.
تقدر الحاجة بـ1000 في القطاع العام
                  1000 في القطاع الخاص.

األمر الذي يحتم إنشاء مراكز جهوية لسد هذا النقص.
وإن الجداول البيانية التالية تعطي تفاصيل هذا العجز.

الجدول رقم (1)
دراسة حالة التنسيق بني تكوين اإلطارات والتوظيف:

نفس اإلطارات في القطاع العام،✓
إحصاء الحاجيات من اإلطارات املوريتانية.✓

 

7628453الشؤون الخارجية

التجارة

211الدفاع الوطني

483282232302التهذيب الوطني

43111220التعليم الفني وتكوين اإلطارات

3328872122التجهيز

3725477141100املالية

3211912الصناعة واملعادن

16791471421901200الداخلية (الحرس واألمن القومي)

802720321العدل (القضاء والحكام)

18629439123التصميم والتنمية الريفية

178507553الرئاسة (السكرتارية والحزب)

728118245295140الصحة والنقل

املجموعات
4261

1
5549801391588

100%13%23%27%37%
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الجدول رقم (2)
حالة املوظفني في 3 نوفمبر 1969م
جنسيتهم، جنسهم، واختصاصهم

نوعية االختصاص

العمال 
واملوظفون

اإلدارة واإلطارات
املهندسون 
املساعدون

ومن في مستواهم

العمال 
املتخصصون

ومن في 
مستواهم

الفنيون 
املساعدو

ن

العما
ل

املجمو
ع

النسب 
املئوية

843556483801227الرجال
3656774

843556493206227املوريتانيون
3656774

335212586066062520122.6األجانب

339125850386229املجموع
8856896.6

النساء 
املوريتانيات

5342988820.09

51367572212.5األجنبيات

513911716283033.4املجموع

843586913215230املوريتانيني
1564974.9

26099627466725222225.1األجانب

34413549653888232املجموع
68871100

.26%43.7%10.3%15.3%9.3النسبة املئوية
2%

100
%100
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الجدول رقم 3
مالحظة على النقص في التنسيق بني الحاجة وتخريج اإلطارات

إحصاء الطالب حسب اختصاصهم ووضعهم الدراسي
(1971 – 1970: 303 طالبا يتكونون إطارات عالية)

سنني التخرجميادين التخصصمدة الدراسة

197
2

197
3

197
4

197
5

197
6

197
7

197
9

272225اآلداب4

741225العلوم4

4
الـــــــــــــــقانـــــــــــــــون الـــــــــــــــعام والـــــــــــــــدراســـــــــــــــات 

االقتصادية
1781728

211األسنة األجنبية4

312مدرسة التكوين العليا2

61247913الطب7

21214البيطرة5 

11الصيدلة4

416مدرسة املهندسني4

5145الزراعة واملياه والغابات4

782الطيران املدني4

211التجارة4

3322املعادن4

67اللسان العربي4

67356610181313املجموع
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أجهزة التخطيط:2.
مكتب الدراسات التربوية:ا.
مــــهمته: فــــفي نــــطاق التخــــطيط الــــنظري، فــــإن عــــلى هــــذا املــــكتب أن يــــدرس ✓

تــــطويــــر اإلصــــالح ومــــراجــــعته بــــصورة جــــذريــــة حــــتى يــــتسنى لــــتعليمنا عــــلى 
املـــــدى الـــــطويـــــل أن يـــــشمل جـــــميع األطـــــفال بتهـــــذيـــــب مـــــتأصـــــل يـــــعود عـــــلى 
الجــميع بــأكــبر الــفائــدة. ســيكون مــن مــهمات هــذا املــكتب دراســة مــقترحــات 
الـــبعثة املشـــتركـــة بـــني الـــيونـــسكو الـــبنك الـــدولـــي حـــول اإلصـــالح فـــي بـــالدنـــا. 
وعــلى املــدى الــقصير فــإن هــذا املــكتب ســيعمل عــلى تحــليل مســتمر لــوضــع 

جهاز التعليم لتفادي كل اختالل يمكن أن يظهر في داخله، 
تقديم الحلول الناجحة التي تحول دون عدم التوازن في هذا الجهاز،✓
تقويم املشاريع املعمول بها في نطاق اإلصالح، ✓
البد أن يضم هذا املكتب أربعة خبراء دائمني: ✓

خبير في القتصاد •
متخصص في التخطيط لتربوي •
خبير في التربية •
خبير في علم االجتماع •

وهــؤالء الــخبراء يــكونــون الــنواة الــثانــية فــي هــذا املــكتب وبــإمــكانــهم أن يســتعينوا بــالــخبراء 
الخارجيني في مشاريع معينة. 

مصالح التخطيط التربوي:ب.
إن وجـود هـذا املـكتب ال يـغني عـن إنـشاء مـصالـح للتخـطيط عـلى مسـتوى الـوزارات، 

وإن مهمة هذه املصالح تتمثل في التعاون مع مكتب الدراسات وتعني على:
تحـديـد األولـويـات فـي نـطاق الـتصميم الخـماسـي الـقومـي طـبقا الخـتيارات ✓

السلطات السياسية،
دراسة وضع املشاريع التربوية الخاصة والسهر على تحقيقها، ✓
مـساعـدة املـصالـح اإلداريـة فـي حـسن اسـتعمال وسـائـلها املـاديـة والبشـريـة، ✓

هـــذا وإن إنـــشاء الـــنوع مـــن اإلصـــالح يـــقتضي تـــكويـــن إطـــارات فـــي مـــيدان 
التخطيط التربوي وفنيني في ميدان املخططات والتحليل، 

وإذا كــنا نــريــد أن تــقوم مــصالــح التخــطيط بــدورهــا عــلى مــا يــرام فــإن عــلينا ✓
أن نــهيء لــها املــعلومــات الــتي تــحتاج إلــيها فــي كــل وزارة وهــذا مــا يــجعلنا 
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نــوصــي بــإنــشاء مــصلحة خــاصــة بــاإلحــصائــيات وبــرامــج الــتكويــن فــي كــل 
وزارة. 

اإلدارة املدرسية: ت.
إن الـــتنسيق بـــني الـــهيئات املـــكلفة بـــالـــتنسيق والتخـــطيط الـــنظري ولـــبرمـــجة يـــجب أن 

يكون من صالحيات السلطة اإلدارة املشرفة على توزيع املهام ومراقبة تنفيذها. 
وإنـــنا فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر نـــالحـــظ أن ســـير هـــذه الســـلطة اإلداريـــة يـــعوقـــه تشـــتت 
مــسؤولــيات الــتعليم بــني وزارات مــتعددة كــما يــعوقــه كــون املــسؤولــيات اإلداريــة قــد تــسند 
أحـــيانـــا إلـــى أشـــخاص لـــم يـــتلقوا تـــكويـــنا إداريـــا مـــناســـبا واإلجـــراءات الـــتالـــية يـــمكن أن 

تخفف من حدة هذه املصاعب:
تجــــميع املــــصالــــح الــــتربــــويــــة واإلداريــــة فــــي لــــلتعليم بــــحيث يــــكون تــــوزيــــع ✓

املهام ومستويات املسؤولية محددة بوضوح،
إقــامــة تــدريــبات لــتكويــن اإلدارات اإلداريــة لــلتعليم فــي أســرع وقــت وإذا ✓

مـــــــــا تـــــــــم إنـــــــــشاء أجهـــــــــزة التخـــــــــطيط، وإذا مـــــــــا تـــــــــمت دراســـــــــة مســـــــــتقبل 
اإلمــــكانــــيات االقــــتصاديــــة عــــلى املــــدى الــــبعيد فــــإنــــنا حــــينئذ نســــتطيع أن 

نتبني معالم االتجاه التي عندنا. 
وقـبل إنـهاء هـذه املـشاريـع فـإنـنا سـنكتفي بـالـسير مـؤقـتا بسـرعـة مـتزنـة وفـي نـطريـق 
تـوسـيع نـطاق الـتعليم الـرسـمي، وهـذا ال يـعني إقـرار نسـبة الـتعليم الـحالـية والـزيـادة فـي 
عــدد لــتالمــيذ،  وإنــما يــعني أن مــن رغــبتنا فــي تــعميم الــتعليم تــناســبا إلمــكانــياتــنا املــاديــة 
وحـاجـياتـنا فـي مـيدان.  وهـذا ال يـمنعنا مـن املـبادرة مـن  اآلن إلـى دراسـة إصـالح جـذري 
يـــجعل بـــإمـــكانـــنا الســـتفادة مـــن تجـــربـــة الـــتعليم الـــتقليدي حـــتى نـــعمم املـــبادئ األولـــية مـــن 

التهذيب على جميع أطفال املوريتانيني. 

الواحد من 36000 إلى 26000 ألف .

تقدیر التكالیف المالیة لإلصالح واستغالل اإلمكانیات 11.
إن مشــرع اإلصــالح يــرمــي إذن إلــى تــخفيف نســبة املــعلمني فــي الحجــرة الــواحــدة 
إلـى 2،1، كـما نـركـز آنـفا ولـو تـم تـطبيق هـذه الـطريـقة فـي سـنة 1972 لـوفـرنـا 20% مـن 
املـــــعلمني، أي مـــــا يـــــقدر بـ 220000 فـــــي ســـــنة واحـــــدة، وإذا احـــــتفظنا بهـــــذا الـــــعدد مـــــن 
املـــعلمني فســـتزداد كـــمية الـــتالمـــيذ املسجـــلني فـــي املـــدارس االبـــتدائـــية لـــتصل إلـــى النســـبة 

املؤوية سنة 1972 – 1973 إلى 18 بدال من.%4.3 املقدرة حاليا.
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إن تــعميم نــظام تــعاقــب الحجــرات الــذي وقــعت تجــربــته فــي انــواكــشوط ســيمكن مــن 
تـــــخفيض مـــــصاريـــــف الـــــبناءات املـــــدرســـــية بـــــقدر 10 (تـــــأجـــــير الـــــقاعـــــات وبـــــناؤهـــــا) أي أن 

التوفير سيصل إلى مليون تقريبا ولذلك سيخفض بصفة محسوسة من: 
تكاليف التلميذ الواحد،▪
عــدم الــتناســب بــني عــدد املــعلمني وعــدد الــتالمــيذ كــما، ســيمكن أيــضا مــن ▪

إلغاء التأجيرات غير الضرورية،
اســـتقرار عـــدد املـــؤلـــفني والحـــد مـــن الـــفرق الـــشاســـع بـــني مـــيزانـــية الـــتجهيز ▪

وميزانية التسيير
مساهمة أولياء التالميذ في املصاريف الدراسية. ▪

فـفيما يـتعلق بـالـتعليم األسـاسـي وفـي نـطاق سـياسـة إعـطائـه الـصبغة الـجهويـة فـإن 
أولـياء الـتالمـيذ يـجب أن يـشاركـوا فـي تحـمل أعـباء تـعليم أوالدهـم مـا اسـتطاعـوا إلـى ذلـك 

سبيال.
أمـــا فـــي الـــتعليم الـــثانـــوي فـــإن الـــداخـــليات يـــجب أن يحـــد مـــن وجـــودهـــا إلـــى أقـــل مـــا 

يمكن وأن توضع شروط مشددة املقبول فيها. 
الحد من إعطاء املنع:ث.

يـجب أن نـقتصر فـي إعـطاء املـنع عـلى األطـفال املـعوزيـن كـأبـناء الـفالحـني واملـنمني 
وأن نمنع كل من يغادروا مسقط رؤوسهم من املحصول عليهما.

إن مبلغ هذه املنح يجب أن يراجع ألنه من غير املعقول.
أن تــعطي مــوريــتانــيا أرفــع املــنح إلــى تــحقيق تــوفــير يــناهــز 12 مــن مــيزانــية الــتعليم 

الثانوي، 
هـذا وعـلى الـقطاع الـخاص مـن أن يـساهـم فـي إعـطاء مـنح لـلتكويـن حسـب شـروط سـتبني 

فيما بعد. 
تــحويــل املــركــز الــتربــوي إلــى معهــد وتــوســيع مــياديــن نــشاطــه البــد أن يــكلف ✓

اعــتمادات مــالــية إضــافــية تــبلغ ســنويــا 800.000 كــي يســتطيع أن يــلعب 
الدور الهام املنتظر منه باعتباره محركا أساسيا،

كـما أن إنـشاء ثـالثـة مـعاهـد جـامـعية جـديـدة سـيكلف مـليارا مـن املـصاريـف ✓
األولـــية و1500000 مـــن املـــصاريـــف الـــناشـــئة عـــن الـــتسيير، وإذا فـــرضـــنا 
أن املــــساعــــدة الــــثنايــــة واملــــتعددة األطــــراف ســــتمول بــــناءه فــــإن املــــصاريــــف 

املتولدة عن التسيير سستبقى بالطبع على كاهل ميزانية الدولة. 
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هـذا وأن إنـشاء مـكتب لـلدراسـات فـي نـطاق مـصالـح الـتعليم سـيكلف 100000 كـل 
سنة، كما تكلف الثانويات العربية الجديدة 1500000 من املصاريف املتولدة. 

وإن إنـشاء الـصفوف التجـريـبية املـعريـة عـلى مسـتوى الـتعليم اإلعـدادي يـتطلب 14 
أســتاذا جــديــدا فــي املــياديــن الــعلمية كــما سيســتوجــب تــخصيص مــنح لــلطالب املسجــلني 

حديثاـ فيكون املجموع 10000000 من الفرنكات.
كـــما أن تـــكالـــيف إعـــادة تـــنظيم الـــتعليم لـــن تـــقل عـــن 300.000.000 مـــن لـــفرنـــكات 
ســـــتجعل فـــــي املـــــيزانـــــية تـــــحت عـــــنوان "مـــــساعـــــدات مـــــختلفة"، وعـــــليه فـــــسيكلف اإلصـــــالح 
الجـديـد مـليارا مـن الـبناء والـتجهيز 41000.0000 مـن املـصاريـف املـتولـدة عـن الـتسيير 

والتعهد. 

التوفيرات التي سيحققها  اإلصالح:
يـجب أن نـشير إلـى أن املـصاريـف املـتأتـية مـن إنـشاء هـياكـل اإلصـالح سـتكون أقـل 

مما سيوفره اإلصالح نفسه. 
نشاء إصالح الهياكلا.
التعليم األساسي:1.

إن هـــذا اإلصـــالح يـــقضي بـــأن تـــخفض مـــدة الـــتعليم األســـاســـي بنســـبة مـــا ســـيوفـــر 
مصاريف سنة كاملة، أي ما قدره 18000.000 من لفرنكات.

وعــلى الــعكس مــن ذلــك فــبعد األقــسام الــنهائــية لــلتعليم األســاســي ســتنشأ ســنتان 
إلنــهاء الــدراســة الــتطبيقية وتهــدف هــذه املــرحــلة إلــى تــأهــيل الــتالمــيذ الــذيــن لــم يســتطيعوا 
االلـتحاق بـالـصوف الـثانـويـة والـفنية واملـهنية فـي مـحيطهم الـطبيعي وهـكذا فـالـقضاء عـلى 
األعـداد الـكثيرة فـي األقـسام الـنهائـية الـتي تـعد لـلدخـول فـي الـصفوف األولـى مـن الـتعليم 
الــــــثانــــــوي فسيشهــــــد نــــــظامــــــنا الــــــتربــــــوي تــــــالحــــــقا ســــــريــــــعا ألفــــــواج  الــــــتالمــــــيذ وبــــــالــــــتالــــــي 

فستنخفض تكاليف التعليم بصفة عامة.
وبـــالنســـبة إلـــى هـــذه الـــسنوات الســـت الـــتي يـــقضي بـــها اإلصـــالح ونـــظرا إلـــى مـــدة 

الدراسات منخفضة بسنة، وإلى إيجاد مرونة أكثر في أعداد التالميذ. 

إجمال عام للمصاريف والتوفيرات: ج.
التكاليف الجديدة1.

التعليم األساسي ا.
الهيكل األساسي والتجهيز: 1.000.000.000 أفرنك،✓
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مصاريف التسيير والتعهد: 2.000.000،✓
✓2.000.000 مصاريف املحلة الثانوية من لتعليم األساسي:
✓1.410.000.000 املجموع:

فإن التوفير الذي يمكنه تحقيقه يقدر ب 15 أي 165.000.000 ف. سنويا. 
والــــخالصــــة أنــــه بهــــذا الــــتوفــــير الــــناتــــج عــــن االســــتعمال املــــنطقي لــــلمعلمني وعــــن 
اإلصــالح املــنتظر لــلهياكــل فــإن النســبة املــوفــرة ســتقارب 28% إال أن إنــشاء ســنتني 
لــــنهايــــة الــــدراســــات الــــتطبيقية بــــغية انــــسجام نــــظام الــــتعليم األســــاســــي ســــيكلف فــــي 
الـــحقيقة أكـــثر مـــن الـــتوفـــير (ســـيقارب 35%) الـــذي ســـيحققه تـــخفيض مـــدة الـــدراســـة 

األساسية. 
والــواقــع أن نــظامــا أكــثر تــوزنــا ومــالئــمة ســيتيح عــلى كــل حــال تــخفيض تــكالــيف 
الـتعليم األسـاسـي بـما يـناهـز 10% (11.000.000 تـقريـبا مـن الـقيمة املـطلقة سـنة 

1972م).
التعليم الثانوي:ب.

إن تــخفيض مــدة الــدراســة فــي املــرحــلة الــثانــويــة يــؤدي إلــى نــفس الــنتائــج الــتي 
الحـــظناهـــا بـــالنســـبة إلـــى الـــتعليم األســـاســـي، فـــيصبح الـــجهاز أكـــثر مـــالئـــمة ومـــرونـــة 

وستكون التكاليف أقل ارتفاعا.
وبـصدد هـذه املـسألـة األخـيرة فـإنـه بـاإلضـافـة إلـى نـتائـج إعـطاء الـصبغة الـجهويـة 
لــلتعليم الــثانــوي فــإن الــتوفــيرات الــتي ســتحقق قــد تــصل إلــى %14 (70.000.000 

بالقيمة املطلقة سنة 1972).
النتائج الطبيعية واستغالل الوسائل إلى أوسع نشاط:2.

إن وضـع هـذا اإلصـالح الجـديـد مـوضـع الـتنفيذ سـيكون بـدون شـك ذا تـأثـير بـالـغ 
إذ ســـتسمح انـــعكاســـاتـــه الـــتلقائـــية بـــاســـتغالل مـــا يـــتوفـــر مـــن اإلمـــكانـــيات عـــلى أوســـع 

نطاق وذلك بفضل: 

مضاعفة املردود الداخلي للجهاز التربوي، ▪
الـزيـادة املـحسوسـة لـعدد الـتالمـيذ فـي الـتعليم االبـتدائـي (10.500 ▪

مــــن الــــتالمــــيذ اإلضــــافــــيني)، وســــيؤدي ذلــــك إلــــى اســــتعمال املــــعلمني 
بــــــصفة أكــــــثر مــــــنطقية، فــــــفي ســــــنة 1972 م مــــــارس الــــــعمل 1282 

معلما في املدارس االبتدائية من مجموع 1498 مسجلني.
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وكــــــان عــــــدد الحجــــــرات 820 فــــــيها 35.050 تــــــلميذا فــــــيكون املــــــعدل 27 تــــــلميذا لــــــلمعلم 
الواحد، و1.6 من املعلمني في الصف الواحد،

ولــو كــانــت نســبة املــعلمني فــي األقــسام هــبطت إلــى 1.2 فــي الــقسم الــواحــد ألصــبح عــدد 
املعلمني الضروريني لسنة 1972م:

 x 820 1.2 حجــــــــــرة = 984 فــــــــــيكون الــــــــــعدد املــــــــــوفــــــــــر 1282 – 984 = 289 
معلما. 

لو استعمل هذا العدد استعماال محكما الزداد عدد التالميذ على أقل تقدير بما يلي:
35 تلميذا x 298 = 100.500 تلميذا.

وبهذا فستهبط التكاليف السنوية للتلميذ الواحد.
التوفيرات التي سيحققها اإلصالح:3.
التعليم األساسي:•
2.200.000 فرنك✓ نتائج استعمال املعلمني:
نتائج استعمال نظام التعاقب في الحجرات 100.000.000 ✓
التعليم الثانوي: •
70.000.000 فرنك✓ نتائج تجديد الهياكل
✓50.000.000 نتائج سياسية املنح
✓6.050.000.000 املجموع 

وإذا وضــعنا جــانــبا تــكالــيف املــبانــي والــتجهيزات فــإنــنا ســنالحــظ اإلصــالح يــتيح تــحقيق 
توفيرات تقدر بـ 200.000.000 فرنك بالنسبة مليزانية التسيير.
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ملحق 12.
تعديالت 

هـــنأ املـــكتب الـــسياســـي الـــوطـــني لحـــزب الـــشعب املـــوريـــتانـــي الـــلجنة إبـــان اجـــتماع 
عــقده فــوق الــعادة فــي 31 يــولــيو 1973، وبــعد تحــليل عــميق حــول إصــالح الــتعليم كــلفت 
الــــلجنة بــــإعــــداد هــــذا الــــتقريــــر عــــلى األعــــمال املــــهمة الــــتي قــــامــــت بــــها، كــــما قــــرر املــــكتب 

السياسي الوطني أن يضيف التعديالت التالية: 
مراحل التعليم :

يـمكن أن تـكون مـدة الـتعليم الـثانـوي األسـاسـي سـتة سـنوات بشـرط أن ال يـؤثـر ذلـك 
عـلى مسـتوى الـتلميذ واإلجـراءات الـضروريـة سـتتخذ مـن أجـل أن ال يـكون هـذا الـتقصير 
ذا نــتائــج ســيئة عــلى الــتعليم الــفني. والــوزيــر املــكلف بهــذا الــتعليم يــلزم أن يــقرر بســرعــة 

حول هذه املسألة.
فـــيما تـــفسير مـــرحـــلة الـــتعليم األســـاســـي فـــلم يـــصادق عـــليها بـــعد، بـــل مـــن األفـــضل 
تــــطبيق ســــياســــية تــــعليم ريــــفي وذلــــك بــــإنــــشاء مــــراكــــز ريــــفية وهــــي مــــوضــــوع دراســــة عــــلى 

مستوى وزارة التعليم العالي والفني وتكوين اإلطارات.
أما مسابقة دخول الفصل السادس على مستوى الواليات فلم يصادق عليها.

حدائق األطفال:
فـــي حـــدائـــق األطـــفال تـــقدم الـــلغة الـــعربـــية مـــن طـــرف مـــتخصصات، ووزارة الـــتعليم 

األساسي تتكلف بضمان املراقبة التربوية في هذه الحدائق. 
التعريب:

يــــلزم أن يــــبدأ الــــتعريــــب مــــن األســــاســــي ولــــن يــــدخــــر أي جهــــد مــــن أن يــــكون فــــعالــــيا 
بالنسبة لألطفال الذين دخلوا املدرسة.

أما املرحلة الثانوية ففيها يلزم أن توجه الجهود إلى أربع اتجاهات:
تــأســيس مــكاتــب لــلترجــمة عــلى مســتوى الــجامــعية الــوطــنية وفــي جــميع 1.

اإلدارات على مستوى الواليات واملقاطعات،
فـــــــتح دروس تـــــــدريـــــــبية بـــــــالـــــــلغة الـــــــعربـــــــية إلطـــــــارات الـــــــدولـــــــة واملـــــــوظـــــــفني 2.

واملســتخدمــني فــي شــتى قــطاعــات الــحياة الــوطــنية، وســيساعــد اإلعــالم 
واإلذاعــة مــن أجــل مــساعــدة كــل فــرد عــلى أن يــصبح مــتمتعا بــازدواجــية 

مقبولة،
إنشاء قسم لتكوين مترجمني داخل املدرسة الوطنية لإلذاعة،3.
إنشاء هيئة خاصة باملترجمني داخل الوظيفة العمومية،4.
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التعليم الخاص: 
سيسمح بإنشاء التعليم الخاص وسيحدد نظامه حسب الطريقة التنظيمية. 

التخطيط:
يلزم تعميق دراسة التخطيط.   

مراقبة اإلصالح:
عــــندمــــا يــــوضــــع بــــرنــــامــــج اإلصــــالح فــــيلزم كــــل الــــوزارات املــــعنية أن تــــعني مــــصالــــح 
مــتخصصة مــهمتها تــطبيق ومــتابــعة مــختلف مــراحــل هــذا اإلصــالح، وتــكلف لــجنة 
سياسية - يعينها املكتب السياسي الوطني - دوريا بتقديم تقرير عن الوضعية. 

وتطبيق هذه اإلصالح سيجري تدريجيا وفقا إلمكانيتنا املالية. 

خاتمة 13.
إن املـقترحـات املـقدمـة فـي هـذا الـتقريـر ال تـشكل إصـالحـا حـقيقيا لـلنظام الـتربـوي، 
إنـما هـي إجـراءات مـؤقـتة ألن كـل إصـالح فـي مـيدان الـتربـية إنـما هـو مـؤقـت والهـدف مـن 

هذه املقترحات هو تهيئة الجو وخلق الظروف الضرورية إلصالح جذري يعتمد على: 
إنشاء جهاز تعليمي بسيط ومرن كي نزيد بذلك من إنتاجية التعليم، 1.
توجيه معقول كي نضع حدا لتكاثر نسبة الفشل في املدارس، 2.
مــــالئــــمة بــــرامــــجنا مــــع واقــــعنا الــــثقافــــي، وذلــــك بــــبذل املــــجهود لــــلتعريــــب فــــي 3.

األوســاط املــدرســية بــدون أن نــهمل إدخــال اســتعمال الــعربــية عــلى مســتوى 
القطاعات املختلفة، 

مــراعــاة االنــسجام بــني املتخــرجــني مــن مــؤســسات الــتكويــن وبــني إمــكانــيات 4.
التشغيل، 

إنــشاء أجهــزة لــلبحث تــرمــي إلــى وضــع مخــططات عــامــية لــالســتفادة أكــثر 5.
مــا يــمكن مــن اإلمــكانــيات املــتوفــرة لــديــنا، وإعــادة تــنظيم مــصالــح الــتسيير 
والـــــرقـــــابـــــة، واســـــتعمال املـــــوارد البشـــــريـــــة واملـــــاديـــــة أحـــــسن اســـــتعمال بـــــغية 

تخفيف تكاليف التعليم. 
هــذا وإن إنــشاء مــصالــح لــلتكويــن واإلحــصائــيات فــي كــل وزارة ســيساعــد عــلى 

إعداد أي منهج لهذا االنسجام.
ويـــمكننا أن نـــأمـــل إذا مـــا طـــبقت هـــذه اإلجـــراءات بـــدقـــة وإحـــكام أن نـــصل إلـــى 

تحسني ملحوظ في تعليمنا.
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وســـيتابـــع تـــنفيذ هـــذه اإلجـــراءات جـــهاز مـــختص يـــراقـــب مـــراحـــل تـــحقيقها بـــصفة 
مستمرة.
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