بالغ توضيحي
عطفا عىل البالغ اذلي اكنت قد أصدرته ،خبصوص بعض الطبعات اجلديدة لكتب مدرس ية خاصة
ابلسكل الابتدايئ وتنويرا مهنا للرأي العام الوطين والتعلميي  ،تقدم وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي
العايل والبحث العلمي التوضيحات التالية :
 منذ س نة  ،2002وتفعيال للميثاق الوطين للرتبية والتكوين ،مل تعد الوزارة تُنْ ِتج كتبا مدرس يةكوانته (برامج
بشلك مبارش ،حبيث يرتكز دور الوزارة يف اعداد املهناج ادلرايس مبختلف ُم ّ
دراس ية ،توجهيات تربوية ،أطر مرجعية للتقومي) ،والتقدم بطلب عروض لتأليف الكتب املدرس ية
حسب دفاتر حتمالت حتدد املواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية للمنتوج عىل أساس
عرض املشاريع اليت تتقدم هبا الفرق الرتبوية عىل جلان تقومي ومصادقة مس تقةل تتكون من خمتصني
يف اجملال العلمي وادليداكتييك للكتب املعنية .وبعد تقيمي أجود الانتاجات وتقوميها ،تمت املصادقة
علهيا قصد الطبع والتوزيع واجازة اس تعاملها يف املؤسسات التعلميية العمومية واخلصوصية عىل صعيد
اكفة الرتاب الوطين.
 حيامن تمت مراجعة جزئية للمهناج ،تُ ِع ُّد الوزارة ملحقا دلفرت التحمالت وتطلب من انرشي الكتباملصادق علهيا ادخال التعديالت الالزمة والتقدم مبشاريع لعرضها عىل نفس مسطرة التقومي
واملصادقة ،وميكن أن ترفض املشاريع اليت ال تس تجيب للمواصفات احملددة يف ملحق دفرت
التحمالت واملهناج املُنقَّح.
 يف اطار تطوير مهناج اللغة العربية ابلسكل الابتدايئ ،وتفعيال للتغيريات اليت عرفهتا برامج هذهاملادة يف املس تويني اأول والثا ي ابتدايئ هذه الس نة ،توصلت الوزارة مبرشوع كراسة التلميذ
"مرشدي يف اللغة العربية" للس نة الثانية من التعلمي الابتدايئ (النرش افريقيا الرشق) ،بعد أن
قامت جلنة التأليف ابعادة صياغة حمتوى الكراسة حسب ملحق دفرت التحمالت اجلديد (مارس
 ،)2018امل ُ ّع ِ ِّ عن االنترارات من املراجعة اليت عرفها مهناج اللغة العربية للسكل الابتدايئ.
 مل جتد جلنة التقومي واملصادقة أي مِر تنرميي أو تربوي مينع من اس تعامل أسامء مغربية (لباسومأكوالت) يف نص قرايئ وظيفي ،وذكل ابلرجوع للمنطلقات التالية:
أوال  :املنطلقات ذات البعد الاسرتاتيجي للمناجه بصفة عامة :
 تنص الرؤية الاسرتاتيجية يف الرافعة السابعة عرش عىل أن املدرسة جيب أن تصبح حامةلللثقافة وانقةل لها يف نفس الوقت وأن تضطلع بدورها يف النقل الثقايف عِ" :املدرس؛ الِامج
ادلراس ية والتكوينات والكتب املدرس ية؛...؛ املواد واأنشطة ادلراس ية لتمنية اذلوق الفين دلى
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املتعلمني ،وتقوية االحساس ابالنامتء للمجمتع وللمشرتك االنسا ي كلك ،وتمنية عادات وكفاايت
القراءة والتواصل والفضول املعريف".
 كام تنص املادة  85من الرؤية الاسرتاتيجية عىل :"...اعطاء اأولوية لدلور الوظيفي للغات املعمتدة يف املدرسة يف :ترس يخ الهوية؛ الانفتاح الكو ي؛
اكتساب املعارف والكفاايت والثقافة؛ الارتقاء ابلبحث؛ حتقيق الاندماج الاقتصادي والاجامتعي والثقايف
والقميي".
اثنيا  :املنطلقات البيداغوجية العامة ذات الصةل ابلس نة الثانية من التعمل الابتدايئ:
يستند اعامتد الثقافة املغربية يف نصوص موهجة لتالميذ املراحل اأوىل من تعلمي اللغة العربية اىل
املنطلقات البيداغوجية التالية:
 يعمتد اختيار النصوص عىل مدخل املوضوعات واجملاالت اأةيية والبيةية والوطنية وغريها كامهو منصوص عليه يف املهناج .ومن املطلوب أن تشمل نصوص لك جمال رصيدا لغواي وثقافيا ذا
صةل بلك جمال.
 يعمتد تعلمي اللغة وتعلمها عىل القراءة والفهم عِ نصوص حاكئية ووظيفية تضمنت حقوال لغويةخمتلفة تنسجم مع لك جمال وتثي الرصيد اللغوي للمتعمل .وينبغي يف هذا الصدد ،دمع هذا
الرصيد بواسطة الوقائع واأمثةل واأش ياء احملسوسة املس تقاة من احمليط والوسط.
 ان البعد الثقايف جزء ال يتجزأ من تعمل لغتنا العربية ،وذلكل اكن الزما أن يرتبط الكتاباملدريس مبحيط املتعمل وبيةته القريبة وما تزخر به من رموز وعالمات وأاثر ومراهر ،فيحس،
من خالل ذكل ،بعواطف الاعزتاز ،ومشاعر الفخر حبضارته املاجدة اليت بناها أهل الفكر
والفن والعمل.
 يستند العمل البيداغويج للكتاب املدريس اىل منرومة من القمي اليت ينبغي أن يمتثلها املتعمل،وأن يترشب مبادهئا .وتمتثل هذه القمي يف الهوية احلضارية للمواطن املغريب وما ميهزها ثقافيا
وسلواك ،وقمي املواطنة اليت ترتبط حبب الوطن ،وتتسم بسلواكت مدنية ملزتمة اكحلفاظ عىل
البيئة ،وتقبل اأخر ،واحرتام النرام العام.
اثلثا  :املنطلقات البيداغوجية اخلاصة ابلنص موضوع النقاش:
 موضوع النص هو العائةل ،وهو نص وظيفي يصف حفل عقيقة يف بيت مغريب هبدف معرفةاملتعمل واملتعلمة بأوارص الارتباط بني أفراد العائةل.
 يفرتض الاحتفال ابلعقيقة أن يلبس أعضاء اأةية كسائر املغاربة لباسا مغربيا أصيال؛ واكنذكل مِرا الس تعامل لكامت :القفطان ،والرشبيل ،واجللباب والطربوش والبلغة .ومهنا لكامت
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تس تعمل يف مجيع اللغات دون أن ترتمج (مثال  ، )Caftanعلام أن اأمر يتعلق فقط ب8
لكامت يف كتاب مدريس من  150صفحة حيتوي عىل أزيد من  8000لكمة.
 يف القصة حدث التفاف اأةية حول املائدة وتناوهلم حلوايت يفرتض أهنا مغربية يف مثل هذهاملناس بات ،وذلكل وضعت ما بني مزدوجتني "البغرير"" ،الِيوات" و"لغريبة".
 من الناحية اللغوية اللسانية وردت هذه اللكامت عىل أهنا عربية فصيحة  ،كام أهنا رصيدمشرتك بني املغاربة .وعىل مر الزمان اس تخدمت اللغة العربية ادلخيل واملودل واملنحوت
كلكامت "سيامن" ،و"انرتنت" ،و"اكمريا" .فال ميكن رفض لكمة جملرد أهنا مغربية.
 من الناحية ادليداكتيكية ،يس هتدف النص رصيدا لغواي انقسم اىل  3حقول معجمية :حقل األبسة – حقل أسامء أفراد العائةل – حقل املأكوالت.
 وردت اللكامت يف نشاط الفهم حيث طلب من املتعمل واملتعلمة ذكر من أحرض اأالكتاملعنية ابلنقاش ،ويف ذكل اس تحضار أفراد العائةل ابدلرجة اأوىل.
 مل يطلب من املتعمل واملتعلمة توظيف تكل اللكامت واس تعاملها أو رشهحا أن اللك يعرفهاأويتذوقها يف خمتلف املناس بات.

والوزارة اذ تقدم هذه التوضيحات ،فاهنا تثري انتباه معوم املواطنات واملواطنني أهنا لن تتواىن
يف اللجوء اىل املتابعة القضائية يف حق اأشخاص اذلين يقومون بنرش صور ونصوص مفِكة أو تعود
لكتب أجنبية متعمدين نس هبا اىل كتب مدرس ية وطنية أونرش صور ونصوص قدمية مل تعد الطبعات
اجلديدة للكتب املدرس ية تتضمهنا ،وذكل طبقا ملقتضيات القانون رمق  88.13املتعلق ابلصحافة والنرش
كام وقع تعديهل ابلقانون رمق.71.17.
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