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كلمة شكر
لــم يكــن لهــذا التقييــم أن ينجــز ويــرى النــور لــوال المســاهمة القيمــة لعــدة أشــخاص
و مؤ سســا ت .
وبهــذه المناســبة ،نتوجــه بخالــص شــكرنا ،أوال للســيدة جيوفانــا برباريــس ،ممثلــة منظمــة
اليونيســيف بالمغــرب ولــكل مســاعديها ،ونخــص بالذكــر ،الســيدة مريــم ســكيكة والســيد
خالــد الشــنكيطي ،علــى المســاعدة والدعــم التقنــي لهــذا التقييــم.
ونتوجــه بالشــكر واالمتنــان للســيدة ســاندرين امــاري ،المديــرة التربويــة ل()Collège Coopératif
اوفــرن غون-ألــب بفرنســا ،ولفريقهــا الســيدة ماريــان فــارالن والســيد فيصــل شــنافا علــى
تفانيهــم ومهنيتهــم فــي قيــادة البحــث الميدانــي والمســاهمة فــي تحليــل الفصــل
الخامــس مــن هــذا التقريــر ،وكــذا للســيد ســعد اهلل برحيلــي مــن الهيئــة الوطنيــة للتقييــم
لمســاهمته فــي البحــث الميدانــي.
ونتوجــه بصــادق الشــكر للســيد فــؤاد شــفيقي ،مديــر المناهــج والســيد عبــد الحــق
الحيانــي ،مديــر االســتراتيجية واإلحصــاء والتخطيــط بقطــاع التربيــة الوطنيــة وكــذا للســيد
أنــوار البوكيلــي ،رئيــس مصلحــة تمــدرس األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة علــى تزويــد الهيئــة
بالمعطيــات واإلحصائيــات المتوفــرة والمتعلقــة بتربيــة االطفــال فــي وضعيــة إعاقــة.
كمــا نتوجــه بخالــص شــكرنا لــكل الســادة مديــري األكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن
للجهــات األربــع التــي شــملها البحــث الميدانــي :الجهــة الشــرقية ،طنجــة تطــوان الحســيمة،
الربــاط ســا القنيطــرة وســوس ماســة ،و كــذا الســادة نقــط االرتــكاز الجهويــة واإلقليميــة
لبرنامــج التعــاون بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة واليونيســيف ،والســيدات والســادة المنســقات
والمنســقين الجهوييــن واإلقليمييــن لإلدمــاج المدرســي ،واألســتاذات واألســاتذة ومديــرات
ومديــري المؤسســات التعليميــة باألكاديميــات الســالفة الذكــر الذيــن تقاســموا معنــا بــكل
ســخاء تجاربهــم وآراءهــم حــول تربيــة األطفــال فــي وضعيــة إعاقــة وســاهموا أيضــا فــي
إنجــاح تنظيــم البحــث الميدانــي.
وامتناننــا موجــه أيضــا للســيد أحمــد آيــت براهيــم ،رئيــس قســم اإلدمــاج االجتماعــي لألشــخاص
ذوي إعاقــة بــوزارة التضامــن والمــرأة واألســرة والتنميــة االجتماعيــة ،ولــكل مســاعديه علــى
تقاســمهم لنــا معطيــات البحــث الوطنــي لإلعاقــة والدعــم االجتماعــي لألطفــال فــي
وضعيــة إعاقــة.
كمــا نتوجــه بالشــكر لــكل المســؤولين والمهنييــن عــن المراكــز المختصــة بتربيــة األطفــال
فــي وضعيــة إعاقــة ،وممثلــي منظمــات األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والتعــاون الدولــي
لدعمهــم وتزويدنــا بالمعلومــات ،وكــذا اآلبــاء واألطفــال لصدقهــم خــال البحــث رغــم
صعوبــة الموقــف.
كمــا نتقــدم بالشــكر الخالــص لــكل أعضــاء المجلــس الذيــن ســاهموا فــي إغنــاء هــذا التقييــم
مــن خــال نقاشــاتهم وتعليقاتهــم وتوصياتهــم خــال اجتماعــات المكتــب وخــال الــدورة
العامــة للمجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي لينايــر .2019

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم

تقديم
يعتــر املغــرب أحــد بلــدان شــال إفريقيــا التــي أدركــت برسعة
رضورة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .فبمصادقتــه عــى
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ( )ONUاملتعلقــة بحقــوق األشــخاص
ذوي إعاقــة يف شــهر أبريــل مــن ســنة  ،2009انخــرط املغــرب
يف عمليــة االرتقــاء بحقــوق هــذه الفئــة ،وتعهــد بالعمــل عــى
حاميتهــا وضــان مامرســتها .وعــى هــذا األســاس ،اعــرف
املغــرب بحقــوق األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف الرتبيــة؛ والتــزم،
تبعــا لذلــك ،بإعــداد آليــات وبنيــات تربويــة دامجــة تســهل
مشــاركتهم الكاملــة واملتســاوية يف النظــام التعليمــي ،وبشــكل
أوســع ،يف حيــاة املجتمــع.

وبعبــارة أخــرى ،يقــوم هــذا التقييــم ،انطالقــا مــن «أســئلة
أساســية» ،بتشــخيصات ألوضــاع تربيــة األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة عــر مســاءلة النصــوص الترشيعيــة ،وتحليــل العمــل
امليــداين ،وتأثــر التجــارب املنجــزة ،حتــى يتســنى لــه تقديــم
مســاهمة ميكــن أن تسرتشــد بهــا السياســات العموميــة يف
الرتبيــة .وتنبغــي اإلشــارة ،هنــا ،إىل أن االنخــراط يف عمليــة
الرتبيــة الدامجــة يتجــاوز مجــرد إجـراء تعديــات عــى النظــام
املوجــود حاليــا ،وإمنــا يقتــي طــرح أســئلة أساســية بصــدد
هيكلــة هــذا النظــام ،وإحــداث تغيــر حقيقــي عليــه.

مــاذا نقصــد بالتمــدرس والرتبيــة يف هــذا التقييــم لنمــوذج
ويضــع دســتور اململكــة لفاتــح يوليــوز  2011مســألة اإلعاقــة تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة؟
يف قلــب موضوعــات الحقــوق والحريــات الفرديــة ،ويوضــح
يثــر مفهــوم الرتبيــة مناقشــات عديــدة .ونقــرح هنــا التنصيــص
مســؤولية الحكومــة يف إدراج اإلعاقــة يف سياســاتها العموميــة
بإيجــاز عــى التعريــف الــذي ســنأخذ بــه يف هــذا التقييــم.
املختلفــة.
ال تهتــم الرتبيــة فقــط بالتعليــم والديداكتيــك والطريقــة التــي
ومــن ناحيــة أخــرى ،انطالقــا مــن إرادة إصــاح املدرســة،
يــدرس بهــا التالمــذة مقــررات الدراســة ،بــل إنهــا مفهــوم أوســع
وضــع املغــرب الرؤيــة االس ـراتيجية  2030-2015التــي تصــب
وأشــمل بكثــر مــن مفهــوم التمــدرس أو التعلــم .فالرتبيــة
توجيهاتهــا يف اتجــاه بنــاء مدرســة منصفة وذات جودة؛ مدرســة
تبــدأ مــع الــوالدة ،وتســتمر طيلــة حيــاة الراشــد .فهــي تشــمل
تســاعد عــى االرتقــاء بالفــرد واملجتمــع .وهــذا مــا يعــر عــن
مجموعــة مــن املبــادرات الرســمية بدرجــات متفاوتــة ،والتــي
طمــوح قــوي لتوفــر تعليــم جيــد للجميــع مــن خــال ســن
ميكــن التمييــز بينهــا وفــق ثالثــة مســتويات:
العديــد مــن القوانــن ،وتبنــي االسـراتيجيات ،والتصديــق عــى
▪▪مســتوى التعليــم الــذي يجــري يف املؤسســات التعليميــة
معاهــدات دوليــة.
املعــرف بهــا (الرتبيــة النظاميــة وغــر النظاميــة ،واإلعداديات،
واملالحــظ أن هــذه االلتزامــات القويــة تتــاىش مــع عمليــة
والثانويــات ،والتعليــم العــايل ،والتكويــن املهنــي) بغايــة
تقييــم منــوذج تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب
الحصــول عــى دبلــوم أو شــهادة معــرف بهــا؛
التــي تقــوم بهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى املجلــس األعــى
للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،وذلــك يف إطــار مخطــط ▪▪مســتوى األنشــطة الرتبويــة التــي تتــم خــارج املدرســة ،أو
عملهــا برســم ســنتي  ،2018-2017ويف إطــار برنامــج التعــاون األنشــطة مــا قبــل املدرســية؛
الــذي يربطهــا بصنــدوق األمــم املتحــدة للطفولــة يف املغــرب
▪▪مســتوى كل أنــواع التعلــم التــي يتلقاهــا الفــرد طيلــة
(اليونيســف).
حياتــه داخــل األرسة ،ومــع األصدقــاء ،ويف املجتمــع؛ وهــي
ويســتند هــذا التقييــم إىل مرجعيــات الرتبيــة الدامجــة ،كــا تعلــات أقــل تنظيــا مــن تعلــات املســتويني األولــن.
ينــدرج يف إطــار مقاربــة الرتبيــة الدامجــة ،وهــي مقاربــة تــروم
ويف إطــار هــذا التقييــم ،ســيتمحور التحليــل حــول املســتوى
ضــان اإلنصــاف يف الحــق يف مجــال الرتبيــة لجميــع األطفــال.
األول وســيتطرق جزئيــا للمســتوى الثــاين ،مــع األخــذ بعــن
ويهــدف هــذا التقييــم ،كذلــك ،إىل تقاســم رؤيــة واضحــة
االعتبــار للتعدديــة واالختــاف الكبــر بــن مؤسســات وخدمــات
ومشــركة لهــذه الرتبيــة (أي للرتبيــة الدامجــة) التــي مــن شــأنها
الدعــم الخاصــة برتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
أن تفــي إىل رصــد املامرســة الرتبويــة يف املغــرب وتحليلهــا،
وتــؤدي ،تبعــا لذلــك ،إىل بلــورة اســراتيجية حقيقيــة لرتبيــة ويتكون هذا التقرير حول ستة فصول:
دامجــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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▪▪يتنــاول الفصــل األول املداخــل املنهجيــة ملختلــف األنشــطة
التــي قمنــا بهــا إلنجــاز هــذا التقريــر؛
▪▪يضــع الفصــل الثــاين اإلطــار املفاهيمــي لتعريــف الرتبيــة
الدامجــة حيــث يــرح تطــور مفاهيــم تربيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ،ويعــرض أســس نظــام الرتبيــة الدامجــة؛
▪▪يقــدم الفصــل الثالــث مقارنــة دوليــة يف مجــال تربيــة
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،ويعــرض املقاربــات املختلفــة
للرتبيــة الدامجــة يف مختلــف البلــدان .ويعالــج ،كذلك ،مســألة
تكلفــة هــذه الرتبيــة؛
▪▪يحلــل الفصــل الرابــع تطــور السياســات والربامــج املتعلقــة
برتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب ،وأســس الرتبيــة
الدامجــة عــى الصعيــد الوطنــي ،ويفــر االنتقــال نحــو هــذه
املقاربــة يف بالدنــا؛
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▪▪يســلط الفصــل الخامــس الضــوء عــى التجــارب امليدانيــة
لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب ،ويعــرض أيضــا
الكوابــح والرافعــات لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة؛
▪▪أخـرا ً يعــرض الفصــل الســادس منذجــة االتجاهــات يف مجال
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة باملغــرب ،كــا يقــرح بعــض
اآلفــاق التــي تحتــاج لتفكــر وتطويــر يف إطــار رأي للمجلــس
األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي يف أفــق تعزيــز
الرتبيــة الدامجــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة.

الفصل األول.
()1
المداخل المنهجية
يجمع هذا التقييم بني دراسة وثائقية واستكشاف ميداين.

مــن أجــل مدرســة اإلنصــاف ،والجــودة ،واالرتقــاء.

مــن الــروري يف إطــار هــذا التحليــل الــذي يهــدف ،مــن
وقد ألف بني ثالثة مستويات جوهرية للتحليل هي:
جملــة مــا يهــدف إليــه ،إىل مســاعدة الفاعلــن عــى فهــم
▪▪مســتوى دويل :تحليــل مقــارن انطالقــا مــن بعــض التجــارب
أفضــل ملســألة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،بنــاء إطــار
التــي أنجــزت يف دول أجنبيــة (املامرســات ،والنــاذج،
مرجعــي مشــرك ميكــن مــن توفــر:
والربامــج ،ومصــادر التمويــل يف مجــال متــدرس األطفــال يف
▪▪شبكة تحليل مشرتكة ملسألة الرتبية الدامجة؛
وضعيــة إعاقــة) ،وكــذا األفــكار التــي تغذيهــا؛
▪▪مســتوى وطنــي :تحليــل الوثائــق املتعلقــة بالرتبيــة
الدامجــة يف اململكــة .ويهــدف إىل تقديــر تطــور السياســة
العموميــة يف مجــال تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف
املغــرب ،ومقارنتهــا بالتجــارب الدوليــة التــي تــم استكشــافها؛
▪▪مســتوى جهــوي :وهــو تحليــل عرضــاين للتجــارب امليدانيــة
التــي أنجــزت يف أربــع جهــات مــن جهــات اململكــة (جهــة
طنجــة تطــوان الحســيمة ،جهــة ســوس ماســة ،الجهــة الرشقية
وجهــة الربــاط ســا القنيطــرة).
وقــد أدت مســتويات التحليــل املختلفــة هــذه إىل تقييــم
مــن شــأنه أن يوجــه السياســات العموميــة املتعلقــة بالدمــج
املــدريس لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة .وبهــذا تجمــع املقاربــة
املقرتحــة بــن تحليــل تاريخــي يســرجع الربامــج التــي أنجــزت،
وتحليــل اســترشايف عــى شــكل عــرض للتجــارب واملعايــر
الدوليــة ،وتقديــم للتحديــات مــن أجــل عمليــة الدمــج تقــي
مــن اللجــوء الدائــم إىل معياريــة حاملــة للتهميــش.

▪▪مصطلحــات ولغــة مشــركة لوصــف هــذه املســألة،
وتحليلهــا قصــد تفــادي الخلــط والغمــوض الــذي يحيــط
املفاهيــم التــي يتعــن اســتعاملها ،والتداخــل بينهــا ،وهــو مــا
ســيمكن مــن الوقــوف عــى األبعــاد املتعــددة ملســألة الرتبيــة،
وخاصــة تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب؛
▪▪مرجعيــة سياســية واسـراتيجية مشــركة متكــن مــن تحديــد
مشــرك ملــا يجــب عملــه ،وأيضــا ،مــن عــرض وتحليــل مــا يتــم
القيــام بــه اليــوم يف إطــار تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
يف املغــرب.
 .2المقارنة الدولية في مجال تربية
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يســاعد اللجــوء إىل املقارنــة الدوليــة يف مجــال تربيــة األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة عــى تحديــد موقــع املغــرب بالنســبة إىل
التجــارب الدوليــة ،وذلــك بتوفــر عنــارص املقارنــة الدوليــة
املتعلقــة باملعطيــات حــول التمــدرس ،وأمنــاط املرافقــة،
وقــد اعتمــد هــذا التقييــم عــدة طــرق ملقاربــة وتحليــل األبعــاد وتكويــن املهنيــن يف مجــال التكفــل باألطفــال يف وضعيــة إعاقــة
املختلفــة لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،والتــي مــن شــأنها يف الوســط املــدريس ،إلــخ .وهــو يرمــي ،انطالقــا مــن هــذا ،إىل
أن تســاعد عــى وضــع توجهــات نحــو اســراتيجيات أفضــل تحديــد اآلفــاق االس ـراتيجية التــي يتعــن إعطاؤهــا األولويــة
حتــى يســتمر دمــج التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة باملغــرب ،آخــذا
لرتبيــة هــؤالء األطفــال باملغــرب.
باالعتبــار خصائــص املنظومــة الرتبويــة املغربيــة وإكراهاتهــا.
 .1صياغة إطار مفاهيمي :التربية الدامجة
كمرجع

 .3تحليل تطور السياسات العمومية
بالعــودة إىل األدبيــات املتعلقــة بهــذا املوضــوع ،يصــف هــذا والبرامج المتعلقة بتربية األطفال في
اإلطــار املفاهيمــي تطــور مفهــوم الدمــج ،وهــو مفهــوم يقــع يف وضعية إعاقة

صلــب أحــدث السياســات املتعلقــة برتبيــة األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة ،ويســلط الضــوء عــى الــروط األساســية لنجــاح عمليــة
دمــج هــؤالء األطفــال ،كــا تحددهــا منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة ( ،)1995واتفاقيــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة ( ،)2006والرؤيــة االســراتيجية لإلصــاح :2030-2015

بالرجــوع إىل النصــوص الترشيعيــة واالتفاقيــات الدوليــة التــي
صــادق عليهــا املغــرب ،يرســم هــذا التقريــر تاريــخ السياســات
الخاصــة برتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب.
ويتنــاول هــذا التحليــل األســس القانونيــة للرتبيــة الدامجــة
عــى الصعيديــن الــدويل والوطنــي ،كــا يلقــى نظــرة نقديــة

 .1يوجد تفصيل الطريقة يف امللحق .2
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عــى السياســات والربامــج التــي وضعهــا املغــرب مــن أجــل
النهــوض برتبيــة األطفــال ،وعــى الطريقــة التــي نفــذت بهــا
تلــك السياســات والربامــج ،وعــى النتائــج املحصــل عليهــا.

• التجــارب الناجحــة عــى الصعيــد الــدويل فيــا يخــص
متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،واســتفادتهم مــن
تعليــم ذي جــودة ،وتحديــد اآلفــاق.

إن السياســة الرتبويــة الوطنيــة هــي مجموعــة مــن العنــارص
املرتابطــة واملتداخلــة .إذ إنهــا تتكــون انطالقــا مــن مرجعيــة
معينــة ،كاالتفاقيــات الدوليــة؛ كــا تتألــف مــن اس ـراتيجيات
قطاعيــة ،ترافقهــا برامــج وميزانيــات خاصــة بهــا.

رغــم أن األنشــطة واملشــاريع املتعلقــة برتبيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ميكــن أن تغطــي كل تــراب اململكــة .إال أن
هــذه الدراســة امليدانيــة اقتــرت عــى أربــع جهــات فقــط
مــن جهــات اململكــة ،وهــي جهــة الرباط-ســا-القنيطرة؛
وجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة؛ وجهــة سوس-ماســة؛ والجهــة
الرشقيــة .وقــد اختــرت هــذه الجهــات عــى أســاس التمثيليــة
الجهويــة مــن الناحيــة الجغرافيــة :الشــال ،واملركــز ،والغــرب،
والــرق والجنــوب .وقــد ضمــن هــذا االختيــار ولــوج امليــدان،
والتعــرف عــى مجموعــة متنوعــة مــن التجــارب بالنظــر
إىل انخــراط املجتمــع املــدين ،وإىل التعــاون الــدويل يف هــذه
العمليــة.

 .4تربية األطفال في وضعية إعاقة:
التجارب الميدانية

قــام املجتمــع املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة،
بتعــاون مــع فاعلــن مؤسســاتيني مبجموعــة مــن التجــارب
الراميــة إىل تجريــب منــوذج الرتبيــة الدامجــة لألطفــال يف
وضعيــة إعاقــة يف املغــرب .والهــدف مــن التقييــم الــذي نقدمــه
هنــا هــو التعــرف عــى تلــك التجــارب ،وتقديــر أثرهــا عــى
أمــا منهجيــة التحليــل املعتمــدة يف هــذه الدراســة فإنهــا
تطــور السياســة العموميــة باملغــرب.
منهجيــة تقاطعيــة (يتقاطــع فيهــا تحليــل الوثائــق والبحــث
قــام مكتــب الدراســة الدوليــة « Collège coopératifامليــداين) ،مــع بعــد تشــاريك قــوي؛ مــا مكــن مختلــف الفاعلني
 »Auvergne Rhône Alpeوأطــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم واألطـراف املعنيــة برتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن متلــك
بدعــم مــن منظمــة اليونيســف ،بدراســة ميدانيــة استكشــافية نتائجهــا .وتركــز املقاربــة املســتعملة عــى الحقــوق ،مــع إرشاك
تخــص:
األطفــال واملجتمــع ،عــاوة عــى أنهــا أنجــزت يف اح ـرام تــام
للمعايــر األخالقيــة املطلوبــة.
▪▪إنتــاج خريطــة مفصلــة للمامرســات ،والربامــج،
واالســراتيجيات عــى املســتوى الالمركــزي يشــمل:
 .5أي نموذج لتربية األطفال في وضعية
• التجــارب الخاصــة برتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة إعاقة؟

املوجــودة يف امليــدان؛
يســمح التحليــل املوضوعــايت للتجــارب امليدانيــة بتفســر النتائج
عــى مســتويني :أوال ،منذجــة االتجاهــات الرتبويــة املوجــودة يف
• تدخــات التعــاون الــدويل واملجتمــع الــدويل يف هــذه
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،ثــم تقديــر تطــور املغــرب يف
الرتبية؛
مــا يتعلــق بالسياســة الدامجــة.
▪▪تحليال مقارنا لـ :
وال ميكــن أن تكــون لهــذا التقييــم مرشوعيــة وقيمــة يف مجــال
• مصــادر التمويــل العموميــة والخاصــة لرتبيــة األطفال الرتبيــة الدامجــة إال إذا متكــن مــن رصــد التحديــات التــي مــن
يف وضعيــة إعاقة؛
شــأنها توجيــه السياســات العموميــة نحــو تعزيــز وتحســن
ولــوج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة للرتبيــة ،مــع احـرام التزامــات
• مبــادرات واس ـراتيجيات جهويــة لرتبيــة األطفــال يف
املغــرب الدوليــة والوطنيــة ،وخاصــة منهــا االتفاقيــة الخاصــة
وضعيــة إعاقــة.
بحقــوق األشــخاص ذوي إعاقــة ومادتهــا .24
▪▪التعرف عىل:
ويف النهايــة ،يطمــح هــذا التقريــر إىل إغنــاء التفكــر يف الطــرق
• االتجاهــات املوجــودة يف املغــرب وتحليلهــا مــن التــي يتعــن إعطاؤهــا األســبقية لتحســن النظــام الرتبــوي يف
حيــث العوامــل املعيقــة واملســهلة لحصــول هــؤالء املغــرب .كــا يســعى لتمكــن كل املهتمــن بقضايــا تربيــة
األطفــال عــى تربيــة ذات جــودة ،وتقديــر تطورهــا األطفــال يف وضعيــة إعاقــة وبحقوقهــم ،مــن االســتفادة منــه.
بالنظــر إىل النمــوذج الدامــج.
«إن حرصية املعيار هي ال أحد ،والتنوع هو جميع الناس»(.) 2
2. Gardou, C. (2012). La société inclusive parlons-en. Il n’y a pas de vie minuscule, Ed. Eres
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الفصل الثاني.
صياغة اإلطار المفاهيمي  :التربية الدامجة
كمرجع
فــرض مفهــوم «الدمــج» نفســه بالتدريــج يف التــداول العــام بهــذا املعنــى ،أن التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة ،يجــب أن يُعطَـ ْوا
ويف اللغــة العلميــة والسياســية مــكان مفهــوم اإلدمــاج ،وأصبــح تكوين ـاً يســتجيب لحاجاتهــم ،ولكــن يف وســط يكــون طبيعيــا
يشــكل ،يف بضــع ســنوات ،مرجــع السياســات العموميــة الراميــة قــدر اإلمــكان.
إىل صيانــة حقــوق األطفــال واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .لهــذا
عمليــا ،يرتجــم هــذا املفهــوم مبجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات
يتعــن دراســة التطــور الــذي عرفتــه املفاهيــم ،وتوضيــح ملــاذا
تــراوح بــن القســم الــدرايس العــادي ،واملركــز االستشــفايئ؛
تعتــر الرتبيــة الدامجــة املقاربــة األصلــح يف تربيــة األطفــال يف
لذلــك ميكــن اعتبــار بعــض املامرســات التمييزيــة مالمئــة
وضعيــة إعاقــة.
للهــدف املطلــوب.
 .1تطور المفاهيم

نُتابــع ،منــذ بضــع ســنوات ،تطــورا دالليــا تحــل مبقتضــاه
أحيانــا كثــرة كلمــة الدمــج ( )inclusionمحــل كلمــة اإلدمــاج
( .)intégrationومــا يُؤاخــذ عــى هــذه الكلمــة األخــرة أنهــا
تقلــل مــن املكانــة التــي تخصصهــا لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
يف املجتمــع .وحتــى وإن كان مفهــوم الدمج ال يســتعمل بشــكل
رصيــح يف القوانــن واالس ـراتيجيات املتعلقــة بهــذا املوضــوع،
فــإن املبــادئ وقيــم العمــل التــي يســتحرضها تحيــل إىل فلســفة
مجتمــع دامــج ،وإىل فلســفة حقــوق اإلنســان.
وإذا كان هنــاك تحــول تدريجــي مــن هــذا املصطلــح إىل ذاك،
فــإن ذلــك يتــم ،أحيانــا كثــرة ،مــن أجــل التعبــر عــن نفــس
الوقائــع .إن بعــض التغــرات االصطالحيــة التــي نســتطيع
مالحظتهــا يف النصــوص التنظيميــة ،ال تغــر بشــكل أســايس
املنظــات ،وال املامرســات ،وال التمثــات .ويف هــذا الســياق
الــذي يتميــز بعــدم الدقــة املفاهيميــة ،نظــن عــادة أن الدمــج
( )inclusionهــو مجــرد تطــور لإلدمــاج ،وأنــه يعنــي مزيــدا
مــن اإلدمــاج ،أو اإلدمــاج بشــكل أفضــل(((.
ولــدت الحركــة مــن أجــل اإلدمــاج يف اســكندينافيا يف بدايــة
الســبعينيات مــن القــرن املــايض ،ثــم انتــرت برسعــة ،خاصــة
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة .ومــع مــرور الســنني ،عــرف
مفهــوم اإلدمــاج عــدة تعاريــف مختلفــة .ففــي األدبيــات
العلميــة ،اتخــذ هــذا املفهــوم ،بشــكل عــام ،معنيــن أساســيني:
معنــى اإلدمــاج « ،»mainstreamingومعنــى اإلدمــاج
« .»inclusionاإلدمــاج باملعنــى األول هــو الوســيلة املفضلــة
لتطبيــق مبــدإ التطبيــع .ويف امليــدان الرتبــوي ،يفيــد اإلدمــاج،

لإلدمــاج ( )mainstreamingوجهــان رئيســيان :اإلدمــاج
الجســدي ،ويعنــى تواجــد التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة وباقــي
التالمــذة يف نفــس األماكــن ،واإلدمــاج االجتامعــي ،يعنــي أن
التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة يشــاركون يف نفــس التفاعــات التــي
يشــارك فيهــا التالمــذة اآلخــرون .وقــد أدى هــذا املفهــوم إىل
إصــدار ترشيعــات ،وســن سياســات ،وتطبيقــات جــد متباينــة
مــن بلــد آلخــر ،كــا أســفر عــن ظهــور قطــاع الرتبيــة الخاصــة
( ،)l’éducation spécialeوهــو قطــاع جــد متميــز عــن قطــاع
التعليــم النظامــي(((.
وبعــد خمــس عــرة ســنة مــن التجريــب ،لوحــظ أن الرتبيــة
الخاصــة مل تحقــق النتائــج املتوخــاة منهــا ،وأنهــا تنتقــص مــن
قيمــة العديــد مــن التالمــذة الذيــن التحقــوا بهــا ،والذيــن
وجــدوا أنفســهم يعاملــون معاملــة املــرىض .وملعالجــة هــذا
الوضــع ،يقــرح البعــض ،القيــام بتجــارب متحكــم فيهــا
بشــكل أكــر ،وتحســن نجاعــة النظــام وفعاليتــه .ويضــع
آخــرون موضــع تســاؤل ليــس فقــط تطــور الرتبيــة الخاصــة
باعتبارهــا قطاعــا تربويــا متميـزا فحســب ،وإمنــا ،أيضــا ،مفهــوم
« »mainstreamingالــذي اعتــر غامضــا .وحينئــذ ،بــدأ مفهوم
اإلدمــاج يتخــذ معنــى جديــدا ،أي معنــى الدمــج؛ وهــو معنــى
أكــر جذريــة مــن املعنــى الســابق ،ألنــه يحيــل إىل تربيــة
جميــع التالمــذة يف األقســام واملــدارس العاديــة ،بينــا يعنــي
« »mainstreamingإمكانيــة إقصــاء بعضهــم أو جلهــم مــن
تلــك املــدارس يف وقــت معــن .إن الدمــج ،يعنــي عــدم إقصــاء
أي شــخص منــذ البدايــة ،ويفــرض انصهــارا بــن الرتبيــة الخاصة
والتعليــم النظامــي.

1. L’inclusion n’est pas un plus d’intégration: l’exemple des jeunes sourds ; Jean-Yves Le Capitaine, éditeur ERES, 2013
2. Avis du Conseil Supérieur de l’éducation du Québec «l’intégration scolaire des élèves handicapés et en difficulté» août 1996
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إن املــدارس الدامجــة ( )écoles inclusivesال تحــاول مســاعدة
التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة بشــكل خــاص ،وإمنــا تحــاول ،عوضــا
عــن ذلــك ،أن تأخــذ باالعتبــار حاجــات جميــع التالمــذة ،وأن
تكيــف التعليــم تبعــا لذلــك .وحينئــذ ،نتحــدث ،يف كثــر مــن
األحيــان ،عــن متــدرس الجــزء األكــر مــن التالمــذة يف األقســام
واملــدارس العاديــة ،باســتثناء التالمــذة الذيــن يعانــون مــن
إعاقــات حــادة .وهنــاك مــن يذهــب إىل حــد القيــام بالدمــج
الكامــل ( )Full inclusionأي الدمــج الــكيل لجميــع األطفــال
يف املــدارس واألقســام العاديــة ،وإغــاق املــدارس املتخصصــة.
وهــذه املامرســات نجدهــا باألخــص يف إيطاليــا ،ونجدهــا أيضــا
يف كنــدا ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،ويف بلــدان أخــرى
عديــدة(((.

التمييزيــة الثــاث .وقــد رافــق التطــور نحــو هــذه املقاربــة
تطــور مفاهيمــي مــع االنتقــال مــن مقاربــة بيولوجية-طبيــة
وفرديــة لوضعيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،حيــث يســود
العجــز بوصفــه الســبب املفــر لإلعاقــة ،إىل مقاربــة اجتامعيــة
أساســها الحــق؛ مقاربــة تســائل الطريقــة التــي يتصــور بهــا
املجتمــع ومختلــف مؤسســاته اإلعاقــة ،وتعطــي لألشــخاص يف
وضعيــة إعاقــة املكانــة التــي هــم جديــرون بهــا.
جــاء مفهــوم الدمــج ليتــوج هــذه املقاربــات بإعطائــه الحقــوق
الكاملــة لــكل األشــخاص كيفــا كانــت خصائصهــم ووضعيتهــم
يف املجتمــع ويف املنظــات .ويؤكــد هــذا املفهــوم أن لــكل فــرد
مكانتــه يف الحيــاة االجتامعيــة ،وأن هــذه املكانــة ال ميكــن
التنــازل عنهــا أو إخضاعهــا أليــة رشوط.

عــى العمــوم ،اعتمــدت األنظمــة التعليميــة قبــل ظهــور املقاربة
إن تكريــس مفهــوم الدمــج يتجــاوز بكثــر مســألة اإلعاقــة
الدامجــة إحــدى االسـراتيجيات الثــاث املطبقــة عــى األشــخاص
ومتــدرس األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .فــإذا كان هــذا املفهــوم
يف وضعيــة إعاقــة وهــي :اإلقصــاء ،أو الفصــل ،أو اإلدمــاج.
يــدل أصــا عــى إرادة متــدرس هــؤالء األشــخاص يف وســط
يوجــد إقصــاء عندمــا يُبعــد التلميــذ عــن املدرســة بســبب عــادي ،فإنــه يشــر ،إىل عالقــة جديــدة مــع التنــوع(((.
إعاقتــه ،دون وجــود إمكانيــة أخــرى لتمدرســه يف رشوط
ويشــكل هــذا التطــور ملفهــوم الدمــج تحديــا للسياســيني
وظــروف متكافئــة ومتســاوية مــع التالمــذة اآلخريــن .ويف إطــار
واملامرســن والباحثــن يف الوقــت نفســه ،ألنــه يتطلــب
هــذه املقاربــة ،يُقــى التلميــذ يف وضعيــة إعاقــة مــن النظــام إعــادة تحديــد املنهــاج الــدرايس ،وتغيــر املقــررات الدراســية،
الرتبــوي عــى أســاس ســنه ،أو مســتوى منــوه ،أو تشــخيص وتكييــف التعليــم ،وإعــادة النظــر يف أدوار كل فاعــل ،وتكوينــه
وضعــه ،ويوضــع يف مؤسســة اجتامعيــة أو طبيــة دون أن يلــج تبعــا لذلــك .ويتطلــب كذلــك تغيــر العالقــات املوجــودة بــن
الرتبيــة.
املدرســة واملجتمــع الــذي تخدمــه وفقــا للمعايــر التقنيــة
ويتعلــق األمــر بالفصــل التمييــزي ( )ségrégationعندمــا املعــرف بهــا واملشــمولة يف جميــع اإلعالنــات املرجعيــة الدوليــة
يُرســل هــذا التلميــذ إىل مدرســة خاصــة لــي تتكلــف وتعتنــي يف هــذا املجــال .ويتألــف نظــام الرتبيــة الدامجــة عمومــا مــن
بإعاقتــه .يتــم ذلــك عــادة يف نظــام مــدريس وتربــوي متخصــص .ثالثــة أنــواع مــن اآلليــات التكميليــة:

وأخــرا ،نتحــدث عــن اإلدمــاج عندمــا يتمــدرس تلميــذ
يف وضعيــة إعاقــة يف مدرســة عاديــة ،رشيطــة أن يتمكــن
مــن التكيــف مــع املقتضيــات املوحــدة للمدرســة .وتهــدف
اسـراتيجية اإلدمــاج إىل الزيــادة يف قــدرة التلميــذ عــى احـرام
املعايــر القامئــة.
وميكــن للبلــد الواحــد أن يعتمــد بشــكل متــوا ٍز اس ـراتيجيات
اإلقصــاء والفصــل واإلدمــاج عــى أســاس اإلعاقــة املوجــودة.
وميكــن أن تكــون لتلــك االســراتيجيات انعكاســات عــى
أشــخاص آخريــن غــر األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة(((.
ويظهــر أن االسـراتيجية الدامجــة هــي الحــل لهــذه املقاربــات

▪▪املؤسســات التعليميــة العاديــة :وهــي الفاعــل الرئيــي يف
الرتبيــة الدامجــة ،ويجــب أن تســتوعب غالبيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة .كــا يجــب عــى هــذه املؤسســات أن تقــدم
التيسـرات املعقولــة والدعــم الفــردي املتمركــز حــول املتعلــم
لتســهيل دمجــه وتعلامتــه .ويجــب توعيــة جميــع املدرســن
واألطــر الرتبويــة ،وتكوينهــم عــى اســتقبال األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم؛
▪▪أقســام اإلدمــاج :هــي مــن حيــث املبــدإ ،أقســام منفصلــة
تقــع يف املــدارس العاديــة ،حيــث يتــم تدريــس األطفــال
بالحــد األقــى مــن التواصــل مــع األطفــال اآلخريــن يف

3 . Ibid.
4. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme : Étude thématique sur le droit des personnes handicapées
à l’éducation ; décembre 2013.
 5. CNESCO & CIEP, 2016 « Conférence de comparaisons internationales, Ecole inclusive pour les élèves en situation de handicapaccessibilité, réussite scolaire et parcours individuels, Rapport scientifique ».
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نحو تربية دامجة

املدرســة ،مــن خــال األنشــطة املشــركة وفــرة االســراحة االجتامعــي ،واملشــاركة داخــل املجتمــع بالنســبة للمتعلمــن يف
واألنشــطة الرتفيهيــة .وبنفــس الطريقــة ،يجــب أن ينظــر إىل وضعيــة إعاقــة .وهــو مــا تلتــزم بــه الحكومــات التــي وقعــت
هــذه األقســام عــى أنهــا أماكــن للمــرور املؤقــت ،مــا يســمح هــذه املعاهــدة وصادقــت عليهــا.
بالتدريــس بشــكل جيــد يف الوســط العــادي ،وميكــن أيضــا أن
مؤطر  .1إطارات الدمج 2015-1948
تكــون مكملــة لألقســام العاديــة .حيــث يقســم الطفــل وقتــه  :2015أهــداف  2030-2016للتنميــة املســتدامة مــع الرتكيــز عــى
الرتبيــة الدامجــة ذات الجــودة.
بــن قســم اإلدمــاج والقســم العــادي؛
▪▪املؤسســات املتخصصــة :هــي بنيــة تســتوعب حرصيــا
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وتهتــم عــادة بنــوع مــن أنــواع
اإلعاقــة ،وغالبــا مــا تــدار مــن قبــل الجمعيــات .يف النظــام
الدامــج يجــب عــى هــذه املؤسســات تعزيــز االنتقــال إىل
املدرســة .ويف بعــض األحيــان ،ميكــن أن تلعــب دورا كمركــز
مــوارد للمــدارس العاديــة ،مــن خــال توفــر خربتهــا أو بعــض
املهنيــن ملســاعدة املــدارس يف اســتقبال األطفــال .كــا ميكــن
أن تكــون مكملــة لألقســام العاديــة ،مــع تقســيم وقــت الطفل
بــن املدرســة واملؤسســة املتخصصــة .ويتــم تنظيــم هــذه
الجســور واآلليــات املرافقــة والتتبــع مــن قبــل املتخصصــن يف
املشــاريع مــن خــال املــروع الرتبــوي الفــردي للطفــل.
 .2التربية الدامجة :مسألة حق

اعرتفــت املــادة  26مــن اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان
بالحــق يف الرتبيــة باعتبــاره حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان.
وقــد كرســته بعــد ذلــك مختلــف األدوات الترشيعيــة ووســعت
مــداه ،ووضحــت واجبــات الدولــة يف هــذا الشــأن .وقــد أدت
هــذه العمليــة إىل االعــراف يف االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق
األشــخاص ذوي إعاقــة بــأن الرتبيــة الدامجــة ،هــي أفضــل
وســيلة لضــان هــذا الحــق للجميــع.

 :2006االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص ذوي إعاقــة :النهــوض
بحقــوق هــؤالء األشــخاص ودمــج اإلعاقــة يف التنميــة.
 :2001برنامــج رائــد الرتبيــة للجميــع املخصــص لحــق األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة يف الرتبيــة :نحــو الدمــج.
 :2000إطــار عمــل امللتقــى الــدويل حــول الرتبيــة ،داكار :أهــداف
الرتبيــة للجميــع ،وأهــداف األلفيــة للتنميــة ،العمــل مــن أجــل
ولــوج جميــع األطفــال التعليــم االبتــدايئ حتــى نهايتــه ،مجانــا
وبشــكل إلزامــي .الرتكيــز عــى الفئــات املهمشــة وعــى الفتيــات.
 :1994إعــان ســاالمانك وإطــار العمــل حــول الحاجــات الخاصــة
للرتبيــة.
 :1993قواعــد األمــم املتحــدة الكونيــة :تكافــؤ فــرص األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة حيــث تعلــن القاعــدة  6ليــس فقــط مســاواة
الحقــوق يف الرتبيــة لــكل األطفــال ،ولــكل األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة ،شــباب وراشــدين ،وإمنــا تــرح ،أيضــا ،بــرورة الرتبيــة يف
إطــار مندمــج ،ويف إطــار بنيــات التعليــم العاديــة.
 :1990اإلعــان العاملــي حــول الرتبيــة للجميــع (إعــان جومبتيــان)
()Déclaration de Jombtien
 :1989اتفاقيــة األمــم املتحــدة الخاصــة بحقــوق الطفــل ،تضمــن
حقــوق جميــع األطفــال يف الرتبيــة بــدون متييــز تحــت أي مــرر
كيفــا كان.
 :1976املعاهــدة الدوليــة املتعلقــة بالحقــوق املدنيــة والسياســية،
واملعاهــدة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة
والسياســية.
 :1965االتفاقيــة الدوليــة حــول القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز
العنــري
 :1960االتفاقية املتعلقة مبحاربة التمييز يف التعليم.
 :1948اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،يضمــن حــق جميــع
األطفــال يف تربيــة أوليــة مجانيــة وإلزاميــة.

إن االتفاقيــة الخاصــة مبحاربــة التمييــز يف مجــال التعليــم،
واالتفاقيــة الدوليــة حــول القضــاء عــى كل أشــكال التمييــز
العنــري ،واملعاهــدة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتامعيــة والثقافيــة ،واالتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق الطفــل،
 .3نموذج التنمية البشرية – مسار إنتاج
كل هــذه املعاهــدات واالتفاقيــات شــكلت خطــوة إىل األمــام اإلعاقة
يف هــذه الطريــق.
إن النمــوذج املفاهيمــي الــذي يشــكل أحســن تعبــر عــن
تعلــن املــادة  24مــن االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص رشوط املجتمــع الدامــج هــو النمــوذج الــذي وضعــه باتريــك
ذوي إعاقــة عــن العنــارص األساســية التــي يتعــن إرســاؤها فوكويــروالس (((( )Patrik Fougeyrollasوفريقــه ،واملســمى
لضــان الحصــول عــى الحــق يف تربيــة ذات جــودة داخــل «منــوذج التنميــة البرشيــة – مســار إنتــاج اإلعاقــة» (MDH-
املجتمــع .فهــي تــرد بوضــوح النقــط الخمــس التــي تحيــل إىل  .)PPHوقــد رأى هــذا النمــوذج النــور ســنة  1998بعــد
املســاواة وعــدم التمييــز يف فــرص التكويــن املســتمر ،والتقــدم عــدة ســنوات مــن البحــث .ويف ســنة  ،2010اقــرح باتريــك

 :P.Fougeyrollas .6هــو عضــو مؤســس ورئيــس الشــبكة الدوليــة حــول مســار إنتــاج اإلعاقــة ( )RIPPHيف الكبيــك كنــدا .ويقــوم بــدور مهــم يف االرتقــاء باألبعــاد
االجتامعيــة والبيئيــة لإلعاقــة داخــل مجموعــة مــن لجــن الخـراء الدوليــن والوطنيــن املرتبطــن بإعــادة تكييــف وإدمــاج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ومراجعــة
التصنيــف الــدويل لتأديــة الوظائــف والعجــز والصحــة (.)CIF
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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فوكويــروالس تعديــا مفاهيميــا يعــرف اليــوم باســم «منــوذج بوصفهــا نتيجــة تفاعــل بــن عوامــل شــخصية ،عــى املســتوى
التنميــة البرشيــة مســار إنتــاج اإلعاقــة  .)MDH-PPH2( »2العضــوي (الســامة أو القصــور) ،وعــى مســتوى املهــارة
(القــدرة أو العجــز) ،وعوامــل هوياتيــة ،والعوامــل املرتبطــة
ويتعلــق األمــر مبقاربــة نســقية تعــرف املشــاركة االجتامعيــة
بالبيئــة (شــخصية ،واجتامعيــة ،ومجتمعيــة).
أو وضعيــة إعاقــة يف عــادات الحيــاة ،ويف األدوار االجتامعيــة،
شكل  .1منوذج التنمية البرشية ومسار إنتاج اإلعاقة ()MDH-PPH2
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يف النمــوذج اإلدماجــي ،يتعــن العمــل عــى األنظمــة العضويــة تكــون ملزمــة باملواءمــة ،أي تغــر مــن أجــل التأقلــم معهــم.
(عمليــات جراحيــة ،وآالت تعويضيــة ،ومســاعدات للحصــول ولهــذا يتعــذر إدمــاج جميــع األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
عــى األدويــة) و/أو املســاعدة ملواجهــة أنــواع العجــز (الرتويض،
يعطــي اإلدمــاج الحــق يف التشــابه والتامثــل ،ولكنــه يتســامح
وإعــادة التكيــف )...قصــد تقليــص الفــوارق ومتكــن األشــخاص
مــع اإلقصــاء ،أي إقصــاء الذيــن ال يســتطيعون ولــوج العــامل
لالنضــام ملجتمــع «عــادي» وليصبحــوا جــزءا منــه .وبالنســبة
«العــادي» اعتــادا عــى أنفســهم رغــم كل وســائل التعويــض
لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة حــادة ،يوجــد دامئــا يف املدرســة
املمنوحــة لهــم ،ورغــم كل املســاعدات التــي تقدمهــا لهــم كل
مســلك متخصــص الســتقبالهم.
املصالــح املالمئــة.
يتمثــل هــذا النمــوذج يف اســتقبال األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
أمــا الدمــج ،فإنــه يعطــي الحــق يف التفــرد ،ويف االختــاف،
يف مدرســة عاديــة رشيطــة «أن يكــون ذلــك ممكنــا» .وتقــاس
وال يقبــل اإلقصــاء مــن املشــاركة االجتامعيــة بذريعــة هــذا
هــذه اإلمكانيــة مبــدى قــدرة املدرســة عــى اســتيعابهم دون أن
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االختــاف .فحيــث ال يســائل اإلدمــاج املعيــار القائــم ،يغــر
الدمــج هــذا املعيــار ليشــمل كل الحــاالت املتفــردة(((.

تنبغــي اإلشــارة إىل أنــه ال توجــد طريقــة لتطبيــق الرتبيــة
الدامجــة تالئــم كل األشــخاص ،وكل الوضعيــات ،وإمنــا الــذي
يوجــد هــو مامرســات دامجــة متطــورة ،ميكــن تكييفهــا
مــع الســياقات املختلفــة .ويف هــذا اإلطــار ،تكتــي مشــاركة
الجميــع أهميــة بالغــة ،ألن املدرســة ،يف حــد ذاتهــا ،ال تتوفــر
عــى جميــع األدوات الرضوريــة لتحقيــق هــذه الغايــة.

ويعتــر التعريــف التفاعــي الجديــد لوضعيــة اإلعاقــة كل
شــخص عاديــا وطبيعيــا ،كيفــا كان قصــوره ،ويتخــذ مــن
التفاعــل بــن الفــرد ومحيطــه مبــدأ أساســيا لــه .وهــذا يعنــي،
عــى املســتوى األنرثوبولوجــي ،أن كل النــاس «عاديــون» يف
نظــر القانــون ،كيفــا كان الفــارق الــذي يفصلهــم عــن مــا
يشــبه «املعيــار» الــذي يتحــدد مــن خــال متوســط اإلنجــاز يف
الســاكنة.

▪▪تحليــل الوضعيــة املحليــة ،لفحــص حجــم املشــكلة،
وتحديــد املــوارد املتوافــرة ،وكيفيــة اســتعاملها يف ســياق
الدمــج ،والرتبيــة الدامجــة ذات جــودة؛

ومــع الدمــج ،يعطــى كل طفــل مكانـ ًة يف املدرســة ،وال يطلــب
منــه أن يكــون مثــل اآلخريــن؛ ألن املدرســة هــي التــي يتعــن
عليهــا أن تتكيــف مــع خصائصــه (بواســطة أدوات التعويــض،
والولوجيــات )...وتوفــر لــه الــروط الرضوريــة ليعيــش حيــاة
(((1
وتتمثل هذه املشاركة بشكل خاص يف ما ييل :
اجتامعيــة كاآلخريــن(((.

إن املحيــط ،إذن ،هــو الــذي يجــب أن يتغــر ليأخــذ بعــن
االعتبــار التوســع الــذي يعرفــه تعريــف املعيــار ،أو مــا يوصــف
بكونــه «عاديــا» أو طبيعيــا .وتبعــا لهــذا ،يلزمنــا مفهــوم الدمــج
بالنظــر بشــكل مغايــر ملــا هــو إنســاين عــى نحــو تــام ،وعــى
أكمــل وجــه؛ وتصــور مكانــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف
املجتمــع بشــكل مختلــف ،وعــدم الرغبــة يف إصــاح األشــخاص،
قصــد إلحاقهــم ،بــأي وجــه كان ،وكيفــا كان الثمــن ،بالدائــرة
املغلقــة ملــا يعتــر حالــة عاديــة أو طبيعيــة(((.
 .4التربية الدامجة :التزام عدة فاعلين

▪▪تعبئــة الــرأي العــام مــن أجــل مســألة الحــق الكــوين يف
الرتبيــة؛
▪▪بنــاء وتحقيــق إجــاع حــول مفاهيــم الرتبيــة الدامجــة،
والرتبيــة الجيــدة؛
▪▪إصــاح النصــوص الترشيعيــة لفائــدة الرتبيــة الدامجــة طبقا
لالتفاقيــات والترصيحــات والتوصيــات الدولية؛
▪▪دعــم وتعزيــز القــدرات املحليــة لتشــجيع التطــور نحــو
الرتبيــة الدامجــة؛
▪▪وضــع أدوات متكــن مــن قيــاس أثــر الرتبيــة الدامجــة،
والرتبيــة ذات جــودة؛
▪▪وضــع آليــات عــى صعيــدي املدرســة واملجتمــع متكــن مــن
التعــرف عــى األطفــال غــر املتمدرســن ،وإيجــاد الحلــول
الكفيلــة مبســاعدتهم عــى التســجيل يف املدرســة ،واإلقبــال
عليهــا بشــكل منتظــم؛

حتــى نجعــل مــن الرتبيــة الدامجــة أحــد مفاتيــح تشــييد
املجتمــع الدامــج ،يجــب أن يتفــق كل الــركاء عــى رؤيــة
مشــركة تؤازرهــا مجموعــة مــن اإلجــراءات الخاصــة التــي
يتعــن اتخاذهــا .ويتــم التطــور نحــو الدمــج بشــكل تدريجــي▪▪ ،مســاعدة املدرســن عــى فهــم دورهــم يف الرتبيــة ،وحثهــم
ويجــب أن يســتند إىل مبــادئ واضحــة تهدف إىل تطــور ومقاربة عــى التفكــر يف أخــذ تنــوع التالمــذة يف القســم بعــن االعتبار،
متعــددة القطاعــات؛ تخــص جميــع مســتويات النظــام .فــإذا ليــس بوصفــه مشــكلة ،وإمنــا بوصفــه فرصــة يجــب اســتغاللها
أردنــا أن نقلــص العقبــات التــي تواجــه الدمــج ،يجــب أن يكــون عــى الوجــه األمثــل.
هنــاك تعــاون فعــال بــن أصحــاب القـرار واألطــر الرتبويــة وكل
األط ـراف املعنيــة ،وإرشاك أعضــاء الجامعــات املحليــة بشــكل  .5التربية الدامجة :مقاربة مزدوجة
خــاص ،كاملســؤولني السياســيني والدينيــن ،واملصالــح املحليــة يتطلــب دمــج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن قبــل الرتبيــة
تنميــة املامرســات الدامجــة ،وتطبيقهــا عــى جميــع املســتويات
املكلفــة بالرتبيــة ،ووســائل اإلعــام (.((1
7 . L’inclusion n’est pas un plus d’intégration: l’exemple des jeunes sourds ; Jean-Yves Le Capitaine, éditeur ERES, 2013
8 . Ibid
9 . Ibid
10. Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation ; UNESCO 2009
11 . Ibid
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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عــوض الرتكيــز عــى عجــز الطفــل وحــده .ولهــذا ،تتطلــب
الرتبيــة الدامجــة مقاربــة مزدوجــة( ((1تســتجيب للحاجــات
الفرديــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وتأخــذ باالعتبــار ،يف
الوقــت نفســه ،الحواجــز االجتامعيــة واملحيطيــة واالقتصاديــة
والسياســية التــي تعــرض الرتبيــة .وترتبــط هــذه املقاربــة
مبســار إنتــاج اإلعاقــة الــذي قُــدم أعــاه.
 .1.5المقاربة المتمركزة حول الطفل

حاجــات الطفــل ،والعمــل عــى أن ال يكــون هــذا األخــر (أي
الطفــل) هــو الــذي يتعــن عليــه أن يتكيــف مــع الوســط
املــدريس ،وإمنــا الوســط املــدريس هــو الــذي يتعــن عليــه أن
يتكيــف مــع الطفــل ،حتــى يوفــر لــه أفضــل رشوط التعليــم
والتعلــم.
فالســؤال املطــروح إذن ليــس هــو «أي تالمــذة وبــأي قصــور؟»
وإمنــا هــو «أي وســط؟» و«أيــة رشوط؟» و«أيــة تكيفــات؟»(.((1

يتطلــب تفعيــل الرتبيــة الدامجــة تغيـرا يف الرؤيــة ،ويف التموقع وتوضــح الخطاطــة أســفله املقاربــة املتمركــزة حــول الطفــل
إزاء تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .يجــب أن ننطلــق مــن التــي تشــكل أســاس الرتبيــة الدامجــة.
شكل  .2الخدمات الداعمة – مكانة مركزية يف نظام الخدمات
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ

ﺍﻟﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ

ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ

ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟ��ﺎﺿﺔ

ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ/ﺍﻟﺘﻜﻮ�ﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ

ﺍﻟﺴﻜﻦ

ﺍﻟﺼﺤﺔ

ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻭﻭﻟﻮﺝ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻐﻞ

املرجع :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

إن الطفــل هــو النــواة التــي تتكــون انطالقــا منهــا دائرتــان تعــوض خدمــات الدعــم النقــص الحاصــل يف مالءمــة الخدمــات
مــن الخدمــات :تتمثــل املجموعــة األوىل ،املســاة الخدمــات املحيطيــة لحاجــات الطفــل.
املحيطيــة مــن الخدمــات التــي ســيحتاجها الطفــل يف حياتــه،
 .2.5المقاربة المتمركزة حول العوامل المحيطية
بينــا تقــوم املجموعــة الثانيــة املســاة الخدمــات الداعمــة
«الدعائــم» بــدور الخدمــات الوســيطة التــي تشــكل الدعــم ترتبــط الخدمــات بالحاجــات األساســية لــكل فــرد .ويجــب أن
الــروري لالســتجابة لحاجــات الطفــل الخاصــة .وبهــذا املعنــى ،تكــون ســهلة الولــوج .أمــا الخدمــات املتخصصــة أو الخاصــة
فتهــدف إىل االســتجابة لحاجــات األشــخاص ذوي قصــور حــاد،

12. Making PRSP inclusive, La double approche : http://www.making-prspinclusive.org/fr/6-le-handicap/63-lehandicap-et-le-developpement/632- la-double-approche.html
13. Handicap International Programme Maghreb «Vers l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif ordinaire» :
retour d’expérience en Algérie ; Décembre 2012
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نحو تربية دامجة

مــع مســتويات قويــة مــن التبعيــة ،وهــي حاجــات قــد تكــون والعمــل ،والرتفيــه ،الــخ .ولهــذه األســباب يقــوم هــذا الصنــف
معقــدة أحيانــا ،وميكــن اعتبارهــا اســتمرارا للخدمــات العاديــة .مــن الخدمــات بــدور مهــم يف حيــاة األشــخاص يف وضعيــة
ومــن املهــم أن تبقــى تلــك الخدمــات مفتوحــة عــى الخــارج ،إعاقــة(.((1
مــع وضــع أكــر عــدد ممكــن مــن الجســور بينهــا وبــن باقــي
أمــا فيــا يخــص مجــال الرتبيــة ،فيجــب إرســاء ديناميــة بــن
الخدمــات.
الخدمــات العاديــة (كخدمــات املدرســة ،مثــا) والخدمــات
إن إحــدى الحاجــات األكــر داللــة لألشــخاص يف وضعيــة املتخصصــة (كتلــك التــي يوفرهــا املركــز املتخصــص ،ومركــز
إعاقــة يف مجــال ولــوج الخدمــات هــي «الخدمــة الداعمــة» .الرعايــة املبكــرة )...وخدمــات الدعــم (كاملســاعدات التقنيــة،
إذ ميكــن أن تكــون لألشــخاص أو األطفــال يف وضعيــة إعاقــة واملعــدات والتجهيــزات املالمئــة ،ومرافقــة الحيــاة املدرســية،
حاجــات إضافيــة ال يلبيهــا وســطهم أو ال تســتجيب لهــا وفرقــة الدعــم مــن أجــل التمــدرس )...وذلــك بشــكل ميكــن
الخدمــات العاديــة .فهــدف الخدمــات الداعمــة هــو تعويــض الطفــل مــن الحصــول عــى تربيــة تكــون دامجــة بقــدر مــا هــي
هــذا النقــص ،وتســهيل مشــاركة أولئــك األشــخاص واألطفــال يف رضوريــة ،وتحــرم حاجاتــه الخاصــة(.((1
األنشــطة اليوميــة ،االجتامعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة والرعايــة
مــن الــروري ،إذن ،إنشــاء أجهــزة دمــج مرنــة تشــمل عــدة
الشــخصية ،والتنقــل (داخــل املنــزل وخارجــه) ،والتعلــم،
قطاعــات ،وتكتــي طابعــا شــخصيا.
شكل  .3تصنيف الخدمات يف مجتمع دامج
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺠﺔ = ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻟﻲ،
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ،
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
...

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻣ�ﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
...

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺮﻛﺰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
...

املرجع :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

 .6وضع نظام تربوي دامج يشمل الجميع
أمــا اليــوم ،فإننــا نؤكــد أن إعــادة تنظيــم املــدارس داخــل
يفــرض اعتــاد املقاربــة الدامجــة للرتبيــة (الشــكل املــوايل) أن املجتمــع ،وتحســينها بالرتكيــز عــى الجــودة هــو الــذي يضمــن
نعتــر أن املشــكلة ال تتعلــق بالطفــل ،وإمنــا بالنظــام الرتبــوي .إمكانيــة تعلــم فعــال لــكل األطفــال ،مبــن فيهــم األطفــال يف
يف األصــل ،كنــا نعتقــد أن مصــدر صعوبــات التعلــم تكمــن يف وضعيــة إعاقــة(.((1
املتعلــم ،وهــو مــا كان يتجاهــل أثــر الوســط يف التعلــم.
14 . Handicap International Programme Maghreb «Vers l’inclusion des enfants en situation de handicap dans le système éducatif
ordinaire» : retour d’expérience en Algérie ; Décembre 2012
15. Ibid.
16 . Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation ; UNESCO 2009.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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شكل  .4الرتبية من منظور الدمج

(((1

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎ�ﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﻭﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ

ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﻟﺸﺘﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻬﺞ ﺩ�ﺍﺳﻲ ﻣ�ﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺸﺘﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻉ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ

ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴ�ﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ

�ﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺠﺎﻭﺑﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ

�ﻴﺌﺎﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺰﻡ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌ��ﺰ
ﺩﻣﺞ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ

املرجع :املبادئ التوجيهية بشأن التعليم الجامع UNESCO 2005

ألجل تربية دامجة حقيقية ،يجب عىل الخصوص :

17. Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation, UNCESCO 2009
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شكل  .5مالءمة املامرسات ألجل تربية دامجة
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺰﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻭﺩﺍﻣﺠﺔ

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺇﺷ�ﺍﻙ ﻣﻬﻨﻴﻲ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺪﺭﺳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ
ﻭﻣﻜﻮﻧﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺠﺔ

=

ﻃ�ﻕ �ﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﺋﻢ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺇﻳﺠﺎ�ﻴﺔ
ﺍ�ﺠﺎﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ
ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺗﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ

ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ
ﺍﻟﺪﻳﺪﺍﻛﺘﻴﻜﻴﺔ

ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ/ﺍﻟ�ﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻗﻴﺔ

املرجع :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم
خالصة

«الدمــج» هــو العمــل لــي تســتقبل املدرســة جميــع األطفــال،
وال تقتــر الخدمــات املقدمــة للطفــل ،هنــا ،عــى مرافقتــه
ومســاعدته فحســب ،وإمنــا تســعى ،قبــل كل يشء ،إىل اتخــاذ
إجــراءات تــروم تغيــر محيطــه .أمــا إذا بقينــا يف منــوذج
اإلدمــاج ،فإننــا نقبــل أن ال تتغــر املدرســة إال بصــورة ســطحية،

ونــرىض مبدرســة تقــي مجموعــة مــن التالمــذة .ومــوازاة مــع
ذلــك ،فــإن إرادة املحافظــة عــى املدرســة كــا هــي ،مــع إجـراء
بعــض اإلصالحــات عليهــا ،يعنــي قبــول إدمــاج بعــض األطفــال،
وإقصــاء الكثــر منهــم .إن متلُّــك مفهــوم الدمــج يعنــي إرادة
تغيــر املدرســة حتــى تســتقبل الجميــع .وهــذا بــكل تأكيــد،
عمــل يحتــاج نفســا طويــا.

تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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الفصل الثالث.
المقارنة الدولية
إذا كان مفهــوم الرتبيــة الدامجــة يحــدد طريقــة التقييــم ،فإنــه إمكانــات متعــددة :وبالفعــل ،ميكــن أن منيــز يف هــذا التطــور
ينبغــي مســاءلة منــاذج تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة كــا التاريخــي أربــع حقــب وأربعــة أمنــاط اســتدالل جوهريــة
تتوالــف فيــا بينهــا ،وتتضافــر ،وتتداخــل ،وتتــواىل حســب
هــي يف بعــض التجــارب الدوليــة.
البلــدان التــي تصــدح أحيانــا بخطابــات مختلفــة ،وتدافــع عــن
مــا هــي ،إذن ،التجــارب والنــاذج الدوليــة التــي ميكــن
مقاربــات متباينــة ،وتتعاطــى ملامرســات غــر متجانســة.
االســتعانة بهــا لتقييــم السياســات العموميــة املغربيــة يف مجــال
شكل  .6تطور املقاربات نحو الدمج
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة؟
انطالقــا مــن اإلقـرار بكــون تجســيد الحــق يف الرتبيــة يتخــذ يف
كل مــكان أشــكاال مختلفــة ،تدعــو هــذه الدراســة الوثائقيــة
املقارنــة إىل إلقــاء نظــرة نقديــة عــى وضعيــة تربيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة يف املغــرب ،مــع االعـراف بواقــع التقــدم املحــرز
مؤخــرا يف هــذا املجــال ،والوثــوق مبــا يتوفــر عليــه النظــام
الرتبــوي املغــريب مــن إمكانــات ،مــع التعــرف ،أيضــا ،عــى
التقــدم املحتمــل الــذي يجــب عليــه إح ـرازه .وتهــدف هــذه
املقارنــة بوصفهــا مصــدر التفكــر والفعــل ،بالدرجــة األوىل ،إىل:

ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ

ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ

ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ

ﺍﻟﺪﻣﺞ

ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺗﻜﻮ�ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺍﻟﺘﻤ�ﻴﺰﻱ

ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺔ

ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﺍﻟﻌ�ﻟﺔ

ﻣﺒﺪﺃ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

املرجع :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم

ويف املقابــل ،نســجل أنــه ال ميكــن اليــوم ألي نظــام تربــوي يف
 تحليــل مقــارن للسياســات الرتبويــة الدوليــة الخاصــةالعــامل أن يســتغني عــن التفكــر يف الرتبيــة الدامجــة باعتبارهــا
بالتمــدرس الجيــد لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة؛
النمــوذج الجديــد ملعالجــة التنــوع .فأغلبيــة األنظمــة التعليمية
 التعــرف عــى العوامــل التــي تعيــق ولــوج هــؤالء األطفــال إىل تنتظــر مــن اآلن حصــول تغــر مجتمعــي وبنيــوي جوهــري.التعلــم ،والعوامــل التــي تســهله؛
وتبــن الدراســة الوثائقيــة أنــه ال يوجــد طريــق ســهل ،كــا ال
يوجــد دليــل لدمــج قابــل للتطبيــق بنفــس الشــكل يف جميــع
 إلقاء نظرة نقدية عىل مسائل التكلفة ومصادر التمويل؛الحــاالت .كــا ال يوجــد منــوذج مثــايل ميكــن استنســاخه ،أو
 ويجــب ،يف النهايــة ،أن تكــون هــذه املقاربــة داعمــةمنــوذج وحيــد قابــل للتطبيــق يف ســياقات مختلفــة .إن األمــر
لتوجهــات الفاعلــن العموميــن والخــواص املغاربــة بالرجــوع
يتعلــق «بعمليــة تغيــر» ،بتحــول «ال نهايــة لــه»(((؛ يســتدعي
إىل التوجهــات الدوليــة الدالــة.
اس ـراتيجيات خاضعــة للســياقات املحليــة.
وبشــكل عــام ،يتــم التكفــل باألطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
كــا يشــهد عــى ذلــك واقعهــم االجتامعــي ،وفــق أســلوبني  .1الحالة الراهنة لمختلف مقاربات التربية
الدامجة وفق البلدان
متعارضــن:
ينبغــي ،بــادئ ذي بــدء ،أن نشــر إىل أننــا ال ننــوي تقديــم رؤيــة
▪▪أســلوب العزلــة ،واالنغــاق ،وتراتبيــة الفاعلــن ،وتوحيــد شــاملة حــول النقاشــات والتحاليــل الدوليــة املتعلقــة بالرتبيــة
املامرســات ،مــن جهــة؛
الدامجــة .إن اختياراتنــا تتوقــف عــى توافــر املعطيــات ،وتبقى،
▪▪وأســلوب االنفتــاح ،وتعــاون الفاعلــن ،وتنويــع املامرســات ،بالتــايل ،اعتباطيــة .ومقابــل ذلــك ،ميكــن أن نقــوم باختيــارات
مربهــن عليهــا ،ونقــول إن مجموعــة مــن البلــدان تســتحق
مــن جهــة أخــرى.
اهتاممــا خاصــا بســبب خصائصهــا املتميــزة فيــا يخــص تربيــة
ومــع ذلــك ،فبالنظــر إىل التطــور التاريخــي الــذي عرفتــه تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،ظهــرت بــن هذيــن القطبــن
1. Booth T. & Black- Hawkins K. (2001). Developping an Index for Inclusion with Countries of the South, Paris, UNESCO.
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ويف نهايــة هــذه الدراســة املقارنــة ،ســنالحظ ،بشــكل عــام ،أن املتحــدة األمريكيــة وكنــدا.
معظــم املقاربــات الوطنيــة تتميــز بطرقهــا الخاصــة يف العمــل
ونالحــظ أن هــذه البلــدان قــد أعطــت أولويــة اللتزاماتهــا
والتفكــر التــي ينتظــم حولهــا نظامهــا الرتبــوي.
بتطويــر املــدراس .ومــع ذلــك فــإن هــذا التوجــه ال يعنــي
(((
وتتميز البلدان بعضها عن بعض وفق ما ييل:
بالــرورة إزالــة املعرفــة ومــوارد املراكــز املختصــة ،ولكنــه
يــؤدي إىل تعديــل دورهــا وتعزيــز انفتاحهــا عــى املحيــط.
• سياستها الرتبوية وأمناط التمدرس املرتبطة بها؛
الخصائص املشرتكة لهذه البلدان هي:
• تصورهــا لإلعاقــة ،ومقاربتهــا لرتبيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة؛
▪▪اللجــوء النــادر إىل املراكــز املتخصصــة (التــي تســتقبل أقــل
مــن  0,5%مــن التالمــذة ذوي الحاجــات الخاصــة)؛
• تصورهــا للنظــام املــدريس ولطبيعــة الغايــات
االجتامعيــة للمدرســة.
▪▪التخــي عــن املقاربــة التقليديــة القامئــة عــى معالجــة
القصــور ،وتصنيــف األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة إىل فئــات،
تدريجيــا ،أدى بنــا التحليــل العــام الــذي قمنــا بــه إىل التمييــز
وذلــك لفائــدة مقاربــة اجتامعيــة وعالئقيــة؛
بــن ثالثــة أصنــاف نوعيــة ميزتهــا األساســية أنهــا توضــح مــا
كان يبــدو معقــدا ،وجانبهــا الســلبي أنهــا ليســت ســوى تصــور ▪▪تطوير العالقات مع اآلباء وتعزيزها؛
انتقــايئ لظاهــرة تجريبيــة .فهــي ال تتمتــع ،إذن ،ســوى بصالحية
▪▪دعم عدد مهم من الخدمات املرتبطة بالرتبية العادية.
نســبية ،وتخفــي مــا تتميــز بــه املامرســات امللموســة مــن تنوع.
وميكــن أن منيــز داخــل كل صنــف مــن هــذه األصنــاف الثالثــة • تتكــون املجموعــة الثانيــة مــن البلــدان التــي تعتمــد
فئــات فرعيــة تعــر عــن التنــوع الشــديد الــذي يطبــع تربيــة مســارين تربويــن متاميزيــن ()Tow trackapproch
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف البلــدان األجنبيــة .وتتمتــع هــذه
البلــدان املعنيــة هنــا هــي بلجيــكا ،وســويرسا ،وهولنــدا،
األصنــاف باســتقاللية نســبية عــن بعضهــا ،وتتداخــل فيــا بينهــا
وأملانيــا .والســات املشــركة بــن هــذه البلــدان هــي:
يف الوقــت نفســه.
▪▪تواجــد نظامــن تربويــن :أحدهــا متخصــص والثــاين عادي.
 .1.1من مسار وحيد إلى نموذج في طور البناء
وخضــع هــذان النظامــان لترشيعــات مختلفة.
يقــوم تصنيفنــا األويل عــى التمييــز بــن ثالثــة أمناط مــن متدرس
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة :التمــدرس يف قســم عــادي يوجــد يف ▪▪مقاومــة االختــاط بــن األطفــال غــر املعاقــن واألطفــال
مدرســة ،ويف قســم خــاص متواجــد يف مدرســة عاديــة ويف قســم يف وضعيــة إعاقــة الذيــن يــرددون عــى املــدارس املتخصصــة
خــاص متواجــد يف مؤسســة متخصصــة .وإذا كان التوليــف بــن أو األقســام الخاصــة أساســا ،بالنظــر إىل نــوع هشاشــتهم
هــذه األمنــاط املختلفــة يتغــر مــن بلــد آلخــر ،فإننــا نالحــظ أن ودرجتهــا.
هنــاك أربــع مجموعــات متميــزة ،تتطــور كلهــا ،بــكل تأكيــد • ،تعطــي املجموعــة الثالثــة األولويــة للمقاربــة متعــددة
نحــو النمــوذج الدامــج ،ولكــن بطــرق مختلفــة.
املســارات ()Multi trackapproch
• تتكــون املجموعــة األوىل مــن البلــدان التــي تعطــي األســبقية تقــع هــذه املجموعــة بــن االختياريــن الســابقني ،مــع فــوارق
للمســار الوحيد ()One trackapproach
يف التوزيــع .وتضــم فرنســا ،وإنجلــرا ،والنمســا ،وفينلنــدا،
يتعلــق األمــر يف البدايــة بالســويد (سياســة إخــراج األطفــال والدامنــارك وإيرلنــدا ولوكســمبورغ ،وبولونيــا.
يف وضعيــة إعاقــة مــن مؤسســات الرعايــة  1960واســتحداث هــذه البلــدان تطبــق معالجــة فارقيــة مــع بعــض املرونــة يف
نظــام شــامل للرعايــة غــر املؤسســية) وإيطاليــا (إلغــاء األقســام املامرســات .وهــو مــا ميكــن ،نظريــا عــى األقــل ،مــن االنتقــال
الفارقيــة واملــدارس الخاصــة  )1977والرنويــج ،ومؤخـرا إســبانيا مــن قطــاع آلخــر ،مــع فــرض تشــاور حقيقــي بــن املهنيــن عــى
والربتغــال واليونــان .يضــاف إىل هــذه البلــدان البلــد الصاعــد مختلــف املســتويات .ومــع ذلــك ،فــإذا كانــت هــذه البلــدان
الربازيــل ،وبلــدان آخـران وراء املحيــط األطلــي هــا الواليــات تعــر عــن إرادة أكيــدة لتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
2. Ebersold, S. (2014). Les savoirs de la comparaison internationale. In C. Gardou (Ed.), Handicap, une encyclopédie des savoirs, pp.
79–94. Toulouse : Érès.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب

17

يف ظــروف عاديــة ،فــإن املفاهيــم واملامرســات املرتبطــة فيهــا يف البلــدان «ذات النظــام الرتبــوي الــذي يعمــل عــى اإلدمــاج
والتامســك ،ويهــدف إىل إعطــاء األطفــال تربيــة متمركــزة حــول
بالدمــج مــا ت ـزال موضــع نقــاش.
(((
االســتقاللية واتخــاذ القــرار» (كفنلنــدا ،وإســلندا ،وكنــدا،
السامت املشرتكة بني تلك البلدان هي:
إلــخ .).وهــي نتيجــة مقاربــة إيكولوجيــة لإلعاقــة تعطــي
▪▪تطــور بطــيء منــذ ســنوات طــوال نحــو متــدرس األطفــال يف األســبقية لعــدم ولــوج املؤسســات دون أن تختــزل اإلعاقــة يف
وضعيــة إعاقــة يف وســط عــادي؛
كونهــا نتيجــة نقــص أو عجــز أو قصــور.
▪▪املقاومة املعلن عنها من قبل الجمعيات؛

• مقاربة محافظة و/أو جوهرية

▪▪الوجود القوي للمؤسسات املتخصصة وتنوعها الكبري؛
الهــدف يف هــذه املقاربــة هــو تطبيــع اإلعاقــة وتعويضهــا.
واإلعاقــة يف هــذا املنظــور هــي «فــارق بالنســبة ملعيــار»  .هــي
▪▪غياب التفريق بني الدروس وتفريد التعلامت.
«نقــص أو قصــور باملقارنــة مــع «متوســط» .ويتعــن تعويضــه،
• املجموعــة الرابعــة تختلــف عــن املجموعــات األخــرى أو إصالحــه أو إعــادة تكييفــه»((( .ونجــد هــذه املقاربــة يف
بنمــوذج يســمى «يف طــور البنــاء»
فرنســا ،وبلجيــكا ،وأملانيــا ،حيــث يتــم التفكــر يف متــدرس
مل تبــدأ البلــدان املعنيــة بهــذا النمــوذج يف االهتــام بالرتبيــة األشــخاص ذوي الحاجــات الرتبويــة الخاصــة ،أوال وقبــل كل
الدامجــة إال منــذ مــدة قصــرة بســبب العرقلــة التــي عرفتهــا يشء ،انطالقــا مــن عجزهــم أو قصورهــم.
ألســباب تاريخيــة .وكمثــال عــن هــذه البلــدان ،نأخــذ هنــا وعــى هــذا األســاس ،وباســتحضار تحليــل املعطيــات التــي تــم
حالتــن جــد متباعدتــن أصــا يف تصورهــا الرتبــوي :النظــام جمعهــا ،ميكــن أن نحــدد موقــع املغــرب يف منزلــة بــن منزلتــي
الرتبــوي التمييــزي لليتوانيــا الــذي يعكــس تاريخــا يطبعــه هاتــن املقاربتــن .ذلــك أن طــرق العمــل والتفكــر فيــه،
االســتبداد والشــمولية ،والنظــام الرتبــوي اليابــاين املتشــبع تتأرجــح بــن هذيــن التصوريــن تبعــا للوضعيــات.
بإقتنــاع نخبــوي يحــول دون طريــق الدمــج .والطريقــة
املعتمــدة يف كل بلــد مــن البلــدان املعنيــة بهــذا النمــوذج .3.1 ،بالنظر إلى غايات المدرسة
ليســت بالــرورة نتيجــة بحــث أكادميــي ،وإمنــا هــي نتيجــة هنــاك تصنيــف ثالــث يربــط تصــور النظــام الرتبــوي بالغايــات
قـرار ســيايس يهــدف إمــا إىل بناء/إعــادة بنــاء بلــد فقــر ،وإمــا االجتامعيــة املتوخــاة مــن املدرســة .وبشــكل عــام ،تدخــل
إىل تشــجيع وحــدة البلــد مبعارضــة املؤسســات املســتلِبة((( .عــدة أمنــاط مــن املنطــق ،املعقــدة والطموحــة ،يف توتــر مــع
بعضهــا((( فيــا يتعلــق بتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،يف
 .2.1المقاربة النسقية والمقاربة المحافظة
الوقــت الــذي يتعــن عليهــا أن تتضافــر بطريقــة تشــاورية مــن
تبعـاً ملــا قيــل ســابقا ،نتعــرف عــى تصنيــف آخــر تكمــن وراءه أجــل اســتقبال تنــوع التالمــذة وتتبعــه .وتهيمــن تلــك الغايــات
عنــارص تاريخيــة وتجريبيــة .ويقــوم هــذا التصنيــف عــى بدرجــات متفاوتــة ،وتنتظــم بطــرق مختلفــة حســب البلــدان.
تصــورات مختلفــة لإلعاقــة وعــى مقاربــة مزدوجــة لرتبيــة ومنيــل يف املغــرب إىل الجمــع بــن هــذه الغايــات الثــاث
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة:
بطريقــة عشــوائية.
• مقاربة نسقية و/أو كونية

• تصور للمدرسة يركز يف الغالب عىل غاية التعليم.

تهــدف هــذه املقاربــة إىل تغيــر النظــام الرتبــوي حتــى يــؤوي والخطــر الكامــن يف هــذا التصــور هــو أن تقتــر مرافقــة
جميــع األطفــال ،وحتــى يكــون يف متنــاول الجميــع .وتعتــر فيها األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــى منطــق التكييــف والتعويــض
اإلعاقــة «شــكال مــن أشــكال الحيــاة» ،وأحــد «أشــكال التنــوع وحدهــا.
املتواجــدة يف املجتمــع»((( .وتــرز هــذه املقاربــة بشــكل أوضــح
3. Benoît, H., & Plaisance, E., L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n5, 2009
4. Préconisations du CNESCO en faveur d’une école inclusive pour les élèves en situation de handicap, Ed. CNESCO & CIEP, 2016
5. Ibid
6. Ibid
7. Préconisations du CNESCO en faveur d’une école inclusive pour les élèves en situation de handicap, Ed .CNESCO&CIEP, 2016
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• تصــور للمدرســة يهــدف إىل تكويــن يــد عاملــة مؤهلــة
لالســتجابة لطلــب ســوق الشــغل.
الخطــر مــع هــذا التصــور بــدوره ،هــو الرتكيــز فقــط عــى
تفعيــل األشــخاص املعنيــن بالوظائــف اإلنتاجيــة وتطبيعهــم،
وإهــال األشــخاص الذيــن يفــرض أن إنتاجيتهــم قــد تكــون
أقــل نجاعــة ،والذيــن ســيخضعون ،يف الوقــت ذاتــه ،إىل إعــادة
ترتيــب اجتامعــي يرتبــط بالتســابق نحــو الدبلــوم.
• تصور املدرسة بوصفها مكانا للتنشئة والتفتح
والخطــر مــع هــذا التصــور هــو أن ال نقــوم بتســليح األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ملواجهــة التحديات املســتقبلية.
 .2التربية الدامجة والتكلفة؟

بالنســبة للحكومــات ،وال بالنســبة للتعــاون الــدويل .كان هــذا
القطــاع يعــاين مــن نقــص كبــر يف التمويــل ،وكانت املســاعدات
الدوليــة املقدمــة لــه تتناقــص باســتمرار .أمــا اليــوم ،فــإذا
كان عــدد قليــل مــن الحكومــات هــي التــي تخصــص مــوارد
كافيــة لضــان تربيــة دامجــة ،فــإن معظــم املنظــات الدوليــة
غــر الحكوميــة ( ،)ONGقــد بــدأت تعطــي األولويــة لهــذه
الرتبيــة أكــر مــن ذي قبــل ،وتقــدم للحكومــات الدعــم املــايل
الــروري لهــذه الغايــة .وبالرجــوع إىل الوثيقــة التــي أنتجهــا
كرافــورد ديدمــان ( ((()Grawford Dedmanســنة  ،2014نجــد
أن التحليــل الــذي قامــت بــه منظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة
والعلــوم والثقافــة (اليونســكو  )UNESCOحــول الرتبيــة
الخاصــة يف البلــدان الســائرة يف طريــق النمــو ،يقــر أن «يف
 26بلــدا مــن تلــك البلــدان ،كانــت املنظــات غــر الحكوميــة
تعتــر املصــدر األســايس للتمويــل ،بينــا تقــدم تلــك املنظــات،
يف بلــدان أخــرى مــا قــد يصــل أحيانــا إىل  40%مــن تكلفــة
اللــوازم الرضوريــة لتلبيــة الحاجــات الخاصــة»(.((1

قــد يكــون مــن غــر املالئــم أن نعالــج الرتبيــة الدامجــة دون أن
نهتــم مبســألة التكلفــة .ومــع ذلــك ،تنبغــي اإلشــارة إىل أنــه مــن
الصعــب أن نحصــل عــى معطيــات قابلــة لالســتعامل ،وموثــوق
بهــا ،وميكــن التوليــف بينهــا بســهولة يف إطــار تحليــل مقــارن ميكــن لطــرق ومعايــر التمويــل املعتمــدة مــن قبــل الســلطات
عــى الصعيــد الــدويل .لذلــك ،ال ميكــن أن نتعــرف ،يف هــذا املحليــة أو الوطنيــة أو الدوليــة إمــا أن تشــجع وإمــا أن تعيــق
الصــدد ،ســوى عــى االتجاهــات العامــة.
عمليــة الدمــج .وانطالقــا ،مــن هــذا املعطــى ،يبــدو أن البلــدان
وهكــذا ،نالحــظ ،عــى العمــوم ،أربعــة اتجاهــات تتعــارض املؤهلــة أكــر مــن غريهــا لدعــم الرتبيــة الدامجــة هــي البلــدان
التــي تحظــى بنظــام المركــزي قــوي ،والتــي تنقــل امليزانيــات
فيــا بينهــا:
املتعلقــة بالحاجــات الخاصــة مــن املركــز إىل املؤسســات
هناك نقاشات ال نهاية لها بني:
الجهويــة(.((1
▪▪فريــق يــرى أن الرتبيــة الدامجــة غــر قابلــة للبقــاء مــن يف كثــر مــن األحيــان ،ال يخضــع وضــع ميزانيــة الرتبيــة الدامجة
الناحيــة االقتصاديــة ،وأن متــدرس التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة ملســتوى املــوارد فحســب ،وإمنــا ،يخضــع أيضــا ،للطريقــة
يف املــدارس العاديــة يكلــف أكــر مــا يكلــف االحتفــاظ بهــم التــي تــوزع وتســند بهــا األمــوال ،أو لطريقــة الحصــول عليهــا
يف نظــام تربــوي معــزول ومســتقل.
وتعبئتهــا .ولنســجل أنــه توجــد ثالثــة أنــواع مــن املــوارد:
▪▪وفريــق آخــر يعــرف بعــدم فعاليــة املحافظــة عــى تعــدد ▪▪مــوارد موجــودة ومعبــأة ســلفا ،ومحــدودة :يتعلــق األمــر
أنظمــة اإلدارة ،والخدمــات ،والفاعلــن عــى املــدى البعيــد ،بامليزانيــات الوطنيــة املقيــدة ،وباملســاعدة الدوليــة املنتظمــة،
ويــرى أن تكلفــة إقصــاء األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن ومداخــل اآلبــاء املتفاوتــة ،الــخ.
النظــام الرتبــوي العــادي باهظــة الثمــن جــدا عــى املــدى
املتوســط ،وذلــك ســواء بالنســبة لهــؤالء األطفــال ،أو بالنســبة ▪▪مــوارد موجــودة ولكنهــا غــر معبــأة بعــد ،بســبب غيــاب
الوقــت أو الكفايــات ،أو التدبــر االســراتيجي ،أو االبتــكار،
للبــاد.
الــخ.
عنــد قــراءة التقريــر الــدويل حــول تتبــع الرتبيــة((( ،نالحــظ
أن تغيــرا ملحوظــا يجــرى حاليــا .وبالفعــل ،فحتــى إىل عهــد ▪▪مــوارد موجــودة ولكــن الفاعلــن ال يعرفونهــا بعــد بســبب
قريــب ،مل تكــن الرتبيــة تشــكل قطــاع اســتثامر ذا أولويــة نقــص يف املعرفــة و/أو عــدم القــدرة عــى اســتعامل األدوات.
8. Rendre des comptes en matière d’éducation, tenir nos engagements. Rapport mondial de suivi sur l’éducation, Ed. Unesco, 2017/8
9. Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014.
10. Ibid
11. Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014
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ويف الختــام ،نســجل أنــه يجــب تقويــة مجهــودات التعــاون
الــدويل والوطنــي ،والرشاكــة بــن القطــاع العمومــي والقطــاع
الخــاص ،مــن جهــة ،وتحســن التنســيق بــن مختلف املســتويات
(املحــي ،والوطنــي والــدويل) أثنــاء التطبيــق والتتبــع واملســاءلة
واملحاســبة ،مــن جهــة ثانيــة.

▪▪أمناط متدرس األطفال يف وضعية إعاقة؛
▪▪مقاربــات تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة الداعمــة
للتصــورات االجتامعيــة؛
▪▪الغايات االجتامعية للمدرسة.

ويالمــس هــذا الفصــل ،أيضــا ،الســؤال الــذي يــردد باســتمرار،
خالصة
مــن خــال إنجــاز دراســة مقارنــة دوليــة حــول تربيــة األطفــال واملتعلــق بالتوتــر القائــم بــن التكلفــة والرتبيــة الدامجــة.
يف وضعيــة إعاقــة ،يهــدف هــذا التقريــر إىل فهــم املكانــة التــي وبالنظــر إىل نتائــج هــذه املقارنــة ،يبــدو تحليــل تطــور
يحتلهــا النمــوذج املغــريب بــن العزلــة واالنفتــاح ،بــن تراتبيــة السياســة العموميــة املغربيــة يف مجــال تربيــة األطفــال يف
الفاعلــن والتعــاون ،بــن وحــدة املامرســات وتنوعهــا.
وضعيــة إعاقــة رضوريــا .فكيــف ينظــر إىل هــذه الرتبيــة عــى
وأمــام هــذا الباراديغــم الجديــد للرتبيــة الدامجــة ،يصــف هــذا املســتوى املؤسســايت؟ هــل توجــد رؤيــة عموميــة واضحــة
التقريــر التصــورات املختلفــة ملســألة الرتبيــة ،ومييــز فيهــا بــن ومشــركة بــن مختلــف القطاعــات؟ هــل اســتطاعت الربامــج
املؤسســاتية املتبعــة لحــد اآلن يف املغــرب أن تســاعد الرتبيــة
ثــاث صنافــات رئيســية هــي:
الدامجــة لألطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة؟
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نحو تربية دامجة

الفصل الرابع.
تحليل تطور السياسات والبرامج المتعلقة بتربية
األطفال في وضعية اإلعاقة
 .1.1التوجهات الكبرى لتربية األطفال في وضعية
إعاقة :القوانين اإلطار

تحتــل الرتبيــة حاليــا مكانــة الصــدارة يف جــدول أعــال التنميــة
يف املغــرب .وقــد شــجع عــى هــذا االهتــام املتزايــد بالرتبيــة
وجــود نصــوص مفتاحيــة تحيــل بقــوة- ،وإن كان ذلــك ال يتــم عرف تطور هذه التوجهات ثالث مراحل:
دامئــا بصــورة مبــارشة ،-إىل تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .1.1.1 .مرحلــة حاميــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة :املقاربــة
املتخصصــة
يتوفــر اإلطــار القانــوين لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة اليوم
عــى جميــع العنــارص الرضوريــة ليصــر واضحــا بالنســبة لــكل
األطـراف املعنيــة .ولهــذا يبــدو رضوريــا أن نقــوم بتحليــل تلــك
النصــوص مــن أجــل توضيــح املصطلحــات ،ومــن أجــل فهــم
أفضــل للسياســة الرتبويــة الوطنيــة الخاصــة بأولئــك األطفــال.

ظهــر أول إجــراء لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف
املغــرب ســنة  1982مــع بدايــة حاميــة األشــخاص املكفوفــن(((،
وقــد اقــرح حينئــذ تعليمهــم يف مؤسســات متخصصــة بوصفــه
الخيــار الوحيــد.

وقــد بقــي هــذا العــرض محــدودا أمــام الطلــب املتزايــد ،ومل
 .1األسس التشريعية الوطنية للتربية
يتمكــن مــن وضــع الجســور الالزمــة بــن املــدارس املتخصصــة
الدامجة
عرفــت إرادة مقاربــة مســألة اإلعاقــة انطالقــا مــن مقاربــة ومؤسســات التعليــم العمومــي.
قانونيــة دفعــة قويــة مــع اإلشــارات املتعلقــة باألشــخاص يف ثــم تبــع ذلــك إجــراء آخــر ســنة  1992يضمــن الحاميــة
وضعيــة اإلعاقــة الــواردة يف تصديــر دســتور اململكــة املغربيــة االجتامعيــة لــكل األشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة(((.
لســنة  ،2011وباألخــص يف فصلــه  34الــذي أرىس ألول مــرة يف
غــر أن هــذا النــص يــريس املقاربــة اإلدماجيــة للرتبيــة باعتبارها
تاريــخ املغــرب املعــارص املبــادئ التاليــة:
قاعــدة عامــة ،ويدعــو يف الوقــت نفســه إىل نظام مــزدوج يجمع
 نبــذ ومحاربــة كل شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد أي كان بــن اإلدمــاج يف املــدارس وإنشــاء بنيــات الرتبيــة املتخصصــة.بســبب إعاقتــه.
إن عبــارة «كلــا كان ذلــك ممكنــا» الــواردة يف هــذا النــص ال
 إعطــاء األولويــة لالتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا تشــجع تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .ذلــك أن التوجيــهاملغــرب ،وفــور نرشهــا ،عــى الترشيعــات الداخليــة للبــاد ،نحــو النظــام العــادي أو املتخصــص ظــل يتوقــف عــى حــدة
والعمــل ،تبعــا لذلــك ،عــى مالءمــة الترشيعــات الوطنيــة القصــور الــذي يعــاين منــه الطفــل .وهــو قصــور يحــدد معايــره
معهــا.
مرســوم لــوزارة الصحــة((( ،يقســم أنــواع القصــور الــذي ميكن أن
وهــو األمــر الــذي يعتــر اعرتافــا بســمو االتفاقيــة الدوليــة يعــاين منــه الطفــل يف وضعيــة إعاقــة إىل أربــع فئــات :برصيــة،
حــول حقــوق الطفــل ( ،)CIDEواالتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق وحركيــة ،وذهنيــة ،وســمعية .ومييــز فيهــا بــن ثــاث درجــات
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ( ،)CRDPHاللتــن صــادق مــن الحــدة :خفيفــة ،ومتوســطة ،وعميقــة أو حــادة.
عليهــا املغــرب عــى التــوايل ســنة  ،1993و ،2009واعرتافــا يقــوم هــذا النظــام عــى تصــور طبــي لإلعاقــة ،وهــو تصــور
بــرورة مواءمــة كل الجهــاز الترشيعــي الوطنــي مــع مقتضيات يقيــس القصــور أكــر مــا يقيــس وضعيــة اإلعاقــة ،مبــا أنــه ال
ومبــادئ تلــك االتفاقيــات ،وخاصــة منهــا املتعلقــة باملســاواة ،يوجــد معيــار يقيــس النقــص الحاصــل يف املشــاركة االجتامعيــة.
واالســتقاللية ،والدمــج.
 .1ظهري رقم  246-82-1بتاريخ  6مايو  1982املتعلق باملصادقة عىل القانون رقم  81-5الخاص بالحامية االجتامعية للمكفوفني وضعاف البرص.
 .2القانــون رقــم  07-92املتعلــق بحاميــة األشــخاص املعاقــن ،ظهــر رقــم  1-92-30بتاريــخ  22ربيــع األول  10( 1414شــتنرب  .)1993الجريــدة الرســمية رقــم 4225
بتاريــخ  4جــادى األوىل  20( 1414أكتوبــر .)1993
 .3رقم  1977-98بتاريخ  2رجب  23 /1419أكتوبر 1998
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 .2.1.1مرحلة اإلدماج القائم عىل تعدد التخصصات
يف ســنة  2000أدخــل امليثــاق الوطنــي للرتبيــة والتكويــن يف
الدعامــة  14مفهــوم األشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة الــذي
يشــمل كل األشــخاص الذيــن يوجــدون يف وضعيــة هشــة،
وخاصــة منهــم األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .وقــد دعــا إىل
تيســر ولــوج هــؤالء األشــخاص املؤسســات التعليميــة باتخــاذ
مجموعــة مــن اإلج ـراءات تشــمل ،زيــادة عــى تســهيل ولــوج
البنايــات واملرافــق التعليميــة بتكييــف هندســتها ،تكييــف
الربامــج التعليميــة ،وطرائــق التأطــر وأســاليبه مــع األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة .ويشــر امليثــاق بوضــوح إىل أن متــدرس هــؤالء
األطفــال يجــب أن يكــون يف إطــار املــدارس العاديــة.

الخاصــة بحقــوق األشــخاص ذوي إعاقــة ( )CRDHالتــي
صــادق عليهــا املغــرب ســنة .2009
وقــد خصــص هــذا القانــون فصــا خاصــا برتبيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ،يلــح عــى حــق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
يف االســتفادة مــن الرتبيــة والتعليــم والتكويــن يف كل األســاك
التعليميــة ،مبــا يف ذلــك الحــق يف االختيــار ،بــكل حريــة،
للمســالك التــي يرغبــون متابعــة الدراســة فيهــا .وال ميكــن
لإلعاقــة أن تكــون ،يف أي حــال مــن األحــوال ،ســببا يف الحيلولــة
دون التمتــع بهــذا الحــق ،أو الحــد مــن مامرســته.

عمــل هــذا القانــون عــى مأسســة مقاربــة وأنشــطة كانــت
وزارة الرتبيــة الوطنيــة قــد رشعــت فيهــا .فقــد كانــت اللجنــة
ويف الوقــت نفســه ،ينــص امليثــاق عــى إرشاك وزارة الرتبيــة الجهويــة متعــددة التخصصــات الــواردة يف هــذا القانــون
الوطنيــة يف إحــداث املراكــز املتخصصــة ،دون تحديــد الكيفيــة موضــوع عــدة مذكــرات وزاريــة ســابقة ،لكــن إصــدار هــذا
التــي ســيتم بهــا التوجيــه نحــو تلــك املراكــز ،واالنتقــال إىل القانــون كان رضوريــا لتحديــد أدوار املهنيــن ومختلــف
املتدخلــن يف تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى
املــدارس العاديــة.
كل جهــة ،ولتحديــد العالقــات فيــا بينهــم.
ويشــر امليثــاق إىل أهميــة خدمــات الصحــة املدرســية لضــان
الوقايــة ،وفحــوص الكشــف والعــاج لألطفــال يف وضعيــة والتحــدي الكبــر الــذي يتعــن رفعــه يف الســنوات املقبلــة هــو
الحــرص عــى تجســيد هــذه املقاربــة الحقوقيــة يف مختلــف
إعاقــة.
النصــوص التطبيقيــة لهــذا القانــون اإلطــار.
 .3.1.1نحــو مقاربــة دامجــة مبنيــة عــى حقــوق األشــخاص يف
وزيــادة عــى هــذه املرجعيــات ،تجــب اإلشــارة إىل أن املجلــس
وضعيــة إعاقــة
الــوزاري املنعقــد يف شــهر شــتنرب  2018قــد اعتمــد مــروع
خصصــت الرؤيــة االسـراتيجية « 2030-2015مــن أجل مدرســة
قانــون إطــار جديــد إلصــاح نظــام الرتبيــة والتكويــن والبحــث
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء» رافعــة خاصــة باألشــخاص يف
العلمــي ،وضعتــه وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي
وضعيــة إعاقــة (الرافعــة الرابعــة) تحــت عنــوان «تأمــن الحــق
والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،اســتجابة لتوجيهــات
يف ولــوج الرتبيــة والتكويــن لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،أو يف
الرؤيــة االســراتيجية  .2030-2015وقــد جــاء هــذا القانــون
وضعيــات خاصــة».
اإلطــار ليعــزز حــق األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف الرتبيــة
ويــرى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أن بإدمــاج التوجيهــات املتضمنــة يف الرؤيــة االسـراتيجية ،وخاصــة
رفــع هــذا التحــدي هــو رهــان اإلنصــاف والعدالــة االجتامعيــة .منهــا التــي جــاءت يف الرافعــة  ،4واملتعلقــة بحــق األشــخاص
ولهــذا يتعــن عــى الســلطات الحكوميــة املكلفــة بالرتبيــة يف وضعيــة إعاقــة ،أو يف وضعيــات خاصــة ،يف ولــوج الرتبيــة
والتكويــن أن تقــوم بواجبهــا نحــو األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والتعليــم والتكويــن.
أو يف وضعيــات خاصــة ،حتــى تضمــن لهــم الحــق يف تعليــم
وتكويــن جيديــن ومندمجــن يف مكونــات املدرســة املختلفــة .2.1 .النصوص التنظيمية لتربية األطفال في وضعية
إعاقة

يف ســنة  ،2016رأى النــور القانــون  13-97املتعلــق بحاميــة
حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا((( .وخالفــا
للقانونــن املتعلقــن بالحاميــة االجتامعيــة املشــار إليهــا
أعــاه ،يقــوم هــذا القانــون اإلطــار عــى املقاربــة القانونيــة
التــي تســتلهم دســتور  2011واملقتضيــات املتعلقــة باالتفاقيــة
 .4الجريدة الرسمية رقم  6466بتاريخ  19مايو .2016
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توجــد عــدة نصــوص تنظيميــة تؤطــر وتهيــكل تربيــة األطفال
يف وضعيــة إعاقــة داخــل نظــام الرتبيــة الوطنية .وتلــك النصوص
غنيــة مــن حيــث تحســيس مســؤويل الرتبيــة الوطنيــة الجهويــن
واإلقليميــن .فهــي تحمــل املســؤولية ملديــري املــدارس الذيــن
يقــررون يف شــأن نــوع الدمــج املــدريس الــذي يالئــم كل حالــة
(((

خــال عقــد رشاكات معهــا ،أو مــن خــال إنشــاء مؤسســات
متخصصــة عهــد إليهــا برتبيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
وتكوينهــم .ومــن بــن تلــك الجمعيــات ،نجــد املنظمــة العلويــة
لرعايــة املكفوفــن يف املغــرب ( ،((()OA PAMومؤسســة اللــة
أســاء لألطفــال الصــم((( ،ومؤسســات أخــرى متخصصــة ترتكــز
أساســا يف محــور تطوان-الــدار البيضــاء.

عــى حــدة ،ويلزمهــم باألخــذ بعــن االعتبــار لطلــب األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة الخــاص بالتمــدرس ،وذلــك بوضعهــم
إمــا يف األقســام العاديــة ،أو بإدماجهــم يف أقســام اإلدمــاج
املــدريس املوجــودة ســلفا ،أو بإحــداث أقســام إدمــاج جديــدة
الســتقبالهم؛ وهــو مــا يعنــي ،يف ذات الوقــت ،التــزام وزارة
الرتبيــة الوطنيــة بتجهيــز أقســام اإلدمــاج وتكويــن املدرســن،
أو بإحالــة بعــض الحــاالت عــى املديريــة الجهويــة للرتبيــة
كانــت تلــك املراكــز املتخصصــة تشــتغل بــدون أي جــر
والتكويــن التــي يجــب عليهــا إيجــاد حــل لتمدرســهم.
يربطهــا بنظــام الرتبيــة الوطنيــة .وكانــت مراكــز املنظمــة
ــس تلــك النصــوص إحــداث لجــن العلويــة لرعايــة املكفوفــن هــي وحدهــا التــي أخذتهــا
وعــاوة عــى ذلــك ،تُ َأْ ِس ُ
متعــددة التخصصــات عــى مســتوى كل مديريــة إقليميــة الخريطــة املدرســية لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة بعــن االعتبــار .ومل
للرتبيــة والتكويــن ،يعهــد إليهــا بفحــص األطفــال يف وضعيــة تدمــج هــذه الــوزارة مراكــز أخــرى يف الخريطــة املدرســية إال
إعاقــة ،وتوجيههــم نحــو أجهــزة التمــدرس التــي تســتجيب خــال ســنوات التســعينات مــن القــرن املــايض .ويتعلــق األمــر
لحاجاتهــم .كــا أنهــا تنظــم ،تكييــف رشوط اجتيــاز االمتحانات ،أساســا مبؤسســة اللــة أســاء لألطفــال الصــم.
ومحتــوى املراقبــة املســتمرة واالمتحانــات ،مســتجيبة بذلــك
مل توضــع هــذه املؤسســات املتخصصــة املدعومــة رســميا مــن
للطلــب القــوي الصــادر عــن مهنيــي الرتبيــة واألرس.
قبــل وزارة الرتبيــة الوطنيــة ووزارة الصحــة موضــع تســاؤل
ومــع ذلــك ،فــإن تلــك النصــوص ال تقــدم حلــوال لــكل حــاالت ملــدة طويلــة ،وإمنــا تعــززت ،عــى العكــس مــن ذلــك ،خــال
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .فهــي ال تحــدد املعايــر التســعينات مــن القــرن املــايض بســبب التحــوالت العامــة التــي
البيداغوجيــة التــي يجــب اعتامدهــا يف القســم .وتركــز بشــكل عرفهــا نظــام الرتبيــة والتكويــن ،واالنشــغال مبعالجــة مشــكلة
أســايس عــى توجيــه األطفــال ،وعــى ملفاتهــم الطبيــة ،ولكنهــا «عــدم التكييــف املــدريس».
ال تشــدد مبــا فيــه الكفايــة عــى رضورة أخــذ حاجاتهــم الرتبويــة
 .2.2المقاربة اإلدماجية كقاعدة عامة
الخاصــة بعــن االعتبــار ،وال تنظــم الجســور بــن املراكــز
بــدأت أوىل التســاؤالت تطــرح حــول الرتبيــة املتخصصــة يف
املختصــة وأقســام اإلدمــاج املــدريس واملدرســة.
نهايــة التســعينات مــن القــرن املــايض ،وباألخــص يف بدايــة
وعــى العمــوم ،تفتقــر تلــك النصــوص التنظيميــة إىل الدقــة ســنوات األلفيــة الثانيــة .كــا تطــورت التحاليــل النقديــة لهــذه
فيــا يخــص املقاربــة واالســراتيجية واألهــداف والوســائل الرتبيــة مــع انتشــار بعــض التجــارب الدوليــة املتعلقــة بانفتــاح
والنتائــج املتوقعــة؛ كــا تتضمــن بعــض الخلــط بــن مفهــوم تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــى الوســط املــدريس.
اإلدمــاج ،ومفهــوم الدمــج.
ويتعلــق األمــر بالنقــد الــذي اســتهدف األماكــن العالجيــة
املغلقــة ،واملدرســة التــي تعــزز الفــوارق االجتامعيــة وتســاهم
 .2االنتقال من التربية الخاصة إلى التربية يف إعــادة اإلنتــاج االجتامعــي .ومــع هــذه االنتقــادات ،أثــرت
اإلدماجية ،ثم إلى الرؤية الدامجة في
مســألة قابليــة تربيــة األطفــال املــرح بكونهــم يف وضعيــة
المغرب
إعاقــة .وكان ذلــك هــو الوقــت املناســب الــذي بــدأ يطــرح فيــه
 .1.2التربية الخاصة ،تواجد تاريخي قديم في المغرب
ســؤال متــدرس هــؤالء األطفــال يف الوســط املــدريس.
تتأصــل جــذور الرتبيــة الخاصــة يف املغــرب بشــكل أســايس يف
التجــارب الرتبويــة مــع األطفــال ذوي إعاقــات حســية (برصيــة كانــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة قــد اقرتحــت إحــداث أقســام
أو ســمعية) يف نهايــة الســتينات مــن القــرن املــايض ،ثــم مــع خاصــة داخــل املــدارس االبتدائيــة الســتقبال بعــض األطفــال يف
األطفــال ذوي إعاقــات ذهنيــة منــذ ســنوات الثامنينيــات مــن وضعيــة إعاقــة «خفيفــة أو متوســطة» .ويتعلــق األمــر ،بشــكل
القــرن نفســه .فمــع اعتــاد املغــرب اإلعــان عــن حقــوق مــن األشــكال ،مبــروع إدمــاج مــدريس ســمي «أقســام اإلدمــاج
الطفــل يف بدايــة الســتينات مــن القــرن املــايض ،قــدم لبعــض املــدريس ( ،)CLISوذلــك يف إطــار مــروع رائــد ومبتكــر ينشــئ
الجمعيــات دعــا لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة مــن روابــط مؤسســاتية بــن املجتمــع املــدين واملدرســة .وهكــذا
 . 6تأسست سنة .1968
 . 7تأسست سنة .1972
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بــدأت الــوزارة يف تكويــن املدرســن املكلفــن بهــذه األقســام وبالفعــل ،فــإن نتائــج البحــث الوطنــي حــول اإلعاقــة الــذي
وتعيينهــم.
أنجزتــه كتابــة الدولــة املكلفــة بــاألرسة والطفولــة واألشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة ســنة  ،2004بدعــم تقنــي مــن قبــل منظمــة
يف ســنة  ،1994أحدثــت الجمعيــة املغربيــة لدعــم
 Handicap Internationalتبــن أن نســبة متــدرس األطفــال يف
ومســاعدة املعاقــن ذهنيــا مبدرســة املنظــر الجميــل بالربــاط
وضعيــة إعاقــة مل تتجــاوز .32,4%
( )A.M.S.A.H.Mمكانــا رائــدا هــو أول قســم لإلدمــاج
املــدريس التجريبــي الــذي كان يســتقبل األطفــال يف وضعيــة وملعالجــة هــذه الوضعيــة ،عقــدت كتابــة الدولــة املكلفــة
إعاقــة ذهنيــة .ويف ســنة  ،1996فكــرت املندوبيــة الســامية بــاألرسة والطفولــة واألشــخاص املعاقــن (املندوبيــة الســامية
لألشــخاص املعاقــن املحدثــة ،ووزارة الرتبيــة الوطنيــة يف إنشــاء لألشــخاص املعاقــن ســابقا) رشاكــة جديــدة مــع وزارة الرتبيــة
 15قســا لإلدمــاج املــدريس كمرحلــة تجريبيــة يف بعــض املــدن ،الوطنيــة ،واضعــة بذلــك خطــة عمــل مشــركة تحــث ،ألول
وخاصــة يف طنجــة ،والربــاط ،والــدار البيضــاء ،ومراكــش ،مــرة ،عــى إنشــاء لجنــة داخــل النيابــات اإلقليميــة (آنــذاك)
وأكاديــر ،وآســفي ،وبنــي مــال ،خــال الدخــول املــدريس لســنة لــوزارة الرتبيــة الســتقبال وتوجيــه األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
 ،1998-1997قصــد إعــداد األطفــال يف وضعيــة إعاقــة إىل
وقــد مكــن هــذا اإلجــراء مــن الزيــادة يف عــدد أقســام
اإلدمــاج الجــزيئ أو الــكيل يف األقســام العاديــة.
اإلدمــاج املــدريس الــذي بلــغ  87قســا ،تــم تجهيزهــا بــاألدوات
جميــع املذكــرات التــي أصدرتهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة بــن الديداكتيكيــة ،مــع توفــر تكويــن مســتمر للمدرســن الذيــن
ســنة  1998وســنة  ،2004كانــت تهــدف إىل إدمــاج األطفــال يف يعملــون يف تلــك األقســام ســنة .2005
وضعيــة إعاقــة كليــا أو جزئيــا يف األقســام العاديــة .وقــد تابــع
يف ســنة  ،2006وقعــت اتفاقيــة رباعيــة األطــراف لرتبيــة
كل املدرســن الذيــن كلفــوا بأقســام اإلدمــاج املــدريس الخمســة
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بــن ثالثــة قطاعــات وزاريــة (هــي
عــر دورات تكويــن يف فرنســا مبعيــة  12مفتشــا لفــرة تـراوح
وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،ووزارة الصحــة ،وكتابــة الدولــة املكلفــة
بــن  10و 15يومــا ملــدة أربــع ســنوات .واليــوم ،وبســبب
بــاألرسة والطفولــة واألشــخاص املعاقــن ،إضافــة إىل مؤسســة
اإلحــاالت عــى التقاعــد ،مل يبــق مــن أولئــك املدرســن ســوى
محمــد الخامــس للتضامــن) ملــدة ثــاث ســنوات ،ميتــد مجــال
أربعــة أو خمســة أشــخاص أصبحــوا خـراء يف موضــوع اإلعاقــة.
تطبيقهــا مــن مرحلــة التعليــم االبتــدايئ إىل املرحلــة الثانويــة
كانــت املندوبيــة الســامية لألشــخاص املعاقــن تتكلــف بتنســيق التأهيليــة واملراكــز املتخصصــة.
ملــف اإلعاقــة مــع جميــع القطاعــات الوزاريــة :الرتبيــة،
التزمــت األطــراف املوقعــة عــى هــذه االتفاقيــة بالوفــاء
الشــغل ،النقــل ...وكان هــذا الوضــع يخولهــا خــرة وطنيــة
بالتزاماتهــا كل يف مجــال عملــه .وهكــذا أنيطــت بــوزارة الرتبيــة
بخصــوص جميــع القضايــا املرتبطــة باإلعاقــة ،وباألشــخاص يف
الوطنيــة  14التزامــا تخــص الجوانب املتعلقة بإصــاح الفضاءات
وضعيــة إعاقــة.
املدرســية وتكييفهــا مــع حاجــات األطفــال املعنيــن ،وبتكويــن
أمــا ملــف الرتبيــة ،فقــد تأثــر بفعــل عــدم تقاســم املســؤولية مختلــف املتدخلــن (مــن مدرســن ،ومديريــن ومفتشــن ،الــخ)،
بــن املندوبيــة الســامية ووزارة الرتبيــة الوطنيــة.
وتزويــد املــدارس املعنيــة باملدرســن والتجهيــزات الرضوريــة،
ووضــع إطــار قانــوين للرتبيــة ،وأخــذ األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
مل ينطلــق تعميــم إدمــاج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة إال يف
بعــن االعتبــار عنــد وضــع الخريطــة املدرســية.
نهايــة التســعينات مــن القــرن املــايض .ومــع ذلــك ،بقــي
هــذا اإلدمــاج ملتبســا :فهــو يتخــذ أشــكاال مختلفــة :اإلدمــاج لكــن هــذه االتفاقيــة مل تطبــق يف الواقــع ،ومل يكــن لهــا وقــع
املســمى «الشــخيص» يف القســم العــادي ،واإلدمــاج املســمى ملمــوس عــى متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بســبب عــدم
«الجامعــي» ،والــذي هــو يف الواقــع تجميــع األطفــال يف أقســام رصــد ميزانيــة خاصــة مبخطــط عملهــا؛ الــيء الــذي حــال دون
خاصــة حســب نوعيــة إعاقتهــم .ويجمــع هــذا النمــوذج تفعيلــه ،وخاصــة مــا يتعلــق منــه بإحــداث أقســام اإلدمــاج
املســمى «التدرجــي» ( )en cascadeأجهــزة متنوعــة مــن املــدريس ،إذ مل يحــدث ســوى  120قســا مــن  800قســم
أكرثهــا إدماجــا ،إىل أكرثهــا متيي ـزا ،ويحافــظ عــى اســتمرارية املتوقعــة أصــا خــال ســنوات املخطــط الثــاث .وقــد أنجــزت
املراكــز املتخصصــة.
بعــض األعــال بدعــم مــن مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن؛
تتعلــق بتكويــن حــوايل خمســن مدرســا خــال التكويــن الــذي
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نظــم أثنــاء افتتــاح املركــز الوطنــي محمــد الســادس لألشــخاص
املعاقــن بســا ســنة .2006
ويف ســنة  ،2007وضعــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،بدعــم مــن
الســفارة الفرنســية ،وحــدة تكويــن خاصــة بتمــدرس األطفــال
ذوي الحاجــات الخاصــة ضمــن برنامــج التكويــن األســاس
للمدرســن املتدربــن .لكــن هــذه الوحــدة التــي وضعــت وفــق
رؤيــة مندمجــة ،بقيــت اختياريــة دون أن تكــون إلزاميــة.

األمــر أساســا بتنظيــم تكويــن مســتمر لفائــدة  500مــدرس
بتشــارك مــع مؤسســة محمــد الخامــس للتضامــن ســنة .2011
وهــذا هــو التكويــن الوحيــد الــذي نظمتــه وزارة الرتبيــة
الوطنيــة لفائــدة املدرســن يف هــذا املجــال .وقــد اكتفــت هــذه
الــوزارة فيــا بعــد بتكوينــات مســتمرة تنظمهــا األكادمييــات
الجهويــة للرتبيــة والتكويــن عــى الصعيــد الجهــوي برشاكــة مــع
الجمعيــات والتعــاون الــدويل.

وحاليــا ،ال تتوفــر وزارة الرتبيــة الوطنيــة عــى أي معطــى
وقــد َحـ َّـن فريــق مــن مديريــة تكويــن األطــر هــذه الوحــدة
وطنــي بخصــوص عــدد املدرســن الذيــن تــم تكوينهــم يف مجــال
ســنة  ،2010دون أن يغــر املقاربــة املندمجــة .ومنــذ ذلــك
اإلعاقــة عــى صعيــد كل جهــة أو إقليــم.
الحــن ،مل تخضــع أليــة مراجعــة حتــى بعــد إحــداث املراكــز
الجهويــة ملهــن الرتبيــة والتكويــن ( .)CRMEFرغــم املحــاوالت  .3.2نحو رؤية دامجة لألطفال في وضعية إعاقة
القليلــة التــي قامــت بهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة مــع املجتمــع  .1.3.2تجريــب جهــوي لنمــوذج الرتبيــة الدامجــة لألطفــال يف
املــدين ،وخاصــة «تحالــف الجمعيــات العاملــة يف مجــال إعاقــة
وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ:
التوحــد باملغــرب)» والتــي مل تســفر عــن اعتــاد مرجعيــة
جديــدة للتكويــن األســايس للمدرســن وفــق املقاربــة الدامجــة .يف ســنة  ،2013رشعــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة مبعيــة
اليونيســيف و  Handicap internationalيف تنفيــذ مــروع
أمــا عــى مســتوى املفتشــن ،فلــم يقــدم لهــم أي تكويــن حــول يــروم إنجــاز تشــخيص متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــى
اإلعاقــة ،واقتــرت وزارة الرتبيــة الوطنيــة عــى تنظيــم دورات مســتوى األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة ســوس
للتكويــن املســتمر مــن أجــل تحسيســهم باملقاربــة الدامجــة ،ماســة درعــة((( ومنذجــة جهــاز التمــدرس الدامــج لألطفــال يف
وذلــك يف إطــار رشاكــة مع الســفارة الفرنســية يف املغــرب ،وبعض وضعيــة إعاقــة.
الجمعيــات ،ومنظمة اليونيســيف ،و .Handicap international
وقــد مكــن هــذا التشــخيص مــن الوقــوف عــى ثالثة مســتويات
ويف املجمــوع كُـ ِّو َن  82مفتشــا فقــط.
مــن العراقيــل والحواجــز التــي مــا زالــت تقــف يف وجــه دمــج
ومــع املخطــط االســتعجايل ،رأى النــور مــروع ســمي  :E1.P7األطفــال يف وضعيــة إعاقــة((( ،وهــي:
«إنصــاف األطفــال والجامعــات ذوي االحتياجــات الخاصــة».
لكــن اســتعامل املصطلحــات املتعلقــة باالحتياجــات الخاصــة ▪▪إن األجهــزة املتوافــرة حاليــا لتمــدرس األطفــال يف وضعيــة
القامئــة عــى النمــوذج الفــردي ،ينــم عــن تصــور طبــي لإلعاقــة إعاقــة ال تســتجيب بشــكل مالئــم إلرادة سياســية واضحــة،
الراســخ لــدى صاحــب الق ـرار املغــريب ،عــى الرغــم مــن كــون وال اللت ـزام صــادق للدولــة يف مجــال تربيــة هــؤالء األطفــال؛
املصادقــة عــى االتفاقيــة بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة ▪▪إن التمثــات الســلبية إزاء األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــا
تتجــه كلهــا صــوب املقاربــة الدامجــة.
ت ـزال قامئــة .وهــي ترتبــط بعوامــل ثقافيــة ،وأيضــا باملعرفــة
انتهــى العمــل باملخطــط االســتعجايل ســنة  ،2012وأعطــى املحــدودة لقــدرات أولئــك األطفــال ولحقهــم يف متــدرس ذي
التقريــر الــذي قدمــه وزيــر الرتبيــة الوطنية أمــام لجنــة التعليم جــودة؛
والثقافــة واالتصــال يف مجلــس النــواب تفاصيــل إنجــازات هــذا
املخطــط دون أدىن إشــارة لحصيلــة املــروع .E1P7

اســتطاع هــذا املــروع -الــذي وضــع خــارج مخطــط العمــل
الــذي اتفقــت عليــه القطاعــات الوزاريــة املعنيــة يف إطــار
االتفاقيــة رباعيــة األط ـراف -أن ينجــز بعــض األعــال بشــكل
خجــول وفــق مــا أقــرت بــه وزارة الرتبيــة الوطنيــة .ويتعلــق

▪▪إن عــدم ولــوج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة الرتبيــة الدامجــة
الجيــدة يعــود إىل غيــاب تكويــن أســايس ومســتمر يعــد األطــر
البيداغوجيــة للتكفــل ،بيداغوجيــا وإداريــا ،بهــؤالء األطفــال،
وإىل غيــاب بنيــات تحتيــة تحــرم املعايــر الدوليــة لتســهيل
وصــول هــؤالء األطفــال إىل املــدارس وأقســام الدراســة.

 . 8أصبحت جهة سوس ماسة يف التقسيم الجهوي الجديد سنة .2015
 . 9التقريــر الرتكيبــي :حالــة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بجهــة ســوس ماســة ،فربايــر  Handicap International ،2014برشاكــة مــع األكادمييــة الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن بجهــة ســوس ماســة ومنظمــة اليونيســيف.
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وعــى أســاس هــذا التشــخيص ،قامــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة،
ممثلــة يف األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن لجهــة ســوس
ماســة ،بتجريــب منــوذج الرتبيــة الدامجــة يف التعليــم االبتــدايئ
منــذ ســنة  ،2014ورشعــت يف تجريبــه عــى مســتوى الثانــوي
اإلعــدادي ســنة .2017

وضعيــة إعاقــة ،والتــي تتوفــر عــى خــرة يف مجــال الخدمــات
الرتبويــة القامئــة أساســا عــى االســتقاللية والتنشــئة؛ كــا لجأت،
كذلــك ،إىل الجمعيــات التــي تؤمــن خدمــات بيداغوجيــة،
وخاصــة املنظمــة العلويــة لرعايــة املكفوفــن ،ومركــز اللــة
أســاء لألطفــال الصــم.

املقاربــة املــوىص بهــا يف ختــام هــذا التجريــب هــي مقاربــة يف ســنة  ،2016بلــغ عــدد املراكــز السوســيو-تربوية املتخصصــة
متعــددة االختصاصــات وتشــاركية .فهــي تتمحــور حــول لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة  157مركـزا عــى الصعيــد الوطنــي.
جهــاز يؤمــن جســورا بــن مختلــف خدمــات الدعــم واملراكــز تتوفــر فقــط  149جمعيــة مــن الجمعيــات املســرة ألقســام
اإلدمــاج املــدريس داخــل املــدارس عــى رشاكات مــع وزارة
املتخصصــة واملــدارس(.((1
الرتبيــة الوطنيــة.
 .2.3.2صياغــة إطــار مرجعــي للهندســة املنهاجيــة ألقســام
الرتبيــة الدامجــة
ويؤكــد اإلطــار املرجعــي للهندســة املنهاجيــة للرتبيــة الدامجــة
الــذي نرشتــه وزارة الرتبيــة الوطنيــة بتاريــخ  15ديســمرب
مــوازاة مــع هــذه التدخــات عــى الصعيــد الجهــوي ،رشعــت
 2017نيــة هــذه الــوزارة االنتقــال مــن مقاربــة إدماجيــة إىل
وزارة الرتبيــة الوطنيــة مبعيــة اليونيســيف ،يف إنجــاز مــروع
مقاربــة دامجــة .باســتبدال عــى األقــل تســمية «قســم اإلدمــاج
صياغــة إطــار مرجعــي للهندســة املنهاجيــة يف ألقســام الرتبيــة
املــدريس» باســم «القســم الرتبيــة الدامجــة» (.)CEI
الدامجــة ،وأطلقــت ورش تكييــف االمتحانــات واملراقبــة
املســتمرة يف التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي والثانــوي.
لكــن هــذا اإلطــار املرجعــي يثــر عــدة تســاؤالت حــول املقاربــة
نفســها .فهــي توصــف بكونهــا دامجــة عندمــا نتحــدث عــن
وقــد اســتغرق تجريــب وصياغــة اإلطــار املرجعــي لهندســة
النوايــا ،ولكنهــا تبقــي إدماجيــة يف املامرســة والواقــع.
منهــاج أقســام الرتبيــة الدامجــة خمــس ســنوات ،ومــر بأربــع
مراحــل:
ومــن خــال تحليــل اإلطــار املرجعــي ،نالحــظ وجــود نقــط
ضعــف وقــوة يف إعــادة الهيكلــة الجديــدة لتمــدرس األطفــال
 .1تشــخيص وضعيــة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــى
يف وضعيــة إعاقــة.
مســتوى أقســام اإلدمــاج املــدريس؛
ومن جملة نقط ضعفها:
 .2صياغة البطاقات البيداغوجية؛
▪▪يحافــظ اإلطــار املرجعــي عــى املقاربــة الطبية/العجزيــة
 .3التجريب؛
لإلعاقــة .وهــو يقــرح تدخــل فريــق متعــدد التخصصــات،
 .4املصادقة عىل اإلطار املرجعي.
ولكنــه ال يوضــح تركيبتــه ،ويــرك املجــال مفتوحــا لتأويــات
املســؤولني عــن املؤسســات التعليميــة.
اســتغرقت مرحلــة التجريــب وقتــا أكــر مــن املتوقــع ،بســبب
عــدم «توافــر» الخــرة يف مجــال تكييــف الربامــج واملنهــاج ▪▪تســجيل األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف قســم الرتبيــة
لحاجيــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .ذلــك أن هنــاك نــدرة يف الدامجــة عــوض تســجيلهم يف قســم عــادي ،دليــل عــى أن
خـراء التكييــف البيداغوجــي يف املغــرب ،حيــث نجــد ،بشــكل املقاربــة املعتمــدة هــي مقاربــة إدماجيــة أكــر مــن كونهــا
خــاص ،خــراء يف التوعيــة والحقــوق والتحســيس .ولهــذا كان دامجــة .وهــذا يعنــي ويوحــي كذلــك ،أنــه يجــب تســجيل
عــى أطــر وزارة الرتبيــة الوطنيــة أن يكونــوا أنفســهم اعتــادا جميــع األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف قســم الرتبيــة الدامجــة.
عــى التجربــة امليدانيــة(.((1
وقــد لجــأت وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،أيضــا ،إىل الجمعيــات التــي
تســر املراكــز املتخصصــة ،االجتامعيــة والرتبويــة ،لألطفــال يف

 . 10منــوذج الرتبيــة الدامجــة باملغــرب :تجربــة األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن بجهــة ســوس ماســة ،نونــر 2015؛  Handicap Internationalبرشاكــة مــع
األكادمييــة ومنظمــة اليونيســيف.
 . 11حسب وزارة الرتبية الوطنية.
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▪▪إن االنتقــال يف اتجــاه واحــد هو وحده املســموح بــه يف هذا  .3تطور تربية األطفال في وضعية إعاقة:
النظــام ،وهــو مــا يطــرح مشــكال بالنســبة لألطفــال يف وضعيــة معطيات إحصائية

إعاقــة ،الذيــن تتــوزع حاجاتهــم بــن القســم العــادي وقســم رغــم وجــود إطــار ترشيعــي مشــجع ،ووجــود اســراتيجيات
الرتبيــة الدامجــة ،ويحتاجــون إىل االنتقــال مــن أحدهــا إىل وطنيــة تتطــور بشــكل إيجــايب ،فــإن ولــوج األطفــال يف وضعيــة
اآلخــر ،وفــق تلــك الحاجــات .كــا أن هــذا اإلطــار املرجعــي ال إعاقــة الرتبيــة يبقــى أحــد التحديــات الكــرى يف املغــرب.
يبــن أيــة رابطــة باملراكــز املتخصصــة التــي بوســعها أن تدعــم
وبالفعــل ،فإننــا نالحــظ ،بــن البحــث الوطنــي األول حــول
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
اإلعاقــة( ((1لســنة  ،2004والبحــث الــذي أجــري ســنة (،2014((1
أمــا مواطــن القــوة الكامنــة يف هــذا اإلطــار املرجعــي فإنهــا زيــادة طفيفــة يف نســبة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
تتمثــل يف كونــه يقــرح أدوات تســهل دمــج األطفــال يف وضعيــة التــي انتقلــت مــن  32,4%ســنة  2004إىل  55,1%ســنة .2014
إعاقــة .ويتعلــق األمــر مبــروع املؤسســة الدامجــة واملــروع
رسم بياين  .1تطور نسبة متدرس األطفال يف وضعية إعاقة
الرتبــوي الفــردي للطفــل يف وضعيــة إعاقــة ،اللذيــن ميكنــان
الذين ترتاوح أعامرهم بني  4و 15سنة
مــن التكفــل بالحاجــات الرتبويــة للطفــل يف وضعيــة إعاقــة مــن
خــال تكييــف تنظيمــي وتربــوي وبيداغوجــي.
وتبقــى مســألة تكويــن املديريــن واملدرســن مطروحــة مــن
أجــل وضــع تلــك األدوات ،وتتبعهــا ،وتقييمهــا.

2014

55,10%

2004

32,40%

بعــد مرحلــة التفكــر ،ووضــع اإلطــار املرجعــي ،والتجريــب،
أطلقــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة يف شــهر فربايــر مــن ســنة 2018
مرحلــة جديــدة مــن هــذا املــروع تتعلــق بصياغــة دالئــل املرجع :معطيات تقارير البحث الوطني حول اإلعاقة  2014-2004املنجزة عىل
التوايل من طرف كتابة الدولة املكلفة باألرسة والطفولة واألشخاص املعاقني
تفــر اإلطــار املرجعــي للهندســة املنهاجيــة ،وتكــون يف متنــاول
ووزارة التضامن واملرأة واالرسة والتنمية االجتامعية
مجمــوع املهنيــن والفاعلــن املتدخلــن يف تربيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة .ومــوازاة مــع ذلــك ،وضعــت جهــازا للتكويــن مــن بــن  407.640طفــل يف وضعيــة إعاقــة الذيــن تــراوح
املســتمر لفائــدة هــؤالء الفاعلــن ،وخطــة لتكويــن املكونــن أعامرهــم بــن  4و 15ســنة  55,1% ،2014فقــط هــم الذيــن
دخلــوا املدرســة .ويعــود ذلــك إىل كــون النظــام الرتبــوي ال
عــى صعيــد كل جهــة.
يســتجيب لحاجــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وال لحقوقهم.
وبهــذه الطريقــة ،تتمنــى وزارة الرتبيــة الوطنيــة أن تؤطــر كل
التكوينــات املنظمــة حــول تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة وحســب البحــث الوطنــي حــول اإلعاقــة الــذي أنجــز ســنة
 ،2014يوجــد  2.264.672شــخص يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب،
حتــى تســتجيب لرؤيــة تربيــة دامجــة موحــدة.
ال يتوفــر  45,5%منهــم عــى أي مســتوى درايس ،وتــردد 4,6%
وقــد فكــرت وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،أيضــا ،يف دمــج األطفــال منهــم فقــط عــى التعليــم األويل ،بينــا حصــل  3,6%منهــم
يف وضعيــة إعاقــة يف التعليــم األويل .ويبــدو أن هــذا النمــوذج عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ ،و 2,5%عــى مســتوى التعليــم
ليــس موضــوع إجــاع الفــرق التــي عهــد إليهــا بالتفكــر يف الثانــوي ،وبلــغ مســتوى التعليــم العــايل  1,8%منهــم فقــط.
هــذا املوضــوع .ويبقــى النقــاش مفتوحــا حــول صالحيــة قســم
اإلدمــاج عــى مســتوى التعليــم األويل .ويف هــذا الصــدد ،أعــرب إن النســبة الوطنيــة للتمــدرس ضمــن رشيحــة األطفــال يف
بعــض الفاعلــن عــن اســتيائهم مــن تكـرار تجربــة برهنــت عــى وضعيــة إعاقــة الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  6إىل 17ســنة هــي
محدوديتهــا يف التعليــم االبتــدايئ عــوض الدمــج الــكيل لألطفــال ( 41,8%فقــط  33000طفــل يف وضعيــة إعاقــة متمدرســون).
يف وضعيــة اإلعاقــة ضمــن األقســام العاديــة ،خاصــة وأن كل ويبــن الفــارق بــن هــذه النســبة ونســبة  55,1%املشــار إليهــا
مبــادئ تقبــل اآلخــر ،وتقبــل الفــوارق ،تتكــون يف مرحلــة أعــاه وجــود انقطــاع عــدد مهــم مــن هــؤالء األطفــال عــن
الدراســة بــن ســن  4و 6ســنوات ،أو بــن  15و 17ســنة .وميكــن
الطفولــة األوىل ويف ســن مــا قبــل املدرســة.
ربــط هــذه األرقــام بالتــرب املــدريس بعــد التعليــم االبتــدايئ
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 . 12املنجز من طرف كتابة الدولة املكلفة باألرسة والطفولة واألشخاص املعاقني.
 .13املنجز من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
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الــذي لوحــظ يف امليــدان ،والــذي ســنقدمه يف الفصــل املــوايل ،يف وضعيــة إعاقــة متمدرســات ،مقابــل  49,2%مــن الذكــور).
وهــو مــا يؤيــد املعطيــات الكيفيــة لتقييمنــا.
ويوفــر نفــس البحــث بعــض املعطيــات بخصــوص نــوع
ال يتبــع تغــر نســبة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة نفــس املؤسســة التعليميــة التــي يــدرس فيهــا األطفــال يف وضعيــة
االتجــاه الــذي نالحظــه لــدى الفئــة املتمدرســة العامــة التــي إعاقــة منهــا:
تــراوح أعامرهــا بــن  6و 17ســنة .وهكــذا ،نجــد أن نســبة
  76%من أولئك األطفال املتمدرسني يدرسون يف املدارس؛التمــدرس املســجلة لــدى التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة الذيــن
تـراوح أعامرهــم بني  6و 11ســنة ،هــي  ،37,8%يف الوقت الذي  -و 5%منهم استفادوا من تأطري متخصص وخاص؛
تصــل فئــة تلــك النســبة  99,5%لــدى مجموعــة فئــة التالمــذة
  15%يدرســون يف مؤسســات متخصصــة (جمعويــة أوالذيــن ينتمــون لنفــس رشيحــة الســن .كــا أن نســبة متــدرس
خاصــة بشــكل عــام)؛
التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة البالغــن مــن العمــر  12حتــى 14
ســنة ال تتعــدى 50,1%؛ بينــا تصــل تلــك النســبة  87,6%لــدى  -و 4%مــن األطفــال املتمدرســن يدرســون يف بيوتهــم يف
بنيــة مــا قبــل مدرســية تقليديــة...
مجمــوع التالمــذة الذيــن ينتمــون لنفــس الرشيحــة العمريــة.
وأخـرا ،نســبة متــدرس تالمــذة الرشيحــة العمريــة  17-15ســنة رسم بياين  .3نوع مؤسسات متدرس األطفال يف وضعية إعاقة
هــي  39,9%لــدى التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة ،و 61,1%لــدى
5%
مجمــوع تالمــذة هــذه الرشيحــة العمريــة(.((1
رسم بياين  .2نسبة متدرس التالمذة واألطفال يف وضعية إعاقة
حسب الفئة العمرية
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املرجع :تقرير البحث الوطني حول اإلعاقة  2014املنجز من طرف وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ  :ﻗﺴﻢ ﻋﺎﺩﻱ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ  :ﻗﺴﻢ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻀﺎﻧﺔ ،ﻣﺪﺭﺳﺔﻗ�ﺁﻧﻴﺔ ،ﺍﻟ�ﻴﺖ..

املصدر :تقرير البحث الوطني حول اإلعاقة  2014املنجز من طرف وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

تجــدر اإلشــارة إىل أن املعطــى الرســمي الوحيــد املتوافــر عــى
صعيــد وزارة الرتبيــة الوطنيــة هــو عــدد األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة املتمدرســن يف األقســام العاديــة ،والــذي يبلــغ 80.000
طفــل دون تصديــر نوعيــة اإلعاقــة أو الجنــس أو الجهــة أو
مســتوى دراســتهم .بالرغــم مــن وجــود مكــون «اإلعاقــة» عــى
مســتوى نظــام «مســار» منــذ ســنة  ،2017والــذي ميكــن مــن
تحديــد  4أنــواع مــن القصــور :قصــور حــريك وقصــور بــري
وقصــور ســمعي وقصــور ذهنــي.

يعيــش األطفــال يف وضعيــة إعاقــة غــر املتمدرســن متييــزا
مزدوجــا ،فهــم يتقاســمون مــع أقرانهــم نفــس الحواجــز التــي
تحــول دون التمــدرس والبقــاء يف املدرســة يف حــال ولوجهــا
(كالحواجــز التــي يعــاين منهــا أطفــال العــامل القــروي ،ومشــاكل
متــدرس الفتــاة ،الــخ) ،ويعانــون ،زيــادة عــى ذلــك ،مــن
صعوبــات خاصــة ترتبــط بإعاقتهــم (التصــورات االجتامعيــة،
والولوجيــات باملدرســة .)...ونالحــظ يف هــذا الصــدد وجــود
فــوارق مهمــة بــن هــؤالء األطفــال تبعــا ملــكان ســكناهم
ونوعهــم.
وميكــن ،مــع ذلــك ،أن نقــدم بعــض أســباب عــدم وجــود هــذه
وبالفعــل ،إن نســبة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة تصــل املعطيــات:
إىل  49,5%يف الوســط الحــري ،مقابــل  32,9%فقــط يف ▪▪مل يتعــود مديــرو املؤسســات عــى مكــون «اإلعاقــة» يف
الوســط القــروي .وتعــاين الفتــاة يف وضعيــة إعاقــة مــن إقصــاء نظــام «مســار»؛
أكــر فيــا يخــص ولــوج املدرســة ( 29,1%فقــط مــن اإلنــاث
▪▪غياب تشخيص لتحديد نوع القصور لدى التالمذة؛

 ..14معطيات وزارة الرتبية الوطنية للسنة الدراسية 2014-2013
28

نحو تربية دامجة

▪▪مل يحــدد نظــام مســار ســوى أربعــة أنــواع مــن القصــور،
بينــا يعــرض اإلطــار املرجعــي ألقســام الرتبيــة الدامجــة ســتة
أنــواع ،وهــو مــا يخلــق بعــض الغمــوض لــدى املديريــن.

وبخصــوص متــدرس األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة يف أقســام اإلدماج
املــدريس ،عــرف عــدد هــذه األقســام زيــادة مهمــة ،إذ انتقــل مــن
 15قســا ســنة  1997إىل  699قســا ســنة  .2016وهــو مــا مكــن
مــن تطــور عــدد التالمــذة يف وضعيــة اإلعاقــة الذيــن درســوا يف
هــذه األقســام ،والذيــن انتقــل عددهــم مــن  156تلميــذا ســنة
 1997إىل  8000تلميــذ ســنة  .2016ورغــم هــذا التطور ،نســجل أن
العــرض املــدريس املتعلــق بأقســام اإلدمــاج املــدريس ،ال يســتجيب
ملجمــوع طلــب متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.

وزيــادة عــى نــوع القصــور ،كان يجــب عــى نظــام مســار أن
يحــدد جميــع أنــواع املعطيــات املرتبطــة بتمــدرس األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة ،كالتالمــذة الذيــن يســتفيدون مــن تكييــف
املراقبــات املســتمرة واالمتحانــات ،مثــا.

رسم بياين  .4تطور عدد أقسام اإلدماج املدريس واألطفال يف وضعية اإلعاقة املتمدرسني
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املصدر :معطيات مديرية املناهج ،وزارة الرتبية الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم.

▪▪بعــض األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،املمدرســن يف أقســام
اإلدمــاج غــر مســجلني يف منظومــة مســار؛

تبــن معطيــات نظــام «مســار» التــي تقاســمتها معنــا مديريــة
االســراتيجية واإلحصــاء والتخطيــط لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة،
وجــود فــرق كبــر بــن عــدد التالمــذة املتمدرســن يف أقســام
▪▪انتقــال أطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن أقســام اإلدمــاج
اإلدمــاج املــدريس وعــدد املســجلني يف نظــام مســار .ذلــك أن
املــدريس إىل األقســام العاديــة.
 6593طفــل يف وضعيــة إعاقــة فقــط هــم الذيــن يدرســون
يف أقســام اإلدمــاج املــدريس ومســجلون ،يف الوقــت نفســه ،يف إن غيــاب معطيــات رســمية يلزمنــا باالكتفــاء بفرضيــات ال
نظــام مســار برســم الســنة الدراســية 2018-2017؛ وهــو مــا ميكــن الربهنــة عليهــا أو التأكــد منهــا.
يعنــي أن  1407طفــل يف وضعيــة إعاقــة متمدرســون ،ولكنهــم
يبــن الرســم البيــاين املــوايل توزيــع األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
ال يوجــدون يف نظــام مســار.
املتمدرســن يف أقســام اإلدمــاج املــدريس تبعــا للجهــة والنــوع،
ونوعيــة القصــور برســم ســنة  .2018-2017ويظهــر مــن هــذا
ولتفسري هذا الوضع ،ميكن وضع أربع فرضيات:
الرســم البيــاين أن األطفــال ذوي إعاقــة ذهنيــة هــم الذيــن
▪▪انقطــاع نســبة مهمــة مــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــن
يدرســون يف أقســام اإلدمــاج املــدريس ،مــع غلبــة الذكــور
الدراســة؛
( )62,55%عــى اإلنــاث ( .)34,44%و قــد رتبــت جهــة الــدار
▪▪إغــاق أقســام اإلدمــاج املــدريس ،وبالتــايل انخفــاض عــدد البيضــاء الكربى-ســطات يف املرتبــة األوىل بـــ  1582طفــل يف
وضعيــة إعاقــة متمــدرس يف أقســام اإلدمــاج املــدريس؛ متبوعــة
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن؛
بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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رسم بياين  .5عدد األطفال يف وضعية إعاقة املتمدرسني يف
أقسام اإلدماج املدريس واملسجلني يف نظام مسار ،تبعا للنوع
والجهة ،ونوعية القصور يف السنة الدراسية 2018-2017
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رسم بياين  .6نسبة التمدرس ونصيب األطفال املتمدرسني
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املصدر :تقرير البحث الوطني حول اإلعاقة  2014منجز من طرف وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

إن النقــص يف املعطيــات اإلحصائيــة الخاصــة باألطفــال يف وضعيــة
ﻗﺼﻮﺭ ﺫﻫﻨﻲ
ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻤﻌﻲ
إعاقــة املتمدرســن يحــد بشــكل ملمــوس مــن قدرتنــا عــى تحليــل
وضعيــة هــذه الرشيحــة مــن األطفــال .فاملعطيــات الحاليــة،
املصدر :معطيات مديرية االسرتاتيجية واإلحصاء والتخطيط بوزارة الرتبية
الوطنية ،معالجة الهيئة الوطنية للتقييم
املتضاربــة أحيانــا ،ال متكننــا مــن الفهــم الجيــد للمشــاكل التــي
يواجههــا أولئــك األطفــال .كــا أن وزارة الرتبيــة الوطنيــة مل متنــح
وبشــكل عــام ،نالحــظ وجــود فــوارق مهمــة يف التمــدرس بــن االهتــام الــكايف لــرورة جمــع املعطيــات حــول اإلعاقــة وربطهــا
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة تبعــا لنوعيــة قصورهــم .وميكــن بنتائــج الرتبيــة بشــكل عــام.

تفســر هــذه الفــوارق كــا يــي:

مــن ناحيــة أخــرى ،يعــرف مســار األطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
▪▪إن األطفــال ذوي إعاقــة حركيــة قابلــون لإلدمــاج يف الوســط
يف كثــر مــن األحيــان ،ارتبــاكا ألســباب مختلفــة ،تعــود كلهــا
املــدريس أكــر مــن غريهــم .وتؤكــد هــذا املعطــى نتائــج
إىل الحواجــز املرتبطــة بأوســاطهم ،وباإلمكانــات املحــدودة
البحــث امليــداين الــذي ســنقدمه يف الفصــل املــوايل؛
املتوافــرة لديهــم.
▪▪إن األطفــال ذوي إعاقــة ذهنيــة أو حســية هــم الذيــن
وتؤكــد املعطيــات التــي قدمتهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة يف نــدوة
يــرددون أكــر مــن غريهــم عــى املؤسســات املتخصصــة
التقاســم الوطنــي لإلطــار املرجعــي للرتبيــة الدامجــة يف شــهر
واالقســام الخاصــة.
دجنــر  2017هــذه الوضعيــة املقلقــة التــي ترجــع إىل غيــاب
أجهــزة متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وغيــاب التنســيق
والجســور بــن األجهــزة القليلــة املوجــودة .وعــى مســتوى كل
جهــاز مــن أجهــزة متــدرس هــؤالء األطفــال املوجــودة ،توجــد،
حســب وزارة الرتبيــة الوطنيــة عــدة حواجــز منهــا:
 يف أقسام اإلدماج املدريس:▪▪عـــرض تـربـوي محـدود جـدا :عـدد أقسـام اإلدمـاج املدريس
هـــو  699قســا ،لـــ  8000طفــل يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن
يف تلــك األقســام ســنة  .2016-2015ويبقــى عــدد تلــك األقســام
غــر كاف لالســتجابة لطلــب متــدرس أولئــك األطفــال.
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نحو تربية دامجة

▪▪نســبة التغطيــة محــدودة :ال توجــد أقســام اإلدمــاج املدريس  -يف املركز املتخصص:
إال يف  9%مــن مجمــوع املؤسســات (توجــد  77000مؤسســة
▪▪غيــاب إطــار مرجعــي للمراقبــة والتتبــع ،والتكويــن يف
فقــط ســنة  ،2017وأغلبهــا يف املــدن الكــرى ،مــع متركــز 50%
املراكــز  157املوجــودة؛
منهــا يف محــور القنيطــرة مراكــش).
(((1
▪▪غياب مرجع للجودة يف تلك املراكز ؛
▪▪ضعــف نســبة متــدرس الفتيــات يف أقســام اإلدمــاج املــدريس:
▪▪غياب جسور بني املراكز املتخصصة واملدارس.
بنســبة  30%يف .2011
▪▪توقــف عــرض التمــدرس يف أقســام اإلدمــاج املــدريس عامــة  .4برامج مؤسساتية قيد اإلعداد لتعزيز
عنــد ســلك التعليــم االبتــدايئ.
التربية الدامجة لألطفال في وضعية
▪▪غيــاب الجســور بــن أقســام اإلدمــاج املــدريس واألقســام إعاقة.

العاديــة.

▪▪برنامــج درايس ال يالئــم حاجــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
خاصــة مــع غيــاب إطــار مرجعــي للمنهــاج الــدرايس يف أقســام
اإلدمــاج املــدريس قبــل ســنة .2017
▪▪غيــاب تقييــم تعلــات هــؤالء األطفــال وإقصاؤهــم مــن
نظــام مســار.
▪▪غيــاب خدمــات الدعــم االجتامعــي لهــذه الفئــة مــن
األطفــال.

عرفــت تدخــات وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة
االجتامعيــة املكلفــة بتنســيق الربامــج الحكوميــة يف مجــال
اإلعاقــة ،ضمــن مجــاالت أخــرى ،تطــورا منوذجيــا باالنتقــال مــن
برامــج الدعــم والتعــاون املقدمــة مببــادرات مــن الجمعيــات
املختلفــة إىل اعتــاد سياســة عموميــة مندمجــة لالرتقــاء
باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ســنة  ،2015وذلــك ،بإدمــاج
التوجهــات الجديــدة واملقاربــة الحقوقيــة .وقــد تجســدت هــذه
السياســة الدامجــة يف فتــح أوراش اسـراتيجية كــرى تهــدف إىل
القضــاء عــى أســباب األشــكال املختلفــة لإلقصــاء االجتامعــي
لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ونتائجهــا.

 يف القسم العادي:وتهــدف رافعتهــا االسـراتيجية الخاصــة مبجــال الرتبيــة والتعليم
▪▪غيــاب إجــراء إداري وتنظيمــي لضــان حــق التمــدرس إىل:
لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف النظــام التعليمــي.
 تعزيــز بعــد «اإلعاقــة» يف االس ـراتيجية والربامــج املرتبطــة▪▪تركيــز املذكــرات الوزاريــة منــذ التســعينات مــن القــرن
املــايض عــى منــوذج أقســام اإلدمــاج املــدريس بوصفــه الجواب
الرتبــوي الوحيــد لتمــدرس أولئــك األطفــال.

▪▪غيــاب دليــل منهجــي رســمي لنمــوذج تكييــف البيداغوجيــا
ومضامــن املراقبــة املســتمرة واالمتحانات اإلشــهادية.

بالرتبيــة والتعليــم.

 تخصيــص املــوارد البرشيــة واملاديــة املالمئــة لضــان ولــوجاألطفــال يف وضعيــة إعاقــة الرتبيــة والتعليــم.
 -تحسني رشوط ولوج الرتبية والتعليم.

ولترصيــف هــذه السياســة يف الواقــع ،وضــع برنامــج عمــل
▪▪عــدم مالءمــة وحــدة اإلعاقــة التــي تــدرس يف املراكــز وطنــي ميتــد إىل غايــة  .2021ويوضــح هــذا الربنامــج اإلجـراءات
الجهويــة ملهن الرتبيــة والتكوين لتطــورات املقاربــة الحقوقية ،املختلفــة التــي يجــب اتخاذهــا ،ومــؤرشات التتبــع ،وكذلــك
ومقاربــة الرتبيــة الدامجــة؛ يضــاف إىل ذلــك أن هــذه الوحــدة التزامــات كل الفاعلــن الحكوميــن ،كل حســب اختصاصــه.
ال تــدرس إال ملــدريس التعليــم االبتــدايئ.
وقــد أنشــئت ،كذلــك ،آليــات التنظيــم مــن خــال تكويــن لجنــة
▪▪غياب وحدة «اإلعاقة» يف برنامج تكوين املفتشني.
وزاريــة مكلفــة بتتبــع تنفيــذ االسـراتيجيات والربامــج املتعلقــة
▪▪عــدم تطبيــق املذكــرات الوزاريــة وعــدم تتبــع وقعهــا باالرتقــاء بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،ولجنــة تقنيــة
منبثقــة عنهــا .ومــن ناحيــة أخــرى ،ال ميكــن رفــع التحديــات
وتقييمــه.
املتنوعــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بــدون

 .15تقــوم وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة بدعــم تقنــي مــن منظمــة  Handicap Internationalبوضــع إطــار مرجعــي لجــودة املراكــز
املتخصصــة ،ويتــم هــذا العمــل بتشــاور مــع قطــاع الرتبيــة الوطنيــة.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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متلــك كل الفاعلــن ،ودون انخراطهــم بشــكل فعــال ومســؤول
يف هــذا الــورش الوطنــي الهــام.
واعتبــارا للوضعيــة االجتامعيــة لــأرس الفقــرة ذات األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ،ونظـرا للتكلفــة الباهظــة التــي تتطلبهــا تربيــة
أولئــك األطفــال يف مراكــز التعليــم املتخصصــة ،تســاهم وزارة
األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة يف التكفــل
بتمــدرس أولئــك األطفــال بتقديــم دعــم للجمعيــات التــي
تســر املراكــز املتخصصــة وأقســام اإلدمــاج املــدريس.

تبــن املعطيــات املقدمــة مــن طــرف وزارة التضامــن واملــرأة
واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ينايــر  ،((1(2019تطــورا ً ملحوظــا
يف أعــداد املســتفيدين مــن صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي
الخــاص مبحــور التمــدرس .فقــد تضاعــف ،تقريبــا ،عــدد
الجمعيــات املســتفيدة منــذ انطــاق املــروع ســنة  2015إىل
غايــة  ،2018مــن  141إىل  267جمعيــة مســتفيدة ،ممكنــا
بذلــك مــن ارتفــاع عــدد األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن
مــن  4774ســنة  2015إىل  11344ســنة .2018

رسم بياين  .8توزيع املستفيدين من صندوق الدعم للتامسك
وتؤ ِّمــن وزارة األرسة والتضامــن واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة
االجتامعي :محور التمدرس ،حسب نوع اإلعاقة سنة 2018
الخدمــة منــذ  2015مــن خــال صنــدوق دعــم التامســك
االجتامعــي الــذي ينســقه التعــاون الوطنــي ويضــم محــوره
43,53%
46,85%
املتعلــق بـــ «تحســن رشوط متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقة»
الخدمــات الرتبويــة املتعلقــة بإعــادة التأهيــل والتكويــن،
8,98%
والعالجــات الوظيفيــة التــي تقدمهــا الجمعيــات يف أحــد
0,26%
0,37%
األجهــزة التاليــة:
• املراكــز املتخصصــة التــي تســتقبل األشــخاص يف وضعيــة
إعاقــة حــادة.

ﻗﺼﻮﺭ ﺑﺼﺮﻱ
ﻗﺼﻮﺭ ﺣﺮﻛﻲ

ﻗﺼﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ

ﻗﺼﻮﺭ ﺳﻤﻌﻲ
ﻗﺼﻮﺭ ﺫﻫﻨﻲ

املرجع :معطيات خام لوزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية –
معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

• املؤسســات املدرســية العموميــة ،ســواء تعلــق األمــر بقســم
اإلدمــاج أو بقســم عــادي.
أغلــب املســتفيدين مــن صنــدوق دعــم التامســك االجتامعــي
• املؤسســات املدرســية أو مؤسســات التكويــن التــي تتطلــب ســنة  2018هــم أطفــال ذوو قصــور متعــدد وأطفــال ذوو إعاقة
ذهنيــة .إال أننــا ال نتوفــر عــى معطيــات تتعلــق بتوزيعهــم
خدمــات دعــم إضافيــة يف مركــز متخصــص.
حســب آليــات التمــدرس ،غــر أن ق ـراءة الرســم البيــاين تبــن
رسم بياين  .7تطور عدد املستفيدين من صندوق دعم
أن وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة تســعى
التامسك االجتامعي :محور التمدرس
إىل دعــم تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف الوســط املختــص
11344
واإلدماجــي ،وهــو مــا يؤكــد صحــة املعطيــات النوعيــة لتقييمنــا
املقــدم يف الفصــل التــايل.
8642

6183
4774

267
2018

213
2017

160
2016

141
2015

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ�ﻦ

املرجع :معطيات خام لوزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية –
معالجة الهيئة الوطنية للتقييم

وال ميكــن لهــذا الصنــدوق الــذي يســاعد عــى متــدرس األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة أن يكــون فعــاال دون التنســيق مــع وزارة
الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي ،والتعليــم العــايل ،والبحــث
العلمــي .وتعــد مشــاركة األكادمييــات الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن يف اللجــن الجهويــة املكلفــة بانتقــاء املســتفيدين مــن
هــذا الصنــدوق أساســية لعقلنــة املــوارد مــن جهــة ،ومتكــن
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن يف وســط عــادي مــن
االســتفادة مــن ذلــك الصنــدوق ،مــن جهــة ثانيــة.
ويف غيــاب معطيــات ملموســة عــن إنجــازات هــذا الربنامــج،
ال ميكننــا تعميــق تحليــل نتائجــه عــى متــدرس األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة .ومــع ذلــك ،فقــد أُ ِخــ َذ هــذا العنــر بعــن

 .16خــال النــدوة الدوليــة « الحــق يف الرتبيــة الدامجــة :االنتقــال املفاهيمــي ،والتحــول يف املامرســات ،ورهانــات التقييــم» املنظمــة مــن طــرف الهيئــة الوطنيــة
للتقييــم لــدى املجلــس األعــى للرتبيــة والتكويــن برشاكــة مــع اليونيســيف يومــي  7و 8ينايــر .2019
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نحو تربية دامجة

االعتبــار يف بحثنــا امليــداين املقــدم يف الفصــل املــوايل ،وخاصــة
فيــا يخــص فــرص وحــدود هــذا الصنــدوق يف تربيــة األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة.
عــى مســتوى وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليم
العــايل والبحــث العلمــي ،أخــذ الربنامــج الحكومــي -2017
 2021بعــن االعتبــار مخطــط العمــل الجديــد الــذي وضعتــه
هــذه الــوزارة بخصــوص تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
(اإلجــراء  )6اســتجابة للرافعــة  4مــن الرؤيــة االســراتيجية
 2030-2015التــي صــادق عليهــا رئيــس الحكومــة واللجنــة
التقنيــة للسياســة العموميــة املندمجــة ســنة .2017

▪▪املحــور  :3االنتقــال مــن قســم اإلدمــاج املــدريس بوصفــه
البديــل الوحيــد لتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة إىل قســم
الرتبيــة الدامجــة الــذي ســيمكن مــن دمــج جميــع األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة يف األقســام العاديــة.
وعــى العمــوم ،فــإن مخطــط العمــل الجديــد لــوزارة الرتبيــة
الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي
مخطــط محفــز ،يســتجيب بدرجــات متفاوتــة لتطــور املقاربــة
الدامجــة يف املغــرب ولحاجــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
ويبقــى اآلن أن تتــم أجرأتــه بشــكل ملمــوس يف امليــدان.

إن تقييــم هــذا املــروع يف نصــف املــدة املخصصــة إلنجــازه
ويتضمن اإلجراء  6ثالثة أهداف خاصة:
رضوري لتقديــر العمــل املنجــز يف املرحلــة األوىل ،والتعــرف
عــى نقــط القــوة التــي يجــب تعزيزهــا ،النقــط التــي يجــب
• دمــج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املــدارس ،مــع أخــذ
تعديلهــا مــن أجــل الرفــع مــن جــودة التدخــات ،وتحديــد
نوعيــة إعاقتهــم بعــن االعتبــار ،وتزويدهــم بجميــع
آفــاق التطــور.
األدوات الرضوريــة لضــان إنصافهــم يف النجــاح املــدريس.
كــا أن التقييــم النهــايئ للمخطــط رضوري لقيــاس أثــر املرشوع
• تربية األشخاص يف وضعية إعاقة وتكوينهم.
عــى تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وتوفــر تقديــر عــام
• محاربــة التمثــات الســلبية املرتبطــة باإلعاقــة ،وضــان لجــودة العمــل املنجــز (مواطــن قوتــه وضعفــه) وللنتائــج
تربيــة قوامهــا القيــم وحقــوق اإلنســان.
املحصــل عليهــا بالنســبة إىل أهــداف املــروع ومؤرشاتــه.

لقــد أعلنــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم
العــايل والبحــث العلمــي أنهــا تســتند إىل مقاربــة متكــن
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن متابعــة دراســتهم يف األقســام
العاديــة ويف أقســام الرتبيــة الدامجــة يف املــدارس العموميــة.
وتقــوم هــذه املقاربــة عــى الربنامــج الرســمي مــع تكييــف
املحتويــات الدراســية والطــرق البيداغوجيــة والتقييــم مــع
حاجــات وقــدرات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،عــى أســاس
تشــخيص مســبق يقــوم بــه فريــق طبــي وشــبه طبــي.

وتنبغــي اإلشــارة إىل أنــه مل يتــم لحــد اآلن تقييــم أي برنامــج
مــن برامــج وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم
العــايل والبحــث العلمــي .فــإذا كانــت بعــض التشــخيصات قــد
أنجــزت عــى مســتوى التعليــم االبتــدايئ واإلعــدادي يف جهــة
ســوس ماســة ،فإنهــا تبقــى محليــة وتقتــر عــى جهــة واحــدة،
وال متكــن ،بالتــايل مــن تقديــم صــورة ممثلــة للوضعيــة عــى
الصعيــد الوطنــي.

ويؤكــد ذلــك أن االنتقــال مــن االتفاقيــة الرباعيــة إىل املخطــط
وتعتــزم وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم االســتعجايل ،ثــم إىل اإلجـراء  ،6قــد تــم دون أي تقييــم للنتائــج.
العــايل والبحــث العلمــي نهــج سياســة إداريــة ال مركزيــة،
وتؤكــد وزارة الرتبيــة الوطنيــة أن قطاعهــا ســيتوىل تدبــر ملــف
ووضــع برامــج دعــم لفائــدة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة تنبثــق
متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وســيخص هــذا التدبــر
مــن املســتوى املحــي واإلقليمــي والجهــوي ،وتشــجيع الرشاكــة
املؤسســات التعليميــة املتخصصــة ،وهــو مــا ســيتطلب تقويــة
مــع مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن يف تربيــة هــؤالء األطفــال.
التنســيق بــن وزارة الرتبيــة الوطنيــة ووزارة التضامــن واملــرأة
ويتمثــل مخطــط عمــل هــذه الــوزارة برســم ســنة  2018-2017واألرسة والتنميــة االجتامعيــة.
يف ثالثــة محــاور للتدخــل هــي:
إن العالقــة بــن تلــك املراكــز واملــدارس ليســت فعليــة مبــا فيــه
▪▪املحور  :1توفري التمدرس لكل األطفال يف وضعية إعاقة؛
الكفايــة باســتثناء بعــض التجــارب التــي برهنــت عــن نجاعتهــا،
▪▪املحــور  :2تحســن جــودة الخدمــات الرتبويــة والصحيــة ونجحــت فعــا يف تحقيــق هــذا الرهــان .ويقــرح القانــون
اإلطــار الخــاص باإلعاقــة أن تشــكل تلــك املراكــز جــزءا ال يتجــزأ
واالجتامعيــة املقدمــة لألطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة؛
مــن النظــام الوطنــي للرتبيــة والتكويــن.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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ولقــد أظهــر البحــث الوطنــي حــول اإلعاقــة املنجــز ســنة
 2014أن أغلبيــة كبــرة مــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة الذيــن
يوجــدون اليــوم يف املدرســة يتابعــون دراســتهم يف األقســام
العاديــة .لكــن هــذه الوضعيــة تبقــى غــر منظمــة ،وال يوجــد
أي معطــى ميكــن مــن دراســتها عــن قــرب.

ال تخضــع الجمعيــات التــي تدبــر أقســام االندمــاج داخــل
املــدارس ملراقبــة كبــرة مــن قبــل وزارة الرتبيــة والتكويــن
املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي التــي مل تضــع أدوات
التتبــع والتأطــر وتقييــم خدمــات الجمعيــات داخــل تلــك
املــدارس .وبســبب غيــاب اإلطــارات والوســائل عــى مســتوى
املؤسســات املدرســية واألكادمييــات الجهويــة للرتبيــة والتكوين،
إن الرؤيــة االســراتيجية « 2030-2015مــن أجــل مدرســة
فــإن اتفاقيــات الرشاكــة املوقعــة عنــد إحــداث أقســام اإلدمــاج
اإلنصــاف والجــودة واالرتقــاء» قــد أحدثــت تحــوال جديــدا.
املــدريس ال تجــدد أحيانــا.
إنهــا مرحلــة الدمــج الرتبــوي التــي بــدأت تتشــكل يف املغــرب.
لقــد أثــر بشــكل قــوي تأخــر الــوزارة يف تربيــة األطفــال يف
ويتطلــب هــذا األفــق الدامــج التعــاون والعمــل مــع جميــع
وضعيــة إعاقــة ،والتفويــض النســبي لهــذه املســؤولية للمجتمــع
املتدخلــن يف تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،وخاصــة
املــدين يف تطــور منــوذج تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
قطاعــات الرتبيــة الوطنيــة ،والصحــة ،وقطــاع التنميــة
وقــد نتــج عــن ذلــك ،اليــوم ،غمــوض يف أدوار املتدخلــن
االجتامعيــة ،واملجتمــع املــدين.
ومســؤولياتهم ،وغيــاب إعــادة التنظيــم والوســاطة.
وإذا كان مــا تـزال هنــاك طريــق يتعــن عــى املغــرب أخذهــا،
لــذا ،يجــب التفكــر يف تحديــد أدوار كل فاعــل حتــى تتمكــن
فــإن اتجاههــا محــدد مــن اآلن فصاعــدا .وانطالقــا مــن هــذا،
وزارة الرتبيــة الوطنيــة مــن تدبــر امللــف الكامــل لرتبيــة
نقــوم يف الفصــل املــوايل ،بتحليــل الوضعيــة الحقيقيــة لهــذه
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بفعاليــة .ويف غيــاب هــذا التوضيــح،
الرتبيــة يف امليــدان :كيــف تطبــق التوجهــات االســراتيجية
مــا تـزال الجمعيــات تقــوم بــدور مركــزي اعتــادا عىل الوســائل
لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة عــى املســتوى الجهــوي،
واملــوارد التــي تتوفــر عليهــا.
بــل وعــى املســتوى املحــي؟ مــا هــو منــوذج تربيــة األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة املنبثــق مــن املامرســة امليدانيــة؟ هــذه بعــض
خالصة
إىل غايــة  ،2015أكــدت النصــوص التنظيميــة الرســمية عــى التســاؤالت التــي س ـ ُيحللها الفصــل املــوايل.
مقاربــة إدماجيــة للرتبيــة يف املغــرب ،ونصــت عــى أن لــكل
طفــل الحــق يف التمــدرس ،وعــى رضورة تفــادي املراكــز
املتخصصــة التــي تهمــش األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .ومــع
ذلــك ،يالحــظ أن األجهــزة ،وخاصــة أقســام اإلدمــاج املــدريس،
قــد تــم تعزيزهــا ،وأن أغلبيــة أجهــزة التدريــس املوجــودة
تقــرب مــن املقاربــة املتخصصــة أكــر مــا تقــرب مــن املقاربــة
اإلدماجيــة.
وتوجــد عــدة أنــواع مــن املراكــز املتخصصــة ،ويتــم إنشــاء
مراكــز جديــدة كل ســنة مببــادرة مــن الجمعيــات أساســا .وإذا
كانــت تلــك املراكــز تخصــص يف معظــم الحــاالت لألطفــال
ذوي إعاقــات حــادة ،ذهنيــة و/أو حســية ،فإنــه توجــد أيضــا،
وبنســبة أقــل ،مراكــز متخصصــة تســتقبل األطفــال ذوي إعاقــة
حركيــة كمركــز ابــن البيطــار يف مدينــة الخميســات ،مثــا.
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الفصل الخامس.
تربية األطفال في وضعية إعاقة:
التجارب الميدانية
إلحصــاء وتوثيــق التجــارب الدالــة يف مجــال تربيــة األطفــال  .1التمثالت االجتماعية وأسس الممارسات

يف وضعيــة إعاقــة التــي قــام بهــا مختلــف الفاعلــن لفائــدة
النمــوذج الدامــج ،ولتحليــل الســياق الرتبــوي يف كل جهــة،
ومنذجــة االتجاهــات املختلفــة يف تربيــة أولئــك األطفــال انطالقا
مــن تلــك التجــارب ،أُنْجِــ َزت دراســة شــملت أربــع جهــات:
الجهــة الرشقيــة ،وجهــات طنجة-تطوان-الحســيمة ،والربــاط-
ســا-القنيطرة ،وسوس-ماســة .وقــد مكنــت هــذه الدراســة مــن
فهــم نــوع تدخــل املهنيــن ،وأثــر التجربــة املعنيــة ،والتطــورات
الجاريــة ،واآلفــاق.

 .1.1هيمنة المقاربة الطبية لإلعاقة

ينــم خطــاب العديــد مــن األشــخاص الذيــن تــم اســتجوابهم
عــن مقاربــة عاهاتيــة ( )défectologiqueلإلعاقــة؛ متيــل إىل
تنميــط األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة« :هــذا متأخــر ذهنيــا»
(مالحظــة صــادرة عــن مهنيــة ،وهــي تشــر إىل شــاب) .ونجــد
هــذه املقاربــة مــن خــال تصنيــف اإلعاقــة وفــق درجــة
خطورتهــا .وتنطبــق هــذه الرؤيــة عــى كل مراحــل التمــدرس:
وقــت التســجيل يف املدرســة ،ثــم عنــد توزيــع التالمــذة عــى
شــملت الدراســة الكيفيــة استكشــاف  31تجربــة ،وكل بنياتهــا األقســام ،وأيضــا ،يف املقاربــات البيداغوجيــة.
الرتبويــة التــي تســتقبل األطفــال يف وضعيــة إعاقــة :يف الســلك بخصــوص التســجيل يف املدرســة .يتوقــف ولــوج هــذه األخــرة
االبتــدايئ ،والثانــوي اإلعــدادي (املرتبــط أو غــر املرتبــط عــى تقييــم القصــور ،وليــس عــى وضعيــة اإلعاقــة .تقــول
بالجمعيــات) ،ومركــز متخصــص ،والرتبيــة غــر النظاميــة .وقــد مديــرة إحــدى املــدارس االبتدائيــة« :يقــدم يل اآلبــاء بعــض
تــم اســتجواب  260شــخصا .وغطــت الدراســة جميــع أنــواع أوراق الطبيــب ليخــروين عــن درجــة اإلعاقــة .إذا كانــت تلــك
اإلعاقــة؛ وهــو مــا مكــن مــن الحصــول عــى معرفــة تقــوم عــى الدرجــة عاديــة ،أطلــب مــن املعلمــة أن تطــرح عــى اآلبــاء
املامرســات ،وولــوج امليــدان ،مــع توفــر مجموعــة متنوعــة مــن بعــض األســئلة ،ملعرفــة وضعيتهــم» .تقــوم بعــض املراكــز
التجــارب ،مــن منظــور أثــر السياســات العموميــة ،وانخــراط بانتقــاء التالمــذة وفــق هــذه املقاييــس« :بالنســبة لنــا ،قانــون
املجتمــع املــدين ،والتعــاون الــدويل التــي تشــكل ،إىل جانــب املؤسســة هــو عــدم قبــول االضطرابــات املرتبطــة بالصمــم»
القطــاع الــويص عــى الرتبيــة ،أطرافــا معنيــة برتبيــة األطفــال يف (مديــرة مركــز متخصــص) .وكذلــك ،يقــوم توزيــع التالمــذة
وضعيــة إعاقــة ال ميكــن االســتغناء عنهــا.
عــى األقســام عــى معايــر تصنيفيــة« :هنــا ،إعاقــة خفيفــة ،يف
وتعكــس هــذه الدراســة ،إذن ،وجهــة نظــر الفاعلني ومعيشــهم ،أقســام أخــرى إعاقــة عميقــة»( .مســؤول عــن جمعيــة) .وفيــا
يخــص املقاربــات البيداغوجيــة ،يــرز بعــض املدرســن دورهــم
ومتكــن مــن تحليــل ســياق تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقة.
املعيــاري« :يجــب أن نعيــد تكويــن هــؤالء األطفــال مــن حيــث
واعتــادا عــى املعطيــات التــي تــم جمعهــا مــن املســؤولني الســلوك ،والتعلــاتُ ( ».م َدرســة متــارس يف مدرســة متخصصــة).
املؤسســاتيني ،واملســؤولني عــن البنيــات الرتبويــة واملدرســية،
ومــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة أو مــن أقاربهــم ،أنجزنــا تحليال برتكيــز هــؤالء الفاعلــن عــى القصــور ،فإنهــم يحافظــون عــى
عرضانيــا ومتعــدد األبعــاد لتلــك التجــارب .وتــم تحليــل كل بعد تصــور لإلعاقــة يقــوم عــى املســؤولية الفرديــة .لذلــك يفضلــون
اعتــادا عــى أقــوال األشــخاص الذيــن تــم اســتجوابهم .ويهدف أنشــطة إعــادة التأهيــل ،بــل وعالجــات تهــدف الشــفاء عــى
هــذا التحليــل إىل التعــرف عــى معيقــات تربيــة األطفــال يف حســاب املجهــود الرامــي إىل تعميــم التســهيالت التــي مينحهــا
وضعيــة إعاقــة مــن أجــل تربيــة جيــدة ودعامئهــا ،كــا تنــص املحيــط لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة« :يف مركزنــا ،يوجــد
عــى ذلــك االتفاقيــة الدوليــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص يف أطفــال بإعاقــة حركيــة .ال نســتطيع فعــل أي يشء ،يجــب إعــادة
التأهيــل والتتبــع االجتامعــي» (مســؤول عــن جمعيــة).
وضعيــة إعاقــة ،ومادتهــا  24بالخصــوص.
ومــع ذلــك ،ظهــرت عــى الهامــش مقاربــة تفاعليــة تعتــر
اإلعاقــة نتيجــة تفاعــل بــن العوامــل الفرديــة( ،منهــا
االضطرابــات الصحيــة) والعوامــل املحيطيــة .ويف هــذا اإلطــار،
يعــرف الفاعلــون باملســؤولية املجتمعيــة عــن أوضــاع اإلعاقــة.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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لــذا ،يتعــن عــى املجتمــع يف كليتــه أن يزيــل العوائــق
والحواجــز التــي تعــرض مشــاركة هــؤالء األشــخاص يف الحيــاة
االجتامعيــة« :ليــس هــو الــذي يتكيــف معنــا ،نحــن مــن يجــب
علينــا أن نتكيــف معــه»( .مد ِّرســة يف قســم لإلدمــاج املــدريس).

وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالفتيــات يف وضعيــة إعاقــة« :يف
هــذه الجهــة ،لدينــا مشــكلة مــع اإلعاقــة .الفتــاة املعاقــة ال
تخــرج أبــدا ،ألننــا نضخــم مــن حجــم املســألة» (مــدرس يف
مدرســة متخصصــة).

 .2.1استمرار الرؤية الخيرية لإلعاقة

يــرى بعــض املســتجوبني أنــه ،إذا كانــت املدرســة مكانــا للوصم،
فإنهــا تشــكل ،أيضــا ،دعامــة محتملــة إلحــداث تغيــر يف
التصــورات االجتامعيــة الســائدة حــول اإلعاقــة« :إن للمدرســة
تأثـرا ً عــى هــؤالء األشــخاص املعاقــن ،وعــى هــؤالء األطفــال،
ويف الطريقــة التــي يندمجــون بهــا يف املجتمــع» (مد ِّرســة يف
مركــز متخصــص) .لكــن وجــود مراكــز متخصصــة تشــتغل
بشــكل مغلــق إىل جانــب املدرســة كثــرا مــا يعــزز ،عــى
العكــس مــن ذلــك ،هــذا الوصــم .إن تلــك األماكــن املتخصصــة
تعكــس هــذه الصــورة الشــاذة التــي ال تطــاق« :هنــاك مشــكلة
يف عقليــة اآلبــاء ،الذيــن يرفضــون الذهــاب إىل املركــز عندمــا
يقــرح عليهــم مديــر املدرســة ذلــك .إنهــم يعتربونه كمستشــفى
األم ـراض العقليــة .يقولــون ولــدي عــادي ،يســتطيع أن يتابــع
دراســته يف املدرســة» (مديــر مدرســة ابتدائيــة) .وينظــر إىل
املراكــز واألقســام املتخصصــة ،كذلــك ،بوصفهــا أماكــن للتمييــز:
«عــامل آخــر» (مدرســة يف مركــز متخصــص) ،و «جــزر معزولــة»
(مــدرس يف ثانويــة تأهيليــة) .يعيــش اآلبــاء والشــباب هــذا
الوصــم مبـرارة وأمل« :ملــاذا ترتكهــم ،وتهمشــهم ،يف الوقــت الــذي
يلعــب األطفــال ويخرجــون إىل الســاحة؟ هــذه وصمــة عــار
بالنســبة يل»( .أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة لآلبــاء).

يف خطــاب العديــد مــن املهنيــن واآلبــاء ،نجــد تصــورا خرييــا
لإلعاقــة .وبالفعــل ،يــرى أغلبيــة املهنيــن أن مرافقــة األطفــال
يف وضعيــة إعاقــة يتوقــف ،أوال وقبــل كل يشء ،عــى الصفــات
اإلنســانية ،كاملحبــة ،والصــر ،والتســامح عــوض الكفــاءات
املهنيــة .ويقودهــم هــذا التصــور إىل االعتقــاد بأنــه يكفــي
«أن نحــب األطفــال» لــي نعتنــي بهــم عنايــة جيــدة (مد ِّرســة
يف قســم اإلدمــاج) .إن الحــب ،حســب قولهــم ،رشط مســبق
للتدريــس« :إذا مل نكــن نحــب هــذه الفئــة مــن األطفــال ،لــن
نعطيهــم أي يشء» (مد ِّرســة يف مركــز متخصــص) .وباالقـران مع
هــذه الصفــة الرضوريــة ،يرى املهنيــون أن الصرب والتســامح هام
مفتــاح النجــاح يف تربيــة األطفــال ،وذلــك قبــل الكفــاءات التــي
تكتســب وتنمــى بواســطة التكويــن« :األســايس هــو التســامح
والصــر .يجــب أن يكــون لدينــا شــغف لــي نــريب»( .مد ِّرســة
يف مدرســة متخصصــة) .ومــن مثــة ،فــإن تربيــة هــؤالء األطفــال،
بالنســبة للمدرســن هــي ،أوال وقبــل كل يشء« ،مســألة ميــول
طبيعيــة وموهبــة شــخصية» (مربيــة يف جمعيــة) ،و«تطــوع»
(مديــر ومــدرس يف مدرســة عاديــة).
ومقابــل ذلــك ،أشــارت أقليــة مــن املهنيــن واآلبــاء إىل أن
املقاربــة الحقوقيــة يجــب أن تحــل محــل النظــرة الخرييــة:
«يجــب أن ننظــر إىل املكفوفــن نظــرة إنســانية ،وليــس خرييــة
حتــى ال نرفضهــم» (مــدرس كفيــف يف إعداديــة) .ويدعــو هــذا
التغيــر يف الرؤيــة إىل مســؤولية مجتمعيــة للتكفــل باألطفــال
يف وضعيــة إعاقــة« :ال ميكــن أن ننتظــر دامئــا عطــاءات وكأننــا
نطلــب الصدقــة .يجــب أن يكــون ذلــك مؤسســاتيا» (عــم شــاب
يف وضعيــة إعاقــة).
 .3.1وصم منتشر على نطاق واسع

يشــر أغلبيــة األشــخاص املســتجوبني إىل الوصمــة التــي تالحــق
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف كل دوائــر الحيــاة :ســواء داخــل
األرس واملدرســة ،أو يف املجتمــع بشــكل عــام .وإذا كان العديــد
مــن املهنيــن واآلبــاء يشــرون إىل أن بعــض «األرس تريــد بقــاء
الطفــل يف البيــت» حتــى ال ي ـراه اآلخــرون ،فإنهــم يعرتفــون،
مــع ذلــك ،بوجــود بعــض التطــور ،ويعتــرون أن «الفكــرة قــد
تغــرت اآلن» (مديــر مدرســة متخصصــة) .املناطــق النائيــة
وحدهــا هــي التــي مــا تــزال فيهــا تلــك التصــورات ســائدة،
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ورغــم هــذه املعاينــة ،فــإن أغلبيــة الفاعلــن يتمنــون ،بشــكل
مفــارق ،أن يتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف قســم
متخصــص ،خوفــا مــن أن يســخر منهــم باقــي األطفــال ،وحتــى
يســتفيدوا مــن مربــن مهنيــن يكونــون مكونــن لهــذه املهمــة:
«يتعرضــون للســخرية إذا كانــوا مــع األطفــال اآلخريــن .ومــن
املحتمــل أن يعقــد ذلــك األمــور» (آبــاء تالمــذة ذوي إعاقــة
الصمــم ويدرســون يف قســم اإلدمــاج) .ويف قلــب هــذه
الترصيحــات ،نقــرأ وصــم األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
 .4.1بين الحقوق ورفض الولوج

يشــر العديــد مــن اآلبــاء إىل حــق طفلهــم يف الرتبيــة« :مــن
حــق كل أب أو أم أن يدخــل ولــده مدرســة عاديــة ،وبوســعه
أن يفعــل ذلــك» (أم كانــت وراء إحــداث جمعيــة لآلبــاء).
وقــد ســجل بعــض املهنيــن تطــورا يف ســلوك اآلبــاء الذيــن
يرغبــون ،يف تســجيل أبنائهــم يف املدرســة« :لقــد فهــم اآلبــاء
أن لهــم الحــق يف ذلــك .مــن قبــل ،كان اآلبــاء يرفضــون أخــذ
األطفــال إىل املدرســة .يجــب عــى اآلبــاء أن يقومــوا بالخطــوة

األوىل»( .مفتشــة الرتبيــة الوطنيــة عــى املســتوى اإلقليمــي)».
لقــد حثــت جمعيــات املجتمــع املــدين اآلبــاء ،مــن خــال
تحسيســهم ،عــى «إخـراج هــؤالء األطفــال مــن املنــازل» (مديــر
مدرســة متخصصــة) وإعطائهــم تربيــة ،ولــو كان ذلــك يف وســط
متخصــص.
ومــع ذلــك ،يصطــدم هــذا الحــق يف الرتبيــة برفــض بعــض
مديــري املــدارس أو بعــض املدرســن «وكأنهــم يعتقــدون أنــه
ال يحــق لهــؤالء األطفــال أن يكونــوا هنــاك»( .أم كانــت وراء
تأســيس جمعيــة) .وهكــذا يرفــض هــذا الحــق للعديــد مــن
هــؤالء األطفــال بدعــوى أن مكانهــم هــو املركــز املتخصــص« :ال
أقبــل التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة ،ألنــه توجــد مدرســة خاصــة
بهــم ،وخاصــة الذيــن يعانــون مــن إعاقــة ذهنيــة»( .مديــر
مدرســة ابتدائيــة) .ومــن جملــة املــررات التــي تقــدم لهــذا
الرفــض ،يشــار بانتظــام إىل اكتظــاظ األقســام« :إن الــيء األول
الــذي يعيــق هــو االكتظــاظ يف االبتــدايئ :فأغلبيــة األقســام تضم
أكــر مــن  30تلميــذا»( .مربيــة يف جمعيــة) .واقرتانــا مــع ذلــك،
يســتدل دامئــا بعــدم توفــر املدرســن عــى التكويــن الــازم:
«إنهــم غــر مكونــن ،أو إن العــدد كبــر جــدا .ال يســتطيعون
اســتقبال األطفــال يف وضعيــة إعاقــة»( .مســؤول جمعــوي).
وأشــار بعــض اآلبــاء ،أيضــا ،إىل أنهــم ال يرغبــون يف فــرض حــق
التســجيل عــى املدرســن ومديــري املــدارس الذيــن يرفضــون
تســجيل أطفالهــم ،خشــية تعــرض أبنائهــم لالنتقــام« :أردت
أن أدخــل يف مواجهــة معهــا ،ولكننــي مل أرغــب يف أن تكــون
البنتــي مشــاكل ،وتــؤدي الثمــن غاليــا فيــا بعــد ...أمنيتــي
الوحيــدة هــي أن تذهــب ابنتــي إىل املدرســة»( .أم بنــت يف
مركــز سوســيو-تربوي).
لتفعيــل هــذا الحــق ،تجــب اإلشــارة إىل أن املديــر ال يســتطيع
أن يفــرض عــى املدرســن اســتقبال طفــل يف وضعيــة إعاقــة:
«قــال املديــر إنــه ال يســتطيع أن يتدخــل ،وإن القـرار يعــود إىل
املــدرس»( .أم كانــت وراء إحــداث جمعيــة لآلبــاء) .ويف مقابــل
ذلــك ،تلجــأ بعــض الجمعيــات إىل املديريــة الجهويــة للرتبيــة
والتكويــن ملواجهــة رفــض املديريــن أو املدرســن« :إذا رفضــوا
متــر الجمعيــة عــر املديريــة اإلقليميــة لتســجيلهم يف املدرســة.
كلــا رفــض املديــر أو املــدرس ،يجــب مراســلة املديريــة
اإلقليميــة ،لتجاوزهــم وتســجيلهم( ».مســؤول جمعــوي).
ويجــب أن نشــر ،كذلــك ،إىل أن املهنيــن واآلبــاء يحــددون
بعــض املــدارس العاديــة التــي تســتقبل األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة .ويتــم اإلقبــال عــى تلــك املــدارس بالدرجــة األوىل ،وإن
كان مــن شــأن ذلــك أن يغــر الطلــب يف الـراب التابــع للمديرية

اإلقليميــة ،وأن تصنــف تلــك املــدارس كمــدارس متخصصــة يف
اســتقبال األطفــال يف وضعيــة إعاقــة« :نحــن الوحيــدون الذيــن
نســتقبل األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بهــذه الوتــرة ،وأصبحــت
ســمعتنا «مدرســة األطفــال املعاقــن» بالنســبة للمــدارس
األخــرى املجــاورة .يوجــه املديــرون اآلخــرون التالمــذة نحــو
مدرســتنا بدعــوى أن مدرســتهم ال تتوفــر عــى مهنيــن مكونــن.
يف بعــض األحيــان ،النيابــة نفســها هــي التــي توجــه نحــو
مدرســتنا»( .مديــر مدرســة).
 .5.1القصور الحركي يقبل بسهولة أكثر من القصور
الذهني

يقبــل املديــرون واملدرســون بعــض أنــواع القصــور كاالضطرابات
الحركيــة أكــر مــن غريهــا« :الطفــل املعــاق مــن الرجــل ،أو
اليــد ،ال بــأس» (مديــر مدرســة ابتدائيــة) .يبــدو مــن الســهل
التكفــل بهــذه اإلعاقــات يف الحيــاة اليوميــة ،دون أن تؤثــر
تعلــات التلميــذ(ة) يف وضعيــة إعاقــة عــى تعلــات األطفــال
اآلخريــن.
ويف املقابــل ،يســبب القصــور الــذي يؤثــر يف الســلوك أو
القــدرات الذهنيــة للتلميــذ(ة) حرجــا للمهنيــن ،يرى املدرســون
أن الحاجــات الخاصــة بالتالمــذة ذوي إعاقــة ذهنيــة ال تتــواءم
مــع وضعيــة القســم« :مــع قســم فيــه  30تلميــذا ،ال ميكــن أن
تعمــل مــع تلميــذ(ة) يعــاين مــن إعاقــة ذهنيــة ( )...يجــب أن
تعطيــه مزيــدا مــن الوقــت ،ومزيــدا مــن األدوات»( .مــدرس يف
مدرســة عاديــة) .وكذلــك ،تقبــل اضطرابــات الســلوك بصعوبــة
يف اإلطــار املــدريس« :مبــا أن ردود فعــل ابنتــي تكــون عنيفــة يف
بعــض األحيــان ،فــإن املــدرس ال يقبــل ذلــك»( :أم طفــل مصــاب
بالتوحــد ،ويــدرس يف مدرســة عاديــة).
وال تقبــل تلــك االضطرابــات ،الســيام وأن عــددا مــن املهنيــن
يعزونهــا إىل نقــص يف الرتبيــة أو يف االنضبــاط« :يف حالــة وجــود
مشــكلة تتعلــق بســلوك الطفــل ،يطلــب املدرســون مــن اآلبــاء
معــاودة النظــر يف ســلوك طفلهــم»( :مديــر مدرســة) .لذلــك
يقومــون باســتدعاء اآلبــاء أو يعتــرون أن دور الجمعيــات
هــو «القيــام برتبيــة أو إعــادة تأهيــل أولئــك األطفــال منــذ
نعومــة أظفارهــم حتــى يتمكنــوا مــن االندمــاج يف املدرســة».
(مســؤول جمعــوي) .وعليــه ،يعتــر املهنيــون الذيــن يعملون يف
الجمعيــات أن عملهــم يتمثــل يف «تصحيــح لســلوك األطفــال».
(مربيــة يف جمعيــة) ،ويعتــر هــذا التصحيــح رشطــا مســبقا
لتســجيلهم يف املدرســة .كــا يطــرح األطفــال ذوو االضطرابــات
املرتبطــة ،كذلــك ،صعوبــات للمدرســن« :إن االضطرابــات
النفســية الحركيــة هــي التــي نجــد معهــا صعوبــات»( .مســؤول
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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جمعــوي) .بالنســبة للمهنيــن ،ينســجم هــذا النــوع مــن
الوضعيــات مــع التعلــات ،وال يدخــل يف اختصاصهــم« :أثنــاء
الحصــص ،يدخــل بعــض األطفــال يف أزمــة ،وال يريــدون فعــل أي
يشء؛ نحــن يف حاجــة إىل متخصصــن ليســتقبلوا هــؤالء األطفــال،
وحــل هــذا النــوع مــن املشــاكل .بالنســبة يل ،هــذا يعرقــل
الــدرس ،واألطفــال اآلخريــن»( .مد ِّرســة يف مدرســة متخصصــة).
يذكــر العديــد مــن املدرســن أن عــدم تجانــس االضطرابــات
التــي يعــاين منهــا األطفــال يشــكل تحديــا عــى املســتوى
البيداغوجــي« :أول مشــكلة هــي تنــوع اإلعاقــات داخــل نفــس
القســم» (مديــر مدرســة متخصصــة) .يــرى هــؤالء املدرســون
أن هــذه الوضعيــة تحــر بشــكل أســايس يف املناطــق التــي
ال تتوفــر عــى التجهيــزات الكافيــة« :إنهــا مشــقة كبــرة يف
الباديــة ،ألنــه كان لدينــا أطفــال ذوي إعاقــة ذهنيــة ،وذوي
إعاقــة الصمــم ،وعــدة أنــواع مــن اإلعاقــة يف نفــس القســم،
( .»45-40مد ِّرســة يف مدرســة متخصصــة).

يجــب أن نقــول األشــياء» (مــدرس يف ثانويــة تأهيليــة يتحــدث
عــن مركــز متخصــص) .ومــع ذلــك ،يبــدو أن هــذه الوضعيات ال
تشــكل موضــوع عقوبــات .فهــي تنتهــي ،يف كثــر مــن األحيــان،
مبغــادرة الطفــل املدرســة يف ســن مبكــرة« :أخذتهــا وهــي يف
ســن السادســة إىل مدرســة للتعليــم األويل .ولكــن ،تعليــم أويل
حقيقــي ،يهيــئ للمدرســة .مل تتمكــن مــن االندمــاج .وكانــت
املربيــة ترضبهــا ،ترضبهــا عــى يديهــا بــل ورضبتهــا عــى
«ســاعتها» ،قمــت بإخراجهــا مــن تلــك املدرســة»( .أم طفلــة
يف وضعيــة إعاقــة).

يضــاف إىل هــذا العنــف الجســدي عنــف نفــي ،يتخــذ شــكل
الشــتم والســخرية« :إن مامرســات وأقــوال التالمــذة اآلخريــن
تؤملهــا»( .أم طفلــة يف وضعيــة إعاقــة) .يف كثــر مــن األحيــان،
تحــدث هــذه الوقائــع يف منــأى عــن نظــر املــدرس« :عندمــا
يخــرج املــدرس يبــدأ التالمــذة اآلخــرون يرمونهــا بــاألوراق،
ويســخرون منهــا ...هــي ال تحــب ذلــك»( .أم فتــاة يف وضعيــة
إعاقــة) .ويف حــاالت أخــرى .يحــدث ذلــك أمــام عينــي املــدرس،
 .6.1استعمال العنف
وتتحــول هــذه الحالــة إىل ســلوكات مبتذلــة ،وجــزء مــن الحيــاة
ترتتــب عــن مجمــوع هــذه التصــورات مامرســات تــرر مامرســة اليوميــة« :هــم ضحايــا تلــك الســخريات يف األرسة والشــارع.
العنــف عــى األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .فقــد أورد مــا يناهــز يســخر منهــم األطفــال الصغــار» (أب طفــل يف وضعيــة إعاقــة).
عــرة مســتجوبني وقائــع العنــف الجســدي املــارس عــى
هــؤالء األطفــال ،ســواء داخــل األرسة أو يف املراكــز واألقســام إن هــذه الســخريات تــرك آثــارا ال متحــى يف تاريــخ أولئــك
الدراســية .لقــد تحــدث بعــض املهنيــن الذيــن يقومــون بــدور اآلبــاء ،واألطفــال .يشــعر اآلبــاء بالحــرة والذنــب مــن جــراء
الوســيط بــن الطفــل واألرسة عــن العنــف املــارس عــى أولئــك تلــك الوضعيــات« :كنــت ضائعــة .مــاذا عســاي أن أفعــل؟ مــن
األطفــال يف منازلهــم« :يف بعــض األحيــان يعاملــون معاملــة أيــن جئــت بابنتــي؟» (أم فتــاة يف وضعيــة إعاقــة) .لهــذا يتخــى
ســيئة ويحتاجــون إىل عطــف»( .مد ِّرســة يف مدرســة متخصصة) .األطفــال نهائيــا عــن املدرســة الرســمية ،ويعتــرون أن وجــود
ويعــر هــذا العنــف ،أحيانــا ،عــى الحــرة التــي تشــعر بهــا أطفــال آخريــن يف وضعيــة إعاقــة هــو وحــده الــذي يســاعد
األمهــات« :إنهــن ال يعرفــن كيــف يترصفــن مــع هــؤالء األطفال .يف فهــم وضعيتهــم« :كان املــدرس يأخــذين مــن الحنجــرة،
هنــاك حالــة أم تربــط طفلهــا يف البيــت» (مســؤول جمعــوي) .ويعاملنــي معاملــة ســيئة .هنــا ،يفهموننــي ،يفهمــون نفســيتنا.
وذكــرت عــدة أرس ،وعــدة شــبان يف وضعيــة إعاقــة ،كذلــك ،لــن يفهمونــا أبــدا يف املدرســة» (شــاب يف وضعيــة إعاقــة طــرد
العنــف الــذي ميــارس عليهــم يف املدرســة مــن قبــل التالمــذة مــن التعليــم االبتــدايئ ،والتحــق بعــد ذلــك مبدرســة الفرصــة
أو املهنيــن« :منــذ الســنة األوىل مــن التعليــم االبتــدايئ ،وكل الثانيــة) .أضــاف شــاب آخــر جازمــا« :بالنســبة للجميــع هنــا ،ال
األطفــال يعاملوننــي معاملــة ســيئة ،وكذلــك األســاتذة ،بعــض يريــد أي أحــد أن يعــود إىل املدرســة»( .شــاب يف وضعيــة إعاقــة
امل ـرات»( .شــاب يف وضعيــة إعاقــة)» .ويتــم إخفــاء مامرســة مســجل يف مدرســة الفرصــة الثانيــة).
هــذا العنــف أحيانــا« :كان طفــل «عــادي» يعاملنــي معاملــة
ســيئة عندمــا يغيــب األســتاذ»( .شــاب يف وضعيــة إعاقــة) .ويف  .2جودة الفحص والتشخيص
بعــض األحيــان ،يعاقــب الطفــل عــى أخطائــه« :كانت املدرســة  .1.2اختبار التشخيص بالنسبة لآلباء
ترضبــه أحيانــا .يف عــدة مـرات ،كانــت تعطــي التامريــن ،ولكنــه أشــار العديــد مــن اآلبــاء إىل املعانــاة والصعوبــات التــي
ال يفهــم وال يســتطيع االســتجابة وبالتــايل يعاقــب»( .أم طفلــن واجهوهــا أثنــاء فــرة التشــخيص .يف البدايــة ،تشــكل املســافة
الجغرافيــة حاجـزا أمــام الذهــاب إىل املختــص« :قــررت أن آخــذ
يف وضعيــة إعاقــة).
أوالدي وأذهــب إىل الربــاط .ال يوجــد أي يشء هنــا يف الناضور».
يكــر الكشــف عــن وضعيــات العنــف هــذه قانــون الصمــت (أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة) .تنضــاف إىل هــذه املســافة
لــدى املهنيــن« :لقــد تعــرض أخوهــم لالغتصــاب عــدة مـرات.
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تكلفــة النقــل املهمــة ،وأتعــاب املختصــن« :توجــد أيضــا
تكلفــة املتخصصــن»( .أم شــاب يف وضعيــة إعاقــة) .وتحــول
الصعوبــات املاليــة ،كذلــك ،دون إمكانــات الحصــول عــى
األجهــزة واألدوات املتوافــرة« :آمــل أن أحصــل عــى األجهــزة،
ليــس البنتــي فقــط ،وإمنــا لجميــع األطفــال .الكابــح هــو املــال،
الجهــاز يســاوي أربعــة ماليــن((( .هــذا كثــر بالنســبة لنــا.
وزيــادة عــى ذلــك ،فــإن تخطيــط الســمع باهــظ جــدا» (أم
شــابة يف وضعيــة إعاقــة) .كــا أن اللجــوء إىل العمليــات يتوقف
عــى قــدرة األرسة عــى جمــع املبالــغ املاليــة الالزمــة ،وعــى
إرادة األطبــاء« :يجــب  250.000درهــم إلنجــاز العمليــة» ،إذن،
كان األمــر قاســيا بالنســبة يل .يف ســن الرابعــة ،قمنــا بالعمليــة
ألننــا جمعنــا املــال مــن هنــا وهنــاك .حتــى الطبيــب تطــوع
ومل يتوصــل بأتعابــه .وبالنســبة لألجهــزة ،خصــم لنــا جــزءا مــن
مثنهــا ،واســتدنَّا منــه حتــى نتمكــن مــن األداء»( .أم شــابة ويف
وضعيــة إعاقــة) .كــا يتوقــف التتبــع مــن قبــل املتخصصــن،
كذلــك ،عــى املــوارد املاليــة لــأرسة« :إن مــدة التدخــل تتوقــف
عــى ميزانيــة اآلبــاء( ».مســؤول جمعــوي).
وهكــذا ،فــإن «األرس التــي تتوفــر عــى املــال هــي التي بوســعها
أن يكــون لهــا متخصصــون يف القطــاع الخــاص» (مفتــش الرتبيــة
الوطنيــة عــى الصعيــد اإلقليمــي) .وتنبغــي اإلشــارة إىل أن وزارة
الصحــة تحملــت فقــط ،بالنســبة ألقــل مــن ربــع التجــارب
مصاريــف مقدمــي الرعايــة .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن عــدم
توافــر الوقــت يحــد أحيانــا تلــك املواعيــد« :يجــب أن أهتــم
كذلــك بأمــي ،ليــس لــدي الوقــت لزيــارة املتخصــص .توقفــت
عــن الذهــاب إىل املتخصــص ألن ذلــك يتطلــب كثــرا مــن
الوقــت .ســيكون جيــدا أن يكــون يف املدرســة ،وقريبــا منــي».
(أم شــاب يف وضعيــة إعاقــة).
وزيــادة عــى هــذه الحواجــز املاديــة ،توجــد حواجــز نفســية
ترتبــط بصعوبــة تقبــل وضعية إعاقــة طفلهــم« :كان األمر صعبا
جــدا .مل أكــن أقبــل ذلــك .تطلــب منــي إيجــاد الشــجاعة إليجاد
الطبيــب ،طبيــب نفســاين لألطفــال مــن أجــل التشــخيص»( .أم
فتــاة مصابــة بالتوحــد) .ومتيــل العوامــل الثقافيــة ،بدورهــا ،إىل
تعميــق هــذا الجــرح الــذي ال ميكــن التغلــب عليــه .ذلــك أن
التصــورات االجتامعيــة والثقافيــة تغــذي هــذا الشــعور بالعــار
والذنــب إزاء الطفــل يف وضعيــة إعاقــة« :يف ذلــك الوقــت ،كان
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يخبــؤون يف املنــازل ،وغــر مقبولــن
مــن قبــل املجتمــع .كانــت الصعوبــة هــي قبولــه داخــل األرسة.
حتــى األب صــدم يف البدايــة .يجــب أن نتقبلــه يف البيــت أوال».
(أم مؤسســة لجمعيــة).

إن هــذا األمل ،الــذي يضاعفــه الجهــل ،مينــع اآلبــاء ،أحيانــا،
مــن طلــب مســاعدة متخصــص يف وقــت مبكــر« :يجهــل
اآلبــاء ،كذلــك ،وضعيــة إعاقــة طفلهــم»( .مدرســة يف مدرســة
متخصصــة) .فقبــل أو مــوازاة مــع إجـراءات التشــخيص ،يبحــث
اآلبــاء عــن املعلومــات يف اإلنرتنيــت وعــن طريــق جمعيــات:
« مل أكــن أعــرف أي يشء عــن التوحــد .مل أســمع بــه قــط.
صديقتــي هــي التــي الحظــت أن ابنتــي ال تعــر أي اهتــام
للنــاس .أعطتهــا لعبــة ،ولكــن ابنتــي مل يصــدر عنهــا أي رد فعل.
قالــت يل« :رمبــا ابنتــك مصابــة بالتوحــد .ميكــن لــك أن تبحثــي
عــن األعــراض عــى اإلنرتنيــت» (أم فتــاة شــابة يف وضعيــة
إعاقــة).
 .2.2تشخيصات غير دقيقة

يتأســف عــدد مــن املهنيــن واآلبــاء لعــدم دقــة تشــخيصات
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .ذلــك أن املدرســن أنفســهم ،هــم
الذيــن يقومــون بتلــك التشــخيصات دون أن يكونــوا قــد تلقــوا
أي تكويــن يف ذلــك« :نقــوم بالتشــخيص بأنفســنا ،دون أن نكون
متخصصــن»( .مدرســة يف مدرســة متخصصــة) .كــا تنجــز تلــك
التشــخيصات ،أيضــا ،داخــل الجمعيــات مــن قبــل مهنيــن ال
يتوفــرون بدورهــم عــى أي تكويــن« :أحيانــا ،يتــم الخلــط بــن
أنــواع اإلعاقــة (التوحــد ،التأخــر الذهنــي) مــن قبــل الجمعيات.
يجــب أن ينجــز ذلــك العمــل .يجــب أن يكــون دقيقــا ،وأن تقوم
بــه مجموعــة كل واحــد حســب اختصاصــه» (مفتشــة إقليميــة)
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن اللجــوء إىل متخصــص ال يضمــن دامئــا
تشــخيصا موثوقــا بــه ،خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتوحــد:
«قــال يل طبيــب األطفــال :ال ،ليــس مصابــا بالتوحــد .التوحــد
ال يوجــد يف املغــرب .أصبــت بالخيبــة ،وقــررت أن آخــذ أبنــايئ
وأذهــب إىل الربــاط» (أم فتــاة ذات التوحــد).
 .3.2من التشخيص إلى تقييم وضعية اإلعاقة

زيــادة عــى اإلعاقــة ،تطــرح أيضــا مشــكلة تقييــم وضعيــة
اإلعاقــة .غــر أن هــذا التقييــم متعــدد الجوانــب ،والذي يشــمل
كذلــك الجانــب املــدريس ،غــر موجــود« :توجــد صعوبــات
لتقييــم وضعيــة اإلعاقــة ،وهــو مــا يفــر الصعوبــات املرتبطــة
بالرتبيــة الدامجــة( ».منســقة إقليميــة لإلدمــاج املــدريس).
وعــاوة عــى ذلــك ،يشــر الفاعلــون إىل أن هــذا النــوع مــن
التقييــم يتطلــب تكامــل االختصاصــات« :هنــاك مشــكلة ،أيضــا،
وهــي أننــي أقــوم بتقييــم لتحديــد القســم الــذي ســيذهب
إليــه التلميــذ .أواجــه مشــاكل أحيانــا .أظــن أنــه يجــب عــى
مــدرس االبتــدايئ أن يهتــم بهــذا اإلجـراء .أليــس كذلــك؟ يجــب
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أن ال أقــوم بــه لوحــدي .يجــب أن يكــون هنــاك فريــق للتقييــم
يتعــاون فيــه املــدرس واملربــون املتخصصــون ،واملختــص
النفســاين إن كان موجــودا .وليــس شــخصا واحــدا .يجــب أن
تكــون هنــاك فــرق متعــددة التخصصــات مــع فاعلــن آخريــن
يف اإلدمــاج ،أو مــن امليــدان» (مربيــة متخصصــة تنتمــي إىل
جمعيــة).
يتأســف العديــد مــن املهنيــن لغيــاب العالقــة بــن املدرســن،
واملربــن ،واملهنيــن الطبيــن وشــبه الطبيــن« :ال تجمعنــا أيــة
عالقــة باملتخصصــن ،ينقصنــا ذلــك»( .مد ِّرســة يف مدرســة
متخصصــة).
يجــب أن نســجل غيــاب الدقــة يف التشــخيصات ،وغيــاب
التنســيق بــن الفاعلــن ،علــا بأنهــا يســاهامن يف جــودة
توجيــه الطفــل ،ويف تكييــف الوســائل البيداغوجيــة .يجــب
أن نســجل أيضــا أنــه يف بعــض املناطــق قــد تــم إنشــاء فــرق
متعــددة االختصاصــات يف بعــض الجهــات ،لكــن تلــك الفــرق
تبقــى غــر إجرائيــة إىل حــد مــا .ففــي غيــاب املــوارد البرشيــة
الكافيــة ،يبقــى العديــد مــن األشــخاص الذيــن مل تشــخص
حالتهــم يف الئحــة االنتظــار.
 .3عملية التوجيه نحو بنية االستقبال
المالئمة
 .1.3لجنة انتقاء متعثرة

تلميــذ ( )...يقــوم كل مــدرس بتشــخيص وضعيــة تالمذتــه».
(مد ِّرســة يف مدرســة متخصصــة) .إن بعــض الجمعيــات وحدهــا
هــي التــي وضعــت ملفــا خاصــا بــكل تلميــذ يجمــع املحــارض
والتقاريــر والتقييــات التــي أنجزهــا مختلــف املهنيــن .ومــع
ذلــك ،فــإن تلــك العنــارص ال يتــم تقاســمها مــع املدرســن.
هنــا أيضــا ،ينــدد بعــض الفاعلــن بغيــاب التعــاون بني املدرســن
واملربــن« :بصفتنــا جمعيــة ،نحــن يف حاجــة إىل شــخص يتكلــف
بتقييــم األطفــال الذيــن يســتطيعون ولــوج األقســام العاديــة.
يجــب أن يتــم هــذا التقييــم مــن قبــل شــخص مــن الرتبيــة
الوطنيــة مــع املربيــة .يجــب أن يقــوم مــدرس ،أو شــخص
مكــون مــع مربيــة بتقييــم القســم الــذي يجــب أن يوضــع فيــه
التلميــذ(ة) .يف الســنة املاضيــة ،وجدنــا صعوبــات لــي يعبــئ
املــدرس بطاقــة التقييــم» (مربيــة متخصصــة تنتمــي لجمعيــة).
 .2.3التوجيه عبر السماع

يف غيــاب لجنــة مهيكلــة وســجل وطنــي يضفــي عــى البنيــات
الرتبويــة الخاصــة باألطفــال يف وضعيــة إعاقــة طابعــا مركزيــا،
يبقــى التوجيــه غــر رســمي .فعــدد كبــر مــن اآلبــاء يســجلون
أبناءهــم يف بنيــات أو أقســام متخصصــة ،أغلبهــا جمعويــة،
بعــد أن ســمعوا بهــا مــن أقاربهــم« :تعرفــت عــى املدرســة
مــن خــال طفــل كان يــدرس فيهــا» (أب تلميــذ يف وضعيــة
إعاقــة يــدرس يف قســم اإلدمــاج) .وتبــدو نصائــح اآلبــاء الذيــن
يواجهــون هــذا النــوع مــن التجربــة مثينــة يف أعــن نظرائهــم:
«التقيــت ســيدة يف املستشــفى عندمــا كنــا نقــوم بالفحــص،
وأثنــاء الحديــث ،قالــت يل إن ابنتهــا كانــت هنــاك ،وحصلــت
عــى نتائــج .الســيدة كانــت لهــا نفــس املشــاكل مــع أبنائهــا.
وأخــذت ابنتــي إىل هنــاك وهــي يف ســن الســابعة» (أم فتــاة
شــابة يف وضعيــة إعاقــة) .هــذا وميكــن ،يف بعــض األحيــان،
أن تكــون تجربــة نظــر أو أحــد أفــراد األرسة مثــاال حاســا
بالنســبة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة« :لقــد ســبق ألخــي األكــر
أن كان يف املركــز ثــم التحــق بــه أخوتــه الثالثــة» (شــاب يف
وضعيــة إعاقــة).

تــم ،عــى مســتوى كل أكادمييــة جهويــة للرتبيــة والتكويــن،
إرســاء لجنــة مكلفــة بتقييــم مســتوى التالمــذة يف وضعيــة
إعاقــة قصــد توجيههــم نحــو البنيــة املالمئــة .وعمليــا ،يظهــر أن
اآلبــاء مل يلجــؤوا إىل هــذه اللجنــة إال قليــا« :توجــد لجنــة منــذ
 ،2017ولكنهــا مل يقــدم لهــا ســوى عــدد قليــل مــن األطفــال»
(منســقة جهويــة للرتبيــة الدامجــة) .وترتكــز هــذه اللجنــة
حرصيــا عــى تقييــم املســتوى املــدريس ،وهــو مــا يحــدد توجيــه
الطفــل« :بــدأوا يقومــون بانتقــاء ،بفــرز األطفــال :مــن يســتطيع
أن يتابــع الدراســة يف األقســام العاديــة ومــن ال يســتطيع يوجهه
إىل مركــز متخصــص لألســف» .ليــس هــدف هــذا التقييــم
هــو اقــراح تكييفــات مدرســية« .يجــب أن تكــون بالفعــل يف بعــض الوضعيــات القليلــة ،يكــون مديــر املدرســة ،أو ممثــل
لجنــة لتكييــف نــوع التعلــم مــع كل حالــة ،مــع حاجاتهــا» اإلدارة ،أو مهنــي ،هــو مــن يقــرح هــذا التوجيــه« :إن مدرســة
(مفتشــة الرتبيــة الوطنيــة عــى املســتوى اإلقليمــي) .وبالفعــل ،يف حــي متــارة هــي التــي وجهتنــي نحــو املركــز» (أب طفــل يف
إن تكييــف الوســائل البيداغوجيــة ال يشــكل موضــوع مســار وضعيــة إعاقــة يف مركــز متخصــص).
رســمي .فــإذا كان هنــاك مــروع تربــوي فــردي ،فإنــه ينجــز،
يف أكــر األحيــان ،مــن قبــل مهنــي واحــد« :يف بدايــة الســنة،
نقــوم بتشــخيصات ،ونصــل إىل مشــاريع تربويــة فرديــة لــكل
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تبــن ترصيحــات العديــد مــن اآلبــاء أن ق ـرار تســجيل طفلهــم
يف جمعيــة جــاء بعــد رفضــه مــن املدرســة أو طــرده منهــا:
«رفــض املديــر ،ووجهنــي نحــو النيابــة للحصــول عــى ترخيــص.
ولألســف ،رفضــوا إعطــاءه .فهمــت أن املديــر خــاف أن تتعــرض
ابنتــي لحادثــة وســط املدرســة .كان يريــد فقــط أن يحصــل
عــى تغطيــة مــن النيابــة .ولكــن النيابــة رفضــت بدورهــا.
فهمــت أن أبــواب املدرســة موصــدة ،وأخذتهــا إىل املركــز» (أم
فتــاة يف وضعيــة إعاقــة).
يف بعــض األحيــان ،ال يوجــد يف الجهــة كلهــا ســوى قســم
متخصــص واحــد ،وهــو مــا يحــد مــن االختيــار ،ويســتلزم
عــدة تنقــات« :هــي املدرســة الوحيــدة يف الجهــة التــي تهتــم
بالتالميــذ الصــم .يجــب أن يتوجــه جميــع األطفــال إىل هــذه
املدرســة .هــذا مشــكل جوهــري» (مديــر مدرســة ابتدائيــة مــع
قســم اإلدمــاج املــدريس) .ورغــم املســافة ،تلجــأ عــدة أرس إىل
هــذه املدرســة ألنــه« :ال توجــد حلــول أخــرى» (مديــر مدرســة
ابتدائيــة مــع قســم اإلدمــاج املــدريس) .ويعــزز هــذا النــوع مــن
الوضعيــات الصعوبــات املالزمــة للنقــل واملســافة الجغرافيــة:
«يجــد معظمنــا صعوبــات .ال نســكن هنــا ،نركــب الحافلــة ملدة
ســاعة للوصــول إىل هنــا .ال نتوفــر عــى بطاقــة باملجــان ()...
يجــب أن أؤدي مثــن تذكــرة الحافلــة أربــع مــرات يف اليــوم»
(أم طفلــن يف وضعيــة إعاقــة) .وإلزاحــة هــذا العائــق ،تتكلــف
املراكــز املتخصصــة ،وبعــض الجمعيــات ،أحيانــا ،بالنقــل
املــدريس.
وينبغــي أن نســجل أن املســار الــدرايس للشــباب يف وضعيــة
إعاقــة يتأثــر باالنتقــال مــن بنيــة إىل أخــرى ،وتتخللــه توقفــات
وإعــادة التوجيــه ملـرات عديــدة« :يف ســن السادســة ،كان هناك
مشــكل إدخــال ابنــي املدرســة ( )...مل تكــن هنــاك مدرســة،
وأدخلتــه التعليــم األويل ،وبقــي ثــاث ســنوات عــوض الدخــول
إىل االبتــدايئ .وجــدت عــدة صعوبــات يف االبتــدايئ .قــى فيــه
ولــدي ســنة واحــدة ،ثــم التحــق مبدرســة عموميــة فيهــا مديــر
متعــاون ،ومدرســة مكونــة خصيصــا .كانــت مدرســة ابتدائيــة
عموميــة .يف الســنة املواليــة ،ذهبــت املد ِّرســة ،ومــع تغيــر
املــدرس ،مل يســتطع هــذا األخــر أن يتفاهــم مــع طفــي ،مل
يكــن يريــد أن يبقــى طفــي يف القســم ،وطــرده مــن املدرســة.
بقــي طفــي يف املنــزل ،وكان يطالــب بالذهــاب إىل املدرســة.
طلبــت ملــاذا ال تقبلــه املدرســة .طلبــت كذلــك مــن مدرســة
خصوصيــة لكنهــا مل تقبــل ...وهكــذا ...أنشــأت الجمعيــة» (أم
وراء إحــداث جمعيــة) ففــي غيــاب بنيــات التمــدرس ،تبقــى
الجمعيــات هــي الحــل البديــل الوحيــد الــذي يلـــجأ إليــه اآلباء.
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يوجــد تنــوع كبــر يف املامرســات بــن األقســام العاديــة
واألجهــزة املتخصصــة (املركــز ،والجمعيــة املتخصصــة ،وقســم
اإلدمــاج املــدريس ...إلــخ) .ومــع ذلــك تبــن أغلبيــة التجــارب أن
االنتقــال نحــو الوســط العــادي ال يخــص ســوى حــاالت نــادرة،
مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بأقســام اإلدمــاج املــدريس« :ال يذهــب
أي تلميــذ مــن قســم اإلدمــاج إىل «القســم العــادي» ،ولــو لبضع
ســاعات»( .مديــر مدرســة ابتدائيــة مع قســم اإلدمــاج املدريس).
وبالفعــل ،إن هــذه الفضــاءات تشــتغل يف عزلــة عــن بعضهــا
البعــض ،دون رابــط حقيقــي بينهــا ،وذلــك رغــم التقــارب
الجغ ـرايف املوجــود بينهــا أحيانــا« :ال يوجــد تواصــل ،ال يوجــد
انفتــاح املركــز .هــم غــر منفتحــن» (مــدرس ثانويــة تأهيليــة).
ويالحــظ عــدم التواصــل هــذا مــن الجهتــن« :يف هــذه املدرســة،
رفضــوا قبــول األطفــال (أطفــال قســم اإلدمــاج املــدريس) .ال
يوجــد أي نشــاط مشــرك حتــى يف الســاحة .يرفضــون التواصــل
مــع اآلخريــن .حتــى األســاتذة مل يجيئــوا هنــا أبــدا» (أم كانــت
وراء تأســيس جمعيــة) .ويف الوقــت الــذي تــم التفكــر أصــا يف
الوســط املتخصــص بوصفــه وســيطا يعــد إىل دخــول املدرســة
العاديــة ،أصبــح هــذا الوســط يشــكل ،يف كثــر مــن األحيــان،
وســيلة لتهميــش هــؤالء األطفــال ،وعــدم االهتــام بهــم« :يف
هــذه املؤسســة ،ال يوجــد إدمــاج .أنــا أظــن أنــه يوجــد ،عكــس
ذلــك ،ســجن لهــؤالء األطفــال ( )...يف األحــوال الطبيعيــة ،يجــب
أن تكــون هــذه املؤسســة وســيطا ،طريقــا لإلدمــاج» (مدرســة
يف مدرســة متخصصــة).
يفلــت بعــض األطفــال مــن هــذا االنغــاق ،ويتمكنــون مــن
االســتفادة مــن إدمــاج جــزيئ ،بــل وكيل ،أحيانــا .فعمليــة القـرار
التــي متكــن الطفــل مــن االلتحــاق بقســم عــادي هــي إىل حــد
كبــر ،حســب التجــارب :تقــوم عــى تقييــم املدرســة ،ثــم عــى
ترخيــص محتمــل مــن قبــل النيابــة« :بخصــوص الجســور ،فهــي
تتــم بهــذه الطريقــة :هنــاك أطفــال أقســام اإلدمــاج ،ويف وقــت
معــن ،عندمــا تالحــظ املد ِّرســة أن الطفــل يســتطيع أن يلتحــق
بســهولة بقســم عــادي ،تتكــون لجنــة مــن مفتــش النيابــة
املكلــف ،ومــن املد ِّرســة أو املــد ِّرس املكلــف بتعليــم ذلــك
الطفــل ومديــر املدرســة ،فيجتــاز نوعــا مــن االختبــار .وميكــن
أن نوجــه الطفــل نحــو املســتوى الــذي يالمئــه .ميكــن أن يكــون
ذلــك كليــا أو جزئيــا» (مديــر مدرســة ابتدائيــة).
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 أخـرا ،هنــاك مســتجوبون يشــرون إىل حــدود النظــام الدامــجإذا اعتربنــا مجمــوع األشــخاص املســتجوبني ،فإنــه ال ينكشــف
بعــد تجريبــه « :كان وجــود أطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف
لنــا اتجــاه واضــح فيــا يخــص تفضيــل منــوذج تربــوي عــى
قســم عــادي كارثــة بالنســبة لألطفــال» (مدرســة مارســت يف
غــره .ونوضــح فيــا يــي الحــاالت الســت املمكنــة التــي
مدرســة عاديــة).
تصورناهــا اعتــادا عــى األقــوال الخاصــة بالحجــج التــي قدمهــا
قصــارى القــول ،نســجل أن اختيــار الوســط العــادي لألطفــال
مختلــف املســتجوبني:
يف وضعيــة إعاقــة يســتلزم توافــر الــروط والوســائل ،وخاصــة
 أشــخاص يــرددون عــى الوســط املختــص ،ويتمنــون بقــاءه منهــا عــدد األطفــال يف القســم الواحــد ،وتكويــن املدرســنطيلــة متدرســهم« :يشــعرون أنهــم أقــل إعاقــة عندمــا تكوينــا خاصــا يؤهلهــم للقيــام بهــذه املهمــة .ويف غيــاب هــذه
يكونــون مــع بعضهــم ( )...نظريــا النظــام املختــص يشــتغل الــروط يفضــل عــدد مــن املســتجوبني النمــوذج املتخصــص
بصــورة أفضــل .هــو ليــس ممتــازا بعــد ،ولكنــه يســر بشــكل أو اإلدماجــي الــذي يعتربونــه أفضــل وأجــود بالنســبة لهــؤالء
أفضــل» (مســؤول جمعــوي مــن مركــز متخصــص).
األطفــال.

 -فاعلــون ينتمــون لوســط مختــص ،ويذكــرون حــدود هــذا

 .4التفاعل بين األطفال في وضعية إعاقة
النظــام« :أول توصيــة هــي عــدم خلــق هــذا النــوع مــن
واألطفال اآلخرين

البنيــات ،ألن األطفــال الذيــن دخلوهــا وهــم صغــار لهــم
اآلن  24ســنة ،ومل يحصلــوا عــى أي دبلــوم .أنــا مقتنــع
بــأن املدرســة العاديــة أفضــل .فيهــا مســار مــن التعلــات
والحيــاة الرتبويــة يســتطيعون فيــه االســتفادة مــن التواصــل
مــع األطفــال اآلخريــن ،وإن كانــوا ال يســتطيعون أن
يصلــوا مســتوى عاليــا جــدا يف التعلــات» (مديــر مدرســة
متخصصــة).

 .1.4من الخوف إلى السخرية المؤكدة

تصطــدم رغبــة اآلبــاء الراغبــن يف تســجيل أبنائهــم يف وضعيــة
إعاقــة يف املدرســة العاديــة باحتــال رفــض األطفــال اآلخريــن
أبناءهــم ،بــل وســوء معاملتهــم« :يخشــون الســخريات إذا
تواجــد أطفالنــا مــع األطفــال اآلخريــن .ميكــن لذلــك أن يعقــد
األمــور» (أب طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .ويخــاف املهنيــون،
أيضــا ،مــن تلــك االســتهزاءات ،ويبحثــون عــن وســيلة لتفاديهــا:
 مســتجوبون يتوفــرون عــى تجربــة يف قســم اإلدمــاج املــدريس «ال أرفــع الســتائر التــي تفصــل القســم عــن املمــر املجــاورويتمنــون أن يســتمر ذلــك« :أويص باســتمرارية أقســام خوفــا مــن اســتهزاءات األطفــال اآلخريــن» (مدرســة يف قســم
اإلدمــاج يف ســلك اإلعــدادي والثانــوي التأهيــي ( .)...أنا أؤيد اإلدمــاج املــدريس).
أن يكــون األطفــال يف أقســام اإلدمــاج ،ألنــه توجــد مد ِّرســة
متخصصــة معهــم ،إذا وجــد هــؤالء األطفــال يف األقســام قــد يتبــن ،أحيانــا ،أن هــذا الخــوف حقيقــي« :املشــكلة هــي
العاديــة ،أخــى أن يســخر منهــم األطفــال اآلخــرون» (مديــر األصدقــاء اآلخــرون» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .يعيــش
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة هــذه الســخريات بــأمل ،ومييلــون إىل
مدرســة ابتدائيــة مــع قســم اإلدمــاج املــدريس).
اللجــوء إىل رفقــة نظرائهــم لتجنبهــا« :كل البنــات مثــي .نحــن
 أشــخاص ندمــوا عــى النظــام اإلدماجــي بعــد التجربــة :كعائلــة .اســتطعت أن أربــط تلــك العالقــة مــع البنــات ،ولــذا«حاولنــا اإلدمــاج يف قســم فيــه تالمــذة ناطقــون ( ،)...يف أصبحنــا كأرسة واحــدة» (شــابة يف وضعيــة إعاقــة).
كثــر مــن األحيــان يذهبــون ســنة أو ســنتني ثــم يعــودون»
(مســؤول عــن مركــز متخصــص أنشــأ مســارا إدماجيــا يف للحــد مــن هــذه املثالــب ،تتحــدث عــدة تجــارب عــن عمليــات
تحســيس التالمــذة واآلبــاء واملهنيــن والجمهــور الواســع املمولة
مدرســة عاديــة).
مــن قبــل التعــاون الــدويل أو وزارة الرتبيــة الوطنيــة« :احتفلنــا
 فاعلــون يــرددون عــى الوســط العــادي ويعتربونــه النمــوذج باليــوم العاملــي للتوحــد بتنظيــم مســرة صغــرة مــع أطفــالاألفضــل« :أفضــل أن يكــون التمــدرس يف مدرســة عموميــة يرتــدون صدريــات .أنهينــا الحفــل مبرسحيــة يف مــكان عمومــي
رســمية عــوض جمعيــة أو مركــز متخصــص ( )...لكننــي ال لتحســيس عامــة النــاس» (أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة).
أرى انتقــاال بالنســبة لألغلبيــة بــدون مرافــق « (مد ِّرســة يف
 .2.4خلق شروط االختالط
مدرســة عاديــة).
يشــتغل عــدد كبــر مــن أقســام اإلدمــاج املــدريس أو الجمعيــات
يف عزلــة مطبقــة عــن األقســام العاديــة .يف بعــض التجــارب،
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يفــرق بــن الفضــاءات واألوقــات ،بحيــث ال يلتقــي األطفــال باتصــاالت ،حتــى تتغــر نفســيتهم ،فيندمجــون» (مــدرس يف
يف وضعيــة إعاقــة مــع األطفــال اآلخريــن« :التوقيــت ليــس ثانويــة تأهيليــة).
كتوقيــت األقســام العاديــة .األقســام العاديــة مــن  8إىل  12ومن
وتنــدرج هــذه العالقــات ،كذلــك ،يف تبــادالت ميكــن أن تأخــذ
 14,30إىل  .16,30أمــا قســم اإلدمــاج فمــن  9إىل ( »12مديــرة
شــكل اللعــب ،والصداقــة ،أو محادثــات بســيطة يف الســاحة:
مدرســة ابتدائيــة) .ويبــدو أن بعــض املدرســن يؤيــدون هــذه
«يف قســمي ،يوجــد طفــل معــاق وطفــل غــر معــاق صديقــان،
التفرقــة «كأنهــم يعتقــدون أنــه ليــس عــى هــؤالء األطفــال أن
إنــه أكــر نجــاح الحظتــه» (مد ِّرســة يف مدرســة الفرصــة الثانية).
يكونــوا هنــا .مينعــون تالمذتهــم مــن املجــيء ،واالختــاط مــع
وتتطلــب هــذه املعاملــة باملثــل أحيانــا دعــا مــن قبــل شــخص
األطفــال اآلخريــن .األمــر ممكــن هنــاك ،وهنــا يحــدث العكس»
آخــر« :األطفــال الذيــن يســمعون هــم الذيــن جــاؤوا عنــد
(أم) .ومــا يعــزز هــذه الوضعيــة ،الضغــط الــذي ميارســه بعــض
املربيــة وقالــوا لهــا« :علمينــا لغــة اإلشــارات» حتــى يســتطيعوا
اآلبــاء الذيــن يرفضــون أن يخالــط أبناؤهــم األطفــال يف وضعيــة
التواصــل( ».طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .ولربــط هــذا النــوع
إعاقــة بذريعــة التأخــر يف إنجــاز املقــررات« :ســيقول األطفــال
مــن العالقــات املتبادلــة ،يفضــل بعــض األطفــال يف وضعيــة
اآلخــرون آلبائهــم ،إذا كان معنــا هــؤالء األطفــال ،ســنتأخر يف
إعاقــة العالقــات مــع الراشــدين «لــه أيضــا أصدقــاء «عاديــون»،
املقــرر ،يجــب أن نجتــاز االمتحانــات .ثــم يــأيت اآلبــاء ملامرســة
وأصدقــاء أكــر منــه ســنا شــيئا مــا ،وراشــدون .يحــب أكــر أن
الضغــط» (مديــر مدرســة عاديــة).
يكــون مــع الكبــار» (أب شــاب يف وضعيــة إعاقــة).
ومقابــل ذلــك ،يبحــث مدرســون آخــرون عــن هــذا االختــاط،
متذرعــن باالمتيــازات التــي يوفرهــا« :أحــاول أن أجمعهــم (يف  .5التعلمات المدرسية األساسية (القراءة
قســم واحــد) يف غالبيــة األحيــان .يجــب أن يكونــوا مــع التالمذة والكتابة والحساب)
الذيــن يعملــون جيــدا حتــى يتأثــروا بهــم ( )...يف الســاحة .1.5 ،تأثير ضعيف في التعلمات المدرسية األساسية
عندمــا تــرى أن هنــاك أطفــاال يف وضعيــة إعاقــة تربطهــم يضــع أغلبيــة املهنيــن واآلبــاء ،تعارضــا بــن التعلــات املدرســية
عالقــة صداقــة باألطفــال اآلخريــن ،بالفعــل تــرى أنهــم بــدأوا ال األساســية ،والتعلــات االجتامعيــة والرتبويــة .وبالفعــل،
يشــعرون بالفرق»(مــدرس يف مدرســة الفرصــة الثانيــة).
فإننــا نســجل يف خطابهــم مجموعــة كبــرة مــن املتناقضــات:
«التعلــم والحيــاة املدرســية» (مديــرة مدرســة متخصصــة)،
وإذا كان عــدد مــن املدرســن يطلبــون االختــاط ،فــإن
«اإلدمــاج والكفايــات األكادمييــة» (أم فتــاة يف وضعيــة إعاقــة)،
تدبــر التفاعــات بــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة واألطفــال
«بيداغوجيــا وأنشــطة» (مــدرس يف مدرســة الفرصــة الثانيــة)،
اآلخريــن يتطلــب كفايــات خاصــة لتســيري القســم .يــرى بعــض
«برنامــج وتربيــة متخصصــة» (مســؤول جمعــوي)« ،كفايــات
املســتجوبني أن دور املــدرس أو مســاعد(ة) الحيــاة املدرســية
أساســية وكفايــات أكادمييــة» (مربيــة متخصصــة وعضــو يف
هــو مراقبــة تلــك التفاعــات« :عــى املــدرس أن يقــوم بذلــك،
جمعيــة)« ،الرتبيــة والتعليــم» (مــدرس التعليــم الثانــوي
وعــى املفتــش أن يدعــم ويراقــب دور املــدرس» (مفتشــة
التأهيــي) .وبالنظــر لهــذه املتعارضــات يــرى املســتجوبون أن
إقليميــة).
التعلــات األساســية تتــم يف املدرســة والتعلــات االجتامعيــة
والرتبويــة يف الجمعيــات .أمــا أقســام اإلدمــاج فهــي تعتــر
 .3.4البحث عن التكافؤ في التبادل
يــرى العديــد مــن املدرســن وأقربــاء األطفــال ،أن االختــاط مجــاال وســيطا يعــد األطفــال لولــوج املدرســة .وهــي ،بهــذا
يســاعد عــى تنميــة كفايــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املعنــى ،تقــوم عــى التعلــات األوليــة التــي تحصــل قبــل ولــوج
الذيــن يخالطــون أقرانهــم« :مــن األحســن أن يكــون مــع املدرســة« :نهيئهــم ،ونبقــى معهــم حتــى يكتســبوا الكفايــات
األطفــال اآلخريــن ،ألن الطفــل «العــادي» ،ميكــن أن يأخــذه األساســية ،حتــى يدمجــوا ويلتحقــوا باألقســام العاديــة ،بشــكل
معــه ،ويتواصــل معــه ،ويســاعده عــى التطــور» (عــم طفــل جــزيئ أو كيل» (أم فتــاة يف وضعيــة إعاقــة).
يف وضعيــة إعاقــة يــدرس يف الرتبيــة غــر النظاميــة) .وزيــادة وإذا كان األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يتقدمــون أكــر مــن خــال
عــى هــذه املســاعدة التــي تــأيت يف الوقــت املناســب ،تشــر اتصالهــم باألطفــال اآلخريــن ،فــإن تطــور نتائجهــم الدراســية،
العديــد مــن التجــارب إىل الوقــع اإليجــايب لهــذه التنشــئة :عكــس ذلــك ،ليــس مقنعــا« :يوجــد تأثــر اجتامعــي عــى
«بســبب كونهــم هنــا مــع بعضهــم مهمشــن ،فهــم ال يثقــون الطفــل يف وضعيــة إعاقــة إذا كان مــع األطفــال اآلخريــن.
بأنفســهم وعدوانيــون ( )...مــن األفضــل أن يخرجــوا ،أن يقومــوا
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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يتمكــن مــن اإلدمــاج ،ومــن أن يكــون أصدقــاء لــه ،ولكــن
تأثــر ذلــك عــى مســتوى املكتســبات ليــس داال» (مديــر
مدرســة ابتدائيــة) .وبهــذا الشــكل ،ال يســتجيب هــذا االختــاط
النتظــارات األرس «أمنيتــي هــي أن يتعلــم طفــي أن يقــرأ أو
يكتــب .يف املركــز لقــد تعلــم االســتقاللية ،ولكــن ذلــك بالنســبة
يل غــر كاف ،ألننــي أريــد أن يذهــب ولــدي إىل املدرســة( .أم
طفــل يف وضعيــة إعاقــة).
 .2.5من متابعة الدروس إلى الحصول على شهادة

 .3.5أعمال المجتمع المدني غير موجهة بما فيه
الكفاية نحو هذا النوع من التعلمات

عــدد قليــل مــن املراكــز أو الجمعيــات هــي التــي تقــدم تعليــا
ميكــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن تعلــات مدرســية .إذ
مل ينجــح يف وضــع برنامــج مــدريس مالئــم ،واإلعــداد الجتيــاز
امتحــان الحصــول عــى شــهادة ســوى بعــض املراكــز وبعــض
الجمعيــات« :لدينــا منهــاج درايس لألطفــال ذوي التوحــد،
نعطيــه للمربيــة» (مســؤول جمعــوي).
أمــا املراكــز األخــرى ،فهــي تقــدم باألســاس أنشــطة أو إعــادة
التأهيــل ملســاعدة األطفــال عــى تحقيــق االســتقاللية .وفيهــا
يتــم الرتكيــز ،إذن ،عــى إعــداد هــؤالء األطفــال لاللتحــاق
بقســم عــادي« :بعــد أن يدمــج يف القســم يجــب تهييئــه جيــدا»
(مدرســة يف مدرســة ابتدائيــة) .ويــرى مســتجوبون آخــرون أن
املركــز أو الجمعيــات تحــل محــل املدرســة باســتبدال األنشــطة
املدرســية بأنشــطة سوســيو-تربوية .ويف هــذا اإلطــار ،يقــوم
املركــز بــدور تنشــيطي« :ميكــن املركــز اآلبــاء مــن الذهــاب إىل
العمــل .هــذا كاف ،وإن كان ال يتعلــم أي يشء .وإذا تعلــم،
زيــادة عــى ذلــك ،فذلــك أفضــل» (مديــر مدرســة ابتدائيــة).

ال يعنــي ولــوج املدرســة بالــرورة املشــاركة املدرســية الفعليــة:
«كان واحــد منهــم يف الســنة السادســة ،ولكنــه ال يعــرف حرفــا
واحــدا» (مديــر مدرســة تضــم قســم اإلدمــاج املــدريس).
وبالفعــل ،إن عــددا مــن األطفــال راكمــوا أكــر مــن عــر
ســنوات يف املدرســة االبتدائيــة ،دون الحصــول عــى مســتوى
االمتحــان النهــايئ« .يوجــد يف الســنة الثالثــة مــن التعليــم
االبتــدايئ .فرضــت عليــه أن يكــرر الســنة األوىل لــي يتعلــم
أحســن .ولكنــه أصبــح أكــر ســنا ،وأكــر مــن أطفــال هــذا
القســم» (أم طفلــن يف وضعيــة إعاقــة) .بالنســبة لبعــض اآلبــاء،
التعلــات العمليــة التــي تضمــن اســتقاللية الطفــل يف الحيــاة
اليوميــة هــي األهــم قبــل كل يشء« :أريــد أن يتعلــم ولــدي  .6التعلمات السوسيو-تربوية
شــيئا مــن القـراءة ،أن يقــرأ لوحــات الحافــات ،مثــا» (أم طفــل (االستقاللية ،التنشئة ،المواطنة ،الخ).
يف وضعيــة إعاقــة).

 .1.6بين األنشطة الترفيهية ،وإعادة التأهيل ،واكتساب
االستقاللية

وتنبغــي اإلشــارة ،كذلــك ،إىل أن عــددا مــن األطفــال الذيــن
يدرســون يف أقســام اإلدمــاج املــدريس غــر مســجلني يف نظــام
«مســار» ،وال يســتطيعون ،تبعــا لذلــك ،اجتيــاز االمتحانــات:
«هــؤالء األطفــال غــر مســجلني يف مســار ،ألنهــم يف إدمــاج
جــزيئ .ال يجتــازون االمتحانــات( ».مســؤول جمعــوي) .وتوظف
بعــض البنيــات مكانتهــا القانونيــة لتســجيل األطفــال يف هــذا
النظــام املركــزي« :الحــل الــذي وجــدوه هــو أن تكــون لهــم
وضعيــة املدرســة الخصوصيــة ( )...ولكــن ،يف وقــت معــن .بقــي
امللــف عالقــا يف األكادمييــة ( )...وجــدوا وســيلة أخــرى لتســجيل
األطفــال يف نظــام مســار ،وهــي أن تكــون جمعيتهــم مســجلة
بصفتهــا مدرســة الفرصــة الثانيــة .هــي مجــرد حيلــة حتــى • أثر إيجايب من حيث التنشئة االجتامعية
يكــون لألطفــال الحــق يف نظــام مســار» (مســؤول جمعــوي).
يشــهد املهنيــون واآلبــاء باألثــر اإليجــايب الختــاط األطفــال
وهكــذا ،فــإن بعــض األطفــال فقــط مــن بــن أولئــك الذيــن يف وضعيــة إعاقــة مــع باقــي األطفــال فيــا يخــص تنميــة
يتلقــون تربيــة يف بنيــة متخصصــة أو يف املدرســة هــم الذيــن الكفايــات االجتامعيــة والتواصليــة« :عــى مســتوى التواصــل،
يتمكنــون مــن اجتيــاز االمتحــان« :بالنســبة لهــذه املدرســة .ال والعالقــة اإلنســانية ،هنــاك تطــور .أراه يف املســاء ،يأخــذ
توجــد هنــاك تجربــة ميكــن فيهــا للتلميــذ أن يجتــاز امتحــان الهاتــف ،وأقــول لــه مــع مــن تتكلــم؟ يقــول يل مــع  Xأو .Y
نهايــة التعليــم االبتــدايئ» (مديــر مدرســة فيهــا قســم اإلدمــاج وعــى العكــس ،ملــا كان عنــد والديــه ،مل يكــن يعــرف أحــدا ،مل
يكــن يتكلــم مــع أحــد .أحيانــا ،أقــرح عليــه أن يدعــو صديقــا
املــدريس).
إىل املنــزل والخــروج معــه .يف املــرة األوىل ،مل يســتطع الخــروج
تعطــي املراكــز املتخصصــة األســبقية لألنشــطة الرتفيهيــة
والرياضيــة ،ولحصــص إعــادة التأهيــل ،ومســاعدة األطفــال
عــى اكتســاب االســتقاللية .ويتعلــق األمــر ،قبــل كل يشء،
بتنشــئة هــؤالء األطفــال وليــس بتنميــة التعلــات املدرســية:
«توجــد أنشــطة ،قـراءة القــرآن الكريــم ،إلــخ .ال يقــدم التعليــم
الكالســييك إال قليــا .ليــس كــا يف املدرســة .بالنســبة لآلخريــن
(الذيــن ال يوجــدون يف وضعيــة إعاقــة حركيــة) ،تقــدم لهــم
أنشــطة أخــرى ،الرياضــة .وتوجــد إعــادة التأهيــل ،أيضــا»
(مديــر مدرســة ابتدائيــة).
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مــن املنــزل .منــذ أســبوعني مــن اآلن ،جــاء عــى قدميــه لوحــده • أعامل تحسيسية يجب مواصلتها
إىل املدرســة ،مســافة  30دقيقــة تقريبــا .ملــا كلمــت والديــه،
يؤكــد أغلبيــة املســتجوبني وجــود وصــم قــوي يف املدرســة.
كان ذلــك معجــزة ! هنــاك تطــور إذن( »...عــم طفــل يف
وقــد بــدأت بعــض الجهــات تقــوم بعمــل تحســييس بدعــم
وضعيــة إعاقــة) .هكــذا ،يتمكــن هــؤالء األطفــال مــن نســج
مــن وزارة الرتبيــة الوطنيــة ،وصنــدوق األمــم املتحــدة
عالقــات ،والخــروج مــن العزلــة داخــل األرسة .ويــرى العديــد
للطفولــة (اليونيســيف) ( ،)UNICEFومنظمــة (Handicap
مــن املســتجوبني أن مواجهــة اآلخريــن تســاهم يف بنــاء األطفــال
 .)Internationalوتســر الطريقــة املعتمــدة مــن قبــل
يف وضعيــة إعاقــة ،وإن كانــت تقــرن ،أحيانــا ،ببعــض األمل
جمعيــات املجتمــع املــدين ،بدورهــا ،يف هــذا االتجــاه« :لقــد
الناتــج عــن االبتعــاد عــن األرسة« :اليــوم تعلمــت أن أثــق يف
حثــت الجمعيــات عــى تحســيس املدرســن واألرس .رســميا
نفــي .لقــد تعــودت أن أعيــش لوحــدي» (شــابة يف وضعيــة
األمــر ليــس بالــيء الكثــر .الجمعيــات هــي التــي حققــت
إعاقــة تعيــش يف املركــز) .وتركــز الجمعيــات ،كذلــك ،عــى دور
ذلــك» (مــدرس يف مدرســة عاديــة).
املتخصصــة فيــا يخــص تنميــة املهــارات االجتامعيــة .وتــرى
عــدد مــن املربيــات ،بدورهــن ،أن الرتبيــة املهيكلــة تســاهم يف تهــم أعــال التحســيس املشــار إليهــا املهنيــن بالدرجــة األوىل،
ضبــط ســلوك األطفــال« :بخصــوص األرسة ،كانــت تجــد صعوبــة ثــم اآلبــاء واألطفــال« .كانــت هنــاك أربعــة أنشــطة تحسيســية:
يف االشــتغال معــه ،هــو مدمــج اآلن يف املجتمــع ،مــن قبــل مل هنــا للمدرســن (مــا هــو التوحــد ،ومــا هــو التحليــل التطبيقــي
يكــن يتجــرأ أن يذهــب إىل الحفــات .اآلن يســتطيع أن يفعــل للســلوك) (((( )ABAولألطفــال لتحســيس املحيــط (األرسي).
فرسنــا التوحــد بواســطة مرسحيــة قدمهــا األطفــال .حاولنــا أن
ذلــك» (مربيــة يف جمعيــة).
نقــوم بالــيء نفســه يف مدرســة مــع روض لألطفــال ،مدرســة
 .2.6بين التحسيس والتكوين
خاصــة ومدرســة أخــرى .يومــان مــن التحســيس يف املجمــوع.
• حاجة ماسة إىل تكوين جميع الفاعلني
يــوم لآلبــاء ،ويــوم لألطفــال» (مســؤول جمعــوي) .وتنجــز تلــك
أقليــة فقــط مــن املســتجوبني هــم الذيــن تلقــوا تكوينــا خاصــا األنشــطة التحسيســية أحيانــا بصــورة غــر رســمية .وكمثــال
مبرافقــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .وتنــدرج أغلبيــة تلــك عــى ذلــك ،يشــر هــذا املديــر إىل أنــه كان يلــزم إقنــاع آبــاء
التكوينــات يف عمليــات تكويــن مســتمر قصــرة املــدة .وإذا التالمــذة اآلخريــن بــأن وجــود األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف
كانــت بعــض تلــك التكوينــات تكتــي طابعــا رســميا ألنهــا املدرســة يقــوم عــى أســس صحيحــة« :الســنة األوىل التــي بدأنــا
منظمــة مــن قبــل النيابــة أو منظمــة دوليــة ،فــإن بعضهــا فيهــا هــذا العمــل ،كان يقــول لنــا بعــض اآلبــاء إنهــم ال يريــدون
اآلخــر يتــم خــارج كل إطــار رســمي .ويتعلــق األمــر بالتكوينــات أن يكــون أبناؤهــم يف اتصــال مــع التالمــذة الصــم .وقــد قمــت
التــي يقدمهــا املســؤول الجمعــوي لفريقــه مــن املربيــات ،مثــا :بالــازم ألفــر لهــم أن ذلــك ال يطــرح أيــة مشــكلة ( .)...أقــوم
«قبــل أن أكــون وظيفيــة يف منصبــي ،قضيــت شــهرين يف تكوين بعمــل صعــب» (مديــر إعداديــة).
قــام بــه رئيــس الجمعيــة» (مربيــة جمعيــة).
تشــر أقــوال املســتجوبني إىل بعــض اآلثــار املرتتبــة عــن تلــك
تشــر أغلبيــة املهنيــن ،واملســؤولني ،وأقــارب األطفــال إىل
رضورة التكويــن« :األمــور مرتجلــة لحــد اآلن ،نحــن جميعــا يف
حاجــة إىل تكويــن» (مــدرس) .ويتوجــه طلــب التكويــن هذا ،يف
البدايــة ،إىل املدرســن مــن أجــل التكييــف البيداغوجي ،وتســيري
جامعــة القســم .وبعــد ذلــك ،يؤكــد أغلبيــة املســتجوبني الذيــن
يعملــون يف إطــار جمعــوي رضورة تكويــن أعضــاء الجمعيــات:
«املرافقــون الحاليــون ليــس لهــم تكويــن» (أم طفلــة يف وضعيــة
إعاقــة) .وتخــص حاجــة التكويــن ،أيضــا ،اآلبــاء ولكــن بنســبة
أقــل .ويتعلــق األمــر بتزويدهــم بــاألدوات الالزمــة لتمديد طرق
املرافقــة إىل املنــزل .وأخـرا ،ألحــت أقليــة مــن املســتجوبني عىل
تكويــن املديريــن واملفتشــن مــن أجــل دعــم املهنيــن يف تربيــة
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.

األعــال التحسيســية ،وخاصــة منهــا مــا يتعلــق بقبــول هــؤالء
األطفــال يف املدرســة« :يف املدرســة العموميــة ،كان هنــاك
تحســيس كبــر بالنســبة لهــذه الفئــة .املدرســون يقبلونهــم يف
األقســام» (مــدرس يف مدرســة عاديــة) .ويشــكل تزايــد عــدد
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن ،مــؤرش ا يؤكــد هــذه
األقــوال« :هنــاك تطــور ،مل نصــل بعــد إىل  ،100%ولكــن هنــاك
تطــور .مــن قبــل ،مل نكــن نجــد أطفــاال يف وضعيــة إعاقــة يف
القســم العــادي .نجدهــم اليــوم أكــر فأكــر .مــن قبــل كنــا
نجــد طفــا واحــدا ،اليــوم نجــد ثالثــة أو أربعــة أطفــال يف نفس
القســم ( )...يف البدايــة كانــت املدرســة ترفــض .الجمعيــات
تقــوم بعملهــا» (مفتشــة الرتبيــة الوطنيــة عــى املســتوى
اإلقليمــي) .ومــع ذلــك ،يقــرح عــدة مســتجوبني مواصلــة
2. ABA : Applied Behavior Analysis
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وتعزيــز هــذه األعــال التحسيســية إزاء تالمــذة آخريــن ،وإزاء
الســاكنة بشــكل عــام ،للحــد مــن هــذا الوصــم الــذي يالحــق
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
• تكوينات يجب تجديدها باستمرار

ملزمــة بالتقيــد بالكتــاب املــدريس ،حســب مواطــن ضعــف
التالمــذة ،أعطيهــم درويس» (مدرســة يف مركــز متخصــص).
ويقــوم بعضهــم ،بذلــك ،أمــام عينــي املفتــش« :أقــوم بذلــك
وإن كان املفتــش غــر متفــق ،ألنــه يجــب تطبيــق املنهــاج (.)...
قــال يل املفتــش :يجــب أن تطبقــي املنهــاج ،رشحــت لــه مــا
أفعلــه .ويف النهايــة قــال يل :نحــن متفقــون عــى مــا تفعلينــه».
(مدرســة يف قســم اإلدمــاج املــدريس) .ويجــب أن نضيــف
أن الكتــب املدرســية ال تبــدو دامئــا مكيفــة مــع األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة« :الصــور يف كتــب املقــرر الــداريس قليلــة ،لكــن
هــؤالء األطفــال يحتاجــون صــورا كثــرة ،ال توجــد أيــة عالمــة يف
الكتــب .هــم يحتاجــون دامئــا إىل شــخص يــؤول لهــم محتــوى
املقــرر» (شــاب يف وضعيــة إعاقــة).

يثــر املســؤولون عــى مســتوى املــدارس والجمعيــات صعوبــات
مهمــة تتعلــق بتكويــن املوظفــن ،والحفــاظ عليهــم .فبخصــوص
املدرســن ،يــؤدي تجديــد التعيينــات إىل تأخــر التحاق املدرســن
الجدد-الذيــن ال يتوفــرون ،أحيانــا ،عــى تكويــن يف اإلعاقــة-
مبق ـرات عملهــم الجديــدة« :التحقــت املربيــة األوىل يف فاتــح
أكتوبــر ،والثانيــة شــهرين بعــد ذلــك ،والتحقــت الثالثــة بــدون
تكويــن .مل تكــن تعــرف حتــى لغــة اإلشــارات» (أم طفلــة يف
وضعيــة إعاقــة) .هنــاك ،إذن ،حاجــة دامئــة إىل تكويــن عــى
أمــا بخصــوص التكييــف الثــاين ،فيتفــق املهنيــون واآلبــاء عــى
مســتوى املــدارس.
رضورة التكييــف البيداغوجــي لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
أمــا املربيــات واملربــون ،فإنهــم ينتقلــون ،يف كثــر مــن األحيــان ،وتتوقــف تلــك التكييفــات عــى طبيعــة الحواجــز التــي تعيــق
مــن األماكــن التــي يشــتغلون فيهــا إىل أماكــن أخــرى بعــد التعلــم.
حصولهــم عــى تكويــن« :بالنســبة لهــم ،نســتثمر كثــرا مــن
وتكمــن كفــاءة املدرســن عــى وجــه التحديــد يف قدرتهــم
أجــل التكويــن .ولكــن ،مبجــرد مــا يتكونــون ،العديــد منهــم
عــى خلــق حلــول مبتكــرة لتســهيل الفهــم ،آخذيــن باالعتبــار
يجتــازون املباريــات ليكونــوا مدرســن ،ويذهبــون ،يغــادرون
منــط تعلــم هــؤالء األطفــال ،كــا هــو حــال هــذه املد ِّرســة
املركــز» (مســؤول جمعــوي) .وهــذا املشــكل يتكــرر مــع
لألطفــال الصــم« :التدريــس كيفــي أكــر مــن كونــه كمــي.
الجمعيــات« :بالنســبة لنــا ،يف الجمعيــة ،أمــر املربيــات صعــب.
يجــب انتقــاء الــدروس ،وتخفيــف املحتويــات ،واســتعامل
يجــب اإلتيــان بهــن وتكوينهــن .وبعــد ذلــك ،يذهنب .إمــا يغرين
أدوات بيداغوجيــة متنوعــة ،واســتعامل األدوات اإليقونيــة،
العمــل أو يتزوجــن .نعــاين مــن نقــص دائــم يف املربيــات» (أم
والبرصيــة ،وشــد انتباههــم بواســطة كل مــا هــو ملمــوس ،وإال
كانــت وراء تأســيس جمعيــة) .كــا يســاهم النقــص يف الوســائل
فإنهــم لــن يســتوعبوا أو عــى األقــل بصعوبــة .هــم يركــزون
املاليــة بــدوره يف صعوبــة االحتفــاظ باملوظفــن« :لقــد علمــت
عــى البــري ،يتوفــرون عــى قــدرة التذكــر برصيــا» (مد ِّرســة
حينــه أن املوظفــن مل يتلقــوا أجورهــم منــذ ســتة أشــهر» (عــم
يف مركــز متخصــص) .ومــع ذلــك ،يتأســف املدرســون
الشــاب يف وضعيــة إعاقــة).
واملربــون لنقــص اإلمكانيــات الالزمــة إلنجــاز التكييفــات
الرضوريــة...« :كتكييــف ،املهــم هــو العمــل عــى التجســيد.
 .3.6أنواع األدوات وطرق المرافقة
تنقصنــي الوســائل الرقميــة ،ال يوجــد ســوى حاســوب واحــد،
• اعرتاف برضورة تكييف التدريس
لكــن املدرســن اآلخريــن يســتعملونه مــع األقســام العاديــة»
بخصــوص التدريــس ،أشــار املســتجوبون إىل ثالثــة أنــواع مــن (مدرســة يف قســم اإلدمــاج املــدريس) .أضــف إىل ذلــك أن غيــاب
التكييــف :تكييــف الربامــج الدراســية ،وتكييــف البيداغوجيــا ،املقــررات الدراســية وغيــاب املــوارد البرشيــة تعرقــل اإلمكانــات
وتكييــف التوقيــت املــدريس .وتطبــق هــذه األنــواع الثالثــة مــن الرتبويــة يف بعــض الجمعيــات ،ويف بعــض املراكــز املتخصصــة.
التكييــف بصيــغ متنوعــة.
وأخـرا ،فيــا يخــص التوقيــت ،تنبغــي اإلشــارة إىل أن األطفال يف
بالنســبة للتكييــف األول ،يشــر بعــض املهنيــن إىل وجــود وضعيــة إعاقــة ،يخضعــون يف كثــر مــن األحيــان لوقــت متــدرس
تكييــف رســمي للربامــج الدراســية .لكــن أغلبهــم يقومــون أقــل مــن الوقــت الــذي يخضــع لــه األطفــال اآلخــرون .ويصــح
بتكييــف تلــك الربامــج خــارج هــذا اإلطــار (أي اإلطار الرســمي) .هــذا بشــكل دال (خاصــة) بالنســبة لألطفــال املتمدرســن يف
وتــرر مدرســة هــذا التكييــف غــر الرســمي للربامــج بقولهــا قســم اإلدمــاج املــدريس« :ليــس نفــس توقيــت األقســام العاديــة
«عــى مســتوى الربامــج ،هــي نفــس الربامــج ،هــي مرشوعنــا .الــذي يبــدأ مــن  8إىل  ،12ثــم مــن  14,30إىل  ،16,30قســم
ـن .أنــا لســت
يجــب أن نتبــع نفــس املقــرر ،لكــن املــدرس لَـ ِّ ٌ
46

نحو تربية دامجة

اإلدمــاج مــن الســاعة  9إىل الســاعة ( »12مديــر مدرســة فيهــا
قســم اإلدمــاج املــدريس) .وتنبغــي اإلشــارة ،أيضــا ،إىل أن هــذا
الفــرق يف التوقيــت ال تعوضــه األنشــطة املوازيــة ،حيــث يلتحق
األطفــال مبنازلهــم ،وهــو مــا يعقــد ،أيضــا ،بالنســبة لآلبــاء ،تدبري
تنقــل أطفالهــم بــن املدرســة واملنــزل ،خاصــة عندمــا يكــون
عندهــم عــدة أطفــال .وقــد اكتشــف بعــض املدرســن أن هــؤالء
األطفــال يعانــون مــن تعــب كبــر نظـرا إىل حاجاتهــم الخاصــة:
«صعوبتهــم الكــرى هــي االســتامع ،عندمــا يجلســون أربــع
ســاعات يف الــدرس ،هــم أول مــن يشــعر بامللــل يف كثــر مــن
• حلول تعويضية محدودة املفعول يرفضها بعض املدرسني
األحيــان .عندمــا تكــون لدينــا بيداغوجيــا أكــر مــن األنشــطة،
اقرتحــت عــدة جمعيــات مرافقــات أطلــق عليهــن اســم
يشــعرون بامللــل»( .مــدرس يف مدرســة الفرصــة الثانيــة).
«مســاعدة الحيــاة املدرســية» أو املربيــات ،ملرافقــة الطفــل يف
• تكييف يقوم عىل جهد املدرسني الشخيص
وضعيــة إعاقــة يف تعلامتــه داخــل القســم .غــر أن عــددا قليــا
يف غيــاب إطــار تنظيمــي ،يضطــر املدرســون إىل املســاهمة مــن املدرســن هــم الذيــن يقبلــون دخــول شــخص مــن خــارج
شــخصيا ،إمــا عــى املســتوى البيداغوجــي أو املــايل« :بالنســبة املؤسســة إىل قســمهم« :ال يقبــل املدرســون كل املرافقــن،
للربنامــج ،ال يوجــد تكييــف محــدد ســلفا .أنــا مــن يقــوم خاصــة يف العمومــي» (مســؤول جمعــوي) .ويشــكل غيــاب
بالتحويــل الديداكتيــي ،أختــر النصــوص ،وأوضحهــا بالصــور ،إطــار قانــوين واضــح عائقــا أمــام دخــول املرافقــات األقســام
ألجــأ إىل البيداغوجيــا الفارقيــة ،وأحيانــا أعطيهــم نفــس الدراســية« :مل تكــن هنــاك مذكــرة قانونيــة تتكلــم عــن وجــود
الــدرس» (مــدرس قســم اإلدمــاج املــدريس) .كــا يتخــذ هــذا مســاعدة الحيــاة املدرســية يف القســم .مل يكــن عنــدي ســاح.
الجهــد الشــخيص ،أيضــا ،شــكل التكويــن الــذايت الــذي يقــوم كان األمــر صعبــا حقــا» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .وأمــام
بــه ،عــادة ،املدرســون واملربــون املســتجوبون« :بحثــت عــى هــذه الصعوبــات متنــح األكادمييــة الجهويــة للرتبيــة والتكويــن
اإلنرتنيــت .ليــس لدينــا تكويــن ،وال وثائــق .إنــه املجهــود يف بعــض الجهــات ،كجهــة الربــاط ســا القنيطــرة ،ترخيصــا
الشــخيص» (مدرســة يف مدرســة عاديــة).
للمدرســة املعنيــة .لكــن الحصــول عــى ترخيــص يف أماكــن
ومناطــق أخــرى يواجــه عراقــل كثــرة« :اتصلــت بالنيابــة بعــد
ويرتتــب عــن ذلــك أن التكييــف يتوقــف عــى إرادة املدرســن.
األكادمييــة ،كنــت مرغمــة ألن أذهــب حتــى إىل الربــاط لتقديــم
فبعضهــم يرفــض القيــام بــه« :الذيــن يذهبــون إىل الثانويــة
طلــب «املســاعدة للحيــاة املدرســية» للــوزارة .وبعــد ذلــك
التأهيليــة لهــم مشــاكل أخــرى كثــرة ،ألن املدرســن اآلخريــن
جــاءت لجنــة إىل هنــا لــرى إن كانــت ابنتــي تســتطيع أن تكون
ال يولــون أهميــة لهــؤالء التالمــذة .ينجــزون درســهم بشــكل
يف القســم مــع اآلخريــن مبســاعدة مســاعدة الحيــاة املدرســية»
عــادي ،ويتــأمل هــؤالء التالمــذة .أحيانــا ،يــأيت التالمــذة اآلخــرون
(أم فتــاة يف وضعيــة إعاقــة).
يف نهايــة الحصــة ليملــوا دروســهم عــى التالمــذة املكفوفــن».
(مــدرس يف ثانويــة تأهيليــة).
ومــن ناحيــة أخــرى ،تكشــف املقابــات أنواعــا أخــرى مــن
الصعوبــات :فيــا أن اآلبــاء هــم الذيــن يشــغلون مســاعدة
الشــعور بعــدم الكفــاءة حــارض بقــوة يف خطــاب املهنيــن:
الحيــاة املدرســية ،ويــؤدون لهــا أجرهــا ،فــإن عــددا مهــا مــن
«األمــور مرتجلــة اآلن ،نحــن نحتــاج جميعــا إىل تكويــن»
تلــك املســاعدات يحــرن يف القســم الواحــد .فخــال زيــارة
(مــدرس يف مدرســة عاديــة) .كــا يلــح بعــض املســتجوبني
قمنــا بهــا ألحــد األقســام ،الحظنــا وجــود خمــس مســاعدات
عــى رضورة هيكلــة تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة« :ال
للحيــاة املدرســية يف نفــس القســم ،كل واحــدة منهــن مكلفــة
يعــرف املدرســون مــاذا يفعلــون مــع هــؤالء األطفال .املفتشــون
بطفــل (مالحظــة متــت أثنــاء زيــارة مدرســة) .ال يوجــد تقاســم
بدورهــم ال يعرفــون مــاذا يفعلــون معهــم .ال توجــد إج ـراءات
مســاعدات الحيــاة املدرســية وال ضبــط عــى هــذا املســتوى.
محــددة ،وال مذكــرة وزاريــة ،وال تكويــن ملعرفــة كيفيــة الترصف
معهــم» (مفتشــة الرتبيــة الوطنيــة عــى الصعيــد اإلقليمــي) .وتنبغــي اإلشــارة ،أيضــا ،إىل أن التعــارف بــن املربــن الذيــن
ميارســون يف إطــار جمعــوي ،أو بــن مــدريس األقســام اإلدمــاج
إذا كان بعــض املدرســن يؤكــدون الحاجــة إىل برامــج مالمئــة
واملدرســن يف األقســام العاديــة يســهل انتقــال بعــض األطفــال
لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،فــإن األمر يتعلــق بالنســبة لبعضهم
اآلخــر بالقــدرة عــى القيــام هــم أنفســهم بالتكييفــات الالزمــة،
بالنظــر إىل الصعوبــات التــي يعــاين منهــا هــؤالء األطفــال،
وتطورهــم خــال الســنة الدراســية« :إذا كان هــذا الكتــاب
املــدريس ال يســتطيع أن يحقــق األهــداف ،وإذا رأيــت أن
بعــض املســتفيدين لهــم بعــض الصعوبــات ،أحتفــظ باملحتــوى،
ولكــن ،ميكــن أن أغــر الصــور والرســوم التوضيحيــة ،ومنهجيــات
العمــل( »...مــدرس يف قســم عــادي).
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إىل الوســط العــادي« :كانــت يل مناســبة التعــرف عــى مربيتهــا،
وكنــت أقدرهــا .رمبــا ،كانــت األمــور ســتكون أكــر تعقيــدا لــو
مل أكــن أعــرف املربيــة» (مــدرس يف قســم عــادي).
مــن ناحيــة أخــرى ،فحتــى عندمــا يقبــل املــدرس تواجــد
مســاعدة الحيــاة املدرســية يف قســمه ،فــإن هــذا التواجــد
يطــرح صعوبــات بالنســبة لألطفــال .ويف ذلــك تقــول إحــدى
املربيــات« :الحظــت أخــرا أن «دنيــا» تتســاءل ملــاذا توجــد
عندهــا مربيــة ،وال توجــد عنــد اآلخريــن .هــذا يســبب لهــا
االنزعــاج .أرشح لهــا أنهــا هنــا لتســاعدها ،لــي تتحســن (.)...
عندمــا تــرى األطفــال اآلخريــن ،تقــول :أنــا أيضــا عاديــة ،ال
أحتــاج إىل مربيــة» (مربيــة يف جمعيــة) .ويقــول أطفــال آخــرون
إنهــم يجــدون صعوبــة عندمــا يتغــر مرافقهــم« :أحيانــا ،عندمــا
ال أجــد املرتجــم املعتــاد ،عندمــا يتغيــب ،يأتــون مبتدربــن جدد،
لكــن ال أســتطيع أن أتابــع .لغــة اإلشــارة ليســت موحــدة ،إذن
أجــد مشــكلة يف الفهــم» (شــاب يف وضعيــة إعاقــة).
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هــذه الوضعيــة جــد مضنيــة بالنســبة لألطفــال واألرس التــي
تشــعر بكونهــا مبعــدة ومقصيــة« :ينتظــرون حتــى تــزود جميع
األقســام لــي يعطونــا ( )...عملنــا ،هــذه الســنة« ،كالقــط
والفــأر» مــع املديــر .ذهبــت مــرة إىل املديــر ،ولكنــه تــرك األمور
تتباطــأ ،ألنــه ال يشــعر بتحســن» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة).
وأحيانــا األطفــال أنفســهم هــم الذيــن يتعبــؤون للضغــط عــى
املديــر« :نبــدأ متأخريــن ،ألنــه مل يكــن عندنــا مــدرس يف بدايــة
الســنة ،نقــوم بإرضابــات عنــد الدخــول لنطالــب مبــدرس»
(شــاب يف وضعيــة إعاقــة) .وبدورهــم ،يشــجب مســؤولو
الجمعيــات الذيــن يتبنــون تلــك املطالــب هــذه الوضعيــة:
«ملــاذا ال تعطــي وزارة الرتبيــة الوطنيــة املدرســن لهــذا املركــز؟
هــؤالء األطفــال هــم أبنــاء املغــرب .وهــذا املركــز يعدهــم
لاللتحــاق باإلعداديــة» (مســؤول جمعــوي) .كــا يفــر هــذا
التأخــر يف التعيينــات كذلــك ،جزئيــا ،بــرورة تعويــض النقــص
الحاصــل يف األقســام العاديــة مبــد ِّريس أقســام اإلدمــاج املــدريس:
«أحيانــا ،هنــاك مشــاكل تعويــض الخصــاص ،يلزموننــا بتعويــض
مــدرس يف األقســام العاديــة قبــل املجــيء إىل هنــا» (مــدرس يف
قســم اإلدمــاج املــدريس).

نســتخلص مــن هــذا أن وجــود مســاعدة الحيــاة املدرســية
يســتلزم التعــاون مــع املــدرس ،وأخــذ خطــر الوصــم الــذي
ميكــن أن يرتتــب عنهــا بعــن االعتبــار ،كــا يســتلزم تنظيــا
لوجيســتيكيا لضــان مرافقــة دامئــة.

 .4.6تكييف المراقبة المستمرة واالمتحانات ،والحصول
على دبلوم

• تباطؤ يف تعيني مدرسني متخصصني

• إطار تنظيمي تقديراته متنوعة

ذكــر عــدد مــن املســتجوبني التأخــر الحاصــل يف تعيــن األطــر
املختصــة لرعايــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .ونجــد هــذه
الصعوبــة يف املراكــز املتخصصــة كــا نجدهــا عــى مســتوى
أقســام اإلدمــاج املــدريس« :العائــق األول هــو التأخــر يف تعيــن
املدرســن لهــؤالء التالمــذة .إن تعيــن املدرســن يف أقســام
اإلدمــاج ال يتــم إال بعــد تعيــن مــدريس األقســام العاديــة»
(مديــر مدرســة فيهــا قســم اإلدمــاج املــدريس) .وأحيانــا يصــل
هــؤالء املدرســون دون أن يكونــوا قــد تلقــوا تكوينــا« :وصلــت
املد ِّرســة األوىل يــوم فاتــح أكتوبــر ،ووصلــت املد ِّرســة الثانيــة
شــهرين بعــد ذلــك ،ثــم وصلــت الثالثــة دون أن تكــون قــد
تلقــت أي تكويــن .مل تكــن تعــرف حتــى لغــة اإلشــارات» (أب
طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .كــا يلتحــق البعــض للتدريــس يف
هــذه األقســام املتخصصــة ألســباب ماديــة فقــط« :املدرســون
اآلخــرون التابعــون لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة غــر متمكنــن مــن
الربايــل ( .)le brailleبالنســبة لهــم ،العمــل هنــا ميكنهــم مــن
العمــل ســاعات أقــل ،وبــذل مجهــود أقــل ،وبالتــايل ،التعــب
أقــل مــن العمــل يف األقســام( »...مــدرس يف ثانويــة تأهيليــة
عاديــة).

يــرى بعــض املهنيــن أن اإلطــار التنظيمــي (القانــوين) الــذي
يؤطــر تكييــف املراقبــات املســتمرة واالمتحانــات الخاصــة
بالتالمــذة يف وضعيــة إعاقــة غــر موجــود باملــرة« :ال وجــود ألي
إجـراء ،وال تكويــن .إنــه املجهــود الشــخيص» (مــدرس) .ويف هذا
اإلطــار ،يجتــاز التالمــذة يف وضعيــة إعاقــة نفــس االختبــارات
التــي يجتازهــا األطفــال اآلخــرون« :يجتــازون نفــس االمتحانــات
التــي يجتازهــا اآلخــرون .أنــا ليــس لــدي الحــق أن أضــع امتحانا
خاصــا باألطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة والتدخــل لوحــدي .يجــب
أن يكــون االمتحــان رســميا ...غــدا ،ســتأيت النيابــة وتأخــذ عــي
أننــي قمــت بتكييفــات وليــس باالمتحــان الرســمي»( .مــدرس
يف قســم عــادي) .وتقــع مســؤولية هــذا التكييــف ،أحيانــا ،عــى
عاتــق التلميــذ نفســه« :يجــب عليــه أن يبحــث عمــن يكتــب
لــه ،علــا بــأن املــدرس ال يضــع االمتحــان بالربايــل» (مــدرس
بالثانــوي التأهيــي) .أمــا بالنســبة ملســتجوبني آخريــن ،فينحــر
اإلطــار القانــوين يف تحديــد مواصفــات املرافــق للتلميــذ يف
وضعيــة إعاقــة أثنــاء اجتيــازه االمتحــان« :األمــر منظــم عــى
صعيــد الــوزارة .توجــد مذكــرة وزاريــة تحــدد كيــف ت ُكيــف
االمتحانــات .نفــس االمتحــان ،ولكــن التكييــف يتــم عــى
مســتوى الذيــن يرافقونــه لالمتحــان .نعــن نــوع املرافــق»

نحو تربية دامجة

(مديــر مدرســة ابتدائيــة فيهــا قســم اإلدمــاج املــدريس).
وأخــرا ،يــرز بعــض املهنيــن التطبيــق الجــزيئ لهــذا اإلطــار
التنظيمــي ،بــل وعــدم تطبيقــه باملــرة« :يرافقهــم املرتجــم،
ألنــه توجــد مذكــرة وزاريــة بخصــوص تكييــف االمتحــان .لكــن
املذكــرة ال تطبــق كــا يجــب ،ألن املرتجــم يــرح الســؤال
للطفــل ،ثــم يخــرج» (مســؤول جمعــوي).
تســتند أقليــة مــن البنيــات إىل إطــار تنظيمــي ،ويلجــأ بعضهــا
إىل النيابــة للمصادقــة عــى تكييــف تلــك االمتحانــات« :اتفقنــا
عــى أســئلة متعــددة االختيــارات ( .)QCMإنــه نفــس
االختبــار ،ولكــن عــى شــكل أســئلة متعــددة االختيــارات:
ســيكون لهــم ثلــث الوقــت ،ومرتجــم ،هــذا منصــوص عليــه يف
القانــون» (مــدرس يف مركــز متخصــص) .إن عــدم معرفــة اإلطــار
التنظيمــي الخــاص باملراقبــات املســتمرة واالمتحانــات ،يــؤدي،
يف كثــر مــن األحيــان ،إىل خلــل يف التكييــف.
• تكييف شبه منعدم
يبقــى تكييــف املراقبــة املســتمرة واالمتحانــات ضعيف ـاً جــدا
مــن الناحيــة الرســمية .فهــو يخــص باألســاس االمتحانــات
النهائيــة املؤطــرة أكــر مــن املراقبــة املســتمرة واالمتحانــات
األخــرى .وفيــا يتعلــق باألرقــام ،تذكــر األكادمييــة الجهويــة
للرتبيــة والتكويــن لجهــة الرباط-ســا-القنيطرة ،أن  475شــاب
اســتفادوا مــن تكييــف االمتحانــات برســم ســنة .2017-2016
ويف أغلبيــة الوضعيــات ،يجتــاز األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
نفــس االختبــارات التــي يجتازهــا األطفــال اآلخــرون ،وهــو مــا
يحــد مــن عــدد الذيــن يحصلــون منهــم عىل شــهادة« :املشــكلة
الكبــرة هــي االمتحانــات .ال توجــد أيــة تعديــات تقريبــا،
تعتــره (أي الطفــل يف وضعيــة إعاقــة) كباقــي األطفــال .يجلــس
عــى الطاولــة .ال يوجــد أي تكييــف ،ال توجــد أيــة تعليــات
مــن الــوزارة أو النيابــة .املدرســون يطلبــون نفــس التامريــن،
نفــس الواجبــات .طلــب األب مــن النيابــة اإلقليميــة تكييــف
االمتحانــات البنــه .قالــوا لــه إنهــم ال يســتطيعون تكييــف
االمتحانــات .كل مــا نســتطيع فعلــه هــو أن يكــون الطفــل
مرافقــا بتلميــذ ذي مســتوى أقــل منــه الجتيــاز االمتحــان .ميكــن
للتلميــذ (املرافــق) أن يقــرأ األســئلة .إنــه نفــس االمتحــان .مل
يقبــل األب ،فلــم يجتــز الطفــل االمتحــان» (مديــر مدرســة).
واملالحــظ أن مــا يزيــد مــن صعوبــة هــذا التكييــف كــون نظــام
«مســار» يفــرض قيــودا عــى تنقيــط اختبــارات االمتحــان:
«هنــاك مــواد يجــب حذفهــا مــن مســار ،مــواد ال ميكــن أن
يقــوم بهــا التالمــذة كالنـرات بالنســبة للغــة العربيــة .يف نظــام

مســار ،يجــب مــع ذلــك إعطــاء نقطــة .نضــع نقطــة تعســفية.
األكادمييــة الجهويــة تعــرف ذلــك وتصــادق عليــه» (مديــر
مدرســة تتوفــر عــى قســم اإلدمــاج املــدريس) .ينبغــي أن
نوضــح أن هــذا الجهــاز قــد عــرف  -يف تجربــة قســم اإلدمــاج
املــدريس يف اإلعداديــة التــي كانــت موضــوع هذا االستكشــاف،-
حــدودا مــن حيــث التعلــم ودمــج أولئــك األطفــال يف «األقســام
العاديــة»« :ميكــن أن نقــول إنهــا أقســام متخصصــة وليســت
أقســاما تســتهدف البعــد املــدريس» (مديــر إعداديــة).
ومــع ذلــك ،يوجــد عــى الهامــش تكييــف يقــوم بــه املدرســون
شــخصيا .فقــد كشــف لنــا بعــض املدرســن عــن الطــرق التــي
يســتعملونها .بعــض املدرســن الذيــن ليــس لهــم إملــام باإلطــار
التنظيمــي يــرون أن بإمكانهــم تكييــف املراقبــات املســتمرة
بطريقــة شــخصية ،وذلــك بإعطــاء مزيــد مــن الوقــت للطفــل يف
وضعيــة إعاقــة أثنــاء االمتحــان« :ميكنــك أن تعطــي املزيــد مــن
الوقــت لهــذا الطفــل .مثــا ،عندمــا يخــرج التالمــذة اآلخــرون،
نطلــب منــه أن يبقــى بضــع دقائــق إلمتــام التامرين» (مــدرس).
لكــن التكييــف يف تنقيــط املراقبــات املســتمرة يشــبه الرتقيــع
عــى هامــش اإلطــار الرســمي« :عنــد النقطــة ،آخــذ بعــن
االعتبــار إن كان «عاديــا» أو طفــا معاقــا .آخــذ بعــن االعتبــار
املســتوى الــذي كان فيــه مــن قبــل ،الجهــد هــو الــذي أحــاول
تثمينــه ،وإن كان ذلــك غــر الئــق .أنقــط التقــدم واملواظبــة
أكــر مــن الســؤال يف حــد ذاتــه .أحــاول أن أفهــم مــا يريــد
قولــه ،إن كان خطــه غــر واضــح .أنقــط ليــس مــا هــو مكتــوب
فقــط وإمنــا مــا يريــد أن يقولــه» (مــدرس يف مدرســة الفرصــة
الثانيــة).
• نســبة ضعيفــة مــن األطفــال هــم الذيــن يتقدمــون الجتيــاز
االمتحــان
نتيجــة لصعوبــات التكييــف ،ال يتقــدم إىل االمتحــان وينجــح
يف الحصــول عــى دبلــوم ســوى نســبة ضعيفــة مــن األطفــال:
«بالنســبة لهــذه املدرســة ،مل تكــن هنــاك تجربــة اســتطاع فيهــا
تلميــذ أن يجتــاز امتحــان نهايــة الســلك االبتــدايئ» (مديــر
مدرســة ابتدائيــة تتوفــر عــى قســم اإلدمــاج املــدريس).
إن تضافــر مجموعــة مــن العوامــل األخــرى يســاعد عــى فهــم
هــذه الوضعيــة .فعــاوة عــى تكييــف االمتحانــات ،تركــز
األجهــزة املتخصصــة عــى التعلــات السوســيو-تربوية ،وال
تعــد األطفــال لالمتحانــات مبــا فيــه الكفايــة .ثــم إن عــددا
مــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املتمدرســن يف أقســام اإلدمــاج
املــدريس ويف اإلدمــاج الجــزيئ ال يؤخــذون بعــن االعتبــار يف
نظــام «مســار» .وهــذا مــا يحرمهــم مــن كل إمكانيــة الجتيــاز
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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االمتحــان .ومــع ذلــك ،فــإن بعــض الجمعيــات تتدخل يف أقســام عــن اتفاقيــات .توجــد إجــازة معتمــدة مــع كليــة العلــوم.
اإلدمــاج املــدريس وتدمــج األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف «قســم ســيبدأ املــروع الســنة املقبلــة ( .)2019ســيبقى التالمــذة
الصــم مــع الذيــن يســمعون .ســيكون لــكل تلميــذ مرافــق
عــادي» حتــى يكــون بوســعها تســجيلهم يف نظــام مســار.
يفــر لــه» (مديــرة مركــز متخصــص).

 .5.6توجيه بعد البنية

• االنقطاع عن الدراسة بني السلكني االبتدايئ واإلعدادي

• تالمذة يتأخرون يف السلك االبتدايئ

تعنــي نهايــة التعليــم االبتــدايئ ،وفــق ترصيحــات العديــد مــن
املســتجوبني ،نهايــة الدراســة بالنســبة لألطفــال يف وضعيــة
إعاقــة« :يف نهايــة االبتــدايئ ،يتوقــف هــؤالء األطفــال عــن
الذهــاب إىل املدرســة» (مديــر مدرســة ابتدائيــة فيهــا قســم
اإلدمــاج املــدريس) .وهنــاك عوامــل كثــرة تفــر انقطــاع هــؤالء
األطفــال عــن الدراســة يف هــذا املســتوى ،وعــدم مواصلتهــم
الدراســة يف اإلعــدادي .ويتعلــق األمــر ،بدايــة ،حســب العديــد
مــن املســتجوبني ،مبشــكل املســتوى الــدرايس« :هنــاك مشــكل
تــرب مهــم .كل األطفــال تقريبــا يســجلون يف االبتــدايئ .لكــن
املشــكلة الكبــرة هــي االنتقــال إىل اإلعــدادي .املشــكلة هــي
مســتوى األطفــال الذيــن ال يســتطيعون متابعــة الدراســة نظـرا
للمســتوى الــدرايس الــذي يتطلبــه اإلعــدادي» (مديــر مدرســة
ابتدائيــة) .ويــرى العديــد مــن املهنيــن واآلبــاء أن متابعــة
الدراســية يف أقســام اإلدمــاج املــدريس عــى مســتوى اإلعــدادي
ميكــن أن تشــكل حــا لهــذه املعضلــة« :تــود تلــك النســوة
أن يتابــع أبناؤهــن دراســتهم ،وأن يذهبــوا إىل اإلعــدادي ثــم
الثانــوي التأهيــي يف أقســام اإلدمــاج .هــن يفضلــن أقســام
اإلدمــاج» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .لكــن تلــك األقســام
غــر موجــودة يف بعــض املناطــق« :عندمــا ينهــون دراســتهم
هنــا ،ال توجــد أقســام إضافيــة ليتابعــوا دراســتهم يف الحســيمة
يف أقســام كهــذه .يعــود هــؤالء األطفــال إىل أرسهــم» (مديــر
مدرســة فيهــا قســم اإلدمــاج املــدريس) .وينبغــي ألن نوضــح
أنــه ،يف تجربــة أقســام اإلدمــاج املــدريس املوجــودة يف اإلعدادية
موضــوع هــذه الدراســة ،يعــرف هــذا الجهــاز حــدودا مــن
حيــث التعلــم ،ومــن حيــث إدمــاج أولئــك األطفــال يف قســم
عــادي« :ميكــن أن نقــول إنهــا أقســام متخصصــة ،وليســت
أقســاما تســتهدف البعــد املــدريس» (مديــر إعداديــة).

يف غيــاب فــرص ومنافــذ أخــرى ،يؤخــر بعــض التالمــذة التوقــف
عــن املدرســة ،ويبقــون يف االبتــدايئ حتــى بعــد تجاوزهــم 20
ســنة مــن العمــر« :مــاذا ســيفعلون بعــد؟ البقــاء حتــى  23ســنة
بــدون تأهيــل ،وبــدون شــغل؟» (مديــرة مركــز متخصــص).
أحيانــا ،يتواجــد هــؤالء الشــباب يف نفــس القســم مــع أطفــال
صغــار يف ســن السادســة مــن عمرهــم .يشــعرون بكونهم ليســوا
يف مكانهــم الطبيعــي ،ويعيشــون هــذه الوضعيــة بشــكل يسء
جــدا« :كنــت متأخـرا مــن حيــث الســن .يف البدايــة مل يكــن هذا
يخلــق مشــكلة هنــا .ولكــن مــع املــدة ،أخــذت أشــعر باإلحـراج
مــع الصغــار» (شــاب يف وضعيــة إعاقــة) .وبالنســبة للمــدرس،
يزيــد عــدم التجانــس هــذا يف تعقيــد التدبــر البيداغوجــي
للقســم« :املشــكلة ،أيضــا ،هــي وجــود ثالثــة مســتويات يف
نفــس القســم .ترتــب عــن ذلــك تقســيم القســم إىل ثــاث
مجموعــات»( .مدرســة يف قســم اإلدمــاج املــدريس).

تعــاد مســاءلة هــذه اآلفــاق يف نهايــة كل مســلك .ذلــك أنــه،
زيــادة عــى االبتــدايئ ،تطــرح مســألة مصــر الشــباب يف وضعيــة
إعاقــة عنــد نهايــة اإلعــدادي والثانــوي التأهيــي« :مــا هــو
مصــر هــؤالء التالمــذة؟ ال يوجــد جــر بيننــا وبــن التكويــن
املهنــي» (مــدرس يف مدرســة متخصصــة) .تجربــة واحــدة
تتحــدث عــن عمــل خــاص أنجــز مــن أجــل إعــداد انتقالهــم
إىل التعليــم العــايل« :بدأنــا نفكــر يف مســتقبلهم ،وبدأنــا نبحــث
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ومــا يعــزز هــذا الركــود يف االبتــدايئ ،موقــف اآلبــاء الذيــن
يخشــون مغــادرة أبنائهــم املدرســة االبتدائيــة .فغيــاب حــل
بعــد التعليــم االبتــدايئ يعنــي عــودة الطفــل يف وضعيــة إعاقــة
إىل املنــزل .لذلــك يفضلــون بقــاء أبنائهــم بضــع ســنوات إضافيــة
يف االبتــدايئ« :ليســت لــدي أيــة مشــكلة يف أن يبقــى ولــدي
ســنتني أو ثــاث ســنوات أخــرى يف االبتــدايئ» (أم طفــل يف
وضعيــة إعاقــة).
• الطرد من املدرسة االبتدائية
يشــر العديــد مــن املســتجوبني إىل وجــود حــاالت الطــرد مــن
املدرســة« :طــردوه .عــادة ،يجــب أن يطــردوا شــخصا ألنــه كــرر
كثـرا .هــو مل يكــرر ومــع ذلــك طــردوه ،ألنــه مل يقبــل أن يكــون
مــع األطفــال اآلخريــن .ذهــب إىل الشــارع» (شــاب يف وضعيــة
إعاقــة) .إن أســباب الطــرد األساســية هــي صعوبــات التعلــم،
والفــوارق يف الســلوك« :كان تلميــذ آخــر «عــادي» هــو الــذي
يعاملــه معاملــة ســيئة حينــا يكــون املــدرس غائبــا .عندمــا
يعــود املــدرس ،يفعــل وكأنــه مل يكــن يشء .مل يكــن يحــب ذلــك.
يف لحظــة معينــة ،ثــار غضبــا ،وســقط اآلخــر أرضــا .ملــا رجــع
املــدرس ،وجــد أنــه هــو املخطــئ .حــاول أن يقــول لــه إن األمــر
تكــرر عــدة مــرات .مل يحــاول أن يفهــم وأخــذه عنــد املديــر
وطــردوه» (شــاب يف وضعيــة إعاقــة).

يحتفــظ الشــباب يف وضعيــة إعاقــة باآلثــار النفســية الناتجــة
عــن طردهــم مــن املدرســة عــدة ســنوات بعــد ذلــك« :عندمــا
طــرد ،أخــذ يدخــن ،ويعمــل عــدة أشــياء .مل يكــن راضيــا
عــا كان يفعلــه ،ولكــن الســبب الرئيــي كان هــو مغادرتــه
املدرســة( ».شــاب يف وضعيــة إعاقــة).
ومــن جهــة أخــرى ،نشــر إىل أن فتــح مراكــز متخصصــة قــرب
مدرســة عاديــة يــؤدي إىل حركــة انتقــال بعــض الشــباب يف
وضعيــة إعاقــة املســجلني يف املدرســة إىل املركــز املتخصــص:
«كان يف أقســام اإلدمــاج املــدريس  34طفــا ذوي التوحــد،
مــع  25مربيــة وأربعــة مدرســن يف املدرســة .ومــع تدشــن
املركــز ،أخــذوا أطفــال قســم اإلدمــاج املــدريس ،وذهبــوا بهــم
إىل الجمعيــة» (مديــر مدرســة) .هــذه الحالــة ليســت معزولــة.
ويربرهــا مديــر مدرســة يف كثــر مــن األحيــان« :ذهــب ثالثــة
أطفــال كانــوا يف املدرســة إىل املركــز عنــد فتــح أبوابــه .كانــوا
مرتاحــن هنــاك أكــر» (مديــر مدرســة أخــرى).
 .6.6أخذ السياق األسري بعين االعتبار (الموارد المالية،
مسافة السكن ،المعيش ،الطلبات ،الخ).

• تقبل صعب لألرس

ولكــن عــى بعــد  300كلــم ،تخليــت عــن زوجــي ،وغــادرت
بيتــي ألضعهــا يف املدرســة .لــو أردت أن أضعهــا يف جمعيــة
لبقيــت هنــاك .ومبــا أننــي قمــت مبــا يلــزم ألجــد لهــا مكانــا
يف مدرســة ،منطقيــا هــذا حقهــا .منحــت يل الفرصــة وال أريــد
أن أضيعهــا .لقــد تخليــت عــى حيــايت» (أم طفلــن يف وضعيــة
إعاقــة).
والخالصــة هــي أن مســار اآلبــاء مطبــوع بســجل الكفــاح:
«ليــس ســهال مــا وقــع لنــا ،إنــه كفــاح طويــل األمــد ،كانــت
هنــاك مشــاكل وآالم عديــدة» (أم طفلــن يف وضعيــة إعاقــة).
ويف هــذا اإلطــار ،يبــدو اللجــوء إىل الجمعيــات دعــا ملواصلــة
املطالبــة باالســتجابة لطلبــات اآلبــاء« :لقــد كافحــت كذلــك
ليحصــل هــؤالء اآلبــاء عــى حقهــم .مثــا ،وثيقــة إداريــة تقــول
إن هــؤالء األطفــال مســجلون .لقــد تصارعــت م ـرات عديــدة
مــع املديريــن اآلخريــن لتغيــر العقليــات» (أم كانــت وراء
تأســيس جمعيــة لآلبــاء).
• سياق عائيل ال يؤخذ كثريا بعني االعتبار
مل تذكــر أيــة مدرســة إج ـراءات اتخــذت لفائــدة اآلبــاء .بعــض
الجمعيــات فقــط هــي التي تحدثــت عن بعــض تلك اإلجـراءات:
كاالســتامع إىل بعــض األرس ،وتخصيــص وقــت للتبــادل والتواصــل
معهــا« :هــي جمعيــة موجهــة لــأرس التــي لديهــا أبنــاء يف
وضعيــة إعاقــة» (مســؤول جمعــوي) .وال يشــعر اآلبــاء بكونهم ال
يؤخــذون بعــن االعتبــار فحســب ،ولكــن أيضا بكونهم يســتغلون
مــن قبــل الجمعيــات« :عندمــا يكــون لــك طفــل معــاق ،تقــول
لــك كل جمعيــة كيفــا كانــت «مرحبــا» لزيــادة حســاب عــدد
املســتفيدين والحصــول عــى اإلعانــات ،ولكنهــم ال يعملــون أي
يشء لصالــح األطفــال» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة).

تحــي أغلبيــة املقابــات التــي أجريــت مــع األرس املعانــاة
واألمل .تبــدأ كل مقابلــة مــن تلــك املقابــات بالعــودة إىل مســار
الطفــل .يشــار آنئــذ إىل الجــرح الــذي يشــكله مجــيء طفــل يف
وضعيــة إعاقــة يف حياتهــم« :كانــت الصعوبــة هــي أن نقبلــه
داخــل األرسة .األب كذلــك ،أصيــب بصدمــة يف البدايــة .يجــب
أن تقبلــه األرسة ( )...التقيــت بجمعيــة يف الربــاط ،ومــع هــذه
الجمعيــة قُبلــت ،وحاولــت أن أقنــع أرسيت بالفــرق (املوجــود
بــن «الطفــل العــادي» والطفــل املعــاق ،وبــرورة حبــه .وحتى
بعــد مــرور ســنوات عديــدة ،تبــن أن هــذا القبــول صعــب ،بــل
• من عمل األرس إىل العمل مع األرس
مســتحيل» (أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة).
رغــم معاناتهــا ،وضعــف إمكاناتهــا أحيانــا ،تلــزم عــدة أرس
وتنبغــي اإلشــارة إىل أن النســاء أساســا هــن اللــوايت يتكلفــن
مبرافقــة أبنائهــا .وهــذه املرافقــة تأخــذ شــكل دعــم مــدريس
باألطفــال يف وضعيــة إعاقــة« :النســاء وحدهــن هــن اللــوايت
عــى وجــه الخصــوص« :ألجــأ إىل اإلنرتنيــت ،وأرى كيــف
يــرددن عــى الجمعيــة وليــس اآلبــاء» (مســؤول جمعــوي).
أســتطيع أن أشــتغل مــع األطفــال ،وأعمــل نفــس الــيء» (أم
ونتيجــة لذلــك ،يصعــب عــى األعــال الجمعويــة أن متــس
طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .أحيانــا تســاهم األرسة كلهــا يف هــذه
الرجــال« :األثــر يبقــى يف األمهــات واألخــوات ،وليــس يف اآلبــاء
العمليــة« :يســاعده إخوتــه وأخواتــه يف أعاملــه املدرســية» (أب
واإلخــوة (الذكــور)» (مســؤول جمعــوي).
طفــل يف وضعيــة إعاقــة) .ومــع ذلــك ،فــإن املهنيــن ينكــرون
• بني التضحية والخدمة املضنية
هــذا العمــل أحيانــا« :ال توجــد اســتمرارية مــن جهــة اآلبــاء،
يعكــس مجمــوع هــذه املحــن بعــد التضحيــة يف حيــاة اآلبــاء هنــاك تغيبــات وأحيانــا يرتكــون األطفــال يف املنــزل» (مديــر
واألمهــات .فهــم مطالبــون مبجموعــة مــن التضحيــات املاليــة مدرســة متخصصــة) .أحيانــا ،تبــدو أرس أخــرى مضطربــة
واملهنيــة يف حياتهــم االجتامعيــة« :أنــا ال أســكن يف وجــدة ،ويائســة ،وبعيــدة عــا يعيشــه أبناؤهــا« .مــن النــادر أن يــأيت
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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اآلبــاء .إنهــم فقـراء جــدا .إن مل تعــط املــال ،ال يــأيت ســوى عــدد
قليــل مــن اآلبــاء ألخــذ أبنائهــم إىل العطلــة »( .مــدرس يف
يعتــر التعــاون الوطنــي ،عــن طريــق صنــدوق التامســك
ثانويــة تأهيليــة عاديــة وقريبــة مــن مركــز) .
االجتامعــي ،مصــدر التمويــل األســايس الــذي تذكــره الجمعيــات
تبــن أغلبيــة التجــارب غيــاب تعــاون بــن املهنيــن واألرس .أكــر مــن غــره .وتســتخدم التمويــات اآلتيــة مــن هــذا املصــدر
ومــع ذلــك ،تكشــف بعــض الوضعيــات عــن نشــوء عالقــات أساســا ألداء أجــور املوظفــن ،والتجهيـزات ،فيــا يخــص تجربــة
تقــارب بــن أولئــك الفاعلــن« :كلــا كان هنــاك مشــكل ،أقــول الرتبيــة غــر النظاميــة والتكويــن املهنــي ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن
يف نفــي ســأذهب إىل قســم عــادي ،ولكــن اآلبــاء ينادوننــي التعــاون الوطنــي يلتــزم بتدبــر بعــض الشــهادات ،زيــادة عــى
ويطلبــون منــي أن أبقــى» (مدرســة يف قســم اإلدمــاج املدريس) .مكتــب التكويــن املهنــي وإنعــاش الشــغل« .يســاعدنا التعــاون
كــا تأخــذ العالقــة بــن اآلبــاء واملهنيــن شــكل النصــح أحيانــا :الوطنــي يف التجهي ـزات واملــواد األوليــة مرتــن أو ثــاث م ـرات
«يطلــب منــي اآلبــاء لغــة اإلشــارة ،ألن أوالدهــم يصبحــون يف الســنة ...الشــهادات ( ...كل ثالثــة أشــهر لدينــا امتحانــات
شــاطرين ومخادعــن ،وال يســتطيعون متابعتهــم» (مدرســة يف مــع التعــاون الوطنــي وليــس مــع األكادمييــة) .هنــاك دبلــوم
قســم اإلدمــاج املــدريس).
الحالقــة مــع التعــاون الوطنــي» (مســؤول جمعــوي) .وينبغــي
أن نشــر ،أخـرا ،إىل أن مركـزا متخصصــا قــد تخــى عــن طلــب
 .7مصادر التمويل واالستدامة
هــذا التمويــل بســبب تعقيــد إجـراءات املعالجــة« .هنــاك عدد
 .1.7تمويالت تكميلية
كبــر جــدا مــن الوثائــق للحصــول عــى هــذا املبلــغ .معقــد
تقــوم أغلبيــة التجــارب الدالــة عــى تكامــل التمويــات .إن جــدا جــدا .ال يجــب أن يكــون املديــر هــو الرئيــس» (أمــن مــال
مصــادر التمويــل األساســية الــواردة يف أجوبــة املســتجوبني جمعــوي) .وزيــادة عــى تعقيــد إعــداد امللــف ،ظهــرت حــدود
هــي باألســاس مــن متويــل اآلبــاء ،مايقــارب  20%مــن التجــارب أخــرى أثنــاء البحــث .ذلــك أن املســؤولني الجمعويــن ينــددون
ممولــة مــن طــرف اآلبــاء ،وحجــم هــذا التمويــل يتوقــف عــى بغيــاب ضامنــات تخــص اســتمرارية التمويــل ،وبتأخــر رصف
مواصفــات األرس املعنيــة .أمــا مصــادر التمويــل اآلخــرى فهــي األمــوال مــا يســبب تأخــر أجــور بعــض األطــر« :لقــد علمــت
صنــدوق التامســك االجتامعــي اآليت مــن التعــاون الوطنــي ،حينــه أن املوظفــن مل يتلقــوا أجورهــم منــذ ســتة أشــهر» (عــم
وتوفــر املوظفــن مــن قبــل وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن شــاب يف وضعيــة إعاقــة).
املهنــي ،وبشــكل أقــل مــن قبــل وزارة الصحــة ،وإعانــات
وتســاهم وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي مــن جهتهــا،
املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة .أضــف إىل ذلــك أن املقاربة
أساســا بوضــع املدرســن والبنايــات رهــن اإلشــارة .ومــع ذلــك،
الخرييــة لإلعاقــة املعلــن عنهــا تتجــى مــن خــال مصــادر متويل
يعــاين عملهــا مــن نقصــن أساســيني :أولهــا أنهــا تضــع أطــر
تجــارب العنايــة باألشــخاص يف وضعيــة اإلعاقــة ،ألن مــا يقــارب
أقســام اإلدمــاج املــدريس رهــن إشــارة بعــد «األقســام العاديــة»،
 15%مــن تلــك التجــارب الدالــة هــي موضــوع هبــات فرديــة.
مــا يرتتــب عنــه تأخــر انطــاق الدخــول يف هــذه األقســام لعــدة
رسم بياين  .9نسبة موارد متويل التجارب
شــهور .وثانيهــا أن وضــع بنايــات مختصــة قريبــة مــن املــدارس
رهــن اإلشــارة ال يعنــي ،مــع ذلــك ،وجــود تعــاون بــن البنيتــن.
ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ
3,85%

5,13%

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸ��ﺔ

5,13%

ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

 .3.7غياب التمويل تعوضه مساهمة اآلباء

ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
الســتكامل املــوارد املاليــة ،تطلــب الجمعيــات مــن األرس أن
6,41%
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
9,62%
تســاهم ماليــا .وقــد يتضــح أحيانــا أن هــذه املســاهمة مرتفعــة
ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
14,74%
جــدا ،بــل ومســتحيلة بالنظــر إىل مــا تتوفــر عليه تلــك األرس من
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
17,31%
ﻭ�ﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وســائل« .يجــب أن تكــون لديــك ميزانيــة كبــرة ألداء أتعــاب
17,95%
ﺍﻷﺳﺮ
19,87%
الطبيــب النفســاين ،وتحظــى بالتكفــل املالئــم .هنــاك عــدد
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
كبــر مــن النــاس يجيئــون إىل الجمعيــة ،ويريــدون أن يلتحــق
املرجع  :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم
طفلهــم بالقســم ،ولكننــا ال نســتطيع أن نفعــل شــيئا .عندمــا
تبــن هــذه الخطاطــة نســبة التجــارب املمولــة حســب مصــادر نقــول لهــم إن املربيــة ســتكلفهم  1500درهــم ،ال يســتطيعون.
بعــض األرس ال تســتطيع أن تــؤدي حتــى  500درهــم .هــذا
التمويــل.
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مشــكل كبــر بالنســبة إلينــا» (أم مســؤولة يف جمعيــة) .ومــع • يجب تنمية ثقافة خلق الجمعيات
ذلــك ،يتضــح أن هــذه املســاهمة رضوريــة لتغطيــة مصاريــف
يف بعــض املناطــق ،ال يتوفــر عــدد كبــر مــن األشــخاص عــى
املوظفــن والنقــل .ويف املتوســط ،بالنســبة للجمعيــات (خــارج
املــوارد الرضوريــة لخلــق الجمعيــة .وتعــود هــذه املبــادرة
الرتبيــة غــر النظاميــة) تصــل مســاهمة اآلبــاء  1000درهــم
عــادة إىل األمهــات اللــوايت يتوفــرن عــى مســتوى تربــوي عــا ٍل،
للشــهر الواحــد .وتنبغــي اإلشــارة ،مــع ذلــك ،إىل وجــود
وعــى عالقــات ووســائل ماليــة« :ال توجــد لــدى األمهــات هــذه
تفاوتــات مهمــة بــن مســاهامت األرس املختلفــة (ت ـراوح بــن
العقليــة لخلــق جمعيــة .أمــام الصعوبــات التــي يواجهنهــا،
 100درهــم و 1500درهــم حســب الجمعيــات).
ليســت لهــن فكــرة خلــق جمعيــة هنــا ،إنهــن متحفظــات.
ســاعدين عمــي بعــض الــيء يف العالقــات ،ولكــن هنــاك أمهات
 .4.7تمويالت التعاون الدولي
املنظــات غري الحكومية األساســية والصناديق األجنبية التي تســاهم ال يســتطعن أن يفعلــن ذلــك مــع طفــل ذي توحــد .إذا مل تكــن
يف متويــل مشــاريع املجتمــع املــدين هــي Humanité Inclusion- :لديــك جميــع الوســائل ،ومســتوى تعليمــي متوســط أو عــا ٍل،
( Handicap Internnationalبالنســبة لعمليات التحســيس وتعزيز ومل تكــن تتوفــر عــى الوســائل املاليــة ،أو تعــرف أيــن تذهــب،
قــدرات الجمعيــات أساســا) ،واليونيســيف ( )UNICEFومل تكــن لديــك عالقــات مــع اإلدارة ...كارثــة يف الحقيقــة .األم
(بالنســبة لتكويــن األطــر والدعــم التقنــي للــوزارة) ،واملنظمــة التــي ال تتوفــر عــى كل هــذا ،ســيبقى طفلهــا يف املنــزل» (أم
غــر الحكوميــة اإليطاليــة ( OVCIبالنســبة لتدبــر إعــادة وراء تأســيس جمعيــة).
التأهيــل املجتمعــي ودعــم الجمعيــات ،وعــى الهامــش بعــض • الطابع االبتكاري للجمعيات
املنظــات غــر الحكوميــة اإلســبانية مثــل منظمــة إنقــاذ
األطفــال ( ،)Save the Childrenوهــي املنظــات التــي ذكرتها ظهــرت مجموعــة كبــرة مــن الجمعيــات اســتجابة لغيــاب
الجمعيــات املتواجــدة يف منطقــة الريــف (بالنســبة لتكويــن حــل لرتبيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .وقــد أظهــرت هــذه
املوظفــن واآلبــاء مــن قبــل متخصصــن أجانــب) و CARITASالجمعيــات إبداعيــة وابتــكارا ً كبرييــن يف اقــراح اإلجــراءات
(بالنســبة ملــروع مــع جمعيــة) .وتنبغــي اإلشــارة ،أخ ـرا ،إىل الكفيلــة بتلبيــة الحاجــات الجديــدة يف هــذا املجــال« :ال يوجــد
أن هنــاك جهــات مانحــة أخــرى تدعــم مشــاريع املنظــات أي يشء هنــا يف الناضــور بخصــوص التوحــد :ال جمعيــة ،ال
غــر الحكوميــة كالوكالــة الفرنســية للتنميــة (بالنســبة لرتبيــة مركــز ،ال يشء باملــرة .نصحنــي النــاس بتكويــن جمعيــة هنــا يف
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة) ومؤسســة ( DROSOSبالنســبة الناضــور .قــررت البحــث عــن آبــاء آخريــن لتكويــن الجمعيــة.
للدمــج املــدريس) ،ومديريــة التعــاون الدوليــة إلمــارة موناكــو خلــق الجمعيــة ســهل ،لكــن الصعــب هــو إيجــاد مــكان لهــؤالء
األطفــال يف املدرســة» (أم كانــت وراء تأســيس جمعيــة).
(بالنســبة للرتبيــة وتعزيــز قــدرات الجمعيــات).
• تكوين موظفي الجمعيات واملحافظة عليهم
 .8توزيع األدوار بين الفاعلين

يتدخــل عــدة فاعلــن ،مــن بينهــم التعــاون الــدويل واملجتمــع
املــدين يف مجــال تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
• الدعم التقني للتعاون الدويل

تشــر الجمعيــات التــي التقينــا بهــا إىل الصعوبات التــي تواجهها
مــع املوظفــن .وأهــم هــذه الصعوبــات غيــاب التكويــن ،وعــدم
االســتقرار ،وصعوبــات التمويــل ألداء مســتحقات املهنيــن.
وتؤثــر هــذه الصعوبــات بشــكل مبــارش يف جــودة مرافقــة
األطفــال «كيــف ميكــن لشــخص أن يعطــي أقــى مــا ميكــن إذا
كان ال يتلقــى أجـرا عــى مــا يقــوم بــه» (عــم طفــل يف وضعيــة
إعاقــة).

تســتفيد جمعيــات املجتمــع املــدين املمولــة مــن قبــل التعــاون
الــدويل مــن دعــم لألعــال املتعلقــة بالتحســيس وتكويــن
املهنيــن واملســتفيدين .وبهــذه الصفــة ،يتدخــل التعــاون الدويل
لتعزيــز كفايــات الجمعيــات ،وتشــجيع عملهــا .ويتخــذ هــذا • أدوات ووسائل متفرقة ومتباينة
الدعــم شــكل املســاعدة مــن أجــل وضــع األدوات واإلج ـراءات
إذا كانــت بعــض الجمعيــات تســتفيد مــن وســائل ماليــة
الرضوريــة ملرافقــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
مهمــة ،وخاصــة الهبــات الخاصــة أو التعــاون الــدويل ،فــإن
يضــاف إىل ذلــك أن عــددا ً مــن الجمعيــات تلجــأ إىل متخصصــن األمــر ليــس كذلــك بالنســبة ألغلبيــة الجمعيــات التــي التقينــا
أجانــب يتدخلــون بصفــة فرديــة مــن أجــل تكويــن املهنيــن بهــا .وبالفعــل ،يوجــد تبايــن كبــر بــن الجمعيــات التــي تشــغل
واألرس وإرشــادهم.
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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مربيــات غــر مكونــة ،والجمعيــات التــي تلجــأ إىل أطــر مكونــة  .9الكوابح والرافعات لتربية دامجة
وحامــي الشــهادات ،وتتوفــر عــى أدوات خاصــة كاملــروع لألطفال في وضعية إعاقة

الفــردي ،وتتبــع منظــم بواســطة تقاريــر عــن حصــص إعــادة مكنــت املعطيــات الكيفيــة وتحليــل خطــاب الفاعلــن
املنخرطــن يف تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن التعــرف
التأهيــل.
عــى الكوابــح والرافعــات املتعلقــة برتبيــة هــؤالء األطفــال
يف غيــاب الوســائل ،تســتعمل بعــض الجمعيــات التــي تتوفــر
بالنظــر إىل توجهــات االتفاقيــة الخاصــة بحقــوق األشــخاص يف
عــى إمكانيــات لتنميــة أنشــطة مبتكــرة وســائل آخــرى.
وضعيــة إعاقــة ،وخاصــة مادتهــا .24
انطالقــا مــن أبحــاث عــى اإلنرتنيــت ،ومــن تكوينــات موجــزة،
وتقــوم بتجــارب مــن أجــل ابتــكار طــرق غــر معروفــة لحــد ويواجــه النظــام الرتبــوي عــرة تحديــات لضــان تربيــة جيــدة
اآلن كالطــرق الســلوكية بالنســبة لألطفــال ذوي التوحــد ،مثــا :لــكل طفــل بغــض النظــر عــن خصوصيتــه .وتشــكل تلــك
«نبــذل كل جهدنــا للبحــث يف اإلنرتنيــت ،ونطلــب املشــورة عىل التحديــات كوابــح لتنميــة تربيــة دامجــة تســمح أيضــا بالتفكــر
اإلنرتنيــت ،ألن اإلتيــان بالطبيــب النفســاين كل شــهر مكلــف يف الرافعــات األساســية واإلجــراءات التــي يتعــن تنفيذهــا.
جــدا» (أم طفــل يف وضعيــة إعاقــة أسســت جمعيــة) .إن
تلخــص الخطاطــة التاليــة الكوابــح والرافعــات املختلفــة لرتبيــة
التجهيــزات والبنيــات متقادمــة وقدميــة أحيانــا.
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املقدمــة يف هــذا الجــزء.
• نداء إىل الدولة لتتحمل مسؤوليتها
يدعــو العديــد مــن املســؤولني الجمعويــن املامرســن أو الراغبني
يف التعــاون مــع املدرســة ،الدولــة إىل تحمــل مســؤوليتها:
«الرتبيــة هــي مســؤولية وزارة الرتبيــة الوطنيــة وليســت
مســؤولية الجمعيــات!» (مســؤول جمعــوي) .وبالفعــل ،إذا
كانــت الجمعيــات قــد بــادرت إىل القيــام بأعــال تســهل تربيــة
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،فإنهــا تــرى أن واجــب الدولــة أن
تتــوىل املســؤولية مــن اآلن فصاعــدا« :أن تقــوم الجمعيــة بــكل
هــذا ،أن تأخــذ القســم ،وتســر املربيــات ،وتــأيت بهــن ،عمليــة
تســيري الجمعيــة هــذه ،حمــل ثقيــل فعــا .نحــن أمهــات
نتســاءل أحيانــا إيــن هــي الدولــة؟ ...أنــا مــن تجــب إعانتهــا
مــع طفــل يف وضعيــة إعاقــة» (أم كانــت وراء مبــادرة جمعيــة).

ويف املقابــل تشــر العديــد مــن املراكــز املتخصصــة إىل عجــز
الدولــة عــن القيــام بهــذه املهمــة« :أنــا أشــتغل مــع الدولــة،
لكــن الدولــة ال تفعــل أي يشء .قبلــت األطفــال .هــم هنــا.
ترصفــوا لوحدكــم أيهــا األســاتذة! مــا تـراه أثنــاء زيارتــك ليــس
ســوى بروتوكــول .رئيــس الجمعيــة يقــول :يجــب أن منــر إىل
األشــياء امللموســة» (مــدرس يف إعداديــة) .وبالفعــل ،يركــز
بعــض مســؤويل املركــز عــى الطابــع التقنــي للرتبيــة الــذي تــم
تطويــره« :املقاربــة التــي انطلقــت منها هــذه املدرســة الدامجة
كان ينقصهــا املتخصصــون( ».مديــر مدرســة متخصصــة).
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نحو تربية دامجة

شكل  .7كوابح ورافعات الرتبية الدامجة لألطفال يف وضعية إعاقة

ﺍﻟﻜﻮﺍﺑﺢ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ

ﻏﻴﺎب إﺣﺼﺎء اﻟﻌﺮض اﻟﱰﺑﻮي اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ واﻟﺪاﻣﺠﺔ
ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﻮﻟﻮج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ
واﳌﺪرﺳﻦﻴ ،وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻏﺮﻴ ﻣﻼﺋﻢ،
واﻟﻌﺮاﻗﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻨﻘﻞ(
واﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﺟﻮدة ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻘﺒﻮل ﻣﺤﺪود
ﳌﺴﺎﻋﺪ)ة( اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻏﻴﺎب
ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﱪاﻣﺞ واﻷدوات
اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺛﻘﺎﻓﻲ

ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ

ﺗﺸﺒﻴﻚ ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﻷﻋﺎﻤل اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوﱄ

ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ

ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻋﱰاف اﻵﺑﺎء
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،ودﻋﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻲﻧ )إرﺳﺎء اﻟﻨﻘﻞ واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺪاﻋﻤﺔ(

ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﺎﺕ

ﺗﺤﺴﻦﻴ اﻟﺠﻮدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ
اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﰲ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﻦﻴ

اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﺑﻦﻴ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻌﺎدﻳﺔ وأﻗﺴﺎم
اﻹدﻣﺎج اﳌﺪرﳼ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﳌﺮاﻛﺰ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻓﺎﻋﲇ اﻟﺼﺤﺔ

ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ �ﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﺠﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﰲ ﻃﻮر اﻟﻨﺸﻮء

ﻋﺪم ﻣﻼءﻣﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻧﻈﺎم
اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺘﺒﻊ )ﻣﺴﺎر( وﺗﴪب ﻣﻬﻢ
ﺑﻦﻴ اﻻﺑﺘﺪاﻲﺋ واﻹﻋﺪادي

ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪ�ﺍﺳﻲ

ﻣﻮﻇﻔﻮن ﺗﺮﺑﻮﻳﻮن )ﻣﺮﺑﻮ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻲﻧ واﳌﺪرﺳﻮن( ﻗﻠﻴﻠﻮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ،
وﻏﺮﻴ ﻣﺴﺘﻘﺮﻳﻦ
ﻏﻴﺎب وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق
اﳌﺪرﳼ
ﺿﻌﻒ أﺧﺬ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﺋﲇ ﺑﻌﻦﻴ
اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻧﻘﺺ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻬﺪد
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﺪة ﺗﺠﺎرب.

ﻛﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮ

ﺍﻟ�ﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ
ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻗﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺳﺮﻱ

ﺍﻟﺘﻤﻮ�ﻞ

ﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﲆ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻬﻨﻲ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺎﻤرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺒﻨﺎء
ﻣﴩوع ﺗﺮﺑﻮي ﻓﺮدي ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻧﴩه
ﺗﺜﻤﻦﻴ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺼﺎت واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻌﺎﺋﲇ
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺑﻦﻴ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺍﻟ�ﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻌﻠﺔ

ﺗﺤﻘﺮﻴ ﻳﻮﻟﺪ وﺻﺎﻤ ﻗﻮﻳﺎ وﻫﻴﻤﻨﺔ
اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ أﻋﺎﻤل ﺗﺮوم ﺗﺤﺴﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ )ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ(

املرجع :تصميم الهيئة الوطنية للتقييم
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خالصة
أمــا املهنيــون الرتبويــون ،فعــى الرغــم مــن أنهــم يف الغالــب
تظهــر التجــارب امليدانيــة أن مجهــودات عديــدة قــد بذلــت يؤيــدون تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،إال أنهــم يجــدون
مــن طــرف املراكــز املختلفــة واملــدارس واآلبــاء واملجتمــع املــدين يف ذلــك عــبء عمــل إضــايف وأحيانــا عنــرا مزعجــا لــأداء
والفرقــاء لدعــم تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
االعتيــادي يف الفصــل الــدرايس.

كــا يظهــر التحليــل أن عوامــل عديــدة تؤثــر إيجابــا أو ســلبا
عــى تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن قبيــل مواقــف
الفاعلــن ،واملقاربــة البيداغوجيــة لألطــر الرتبويــة ،والتنســيق
بــن مختلــف الفاعلــن ،والتكييفــات البيداغوجيــة واملاديــة
التــي تلعــب أيضــا دورا هامــا يف إنجــاح العمليــة التعليميــة
ـح عــدد مــن الفاعلــن عــى أهميــة العمــل الجامعــي
كــا ألـ َّ
لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
بــن األطــر املتخصصــة والرتبويــة كعامــل يف نجــاح عمليــة
كــا يعــر آبــاء األطفــال يف وضعيــة إعاقــة عــن مخاوفهــم الرتبيــة الدامجــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة .وهــذا التنســيق
بشــأن تربيــة أطفالهــم مــن قبيــل نقــص العــاج ،ورفــض بعــض رضوري أيضــا مــع إرشاك آبــاء األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
األطفــال اآلخريــن واملهنيــن الرتبويــن لهــم ،ونقــص الدعــم
وباختصــار ،تعكــس التجــارب الواقــع املــدريس واألرسي ملختلــف
واملتابعــة الفرديــة.
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،ومعانــاة أرسهــم يف مواجهــة الوصم
ومحدوديــة التشــخيص والتوجيــه والتعليــم ،فضــا عــن النقــص
يف التنســيق بــن الفاعلــن ،التــي تحــول دون الرتبيــة الدامجــة.
ويــويص العديــد مــن الفاعلــن بدمــج املحتــوى املرتبــط باإلعاقة
والرتبيــة الدامجــة ومهــارات التواصــل البيداغوجيــة التــي
تفيــد يف التكيــف مــع حاجيــات األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف
التكويــن األســاس والتكويــن املســتمر للمهنيــن يف الرتبيــة.
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نحو تربية دامجة

الفصل السادس.
أي نموذج لتربية األطفال في وضعية إعاقة في
المغرب؟
يشــكل هــذا الجــزء رشحــا للنتائــج مــن خــال مرحلتــن :ويــؤدي التعــرف عــى التجــارب الدالــة يف كل محــور مــن
يف مرحلــة أوىل ،ســيتم منذجــة االتجاهــات يف مجــال تربيــة هذيــن املحوريــن إىل اســتخالص ثالثــة اتجاهــات تربويــة هــي:
األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب قصــد تقديرهــا .ويف
 .1.1تربية متخصصة وتمييزية تتمركز حول تعلمات ذات
مرحلــة ثانيــة ،ســيتم التطــرق إىل تطــور الوضعيــة بالنظــر
هندسة متنوعة.
إىل املنظــور الدامــج الــذي تنــادي بــه السياســات العموميــة أ .تعلامت سوسيو-تربوية غري مرتبطة باملنهاج الدرايس
املغربيــة.
أغلبيــة التجــارب التــي تنتمــي لهــذا االتجــاه هــي تجــارب
 .1نمذجة االتجاهات في مجال تربية
الجمعيــات واملراكــز املتخصصــة التــي تســتقبل األطفــال يف
األطفال في وضعية إعاقة
وضعيــة إعاقــة الذيــن رفضتهــم البنيــات األخــرى .وتعــر هــذه
أدى البحــث امليــداين إىل تحديــد موقــع التجــارب الدالــة وفــق التجــارب عــن ثقافــة تفصــل بــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
محــور مــزدوج يحــدد نــوع التعلــات املقرتحــة لألطفــال ،واألطفــال اآلخريــن ،وعــن مقاربــة طبيــة لإلعاقــة.
ودرجــة اختــاط األطفــال الذيــن تســتقبلهم البنيــات.
ويف هــذا اإلطــار ،ينظــر إىل األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
يطابــق املحــور األول سلســلة متصلــة مــن األنشــطة تـراوح بــن باعتبارهــم «كائنــات» يتعــن حاميتهــا وإعــادة تربيتهــا .ومــن
األنشــطة املهنيــة والرتفيهيــة ،وأنشــطة إعــادة الرتبيــة ،والرتبيــة حيــث اآلثــار التــي تخلفهــا عــى األطفــال ،يالحــظ أن الفاعلــن
عــى االســتقاللية ،إىل التعلــات املدرســية التــي تتــوج بشــهادة .يتأســفون لكــون هــذه البنيــات ال متنــح أيــة آفــاق لألطفــال
ويتجــى هنــا التمييــز بــن شــخص التلميــذ الــذي يجــب عليــه واألرس ،مــا دامــت ال متكنهــم مــن تربيــة جيــدة ،وال تعــزز
أن يتعلــم ،ويقــوم بــدور املتعلــم ،وشــخص الطفــل الــذي مشــاركتهم االجتامعيــة.
تشــكل التنشــئة والتفتــح ذو األبعــاد املتعــددة أولويــة بالنســبة
ب .التعلامت املدرسية املنهاجية
لــه.
ينــدرج يف هــذا االتجــاه نوعــان مــن التجــارب .هنــاك مــن
بينــا يصــف املحــور الثــاين تدرجــا ينطلــق مــن البنيــات
جهــة تجــارب الجمعيــات أو املراكــز املتخصصــة التــي عقــدت
املتخصصــة التــي تنعــدم فيهــا االتصــاالت بــن األطفــال يف
اتفاقيــات مــع وزارة الرتبيــة الوطنيــة قصــد توفــر برامــج
وضعيــة إعاقــة وباقــي األطفــال ،ليصــل إىل البنيــات التــي
دراســية مالمئــة ومكيفــة مــع حاجــات األطفــال يف وضعيــة
تســتقبل أولئــك األطفــال يف وســط عــادي .وهكــذا ،يحيــل هــذا
إعاقــة ،وفتــح إمكانيــة الحصــول عــى شــهادة أمــام بعــض
املحــور عــى تنظيــم البنيــات ،ونــوع الفاعلــن الذيــن يتولــون
هــؤالء األطفــال .وميكــن أن يتعلــق األمــر ،مــن جهــة ثانيــة،
تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،ودرجــة التفاعــل بــن فئــات
بتجــارب أقســام اإلدمــاج املــدريس ( )CLISالتــي تشــتغل مبعزل
األطفــال املختلفــة.
عــن الوســط املــدريس ،حيــث يتطــور األطفــال يف وضعيــة إعاقــة
وبالفعــل ،إن أســاليب التفاعــل تــراوح بــن انعــزال جامعــة الذيــن تســتقبلهم تلــك األقســام يف فضــاءات معزولــة عــن باقي
القســم بالنظــر إىل األقســام العاديــة ،وتفاعــل ينحــر يف األطفــال ،وال يســجلون يف نظــام «مســار» .كــا أن الجســور بــن
األنشــطة الرتويحيــة واألنشــطة الخارجــة عــن املناهــج األقســام املتخصصــة والوســط املــدريس غــر موجــودة أو نــادرة
الدراســية ،بــل وتقاســم بعــض الــدروس مــع أطفــال األقســام يف بعــض األحيــان.
العاديــة .وأخــرا ،نجــد يف الطــرف اآلخــر ،األقســام العاديــة،
وأقســام الفرصــة الثانيــة التــي اعتمدتهــا وزارة الرتبيــة الوطنيــة،
والتــي يختلــط فيهــا جميــع األطفــال.
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فيــا يتعلــق باآلثــار التــي يرتكهــا هــذا النــوع الثــاين مــن
التجــارب يف األطفــال ،نســجل أنهــا ال تفتــح أمامهــم إال آفــاق
ضئيلــة ،وذلــك خالفــا للتجــارب األوىل التــي تقــدم متدرســا،
وتتيــح إمكانيــة الحصــول عــى شــهادة .وبالفعــل إن هــؤالء
األطفــال ال يتوفــرون يف هــذا النــوع الثــاين مــن التجــارب عــى
أيــة إمكانيــة ملتابعــة الدراســة يف الثانــوي أو التكويــن املهنــي،
ويتأخــرون ،بســبب ذلــك ،عــدة ســنوات يف األقســام املتخصصة.

 .3.1تربية دامجة تروم التنشئة االجتماعية وتركز على
التعلمات المدرسية

تجــارب الرتبيــة الدامجــة نوعــان :فهنــاك ،مــن جهــة ،التجــارب
التــي يلتقــي فيهــا النمــوذج اإلدماجــي والنمــوذج الدامــج،
وتعــر عــن دعــم القطــاع املتخصــص إىل جانــب املدرســة .ومــن
جهــة ثانيــة ،نجــد تجــارب املــدارس التــي تســتقبل األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة مبــارشة ضمــن التالمــذة اآلخريــن .ولنســجل
أنــه ميكــن لهــؤالء األطفــال أن يســتفيدوا أو أن ال يســتفيدوا
مــن مســاعدات تقنيــة أو إنســانية كوجــود مرافقــة مــن نــوع
 .2.1إدماج مع تنشئة وتعلمات مشروطة
يحيــل هــذا االتجــاه عــى ثالثــة أنــواع مــن التجــارب املختلفــة :مســاعدات الحيــاة املدرســية اللــوايت يتدخلــن يف املؤسســات
النــوع األول مــن تلــك التجــارب هــو تجــارب أقســام اإلدمــاج التعليميــة ملســاعدة األطفــال يف وضعيــة اإلعاقــة ،وتســهيل
املــدريس ،والتــي تشــتغل بحــد أدىن مــن التفاعــل بــن األطفــال دمجهــم املــدريس.
يف وضعيــة إعاقــة واألطفــال اآلخريــن ،وذلــك مبناســبة األنشــطة
تقــوم تلــك التجــارب ،قبــل كل يشء ،عــى تصــور يعطــي
الرتويحيــة ،والزمــن املخصــص لألنشــطة الخارجــة عــن املنهــاج،
األفضليــة لتكييــف الوســط املــدريس مــع األطفــال يف وضعيــة
أو التعلــات املدرســية .أمــا النــوع الثــاين فينتمــي إىل أقســام
إعاقــة .ويعــر هــذا املنظــور عــن مقاربــة نســقية لإلعاقــة،
اإلدمــاج املــدريس التــي تضــع جــرا ،جزئيــا كان أو كليــا،
وعــن االعــراف بحــق جميــع األطفــال يف الرتبيــة.
ميكــن عــددا مهــا مــن األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن ولــوج
«الوســط العــادي» .وأخ ـرا ،يتكــون النــوع الثالــث مــن تلــك عمومــا ،تشــمل الجهــات األربــع املبحوثــة هــذه االتجاهــات
التجــارب مــن تجــارب الجمعيــات واملراكــز املتخصصــة التــي الثالثــة بنســب مختلفــة .ففــي الوقــت الــذي تقــرب جهــة
تقــرح أجهــزة دعــم متخصصــة مــن أجــل متــدرس األطفــال يف ســوس ماســة أكــر مــن االتجــاه الدامــج ،تنــدرج جهــة طنجــة
تطوان-الحســيمة أكــر يف االتجــاه املتخصــص.
وضعيــة إعاقــة يف «الوســط العــادي».
عمومــا ،يتبــن مــن تقديــر هــذه األنــواع الثالثــة مــن التجــارب  .2تقدير التطور بالنظر إلى النموذج
أنهــا تخلــف وقعــا إيجابيــا عــى التنشــئة االجتامعيــة لألطفــال الدامج

يف وضعيــة إعاقــة ،وعــى تعلامتهــم .لكــن ،تنبغــي اإلشــارة إىل
أن النــوع األول مــن تلــك التجــارب ال يوفــر ،بعــد الدراســات
االبتدائيــة ،أيــة آفــاق لألطفــال املســجلني يف تلــك األقســام.
ويف التجــارب األخــرى ،ينتقــى األطفــال الذيــن يوجهــون
نحــو الوســط العــادي وفــق معايــر ترتكــز عــى أثــر اإلعاقــة
مــن حيــث القــدرات والنجــاح املــدريس .لذلــك تعــارض هــذه
الطريقــة االنتقائيــة الحــق الكــوين لــكل األطفــال يف تربيــة ذات
جــودة.

نعــرض فيــا يــي التعــارض القائــم بــن االتجاهــات املوجــودة
يف الجهــات األربــع املبحوثــة ،وتطــور االسـراتيجيات الجهويــة،
واألفــق الدامــج املرســوم يف السياســات العموميــة املندمجــة
املتعلقــة باإلعاقــة .وللقيــام بذلــك ،ننقــل محاولــة منذجــة
املامرســات الدامجــة التــي نجدهــا يف األدبيــات املتعلقــة
بالنــاذج((( ،مــع التعــرف عــى التطــورات الدالــة للعمليــة
الدامجــة فــوق ال ـراب املغــريب .وبالنظــر إىل تلــك التطــورات
التــي تــم التعــرف عليهــا ،نعــرض بعــض التجــارب الدوليــة التــي
تعتــر إيجابيــة يف منظــور املســاهمة يف تنميــة الرتبيــة الدامجــة
يف بالدنــا.

1. Dupuis Brouillette, M., April, J., Beaulieu & J., St-Jean, C., Essai de modélisation des pratiques inclusives, Ed. Revue canadienne des
)jeunes chercheures et chercheurs en éducation, Hors-série, 2018
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مــن هــذا املنطلــق ،نعــرض باختصــار التطــورات األساســية التــي مطالبــة ،أيضــا ،بالقيــام بوظائــف أخــرى :كوظيفــة املــورد إىل
تــم التعــرف عليهــا لفائــدة العمليــة الدامجــة يف عالقتهــا مــع جانــب املدرســة ،ووظيفــة الدفــاع عــن حقــوق األطفــال يف
املقاربــة التــي تبنتهــا االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــى مســتوى املؤسســات ،ووظيفــة دعــم األرس.
وضعيــة إعاقــة ،وخاصــة مادتهــا .24
وأخــرا ،يعــرف فاعلــو التعــاون الــدويل مثــل (Humanité
 .1.2استراتيجيات تؤدي إلى إعادة تشكيل دور الفاعلين « )Handicap International) (Inclusionانتقــاال تنظيميــا»؛
يتبــن أنــه مــن الــروري إعــادة توزيــع األدوار بــن الفاعلــن إذ مييــل عملهــم ،الــذي كان يركــز لحــد اآلن عــى تعزيــز
املتدخلــن يف تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة .فالفاعلــون قــدرات الجمعيــات ،إىل االنتقــال نحــو الدعــم التقنــي للــوزارات
املؤسســاتيون والجمعويــون يتفقــون عــى كــون وزارة الرتبيــة عــى املســتوى الوطنــي.
الوطنيــة تتحمــل مســؤولية يف مجــال تربيــة هــؤالء األطفــال .وفضــا عــن ذلــك ،تدفعنــا بعــض التجــارب إىل إعــادة التفكــر
لكــن هــذه املهمــة ال ميكــن أن تقتــر عــى هــذا الفاعــل يف دور كل واحــد منهــا ،وخاصــة دور اآلبــاء يف إطــار الطريقــة
وحــده حتــى ولــو كان فاعــا أساســيا ،ألن كل الــوزارات األخــرى الدامجــة.
معنيــة بهــا أيضــا.
(((
لنأخــذ مثــال مخطــط التدخــل يف الكيبيــك  .إنــه يهــدف
كــا تشــمل إعــادة توزيــع األدوار بــن الفاعلــن املجتمــع املــدين حســب إطــاره املرجعــي((( ،إىل مســاعدة التلميــذ الــذي يحتــاج،
بــدوره .فالجمعيــات التــي مــا تـزال تتدخــل مبــارشة يف الرتبيــة لكونــه يف وضعيــة إعاقــة أو ألنــه يواجــه صعوبــات ،إىل تدخــل
عــن طريــق أقســام اإلدمــاج املــدريس واملراكــز املتخصصــة

2. Montminy, K. (2015). La signature par les parents du plan d’intervention en milieu scolaire, Commission des droits de la personne et
, Québec.تdes droits de la jeunesses, Direction de la recherche, de l’éducation– coopération et des communication
 .3وثيقة إدارية من إعداد وزارة الرتبية والرياضة بكبيك سنة .2004
تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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مالئــم لــي يتقــدم بالشــكل األمثــل يف تطويــر الكفايــات التــي وبالفعــل ،إن االنســجام الرتبــوي يتوقــف بشــكل وثيــق عــى
جــودة الرشاكــة بــن املهــن التــي تعبئهــا املؤسســات املعنيــة.
تــؤدي بــه إىل النجــاح.
لهــذا ينبغــي إعطــاء تكوينــات مشــركة متكــن مــن تعلــم اآلخر.
وينــدرج مخطــط التدخــل هــذا يف عمليــة ديناميــة ملســاعدة
التلميــذ تتحقــق مــن أجلــه ومعــه ،ويرتكــز عــى رؤيــة وكمثــال عــن مامرســة جيــدة يف فرنســا ،نســجل هنــا ،التكويــن
نســقية لوضعيــة التلميــذ ،ويُنفــذ وفــق مقاربــة «البحــث عــن املشــرك بــن القطاعــات واملهــن((( من أجــل تنمية ثقافة مشــركة،
الوســائل»((( .فهــو يشــكل «التفاهــم الوحيــد املكتوب بــن اآلباء الــذي نظمــه املعهــد الوطنــي العــايل للتكويــن والبحــث لرتبيــة
واملدرســة ملعرفــة األعــال التــي يتعــن القيــام بهــا ،والخدمــات الشــباب يف وضعيــة إعاقــة والتعليــم املالئــم( ((()INSHEAســنة
املالمئــة أو املعدلــة التــي ســيتم إرســاؤها لفائــدة التالمــذة ذوي  ،2015لفائــدة األطــر املســاهمة يف متــدرس األطفــال يف وضعيــة
إعاقــة ،واملنتميــة لــوزارة الرتبية الوطنيــة ،كام للمراكــز املتخصصة،
االحتياجــات الخاصــة»(((.
والــدار اإلقليميــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة(M.D.PH( ((1
ويف مثــال آخــر :مبــادرة الحكومــة الربيطانيــةEvery Child« :
.)Maison Departementale des Personnes Handicapées
( (((»Mattersكل طفــل مهــم) التــي انطلقــت ســنة ،2003
إذ تشــكل هــذه السياســة التقدميــة التــي تثمــن «االســتامع  .3.2تجارب في هيكلة المسار والتنسيق بين الفاعلين
آلراء اآلبــاء واألطفــال» ،وتأخــذ بعــن االعتبــار طموحاتهــم يف منعطــف البحــث ،تــم التعــرف عــى عــدة محــاوالت لتنظيــم
وحاجاتهــم ،منعطفــا يف النظــام الرتبــوي الربيطــاين .وذلــك أنهــا ،مســار الطفــل يف وضعيــة إعاقــة .وإذا كان وضــع التشــخيص
تولــد وضعيــة يتعــن فيهــا عــى املهنيــن ذوي آفــاق متنوعــة ،يصطــدم دامئــا بنقــص املــوارد البرشيــة ،فــإن التجــارب التــي
التعــاون مــع األرس عــى نحــو وثيــق ،مــا يعيــد تشــكيل دور ترتكــز عــى خــرة املراكــز املتخصصــة قــد بــدأت يف الــروز.
كل واحــد بصــورة ملحوظــة.
تقــوم بعــض تلــك التجــارب عــى طــرق جامعيــة وتشــاورية
 .2.2تربية دامجة كمرجع في خطابات الفاعلين
تــؤدي إىل وضــع مــروع ذي طابــع فــردي للطفــل ،بينــا
المؤسساتيين
يبحــث البعــض اآلخــر يف االســتقبال واإلعــام والتوجيــه نحــو
تشــكل الرتبيــة الدامجــة مرجعا يف خطاب الفاعلني املؤسســاتيني املــدارس العاديــة املجــاورة ،كاملركــز املحــي لإلعــام وتوجيــه
املغاربــة .وقــد نتــج هــذا التطــور عــن تغيــر ثقــايف يتجــى يف األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بســا ( ،)CLIOوكذلــك مــروع
التوعيــة بحقــوق هــؤالء األطفــال يف الرتبيــة يف «وســط عــادي» .املرافقــة واملشــاركة االجتامعيــة الــذي أنجــز يف جهــة الــدار
ويقيــس بعــض الفاعلــن الطريــق التــي تــم قطعهــا فيــا يخــص البيضــاء الكــرى.
هواجــس تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،حيــث يحــل الحــق
محــل املقاربــة الخرييــة .وحاليــا ،يبــدو الولــوج الشــامل إىل ومــن ناحيــة أخــرى هنــاك عــدة مشــاريع تتعلــق بأجهــزة
املحيــط املــدريس رضورة تســتلزم مســؤولية مشــركة بــن عــدة (هيئــات ،وآليــات) ضبــط مســار الطفــل يف وضعيــة إعاقــة
فاعلــن .وتنبغــي اإلشــارة إىل أن هــذه التوعيــة تتجــى بشــكل تتجــه نحــو املأسســة .وللتوضيــح ،نذكــر انتشــار مراكــز التوجيــه
خــاص لــدى الفاعلــن املؤسســاتيني لجهــة سوس-ماســة ،حيــث ومرافقــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ( )COAPHالتــي
أنشــأها التعــاون الوطنــي ،والتــي تجمــع مهمتهــا بــن اإلعــام،
تــم تطبيــق مــروع الرتبيــة الدامجــة(((.

4 . Ministère de l’Éducation, Le plan d’intervention... au service de la réussite de l’élève, Cadre de référence pour l’établissement des plans
d’intervention, 2004, p. 42.
5. Avis juridique sur l’enjeu de la signature des parents qui ne serait pas requise pour rendre un plan d’intervention scolaire valide et
applicable
6. Benoit, H., & Plaisance, E., L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n°5, 2009
7. Handicap International (2015). Modèle d’éducation inclusive au Maroc basé sur l’expérience pilote dans la région Souss Massa Drâa.
Rapport de capitalisation.
8. http://www.inshea.fr/fr/content/former-ensemble-tous-les-acteurs-de-la-scolarisation-des-élèves-en-situation-de-handicap
 . 9أحــدث هــذا املعهــد مبقتــى قانــون  11فربايــر  2005مــن أجــل املســاواة يف الحقــوق والفــرص واملشــاركة ،ومواطنــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .وهــو مؤسســة
عموميــة للتكويــن والبحــث يعمــل تحــت الوصايــة املزدوجــة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي واالبتــكار لفائــدة اإلشــكاليات املتعلقــة
بالحاجــات الرتبويــة الخاصــة وبالولوجيــة .ويف هــذا اإلطــار ،فإنــه يســاهم يف تحديــد وتنفيــذ السياســات الخاصــة باإلعاقــة أو بالصعوبــات الدراســية الكبــرة.
 . 10أحدثــت هــذه الــدار بقانــون  11فربايــر  ،2005مــن أجــل مســاواة الحقــوق والفــرص واملشــاركة ومواطنــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة .وتوجــد هــذه الدور يف
كل إقليــم ،وتشــتغل كشــباك وحيــد لــكل اإلجـراءات املتعلقــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة :وهــي مكلفــة أساســا باســتقبال ومرافقــة هــؤالء األشــخاص وأقاربهم.
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والتوجيــه ،والتنشــيط عــى املســتوى املحــي .ويقــع دورهــا يف
ملتقــى الصحــة ،واالعــراف اإلداري ،والنظــام الرتبــوي.
وبشــكل تكميــي ،نشــر إىل لجــن التقييــم الجهويــة ،مــع
لجنــة التوجيــه عــى املســتوى املــدريس املعنــي ،وكذلــك
اللجــن املدرســية لتتبــع الطفــل يف وضعيــة إعاقــة.
نضيــف أخــرا ،دور برنامــج إعــادة التأهيــل املجتمعــي
( )Réadaptation à base communautaire) (RBCالذي
يشــكل ،بالنســبة للعديــد مــن الشــباب ،مدخــا لالســتفادة
مــن رعايــة محتملــة.
لكــن تواجــد هــذه األجهــزة يف مختلــف املناطــق الجغرافيــة
يبــدو متفرقــا ،وســرها قابــل للتحســن .فالفاعلــون يتحدثــون
عــن التأخــر الحاصــل يف تعبئــة بعــض تلــك األجهــزة ،وضعــف
اإلقبــال عليهــا مــن قبــل األرس ،أو غيــاب الفاعلــن األساســيني
يف تشــكيلتها.

وبفضــل وجــود هــذه املصلحــة ،يصبــح جــزء مــن املؤسســة
التقليديــة متحــركا يف ارتبــاط مــع محيــط الطفــل .وتتدخــل
هــذه املصلحــة عــى املســتوى املؤسســايت ،كذلــك ،لضــان
املالءمــة والتطابــق بــن التدخــات العالجيــة (الطبيــة)
واالجتامعيــة والرتبويــة ،ومــروع حيــاة الطفــل ،وخاصــة
مرشوعــه الرتبــوي الفــردي .وعــى غـرار مــريب هــذه املصلحــة،
يتــم تنســيق التدخــات مــن قبــل «البيداغوجيــن االجتامعيــن»
(فــرق متحركــة ومتعــددة الوظائــف)( ((1يف الســويد ،و«منســق
الحاجــات الرتبويــة الخاصــة» يف اململكــة املتحــدة ،أو «منســق
الدعــم» يف هولنــدا.
ودامئــا ،يف إطــار التنســيق بــن الفاعلــن ،يعتــر برنامــج إعــادة
التأهيــل املجتمعــي يف البلــدان الناميــة اس ـراتيجية ال منــاص
منهــا لتحســن الرتبيــة الدامجــة مــن خــال هيكلــة املســارات،
وتنســيق عمــل الفاعلــن ،وتوفــر األدوات الرضوريــة ،وتقديــم
املســاعدة التقنيــة( .((1ففــي كينيــا مثــا ،كــا يف تانزانيــا ،يتدخل
مهنيــون متنقلــون يف املناطــق القرويــة ،ويســاهمون ،إىل جانب
املدرســن ،يف التخطيــط ومواءمــة الربامــج.

عــى املســتوى الوطنــي ،يعــر إنشــاء لجنــة مشــركة بــن
مختلــف الــوزارات عــن إرادة إدمــاج بعــد اإلعاقــة يف مختلــف
القطاعــات الوزاريــة ،والتنســيق بــن السياســات العموميــة يف
وأخــرا ،يف بعــض البلــدان ،يتــم تحويــل مؤسســات التعليــم
هــذا املجــال .أمــا عــى املســتوى املحــي ،فيتجســد التنســيق
املتخصــص إىل مراكــز للمــوارد .ويســاعد فاعلــو تلك املؤسســات
بــن الفاعلــن ،بوصفــه أحــد املحــاور االســراتيجية يف بعــض
الذيــن يُعــرف بخربتهــم ،يف الربمجــة املدرســية ،ويقومــون
الجهــات ،يف خلــق فضــاءات للتشــاور بــن مختلــف الفاعلــن.
بتقييــات ،ويقدمــون خدمــات مبــارشة للتالمــذة داخــل
ومــع ذلــك ،فــإذا كانــت تلــك األجهــزة متيــل ألن تكــون فعليــة املــدارس يف مجموعــة مــن بلــدان أوروبــا الوســطى والرشقيــة،
يف بعــض الجهــات ،كسوس-ماســة ،والرباط-ســا-القنيطرة ،والبلــدان املســتقلة أعضــاء الكومنوليــث ،وروســيا ،ورصبيــا،
فإنهــا مل تعمــم بعــد ،وال تحــل كل مشــاكل التنســيق .ذلــك أن وبيالروســيا ،والكوســوفو ،وأيضــا يف أوروبــا ،والواليــات املتحــدة
الفاعلــن يســجلون مجموعــة مــن أوجــه القصــور يف التنســيق ،األمريكيــة ،وكنــدا.
مــن بينهــا غيــاب بعــض الفاعلــن ،وعــدم وجــود قاعــدة
ويف بلــدان أخــرى ،يف الســلفادور مثــا ( ،((1أنشــئت «أقســام
للمعطيــات ممركــزة ومتقاســمة.
الدعــم» يف املــدارس االبتدائيــة لتقديــم خدمــات (تقييــم،
لننظــر إىل مــا يحــدث عــى الصعيــد الــدويل ،ولنأخــذ كمثــال وتعليــم شــخيص أو يف مجموعــات صغــرة ،وتقديــم الدعــم
إحــدى املامرســات يف فرنســا« :مصلحــة الرتبيــة الخاصــة املــدريس) مــن أجــل متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
والرعايــة الصحيــة يف املنــزل»( .)SESSAD( ((1فهــذه املصلحــة
ويف إطــار اس ـراتيجية تنميــة الرتبيــة الدامجــة ودعمهــا ،مــن
تتكــون مــن فريــق متعــدد االختصاصــات ،وهــي مصلحــة
املحبــذ جــدا اعتــاد هــذا النــوع مــن املــوارد القابلــة للتعبئــة
طبية-اجتامعيــة ،مســتقلة أو تابعــة ملؤسســة متخصصــة.
املبــارشة ،وقليلــة التكلفــة يف البلــدان ذات التمويــل املحــدود.
فعــوض القيــام بعــدة تدخــات منفصلــة عــن بعضهــا ،تســهل
هــذه املصلحــة مســار التالمــذة يف النظــام الرتبــوي املشــرك .4.2 ،تسهيل التفاعالت
واإلبقــاء عليهــم يف «الوســط املــدريس العــادي».
تنبغــي اإلشــارة إىل تزايــد التفاعــل بــن مختلــف فئــات األطفــال
باعتبــاره تطــورا داال .إن تجــارب االختــاط بــن األطفــال يف
 . 11ظهرت هذه املصلحة مع املرسوم رقم  89-798بتاريخ  27أكتوبر .1989
12 La scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe, Ed. CRID & CIEP, 2012
13 Financement de l’éducation inclusive, Livret technique, Webinaire 8, Ed. Unicef, 2014.
 . 14نفس املرجع
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وضعيــة إعاقــة واألطفــال اآلخريــن يحــل تدريجيــا محــل
محاولــة حاميــة هــؤالء األطفــال نظــرا لهشاشــتهم.

وكتجربــة إيجابيــة عــى الصعيــد الــدويل ،نشــر إىل مهــن دعــم
املــدرس يف مجــال متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة بعــد
دراســة الــروط التــي ميــارس فيهــا هــؤالء املهنيــون يف اململكــة
املتحــدة (مســاعد التعليــم ،ومســاعد التعليــم مــن املســتوى
العــايل) ويف فرنســا (مرافقــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة) ،ويف
أسـراليا (مســاعد بيداغوجــي يف إطــار األقســام التابعــة املكيفــة
مــع الحاجــات الخاصــة لألطفــال ذوي توحــد) ،إلــخ.

ويتحقــق هــذا التقــدم عــى مراحــل .يف البدايــة ،رشع فيــه يف
إطــار األنشــطة الخارجــة عــن املنهــاج الــدرايس .وهــو يتجــه ،يف
مرحلــة ثانيــة ،نحــو التطــور يف دائــرة املدرســة .فمــن خــال
نــزع الحواجــز ،وأنشــطة التحســيس ،أصبــح االتصــال بــن كل
فئــات التالمــذة أمـرا معتــادا .وبهــذه الطريقــة ،يتــم االعـراف
بالخصوصيــات دون أي تهديــد أليــة فئــة مــن التالمــذة ،ويصبــح ومــع ذلــك ،ودعــا لتحليــل املعطيــات امليدانيــة ،اخرتنــا أن ال
التعلــم بصــورة مشــركة ممكنــا بالنســبة لألطفــال يف وضعيــة نطــور هــذه املامرســات أكــر ،ألن املغــرب قــد ســبق لــه أن
اهتــم بهــذا النــوع مــن املهنيــن ،ومتكــن مــن قيــاس األهميــة
إعاقــة واألطفــال اآلخريــن.
والصعوبــات املرتبطــة بــه.
وكمثــال عــى التجــارب الناجحــة يف هــذا املضــار عــى الصعيــد
الــدويل« ،الرتبيــة مــن قبــل األقـران( »((1أو ( ((1()Peer educationنشــر فقــط إىل السياســة املتفــردة واإلراديــة إليطاليــا( ((1التــي
التــي تطــورت بشــكل واســع يف بعــض البلــدان (كندا-الكيبيــك ،يتــم الرجــوع إليهــا عــى نطــاق واســع عــى الصعيــد الــدويل،
وســويرسا ،وفرنســا )...خــال العقــود األخــرة ،أمــام تنامــي واملتمثلــة يف إغــاق املراكــز املتخصصــة ،وإج ـراءات املرافقــة،
التفاعــل بــن عمــوم األطفــال داخــل املدرســة (االختــاط لفائــدة مدرســة دامجــة (تعزيــز مــدريس الدعــم ،والتأطــر
املــزدوج للقســم مــع املــدرس ،ومكانــة الوحــدة املختصــة
املرغــوب فيــه).
واملندمجــة يف التكويــن األســايس لــكل املدرســن).
وباعتبــار هــذه الرتبيــة مقاربــة تربويــة تشــاركية ،فإنهــا تدافــع
عــى التواصــل األفقــي ،وعــى املعاملــة باملثــل .فهــي تســاعد بالنظــر إىل التحليــل املوضوعــايت ،اخرتنــا ذكــر أداة رصــدت يف
عــى تســهيل التفاعــات ،وتخلــق ،يف الوقــت نفســه ،مناخــا إنجل ـرا« :دليــل الرتبيــة الدامجــة»( .((1ودعــا لهــذه الوثيقــة
املرجعيــة ،نســجل أن هــذا الدليــل( ((1يضــع رهــن إشــارة
أكــر تســامحا.
املــدارس «أداة مدعومــة للتســاؤل الــذايت والتنميــة» .ويهــدف
 .5.2تكييف بيداغوجي غير مدعم بما فيه الكفاية
هــذا الدليــل إىل تحســن املامرســات البيداغوجيــة القامئــة عــى
عمومــا ،تبقــى التكييفــات غــر كافيــة ألســباب متعــددة ،فهــي قيــم الرتبيــة الدامجــة ،ودعــم تصــور للتعلــات ،يســاهم فيهــا
تبــدو معقــدة التطبيــق ألنهــا تفــرض فهــا دقيقــا لنمــط تعلــم األطفــال بصــورة فعالــة.
كل تلميــذ حتــى يتســنى تطبيــق املقاربــة الفارقيــة .ويعــد
نقــص تكويــن املدرســن يف هــذا املجــال أحــد األســباب التــي ويتعلــق األمــر بدليــل عمــي ميكــن املــدارس املعنيــة مــن
يذكرهــا املســتجوبون بانتظــام ،وإن كان يلــزم التخفيــف مــن التعــرف عــى املحــاور ذات األولويــة التــي يجــب تنميتهــا
حــدة هــذا النقــص ،نظــرا ألعــال تعزيــز قــدرات املدرســن يف كل أبعــاد الحيــاة املدرســية بالنظــر إىل النمــوذج الدامــج.
ويقــوم هــذا الدليــل عــى ثالثــة أبعــاد تعتــر رضوريــة لتنميــة
التــي عرفتهــا جهتــا سوس-ماســة ،والرباط-ســا-القنيطرة.
الدمــج يف املدرســة.
ومــن جهــة أخــرى ،ميكــن أن يواجــه التفريــد والتفريــق
البيداغوجيــن بتواجــد املرافقــن داخــل األقســام العاديــة .غــر
أن اإلكراهــات املاليــة والتنظيميــة تحــد مــن إمكانيــة تعميــم
تواجدهــم بالقســم ،باإلضافــة إىل اعـراض بعــض املدرســن عــى
تواجدهــم داخــل األقســام.
15 . Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs, Revue La santé de l’homme, n°141, INPES, 2012.
16. Dionne, C. et Rousseau, N., Transformation des Pratiques Éducatives : La Recherche Sur L’Inclusion Scolaire, Ed. PUQ, 2006
17. Segal, P., et Maigne, G. (2003) Rapport n°2003-056, La compensation du handicap en Italie, IGAS
18. Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Guide de l’éducation inclusive Développer l’apprentissage et la participation à l’école, CEI.
 .19تــم اســتعامل هــذا الدليــل يف عــدد مــن املــدارس باململكــة املتحــدة ويف بلــدان أخــرى (اس ـراليا ،كنــدا ،إفريقيــا الجنوبيــة ،الواليــات املتحــدة) وقــد متــت
ترجمتــه إىل اللغــات العربيــة ،الصينيــة ،الفنلنديــة ،الفرنســية ،األملانيــة ،الهنديــة ،الهنغاريــة ،املالطيــة ،الربتغاليــة ،الرومانيــة ،اإلســبانية والســويدية).
62

نحو تربية دامجة

شكل  .9األبعاد الثالثة الرضورية للتنمية الدامجة يف مدرسة
�ﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺠﺔ

1

2
ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺠﺔ

3

ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺘﺮ�ﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻣﺠﺔ

وانطالقــا مــن هــذا التطــور ،ومــن التحليــل الــوارد يف الفصــول
الســابقة ،نحــدد موقــع املغــرب .لقــد اســتطعنا أن نعايــن،
اســتنادا ملنظــور الرتبيــة الدامجــة ،أن التطــورات التــي أحرزهــا
املغــرب هــي تطــورات مهمــة .ويبقــى ،مــع ذلــك ،أن املبــادرات
املتعــددة التــي اتخــذت لحــد اآلن ال تشــهد بالــرورة عــى
ليونــة املامرســات ،بقــدر مــا تشــهد عــى منــوذج «يف طــور
البنــاء».
يف هــذا الســياق ،نســجل أن املغــرب ينــدرج يف ديناميــة التطور،
يف عمليــة يف طــور البنــاء تجمــع مامرســات مختلفــة ،والبحــث
عــن الهيكلــة.
 .3أية تحديات ؟

(((2
املرجع :دليل الرتبية الدامجة
احرتامــا لاللتزامــات الدوليــة والوطنيــة للمغــرب ،نســتخلص
بعــض التوجهــات االســراتيجية املالزمــة للتحليــل التاريخــي
الــكل مرتابــط يف هــذا النمــوذج .توجــد تبعيــة متبادلــة بــن
واملقــارن الــذي أنجــز يف ملتقــى ثالثــة أنــواع مــن التحاليــل:
هــذه األبعــاد الثالثــة .وباملقابــل ،إذا كانــت لهــذه األبعــاد
تحليــل عرضــاين للتجــارب ،والتحليــل الوثائقــي ،والتحليــل
الثالثــة نفــس األهميــة ،فإنــه يبقــى أن «خلــق ثقافــة الرتبيــة
املقــارن.
الدامجــة» قــد وضــع بشــكل مقصــود يف قاعــدة الهــرم ،ألن
انتشــار القيــم الدامجــة املشــركة هــو وحــده الذي يســتطيع أن يتبــن مــن هــذا التحليــل متعــدد املســتويات أن آفــاق إرســاء
يســاعد عــى إحــداث التغـرات يف البعديــن اآلخريــن الســيايس عمليــة الدمــج تســتبعد اللجــوء املتكــرر ملعياريــة حاملــة
والعمــي.
لإلقصــاء تقــوم عــى ســؤال أســايس :كيــف ميكــن االنتقــال
مــن تعــدد األجهــزة التــي يلجــأ إليهــا النظــام الرتبــوي املغــريب
ويف الختــام ،نســجل أن املقارنــة بــن الجهــات تبــن وجــود
وتواجدهــا جنبــا إىل جنــب ،إىل تفعيــل مبــدإ يوجــه هــذا
فــوارق قويــة بــن االسـراتيجيات الجهويــة .فــإذا كانــت بعــض
النظــام نحــو مدرســة دامجــة بالفعــل؟
الجهــات تتوفــر عــى مخطــط جهــوي مهيــكل حــول محــاور،
فــإن البعــض اآلخــر ،يشــتغل عــن طريــق مبــادرات متفرقــة ،ال ويف هــذا الســياق ،تتمركــز املقرتحــات املحتفــظ بهــا ،املفصلــة
يســتفاد منهــا عــى مســتوى كل ت ـراب الجهــة.
واملدعمــة ،يف محــاور اســراتيجية كبــرة تتعلــق باألطــر
التنظيميــة ،واملؤسســات ،والبنيــات ،والفاعلــن املعنيــن.
ونجــد نفــس الفــوارق بــن املناطــق الحرضيــة واملناطــق
القرويــة التــي ال تتوفــر عــى مــا يكفــي مــن التجهيـزات واملوارد يجــب اعتبــار هــذه املحــاور كتوجــه اســراتيجي ،وليــس
البرشيــة .وتســلط هــذه الفــوارق الضــوء عــى االنتقــال الجــاري كمخطــط ألعــال مرتبــة ومخطــط لهــا عــى املــدى املتوســط
مــن منــوذج الرتبيــة املتخصصــة- ،وهــو منــوذج غــر ُمأمســس مبا والبعيــد ،وتحــدد طبيعــة ودرجــة تدخــل الفاعلــن املعنيــن
فيــه الكفايــة ،ويحتــل فيــه املجتمــع املــدين املكانــة املركزيــة -بــكل عمــل مــن تلــك األعــال.
إىل منــوذج دامــج يف طريــق الهيكلــة ،وهــو منــوذج يقــوم عــى
لقــد ســبق أن ترجمــت بعــض تلــك التحديــات عــى شــكل
تنســيق أعــال مجمــوع الفاعلــن وتعزيــز قدراتهــم.
توصيــات مؤسســاتية ،ولكنهــا مل تفعــل إال بشــكل جــزيئ .وعــى
وإذا كان البعــض يأســف لبــطء التغيــر ،فــإن ديناميــة ناتجــة العكــس مــن ذلــك ،يفــرض بعضهــا اآلخــر تطــور التصــورات،
عــن تغيــر ثقــايف وبنيــوي تبــدو اآلن قيــد التنفيــذ .إن تزايــد واملامرســات ،و/أو طــرق التدخــل.
عــدد األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املســجلني يف املــدارس العاديــة
يعــر ،بشــكل كمــي ،عــن هــذا االنتقــال .لهــذا ،يتعلــق األمــر
بإرســاء النمــوذج الدامــج ،ودعمــه وتعميمــه ،عــن طريــق
االســتفادة مــن التجــارب اإليجابيــة.

20. Booth, T. & Ainscow, M. (2002). Guide de l’éducation inclusive : Développer l’apprentissage et la participation à l’école, CEI.
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 .1.3حكامة مالئمة للتربية الدامجة لألطفال في وضعية
إعاقة

 .4.3الولوجية

إن الولوجيــة ،قبــل كل يشء ،يجــب أن تكــون معامريــة ،إذ ال
يعتمــد هــذا املحــور االســراتيجي عــى املقاربــة الدامجــة يجــب تجاهــل مــا قــد يحســه الطفــل يف وضعيــة إعاقــة مــن
التــي تكــون فيهــا املســؤولية الرتبويــة مشــركة بــن القطاعــات عــدم التمكــن مــن ولــوج مــكان التمــدرس بســهولة ،وأيضــا
ويتحملهــا فاعلــون يعملــون يف مجــاالت ذات مســتويات مختلفة «ولوجيــة بيداغوجيــة».
للتدخــل .وهــو مــا يســتوجب وضــع آليــة للتنســيق وااللتقــاء بني
وتعــرف الولوجيــة البيداغوجيــة بكونهــا القــدرة عــى تكييــف
مختلــف املتدخلــن يف تربيــة االطفــال يف وضعيــة إعاقــة.
طــرق التعلــم والتدريــس املوجهــة لوضعيــة إعاقــة معينــة.
إن تحديــد مهمــة كل متدخــل (تحديــد مســؤوليات كل متدخل
حســب مجــال العمــل والتمييــز بينهــا) ،وتقييــم عمــل الهيئــات يجــب بــذل مجهــودات جبــارة ملواجهــة تحــدي وضــع رشوط
(قيــاس الفعاليــة واألثــر ألجــل موازنتهــا وتطبيقهــا عــى هــذه الولوجيــة مــن خــال تكويــن أســاتذة األقســام العاديــة
مختلــف األصعــدة) ،وتقويــة التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن يف مجــال اإلعاقــة ووضــع األدوات البيداغوجيــة املالمئــة رهــن
حســب اختــاف رهاناتهــم وتوقيتهــم ونــوع متويالتهــم (ضــان إشــارة التالميــذ يف وضعيــة إعاقــة .ويتعلــق األمــر يف غالــب
مفصلــة واتســاق مختلــف انــواع التدخــات) كلهــا تحديــات األحيــان بالوســائل املعلوماتيــة مــن أجــل متكينهــم مــن تعويض
نقــص االســتقاللية الناتــج عــن وضعيتهــم.
يجــب مواجهتهــا ألجــل ضــان حكامــة جيــدة.
عــاوة عــى ذلــك ،ومــن خــال تركيزهــا عــى الطفــل واالرسة ،وتكمــن الولوجيــة البيداغوجيــة أيضــا يف املجهــودات املبذولــة
فــإن التوجهــات االس ـراتيجية تتعلــق فقــط بــدور األطفــال يف مــن طــرف وزارة الرتبيــة الوطنيــة مــن أجــل متكــن التالميــذ
وضعيــة إعاقــة وأرسهــم واملجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا .يف وضعيــة إعاقــة مــن اجتيــاز االمتحانــات املكيفــة حســب
ومــن الــازم إذن االخــذ بعــن االعتبــار ،ملهاراتهــم ومعارفهــم وضعياتهــم.
ودعــم قدرتهــم.

 .2.3الجودة

 .5.3العرض التربوي

يعتــر وضــوح الهيــاكل املتواجــدة واإلجـراءات املتخــذة ،العامل
األســاس لالســتجابة للتحديــات األساســية الراهنــة ،وهــو تحــدي
الرتبيــة للجميــع .ففــي الواقــع ،يســهل هــذا الوضــوح التعــاون
ويطــور التكامــل بــن املصالــح واســتمراريتها ،كــا يقــود نحــو
ســيطرة أفضــل عــى االحتياجــات ويســمح بتفــادي الفــوارق
الجهويــة.

يعتــر ضــان جــودة الرتبيــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن
التحديــات التــي ترتبــط مبــارشة باســتمرارية واتســاق مســار
الطفــل منــذ لحظــة تشــخيص اإلعاقــة إىل مرحلــة تتبــع
التكيــف الــدرايس .يجــب إذن تبنــي رؤيــة نظاميــة لتنظيــم
الخدمــات وتحفيــز تدخــل املــوارد املختلفــة والتكميليــة داخــل
وحــول املؤسســة التعليميــة ،لضــان توجيــه كل التدخــات ومبــوازاة مــع ذلــك ،ويف أفــق توفــر تربيــة جيــدة للجميــع،
نحــو تقويــة القــدرات املحليــة.
يجــب التطــرق للفــوارق الجهويــة (يف مــا يخــص العــروض
والوســائل) للتدخــل.
 .3.3التغيير الثقافي

يجــب قبــل كل يشء محاربــة الوصــم الــذي يعــاين منــه األطفــال ويتعلــق األمــر كذلــك بتمكــن األرس مــن التكيــف مــع عمليــة
يف وضعيــة إعاقــة ،كــا يتعــن أيضــا تعزيــز التغيــر الثقــايف التقييــم والتوجيــه التــي تخــص أبناءهــم انطالقــا مــن وضعيــة
واملســتند عــى حــق كل األطفــال يف تربيــة جيــدة مــن خــال إعاقتهــم.
توجيــه التفكــر نحــو الديناميــات التدبرييــة الراهنــة وتدبــر
 .6.3التمويل
االختــاف يف االحتياجــات عنــد التالميــذ .وبشــكل أعــم ،ويف
إطــار مقاربــة تنمويــة محليــة دامجــة ،يجــب إعطــاء األولويــة مــن خــال اعرتافــه يف إطــار التزاماتــه الدوليــة بــرورة الرتبيــة
للتوجهــات االســراتيجية الهادفــة إىل تعزيــز الوعــي عنــد كل الدامجــة ،يركــز املغــرب اهتاممــه يف مســألة التمويــل ودراســة
األطـراف املعنيــة بهــدف تحفيزهــم عــى املامرســات الدامجــة .التكامــل بــن املــوارد املاليــة الــواردة عــن الــوزارات وعــن
التعــاون الــدويل .وهــو مــا يســتدعي قيــادة محكمــة لتوزيــع
وتســتطيع وســائل اإلعــام املختلفــة كذلــك تعزيــز نــر ثقافــة األمــوال والتحكــم يف التكلفــة مــن خــال التوقيع عــى اتفاقيات
االختــاف بــن جــل مكونــات املجتمــع.
بــن املصالــح املعنيــة ،ومــن خــال إعــادة التفكــر يف بروتوكــول
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تحصيــص االعتــادات للرتبيــة الدامجــة ومراجعــة املامرســات ويلعــب التقييــم دورا محوريــا يف صــرورة متــدرس األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة ،لذلــك يجــب تخصيــص تقييــم لكل املســتويات،
يف ضــوء الكوابــح املســجلة.
ويجــب أن يكــون مكيفــا ومتعاونــا ومتشــاركا بــن كل املتدخلني
 .7.3تقييم منظومة التربية
يف تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،كــا يجــب أن يكــون
إن وضــع نظــام لتقييــم جــودة الرتبيــة ميكــن ،عــى الخصــوص ،التقييــم مرتبطــا بعمليــة التغيــر.
مــن التقــرب مــن أماكــن متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة،
وكذلــك تحديــد تأثــر األشــكال املختلفــة للتدريــس واملعينــات
البرشيــة والتقنيــة املرتبطــة بــه.

تقييم نموذج تربية األطفال في وضعية إعاقة في المغرب
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خالصة عامة
مكــن تقييــم منــوذج تربيــة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة مــن واعتــادا عــى ثالثــة أنــواع مــن التحاليــل للمعطيــات الجهويــة
فهــم واقــع النظــام الرتبــوي املغــريب الخــاص بهــذه الفئــة مــن والوطنيــة والدوليــة ،تــم ضبــط عــدد كبــر مــن التحديــات
األطفــال ،والتعــرف عــى خمســة تطــورات مهمــة لفائــدة التــي مــن شــأن رفعهــا أن يعالــج جوانــب القصــور التــي متــت
معاينتهــا.
العمليــة الدامجــة ،وهــي:
▪▪هيكلة املسارات والتنسيق بني الفاعلني؛
▪▪تسهيل التفاعالت؛

إن الرتبيــة الدامجــة لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة تســاهم يف
إصــاح النظــام الرتبــوي يف نطاقــه األوســع .فهــي جــزء مــن
املهمــة الكاملــة والشــاملة لــوزارة الرتبيــة الوطنيــة ،ومــع ذلــك
لتطويرهــا ،فــإن هــذه األخــرة التســتطيع العمــل مبفردهــا.

▪▪تكييف بيداغوجي غري مدعوم مبا فيه الكفاية؛
نســجل بشــكل خــاص أنــه يتعــن عــى املجتمــع املــدين أن
يواصــل التزامــه وانخراطــه ،مــع تغيــر دوره حتــى يكــون داعــا
▪▪اسرتاتيجيات تؤدي إىل إعادة تشكيل دور الفاعلني؛
للمدرســة ومــوردا فعليــا لهــا ،عــوض أن يديــر ظهــره لهــا ،أو
▪▪تربية دامجة كمرجع يف خطابات الفاعلني املؤسساتيني.
يعمــل مبــوازاة مــع الفاعلــن اآلخريــن لســد بعــض جوانــب
النقــص الظاهــرة .ويف الوقــت نفســه ،ســيكون مالمئــا ،أيضــا ،أن
يتجــاوز التعــاون الــدويل االســتثامر يف مشــاريع محــددة وذات
ومــا ال شــك فيــه أن العديــد مــن األعــال قــد برهنــت عــى طابــع جهــوي ،ليدعــم أكــر األعــال ذات الطابــع الوطنــي
صالحيتهــا مــن خــال مســاهمتها يف توفــر الــروط املواتيــة التــي توفــر الرتبيــة للجميــع.
لتمــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب .ومــع ذلــك،
فإننــا نســجل ،يف ختــام هــذا التقييــم ،أن املغــرب ينــدرج وبشــكل أعــم ،ميكــن هــذا التقييــم مــن اعتبــار الرتبيــة الدامجة
ضمــن منــوذج فريــد ســمي « يف طــور البنــاء» ،يعكــس مقاربــة عمليــة مســتلزمة ،وبنــاء مشــركا يســتدعي نفســا طويــا
االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة ،وتعلــا مســتحثا.
وخاصــة مادتهــا .24
ال توجــد وصفــة ميكــن تطبيقهــا بنفــس الشــكل يف كل مــكان.
ويف ســياق الرتبيــة الدامجــة ،يجــب عــى هــذا النمــوذج أن فعــى عكــس الخــرة املصــادق عليهــا بشــكل نهــايئ ،تواجــه
يخضــع لتغيــر نســقي حقيقــي حتــى يتيــح لــكل طفــل إمكانية الرتبيــة الدامجــة باســتمرار متطلــب االبتــكار الناتــج عــن
التمتــع بحقوقــه يف تربيــة عرصيــة ،تكــون «يف املتنــاول وذات رضورة التكيــف مــع تنــوع األفـراد ،واالرتقــاء بتنميــة قدراتهــم.
جــودة»(((.

إن املقاربــة الدامجــة تدعــو إىل أن يكــون النظــام لينــا ،وأن
يغــر منــط ســره .وهــي تتطلــب جمــع كل الكفــاءات املتوافــرة،
ألنــه توجــد حــول كل طفــل عــدة أطـراف فاعلــة تنتمــي آلفــاق
متنوعــة (األرس والجمعيــات ،ومهنيــو العــاج واملرافقــة داخــل
املدرســة وقبلهــا وخارجهــا ،والصحــة)؛ وبوســع كل واحــدة منهــا
أن تقــدم مســاعدتها.

ولقــد أحــدث هــذا التغيــر االنتقــال مــن «اللبــاس الجاهــز إىل
اللبــاس املفصــل عــى املقــاس»((( .ويــؤدي إىل إعــادة النظــر
بشــكل عميــق يف الكفايــات املهنيــة املطلوبــة ،وإىل إدخــال
متطلبــات جديــدة تركــز عــى البحــث عــن عــدم التجانــس(((،
عــى اعتبــار أن هــذا األخــر مل يعــد إكراهــا ،وإمنــا فرصــة يجــب
اغتنامهــا.
إن مــا يحظــى باألولويــة ،هــو العمــل يف الســياق املــدريس حتــى
يكــون يف متنــاول الجميــع ،والربهنــة لــكل واحــد ،وبشــكل

 .1املادة  31من دستور اململكة املغربية بتاريخ  1يوليوز 2011
2. Prevos, A. (2013). L’Éducation inclusive : une formation à inventer, Actes du Colloque international, Ed. UNESCO
3. Fradette, A. et Lataille-Démoré, D. (2003). Les classes à niveaux multiples : point mort ou tremplin pour l’innovation pédagogique.
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ملمــوس ،عــى « أن مــا يشــكل طابعــك الفريــد ،ال ميكــن أن ويف الختــام ،تتطلــب الرتبيــة الدامجــة التزامــا مجتمعيــا ،وتولــد
مينعــك مــن حقــك يف املدرســة ،وأن هــذه األخــرة ليســت ملــكا تحــوال ثقافيــا عميقــا((( ،يدعــو إىل اكتســاب ثقافــة جديــدة هــي
وال امتيــازا ألحــد .إن هــذا املــوروث اإلنســاين املشــرك ليــس ثقافــة الدمــج.
(((
حك ـرا عــى أحــد».

4 . Gardou, C. (2013). L’Éducation inclusive : une formation à inventer, Actes du Colloque international, Ed. UNESCO
5. Benoit, H., & Plaisance, E. (2009). L’éducation inclusive en France et dans le monde, Ed. INSHEA, NRAS, hors-série n°5.
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الملحقات
Annexe 1. Démarche méthodologique de l’évaluation
Ajoutons que la validité de notre démarche
L’évaluation a été conduite entre janvier et prend appui sur un certain nombre de principes:
extériorité,
décembre 2018 selon une méthodologie qui vigilance éthique, objectivation,
(1)
rigueur méthodologique .
repose sur :
1. Type de méthodologie

▪▪  Une dimension rétrospective visant à apprécier
l’évolution des concepts d’éducation inclusive,
des textes juridiques, des programmes, des
politiques et des expériences conduites en
éducation des enfants en situation de handicap
ainsi que l’impact de ces projets.
▪▪  Une dimension prospective en vue d’identifier
les défis pour une éducation inclusive au Maroc.
Au regard de ces enjeux, mais également afin
de garantir la légitimité et l’acceptabilité de
l’évaluation, nous privilégions le recours à une
démarche participative impliquant la prise en
compte de l’ensemble des acteurs concernés par
l’éducation des enfants en situation de handicap
(acteurs institutionnels, acteurs de terrain, dont
les acteurs éducatifs, jeunes en situation de
handicap et leurs proches). Leur participation est
motivée par deux raisons majeures :
- D’une part, les acteurs (dont les bénéficiaires)
étant les principaux détenteurs de
l’information nécessaire à l’étude des
expériences et de leurs impacts, leur
contribution s’avère indissociable de la
qualité de l’analyse.
- D’autre part, associer l’ensemble des acteurs
soutient la démarche de diffusion d’une
approche inclusive.
La réalisation de l’évaluation est appréhendée
selon une double approche quantitative et
qualitative qui sera détaillée ci-dessous.

2. Terrain exploré

Comme stipulé dans le rapport, l’évaluation
couvre 4 régions : Rabat-Salé-Kenitra, TangerTétouan-Al Hoceima, Souss-Massa et l’Oriental. Si
ce choix s’avère discutable au regard des actions
et des projets existants en éducation des enfants
en situation de handicap sur l’ensemble du
territoire marocain, il reste néanmoins pertinent
en termes de « principe d’échantillonnage  
représentatif » sur le plan géographique (le
nord, le centre, l’ouest l'est et le sud du Maroc).
De surcroît, ce choix garantit l’accès au terrain,
tout en offrant un panel diversifié d’expériences
au regard de l’implication de la société civile
et de la coopération internationale. Retenons
que l’investigation de terrain est conséquente.
En effet, nous comptabilisons 260 personnes
interviewées auxquels s’ajoutent des temps
d’observation.
3. Techniques et outils de collecte de
données

C’est grâce au croisement de différents outils
d’investigation que nous contribuons à l’objectif
général de l’évaluation(2) et garantissons la
qualité des données. Ajoutons que le recours à
une observation participante aurait été pertinent
afin de saisir des pratiques concrètes en temps
réel et de quantifier certains aspects, au-delà
des représentations des acteurs issues de leurs
discours. Pour autant, le temps imparti ne le
permettait pas. Dans ce contexte, apprécions le  
fait que la passation d’entretien in situ, permet le

1. Une vigilance éthique et déontologique qui se manifeste dans toutes les étapes de la démarche (information, recueil et traitement des données, utilisation des résultats); une objectivation (plutôt que l’objectivité) en tant que principe incontournable inscrit au cœur de toute démarche d’évaluation.
C’est donc à l’intersection de ces différentes subjectivités que s’élabore le jugement et se dégagent les axes d’amélioration ; une extériorité garantie par
la composition de l’équipe chargée de conduire l’évaluation ; Une structuration et une rigueur méthodologiques assurées par une validation collective
des différentes étapes de la démarche, des outils, des modalités de déroulement et par une possibilité d’ajustement au regard des premiers entretiens
de cadrage.
2 . Objectif général de l’évaluation : « Orienter les politiques et stratégies de l’éducation pour une meilleure prise en charge des besoins éducatifs des
enfants en situation de handicap.
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contact direct avec les acteurs et la confrontation Nous schématisons ci-dessous la combinaison de
à la réalité de leurs lieux, de leurs types et leurs ces outils adaptés à la diversité des variables de
modalités d’intervention.
l’évaluation.

MÉTHODOLOGIE D’INVESTIGATION

Analyse des concepts

Étude
documentaire

Étude comparative
et
Benchmark international

Entretien
responsable
(eﬀectué au
cours de l’étape
précédente

Étude
documentaire

Analyse de textes juridiques,
des politiques et programmes
d’éducation des enfants en situation de handicap

Étude
documentaire

Analyse
des expériences signiﬁcatives*
et modélisation des tendances

Entretien
responsable

Étude
documentaire

Entretien
semi-dirigés

4 entretiens avec
les responsables
institutionnels
d’éducation des
enfants en
situation de
handicap:
MENFPESRS,
MFSEDS, EN

Plus de 40
documents
rédigés en arabe
ou en français
relatifs à des
expériences en
matière
d’éducation en
faveur des
enfants en
situation de
handicap au
Maroc

4 à 10
expériences
ciblées par
région et 1 à 6
entretiens
individuels ou
collectifs

FOCUS
GROUPE

Plus de 60
documents
rédigés en arabe
ou en français ou
en anglais

1 Focus groupe
par région

Plus de 100
documents
(articles,
ouvrages,
rapports) en
quatre langues
(Arabe, français,
anglais, italien)

Plus de 35 textes
juridiques, lois,
conventions …

* Nous entendons par « expérience significative », expérience caractéristique au regard de l’éducation des enfants en situation de handicap sur
le territoire du Royaume. Il convient alors de constituer un groupe d’expériences dont la composition « résulte du compromis entre la nécessité
de contraster au maximum les individus et, simultanément, d’obtenir des unités d’analyse suffisantes pour être significatives. Diversifier mais non
disperser » . Cette diversité est fonction de variables non strictement représentatives mais caractéristiques et supposées jouer un rôle important dans
la structuration des réponses au regard du cadre de référence de l’étude.

Dès lors, nous comptons 7 critères de sélection : 4. Caractéristiques et objectifs
Gestion-portage du dispositif ; Type de déficience;
spécifiques par outil d’investigation
Âge des enfants ; Impact quantitatif et qualitatif ;
Afin de saisir la pertinence des outils
Nature de l’action ; Type de territoire.
d’investigation retenus dans le cadre de cette
évaluation, il convient désormais de détailler
leurs caractéristiques et les objectifs associés.
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Caractéristiques et objectifs spécifiques par outils d’investigation
ÉTAPE

ANALYSE DES CONCEPTS

INTITULÉ OUTIL

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

OBJECTIFS

ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Recueil de documents (articles,
ouvrages, rapports, etc) à l’échelle
internationale, rédigé en 3 langues
(français, arabe, anglais) permettant
de décrire l’évolution du concept
d’inclusion et d’apporter des
éléments de référence pour qu’un
système éducatif soit inclusif

Apporter aux acteurs une meilleure
compréhension de la question de
scolarisation des enfants en situation
de handicap, et construire un cadre
référentiel commun d’éducation inclusive

ENTRETIEN
(déjà évoqué précédemment)
ÉTUDE COMPARATIVE

+ FOCUS GROUPE

–
BENCHMARK
INTERNATIONAL

ANALYSE DE LA
POLITIQUE PUBLIQUE
ET DES PROGRAMMES
D’EDUCATION DES
ENFANTS EN SITUTATION
DE HANDICAP
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Avec des représentants
institutionnels nationaux et
régionaux impliqués dans la
scolarisation des enfants en
situation de handicap

ÉTUDE DOCUMENTAIRE
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Un focus groupe est un type
d’entretien collectif, réalisé avec
des personnes concernées par une
politique de développement ou un
type d’intervention.
Il est destiné à obtenir, par un
processus d’interaction, des
informations relatives à leurs
opinions, attitudes et expériences
ou encore à expliciter leurs attentes
vis-à-vis de cette politique ou
intervention.
Il s’agit d’une méthode d’enquête
sociologique de type qualitative
incitant les participants à débattre
et à prolonger leur réflexion.

Appréhender et comparer les stratégies
régionales tant en termes de politiques
déployées, de sources de financement,
de nature des actions et d’impact des
acteurs mobilisés.
Extrapoler les tendances repérées au
regard d’une politique inclusive.

Cette méthode implique que la
validation des hypothèses que nous
proposons réponde à des critères
de vraisemblance qu’élaborent les
acteurs concernés.

Analyse et étude de plus de 35
textes juridiques, lois, articles,
rapports à l’échelle nationale
et internationale permettant
l’analyse du fondement juridique
de l’éducation inclusive au niveau
international et national

Procéder à une clarification
terminologique et une meilleure
compréhension de la politique éducative
nationale à l’égard des enfants en
situation de handicap.

ÉTAPE

INTITULÉ OUTIL

ÉTUDE DOCUMENTAIRE
Élaboration de fiches
techniques
Cette étude documentaire a
servi également pour notre
analyse du système éducatif
marocain en faveur des enfants
en situation de handicap

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

Recueil d’un ensemble de
ressources écrites, en français ou en
arabe : cadre législatif ;
approche conceptuelle ; programme
d’action ; restitution projet ; rapport
d’évaluation ;
récit de vie ; convention ; etc...
Ces données permettent d’élaborer
les fiches techniques sur les 4
régions concernées mais également
d’appréhender le système éducatif
marocain en faveur des enfants en
situation de handicap.

ANALYSE DES
EXPÉRIENCES
SIGNIFICATIVES ET
MODÉLISATION DES
TENDANCES

ENTRETIENS
Sous forme d’entretiens
individuels semi-dirigés.

Avec le responsable de chaque
structure ou projet retenu.
Auprès de 2 bénéficiaires ou
proches et de 2 professionnels
ou bénévoles impliqués dans
l’accompagnement des enfants
en situation de handicap.

OBJECTIFS

Chaque fiche technique comprend:
Intitulé de l’expérience ;
Responsable du projet/structure
; Source de financement ; Type
d’acteurs concernés ; Type de
structure/ projet ; Ancienneté de
la structure/projet ; Ancienneté
d’accueil d’enfants en situation
de handicap ; Âge des enfants
concernés ; Nombre d’enfants
concernés ; Nature des difficultés
des enfants ; Actions mises en
œuvre ; Type de formations suivies
par les professionnels ; Évolution du
projet ; Impact de l’expérience.
La technique des entretiens se prête
particulièrement à l’analyse du sens
que les acteurs donnent à leurs
pratiques.
Elle demeure « pertinente
lorsque l’on veut mettre en
évidence les systèmes de valeurs
et les repères normatifs à partir
desquels les acteurs s’orientent
et se déterminent ». Il s’agit d’un
outil discursif donnant accès à
des informations contenues dans
l’ensemble des représentations
associées aux actions effectuées et
aux événements vécus.

Recenser et documenter, sous forme
de fiches techniques, les expériences
significatives conduites par des acteurs
de la coopération internationale et de
la société civile, en faveur d’un modèle
inclusif. Analyser le contexte éducatif
dans chaque région et modéliser les
tendances, à partir des expériences
significatives, en matière d’éducation des
enfants en situation de handicap.
— Entretien avec le responsable :
Croiser les données factuelles des
fiches techniques avec le recueil de
données qualitatives afin d’apprécier :
L’évolution du parcours et du ressenti
des bénéficiaires et professionnels ;
Les principaux freins rencontrés ; Les
leviers activés ; Les principales limites
restantes ; La qualité et les modalités du
partenariat entre les acteurs ; Les sources
de financement.
— Autres entretiens : Appréhender le
type d’intervention des professionnels,
l’impact de l’expérience concernée, les
évolutions en cours et les perspectives.
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ÉTAPE

INTITULÉ OUTIL

ÉTUDE DOCUMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES DE L’OUTIL

Recueil de documents (articles,
ouvrages, rapports, etc) à l’échelle
internationale, rédigé en 4 langues
(français, arabe, anglais ou
italien) permettant de décrire de
recenser et d’effectuer une analyse
comparative des expériences
de scolarisation des enfants en
situation de handicap au Maroc
confrontées à d’autres expériences
significatives internationales.
Nous retenons les indicateurs de
comparaison suivants :
Contexte politique national en
matière de scolarisation des
enfants en situation de handicap
; Conception du handicap ; Profil
des enfants concernés ; Actions
mises en œuvre ; Type d’acteurs
impliqués ; Source de financement ;
Enseignements à retenir en termes
de bonnes pratiques (avantagesinconvénients).

SUPPLÉMENT À LA MISE EN ŒUVRE DE
L’INVESTIGATION :
1. Les entretiens ont été chronologiquement
réalisés de la façon suivante : A) Focus groupes;
B) Entretiens avec les responsables ; C) Entretiens
avec les professionnels/bénévoles ; D) Entretiens
avec les bénéficiaires/proches.

OBJECTIFS

Apporter des points de comparaison
(similitudes/différences) avec des
expériences de scolarisation des enfants
en situation de handicap à l’international.
In fine, cette étude documentaire, croisée
avec les données issues du terrain,
constitue un support à la décision des
dirigeants.

relevant tant de la société civile, de la coopération
internationale que des ministères concernés.
L’analyse de leur discours a permis d’appréhender
leur perception de la vision stratégique, les
ressources et les compétences mobilisées, leurs
préconisations.

L’équipe a quitté le terrain avec le sentiment
que les discours et observations se cumulent
en confirmant ce qui est attendu plutôt qu’en
produisant de l’ignoré. Ainsi, nous pouvons
3. L’équipe a élaboré un guide d’entretien
affirmer que le modèle « sature », après avoir
spécifique à chaque type d’interviewés. Ce
rencontré un nombre d’interviewés bien
document oblige l’intervieweur à maintenir
supérieurs à celui initialement prévu.
l’interviewé dans le cadre de l’entretien, aborder
les thèmes sélectionnés et garantir que les
5. Choix des personnes interviewées
discours ne se dispersent pas.

2. Les études documentaires ont été effectuées
tout au long de l’évaluation.

Le choix des personnes enquêtées est effectué
sur la base de propositions des responsables
des académies régionales d'éducation et de
formation, dans chacune des régions concernées,
au regard des critères précisés par l’équipe
chargée d’étude. Nous parvenons à rassembler
260 acteurs concernés qui constituent un
ensemble diversifié de chacune des populations
5. L’équipe a également conduit des entretiens mères. Ainsi distinguons-nous 4 types d’acteurs
supplémentaires avec des « informateurs clés »
et 4 critères spécifiques pour chacune de ces
catégories.

4. Au cours de la mission sur le terrain, l’équipe
a pu bénéficier de temps d’observation non
participative permettant de saisir de l’intérieur
des pratiques effectives, appréhender des
éléments factuels relevant de « l’ agir » et le
sens que les acteurs lui attribuent, relevant du «
penser ».
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BENEFICIAIRES/ PROCHES

• Nature de la vulnérabilité
des enfants concernés par
le projet
• Age des enfants
concernés
• Type de soutien/
accompagnement/
scolarisation
• Lieu de résidence

PROFESSIONNELS

• Connaissance de l’évolution
du parcours des enfants
concernés
• Personne impliquée dans la
scolarisation des enfants en
situation de handicap
• Fonction et rôle
• Type d’ancrage professionnel
(Éducation nationale, Centre
spécialisé, Société Civile,
Coopération internationale)

RESPONSABLE DE STRUCTURE OU
PROJET

ENTRETIENS SUPPLÉMENTAIRES AVEC
INFORMATEURS- CLÉS

• Connaissance de la structure
• Type d’ancrage professionnel
(Éducation nationale, Centre
spécialisé, Société Civile,
Coopération internationale)
• Capacité à apprécier l’impact de
l’expérience concernée.
• Capacité à évoquer les
perspectives de la structure

• Type d’institution représentée
• Connaissance des politiques publiques
locales
• Connaissance du contexte régional de
la scolarisation des enfants en situation
de handicap
• Connaissance des structures et projets
du terrain

SYNOPTIQUE DES INTERVIEWÉS
SYNOPTIQUE DES INTERVIEWÉS
INVESTIGATION
DE TERRAIN

OBJET

EXPLORATION DES
EXPÉRIENCES
SIGNIFICATIVES

REPÉRAGE
DES
STRATÉGIES
RÉGIONALES

SUPPLÉMENT À
L’INVESTIGATION
INITIALE

129 ENTRETIENS
SEMI-DIRIGÉS ET
13
OBSERVATIONS

4
FOCUS
GROUPE

13
ENTRETIENS
SEMI-DIRIGÉS

OUTILS D’INVESTIGATION

TYPE D’INTERVIEWÉS
18
Directeurs
d’écoles

25
Associatifs

45
11
Enseignants Educatrices

34
Parents

45
Jeunes

8
Autres*

61
13
Représentants Informateurs
institutionnels
clés

* Représentants institutionnels, professionnels, paramédicaux, ou interprètes
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6. L’accès au terrain

L’accès au terrain est toujours parsemé d’obstacles
et comporte des contraintes. Il n’en demeure pas
moins que certains facteurs facilitent l’entrée et
l’immersion.
a) Obstacles et contraintes

▪▪  Certains entretiens auraient mérité d’être
prolongé tant pour l’interviewé que pour
l’intérêt de l’étude.
▪▪  Le calendrier restreint pour conduire cette
étude limite le temps à partager pour la visite
des établissements et l’ajout de nouveaux
entretiens spontanés.
▪▪  La présence de l’équipe ponctuelle conduisait
parfois le professionnel concerné à interrompre
son activité en cours et obligeait les enfants
présents à patienter. Toutefois, cette situation
offrait un cadre d’observation authentique.
▪▪  La période du ramadan est peu propice à ce type
d’enquête qui oblige à conduire de nombreux
entretiens dans un temps contraint. En effet,
au cours de ce mois singulier, la fatigabilité
des personnes interviewées et la réduction
des heures travaillées complexifient le travail
d’investigation.
▪▪  Les « informateurs-relais » (les responsables
des AREF) sont suffisamment au contact de la
population interviewée pour faciliter l’accès
au terrain. En revanche, le risque est que cette
proximité place les interviewés dans un rapport
d’obligation.
b) Facteurs facilitateurs

▪▪  L’entière disponibilité des informateurs relais
(les responsables des AREF), son partage de
la documentation existante, son souci de la
logistique et des dispositions administratives
requises constituent une plus-value notable
pour la bonne réalisation de l’étude de terrain.
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▪▪  Retenons que la présence continue d’un
des informateurs relais (les responsables
des AREF) a permis de résoudre certaines
difficultés en temps réel, de s’accorder sur des
réponses imprécises, de lever certains doutes.
Conjointement, nos espaces de discussion
quotidiens ont permis de mieux comprendre
l’intérêt de la démarche et de s’ajuster initinere.
▪▪  La collaboration considérable des personnes
rencontrées et leur souplesse dans l’organisation
sont de réels atouts pour la conduite d’une telle
évaluation.
Tous ont apporté à l’équipe une précieuse
contribution ancrée dans le réel et empreinte
d’engagement. Ils ont partagé l’information sans
retenue et ont toujours donné leur accord pour
l’enregistrement (à l’exception d’une personne).
Ils ont témoigné l’intérêt que revêt pour eux le
thème de notre évaluation, dans un contexte
où cette question d’éducation des enfants en
situation de handicap est très prégnante et recèle
autant d’inquiétude que d’enthousiasme.

APERÇU SYNOPTIQUE DES EXPÉRIENCES SIGNIFICATIVES

Les 31 expériences couvrent l’ensemble des
structures éducatives accueillant des enfants
en situation de handicap: primaire, collège,
lycée en lien ou pas avec des associations,
centre spécialisé public ou privé, éducation non
formelle. De surcroît, constatons par ce schéma
que la diversité des expériences significatives
explorées coiffe tous les types de déficiences.
7. Des temps de parole fructueux

L’équipe a mené  129 entretiens durant le mois de
mai 2018 et 13 temps d’observation spontanée et
non participative. À chaque début de rencontre,
accompagnés de un dictaphone, l’équipe présente
la finalité de l’évaluation, le déroulement des
entretiens(1) et les conditions de l’échange(2). Elle
invite ensuite les interviewés à signer la feuille
de consentement. Elle démarre l’enregistrement
en incitant les interviewés à conserver un
maximum de liberté et de spontanéité dans
leurs réponses. Partant, elle reste fidèle au guide
d’entretien. Après plusieurs entretiens, sa forme
reste inchangée, la pratique conduit l’équipe
seulement à adapter son utilisation initialement
trop figée. In fine, retenons que chacun témoigne
de son engagement professionnel ou expérientiel
avec aisance, livre quelques raisons d’agacement

avec véhémence, se remémore certains souvenirs
avec émotion et partage un brin de son histoire
sans résistances ou gênes manifestes. En fin
d’entretien, l’équipe propose à chaque interviewé
de conclure. Majoritairement, ils avouent être
ravis d’avoir bénéficié de ce temps de parole
et encourage l’équipe fortement à agir vite en
faveur de l’éducation des enfants en situation de
handicap.
8. La récolte des données n’est pas une
fin en soi

Au bout d’un mois d’immersion, nous éprouvons
la sensation d’avoir collecté de manière
décousue de nombreuses données « qui ne
sont que la transformation en traces objectivées
d’instantanés du réel »(3) et nous sentonsnous submergés par un fouillis inextricable
de notes. À partir de ce corpus, nous devons
désormais analyser ces données brutes dans leur
signification plus vaste et les relier entre elles
jusqu’à « produire un effet d’intelligibilité »(4).
À partir de la retranscription intégrale de tous les
entretiens réalisés, nous nous engageons

1. L’entretien est enregistré. La durée d’un entretien est estimée à environ une heure. Les données recueillies sont anonymes et ne peuvent être utilisées
que dans le cadre de cette évaluation.
2. Les conditions à respecter au cours de l’entretien sont les suivantes : l’intervieweur privilégie l’écoute et soutient l’expression sans conseiller ou donner son avis ; il ne porte aucun jugement ; il ne sélectionne pas les réponses.
3 . Olivier de Sardan, J. P. (1995). La politique du terrain, sur la production des données en anthropologie. Revue Enquête, anthropologie, histoire, sociologie, n° 1.
4 . Blanchet, A. et Gotman, A. (2010). op. cit.

نحو تربية دامجة

86

alors dans le traitement manuel de ces
données. Ainsi, effectuons-nous une « analyse
de contenu thématique » consistant à se situer
d’emblée au niveau du contenu sémantique et à
«défaire la singularité du discours en découpant
transversalement tout le corpus »(1). La mise en
œuvre de ce raisonnement opérationnel oblige à
« repérer les unités sémantiques qui constituent
l’univers discursif de l’énoncé [...] et à produire
une reformulation du contenu de l’énoncé sous
une forme condensée et formelle »(2). Nous
procédons en trois étapes successives régies par
le cadre de référence de l’étude :

Lecture après lecture, nous démêlons, repérons
et hiérarchisons « les densités qui s’agrègent, les
complémentarités qui s’affirment, les bifurcations
qui s’interrogent, les impasses qui se ferment,
les velléités qui s’excluent, les constantes qui se
réitèrent, les expériences qui se cumulent, les
acquis qui s’élargissent ou au contraire les à-côtés
qui s’amenuisent »(3). Par cette technique de
dépouillement et de traitement, nous parvenons
à ordonnancer et matérialiser la récurrence,
à distinguer, à comparer et produire un espace
de sens avant de nous engager dans un procès
d’interprétation.

▪▪  Repérer les unités significatives ;
▪▪  Classer ;
▪▪  Produire un espace de sens.
Il convient de mentionner que nous avons
préalablement élaboré une grille d’analyse en
choisissant des dimensions du corpus les plus
significatives et diversifiées au regard du cadre de
référence de l’évaluation. Ainsi, sélectionnonsnous 13 dimensions. Cet outil de traitement
synthétique vise un ordonnancement des
données. Conjointement, nous nous engageons
à repérer certains termes récurrents qui font
alors l’objet d’un codage spécifique saisi dans un
tableau intitulé « Tableau des occurrences ».
Partant, nous nous imprégnons du contenu
récolté, alternant entre une lecture verticale de
chaque entretien, tant pour garder sa logique
propre que pour repérer les unités significatives,
et une lecture horizontale, pour établir des
relations et un classement par thèmes. Nous
dressons progressivement des taxinomies et
établissons des corrélations en nous situant
davantage dans une quête de cohérence que
dans une volonté d’exhaustivité.

1. Blanchet, A. et Gotman, A. (2010). op. cit.
2. Negura, L. (2006). L’analyse de contenu dans l’étude des représentations sociales. Sociologies, Vol. 1.
3. Desroche, H. (1990). Apprentissage 3. Entreprendre d’apprendre - d’une autobiographie raisonnée aux projets d’une recherche-action. Ed. Editions
ouvrières.
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Nous schématisons ci-dessous cette progression allant de la retranscription des données à
l’interprétation :

Annexe n°2. Les textes
règlementaires d’éducation
des enfants en situation de
handicap
Au sein du système de l’Education Nationale,
plusieurs textes réglementaires encadrent et
structurent l’éducation des enfants en situation
de handicap :
•
• La Note ministérielle n° 104 du 28 septembre
1998, publiée à la suite du décret n° 2-97-218,
spécifiant que les enfants handicapés avec une
déficience légère et moyenne peuvent être
scolarisés dans des écoles publiques.
•

principalement les procédures d’inscription
et d’orientation des enfants en situation de
handicap (vers les classes ordinaires ou les
classes d'intégration scolaire), et instaure
au niveau des délégations provinciales, des
commissions pluridisciplinaires pour examiner
les dossiers d’enfants en situation de handicap
en demande d’intégration scolaire.
La Note cadre 89 qui encourage l'éducation
des enfants ayant des besoins spécifiques et
des enfants de nomades et ceux vivant dans
les zones de montagne.
La Note n° 143 du 13 octobre 2009 appelle à
la nécessité de permettre aux enfants et aux
jeunes en situation de handicap de jouir de
leur droit à la scolarisation dans les tous les
cycles d’enseignement aux classes ordinaires
ou aux classes d'intégration scolaire.

• La Note n° 008 du 7 avril 2000, destinée aux
directeurs d’académies et d’établissements,
aux délégués provinciaux et enseignants pour
les inciter à prendre en compte les enfants en
situation de handicap dans leur programmation
et stipulant qu’il faut inscrire « les besoins • La Note n°192 850 du 19 mai 2010 relative au
spéciaux dans tous les plans d’adaptation de la
partenariat avec des associations actives dans
vie scolaire ».
le domaine de la prise en charge des enfants
ayant des besoins spéciaux.
• La circulaire conjointe n° 130, du 12 octobre
2004, élaborée dans le cadre de la convention • La Note n°3-2274 du 30 avril, 2013,
de partenariat entre le Ministère de l’éducation
concernant les mesures organisationnelles
Nationale et de la Jeunesse et le Secrétariat
pour d’adaptation du contrôle continu et les
d'Etat chargé de la Famille, de l'Enfance et des
examens certificatifs au profit des élèves en
Personnes Handicapées. La circulaire touche
situation de handicap.
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• La Note n °39.14 du 3 avril, 2014 – Scolarisation • Décisions ministérielle concernant le guide
des enfants ayant des besoins spéciaux : Elle
des examens publié le 30 mars 2017 (pour le
met l'accent sur la nécessité du respect des
primaire numéro 011/17, le secondaire collégial
nouvelles dispositions de la Constitution,
numéro 011/17, le secondaire qualifiant
notamment en ce qui concerne l'éducation des
numéro 09/17) qui détermine l’adaptation
personnes ayant des besoins particuliers.
des conditions des examens et des corrections
pour les enfants en situation de handicap.  
• Circulaire conjointe entre le Ministère de
l'Education Nationale et de la Formation • La note n°079.18 du 29 mars 2018, pour
professionnelle et le Ministère de la Santé n
encourager la scolarisation des enfants en
° 721.14 du 25 Juin 2014, dont l’objectif est
situation de handicap aux établissements de
d’opérationnaliser le rôle de la commission
l’enseignement privé.
médicale provinciale et le comité éducatif de la
délégation, chargé de la réception des dossiers, • La note n°088.18 du 23 mai 2018 concernant
l’adaptation du contenu des examens du
l'orientation et le suivi de la scolarisation des
baccalauréat pour les candidats en situation de
enfants ayant des besoins spéciaux.
handicap.
• La Note n° 14.412 du 22 septembre 2014
autour de la scolarisation des enfants ayant
des besoins spéciaux.
• La Note ministérielle n° 159/14 du 25 novembre
2014 pour l’opérationnalisation de la stratégie
nationale du projet d’établissement.
• La Note ministérielle n ° 052-15 du 22 avril
2015 concernant l’adaptation des conditions
de passation des examens et les conditions de
correction au profit des candidats en situation
de handicap.
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أجنز هذا التقرير:
حتت إشراف رحمة بورقية
رقية الشفقي

تصحيح ،تنسيق وتصميم:
محمد زرنني ،فوزية عدي ،ليلى اخلمليشي ،زكرياء بدري
لذكر هذا التقرير:
الهيئة الوطنية للتقييم لدى املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،حتت إدارة رحمة بورقية ،تقييم منوذج
تربية األطفال يف وضعية إعاقة يف املغرب :نحو تربية دامجة ،رقية الشفقي.
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