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عربت هيئة حترير جملة املدر�صة املغربية يف افتتاحية العدد الأول عن وعيها التام باأن الطريق 

الذي �صلكته �صيكون �صعبا، كما اأف�صحت عن الأمل يف اأن حتظى هذه اخلطوة الأوىل باهتمام 

خمتلف املعنيني بق�صايا الرتبية والتكوين، واأن يقبل الباحثون على دعمها والإ�صهام يف اإغناء 

موادها. ومع �صدور العدد الأول، حتقق بع�ص من هذا الأمل يف الرتحيب الذي لقيته املجلة، 

ويف الإقبال عليها من القراء واملهتمني بق�صايا املدر�صة املغربية. ول يخلو الإقدام على اخلطوة 

الثانية، بدوره، من اأمل اأكرب يف الرتقاء اإىل م�صتوى الطموح املعرب عنه يف اأر�صية م�رشوع املجلة، 

وذلك بجعلها ف�صاء فكريا رحبا ي�صهم يف بلورة فكر نقدي متعدد، ي�صتوعب خمتلف اأ�صئلة 

املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين. 

يقارب ملف هذا العدد مو�صوع »اجلامعة واملجتمع«. ولقد انكبت اأ�صغال املائدة امل�صتديرة املخ�ص�صة 

لتناوله على تدار�ص ثالث اإ�صكاليات هي: الدينامية الداخلية للجامعة يف عالقتها باملجتمع؛ ثم 

املحيط الجتماعي والقت�صادي وتفاعله مع اجلامعة؛ واأخريا، اجلامعة واإنتاج املعرفة يف حميط 

تناف�ص املنظومات اجلامعية الدولية.

باملوازاة مع اأ�صغال املائدة امل�صتديرة، �صيجد القارئ �صمن باب »الدرا�صات« حماولة للتفكري يف 

ال�رشوط النظرية واملنهجية لتاأ�صي�ص �صو�صيولوجيا اجلامعة املغربية، ودرا�صة عن حدود ونواق�ص 

منظومة البحث العلمي الوطني من خالل منوذج الدرا�صات القت�صادية، وكذا عر�صا بيبليومرتيا ملا 

اأنتجه الطلبة الباحثون املغاربة من ر�صائل واأطروحات جامعية منذ ال�صتقالل.

يت�صمن هذا العدد اأي�صا بابا جديدا مت تخ�صي�صه للحوار مع الأ�صتاذ عبد احلي املودن حول 

الق�صايا الكربى املت�صلة باجلامعة املغربية. كما ارتاأت املجلة موا�صلة احلفر يف ذاكرة املدر�صة من 

خالل ن�رش الوثيقة املت�صمنة مل�رشوع رابطة علماء املغرب لتطوير التعليم الديني واإقرار جامعية 

اإ�صدارات وطنية وعربية ودولية حول  القراءات عرو�صا همت  باب  )1961(. وحمل  القرويني 

اجلامعة وحتديات بناء جمتمع املعرفة.

وحر�صا على توظيف الرتجمة باعتبارها و�صيلة لنقل املعارف والنفتاح على التجارب الدولية، 

مت تعريب مقالتني تناولتا بع�صا من التحولت والتحديات الكربى التي تواجه التعليم اجلامعي 

يف املجتمعات املعا�رشة.

وعمال بالتقليد التوثيقي والإعالمي الذي ت�صهر املجلة على اللتزام به منذ الإ�صدار الأول، يت�صمن 

هذا العدد ببيبليوغرافيا منتقاة، حت�صي بع�صا من اأهم الإ�صدارات املغربية والعربية والدولية املن�صورة 

خالل ال�صنوات الأخرية، التي تناولت اجلامعة من اأبعاد وزوايا خمتلفة.

ومرة اأخرى، فاإن الطموح الأ�صا�ص يتمثل يف اأن يتمكن هذا العدد اجلديد من تعزيز الثقة التي 

ا�صتقبل بها القراء الإ�صدار الأول، ومن تو�صيع �صبكة الباحثات والباحثني املتعاونني مع املجلة 

والداعمني مل�رشوعها.

كـلـمـــة العـــدد 





اجلامعة واملجتمع

ملف العدد 



اجلامعة واملجتمع 

عرفت اجلامعة املغربية تطورات عميقة ومتعددة منذ اإحداث اأول جامعة بعد ال�صتقالل، همت تنظيمها 

مهامها  اأحدى  الأطر  تكوين  من  الأوىل،  الثالثة  العقود  خالل  جعلت،  بحيث  ومهامها،  ومكوناتها 

الأ�صا�صية. هكذا، اأ�صهمت اجلامعة، بفعل التزايد امل�صطرد للخريجني، يف تكوين جيل من الأطر املغربية 

لبت، لعقود متتالية، حاجيات تنمية املجتمع من الأطر الإدارية املوؤهلة يف خمتلف القطاعات، ل�صتكمال 

ودعم �صيا�صة املغربة وبناء الدولة املغربية احلديثة. 

غري اأن التحولت املجتمعية والقت�صادية التي عرفها املجتمع املغربي خالل العقدين الأخريين، بالإ�صافة 

ال�صعيد  العايل على  التعليم  اأ�صبحت تفر�صه منظومات  للبالد، وكذا ما  املتزايدة  التنموية  للمتطلبات 

الدويل من تناف�ص، يطرح على اجلامعة املغربية اليوم حتديات كربى ت�صتدعي جتديدا ملهامها ووظائفها 

ولعالقتها مع املجتمع. من هذا املنطلق، ميكن اأن ت�صكل اجلامعة مو�صوعا للتحليل والتفكري، عرب ثالثة 

مداخل لطرح اإ�صكالت تتعلق بدورها يف تفاعل مع املجتمع ومع املحيط الدويل.  

 

اإ�سكالية الدينامية الداخلية للجامعة يف عالقتها مع املجتمع: 

• هل ت�صطلع اجلامعة اليوم بدورها بو�صفها اإطارا لالندماج الجتماعي، ولالإ�صهام يف حت�صيل املعارف 

والكفايات بفر�ص متكافئة، وكذا لإعداد اأجيال من ال�صباب املواطن وامل�صوؤول؟

• هل ما تزال اجلامعة ال�صبيل الأمثل لالرتقاء الجتماعي؟ 

• ما هي القيم التي تكر�صها اجلامعة اليوم، وهل حتمل معنى ومعامل لآلف ال�صباب الذين يرتادونها؟ 

• اإىل اأي حد ت�صتجيب اجلامعة لنتظارات مكونات املجتمع املغربي، اجتماعيا و�صيا�صيا واقت�صاديا، 

وهل ا�صتطاعت مبكوناتها وبالفاعلني املعنيني بها اأن تفتح دينامية داخلية جديدة لت�صتجيب لهذه 

النتظارات؟ 

اإ�سكالية تفاعل املجتمع مع اجلامعة: 

• هل تعترب الأطراف من خارج اجلامعة، والتي من املفرت�ص اأن تكون معنية وحمت�صنة للجامعة ومدعمة 

لها، اأطرافا منخرطة يف التحول املرغوب فيه للجامعة؟ 

• واإذا كانت هذه الأطراف تدخل �صمن ما ميكن اأن نعتربه نخبة املجتمع، ما هو الت�صور الذي حتمله 

هذه النخبة عن اجلامعة العمومية ؟ 

 

اإ�سكالية  اإنتاج املعرفة يف حميط تناف�س املنظومات اجلامعية الدولية:  

• اإىل اأي حد ت�صطلع اجلامعة بدورها الفعلي، بو�صفها قطبا حلفز الذكاء الفردي واجلماعي، وباعتبارها 

فاعال يف البتكار والدينامية العلمية والإبداع الثقايف، وبروز النخب الفكرية وجتديدها ببالدنا؟

• اإىل اأي حد تعترب اجلامعة املغربية موؤهلة لالنخراط والتفاعل يف حميط دويل متميز بتوحيد املعايري 

الدولية للتكوين، وبوجود مراكز جامعية دولية للبحث تتوفر على اإمكانات مادية كبرية لإنتاج املعرفة؟ 

• اإىل اأي حد ت�صتجيب الهيكلة البيداغوجية للجامعة املغربية لتحديات انفتاح ال�صوق العاملية لل�صغل 

اأحوج تنمية  الراأ�صمال الب�رشي اجليد، الذي ما  اأح�صن الطلبة، وبتاأهيل  اإطار العوملة، با�صتقطاب  يف 

البالد اإليه؟  
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 الر�سائل  والأطروحات اجلامعية

 املغربية : 2007-1956 

درا�سة بيبليومرتية

 حممد ال�صغري جنجار

 موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز اآل �صعود 

للدرا�صات الإ�صالمية والعلوم الإن�صانية، الدار البي�صاء

الفكري  والإنتاج  العلمي  البحث  ق�سايا  به  حتظى  �سارت  الذي  املتزايد  الهتمام  اإطار  يف 

اجلامعي يف جمالت العلوم الإن�سانية والجتماعية1، وتكميال للبحث املزدوج الذي اأجنزه 

موؤخرا الأ�ستاذ حممد ال�سرقاوي ب�ساأن منظومة البحث الوطني يف جمالت العلوم الإن�سانية 

والجتماعية ، تقدم هذه املقالة عر�سا بيبليومرتيا ملحتويات قاعدة بيانات بيبليوغرافية 

واأطروحات  ر�سائل  من  املغاربة  الباحثون  الطلبة  اأنتجه  ملا  وخ�س�ست  موؤخرا  اأحدثت 

جامعية، منذ ال�ستقالل وحتى �سنة 2007، �سواء داخل املغرب اأو خارجه2.

1. املو�سوع واملقاربة 

اإذا كان تقومي البحث العلمي يف جمالت العلوم احلقة قد اأ�صبح اليوم مبحثا قائما بذاته، 

خ�صو�صا،  واجلامعي  عموما،  العلمي  الإنتاج  تقومي  فاإن  ومعايريه،  واأهدافه  مناهجه  له 

املت�صل مبجالت العلوم الإن�صانية والجتماعية، ل يزال يطرح م�صكالت منهجية عوي�صة. 

بل اإن اأ�ص�ص مثل هذا التقومي كثريا ما تواجه باعرتا�صات، واأحيانا برف�ص قاطع من طرف 

العديد من الفاعلني يف احلقول العلمية املذكورة.

ومع اأن عملية تقومي الإنتاجات العلمية يف هذه التخ�ص�صات ل تزال مو�صوع نقا�ص، فاإن متطلبات 

و�صع �صيا�صات عمومية يف جمال البحث العلمي على امل�صتوى الوطني، واحلاجة امليدانية اإىل 

�صياغة خطط يف جمال التكوين اجلامعي تتالءم وحاجات املجتمع وت�صتجيب ل�رشورات تنويع 

العر�ص البيداغوجي، كلها اأمور تقت�صي التوفر على حتليل دقيق ملكونات ودينامية البحث يف 
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جمالت العلوم الإن�صانية والجتماعية. كما اأن اإ�صالح نظام الدكتوراه وحت�صني جودة »التكوين 

بالبحث« يتطلبان معرفة �صاملة مبا تراكم من ر�صيد علمي، منذ ن�صاأة اجلامعة الوطنية، اإن نحن 

اأردنا اإر�صاء مهمة تكوين اأجيال جديدة من الأ�صاتذة الباحثني على اأ�ص�ص مبتكرة.

املغاربة،  الطلبة-الباحثون  اأنتجه  مبا  اإح�صائية  بيبليوغرافية  اأدوات  اإعداد  فاإن  ثم،  ومن 

الكمي للمعطيات، وا�صتقراء  التحليل  اأن  التقوميي. كما  امل�صار  اأوىل على هذا  يعد خطوة 

دينامية الإنتاج العلمي من ر�صائل واأطروحات، كفيل باأن ي�صاهم يف و�صع خارطة حلقل 

الأولية  الكمية  البيانات  اإن  ثم  تعنينا هنا.  التي  التخ�ص�صات  التكوين-البحث تربز معامل 

وت�صاعد على  الأ�صئلة،  تثري  فائدتها من كونها  ت�صتمد  البيبليومرتية  املقاربة  توفرها  التي 

�صياغة الإ�صكاليات والفر�صيات التي تت�صدى لها املقاربات النوعية، �صواء منها العامة اأو 

تلك املن�صبة على حقل معريف حمدد.

ومبا اأن الدرا�صات الكمية لالإنتاج املغربي من الر�صائل والأطروحات يف العلوم الجتماعية 

اأكرث  معلومات  م�صادر  على  التوفر  انتظار  ويف  الت�صكل،  قيد  مبحث  هو  والإن�صانية 

 ،
3
الن�صو�ص( اإىل  الولوج  اإمكانية  البيبليوغرافية  املعطيات  اإىل  تف�صيال )ت�صمن بالإ�صافة 

فاإننا �صنكتفي هنا بعر�ص وحتليل النتائج الأولية التي تقدمها لنا قاعدة بيانات موؤ�ص�صة 

امللك عبد العزيز اآل �صعود للدرا�صات الإ�صالمية والعلوم الإن�صانية بالدار البي�صاء، وذلك 

با�صتجالء ال�صمات البارزة التي طبعت اإنتاج املغاربة من الر�صائل والأطروحات اجلامعية 

خالل اخلم�صني �صنة الأخرية، واحلقب الأ�صا�صية التي عرفها تطور هذا الإنتاج، والدينامية 

النخب اجلامعية  الداخل واخلارج يف تكوين  التي ميزته، وتفاعل  التخ�ص�صية واللغوية 

بها  ت�صمح  التي  الت�صاوؤلت  بع�ص  وطرح  املقارنات،  بع�ص  عقد  �صنحاول  كما  املغربية. 

التحليل، كما ل تناق�ص  مقاربة بيبليومرتية ل تدعي تقومي حمتويات الإنتاج مو�صوع 

مناهجه ول اإ�صكالياته. غايتنا هو اأن ن�صتثمر املعطيات البيبليوغرافية املتوفرة حاليا، من 

اأجل حتويل امل�صهد احلايل الذي قد يبدو مت�صظيا وغام�صا، اإىل واقع يت�صم بحد اأدنى 

من املقروئية ؛ واقع قابل للتقومي والرت�صيد والتوجيه من طرف الفاعلني امل�صوؤولني على 

قطاع التكوين والبحث اجلامعي.

 الر�صائل  والأطروحات اجلامعية املغربية : 2007-1956 
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2. الر�سائل والأطروحات اجلامعية : م�سادر املعلومات

يح�صي  مركزي  �صجل  على  يتوفر  ل  املغرب  اأن  الوطني  اجلامعي  للحقل  املتتبعون  يعلم 

كل املعلومات املطلوبة عن الر�صائل والأطروحات اجلامعية امل�صجلة واملناق�صة يف خمتلف 

نتوفر على جمموعة  الوا�صح،  النق�ص  بالبالد. ويف مقابل هذا  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات 

)انظر  متعددة  نواحي  من  ناق�صة  ذلك  مع  تظل  والتي  املفيدة،  املعلومات  م�صادر  من 

البيبليوغرافيا املثبتة يف اآخر هذه الدرا�صة(. 

وتتوزع هذه امل�صادر كالآتي : 

• فهار�ص املوؤ�ص�صات اجلامعية املحلية : وحدها كلية الآداب والعلوم الإن�صانية بالرباط داأبت 

باقي  اأما  رحابها.  يف  تناق�ص  التي  اجلامعية  والأطروحات  الر�صائل  قوائم  حتيني  على 

اأو  التي ينجزها طلبتها،  الر�صائل  اإما ل تن�رش قوائم  املغربية، فهي  املوؤ�ص�صات اجلامعية 

تعد لوائح غري منتظمة ت�صوبها الكثري من النقائ�ص، �صواء يف البيانات املتعلقة بالو�صف 

البيبليوغرايف، اأو اخللط الذي كثريا ما يح�صل بني الر�صائل امل�صجلة وتلك التي نوق�صت 

ونال اأ�صحابها درجات و�صهادات جامعية.

• الفهار�ص اخلا�صة التي تنجزها جمعيات اأو اأ�صخا�ص مثل »فهر�ص الأطروحات والر�صائل« 

الذي اأ�صدرته اجلمعية املغربية للتاأليف والرتجمة والن�رش �صنة 1987، اأو تلك التي اأعدها 

الأ�صتاذ عمر اأفا و�صدرت عن كلية الآداب والعلوم الإن�صانية بالرباط. اأما الأول فكان 

�صامال لكل العلوم واأح�صى ما اأجنز اإىل حدود �صنة 1984، ومل يتجاوز حجم الر�صائل 

والأطروحات املت�صلة بالآداب والعلوم الإن�صانية والجتماعية التي ذكرها، الألف عنوان. 

حت�صي  بحيث  باملغرب  الآداب  كليات  �صجالت  فتعتمد  اأفا،  عمر  الأ�صتاذ  فهار�ص  اأما 

الر�صائل والأطروحات امل�صجلة واملناق�صة.

• الفهار�ص الإلكرتونية : مثل القر�ص املدمج الذي اأعدته »وحدة التكوين والبحث يف نظريات 

القراءة ومنهجياتها« بكلية الآداب والعلوم الإن�صانية، بنم�صيك - الدارالبي�صاء، وهو م�صدر 

ير�صد قرابة 4695 ر�صالة م�صجلة ما بني 1962 و1996، نوق�صت من بينها 1709 ر�صالة.
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•  فهار�ص الر�صائل والأطروحات يف اجلامعات الأجنبية : ومنها املجلد الذي اأعده معهد 

بخ�صو�ص  بروفا�ص(  اأون  )اإيك�ص  الإ�صالمي  العربي  العامل  حول  والدرا�صات  البحوث 

ر�صالة   1441 لـ  بيبليوغرافيا  و�صفا  وي�صم  املغرب،  حول  املنجزة  اجلامعية  الر�صائل 

نوق�صت ما بني 1973 و1987، اأغلبها من تاأليف طالب باحثني مغاربة. كما �صدرت 

يغطي  الآخر  وبع�صها  دقيق،  تخ�ص�ص  على  يركز  بع�صها  خمتلفة  فهار�ص  بفرن�صا 

التي نوق�صت  الر�صائل اجلامعية  امل�صادر هو »فهر�ص  اأهم تلك  جمالت وا�صعة. ولعل 

قر�ص  يف  العايل،  للتعليم  البيبليوغرافية  الوكالة  عن   2001 �صنة  وال�صادر  بفرن�صا« 

مدمج يوفر البيانات املخزنة يف ال�صجل املركزي الفرن�صي اخلا�ص بالر�صائل والأطروحات 

اجلامعية. اإل اأن هذه الأداة البيبليوغرافية اجلامعة ل تت�صمن اأية اإ�صارة اإىل جن�صية 

موؤلف الر�صالة اجلامعية، مما ي�صعب معه و�صع �صبط دقيق لإنتاج الطلبة الباحثني 

املغاربة يف اجلامعات الفرن�صية.

ال�صادرة  اأو  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  طرف  من  داخليا  املن�صورة  امل�صادر  تعدد  لكن 

ت�صارب  ي�صمح، بحكم  اخلارجي، ل  امل�صتوى  املتداولة على  تلك  عن اخلوا�ص، وكذلك 

ملعايري  ت�صتجيب  بيبليوغرافية  مادة  بتوفري  بياناتها،  جتان�ص  وعدم  الفهر�صة  اأ�صاليب 

واإجناز  بيبليومرتية  باإجراء درا�صات  الدقيق، ومن ثم تكون كفيلة  البيبليوغرايف  الو�صف 

 مقارنات وتتبع دينامية البحث العلمي اجلامعي املغربي �صواء داخل املوؤ�ص�صات اجلامعية

الوطنية اأو الأجنبية.

3. قاعدة بيانات مكتبة موؤ�س�سة امللك عبد العزيز بالدار البي�ساء

انطالقا من الو�صع امل�صار اإليه، عمدت مكتبة موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز اآل �صعود للدرا�صات 

الإ�صالمية والعلوم الإن�صانية، اإىل اإعداد قاعدة بيانات بيبليوغرافية خ�ص�صت لر�صد اأق�صى 

الباحثون املغاربة وناق�صوها ونالوا  اأعدها الطلبة  التي  الر�صائل والأطروحات  ما ميكن من 

مبقت�صاها درجات جامعية، �صواء داخل موؤ�ص�صات التعليم العايل باملغرب اأو خارجه. وقد 

ا�صتغرق اإعداد هذه الأداة البيبليوغرافية ثالث �صنوات )2005-2007(. متت العملية وفق 

خطة العمل الآتية : 
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• جتميع خمتلف امل�صادر البيبليوغرافية، �صواء منها تلك املتعلقة مبا�رشة بالر�صائل اجلامعية 
امل�صادر  اأو  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  وقوائم  فهار�ص  مثل  املغرب(،  وخارج  )داخل  املغربية 

البييليوغرافية املو�صوعاتية التي تر�صد ب�صكل غري مبا�رش و�صمن قوائم عامة هذا ال�صنف 

من الإنتاج العلمي.

• ا�صتخدام قواعد البيانات الأجنبية، �صواء منها تلك املتوفرة على �صبكة الأنرتنيت اأو املحمولة 
على اأقرا�ص مدجمة.

• مرا�صلة كل املوؤ�ص�صات اجلامعية املغربية واإقامة توا�صل مبا�رش مع امل�صوؤولني على وحدات التوثيق 
بها، بغية حت�صيل اأكرب قدر من املعلومات عن الر�صائل والأطروحات اجلامعية املنجزة بها.

• فح�ص جودة البيانات وتدقيقها، وا�صتكمال املعلومات الناق�صة، وت�صحيح اأ�صماء املوؤلفني 
وامل�رشفني العلميني، وتواريخ اإيداع ومناق�صة الر�صائل، وحتديد التخ�ص�صات مع �صمان 

اأو  ال�صهادة  اجلامعية،  املوؤ�ص�صات  املوؤطرين،  )املوؤلفني،  الأ�صماء  يف  والتنا�صق  التجان�ص 

الدرجة الأكادميية، لغة الر�صالة، الخ.( والتحقق من اجلن�صية املغربية ملوؤلف الر�صالة.

• اإ�صناد مهمة مراجعة م�صامني قاعدة البيانات لفعاليات اأكادميية مغربية بغية ال�صتفادة من 
خربتها يف تنقيح املادة البيبليوغرافية، وتوفري ال�رشوط ال�صامنة للحد الأدنى من اجلودة 

وامل�صداقية التوثيقية.

يف يناير 2008، اأ�صدرت املوؤ�ص�صة ح�صيلة هذا العمل يف �صكل قر�ص مزدوج اللغة )عربي/

فرن�صي( قدمت فيه البيانات البيبليوغرافية على �صكل قاعدة معلومات ت�صمح باإجراء اأبحاث 

بيبليوغرافية ب�صيطة )مبفتاح واحد( اأو مركبة )بعدة مفاتيح(. كما متنح امل�صتعمل فر�صة 

طبع نتائج اأبحاثه اأو الحتفاظ بها  مبثابة ملفات اإلكرتونية، مع عر�ص للمعلومات ب�صيغ 

خمتلفة ت�صتجيب حلاجات الباحث وملتطلبات املهنيني من مكتبيني واإعالميني.

تتوزع بيانات كل ت�صجيلة اإىل جمموعة حقول، هي : ال�صم الكامل للموؤلف، ال�صم الكامل 

اجلامعية،  املوؤ�ص�صة  اجلامعية،  املدينة  الأطروحة،  اأو  الر�صالة  عنوان  العمل،  على  للم�رشف 

�صنة مناق�صة الر�صالة، التخ�ص�ص العلمي، الدرجة اجلامعية، البلد، لغة الر�صالة اأو الأطروحة، 

جن�ص املوؤلف.
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4 . نظرة عامة على مكونات قاعدة البيانات

لـ 9679 ر�صالة واأطروحة جامعية  حتتوي هذه القاعدة على و�صف بيبليوغرايف مف�صل 

اأجنزت داخل املغرب اأو خارجه ما بني 1956 و2007، وتغطي خمتلف احلقول املعرفية التي 

تندرج �صمن العلوم الإن�صانية والجتماعية، كما تتوزع جغرافيا كالآتي : 

• الر�صائل املعدة يف اجلامعات املغربية : 7132 عنوان، 

• الر�صائل املعدة يف اجلامعات الفرن�صية : 2321 عنوان، 

• الر�صائل املعدة يف جامعات اأخرى : 226 عنوان.

يت�صح من خالل البيانات املقدمة يف اجلدول رقم 5 حول »تطور اإنتاج ر�صائل واأطروحات 

املغاربة باملغرب ويف اخلارج« اأن التقاطب مغرب-فرن�صا الذي حتكم يف م�صار تكوين النخب 

اجلامعية املغربية منذ ال�صتقالل، عرف ذروته خالل عقد الثمانينيات، ليتحول بعد ذلك لفائدة 

التكوين الوطني، حيث اأن الر�صائل والأطروحات املنجزة يف اجلامعات املغربية �صكلت %95 

من جمموع ما اأعد من ر�صائل واأطروحات يف ال�صنوات الأخرية )2007-2000(.

الرئي�صيتني،  العمل  لغتي  بني  التقاطب  اأن  يالحظ  اجلامعي،  التكوين  مغربة  مع  باملوازاة 

العربية )49،63%( والفرن�صية )43،83%( ل يزال قائما على امل�صتوى العام، اعتبارا لكون 

التكوين والبحث اجلامعي يظل كليا اأو جزئيا باللغة الفرن�صية يف جمموعة من التخ�ص�صات، 

مثل القت�صاد وتدبري املقاولت، واجلغرافيا وال�صو�صيولوجيا-اأنرتوبولوجيا، العلوم ال�صيا�صية، 

القانون، الل�صانيات اأو علوم الإعالم )جدول 1(.

 الر�صائل  والأطروحات اجلامعية املغربية : 2007-1956 



17 العدد 2  •  دجنرب 2009

جدول 1 : ر�سائل واأطروحات املغاربة موزعة ح�سب التخ�س�سات / اللغات

الر�صائل الر�صائل   الر�صائل   الر�صائل   التخ�ص�ص 

باللغات     باللغة   باللغة   باللغة    

املجموع الأخرى   الإجنليزية  الفرن�صية   العربية    

2014  92  128  382  1412 الدرا�صات الأدبية 

1727  2  1  818  906 القانون 

1351  1  12  1291  47 القت�صاد 

913    1  912 الدرا�صات الإ�صالمية 

859  61  177  375  246 الل�صانيات 

718  17  6  206  489 التاريخ 

696  2  4  458  232 اجلغرافيا 

 علم الجتماع –

321  2  9  213  97 الأنرتوبولوجيا 

312   1  203  108 العلوم ال�صيا�صية 

186  7  7  66  106 الرتبية 

172  2  5  32  133 الفل�صفة 

132  1   62  69 علم النف�ص 

132  6  1  78  47 علوم الإعالم 

29    29  - الدميوغرافيا 

 التهيئة احل�رشية

20  2  3  15  - والهند�صة املعمارية 

16  1  1  14  - الأركيولوجيا والفنون 

78  -  -  -  - تخ�ص�صات غري حمددة 

9679  196  355  4243  4804 املجموع 
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تتوزع الر�صائل ح�صب الدرجات اجلامعية كالآتي:

جدول 2 : توزيع ر�سائل واأطروحات املغاربة ح�سب اللغة والدرجة اجلامعية

املجموع اللغات الأخرى  الفرن�صية  العربية  الدرجة اجلامعية 

1912  131  647  1134 دكتوراه الدولة وما يعادلها 

5739  421  2541  2777 دكتوراه ال�صلك الثالث وما يعادلها 

2028  203  928  897 الدكتوراه الوطنية وما يعادلها 

9679  755  4116  4808 املجموع 

كما يت�صح من خالل ا�صتخدام متغري »النوع الجتماعي« يف قراءة العينة التي بني اأيدينا، اأن 

الإناث مل ينجزن �صوى 19،83% من جمموع الر�صائل والأطروحات، وهو اأمر يبدو مفارقا اإذا 

ا�صتح�رشنا التنامي املتوا�صل لأعداد الفتيات يف خمتلف �صعب العلوم الإن�صانية والجتماعية 

مبختلف اجلامعات املغربية؛ مما يدل على اأن ن�صبة كبرية من الطالبات يتوقفن عن الدرا�صة 

يف نهاية الأ�صالك الأوىل، ول يخ�صن مغامرة البحث اجلامعي املتقدم. وهكذا تت�صاءل ن�صبة 

الإناث بقدر ما تعلو قيمة الدرجة اجلامعية : الدكتوراه الوطنية )26،87%( ؛ دكتوراه الدولة 

يف النظام القدمي )12،23%(. وعلى الرغم من التقدم الذي حققه ح�صور الإناث يف جمال 

التكوين-البحث خالل عقدي الثمانينيات )17،05%( والت�صعينيات )22،04%(، فالوا�صح 

اأن ال�صنوات الأخرية �صهدت توقفا لهذا النمو، اإذ مل تتجاوز ن�صبة الإناث 22،84%  خالل 

الفرتة املمتدة من 2000 اإىل 2007. 
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 جدول 3 : التطور الزمني لأعداد ر�سائل واأطروحات املغاربة املنجزة 

ح�سب النوع الجتماعي

املجموع الن�صبة- اإناث  الإناث  الذكور  الفرتة الزمنية 

40  % 0،00  -  40 قبل 1970 

530  % 7،35  39  491  1979-1971

2834  % 17،05  468  2366  1989-1980

3948  % 22،04  870  3078  1999-1990

2233  % 22،84  510  1723  2007-2000

9585    1887   7698 املجموع 

    )%19،68(  )%80،32(  

يبدو من خالل اجلدول رقم 4، الذي ميزج متغريي اللغة والنوع الجتماعي، اأن الإناث 

اأكرث اإقبال على ا�صتخدام اللغات الأجنبية )خ�صو�صا الفرن�صية( بن�صبة 57،28%، بينما ل 

ي�صتخدم الذكور اللغات الأجنبية يف اأبحاثهم اجلامعية �صوى بن�صبة %49.

جدول 4 : توزيع ر�سائل واأطروحات املغاربة ح�سب اللغات امل�ستعملة والنوع الجتماعي

الن�صبة املجموع  اللغات الأخرى  الفرن�صية  العربية  النوع الجتماعي 

% 80،17  7698  493  3207  3998 الذكور 

% 19،83  1905  115  979  811 الإناث 

% 100  9603  608  4186  4809 املجموع 
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كما تقبل الإناث على تخ�ص�صات حمددة بن�صبة تفوق متو�صط ح�صورهن يف الإح�صائيات 

تلك  راأ�ص  على  ياأتي   .)%19،83( اجلامعية  والأطروحات  الر�صائل  اإعداد  حول  العامة 

النف�ص  علم  )38%(؛  الدميوغرافيا  )62،50%(؛  والأركيولوجيا  الفنون  التخ�ص�صات 

)30،30%(؛ الل�صانيات )28%(؛ علوم الإعالم )28%(؛ الدرا�صات الأدبية )24،62%(؛ 

علم الجتماع والأنرتوبولوجيا )23%(؛ القت�صاد )20،87%(، وهي يف اأغلبها تخ�ص�صات 

تفرت�ص ا�صتخدام اللغات الأجنبية ب�صفة جزئية اأو كلية. ويقل اإقبال الإناث على تخ�ص�صات 

القانون  الفل�صفة )14%(؛  املعمارية )5%(؛  التهيئة احل�رشية والهند�صة  اأخرى من قبيل 

)14%(؛ الدرا�صات الإ�صالمية )15%( اأو اجلغرافيا )%15،60(.

 

5 . تطور اإنتاج املغاربة من الر�سائل والأطروحات اجلامعية 

�صنة  اخلم�صني  خالل  اجلامعية  والأطروحات  الر�صائل  من  املغاربة  اإنتاج  فح�ص  عند 

الأخرية، يف احلقول املعرفية التي تعنينا هنا )العلوم الجتماعية والإن�صانية(، نالحظ من 

خالل طبيعة هذا الإنتاج ووتريته، اأنه يتوزع عرب ثالث مراحل زمنية، لكل واحدة منها 

خ�صائ�صها، وهي :

1.5. مرحلة التاأ�سي�س )1956-1979(: متتد هذه املرحلة من اأوا�صط اخلم�صينات 

مع ن�صاأة اجلامعة املغربية اإىل متم عقد ال�صبعينات من القرن الع�رشين. وتوفر لنا قاعدة 

البيانات عينة مكونة من 530 ر�صالة واأطروحة جامعية، اأعد ثلثها يف اجلامعات الفرن�صية، 

ح�صة،  باأكرب  حظيت  التي  اخلام�ص-الرباط،  جامعة حممد  بني  ما  الباقي  يتوزع  بينما 

واأخريا جامعة  فقط،  عنوانا  بـ17  البي�صاء  الثاين-الدار  احل�صن  عنوانا، جامعة   348 اأي 

حممد بن عبد اهلل-فا�ص احلديثة الن�صاأة بـ7 عناوين. واإذا كانت جامعة الدار البي�صاء قد 

غلب عليها التوجه نحو العلوم القت�صادية، فاإن جامعة فا�ص بدت يف هذه الفرتة وكاأنها 

تخ�ص�صت يف البحث  الأدبي. اأما جامعة الرباط، وبحكم قدمها الن�صبي، فاإنها تقدم لنا 

فهر�صا متنوعا اإىل حد ما، رغم احتالل الدرا�صات القانونية )201 عنوانا( مكانة مركزية 

بني خمتلف التخ�ص�صات املعتمدة يف اجلامعة خالل هذه احلقبة. مع ذلك، يبدو اأن النواة 

والل�صانيات  الأدبية  الدرا�صات  مثل  متنوعة  حقول  املتخ�ص�صة يف  الأبحاث  من  الأوىل 
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يف  بداية  ت�صكلت  النف�ص،  وعلم  ال�صيا�صية  والعلوم  والتاريخ  وال�صو�صيولوجيا  والفل�صفة 

جامعة حممد اخلام�ص خالل هذه احلقبة. كما �صاهمت دار احلديث احل�صنية يف اإعداد 

جمموعة من الر�صائل املوؤ�ص�صة حلقل الدرا�صات الإ�صالمية باملغرب )52 عنوانا(. 

املنجزة خالل  الأبحاث اجلامعية  اأطروا  الذين  الأ�صاتذة  ن�صبة عالية من  اأن  ل جدال يف 

هذه الفرتة، تلقوا تكوينهم يف اجلامعات الفرن�صية، بينما يالحظ اأن اأعداد الباحثني املغاربة 

الذين تكونوا يف جامعات امل�رشق العربي ظل حمدودا طيلة اخلم�صني �صنة الأخرية، كما 

تدل على ذلك الإح�صائيات املتعلقة بالبلدان التي در�ص بها الطلبة-الباحثون املغاربة. من 

ثم، ميكن القول اإن تاأ�صي�ص العلوم الإن�صانية والجتماعية يف اجلامعة املغربية كان اإىل حد 

بعيد حتت تاأثري املدر�صة الفرن�صية.

جدول 5 : تطور اإنتاج ر�سائل واأطروحات املغاربة باملغرب ويف اخلارج

متو�صط الر�صائل   املجموع  الر�صائل والأطروحات  الر�صائل والأطروحات   الفرتة  

والأطروحات   املنجزة يف اجلامعات   املنجزة يف اجلامعات    الزمنية 

املنجزة �صنويا الأجنبية   املغربية   

 40  13  27 قبل 1970 

53،0  530  183  347  1979-1971

285،20  2852  1443  1409  1989-1980

394،80  3948  781  3164  1999-1990

279،12  2233  110  2123  2007-2000

-  76  -  - ر�صائل غري موؤرخة 

 9679  )%27( 2530  )%73( 7070 املجموع 

الفرتة  هذه  عن  البيانات  قاعدة  لنا  تقدم   : التو�سع )1989-1980(  2.5. مرحلة 

عينة من الر�صائل والأطروحات اجلامعية تبلغ 2852 عنوانا. لكن الأهم من هذا اأن عقد 

الثمانينات ي�صكل حلظة خا�صة يف تطور البحث والتكوين اجلامعي، لعل من خ�صائ�صها 

ما يلي : 
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الأطر  تكوين  وترية  ت�رشيع  بغية  اخلارج  اإىل  الطالبية  البعثات  ل�صيا�صة  الدولة  اعتماد   •

اجلديدة. يتجلى هذا يف كون عدد الر�صائل والأطروحات املعدة خارج املغرب )1443 

عنوانا( فاق خالل هذا العقد عدد تلك املنجزة يف اجلامعات املغربية )1409 عنوانا(. 

• تكري�ص ح�صور اللغات الأجنبية، خ�صو�صا الفرن�صية، يف التكوين اجلامعي والبحث العلمي، 

بحيث اأن عدد الر�صائل والأطروحات املعدة باللغة العربية مل ي�صكل �صوى %28 )804 

عنوانا(. بينما كانت الر�صائل املعدة باللغات الأجنبية داخل املغرب وخارجه تعادل ن�صبة 

72% )2048 عنوانا(.

• تنوع احلقول املعرفية التي نالت اهتمام الطالب املغاربة، على الرغم من كون التخ�ص�صات 

القانون  اأي  التاأ�صي�ص،  منذ  املغربية  اجلامعية  الدرا�صات  اأطرت  التي  الثالثة  الكال�صيكية 

)625 عنوانا(، القت�صاد )151 عنوانا(، والدرا�صات الأدبية )343 عنوانا(، مثلت لوحدها 

ن�صبة 55% مما اأجنزه املغاربة من اأبحاث خالل هذا العقد.

3.5. مرحلة املغربة والتعريب )1990-2007(: اإن فح�صا �رشيعا لعينة الر�صائل 

ي�صمح  الأخرية،  املرحلة  هذه  يف  املنجزة  البيانات  قاعدة  لنا  تقدمها  التي  والأطروحات 

با�صتخال�ص النتائج الآتية : 

• الرتفاع املح�صو�ص يف وترية اإنتاج الطلبة-الباحثني املغاربة، نظرا لكون هذه الفرتة، مع 

ق�رشها )17 �صنة(، تقدم 64% مما اأنتج منذ ن�صاأة اجلامعة املغربية، اأي 6178 عنوانا. 

الت�صعينيات  عقد  �صهد  الثمانينيات،  عقد  من  العك�ص  على  اجلامعي:  الإنتاج  مغربة   •

وال�صنوات التي تلته )2000-2007( ارتفاعا مهما يف اأعداد الطلبة الباحثني امل�صجلني يف 

اجلامعات املغربية، التي تعددت هي الأخرى وامتدت خارج حمور الرباط-الدار البي�صاء. 

86% من جمموع الر�صائل  اأي  عنوانا،   5287 املحلي:  الإنتاج  اأرقام  تعك�صه  ما  هذا 

الطالب  اأعدها  واأطروحة  ر�صالة   891 مقابل  الفرتة،  هذه  خالل  اأجنزت  التي  اجلامعية 

املغاربة خارج املغرب )%14(. 
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• انقالب موازين قوى لغات العمل الأ�صا�صية: باملوازاة مع التوجه القوي نحو مغربة التكوين 
والبحث اجلامعي، انقلبت موازين القوى الل�صانية التي �صادت يف عقد الثمانينيات. هكذا 

اأ�صبحت اللغة العربية اأداة البحث اجلامعي بن�صبة 62% )3824 عنوانا(، بينما تراجعت 

اللغات الأجنبية، خ�صو�صا الفرن�صية، من 72% كما كان الأمر يف الثمانينيات اإىل %38 

)2354 عنوانا(.

• ت�صاعد الهتمام بالدرا�صات الإ�صالمية : اإىل جانب املغربة والتعريب، يالحظ من خالل 
العينة املذكورة، تنامي اأعداد الر�صائل اجلامعية يف حقل الدرا�صات الإ�صالمية، التي انتقلت 

معريف  حقل  اإىل  عنوانا(   73( الثمانينيات  احلال يف  كان  كما  هام�صي  تخ�ص�ص  من 

القانونية  والدرا�صات  عنوانا(   1539( الأدبية  الدرا�صات  يناف�ص  عنوانا(   786( رئي�صي 

)855 عنوانا(، ويتجاوز الأبحاث القت�صادية )718 عنوانا(.

• النمو املعاق للعلوم الجتماعية: اإذا كان عقد الثمانينيات قد �صهد بروز حقول تخ�ص�صية 
جديدة يف الو�صط اجلامعي املغربي بف�صل �صيا�صات البعثات العلمية للخارج، حيث ظهرت 

ر�صائل واأطروحات يف اجلغرافيا والدرا�صات العمرانية وال�صو�صيولوجيا والأنرتوبولوجيا، وتزايد 

اأعداد الأبحاث يف العلوم ال�صيا�صية والفل�صفة وعلم النف�ص اإىل جانب علوم الآثار وتاريخ 

الفن، فاإن هذه التخ�ص�صات اجلديدة عرفت نوعا من تعرث الن�صاأة اإثر حتول التكوين اجلامعي 

نحو املغربة والتعريب. يتجلى ذلك من خالل بطء النمو الذي عرفته تلك احلقول املعرفية 

بالنظر اإىل اأعداد الر�صائل والأطروحات اجلامعية املغربية التي اأجنزت �صمنها على امتداد 

ال�صبع ع�رشة �صنة الأخرية : اجلغرافيا )397(؛ ال�صو�صيولوجيا والأنرتوبولوجيا )144(؛ 

العلوم ال�صيا�صية )140(؛ علوم الرتبية )124( ؛ الفل�صفة )120( ؛ علم النف�ص )63(، بينما 

كادت تختفي الأبحاث يف تاريخ الفن وعلم الآثار.

6. مواطن تكوين النخب اجلامعية املغربية

ت�صمح قاعدة البيانات بت�صليط ال�صوء على مو�صوع التوزيع اجلغرايف للموؤ�ص�صات اجلامعية التي 

تكونت فيها النخب العلمية املغربية خالل اخلم�صني �صنة الأخرية. هكذا، فاإن ا�صتخدام مفتاح 

بلد املوؤ�ص�صة اجلامعية التي اأجنزت بها الر�صالة اأو الأطروحة، ي�صعنا اأمام التوزيع الآتي:
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جدول 6 : ر�سائل واأطروحات املغاربة موزعة ح�سب البلد الذي اأعدت فيه

الن�صبة املئوية عدد الر�صائل والأطروحات  البلد 

73،68  7132 املغرب 

24،00  2321 فرن�صا 

1،47  144 البلدان الأوربية الأخرى 

0،59  58 الوليات املتحدة الأمريكية وكندا 

0،09  9 البلدان العربية 

0،03  1 البلدان الإفريقية 

0،14  14 بلد املناق�صة غري حمدد 

100  9679 املجموع 

يقدم لنا اجلدول رقم 6 �صورة عامة تبني اأن 73،68%، من الر�صائل والأطروحات اجلامعية 

للطلبة الباحثني املغاربة تنجز داخل اجلامعات املغربية. وعلى الرغم من النق�ص الذي ي�صوب 

معرفتنا احلالية مبا اأجنز وينجز من ر�صائل جامعية خارج القطب املغرب-فرن�صا )%97،68 

من جمموع العينة( نظرا لندرة املعلومات املتوفرة بهذا اخل�صو�ص، فاإن املعطيات التي بني 

اأيدينا لها دللة فعلية، وت�صمح با�صتخال�ص التوجهات الكربى الآتية :

• �صكلت اجلامعات الفرن�صية الف�صاء الأكادميي اخلارجي الرئي�صي لتكوين النخب العلمية 

تاأ�صي�ص اجلامعة املغربية )ال�صتينات وال�صبعينات( ثم يف  املغربية، خ�صو�صا يف مرحلة 

عقد الثمانينيات الذي �صهد تكثيف �صيا�صة البعثات الطالبية اإىل اجلامعات الفرن�صية. 

لكن، ومنذ مطلع الت�صعينيات، بداأ دور اجلامعة الفرن�صية يرتاجع لفائدة تكوين حملي.

وجه  على  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة  )الوليات  الجنلو�صك�صونية  البلدان  تلعب  ل   •

اخل�صو�ص( �صوى دور هام�صي جدا يف تكوين الطلبة الباحثني املغاربة الذين ي�صتغلون 

يف حقول العلوم الإن�صانية والجتماعية.
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• لي�ص هناك اأي تالزم بني التوجه نحو تعريب التكوين والبحث العلمي يف احلقول التي 

تعنينا واإقبال الطلبة املغاربة على الدرا�صة يف اجلامعات العربية. هذا ما يت�صح من خالل 

قلة الر�صائل اجلامعية املنجزة يف جامعات امل�رشق العربي.

للجامعات  تاأثري  اأي  البيانات،  بقاعدة  املتوفرة  املعطيات  اإىل  بال�صتناد  يوجد،  يكاد  ل   •

الإفريقية يف تكوين الطلبة الباحثني املغاربة.

اأربع  اأن  الباحثني، حيث  الداخلي، فيالحظ متركز كبري لوظائف تكوين  امل�صتوى  اأما على 

على  ت�صتحوذ  وفا�ص(  البي�صاء  والدار  )الرباط  ثالث مدن  بني  موزعة  موؤ�ص�صات جامعية 

74% من الإنتاج املحلي من الر�صائل والأطروحات. وذلك ما يو�صحه اجلدول اأ�صفله :

جدول 7 : توزيع الر�سائل والأطروحات املعدة حمليا ح�سب املوؤ�س�سات اجلامعية

الن�صبة املئوية عدد الر�صائل والأطروحات  املوؤ�ص�صة اجلامعية 

34،16  2437 كلية الآداب )الرباط( 

17،83  1272 كلية العلوم القانونية والقت�صادية )الرباط( 

12،00  861 كلية العلوم القانونية والقت�صادية )الدار البي�صاء( 

10،00  713 كلية الآداب ظهر املهراز )فا�ص( 

26،01  1849 باقي املوؤ�ص�صات اجلامعية املغربية 

100  7132 املجموع 

7. اأمناط البحث-التكوين : حالة »الدرا�سات الإ�سالمية«

عند فح�ص دينامية خمتلف التخ�ص�صات العلمية داخل اجلامعة املغربية من خالل تتبع 

وترية اإنتاج الر�صائل والأطروحات اجلامعية، ت�صد انتباه املالحظ العنا�رش الثالثة الآتية :
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• احل�صور املتوا�صل لثالثة تخ�ص�صات منذ ن�صاأة اجلامعة املغربية، باعتبارها �صارت تقاليد 
اأكادميية را�صخة، وهي : الدرا�صات الأدبية، القانون والقت�صاد.

• تعرث باقي التخ�ص�صات العلمية الأخرى بدرجات متفاوتة حيث ظل بع�صها هام�صيا )علم 
)الفل�صفة، علم  الفن والدميوغرافيا(، بينما يت�صاءل ح�صور بع�صها الآخر  تاريخ  الآثار، 

النف�ص، علم الجتماع والعلوم ال�صيا�صية، اجلغرافيا والتاريخ(.

• ال�صتثناء الذي ت�صكله الدرا�صات الإ�صالمية منذ اأن اأ�صبحت تخ�ص�صا علميا يدر�ص يف كليات 
الآداب والعلوم الإن�صانية، حيث عرفت دينامية خا�صة جعلتها حتتل املرتبة الثالثة من حيث 

عدد الر�صائل والأطروحات املنجزة داخل املغرب )785 عنوانا( يف الفرتة املمتدة ما بني 1990 

و2000، وراء كل من الدرا�صات الأدبية )1458 عنوانا( والدرا�صات القانونية )791 عنوانا(.

جدول 8 : ثالثة مناذج لالإ�سراف العلمي

الدرا�صات الإ�صالمية الفل�صفة  القت�صاد  جمالت البحث / املعطيات 

حممد روكي حممد �صبيال  فتح اهلل ولعلو  اإ�صم الأ�صتاذ امل�رشف 

 تاريخ مناق�صة اأول ر�صالة 

1994  1990  1974 جامعية باإ�رشافه 

 تاريخ مناق�صة اآخر ر�صالة 

2007  2007  2005 جامعية باإ�رشافه 

العربية العربية  الفرن�صية  لغة العمل الرئي�صية 

13 �صنة 17 �صنة  31 �صنة  خربة التاأطري العلمي بال�صنوات  

55  22  49 عدد الطلبة املوؤطرين 

55  26  51 عدد الر�صائل والأطروحات املنجزة 

4،23  1،52  1،64 معدل الر�صائل املوؤطرة �صنويا 

11  122  186  عدد الإ�صدارات العلمية املنجزة 

)من بينها )من بينها  )من بينها    من طرف الطلبة بعد ح�صولهم 

كتابني(     51 كتابا(  40 كتابا(  على الدكتوراه 

0،20  5،54  3،79 معدل اإ�صدارات الطلبة 

)%87،27( 48  )%50( 11  )%51( 25 عدد الطلبة بدون اإ�صدارات 
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من ثم، ميكن اعتبار تخ�ص�ص الدرا�صات الإ�صالمية نوعا من العالمة البارزة املميزة للمرحلة 

و�صفناها  والتي  اجلامعية،  والأطروحات  الر�صائل  من  املغربي  الإنتاج  تطور  من  الأخرية 

مبرحلة مغربة وتعريب التكوين والبحث اجلامعي الوطني، وهو تخ�ص�ص يتميز مبا يلي :

الدرا�صات  املرتبطة مبجال  الر�صائل والأطروحات  اأن جل  العهد، حيث  • تخ�ص�ص حديث 

الإ�صالمية اأجنزت بعد �صنة 1990.

• حقل معريف حملي، حيث اأن جمموع الر�صائل والأطروحات، با�صتثناء واحدة، اأجنزت يف 

كليات الآداب باملغرب.

• تخ�ص�ص ل يعتمد لغة اأخرى غري العربية، مع ما يواكب هذا من اختيارات بيداغوجية 

ومنهجية واإيب�صتمولوجية. هكذا فاإن اأعمال حتقيق الرتاث املخطوط )150 ر�صالة(، مثال، 

ت�صكل ن�صبة 16،42% من جمموع الأبحاث املنجزة.

اأكرب عدد ممكن من  • اجلهد ال�صتثنائي الذي يبذله املوؤطرون العلميون لالإ�رشاف على 

الدرا�صات  اأ�صتاذ  اأن   8 رقم  اجلدول  خالل  من  نالحظ  حيث  والأطروحات،  الر�صائل 

�صعبتي  يوؤطرها زمالوؤه يف  التي  الأبحاث  اأ�صعاف عدد  الإ�صالمية ي�رشف على ثالثة 

القت�صاد والفل�صفة مثال.

• تخ�ص�ص موجه لنيل الدرجات اجلامعية بالأ�صا�ص، حيث اأن معدل ن�رش خريجي ال�صعبة 

. هكذا، فاإن 
4
يعد �صعيفا جدا 0،20% )جدول 8( باملقارنة مع خريجي ال�صعب الأخرى

ولو  ين�رشوا  مل  والذين  اإ�صالمية«،  درا�صات  »تخ�ص�ص  الدكتوراه  على  احلا�صلني  ن�صبة 

مقالة واحدة، تتجاوز 87%، بينما ترتاوح هذه الن�صبة بني 51% يف العلوم القت�صادية 

و50% يف الفل�صفة. 
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اإحالت بيبليوغرافية       

1. انظر القر�ص املدمج ال�صادر عن وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي )باللغة 
الفرن�صية( يف يونيو 2009، حتت عنوان اللقاء الوطني حول تقدمي نتائج الدرا�صة التقوميية للبحث يف 

جمالت العلوم الإن�صانية والجتماعية باملغرب. ي�صم القر�ص تقريرين هما : تقرير عن نتائج البحث النوعي 

الذي اأجري حول عينة من 1643 اأ�صتاذ جامعي؛ والتقرير حول نتائج البحث البيبليومرتي الذي يقدم قراءة 

لالإح�صائيات املت�صلة باإ�صدارات الأ�صاتذة اجلامعيني. كما يت�صمن القر�ص تقارير لباحثني يعر�صون فيها 

روؤيتهم وحتليلهم ال�صخ�صي حلقول معرفية حمددة. 

2. يتعلق الأمر بالفهر�ص الإلكرتوين املحمول على قر�ص مدمج، الذي اأعدته ون�رشته موؤ�ص�صة امللك عبد العزيز 
اآل �صعود للدرا�صات الإ�صالمية والعلوم الإن�صانية حتت عنوان: ر�صائل جامعية، الدار البي�صاء، 2007.

 )IMIST( 3. ذلك ما يهدف اإىل حتقيقه برنامج »توبقال« الذي يعده املعهد املغربي لالإعالم العلمي والتقني
التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ويتمثل يف اإحداث فهر�ص وطني للر�صائل والأطروحات مع 

�صمان الأر�صفة الإلكرتونية للن�صو�ص.

الفل�صفة  )القت�صاد،  الثالثة  التخ�ص�صات  يف  الباحثني  الطلبة  قائمة  ا�صتخرجنا  املقارنة،  هذه  لإجناز   .4
والدرا�صات الإ�صالمية( وبحثنا يف قواعد البيانات الوطنية )كتب، مقالت، م�صاهمات يف ندوات علمية( 

عن اإنتاجهم العلمي قبل وبعد الر�صالة.  

م�صادر بيبليوغرافية          

• فهر�ص الأطروحات والر�صائل التي نوق�صت يف الكليات واملعاهد واملدار�ص العليا املغربية منذ تاأ�صي�ص اجلامعة 
اإىل �صنة 1984، الرباط: اجلمعية املغربية للتاأليف والرتجمة والن�رش، 1987، 374 �ص.

الرباط:   ،1994-1961 باملغرب  الآداب  امل�صجلة بكليات  والر�صائل اجلامعية  الأطروحات  اأفا، عمر، دليل   •
من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 1996.

الرباط:  • اأفا، عمر، دليل الأطروحات والر�صائل اجلامعية امل�صجلة بكليات الآداب باملغرب، ملحق 1995، 
من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 1996.

الرباط:  • اأفا، عمر، دليل الأطروحات والر�صائل اجلامعية امل�صجلة بكليات الآداب باملغرب، ملحق 1996، 
من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 1998، 176 �ص.

الرباط:  • اأفا، عمر، دليل الأطروحات والر�صائل اجلامعية امل�صجلة بكليات الآداب باملغرب، ملحق 1997، 
من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 2000، 184 �ص.

• اأفا، عمر، دليل الأطروحات والر�صائل اجلامعية امل�صجلة بكليات الآداب باملغرب، 1998-2003، الرباط: 
من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 2006، 342 �ص.

 ،2007-1964 بالرباط،  الإن�صانية  والعلوم  الآداب  بكلية  املناق�صة  اجلامعية  والر�صائل  الأطروحات  دليل   •
الرباط: من�صورات كلية الآداب والعلوم الإن�صانية، 2008.

• Le catalogue des thèses soutenues dans les universités françaises, CD-Rom, Edi--
tion 2001, Ministère de la recherche et de l’enseignement, Agence bibliographique 
de l’enseignement supérieur.
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• Le CD-Rom, Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M’sik- 
Casablanca, Unité de formations et de recherches sur les théories de la lecture et 
de ses méthodes, 1997.

• Le monde arabe et musulman au miroir de l’université française : répertoire des 
thèses soutenues dans les universités françaises, en sciences de l’homme et de la 
société, sur le monde arabe et musulman, 1973-1987, 2 vol., Aix-en-Provence : 
Editions de l’IREMAM, 1989-1991, p. 186-198.

• CHAFI, Mohamed, Un Siècle de recherche sur le Maroc : répertoire des  
mémoires et thèses soutenus sur le Maroc en France de 1900 à 1991, Marrakech :  
Publications universitaires du Maghreb, 1991.

• 2000 thèses sur le Maghreb soutenues dans les universités françaises entre 1968 
et 1994, Centre d’études et de recherches sur l’urbanisation du monde arabe, 
Tours, Editions de l’URBAMA, 1994.

• HADJ ALI, Djamel, Répertoires des thèses et mémoires concernant l’Algérie dispo-
nibles à Oran, Oran : Centre de documentation des sciences humaines, 1981.

• BRULE, Jean Claude, SIGNOLE, Pierre, « Liste des thèses de géographie  
soutenues en France sur le Maroc », in Revue de géographie du Maroc, n°1-2, 
1986, p. 271-285.

• QUILES, Jacqueline, BURGAT, Marie, BRUCHET, Danièle, BIANQUIS, Marie-José, 
Le monde arabe et musulman au miroir de l’université française : répertoire des 
thèses soutenues dans les universités françaises, en sciences de l’homme et de la 
société, sur le monde arabe et musulman, 1973-1987, Aix-en-Provence : Editions 
de l’IREMAM, 1989-1991. 

• Répertoire des thèses et mémoires soutenus à l’Université d’Alger, 1962-1982 : 
droit, sciences économiques et politiques, Centre de recherche et d’information 
documentaires en sciences sociales et humaines, Oran.

• MILIANI, Hadj, Répertoire des thèses et mémoires sur la littérature maghrébine de 
langue française soutenus dans les universités algériennes et françaises de 1962 
à 1982, Oran : Centre de recherche et d’information documentaire en sciences 
sociales et humaines, 1984. 

• Répertoire national des thèses en agronomie et sciences connexes, Chéraga : 
Ministère de l’agriculture, Centre national de documentation agricole, 1992. 

• Répertoire des mémoires du 3e cycle soutenus à l’I.N.S.E.A., 1976-1997, Rabat : 
Institut national de statistiques et d’économie appliquée, 1998.  
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اجلامعة املغربية:

اإرث املا�سي وحتديات امل�ستقبل

عبد احلي املودن

جامعة حممد اخلام�ص-اأكدال، الرباط

حاوره حممد ال�صغري جنجار

اأ�سئلة »املدر�سة املغربية«، يتعر�س الأ�ستاذ عبد احلي املودن ملجموعة من  يف جوابه على 

الق�سايا الكربى املت�سلة مب�سار اجلامعة املغربية منذ ن�ساأتها غداة ال�ستقالل، ومن ثم، فهو 

يو�سح الظروف التاريخية التي حتكمت يف ظهورها وتطورها، الوظائف واملهام املتنوعة التي 

اأنيطت بها، موقعها من املناف�سة الدولية القائمة اليوم، وقدرتها على رفع حتديات احلا�سر 

وامل�ساهمة يف  بناء جمتمع املعرفة.

عبد احلي املودن حا�صل على �صهادة الدكتوراه يف العلوم ال�صيا�صية من جامعة مي�صغان، اآن 

اأربور، الوليات املتحدة الأمريكية )1987(. ا�صتغل بالتدري�ص يف جامعة حممد اخلام�ص 

بالرباط منذ �صنة 1978، حيث تخ�ص�ص يف العلوم ال�صيا�صية وال�صو�صيولوجيا ال�صيا�صية، 

والعالقات الدولية، وق�صايا الدميقراطية وحقوق الإن�صان. 

الذي يقدم  بالرباط منذ 1995،  الثقافات«  اأكادمييا على »مركز توا�صل  اأ�ص�ص وي�رشف 

تكوينا متخ�ص�صا لطلبة اجلامعات الأمريكية. كما اأ�ص�ص املجلة الإلكرتونية »رباط الكتب« 

التي تهتم بالن�رش والكتاب. عمل ع�صوا بهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة )2004-2005(، كما 

بالهيئات  ويعمل ع�صوا   ،2006 منذ  الإن�صان  ال�صت�صاري حلقوق  باملجل�ص  اأنه ع�صو 

العلمية ملجموعة من املجالت الأكادميية الوطنية والدولية.

ن�رش عبد احلي املودن جمموعة من الدرا�صات يف جمالت وطنية ودولية حول النخب 

ال�صيا�صية وق�صايا الدميقراطية والتحديث ال�صيا�صي. كما اأ�صدر روايتني هما »فراق طنجة« 

)1996( و»خطبة الوداع« )2003( التي نالت جائزة املغرب للكتاب ل�صنة 2004.   
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مفهوم اجلامعة املغربية : نريد بداية اأن نعرف ما هو املفهوم الذي قامت عليه اجلامعة املغربية 

غداة ال�ستقالل ؟ وهل تطور هذا املفهوم خالل اخلم�سني �سنة الأخرية ؟ واإذا كان الأمر كذلك، فما 

هي التطورات الأ�سا�سية التي عرفها، وما هي العوامل التي �ساهمت يف ذلك التطور ؟

املقررون غداة ال�صتقالل، كانت حتدوهم الرغبة يف التحرر من ال�صيطرة الفرن�صية عن طريق 

التعليم  متكن  لقد  اإليها.  حاجة  يف  واإداراتها  الدولة  كانت  التي  لالأطر  التدريجية  املغربة 

ال�صبعينات ويف جميع  بن�صبة كاملة منذ منت�صف  الأطر  اأن يحقق مغربة  اجلامعي من 

امل�صتويات )التعليم بجميع �صعبه، الإدارة العمومية بجميع م�صتوياتها، امليادين العلمية مبا 

فيها الطب والهند�صة...(، وقد �صاهمت يف هذه املغربة كل من اجلامعة املغربية، واجلامعات 

الأجنبية، ول�صيما منها الفرن�صية، التي تخرجت منها اأفواج من املغاربة. يف مرحلة لحقة، 

وبعد تزايد عدد خريجي اجلامعات املغربية، واأي�صا بعد تنوع التخ�ص�صات التي حتتاجها 

الوظيفة العمومية، اأ�صبحت اجلامعة املغربية هي امل�صدر الأ�صا�صي، واإن مل يكن الوحيد، يف 

مد املوؤ�ص�صات العمومية بالأطر.

واقت�رشت  املغربة،  م�صاألة  اأ�صا�صي يف  ب�صكل  بقيت حم�صورة  ال�صتقالل  الرغبة يف  لكن 

اجلامعة املغربية يف جوانب اأخرى على اتباع التقاليد اجلامعية الفرن�صية، بحكم اأن اجلناح 

الأكرث تاأثريا من اأطر ومقرري دولة ال�صتقالل مل يكونوا ي�صعون، اأو يرغبون، اأو ي�صتطيعون 

اأن يقودوا قطيعة مع الرتاث الفرن�صي على امل�صتوى الثقايف ب�صكل خا�ص، اأو على امل�صتوى 

القت�صادي وال�صيا�صي ب�صكل اأعم. ميكن قراءة تاريخ اجلامعة املغربية منذ ال�صتقالل اإىل 

اليوم من هذا املنظور، منظور كونها ظلت طيلة اخلم�صني �صنة تعمل على اأن تتاأقلم مع 

الفرن�صية  التجارب  من  ت�صوراتها  م�صتلهمة  اجلديدة،  واملعرفية  ال�صو�صيولوجية  املتطلبات 

ب�صكل كبري. بقي هذا التوجه �صائدا، بالرغم من تعريب التعليم يف م�صتويات البتدائي 

كندا  مثل  اأخرى  لدول  بيداغوجية  جتارب  على  النفتاح  بع�ص  من  وبالرغم  والثانوي، 

الفرانكوفونية، اأو على الوليات املتحدة يف حالة جامعة الأخوين. 

ا�صتلهام التجربة الفرن�صية ل يعني نقل فكرة اجلامعة بحذافريها بحكم تخلف القت�صاد 

التنظيم  لكن  املغربية.  اجلامعة  فيها  تطورت  التي  ال�صيا�صية  ال�صياقات  وبحكم  املغربي، 

عناوين  فيها  مبا  التعليمية،  الربامج  وبنيات  املركزية،  بالدولة  وعالقتها  للجامعة،  الإداري 
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املغاربة، كانت متاأثرة ب�صكل وا�صح بفرن�صا. بعد  املقررون  املدّر�صة كما ت�صورها  املقررات 

جتربة دامت حوايل خم�صني �صنة، اأت�صور اأن هذه اخليارات كانت تنبع انطالقا من ح�صابات 

التن�صئة  اأي�صا نتيجة  براغماتية ب�صبب �صعوبة تطبيق خيارات بديلة، ومن كونها جاءت 

الجتماعية للمقررين، والتي منعتهم، وما تزال، من النفتاح على جتارب وتقاليد جامعية 

اأخرى عرب العامل.

هوية وتاريخ اجلامعة املغربية : نعرف اأن املوؤ�س�سة اجلامعية ن�ساأت يف اأوروبا النه�سة من قلب 

النقدي،  والعلمي  العقالين  الفكر  بحركة  لرتتبط  تدريجيا  وتطورت  التقليدي،  الكن�سي  احلقل 

الرامي اإىل ال�ستقالل عن املوؤ�س�سات والفكر الديني. بينما خ�سع تاريخ اجلامعة املغربية احلديثة 

مل�سار تاريخي مغاير قد تكون �ساهمت يف ت�سكله القطيعة التي اأحدثتها احلماية يف نظامنا التعليمي. 

كيف تقروؤون تاريخ املوؤ�س�سة اجلامعية املغربية احلديثة ؟ واإىل اأي حد ميكن تف�سري ما اآلت اإليه 

اليوم يف �سوء تاريخ املغرب احلديث ؟

عالقة اجلامعة املغربية بالدين ل تخرج عن ال�صياق املذكور اأعاله، وهو ا�صتلهام اجلامعة 

املغربية لفكرتها لي�ص من التجارب الأوربية والعاملية املتنوعة يف هذا الباب، ولكن من التجربة 

الفرن�صية بالأ�صا�ص. اجلامعة املغربية ن�صاأت بداية مبثابة امتداد للتعليم الفرن�صي املنف�صل 

ب�صكل كبري عن تقاليد التعليم املحلي يف معظم التخ�ص�صات، مع ا�صتثناءات حمدودة يف 

حالة قانون الأحوال ال�صخ�صية اأو الدرا�صات الإ�صالمية. يف باقي املجالت، عا�ص التعليم 

اجلامعي يف املغرب قطيعة حقيقية مع الرتاث الديني. هذه القطيعة على امل�صتوى الأكادميي 

كانت تعك�ص ن�صبيا اأحد خ�صائ�ص التمايز ال�صيا�صي بني التيار احلداثي والتيار املحافظ، 

حيث كانت اجلامعة، حتى بداية الثمانينات، ت�صكل معقل الي�صار العلماين بامتياز. اإل اأن 

التيار املحافظ مل يكن يقت�رش على التيار الديني، بل بداأت تتعزز �صفوفه يف الإدارات ومنذ 

بداية ال�صتينات بالتقنوقراط غري الي�صاريني اأ�صال، اأو الذين ف�صلوا النف�صال عن الي�صار، 

من خريجي كليات الطب ومدار�ص الهند�صة العليا والعلوم البحتة. مل تكن مكونات التيار 

املحافظ من�صجمة على امل�صتوى الفكري، ولكن طبيعة النظام ال�صيا�صي يف فرتة احل�صن 

الن�صجام بني هذين  وتفر�ص  التي جت�صد  كانت هي  نف�صه،  امللك  و�صخ�صية  بل  الثاين، 

منذ  املعادلة  هذه  تغريت  والفكري.  اجلامعي  التكوين  م�صتوى  على  املتناق�صني  املكونني 

الثمانينات مع الربوز ثم التنامي املتوا�صل لالأ�صولية الدينية باعتبارها حركة �صيا�صية وتيارا 

فكريا. يف اجلامعة، مل يقت�رش تاأثري الأ�صولية على �صعب الدرا�صات الإ�صالمية، بل تعداه 
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ليُهم التخ�ص�صات العلمية البحتة، وميادين العلوم الجتماعية والإن�صانية. من جهة اأخرى، 

فاإن الظاهرة الأ�صولية اأ�صبحت ت�صكل اأحد موا�صيع الهتمام الرئي�صية انطالقا من املقاربات 

التي  املواجهة  والإن�صانية. عو�ص  العلوم الجتماعية  النظرية حلقول  املنهجية والأطروحات 

�صادت منذ مطلع ال�صتقالل بني التحالف املحافظ الديني-التقنوقراطي، من جهة، والتيار 

الي�صاري العلماين، برزت مواجهة جديدة بني التيار الأ�صويل والتيار احلداثي الذي مل يعد 

لهذه  الرئي�صية  الف�صاءات  وبراجمها  ومقرراتها  اجلامعة  �صكلت  لقد  الي�صار.  على  مقت�رشا 

املواجهة الفكرية وال�صيا�صية. لكن الفاعل الرئي�صي الذي �صيدفع اإىل اأهم نقا�ص فكري و�صيا�صي 

بني هذين التيارين، هي املوؤ�ص�صة امللكية عن طريق ت�صكيل جلنة مدونة الأ�رشة. هذه اللجنة 

املوؤ�ص�صات اجلامعية ملغرب ما بعد  اأنتجتها  التي  الرئي�صية  الفكرية  التي �صمت الجتاهات 

ال�صتقالل، والتي كان عليها اأن جتد ال�صيغة الفكرية املقبولة من جميع الأطراف لالإجابة على 

اإ�صكال �صيا�صي ملمو�ص، هو تغيري قانون الأ�رشة ومالءمته، من جهة مع الفكر احلديث، ومن 

جهة اأخرى مع املبادئ الدينية. يجب الت�صديد على اأن هذا التوافق الفكري غري امل�صبوق مل 

يكن نتاج تقاليد جامعية يف حوار متعدد الجتاهات الفكرية ومتعدد التخ�ص�صات، بل اإن 

املوؤ�ص�صة امللكية هي التي مار�صت مرة اأخرى دورها وب�صكل فعال لتحقيقه.

اجلامعة والفكر النقدي : اعتربت اجلامعة يف الغرب نوعا من »املنطقة احلرة« حيث ميار�س 

الفكر النقدي بدون قيد اأو �سرط. لقد �ساهم هذا الدور الذي لعبته اجلامعة يف اإحداث قفزات 

اأي حد لعبت اجلامعة املغربية مثل هذا الدور ؟  فكرية هائلة على امتداد القرن الع�سرين. اإىل 

وهل �ساهمت يف خلق نخب فكرية واإنتاج فكر نقدي ت�سربت اآثاره اإىل املجتمع والف�ساء العام ؟ 

الفكر  ملمار�صة  وا�صعا  هام�صا  وعرفت  حرة«،  »منطقة  اأي�صا  اجلامعة  �صكلت  املغرب،  يف 

النقدي، وذلك على عك�ص باقي الأنظمة ال�صلطوية التي كانت ت�صعى اإىل توظيف اجلامعة 

لبلورة وتر�صيخ الإيديولوجيا الر�صمية من خالل العلوم الجتماعية والإن�صانية. خ�صو�صيات 

التحديث ال�صيا�صي يف املغرب �صمحت للمعار�صة بالإنتاج الفكري من �صفوف اجلامعة، 

وهذا الإنتاج كان يف جممله، وحتى حكومة التناوب، متعار�صا مع اخليارات ال�صيا�صية 

بالن�صبة  كذلك  الأمر  كان  الدولة.  موؤ�ص�صات  تتبناها  كانت  التي  والفكرية  والقت�صادية 

املغربية يف جمالت القت�صاد والقانون  اأنتجتها اجلامعة  التي  الفكرية  لأهم الأطروحات 

الد�صتوري والفل�صفة والتاريخ. كانت هذه الأطروحات ت�صل اإىل الراأي العام عن طريق جرائد 

وجمالت ومن�صورات التيارات املعار�صة، والتي، واإن كانت تتعر�ص للمنع بني الفينة والأخرى، 
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الدولة  اأن  اإل  باخل�صو�ص،  الراديكايل  الي�صار  اعتقل عدد من منتجيها من مفكري  واإن 

كانت ت�صمح بتداول اإنتاجاتهم الفكرية والأدبية يف اأغلب الأوقات. كنت قد ن�رشت مقال 

عن احلداثة ال�صيا�صية يف املغرب يف جملة »الثقافة املغربية« �صنة 2000، يتحدث عن هذه 

اخلا�صية للتطور ال�صيا�صي والفكري يف املغرب. 

اجلامعة  بها  ا�سطلعت  وظيفة  اأهم  لعل   : واليوم  الأم�س  بني  املغربية  اجلامعة  وظائف 

الأطر  تكوين  هي  الثمانينات،  اأواخر  حتى  ال�ستقالل  من  املمتدة  الفرتة  يف  خ�سو�سا  املغربية، 

الإدارية والتقنية التي حتتاجها الإدارة العمومية والقت�ساد واملجتمع ب�سفة عامة، ومن مت، فقد 

�سكلت اجلامعة لعدة عقود اأداة لالرتقاء الجتماعي، ولعلها �ساهمت يف تعزيز الطبقة الو�سطى. 

غري اأن التحولت القت�سادية والجتماعية العميقة التي يعرفها املغرب منذ الثمانينات من القرن 

املا�سي، وظهور البطالة يف اأو�ساط حاملي ال�سهادات اجلامعية، كلها عوامل األقت بظالل من ال�سك 

يف قدرة اجلامعة املغربية على موا�سلة هذا الدور. كيف تنظرون اإىل هذا امل�سار وما هي الآفاق 

املمكنة يف هذا املجال ؟

ظللنا نكرر اأن اجلامعة متثل اأهم م�صارات الرتقاء الجتماعي، لكننا رمبا نبالغ يف اأهميتها 

يف هذا املجال. فعدد الطلبة امل�صجلني يف اجلامعة )ولي�ص اخلريجني الذين ل ي�صكلون اإل 

ن�صبة من جمموع امل�صجلني( مل تتعد حدود 100.000 اإل يف منت�صف الثمانينات، ومل ي�صل 

عدد حاملي ال�صهادات من اجلامعات املغربية �صنة 2006 اإل حوايل 60.000 من جمموع 

عدد ال�صكان، الذي يتجاوز 32 مليون. و�صواء اأخذنا بالتعريف ال�صخي الذي تبنته درا�صات 

املندوبية ال�صامية للتخطيط للطبقة الو�صطى، الذي و�صل مبقت�صاه حجم هذه الطبقة اإىل 

ما يناهز 16 مليون، اأم بتعريفات اأقل �صخاء، فاإننا �صنظل بعيدين كل البعد عن عدد خريجي 

اجلامعات، الذين ل ميثلون، يف كل الأحول، اإل ن�صبة �صئيلة من جمموع مكونات الطبقة 

الو�صطى. الفكرة هي اأن اجلامعة لي�صت اإل م�صارا واحدا �صمن م�صارات اأخرى اأكرث اأهمية 

لالرتقاء الجتماعي. اإذا ما اقت�رشنا على عالقة اجلامعة بالرتقاء الجتماعي، فاإن اجلامعة 

العايل اخل�صو�صي، الذي  النمو للتعليم  اأ�صبحت تواجه مناف�صة ل تتوقف عن  العمومية 

يتمكن من التاأقلم ب�صهولة اأكرب مع عر�ص العمل يف القطاع اخلا�ص. يف نف�ص الوقت، فاإن 

عر�ص الوظيفة العمومية مل يعد ي�صتجيب، منذ تبني التقومي الهيكلي يف الثمانينات، اإل 

لن�صبة قليلة من خريجي التعليم العمومي، ن�صبة ل تتعدى �صنويا 30% يف اأعلى املعدلت. 

اإن الإ�صكال ل يكمن فقط يف كون التعليم العمومي يتخلف عن حاجيات �صوق الت�صغيل، 

ولكن اأي�صا يف اأن ن�صبة من خريجي اجلامعات العمومية تف�صل ال�صتقرار الجتماعي الذي 
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اإن خيار  القطاع اخلا�ص.  ال�صغل يف  تقلبات  املغامرة يف  العمومية على  الوظيفة  ت�صمنه 

الوظيفة العمومية يعك�ص الطبيعة املحافظة لدى �رشائح من املجتمع، والإح�صا�ص بعدم الثقة 

يف القت�صاد احلر، والحتماء بالدولة من طبيعته غري امل�صتقرة. 

اجلامعات  يف  امل�سجلني  الطلبة  اأعداد  حمدودية  عن  تقولونه  ما   : الطالبية  الدميغرافيا 

املغربية، �سواء قبل اأم بعد الثمانينات من القرن الع�سرين؛ هو اأمر مثري لال�ستغراب، خ�سو�سا اإذا 

قورن هذا الو�سع بالأرقام يف بلدان املغرب الكبري، مثل اجلزائر التي لها نف�س دميغرافية املغرب، 

وباخل�سو�س تون�س التي مل يتجاوز اأبدا حجم دميغرافيتها ثلث تعداد �سكان املغرب، ومع ذلك تكاد 

ت�سم جامعاتها نف�س اأعداد الطلبة املغاربة. كيف تف�سرون �سعف الدميغرافيا الطالبية باملغرب ؟ 

هل هناك �سيا�سات عمومية م�سوؤولة عن هذا الو�سع ؟ ما اآثار ذلك على التنمية وتطوير الكفاءات 

املجتمعية ب�سفة عامة ؟

تخلف و�صعية املغرب يف جمال التعليم ب�صفة عامة بجميع فروعه، مقارنة بباقي بلدان املغرب 

الكبري، با�صتثناء موريتانيا، م�صاألة موثقة. تعك�صه اأي�صا مرتبة املغرب يف جمال التنمية الب�رشية 

حيث يف املغرب ل تزال معدلت التعّلم ؛ ال�رشط الأول للولوج اإىل التعليم العايل، متدنية. 

يف التقرير الأخري للتنمية الب�رشية لربنامج الأمم املتحدة للتنمية مثال، كانت ن�صبة املتعلمني يف 

�صفوف البالغني يف املغرب يف الفرتة ما بني 1995-2005 هي 52،3%، بينما يف اجلزائر كانت 

ت�صل اإىل 69،9%، ويف تون�ص اإىل 74،3%. هذه الو�صعية، هي نتاج ال�صيا�صات العمومية التي، 

بالرغم من اأنه ل ميكن اإغفال اإجنازاتها منذ بداية ال�صتقالل، اإل اأن ح�صيلتها كانت وما تزال 

اأ�صعف من مثيالتها اجلارات املغاربية. اأف�رش ذلك بالطابع املحافظ ل�صناع القرار يف املغرب يف 

مطلع ال�صتقالل، الذين كانوا ل يرون يف التعليم ال�صامل، خا�صة بعد اأحداث الدار البي�صاء 

�صنة 1965، م�صدرا لتحقيق التنمية، بل عامال من عوامل خلخلة البنيات التقليدية ال�صامنة 

لال�صتقرار ال�صيا�صي. لقد كانت البادية باخل�صو�ص، وحتى عهد قريب، هي التي تدفع تكاليف هذا 

املقرتب املالتو�صي الذي يتخوف من التنمية ال�رشيعة، ومن التعلم الذي ي�صمح بت�صور بدائل عن 

الواقع املتخلف. اجلزائر وتون�ص باملقابل، اعتمدتا على التعليم، باعتباره اأحد مكونات التحديث، 

وبو�صفه م�صدرا مل�رشوعية نظاميهما، فا�صتثمرتا فيه اأكرث مما فعل املغرب، وب�صكل متوا�صل 

منذ ح�صولهما على ال�صتقالل. بالرغم من اأن املغرب تخلى عن املقرتب املالتو�صي املحافظ، وتبنى 

م�صاريع تنموية طموحة منذ ال�صنوات الع�رش الأخرية باخل�صو�ص، اإل اأننا مازلنا ندفع حلد اليوم 

ثمن ما �صاع من �صنوات ثمينة يف جمال التعليم، كما يف باقي اخلدمات الجتماعية.
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اجلامعة ورهانات احلا�سر : يت�سح من خمتلف الدرا�سات والتقارير املخ�س�سة لتطورات التعليم 

اجلامعي على ال�سعيد العاملي، اأن اجلامعة اأ�سبحت اليوم يف منطقة التقاطع بني جمالت ثالثة هي 

ال�سوق، والعلـم ومتطلبات الفكر النقدي. هذا يجعل اجلامعة تواجه انتظارات جمتمعية متناق�سة 

ومت�ساربة : فهي من جهة، مطالبة ب�سمان تكوين جماهريي للرفع من الكفاءات داخل املجتمع ؛ 

ويف ذات الوقت، يطلب منها انتقاء النخب وتكوينها. ثم اإنها تواجه حتدي اإنتاج املعارف الأ�سا�سية 

التي يتطلبها املجتمع، وتطلب منها، وُتطالب، من جهة ثانية، بامل�ساهمة يف جمهود البتكار ا�ستجابة 

حلاجيات ال�سوق ؛ هذا بالإ�سافة اإىل كونها مطالبة باإبداع فكر نقدي جتاه خمتلف ال�سلط. اإىل اأي 

حد تهياأت اجلامعة املغربية لتلبية هذه املطالب املت�ساربة وال�سطالع بوظائف اجلامعة احلديثة 

يف القرن احلادي والع�سرين ؟

العلم،  اإنتاج  التوفيق بني  التحديات:  العاملي تواجه هذه  امل�صتوى  جميع اجلامعات على 

لكن  النقدي.  الفكر  وتطوير  عملية  ومعرفة  اأطر  من  ال�صوق  متطلبات  مع  والتجاوب 

وظيفتها  تكن  مل  املغربية،  للجامعة  بالن�صبة  والفكرية.  القت�صادية  �صياقاتها  حالة  لكل 

الأ�صا�صية اإنتاج املعرفة من خالل البحث اجلامعي، بل توفري الأطر التي حتتاجها الدولة 

العايل  والتعليم  املغربية  اجلامعة  اأن  اعتبار  ميكن  بعد.  فيما  اخلا�ص  القطاع  ثم  بداية، 

اخلا�ص يقومان بهذه املهمة ب�صكل جيد، بدليل اأن املغرب ل يحتاج اإىل ا�صترياد الأطر 

من اخلارج، اإل بن�صب �صئيلة على الأقل. اأما يف م�صتوى البحث العلمي، فبالرغم من 

امليزانية ل  اأن هذه  اإل  التناوب،  املتزايد يف ميزانيته منذ بداية حكومة  الرتفاع الكمي 

التي  التقوميية  الدرا�صة  اإن  الإجمايل.  الداخلي  الناجت  ن�صبة  1% من  تزال دون م�صتوى 

اأجنزتها وزارة الرتبية الوطنية موؤخرا حول البحث اجلامعي يف جمالت العلوم الإن�صانية 

امل�صتوى.  هذا  على  املغربية  اجلامعة  تعرفه  الذي  الكبري  التخلف  توؤكد  والجتماعية، 

املو�صوع  باأهمية  الوعي  تنامي  هي  املحبطة  الو�صعية  هذه  يف  الإيجابية  النقطة  تبقى 

للبحث  احلاجة  عند  يتوقف  الوعي  هذا  لكن  واملمار�صني.  املقررين  من  كل  �صعيد  على 

العلمي املرتبط بال�صوق، ول يهتم بتطوير وت�صجيع الفكر النقدي. اإن العلوم الجتماعية 

النقدي والإبداع  الفكر  اأ�صا�صية يف تطوير  والإن�صانية، والآداب والفنون، وهي جمالت 

مقرري  من  ال�رشوري  بالت�صجيع  ول  امل�صتحق  بالعرتاف  حتظى  ل  زالت  ما  واخللق، 

اجلامعية. ال�صيا�صة 
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اجلامعة وجمتمع املعرفة : يف �سياق اقت�سادي دويل يت�سم بعوملة املبادلت التجارية، مل يعد 

ممكنا للمغرب الكتفاء بالتميز الذي كانت ت�سكله مواده الأولية وانخفا�س تكلفة يده العاملة. 

والبحث  بالبتكار  وتريته  تتحدد  مت�سارعا  منحى  اليوم  تتخذ  الدولية  املناف�سة  فا�سرتاتيجيات 

العلمي. لقد �سار اإنتاج الأفكار والب�سائع اجلديدة الأكرث فعالية، املحدد الأول للنجاح القت�سادي. 

اإىل اأي مدى ي�ساهم نظامنا اجلامعي يف التناف�س املعريف-القت�سادي العاملي ؟ وما ال�سبيل لالرتقاء 

به اإىل م�ستوى التحديات احلا�سرة ؟ 

القت�صاد املعومل يت�صم بالتقلبات ال�رشيعة، لي�ص فقط ب�صبب البتكارات املتجددة والتنوع 

املتوا�صل ملجالت ال�صتثمارات، لكن اأي�صا ب�صبب الأزمات املفاجئة، على غرار الأزمة املالية 

التي اندلعت من الأ�صواق املالية الأمريكية منذ ب�صعة اأ�صهر، اأو يف الأ�صواق اخلليجية حاليا 

)دجنرب 2009(، وما ميكن اأن يحدث من مفاجاآت غري متوقعة يف اأي حلظة. اإن الال�صتقرار 

اأ�صبح خا�صية من خ�صائ�ص القت�صاد املعومل، مبا يخلفه ذلك من انعكا�ص على �صوق 

ال�صغل والطلب على اخلربات ال�رشورية للحاجات الآنية. هذه التقلبات املتوا�صلة، متعار�صة 

مع الرتاكم املعريف الذي ظل التعليم اجلامعي ي�صعى اإىل اأن يحققه، ومع التقاليد الأكادميية 

التي ُيتوقع من املوؤ�ص�صات اجلامعية اأن تر�صخها وحترتمها. اإن القت�صاد املعومل يخلق حتديا 

اإ�صافيا للمعرفة اجلامعية، يتمثل يف �رشورة الإ�رشاع يف التاأقلم مع التقلبات املت�صارعة، ويف 

نف�ص الوقت، احلفاظ على التاأين ال�رشوري للتاأمل الفكري الر�صني. هذه الو�صعية تتطلب 

ابتكار تخ�ص�صات متنوعة، وب�رشعة، ملواكبة التقلبات، ولكن يف نف�ص الوقت، العمل على عدم 

التخلي عن املعارف التي ت�صمن حماية الرتاكم املعريف، والتوا�صل مع الرتاث التاريخي املحلي 

والوطني والعاملي. اإن هذه املعارف التي قد تبدو للبع�ص متنافية مع متطلبات ال�صوق، تلعب 

دورا ل غنى عنه ملواجهة الأ�صئلة الوجودية التي يطرحها الواقع املعومل الدائم التقلب واملحرّي. 

هذا الدور، وعلى عك�ص �صلع ال�صوق، ل ميكن ا�صترياده من اخلارج يف علب جاهزة.

اجلامعة وتناف�س املنظومات اجلامعية الدولية : توجد اجلامعة املغربية اليوم اأمام حتدي 

النخراط والتفاعل مع حميط دويل يتميز بتوحيد معايري التكوين دوليا. لقد بني تقرير جامعة 

اأن اجلامعات الناجحة هي تلك  �سانغاي اخلا�س بتقومي الأنظمة اجلامعية على امل�ستوى الدويل، 

التي تتوافر على مركبات جامعية �سخمة، وعلى موارد واإمكانيات هائلة تفيد يف اإنتاج املعرفة ون�سر 

اأزيد من عقدين  منذ  املغربي  النظام اجلامعي  اتخذه  الذي  امل�سار  مع  يتناق�س هذا  األ  ؟  ثمارها 

باإحداث مركبات جامعية �سغرية موزعة عرب خمتلف املدن، مما يوؤدي اإىل ت�ستيت املوارد وتكرار 

الأمناط التكوينية )كليات الآداب واحلقوق منوذجا( ؟
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لدينا يف املغرب جتارب متنوعة فيما يتعلق بحجم اجلامعات العمومية ومواقعها، ول اأعرف 

اإن كانت هناك اأبحاث اأجنزت يف املغرب حول العالقة بني حجم اجلامعات واإجنازاتها يف 

جمال البحث العلمي اأو بالن�صبة مل�صتوى التح�صيل لدى الطلبة. لكنني ل اأعتقد اأن هناك 

فرقا نوعيا بني اجلامعات ب�صبب التخلف العام يف جمال البحث، واأي�صا ب�صبب الت�صابه يف 

ة ومناهج التدري�ص. لو اأ�صفنا اإىل املقارنة التعليم العايل اخل�صو�صي، فال �صك  املواد املدر�صَّ

اأنه �صيكون له تفوق يف تهيئ خريجيه حلاجيات ال�صوق، لكنه يقت�رش على تخ�ص�صات 

حمدودة، مقارنة بتنوع تخ�ص�صات التعليم العمومي. كما اأن التعليم اخل�صو�صي يعتمد 

مع  املقارنة  �صبيل  على  واأبحاثهم.  وخربتهم  العمومي  التعليم  اأ�صاتذة  على  كبري  ب�صكل 

التعليم  اأن جودة  توؤكد يل  الأمريكية مثال،  للجامعات  فاإن معاينتي  اأخرى،  جتارب دول 

والبحث ل عالقة لها بحجم اجلامعة ول مبوقعها اجلغرايف. اإن هناك جامعات م�صهورة 

بالقيمة العلمية جلامعييها بالرغم من �صغر حجمها وقلة عدد طالبها وموقعها البعيد عن 

التجمعات احل�رشية. هذا التنوع يف حجم اجلامعات يف الوليات املتحدة، ي�صمح لالأ�صتاذة 

وللطلبة اأن يختاروا البيئة التي ت�صتجيب حلاجاتهم و�رشوطهم اخلا�صة التي ت�صاعدهم على 

التح�صيل والبحث. كما اأن توافر تكنولوجيا الت�صال يعمل با�صتمرار على تقلي�ص الفوارق 

يف ال�رشوط املادية للتعلم بني اجلامعات ال�صغرى والكربى.

مو�صوع اآخر ل اأعتقد اأنه حظي بالهتمام املطلوب لدينا هو ظروف احلياة اليومية للطالب، 

والتي ل تقت�رش فقط على اأدوات التعلم، بل ت�صمل وب�صكل اأ�صا�صي التن�صئة الجتماعية يف 

اجلامعة، وعالقة الطلبة ببع�صهم، والتحولت التي مير بها الطالب يف فرتة النف�صال عن 

اأ�رشته ومدينته اأو قريته اإىل ف�صاء اجلامعة املتعدد الثقافات واللغات واللهجات واملعتقدات 

والتقاليد. اإن الثقافة والقيم التي يتلقاها الطالب يف ممار�صة احلياة اليومية اجلامعية خارج 

الف�صل، ل تقل اأهمية عن املعرفة اجلامعية، ونحن يف حاجة اإىل مواكبتها عن طريق البحث 

الأكادميي.

ا�ستقاللية اجلامعة : هناك اأي�سا نقا�س علمي حول مو�سوع ا�ستقاللية اجلامعة. نريد اأن نعرف 

منكم ماذا يعني هذا ال�سعار وما هو م�سمونه يف التجربة املغربية ؟ ثم اإنه اإىل جانب ذلك، تطرح 

ق�سايا متويل التعليم اجلامعي، والعالقة بالقطاع اخلا�س والفاعلني القت�ساديني والنفتاح على 

املحيط املجتمعي العام. كيف تنظرون اإىل هذه املو�سوعات يف ال�سياق املغربي وعلى �سوء التجارب 

الأجنبية ؟

اجلامعة املغربية: اإرث املا�صي وحتديات امل�صتقبل



42

هناك جانبان لال�صتقاللية، اأولهما ال�صتقاللية الفكرية، التي تعني توفر املوؤ�ص�صات اجلامعية على 

اأكرب قدر من احلرية يف التفكري والبحث والتعبري. لدينا تقاليد يف ا�صتقاللية فكرية ن�صبية 

للجامعة، لكنها يف حاجة اإىل اأن ترت�صخ من خالل العرتاف باحلاجة ال�رشورية واملوؤكدة اإليها 

يف عامل اليوم، واأي�صا عن طريق العرتاف بوجود ممار�صات متنافية مع هذا املبداأ، والتي تكون 

�صحيتها م�صاريع اأبحاث ل تنجز ب�صبب غياب هذا التاأكيد ال�رشوري على اأهمية حرية البحث 

والتح�صيل على امل�صتوى اجلامعي باخل�صو�ص. اجلانب الثاين هو ال�صتقاللية املالية، التي تهم 

تقلي�ص الإجراءات البريوقراطية التي تعرقل عملية اتخاذ القرارات من طرف املوؤ�ص�صات اجلامعية 

وتطبيق براجمها بال�رشعة التي يتطلبها التنفيذ العملي والفعال. كما اأنها تهم م�صادر التمويل 

وتنويع هذه امل�صادر، لكي ل تبقى حم�صورة فقط يف م�صتوى وزارة التعليم ويف م�صتوى 

الدولة، بل من خالل تو�صيعها لت�صمل القطاع اخلا�ص والتمويل اخلارجي. لدينا جتارب متنوعة 

لكل هذه امل�صادر يف املغرب، ول يزال الرتاكم املحدود لهذه التجارب ل ي�صمح باإجراء مقارنات 

مهمة بعد. لكن جتارب دول اأخرى تربز اأنه يف الوقت الذي ت�صبح فيه تعددية موارد اجلامعات 

واقعا يت�صع عرب العامل، فاإن لكل م�صدر اإيجابياته و�صلبياته. التمويل من قطاعات حكومية 

يتميز بال�صتقرار، لكنه يخ�صع لإجراءات اإدارية حتد من فعاليته. متويل القطاع اخلا�ص يبقى 

حمدودا يف التخ�ص�صات ذات املردودية املادية على الآماد القريبة، لكنه يت�صم بفعالية يف التدبري 

والت�صيري. اإذا كان التمويل الدويل �صخيا اأحيانا، فاإنه يكون مرتبطا ب�رشوط حتد من ا�صتقاللية 

اتخاذ القرار على م�صتوى املوؤ�ص�صات واجلامعات املعنية. اأمام هذا الواقع الذي ل ميكن القفز 

عليه، فاإننا نالحظ اأن تق�صيما للعمل يرت�صخ مع تراكم التجارب، بني املوؤ�ص�صات اجلامعية ح�صب 

تنوع م�صادر متويلها. لكن يجب التنبيه اإىل اأن التمويل العمومي هو وحده امل�صمون حلماية 

التخ�ص�صات والأبحاث اجلامعية التي ل ت�صتجيب ل�رشوط ال�صوق، خا�صة يف جمالت العلوم 

الإن�صانية والجتماعية والفنون والآداب. فبالإ�صافة اإىل الأهمية الق�صوى لهذه املجالت على 

م�صتوى الهويات وتاأ�صي�ص �رشوط فهم الذات واحلوار مع الآخر والبحث عن جتاوز الواقع، فاإن 

دورها العملي موؤكد، لكنه ل يظهر ب�صكل مبا�رش ويف الأمد الق�صري.

اجلامعة والنموذج الليربايل اجلديد : يرى بع�س الباحثني )انظر مقالة كري�ستني مو�سلني 

�سمن مواد هذا العدد( اأن هناك توجها عامليا نحو خلق �سوق دولية للتعليم العايل، واأن هذا التوجه 

يف  يوؤدي  قد  مما  اجلديد،  الليربايل  القت�ساد  ومنوذج  ملنطق  اجلامعة  اإخ�ساع  على  يعمل  القوي 

الجتماعية  احلياة  يف  دورها  وحتييد  للجامعة  النقدية  الوظيفة  تروي�س  اإىل  املتو�سط  املدى 

وال�سيا�سية. هل توافق على مثل هذه القراءة ؟ 
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واإ�صكالت  تخلق حتديات  ال�صابقة،  مراحلها  كانت يف  كما  احلالية،  مرحلتها  العوملة يف 

حقيقية اأمام اجلامعات على امل�صتوى الوطني، ولكنها يف نف�ص الوقت، توفر فر�صا واإمكانيات 

جديدة غري م�صبوقة لال�صتفادة من املعارف والتجارب عرب خمتلف اأرجاء العامل. ما مييز 

العوملة اليوم عما �صبقها هي ال�رشعة الهائلة يف انتقال املعلومات واخلدمات، وا�صتمرار تطور 

متلكها  اإمكانية  يف  الالم�صاواة  من  يقل�ص  ب�صكل  اأثمانها  وتراجع  الت�صال  تكنولوجيا 

وتوظيفها. ميكن القول مثال، اإن الباحثني املغاربة يتمتعون بفر�ص الولوج اإىل املعلومات من 

مواقعهم يف املغرب، ب�صهولة اأكرب من اأي وقت م�صى. هذا ل يعني نهاية الالتكافوؤ بني املركز 

اليوم ت�صمح  الو�صعية  البحث اجلامعي، لكن  العاملي يف ظروف  ال�صعيد  والهوام�ص على 

بتحقيق تقدم اأكرب، اعتمادا على موارد اأقل مما كان يتطلبه الأمر يف ال�صابق. اأعطي مثال 

على ذلك، املكتبات الإلكرتونية عرب العامل، التي ميكن الولوج اإليها عرب ا�صرتاكات تقل�ص 

ب�صكل كبري تكاليف الأ�صفار التي كانت تتطلبها �رشورة الزيارات الفعلية يف املا�صي. ركزت 

العوملة  لكن  للعوملة حاليا.  الإيجابية  باعتباره منوذجا لأحد اجلوانب  املو�صوع  على هذا 

كما يبني �صوؤالكم حتدث يف ظل القت�صاد الليربايل الذي يجعل من الربح القيمة الأ�صمى 

واملعيار الأول يف تقومي النجاح والتقدم، والذي، بالرغم من الفر�ص التي يتيحها، فاإنه اأي�صا 

يتعار�ص مع فكرة امل�صاواة، بل اإنه يطور اأ�صكال جديدة من الفوارق، �صواء على امل�صتوى 

املحلي، اأو الوطني، اأو الدويل، لكون جمالت حتقيق الربح انتقائية ومتقلبة وغري �صبورة، 

ول تخلو من النهم والرغبة يف التو�صع وتر�صيخ الهيمنة. لقد ذّكرُت يف اإطار الإجابة عن 

ال�صوؤال ال�صابق با�صتمرار احلاجة اإىل التمويل العمومي ل�صد الفراغات التي ترتكها ح�صابات 

ال�صوق احلرة يف جمال التعليم اجلامعي. اأريد اأن اأ�صري اإىل اأن جتارب اجلامعات الأمريكية 

اخلا�صة ل توؤكد هذه التخوفات التي اأ�صري اإليها، بل على العك�ص من ذلك، فالعديد منها 

تبقى رائدة على ال�صعيد العاملي لي�ص فقط يف تطوير التخ�ص�صات غري املربحة ماديا ب�صكل 

الإن�صانية والفنون والعلوم الجتماعية، بل ويف متويل م�صاريع  مبا�رش، كالآداب والعلوم 

الأبحاث ذات الإ�صعاع الوا�صع يف هذه املجالت من موؤ�ص�صات مرتبطة بالقطاع اخلا�ص. 

لكن هذه الو�صعية تبقى نتاج تطور ا�صتثنائي هائل للراأ�صمالية الأمريكية، ولتقاليد ثقافية 

را�صخة متثلها مبادرات دعم ورعاية اخلوا�ص للفنون واملوؤ�ص�صات التعليمية. يف الوقت الذي 

من املحتمل اأن تربز فيه هذه املبادرات يف دول وثقافات اأخرى، بل ويتوجب البحث عن 

و�صائل ت�صجيعها وتطويرها يف بلدنا، فاإنه من غري املتوقع اأن ت�صل يف الأمد القريب اإىل 

م�صتوى تعوي�ص م�صوؤولية الدولة يف هذه املجالت. 
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اجلامعة يف قلب اقت�ساد املعرفة

1
بيري فيلتيز 

 ترجمة الب�سري تامر

جامعة حممد اخلام�ص-ال�صوي�صي، الرباط 

ينطلق بيري فيلتيز من واقع اجلامعة الفرن�سية ليو�سح، من خالل مقارنات عدة، التحولت 

الكربى التي ي�سهدها اليوم التعليم اجلامعي على ال�سعيد العاملي، وذلك يف ارتباط مبتطلبات 

النقدية  وظيفتها  على  اجلامعية  املوؤ�س�سة  حمافظة  و�سرورات  ال�سوق  وحاجات  التكوين 

التاريخية. كما يحدد الكاتب جمموعة من الإ�سالحات املطلوبة من اأجل اأن تتمكن اجلامعة 

الفرن�سية من رفع حتدي املناف�سة العاملية، ولعب دور مركزي يف اقت�ساد املعرفة.  

غدا احلديث عن م�صتقبل اجلامعة )باملعنى 

واملدار�ص  اجلامعات  اأي  للكلمة،  ال�صمويل 

العليا ومراكز البحث العمومية، وهي موؤ�ص�صات 

كانت منف�صلة عن بع�صها تاريخيا يف فرن�صا، 

اأكرث فاأكرث، كما  اأ�صبحت مرتابطة  اأنها  اإل 

هو ال�صاأن يف اأغلب الدول املتقدمة(، اإحدى 

النقا�ص والن�صغال على  التي تثري  الق�صايا 

الوطني. كان خربا �صعيدا عندما  امل�صتوى 

مبا�رشة  الختيار،  ونعم  احلكومة،  اختارت 

اإ�صالحات �رشورية ت�صاعد اجلامعات على 

جتاوز �صعوباتها واإعادة تنظيم هياكلها )يف 

ت�صكيل  واإعادة  ال�صتقاللية،  تعزيز  جمال 

دور  واإعطاء  الفعالة،  وغري  الوافرة  املجال�ص 

. اإل اأن هذه الإ�صالحات 
2
فاعل اأكرث للرئي�ص(

ينبغي اأن تندرج �صمن منظور وا�صع للرهانات 

الكربى التي �صتواجهها اجلامعة على املدى 

املتقدمة،  البلدان  ففي  والبعيد.  املتو�صط 

بداأت اجلامعة يف تغيري مرجعيتها ؛ بعبارة 

موجزة : فبعدما كانت اجلامعة منح�رشة 

يف تخ�ص�صها على تكوين الأطر العليا ثم 

الأطر املتو�صطة، اأ�صبحت، يف اإطار اقت�صاد 

وجمتمع املعرفة اليوم، موؤ�ص�صة مركزية يتحدد 

بها جانب كبري من م�صرينا امل�صرتك.

كون  املو�صوع يف  هذا  التعقيد يف  يكمن 

بها يف  األقي  وقد  نف�صها  وجدت  اجلامعة 

هذا الف�صاء املركزي وغري امل�صتقر للمجتمع 

والقت�صاد؛ ف�صاء تخرتقه توترات وتناق�صات 

وفر�ص يلتقي فيها كل من ال�صوق والعلم، 

ومتطلبات اإعمال الفكر النقدي. 
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مناذج جديدة لالإبداع التكنولوجي...

يوجد اقت�صاد املعرفة اليوم يف نقطة تقاطع كل من الديناميات العلمية والتكنولوجية 

من  كان  اإذا  العاملية.  املبادلت  ان�صياب  بفعل  متحول  تناف�صي  و�صياق  اجلديدة 

ال�صعب الف�صل ما بني التحولت التي تعرفها التكنولوجيا و�صياقها القت�صادي، 

فاإن بالإمكان تلخي�صها يف ب�صع كلمات تعد مبثابة مفتاح للمو�صوع. 

اأو  ال�صناعة  يف  امل�صتخدمة  التقنيات  ت�صتند   : الأ�سل  يف  امل�ساألة  اإىل  لنعد 

القت�صاد عموما اإىل معارف من م�صتوى عال تتعلق مب�صارات اأولية ت�صفها العلوم 

اأكرث  التطبيقية مبا�رشا  والتقنيات  العلوم  الرابط ما بني هذه  اأ�صبح  لقد  احلقة : 

ويتقاطع عر�صيا مع احلقول املنبثقة عن التقاليد القدمية لفروع �صناعية اأو حرفية. 

هكذا، ففي جمال املواد )التعدين وتقنيات اخل�صب واخلر�صانة، الخ.( اأعيد النظر يف 

التق�صيمات القدمية بعدما اأمكن التو�صل اإىل مواد تلبي احلاجة بال�صبط يف ارتباط 

مبا�رش باخل�صائ�ص املجهرية، مثلما هو احلال بالن�صبة للمواد الدقيقة التي ت�صكل 

مثال حلركة تنطبق اأي�صا على املواد املعتادة. كما اأن الطب، وهو الفن الأمربيقي، 

بداأ يرتبط هو اأي�صا وتدريجيا باملعارف الأكرث تقدما يف الإحياء اجلزيئي واجليني، 

ونف�ص ال�صيء بالن�صبة للمالية احلديثة التي ت�صتند كليا اإىل الريا�صيات، التي كانت 

تعد من العلوم الأ�صا�صية قبل ع�رشين �صنة.

الرقمية  املقاربات  تعميم  بفعل  الرتابطات  هذه  ازدادت   : العر�ساين  الت�سابك 

والنت�صار الالحمدود على ما يبدو لالإعالميات والنمذجة والتقليد ال�صوري، لكونها 

تقيم بدورها ج�صورا ما بني جمالت كانت بالأم�ص منف�صلة عن بع�صها البع�ص. 

فمن العجيب حقيقة اأن نرى اليوم جمموعة من امل�صاكل املتنافرة على ما يبدو وقد 

انكب عليها اليوم فريق متخ�ص�ص يف الريا�صيات التطبيقية، يف جتاوز تام لتلك 

التق�صيمات ما بني التخ�ص�صات التقليدية. 

اأي  اخلدمات،  اأو  املنتوجات  لبع�ص  البتكارات  من  كبريا  عددا  اإن   : التهجني 

مكونات  تركيب  عن  اليوم  ناجتة  هي  وزبائن،  م�صتعملني  لها  جتد  الخرتاعات، 

وتقنيات )�صلبة كانت اأو برجميات( عديدة. لقد غدت ال�صيارة منتوجا اإلكرتونيا 

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
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بقدر ما هي اأي�صا منتوج ميكانيكي، ويف عامل التكنولوجيات الدقيقة، يتم اليوم 

جمع كل اأنواع الوظائف مثال على رقاقة اإلكرتونية يف منتهى ال�صغر ق�صد اإجناز 

ت�صخي�صات بيولوجية كانت تتطلب عادة خمابر تتوفر على جتهيزات ذات كفاءات 

يعد ممكنا  التي مل  البيولوجيا احلديثة  اآخر يف جمال  تقنية هائلة. هناك مثال 

ت�صورها دون الإعالميات ؛ بحيث اأن �رشكة مثل I.B.M. اأ�صبحت معنية بالبحوث 

من  درجة  على  اأ�صبح  التهجينات  تنوع  اإن  ثم  البيولوجيا.  ميدان  الأ�صا�صية يف 

النت�صار ي�صعب معها احلديث اليوم عن »اأنظمة تقنية« كما عرفت خالل الثورة 

 Antoine ال�صناعية الأوىل اأو الثانية. فمثلما عرب عن ذلك جيدا اأنطوان بيكون

Picon، فاإن عامل التقنيات اليوم اأ�صبح �صبيها مبنظر اأكرث منه بنظام : فهو خليط 
. اإن 

3
غريب من النظام والفو�صى على النحو الذي تغدو فيه كل امل�صارات ممكنة

التداخل ما بني املعارف مل يعد مو�صة ميكن الأخذ بها، بل اإنه بات يف �صلب 

املتطلبات ال�صناعية اليوم. 

بالطبع، فهذه التحولت ل جتري جميعها فقط يف عامل الأفكار والهند�صة فح�صب، 

واملتوا�صل  املتجدد  البتكار  اأجل  �صباقا حمموما من  العمق  اإنها تعك�ص يف  بل 

بني الفاعلني القت�صاديني؛ �صباق �صاق تولد مبثابة نتيجة مبا�رشة للعوملة. فعال، 

فاإن  معوملة،  التناف�ص  حلبة  وت�صبح  لالأ�صواق،  جغرافية  حماية  كل  تزول  فعندما 

ا�صرتاتيجيات التناف�ص من خالل التكلفة ت�صحى م�صتحيلة )بالن�صبة للبلدان ذات 

تكلفة ال�صغل املرتفعة( اأو غري م�صتدامة )مبا يف ذلك البلدان ذات الأجور ال�صعيفة(، 

الأفكار  العمل بذكاء، وابتكار  اأي  التناف�ص من خالل البتكار هو احلل؛  ويبقى 

واملنتوجات اجلديدة ب�رشعة باعتبارها حتقق فعالية اأكرث على املدى املتو�صط، بدل 

العمل بكثافة كبرية وباأثمان منخف�صة اعتمادا على اأفكار الآخرين. هذا يعني اأي�صا 

اأن تق�صيم العمل يف العامل لن ي�صتمر على ال�صاكلة املعروفة : الأدمغة يف الغرب 

.
8
وامل�صانع واخلدمات املندجمة يف ال�رشق اأو يف اجلنوب

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
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وظائف  اجلامعة  عاتق  على  لقد جتمعت 

وانتظارات خمتلفة جدا : تكوين الأعداد 

العامة  للمتطلبات  مواكبة  يف  الكبرية 

وانتقاء  متقدم،  جمتمع  يف  للتاأهيل 

املعارف  وتنمية  امل�صرية،  النخب  وتكوين 

تبا�رش  هيئة  على  واملحافظة  الأ�صا�صية، 

النقد اإزاء احلكام كيفما كانوا، وامل�صاهمة 

وثيق  ارتباط  يف  البتكار  جمهود  يف 

وبحكم  القت�صاد.  بعامل  فاأكرث  اأكرث 

قام  بلدنا  فاإن  خا�صة،  تاريخية  ظروف 

موؤ�ص�صات  بني  ما  الوظائف  هذه  بتوزيع 

الأعداد  تكوينات  بني  ما  فالتمييز  عدة. 

على  النخبوية  والتكوينات  الكربى 

مبعنى  قائما  يزال  وما  كان  اخل�صو�ص، 

منذ  ب�صيطا  امل�صهد  كان  لقد  الكلمة. 

فقد   : خلت  �صنة  ثالثني  اأو  ع�رشين 

اقت�رشت اجلامعات على تكوين املدر�صني 

املتنامي  الثالث  للقطاع  املتو�صطة  والأطر 

القانون  عن  النظر  وبغ�ص  بينما،  اآنذاك، 

بالتكوينات  املدار�ص  تكفلت  والطب، 

امل�صريين  اختيار  اأ�صا�ص  على  املهنية 

العلمي،  البحث  اأما  الأوىل.  دائرتها  من 

املخت�صة،  املوؤ�ص�صات  ببع�ص  اأنيط  فقد 

العلمي،  للبحث  اجلامعي  املعهد  مثل 

ومفو�صية الطاقة النووية، واملركز الوطني 

امل�صهد  هذا  اأن  اإل  الف�صائية،  للدرا�صات 

تغري منذ مدة. 

جبارة  خطوات  اجلامعات  قطعت  لقد 

اأغلب  يف اجتاه »املهنية« ؛ حيث اندمج 

للبحث  اجلامعي  املعهد  من  الباحثني 

العلمي يف وحدات جامعية خمتلطة. كما 

اأقامت بدورها روابط  املدار�ص الكربى  اأن 

بحث مع اجلامعات. لكن اإذا ما بداأ التمايز 

بالن�صبة  يزول  »الأفقي«  امل�صتوى  على 

متايزا  اأن  الوا�صح  من  فاإن  للوظائف، 

»عموديا« اأ�صبح �رشوريا ول حميد عنه 

بامل�صاواة  تنادي  التي  القوى  كانت  مهما 

كل  تكون  فلن  الفرن�صية.  الطريقة  على 

الأوىل  اخلطوط  على  اجلامعية  الأقطاب 

اأن  ينبغي  لذا،  الدويل.  التناف�ص  يف حلبة 

القيام  بدل  بينها  فيما  ما  برتاتبية  نقبل 

اإن  خجولة.  بطريقة  منها  البع�ص  برتقية 

بالرتتيب  اأ�صا�صا  تتعلق  املوالية  املالحظات 

اأعتقد  لكنني  اجلامعي.  لنظامنا  الدويل 

يف نف�ص الوقت اأن كل العنا�رش متداخلة 

ميكن  ل  الرتتيب  هذا  واأن  بع�صها  مع 

من  احلا�صمان  فالور�صان  يبقى جامدا.  اأن 

وجهة نظري هما اأول جناحنا يف اأ�صواق 

�صلك  تنمية  وثانيا  املهولة،  التكنولوجيا 

اإجازة ع�رشية ودينامية ودميقراطية. هما 

مبعنى  واحدة،  طبيعة  من  لي�صا  ور�صان 

باأعمال  القيام  ي�صتوجب  منهما  كال  اأن 

خمتلفة، لكنهما، مع ذلك، غري م�صتقلني 

الواحد عن الآخر. 

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
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املوؤ�س�سة اجلامعية يف حراك 
وتوتر 

والواقع  باجلمود،  اأحيانا  اجلامعة  تو�صف 

تنظيمي  اإطار  من  ورثته  مما  بالرغم  اأنها 

التق�صيمات التي متت غداة  معيق ب�صبب 

�صافاري،  قانون  وخا�صة   ،1968 اأحداث 

م�صتوى  على  كبريا  تطورا  حققت  فقد 

املجتمع،  يحمله  الذي  والت�صور  املمار�صة 

.
5
وكذا اجلامعيون اأنف�صهم عن موؤ�ص�صتهم

اأول : اإن اجلامعة من حيث هي اإقليم يقع 

ع�صرية  وحتكمه  جمتمعنا  هام�ص  على 

الأكادمييني، يوجد اليوم يف �صلب التحول 

تبادر  اأن  ذلك  على  اأدل  ل  القت�صادي. 

النفتاح  اإىل  الرتابية  واملجالت  اجلامعة 

اجلماعات  بادرت  وحيث  بع�صها،  على 

»جامعتها  من  كل  التقرب،  اإىل  املحلية 

عليه  ينطوي  مبا  منها  وعيا  اخلا�صة«، 

)على  حملية  اقت�صادية  فوائد  من  الأمر 

الأقل يف املدى القريب(.

ثانيا : بعد اعتمادها على تنظيم اإداري 

ويجلب  بالعتمادات  التو�صل  لها  يتيح 

لها »زبائن«، بداأت اجلامعات تدرك اأنه مل 

يعد باإمكانها احل�صول على املوارد اإل من 

خالل الدخول يف معرتك التناف�ص، ناهيك 

التناف�ص  باأن  اليوم  احلا�صل  القتناع  عن 

ولي�ص  اجلامعات،  بني  اأي�صا  هو  الدويل 

فقط ما بني العلماء اأو املخابر. 

كان  ما  بعد  اجلامعات،  بداأت   : ثالثا 

اأ�صا�صا،  بالعر�ص  حمكوما  اللتزام  هذا 

عليها  اأن  تدرك  املدر�صني،  مب�صالح  اأي 

حاجات  اهتمامها  �صلب  يف  ت�صع  اأن 

هذا  ي�صح  عام.  ب�صكل  واملجتمع  الطلبة 

بالن�صبة لتحديد م�صالك  على اخل�صو�ص 

من  تنطلق  كانت  ما  غالبا  التي  التمهني، 

اأكرث  اأن�صطة املدر�صني  التو�صع يف  حاجات 

.
6
مما تاأخذ بانتظارات اأ�صواق ال�صغل

بريوقراطي  تنظيم  للجامعات   : رابعا 

بالدرجة الأوىل، لكنها بداأت تتحول اأكرث 

فاأكرث اإىل »مقاولت لالأدمغة«، مما يف�رش 

يف  احلية  قواها  لدى  اجلاحمة  الرغبة 

احلفاظ على ا�صتقالليتها املتزايدة.

خام�سا : لكونها، اأي اجلامعات، تنظيمات 

غيورة جدا على ا�صتقاللها، فقد كانت تعترب 

اأنها غري مطالبة بتقدمي احل�صاب �صوى لنف�صها 

فقط. اأما اليوم، ونظرا لكونها تقوم بتدبري 

ا�صرتاتيجية،  معارف  وتنتج  عمومية  اأموال 

فقد بات لديها القتناع اأكرث فاأكرث باأن عليها 

اأن تقدم احل�صاب للمجتمع.

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
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معامل  الأفق  يف  تتو�صح  بداأت  هكذا، 

ما قد ي�صطلح عليه البع�ص بـ »منعطف 

لي�ص  والذي  ؛  للجامعة  بالن�صبة  ليربايل« 

جاء  طبيعيا  مطلبا  �صوى  احلقيقة  يف 

نتيجة لن�صج وحداثة ظلت، لوقت طويل، 

املثري  متجاوزة.  هياكل  لدن  من  مرفو�صة 

به  يطالب  املنعطف  هذا  اأن  الأمر  يف 

حد  على  والي�صار  اليمني  من  كل  ويقبله 

�صواء. اأريد هنا اأن اأ�صيف مالحظة : اإذا 

�صمنه  يربز  تاأرجحا  اليوم  نعي�ص  كنا  ما 

اأمثل،  خيار  مبثابة  الأمريكي  النموذج 

فينبغي اأن ل نت�صور اأن تعاي�ص الرهانات 

العديدة »لقت�صاد املعرفة« �صيكون �صلميا 

بال�رشورة. اإن التََّما�ص املوجود ما بني العلم 

الذي مييز هذا القت�صاد، ي�صع  وال�صوق 

ال�صوق  رهانات  مع  عالقة  يف  اجلامعة 

العقود  ب�صكل غري م�صبوق. لقد �صهدت 

الأجنلو�صك�صوين على  العامل  الأخرية يف 

فيما  مت�صابك  ن�صيج  بروز  اخل�صو�ص 

ال�صناعي  والبحث  اجلامعية  البنيات  بني 

وتثمني ال�صوق. لقد �صمح قانون باي-دول 

)1980( للجامعات )والأ�صاتذة الباحثني( 

براءات،  باأخذ  املتحدة  الوليات  يف 

وحت�صيل املداخيل املرتتبة عنها، خ�صو�صا 

اإىل  اأدى  مما  احلياة،  علوم  جمالت  يف 

حتولت عميقة. اإل اأن هناك من يرى يف 

هذا التداخل املتزايد خطرا على اأخالقيات، 

مادام  نف�صها،  اجلامعة  اأ�ص�ص  وعلى  بل 

العلمي  البحث  نتائج  و�صول  �صيعرقل 

املحور  ي�صكل  ذلك  اأن  علما  العموم،  اإىل 

من  اأنه  كما   .
7
احلديث للعلم  الأ�صا�صي 

الغرابة مالحظة هذا النمو املتزايد لأ�صكال 

العلمي  املنطق  بني  ما  جتمع  هجينة 

واملنطق التجاري. لعل اأح�صن مثال يكمن 

التي  احلرة،  الربجميات  جمموعات  يف 

مفتوح،  تعاوين  بناء  قواعد  وفق  ت�صتغل 

اأقرب  باأ�صلوب  لالأقران  احلكم  فيه  يكون 

للعمل اجلامعي والعلمي، مقارنة باملقاولت 

كل  حتطيم  من  متكنت  التي  التجارية 

احتكار للجامعات يف هذا امل�صمار. هكذا، 

العامل جتمعات جديدة ميكن  ظهرت يف 

على  تعتمد  جامعية«  »�صناعية  اعتبارها 

جمموعة من اأدوات البحث التي جتمع ما 

بني الربامج التامة ومراكز النقل واملحا�صن 

يبداأ  مل�صار  م�صكلة  اجلامعي،  الو�صط  يف 

من البحث يف �صبغته النظرية املح�صة اإىل 

اأن ينتهي يف �صكل الأن�صطة الأكرث جتارية 

؛  التقليدي  اخلطي  النموذج  اتباع  دون 

ذلك  عك�ص  على  عنه  تتمخ�ص  حيث 

حلقات من كل نوع، وم�صارات خمت�رشة 

و�صبكات غري متوقعة على الإطالق. الأهم 

اجلديدة  والتهجينات  الرتابطات  هذه  اأن 

اآخر  تاريخي  دور  تهمي�ص  اإىل  توؤدي  ل 

للجامعة وهو الأهم من دون �صك ؛ اأعني 

ال�صلطة  جتاه  كلية  املحمي  النقدي  الدور 

احلاكمة. اأقتب�ص بهذا ال�صدد قول ديريدا 
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اأن  ينبغي  اجلامعة  وجود  اأن   Derrida

. ينبغي اأن ت�صمن 
8
يكون بدون اأي �رشوط

ال�صوؤال  لطرح  م�رشوطة  غري  »حرية  لها 

حتى يف  اأنه  حني  القرتاح«، يف  وتقدمي 

رجال  فم�صلحة  التكنولوجيا،  جمالت 

ال�صناعة اأنف�صهم تكمن ول �صك يف �صمان 

حرية تامة للبحث الأويل باعتباره الأ�صل 

والبتكارات  الخرتاقات  لكل  والأ�صا�ص 

غري  احلرية  هذه  ت�صكل  ل  بينما  الهامة، 

ففي  بال�رشورة.  �صيا�صيا  مطلبا  امل�رشوطة 

نعرفها  التي  )املربرة(  احلركة  هذه  خ�صم 

نحن يف فرن�صا، والتي ت�صعى لتقوية الروابط 

اأن  ينبغي  واجلامعات،  القت�صاد  بني  ما 

اأذهاننا هذا املوقف الغريب  ل يغيب عن 

اإزاء  الوقت  نف�ص  يف  واخلارجي  الداخلي 

املجتمع التقني-القت�صادي، والذي اأ�صبح 

منتميا للما�صي اأكرث من اأي وقت م�صى، 

األ وهو املوقف النقدي للجامعة. 

عوملة  عن  احلديث  ينبغي  هل 

للتعليم العايل ؟ 

اإن فكرة عوملة التعليم العايل تبقى غام�صة 

اإذا مل نقم بتو�صيحها. بداية، ينبغي التمييز 

ما بني ثالثة جوانب : الأول يخ�ص فر�ص 

اأما  التكوين،  عرو�ص  والثاين  الت�صغيل، 

الثالث، فيتعلق باحلركية الدولية للنخب. 

مازالت مطبوعة  العايل  التعليم  اأنظمة  اإن 

بلد.  لكل  الوطني  بالطابع  كبري  حد  اإىل 

على  خا�ص  ب�صكل  الأمر  هذا  ينطبق 

اأوروبا حيث يختلف التاريخ اجلامعي من 

الدولة  تاأ�صي�ص  بعد  ذاك،  اإىل  البلد  هذا 

القومية على اأنقا�ص الف�صاء الدويل املوحد 

الرامية  اجلهود  اأن  اإل  الو�صطى.  للع�صور 

اجلامعي  التكوين  م�صارات  توحيد  اإىل 

حققت مع ذلك تقدما ملحوظا. فربنامج 

كونه  من  بالرغم   ،Erasmus اإيرا�صمو�ص 

الطلبة  اأعداد  من  كبري  ب�صكل  �صاعف 

ذلك  مع  بقي  عددهم  اأن  اإل  املتنقلني، 

عندما  خ�صو�صا  ؛  �صعيفا  جممله  يف 

مثلما  لالأ�صاتذة  اأوروبية  �صوق  تتوافر  ل 

)التناف�صية(  لل�صوق  بالن�صبة  احلال  هو 

التوظيف  اأن  اإذن  الوا�صح  الأمريكية. من 

�صتظل،  للطلبة  بالن�صبة  ال�صغل  وفر�ص 

وملدة طويلة، يف اأغلبها وطنية وجهوية، اإن 

، اإل اأن الأمور تعرف تغريا 
9
مل تكن حملية

كبريا بالن�صبة لأنواع املهن الأكرث تاأهيال اأو 

املهن، وكذا  الأكرث مهنية. فبالن�صبة لهذه 

للعديد من املهن اخلا�صة بالأطر املتو�صطة، 

دخلنا يف عامل يقوم فيه امل�صغلون باحلث 

على التناف�ص ما بني الطلبة املتخرجني من 

اأنظمة وطنية خمتلفة على نحو مل يعودوا 

املوجودة  الرتاتبية  بتلك  م�صتاأن�صني  معه 

ما بني اجلامعة واملدار�ص الكربى، وما بني 

�صتكون  فالأ�صبقية  نف�صها.  الأخرية  هذه 
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اإذن لل�صهادات التي �صت�صبه يف هذه احلالة 

عالمات )دولية( ل ت�صمن كفاءات متخ�ص�صة 

فح�صب، بل ت�صمل اأي�صا كفاءات نوعية مثل 

اإتقان اللغة الإجنليزية ونوع من القابلية للعمل 

على امل�صتوى الدويل. لقد اأدرك ذلك اأبناء 

ال�رشائح الجتماعية العليا الذين ي�صتغلون كل 

الفر�ص لتح�صيل جتربة دولية. هكذا، يت�صح 

التمييز ما بني موؤ�ص�صات متوجهة اأ�صا�صا نحو 

�صوق عمل دولية، واأخرى تعمل فقط لأجل 

اأ�صواق حملية ؛ فاإىل اأي حد ميكن اعتبار 

هذا التمييز غري دميقراطي ؟ كان �صيكون 

كذلك لو كان هذا التمييز مت�صلبا، يف حني 

الدميقراطية  اإن  لذلك.  خمالف  الأمر  اأن 

احلقيقية لي�صت يف تعميم وفر�ص منوذج 

 ،
10
اجلامعة بامل�صاواة »باعتبارها خدمة قرب«

متييز  اأي  ودون  للجميع،  ال�صماح  يف  بل 

اجلغرايف،  اأو  الجتماعي  الأ�صل  ب�صبب 

بولوج م�صالك المتياز. بهذا ال�صدد، ميكن 

الت�صاوؤل عن اآثار الفروع واجلامعات الكربى 

غري الكافية مع ذلك، رغم تكاثرها يف فرن�صا. 

اأن نقرتح على  األي�ص من الأف�صل، عو�ص 

�صباب بولونيا، اأو كايل، اأو نيم متابعة الدرا�صة 

يف جامعة حملية، اأن ن�صجعه ون�صاعده )مبا 

يف ذلك ماديا( ليوا�صل درا�صته يف ليل اأو 

بروك�صيل اأو مونبوليي اأو بر�صلونة ؟ 

التدويل  هذا  من  الثاين  اجلانب  يتعلق 

نفكر  فلكي  العايل.  التعليم  بعرو�ص 

التعليم،  هذا  م�صتقبل  يف  �صليمة  ب�صفة 

علينا اأن نفهم اأن هذا الأخري، ورغم كونه 

منتميا و »ب�صكل طبيعي« للقطاع العام، 

اإل اأنه ميتلك مع ذلك خ�صائ�ص �صناعة 

حتتل  اأن  باإمكانها  تناف�صية  خدمات 

مثل  اجلديد،  القرن  يف  الأوىل  املراتب 

تتقا�صم  التي  وال�صحة  الرتفيه  �صناعات 

معها الكثري من املميزات. وهناك اإمكانات 

لقد  املجال.  هذا  يف  هائلة  �صوق  لربوز 

لوا  ح�صَّ الذين  الرا�صدين  ن�صبة  ت�صاعفت 

بلدان  يف  جامعي  م�صتوى  من  موؤهالت 

منظمة التعاون والتنمية القت�صادية خالل 

اأن  كما  املا�صية.  �صنة  والع�رشين  اخلم�صة 

الدول ال�صاعدة بداأت تعرف نف�ص الظاهرة 

مثلما هو احلال يف كل من الهند وال�صني 

والفيتنام وغريها. هذه الدول راهنت وما 

الرتبية.  على  كبري،  وب�صكل  تراهن،  زالت 

نخبويا  زال  فما  فيها،  اجلامعة  ولوج  اأما 

اإىل حد كبري، ما دام عدد حمدود جدا 

تعط�صه  منطلق  ومن  فيها،  ال�صباب  من 

للرتقي الجتماعي، هو الذي �صيكون من 

املرموقة  الكربى،  اجلامعات  ولوج  ن�صيبه 

فاإن  مت،  من  الدولية.  اأم  الوطنية  منها، 

تنطوي  كربى  م�صتقبلية  »اأ�صواقا«  هناك 

على عرو�ص جديدة يف هذا املجال ؛ وهي 

اأ�صواق واعدة بحكم ما يتوافر يف اآ�صيا من 

اعتمادات ب�صكل خا�ص، ومدى ا�صتعداد 

لبذل  هناك  ال�صاعدة  الو�صطى  الطبقة 
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كل اجلهود من اأجل ال�صتثمار يف تعليم 

يحدث  اأن  �صاأنه  من  الطلب  هذا  اأبنائها. 

تغيريا عميقا يف الأنظمة اجلامعية العاملية، 

اأثر  العتبار  اأخذنا بعني  ما  اإذا  خ�صو�صا 

النرتنيت والبنيات التقنية لالت�صالت التي 

بداأت تنت�رش على امل�صتوى العاملي. 

والتجمعات  الت�صاركات  من  العديد  هناك 

الظهور.  يف  فعال  بداأت  التي  املمكنة 

بداأت  الكربى  التقليدية  فاجلامعات 

تعر�ص خدماتها عرب ال�صبكة. اأما املركبات 

اجلامعية الفرتا�صية كليا، فاإنها ل تبدو 

الأمور  اأن  اإل  متوقعا،  كان  كما  واعدة 

مر�صحة للتغيري يف اأي وقت. كما اأن بع�ص 

تقرتح،  اأن  باإمكانها  اجلامعات-املقاولت 

عن  و�صهادات  تكوينات  النرتنيت،  عرب 

طريق توفري و�صي اأو م�رشف عرب ال�صبكة، 

مقابل ب�صعة اآلف من الأورو يف اأي مكان 

عرب العامل. ومتنح جامعة فونك�ص )ولية 

اخلا�صة  املجموعة  متلكها  التي  اأريزونا(، 

�صهادات  البور�صة،  يف  وامل�صنفة  اأبولو 

را�صدين  اأغلبهم  طالب   280.000 لـــ 

مركبا   239 من  انطالقا  م�صتخدمني 

مقابل  اآ�صيا،  يف  يوجد  بع�صها  جامعيا، 

من  اإن  ن�صبيا.  منخف�ص  �صعر  متو�صط 

كانت  عمومية  النخبة،  جامعات  م�صلحة 

املبا�رش،  بالتكوين  حتتفظ  اأن  خا�صة،  اأم 

واأن تعمل على ا�صتقطاب وانتقاء طلبة مع 

العمل على اإن�صاء فروع اأجنبية اأو »عالمات« 

كما هو احلال بالن�صبة لل�رشكات متعددة 

انت�صارها. لقد با�رشت  اجلن�صية يف بداية 

الإجنليزية  اأو  الأمريكية  اجلامعات  بع�ص 

هذا امل�صار فعال، بل اإن بع�ص الدول قررت 

اأ�صال اأن جتعل من التعليم العايل �صناعة 

ت�صديرية مبعنى الكلمة، مثلما فعلت كل 

الأخرية،  فهذه  واأ�صرتاليا.  نيوزيلندة  من 

 21000  ،1988 �صنة  ت�صم  كانت  بعدما 

اليوم  ت�صتقبل  اأ�صبحت  اأجنبي،  طالب 

منهم   %83 طالب،   150.000 من  اأزيد 

 12 تناهز  مداخيل  لها  يوفرون  اآ�صيويون 

)ت�صاوي  ال�صعبة  العملة  من  دولر  مليار 

مبلغ مداخيل الطلبة الأجانب يف الوليات 

املتحدة(، حيث بات التعليم العايل يحتل 

املرتبة الثانية يف �صادرات البالد. 

اجليو�صيا�صي  الرهان  تاأكيد  ينبغي  اأخريا، 

العاملية،  النخب  تكوين  ميثله  الذي  الهام 

وخا�صة تلك املوجودة يف البالد ال�صاعدة، 

بهجرة  تت�صم  تعد  مل  ظرفية  يف  وذلك 

اأحادي فح�صب، بقدر  الأدمغة يف اجتاه 

ما اأن هناك تنقالت لها يف كل الجتاهات. 

اليوم  فيه  ترتكز  واحدا  بلدا  هناك  اأن  اإل 

على  الطلب  هذا  من  ال�صاحقة  الأغلبية 

بالوليات  الأمر  يتعلق  النخب؛  تعليم 

املتحدة الأمريكية، التي يعتمد فيها البحث 

التكنولوجي والعلمي يف اأغلبه )باأكرث من 
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60%( على عاتق ال�صباب الأ�صيوي. هذا 

اأ�صا�صي لأن القت�صاد املعومل مل يعد  اأمر 

اإىل ما تقوم به ال�رشكات متعددة  ي�صتند 

اجلن�صية فح�صب، بل اأي�صا اإىل ما تقوم به 

اجلماعات املهاجرة يف ال�صتات كما يت�صح 

البلد  هذا  تايوان،  مثال  خالل  من  ذلك 

العاملي  القت�صاد  مكانته يف  احتل  الذي 

املتخرجون  مهند�صوه  به  قام  ما  بف�صل 

اأو  الأمريكية،  اجلامعات  من  العائدون 

الأقطاب  اأو  اإ�رشائيل  مثال  خالل  من 

اأوروبا،  بينما جند   ،
11
للمعلوميات الهندية 

البعد  كل  بعيدة  خا�ص،  ب�صكل  وفرن�صا 

منها  عديدة،  لأ�صباب  التيارات  هذه  عن 

مثل  م�صهورة  »عالمات«  اأو  روؤية  غياب 

تعبئة  على  قادرة  �صتانفورد،  اأو  هارفارد 

فارق  جانب  اإىل  تفوقا،  الأكرث  ال�صباب 

بالن�صبة  املرتدية  ال�صتقبال  وظروف  اللغة 

لل�صكن، وخا�صة يف باري�ص. 

ملاذا تلعب الأقطاب اجلامعية 

دورا مركزيا يف القت�ساد 

اجلديد ؟ 

نالحظ  القائم،  للو�صع  ت�صخي�صنا  عند 

واملركبات  اجلامعات  اإن  يلي:  ما  اأ�صا�صا 

ال�صناعية اجلامعية التي منت حول جامعات 

�صاحبة  هي  باتت  الأوىل،  الدرجة  من 

اقت�صادية  تنمية  كل  يف  احلا�صم  الدور 

على  للوقوف  الدول.  بني  ما  تناف�صية  اأو 

واإىل  بو�صطون،  اإىل  الذهاب  ينبغي  ذلك، 

اأو  �صنغهاي  اإىل  وكذا  ال�صليكون،  وادي 

�صنغافورة ملعرفة اإىل اأي حد ت�صكل هذه 

التي متثل اجلامعات قلبها  الثقافية،  البوؤر 

لقد  للتنمية.  اجلديدة  املحركات  الناب�ص، 

 Aghion اأغيون  املوؤلفان  ذلك  اإىل  اأ�صار 

، حني حتدثا عن التعليم 
12Cohen وكوهني

ال�صتدراكية  القت�صاديات  يف  العايل 

ل  حيث  معروفة  لتكنولوجيا  امل�صتخدمة 

يلعب دورا حا�صما يف النمو، بينما جنده 

ي�صتعيد دوره املركزي املاكرو اقت�صادي يف 

اقرتابنا  مبجرد  البتكارية  القت�صاديات 

الأول  الهدف  التكنولوجيا.  حدود  من 

توفري  يف  يكمن  يعد  مل  العايل  للتعليم 

التاأطري للمقاولت امل�صتقرة بقدر ما ي�صعى 

اإىل تطوير قطاعات جديدة.  

يف  تخ�ص�ص  بلدنا  اأن  يعلم  اجلميع 

والطريان،  النووية  الطاقة  مثل  قطاعات 

املحكومة مبنطق م�صاريع هند�صة كربى، 

والتي حققنا فيها امتيازا مع بع�ص الف�صل 

اأحيانا. هذا يف حني اأن القطاعات اجلديدة 

اإىل  تف�رش  والتي  م�صتقبال،  للنمو  الداعمة 

فرن�صا  يف  العلمي  البحث  تاأخر  كبري  حد 

يف  املتحدة  للوليات  بالنظر  )واأوروبا( 

والإحياء،  املعلومات  تكنولوجيا  جمالت 

تنمو وفق م�صار اأو خطاطة خمتلفة على 
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�صاكلة املحاولة اخلطاأ والنتقاد التدريجي 

لأح�صن الأفكار. هذا النموذج »الدرويني« 

النابع من قاعدة البتكار، يجد نف�صه يف 

الغالب الأعم على النقي�ص من املنطق املبني 

على التخطيط املفرو�ص من اأعلى يف �صكل 

م�صاريع كربى على الطريقة الفرن�صية. يف 

حني اأن هذا النموذج الدرويني، بحكم منطه 

اجلامعي غري املتمركز، والتناف�صي، والقريب 

من البحث الأ�صا�صي متعدد التخ�ص�صات، 

واملنفتح للتعاون مع ال�صناعيني، والكفيل 

بحث الطلبة والباحثني على اإبداع »نبتات 

�صغرية« ل يكتب البقاء اإل لبع�صها، هو 

يف النهاية اأكرث فعالية من الهياكل الكربى 

من  كبريا  جزءا  حتتوي  التي  القطاعية 

البحث يف بالدنا. فهذه الفر�صية توجد يف 

الرامية   
13
التناف�صية الأقطاب  فكرة  �صلب 

الرابحة  الو�صفة  تطبق  فرن�صا  جعل  اإىل 

تتاأ�ص�ص  والتي  اأخرى،  بلدان  يف  املوعودة 

على املثلث املكون من اجلامعة، واملقاولت 

واملتو�صطة.  ال�صغرى  واملقاولت  الكربى، 

كانت  اإذا  عما  قائما  الت�صاوؤل  يبقى  لكن 

هذه اجلامعات تتوافر على الو�صائل والثقافة 

ال�رشورية التي متكنها من لعب دور بوؤرة 

املثلث. اإن الأمر يف الواقع ل يبدو كذلك. 

امل�صتوى  على  ذلك  كل  يرتجم  كيف 

املنطق  اإن  وا�صحني:  لنكن  ؟  اجلغرايف 

الرتكيز،  منطق  هو  نف�صه  يفر�ص  الذي 

على  امل�صعة  الكربى  الأقطاب  منطق 

امل�صتوى الدويل، اإىل جانب اأقطاب ثانوية 

املجال  يف  الرتكيز  هذا  اإن  متخ�ص�صة. 

الثقايف )على عك�ص ما هو احلال بالن�صبة 

للمجال احل�رشي(، �صتكون له العديد من 

املدرجة،  الدرا�صية  املواد  تنوع  اإن  املزايا. 

التي  للو�صائل  فاأكرث  اأكرث  املتاح  والولوج 

الدقيق )ت�صاعفت تكلفة  البحث  يتطلبها 

املن�صورات يف الطب اأو علم الأحياء ع�رش 

والتنمية  �صنوات(،  ع�رش  ظرف  يف  مرات 

والباحثني:  للطلبة  واجلذب  ال�صناعية، 

كل ذلك يوفر مزايا للتجمعات من الدرجة 

الأوىل مقارنة بالتجمعات الأخرى )بالطبع، 

اإن ما هو اأ�صا�صي هنا لي�ص جمموع اأعداد 

الطلبة، ولكن عدد ونوعية الباحثني(، كما 

اأن ال�صناعيني يجنون بدورهم اأي�صا فوائد 

جمة من وجود هذه التجمعات العمومية، 

اأقل، حني يتم الرتباط  اإذ تكون التكلفة 

بدل  عاملية،  اأقطاب  اأربعة  اأو  بثالثة  فقط 

فهل  عديدة.  ثانوية  اأقطاب  نحو  التوجه 

هذا  تغيري  اإىل  الأنرتنيت  �صبكة  �صتوؤدي 

الواقع ؟ األي�ص باإمكان ال�صبكات الرابطة ما 

بني الأقطاب ال�صغرى واملتو�صطة، بل وبني 

الدور  نف�ص  تلعب  اأن  املعزولني،  الأفراد 

اأظن  ؟ ل  املجالية  التجمعات  تلعبه  الذي 

ذلك. فبغ�ص النظر عن م�صاألة التجهيزات 

اأن  يل  يبدو  للبحث،  الالزمة  املتدنية 

العك�ص  على  �صتوؤدي  النرتنيت  �صبكة 
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عن  وذلك  ال�صتقطاب،  م�صاعفة  اإىل 

طريق ت�صهيل الولوج اإىل موارد الأقطاب 

الكربى، بف�صل تنميتها لكل ما ل ميكن 

)اإمكانيات  املتاحة  بالت�صالت  مبادلته 

الكربى(،  املجمعات  يف  املبا�رشة  املواجهة 

التجمعات  بني  ما  وثيق  تكامل  وخلق 

ما  بحكم  الثقايف  العمل  وانت�صار  املادية، 

يعرفه هذا الأخري من اإعادة توطني �رشيع. 

من املحتمل جدا اأننا ب�صدد بروز اأرخبيل 

عددها  الأوىل،  الدرجة  من  الأقطاب  من 

من  �صل�صلة  اإىل  ت�صتند  لكنها  حمدود، 

الأقطاب الثانوية. اإن هذا الأرخبيل العلمي 

والتقني لن نخلطه بال�رشورة مع ذلك الذي 

هكذا،  الكربى.  العاملية  احلوا�رش  حتتويه 

الأرخبيل  يحتوي  اأن  املتوقع  من  فاإنه 

ل الثماين  اأقطابا مثل بو�صطون، حيث ُت�َصغِّ

ب�صكل  �صخ�ص   50.000 جامعات هناك 

مبا�رش، و40.000 �صخ�ص اآخر ب�صكل غري 

مبا  املحلي  القت�صاد  حتقن  اإنها  مبا�رش. 

يناهز 8 ماليري دولر �صنويا. كما اأن املدن 

املتو�صطة لن يتم اإق�صاوؤها من هذا امل�صهد، 

م�صتقرة  �صيا�صات  لها  تكون  اأن  �رشيطة 

خمطط لها على مدى زمني معقول. اإن 

بف�صل  ا�صتطاعت،  مثال،  كارل�رشو  مدينة 

مقاطعة  طرف  من  لقيته  الذي  الدعم 

بادن-فورمتربغ ودولة اأملانيا الفدرالية، من 

وقد  �صخمة.  تكنولوجية  قاعدة  تاأ�صي�ص 

البحث  مركز  اإىل  اجلامعة  موؤخرا  ان�صمت 

الدرا�صات  مركز  يوازي  ما  وهو  النووي، 

اأطلق  مركبا  كونا  حيث  عندنا،  النووية 

. مما 
14
عليه معهد التكنولوجيا لكارل�رشو

تعد  فرن�صا،  غرونوبل، يف  اأن  فيه  ل�صك 

ما  بحكم  هذا  مثل  لقطب  مثال  اأح�صن 

لها من وظائف توؤهلها لتحتل موقعها يف 

عليه  تتوفر  مما  بالرغم  العاملية.  اخلريطة 

املنطقة الباري�صية املو�صعة من موارد هامة، 

رديء  ب�صكل  وم�صتغلة  منظمة  اأنها  اإل 

على م�صتوى الإعداد املادي، كما يتجلى 

ذلك بو�صوح يف احلالة املرتدية التي توجد 

عليها اأر�صية �صاكلي.

اأية اأولويات بالن�سبة لفرن�سا ؟ 

لنذكر باأن اجلامعة مبعنى الكلمة مل توجد 

يف فرن�صا اإل منذ �صنة 1968. قبل ذلك، 

خا�صعة يف  كليات  �صوى  هناك  يكن  مل 

الغالب ل�صلطة وت�صيري مبا�رشين من طرف 

التي  والتجمعات  التق�صيمات  اأما  الدولة. 

�صيا�صية  كانت  فقد  التاريخ،  ذلك  تلت 

حم�صة. ثم جاءت قوانني �صافاري لتعوق، 

حتديث  اأو  تطوير  اأي  طويلة،  ول�صنوات 

هذا  فاإن  ذلك،  من  بالرغم   .
15
للجامعات

التطور والتحديث ح�صل بالفعل وب�صكل 

جيد، خ�صو�صا اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 

النمو الدميغرايف الهائل لأفواج الطلبة الذين 

الوقت  يف  لوحدها،  اجلامعة  ا�صتقبلتهم 
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الذي اأغلقت فيه املدار�ص العليا اأبوابها يف 

مل  اإن  والإهمال،  حذقة،  بكيفية  وجههم 

نقل الكراهية، الذي اأبانت عنه فئة وا�صعة 

اإزاء  التوايل  على  ال�صيا�صيني  امل�صريين  من 

املوؤ�ص�صة اجلامعية )يجب اأن ل يغيب عن 

اأذهاننا اأن خريجي املدر�صة الوطنية لالإدارة، 

وقادة ال�صناعة املنتمني لفئة التكنوقراط يف 

اإطالقا،  اجلامعة  اأقدامهم  تطاأ  مل  الدولة، 

وعلى غرار الكثري من غريهم، يبدلون كل 

اأبناوؤهم(.  يلجها  ل  كي  و�صعهم  يف  ما 

لذلك، وكما اأو�صحت من قبل، فاإن من غري 

الإن�صاف توجيه التهم للجامعة الفرن�صية. 

اإل اأن توزيع املهام التقليدية ما فتئ يفر�ص 

نف�صه على اجلامعة، اإىل جانب ال�صلبيات 

و�صعف  التمويل،  نق�ص  عن  الناجمة 

التنظيمي، وال�صتغال وفق العر�ص  الأداء 

وم�صالح املدر�صني. يف هذا ال�صياق، فاإنني 

اأود اأن اأختم بالإ�صارة اإىل ثالثة اأورا�ص تبدو 

يل حا�صمة يف امل�صتقبل املنظور: 

  : اإن الإ�صكال 
حتديث املدار�س الكربى16

الرئي�صي يكمن يف اأن اأغلب النا�ص يعتقدون 

اإثارة  عند  م�صكل  اأي  هناك  لي�ص  باأنه 

املدار�ص  هذه  اأن  �صحيح   ! النقطة  هذه 

متكنت من حت�صني تعليمها )بكيفية غري 

متماثلة ول�صك(، وطورت اأن�صطة البحث 

انفتاح  زيادة  على  عملت  كما  لديها، 

طلبتها )بكيفية غري متماثلة كذلك( على 

العامل اخلارجي. اإل اأنها، وخ�صو�صا تلك 

املرموقة من بينها، بقيت ح�صونا مغلقة يف 

ال�صعبية، بل، وهذا هو  الفئات  اأبناء  وجه 

اجلديد، يف وجه الطبقات املتو�صطة بحكم 

املجتمع  اإ�صرتاتيجية فئات  جدوى وفعالية 

فقد  اجلامعة. هكذا،  ولوج  لتاليف  العليا 

النتقائية  وظيفتها  املدار�ص  هذه  كر�صت 

باعتبارها وكالة توظيف ل�صالح املقاولت 

الكربى، دون اأن تقدم م�صاهمتها املطلوبة 

قط  ت�صجع  اإنها مل  الإبداع.  اقت�صاد  يف 

بقيت  لقد  املقاولت.  اإن�صاء  على  طلبتها 

على  حمافظة  مثال  املهند�صني  مدار�ص 

امل�صتوى  تبلغ  اأن  دون  ال�صغري  حجمها 

املطلوب عامليا، على �صاكلة املدار�ص العاملية 

يف  مثال  الدخول  بذلك  متالفية  الأخرى، 

 .
17
اأي مغامرة تكنولوجية جديدة وحا�صمة

اأي  تقم  مل  اأي�صا،  هذا  حجمها  ب�صبب 

مدر�صة من هذه املدار�ص مبراجعة توجهاتها 

الإ�صرتاتيجية نحو جمالت جديدة مثلما 

فعلت مدر�صة البوليتكنيك يف لوزان، عندما 

اجتهت اأكرث نحو تخ�ص�صات جتمع ما بني 

البيولوجيا والهند�صة مثلما تفعل كثري من 

اليوم  الأجنبية  الكربى  التقنية  اجلامعات 

من  بالرغم  البيئة.  اأو  الطاقة  يف جمالت 

اأن الفاعلني املبا�رشين را�صون عن الو�صع، 

غياب  يف  وا�صحا  هدرا  هناك  اأن  اإل 

خ�صو�صا  املتاحة،  الإمكانات  ا�صتعمال 

عندما جند عالقة القرب العائلية التي تكاد 
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وما  جانب،  باملقاولت يف  املدار�ص  تربط 

علمية  عقول  من  املدار�ص  ت�صتقطبه هذه 

متوافرة يف البالد يف جانب اآخر. ما العمل 

اإذن ؟ ينبغي للمدار�ص اأن تزيد من هام�ص 

ا�صتقالليتها الذي يوجد اليوم يف م�صتوى 

بقوة  اأن نحثها  اأقل من اجلامعات. علينا 

هذه  فتجميع  والتجمع.  الحتاد  على 

املدار�ص مع اجلامعات  من �صاأنه اأن ي�صكل 

اأحد احللول املفيدة واملجددة، دون اأن يرقى 

امل�صتوى  على  الأمثل  احلل  م�صتوى  اإىل 

العاملي. اإن الرهان ل يكمن يف اإ�صافة هذه 

املوؤ�ص�صة اإىل تلك بقدر ما ينبغي التاأ�صي�ص 

لإطار جمدد حقيقة وقادر على حتديث 

املدار�ص واجلامعات يف نف�ص الوقت، على 

اأ�صا�ص القبول باأن يكون جتريبيا ومتنوعا. 

اإن�ساء اأقطاب ذات حجم دويل والنتقال 

هناك   : »الفاعلني«  اإىل  »ال�سبكات«  من 

اتفاق يتبلور تدريجيا حول �رشورة تزويد 

الدويل،  البعد  املركبات ذات  ببع�ص  بلدنا 

التي  الكربى  الوظائف  تتمف�صل  حيث 

�صبقت الإ�صارة اإليها. املهم هنا لي�ص القفز 

الأوىل  العاملية  الدرجات  اإىل  الرتتيب  يف 

الزيادة  خالل  من  �صنغهاي  ترتيب  مثل 

يف احلجم، بل احلث على اإن�صاء اأو تقوية 

اأبعادا  حتتوي  التي  القت�صادية  البيئات 

والبتكار  واملقاولتية،  التكوين،  تخ�ص 

ال�صناعي، والبحث الأ�صا�صي، والف�صاءات 

يف  يوجد  اأن  يتعني  والنقدية.  الثقافية 

قلب هذه املنظومات القت�صادية فاعلون 

حقيقيون تتمحور حولهم هذه املنظومات: 

فاعلون ل مركزيون من الداخل، مثلما هو 

احلال بالن�صبة لكافة املوؤ�ص�صات اجلامعية 

يف العامل ذات احلكامة ال�صفافة واملوحدة 

يف  اأ�صبحنا  لقد  القوية.  الهوية  وذات 

من  عليه  نتوافر  مبا  »اأبطال«  فرن�صا 

مع  ومتداخلة  مرتاكمة  تعاون  �صبكات 

العديد  يف  هذا  يتجلى  البع�ص.  بع�صها 

جمال  يف  يجري  ما  لأن  املجالت  من 

البحث العلمي والتعليم العايل يذكرنا مبا 

نالحظه مثال يف تنظيم ال�صلطات الرتابية 

مع تعدد الرتابطات اجلماعاتية. اإن اأغلب 

اليوم، توجد حتت و�صايات عدة،  املخابر 

والتعليم  البحث  اأقطاب  اإن�صاء  اأن  كما 

للتعاون  العمومية  واملوؤ�ص�صات  العايل 

العلمي، ميثل يف حد ذاته تقدما اإيجابيا 

اإىل حد كبري. لكن من املهم عمليا اأن ل 

تبقى هذه الهيئات اجلديدة جمرد بنيات 

م�صتويات  بع�ص  اإن�صاء  لأن  فقط،  فوقية 

التن�صيق اجلديدة يكون الدافع من ورائه 

اإن  ؟  والنتيجة  قائم.  هو  ما  تغيري  تاليف 

تكلفة التن�صيق ترتفع، وامل�صوؤوليات تذوب 

اإمكانيات  معه  ت�صبح  الذي  الوقت  يف 

التغيري اأكرث �صعوبة. 
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خ�سو�سا  التكوين،  حمتويات  مراجعة 

يف �سلك »الإجازة« : ينبغي اأن ل ين�صينا 

املوؤ�ص�صية  بالبنيات  احلايل  الهتمام 

الذي  التفكري  على  النكباب  والتنظيمية، 

غدا �رشوريا يف حمتويات التكوين، ملا لها 

من تاأثري يف بقية مكونات البنية برمتها. 

بخ�صو�ص  عديدة  درا�صات  اأجنزت  لقد 

معدلت الر�صوب يف الأ�صالك الأوىل من 

فكرة  لدينا  هل  لكن  اجلامعي،  التعليم 

وا�صحة عما ينبغي اأن تكون عليه الأهداف 

الرتبوية )دون احلديث عن الطرق( ودفرت 

اأن  كما  ؟  بالإجازة  اخلا�ص  التحمالت 

واأق�صام  عامة  اإجازات  بني  احلايل  الف�صل 

)املتخ�ص�صة  مهنية  واإجازات  حت�صريية 

اأكرث من الالزم ل من خالل عناوينها ول 

فاإنه  لذا،  منا�صب،  غري  حمتوياتها(  يف 

الأمريكية  الفل�صفة  ا�صتلهام  الأف�صل  من 

مفتوحة  مب�صالك  للنهو�ص  للكوليج، 

متعددة الخت�صا�صات، تركز على تكوين 

التعلم جمددا  وزرع حب  النقدي،  الفكر 

من خالل معارف اأ�صا�صية )اللغة الجنليزية 

واملعارف  والإعالميات،  عموما،  واللغات 

الأ�صا�صية اخلا�صة باملجتمع والقت�صاد(؛ 

معارف �صت�صمن اإدماجا اأح�صن يف �صوق 

يف  احلال  عليه  هو  مبا  مقارنة  ال�صغل، 

ل  ذلك  اإن  القائمة.  التخ�ص�صات  اأ�صباه 

يتطابق وتقاليدنا، ال�صيء الذي �صيتطلب 

التي  الإكراهات  بالرغم من  تفكريا معمقا 

ذلك،  على  عالوة  حاليا.  النظام  يفر�صها 

فاإن هذه امل�صالك اجلديدة �صتتيح لأولئك 

الذين مكثوا ب�صبب النتماء اجلغرايف اأو 

املولد يف تعليم من الدرجة الثانية بركوب 

اأكرث  بتالميذ  والختالط  النجاح  قطار 

ل  لفئات حمظوظة.  ينتمون  و/اأو  جنابة 

الأق�صام  يف  النظر  باإعادة  الأمر  يتعلق 

التح�صريية التي ل تخلو من ثغرات كربى 

بقدر ما لها من مزايا عديدة، لكن �صعيا 

لتحقيق التنوع والتناف�ص املطلوب ما بني 

امل�صالك، �صيكون من الأف�صل، اإ�صافة اإىل 

امتياز  م�صالك  اإن�صاء  املوجودة،  امل�صالك 

يف  اإدماجها  على  العمل  مع  جديدة، 

اجلامعات، ليلتحق خريجوها اإما باملدار�ص 

على  اجلامعية  بالأ�صالك  واإما  الكربى، 

م�صتوى املا�صرت املهني اأو البحث العلمي. 
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اإحالت بيبليوغرافية             

1. بيري فيلتيز Pierre Veltz : باحث ومدير �صابق لإحدى اأكرب مدار�ص املهند�صني بفرن�صا. ن�رش هذه الدرا�صة 
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نحو �سوق دولية للتعليم العايل ؟

 
1
كري�صتني مو�صالن

ترجمة الب�سري تامـــــر

تك�سف كري�ستني مو�سالن عن التوجهات الكربى التي يحملها اخلطاب الدويل حول الإ�سالح 

اإىل  تعمد  فهي  ثم  من  العاملية.  واملنظمات  الدول  من  جمموعة  له  تروج  والذي  اجلامعي، 

اأن  املفرو�س  التوجيهات  لتلك  املت�سمنة  املعمارية  التو�سيحات  من  جمموعة  ا�ستخراج 

يعتمدها م�سار اإ�سالح التعليم اجلامعي يف خمتلف بالد العامل. كما تنتهي بفح�س تو�سيفني 

كتب عنهما الكثري، وهما: حتويل التعليم العايل وخو�س�سته.

اإ�صالحات  الفرن�صي  العايل  التعليم  عرف 

فبعد  الأخرية:  ال�صنوات  خالل  عديدة 

 الذي انطلق �صنة 2000، 
2
م�صل�صل بولون

جاء قانون 18 اأبريل 2006 املتعلق بالبحث 

من  كل  اإن�صاء  اإىل  اأف�صى  والذي  العلمي، 

التقومي  ووكالة  للبحث  الوطنية  الوكالة 

اأي حينما َحدد  العايل،  والبحث والتعليم 

اجلامعات(  وم�صوؤولية  )حرية  القانون 

القانون  بدل   ،2007 غ�صت  يف  ال�صادر 

اجلديدة  التدابري   ،1948 ل�صنة  التوجيهي 

اخلال�صة  اجلامعات.  بت�صيري  اخلا�صة 

اجلامعيني  واملوظفني  الت�صيري  فرق  اأن 

الفرن�صيني ما فتئوا يقومون باإعادة مالءمة 

موجة  اإن  الفرن�صي.  اجلامعي  النموذج 

فقط:  فرن�صا  تعني  ل  هذه  الإ�صالحات 

ذلك اأن التحولت التي تتم يف بلدنا يربرها 

التغيريات  اإىل  الر�صمي بال�صتناد  اخلطاب 

احلا�صلة لدى جرياننا ويف بع�ص البلدان 

ال�صاعدة )فقد اأ�صبحت ال�صني يف ظرف 

ناهيك  كبري(،  اهتمام  مركز  قليلة  �صنوات 

التي كانت ول تزال  الوليات املتحدة  عن 

لتقليده،  اجلميع  ي�صعى  الذي  النموذج 

بالطبع. هكذا، فعند توجيه اأنظارنا خارج 

العايل  التعليم  باأن  نالحظ  بلدنا،  حدود 

من  العديد  �صيا�صات  �صلب  يف  اأ�صبح 

منها  اخل�صو�ص  وعلى  الأوربية،  الدول 

بلدان منظمة التعاون والتنمية القت�صادية. 

اقت�صاديات  تعرفه  الذي  التنامي  اإن  ثم 

املعرفة باعتبارها بوؤرة تقاطع كل من النمو 

العلمي،  والبحث  والإبداع  القت�صادي 
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�صمن  ال�صدارة  مكان  اجلامعات  بواأ 

اتخاذ  اإىل  واأدى  احلكومية،  الن�صغالت 

العديد من التدابري، من �صمنها التاأكد من 

كون موؤ�ص�صات التعليم العايل يف كل بلد 

املوؤهالت  ذوي  العاملني  بتكوين  ت�صطلع 

العليا، القادرين غدا على ال�صتغال باملعرفة 

وعلى  اجلديد،  القت�صاد  يتطلبها  التي 

تي�صري النتقال من البحث اإىل الإبداع. ففي 

فرن�صا، رفع امل�صوؤولون �صوتهم عاليا، وكاأن 

الأمر يتعلق مب�صلمة كونية، م�صددين على 

اأن اجلامعة توجد يف �صلب نظام البحث، 

كان حمدودا  العايل  تعليمنا  اأن  يف حني 

جدا خالل القرن التا�صع ع�رش، ل يزيد عن 

كونه امتدادا للتعليم الثانوي. كما اأن دور 

اجلامعيني اآنذاك انح�رش هو اأي�صا، وملدة 

وحت�صيل  بالتدري�ص  قيامهم  يف  طويلة، 

على  �صلبا  انعك�ص  الذي  ال�صيء  الرتب، 

اإىل  النهاية  يف  اأدى  مما  العلمي،  البحث 

هذا  يف  املخت�صة  الكربى  الهيئات  اإن�صاء 

ال�صندوق  هي  هيئة  اأول  )كانت  املجال 

الوطني للبحث العلمي الذي تاأ�ص�ص �صنة 

املركز  اإىل  بعد  فيما  والذي حتول   ،1936
الوطني للبحث العلمي �صنة 1939(.

اإن هذه احلركة التي جعلت من اجلامعات 

موؤ�ص�صات اإ�صرتاتيجية بالن�صبة للدولة الوطنية، 

واكبتها يف ذات الوقت اقتناعات برزت هنا 

وهناك يف العديد من البلدان وانبثقت عنها، 

وبرامج  �صيا�صات  خمتلفة،  درجات  على 

اأن  هو  باملالحظة  اجلدير  اأن  اإل  متباينة. 

العايل واحللول  للتعليم  املحبذة  التوجهات 

 ،
3
التي ارتبطت بها كانت متماثلة لدى اجلميع

لذا، فاإننا �صنعمل هنا على عر�صها باإيجاز. 

اأنظمة للتعليم العايل خا�سعة 

لنف�س ال�سرورات 

وحمددة  �صاملة  لوحة  ر�صم  ال�صعب  من 

للتوجهات التي تعرفها اأغلب اأنظمة التعليم 

العايل اليوم. لذلك، فاإننا �صنكتفي بالوقوف 

على البع�ص من هذه التوجهات كما تاأتى لنا 

ا�صتنباطها من ت�رشيحات القادة ال�صيا�صيني 

ووزراء التعليم العايل، والوثائق التي تن�رشها 

بع�ص املنظمات الدولية الكربى )مثل منظمة 

واليون�صكو(،  القت�صادية  والتنمية  التعاون 

ببع�ص  اخلا�صة  الأو�صاف  من  انطالقا  اأو 

بع�ص  يف  حتليلها  يتم  كما  الإ�صالحات 

. من املوؤكد اأن حمتويات 
4
الدرا�صات العلمية

هذه املن�صورات خمتلفة، واأنها ل تتبنى نف�ص 

املوقف بخ�صو�ص العديد من النقط والق�صايا، 

اإل اأن ما يفرق بينها هام�صي بالنظر اإىل النربة 

العامة التي تعك�صها يف النهاية، بغ�ص النظر 

عن اخل�صو�صيات املحلية اأو الوطنية اخلا�صة 

بهذا البلد اأو ذاك. بالإمكان، كما عرب عن 

ذلك علماء الجتماع، رواد النزعة املوؤ�ص�صية 

 John Meyer ماير  جون  اأمثال  اجلديدة 

نحو �صوق دولية للتعليم العايل ؟
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 الك�صف عن 
5Brian Rowan وبراين روان

»�صكريبتات Scripts« على امل�صتوى الدويل، 

اأي تعليمات اأو تو�صيفات معيارية تروج �صمن 

املناخ املوؤ�ص�صي للجامعات وتطرح مقرتحات  

للموؤ�ص�صات  ينبغي  ومعايري  م�رشوعة 

واحلكومات اأن تتبناها اإن هي اأرادت اأن تظهر 

مبظهر العقالنية والفعالية. فكما فعل هوؤلء 

املوؤلفون، وعلى عك�ص املقاربات التي اأوظفها 

، فاإنني �صاأحيد عن 
6
يف الأبحاث التي اأقوم بها

ذلك هذه املرة لأركز يف ال�صطور املوالية على 

املمار�صات العملية ملختلف الفاعلني،  والكيفية 

التي يجري بها تفعيل التوجهات العامة التي 

يعرفها التعليم العايل. هكذا، فاإنني �صاأتناول 

اأنظمة  على  نف�صها  تفر�ص  التي  املعايري 

ف�صلها  اإمكانية  من  بالرغم  العايل  التعليم 

. هناك خم�صة معايري 
7
عن املمار�صات الفعلية

ينبغي الوقوف عندها، علما اأنها ل تخ�ص 

 ح�رشا بقدر ما اأنها ت�صكل 
8
التعليم العايل

�صدى للتحولت التي ت�صهدها العديد من 

القطاعات العمومية الأخرى.

تغيري دور الدولة 

تدخل  وتدابري  اأهمية  النظر يف  اإعادة  اإن 

اجلامعية  ال�صوؤون  العمومية يف  ال�صلطات 

العالقات  تغيري  اإرادة  احلقيقة  تعك�ص يف 

التي تربط الفاعلني العموميني وال�صيا�صيني 

عن  عرب  كما  العايل.  التعليم  مبوؤ�ص�صات 

 Guy Neave نيف  غي  من  كل  ذلك 

 ،Frans Van Vught فوت  فان  وفران�ص 

ت�صع  دولة  من  النتقال  هو  الهدف  فاإن 

القواعد وتراقب مدى احرتامها وتطبيقها 

اإىل دولة ت�صهر على تقييم و�صبط قطاع 

هذا  كون  من  بالرغم  العايل.  التعليم 

التحليل يبدو ا�صتك�صافيا، اإل اأنه اختزايل 

يب�صط امل�صاألة.

الوا�صعة  الدولة  منوذج  اأن  ذلك 

كل  على  ينطبق  ل  لها  واملراقبة  للقواعد 

تكن  مل  مثال،  بريطانيا  ففي  احلكومات: 

اإل  العايل  التعليم  يف  تتدخل  احلكومة 

تات�رش،  حكم  فرتة  قبل  قليل  جانب  يف 

ذلك.  مع  بتقييمه  تقوم  تكن  مل  اأنها  اإل 

 )
9
فوت وفان  )نيف  املذكوران  فالباحثان 

حتتلها  كانت  التي  املركزية  املكانة  اأغفال 

تدبري  الأكادميية يف  املجموعة  )ومازالت( 

الأنظمة اجلامعية، كما اأن الإدارة امل�صرتكة 

العمومية  وال�صلطات  اجلامعيني  بني  ما 

بني  ما  القائمة  العالقة  اإ�صعاف  من  تزيد 

الدولة واجلامعة كما هو مالحظ يف كل 

ي�صريان  اأنهما  اإل   .
10
واإيطاليا فرن�صا  من 

املعيارية  اخلطاطات  تلك  اإىل  ذلك  رغم 

اأدوات ت�صيري واإدارة  التي مهدت لإدخال 

جديدة خا�صة بالتعليم العايل يف العديد 

من البلدان؛ هذه الأدوات التي تركز على 

املدخالت،  على  تركيزها  من  اأكرث  النتائج 

نحو �صوق دولية للتعليم العايل ؟



66

وتركها  التفاو�ص،  على  اأكرث  انفتاحها  مع 

لهام�ص كبري بدل حتديد توجيهات تتناول 

اأدق التفا�صيل. فاحلكومات اأ�صبحت تلجاأ 

املوارد  ومنح  التعاقد  اإىل  اإذن  فاأكرث  اأكرث 

العامة،  امليزانيات  واإىل  الكفاءة  ح�صب 

الخ. لقد تعززت هذه التطورات مع النمو 

التقييم  وكالت  مل�صاطر  وال�صامل  املتزايد 

فاإننا نالحظ  . مبوازاة ذلك، 
11
اأو العتماد

اإعادة تق�صيم لل�صالحيات ما بني امل�صالح 

املوظفني،  عدد  من  املخففة  احلكومية 

اإعداد  مهام  على  تركز  اأ�صحت  والتي 

والوكالت  جهة،  من  والقيادة  الت�صورات 

فاإن  هكذا،  ال�صيا�صات.  بتنفيذ  املكلفة 

ووكالة  للبحث،  الوطنية  الوكالة  اإن�صاء 

فرن�صا  يف  العايل  والتعليم  البحث  تقييم 

اأخريا، فاإن  التوجهات.  يندرج �صمن هذه 

نقل اأو حتويل الخت�صا�صات وامل�صوؤوليات 

املوؤ�ص�صات،  نحو  العمومية  ال�صلطات  من 

لتركيزها،  اأو  لمركزيتها  على  العمل  اأو 

ي�صكل يف النهاية اأحد الثوابت التي تخدم 

التوجه الأ�صا�صي الثاين، والقا�صي بـ »جعل 

اجلامعات اأكرث ا�صتقاللية«. 

حتويل  اجلامعات اإىل منظمات 

هو  الفكرة  هذه  وراء  من  الهدف  اإن 

اجلامعية  للموؤ�ص�صات  املجال  اإف�صاح 

لتنفذ ا�صرتاتيجياتها التنموية. من هنا، مل 

النتائج  تقييم  �صوى  دور  من  للدولة  يعد 

تنفيذه  اجلاري  امل�صل�صل  )اأو  املح�صلة 

املحتملة  النحرافات  وت�صحيح  لبلوغها(، 

من خالل اآليات حتفيزية مثال. 

فهذه ال�صتقاللية تعني نقال لالخت�صا�صات 

اأف�صل  لعل  اجلامعات.  اإىل  وامل�صوؤوليات 

واأو�صح  مثال بهذا اخل�صو�ص هو املتعلق 

بتدبري املنا�صب والأ�صخا�ص، اإذ اأن هذه 

العمومية  ال�صلطات  يد  من  املهمة خرجت 

بتاتا يف كل من هولندة والنم�صا واإيطاليا 

املتعلق  القانون  �صدور  )منذ  وفرن�صا 

باحلريات وامل�صوؤوليات اخلا�صة باجلامعات 

 .)Loi LRU

اإل اأنه، وكما اأبان عن ذلك التحليل الذي 

 Nils برون�صون  نيل�ص  من  كل  به  قام 

 Sahlin اندر�صون  و�صهلن   Brunsson

 ،
12
Andersson ملجموع امل�صالح العمومية

فالأمر يتعلق قبل كل �صيء »ببناء اجلامعات 

يف �صكل منظمات«، مبعنى متكينها من 

هوية وحدود خا�صة بها مع تعزيز تراتبيتها 

اأ�صكال العقالنية  من الداخل، واإدراج كل 

واأن  �صبق  اجلامعات  اأن  حني  يف  فيها. 

ال�صنني  امل�صارات خالل  �صهدت مثل هذه 

، وبات من الالزم لها القيام بتطوير 
13
الأخرية

 .
14
اأدائها وفق منطق تنظيمي اأو موؤ�ص�صي

لبناء  املر�صومة  الأهداف  �صمن  من  لعل 
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حتويل  املنظمات،  �صاكلة  على  اجلامعات 

بتوزيع  يتعلق  ما  �صواء  اجلامعيني،  عمل 

اجلامعيني  بني  ال�صغل  وعالقات  املهام 

بني  ما  املوجودة  تلك  )مثل  وجامعاتهم 

املراقبة  اأو حيثيات  وماأجوريهم(،  امل�صغلني 

والتقومي، اأو الوزن املعرتف به لهم يف �صبط 

الأن�صطة من خالل املهنة اجلامعية. 

تقوية دور امل�ساهمني 

اأن تكون  اإذا ما كان عليها  اإن اجلامعات، 

اأكرث ا�صتقاللية بالنظر لل�صلطات العمومية، 

على  تعمل  اأن  ذلك  مقابل  عليها  فاإن 

يرى  العام.  �صريها  يف  �رشكائها  اإدماج 

هم   ال�رشكاء  هوؤلء  اأن  الباحثني  بع�ص 

املقاولت، وممثلي  )مثل  خارجيون ح�رشا 

الإداريني،  والفاعلني  املدين،  املجتمع 

وال�صا�صة املحليني(، بينما يرى اآخرون اأن من 

�صمنهم اأي�صا ال�رشكاء الداخليون )كالطلبة 

عن  النظر  بغ�ص  املعاهد(.  وم�صتخدمي 

هذه املعارك اخلا�صة بحدود الخت�صا�ص، 

فاإن الفكرة ب�صيطة يف حد ذاتها: ذلك اأن 

على اجلامعات اأن ل ت�صتغل وهي منطوية 

على نف�صها، مبعنى اأن عليها الربط ما بني 

م�صاحلها الأكادميية، بل جعل هذه امل�صالح 

الفاعلني  طرف  من  املتبعة  للرهانات  تابعة 

من  بالرغم  اجلامعية.  بالأن�صطة  املعنيني 

اأن العديد من الأبحاث التاريخية اأو�صحت 

اأن اجلامعات كانت يف تفاعل م�صتمر مع 

للجامعة  النمطية  ال�صورة  واأن  حميطها، 

املعزولة عن املجتمع لي�صت �صوى �رشبا من 

ما  ال�صيا�صي  القرار  اأ�صحاب  فاإن  اخليال، 

فتئوا يرددون ذلك املربر الذي مفاده الدعوة 

اإىل »اإخراج اجلامعات من اأبراجها العاجية«. 

هكذا، فاإن بع�ص الدول الأوربية كالرنويج 

مثال، جلاأت اإىل �صخ�صيات اأجنبية للم�صاركة 

دول  عمدت  بينما  اجلامعية،  الهيئات  يف 

جلان  اإن�صاء  اإىل  وهولندا(  )كاأملانيا  اأخرى 

ي�صمى  تذكرنا مبا   
15
ال�صرتاتيجي للتوجيه 

يف  عليه  يطلق  الذي  الإداري«  »املجل�ص 

 .»Boards of trustees« الوليات املتحدة

التوجه  هذا  وراء  الكامنة  الدوافع  بني  من 

البحث »املنا�صب«  الرغبة يف تثمني  اأي�صا، 

للطلب  وي�صتجيب  املجتمع  يفيد  الذي 

الجتماعي، يف مقابل بحث اأكادميي �رشف 

ل ي�صتهدف �صوى الفائدة العلمية. يف هذا 

مي�صيل  األفه  الذي  للكتاب  كان  ال�صدد، 

جيبون�ص Michael Gibbons اإىل جانب 

، �صدى اإيجابيا 
16
موؤلفني اآخرين �صنة 1992 

كبريا لدى اأ�صحاب القرار احلكوميني الذين 

الكتاب  باأطروحة  القتناع  لديهم  ح�صل 

الداعية اإىل �رشورة الإ�رشاع بالنتقال من 

اإىل  احلالية،  بالو�صعية  املتعلق   1 النمط 

مل�صتقبل  ت�صورا  يعك�ص  الذي   2 النمط 

.
17
جمتمع املعرفة
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النخراط يف منطق 

اخلو�س�سة 

ميكن اعتبار هذا التو�صيف املعياري الرابع، 

من دون �صك، الأقل جتان�صا. وهو ينطوي 

توجهات غري حا�رشة جميعها  ثالثة  على 

تتعلق  البلدان.  كل  الوقت ويف  نف�ص  يف 

الأوىل بالعمل على ت�صجيع اإن�صاء وتطوير 

التعليم اخلا�ص، ق�صد اإف�صاح املجال لأكرب 

عدد من الطلبة لولوج تعليم حمدود جدا 

ومرتبط بالقطاع الثالث، ق�صد �صد النق�ص 

احلا�صل يف العرو�ص اخلا�صة بهذا النوع 

كل  يف  الو�صع  هذا  جند  التكوين.  من 

�صابقا يف  ال�صيوعية  والدول  الربتغال  من 

اأوروبا منذ �صقوط حائط برلني. اإل اأن هذا 

اأغلب  لأن  ذلك،  مع  نادرا  يبقى  التوجه 

بع�ص  على  تركز  اجلديدة  املعاهد  هذه 

جمال  ل  بحيث  املحددة  التخ�ص�صات 

الكربى:  العمومية  باجلامعات  ملقارنتها 

فهي ل تقرتح جمموعة متكاملة من املواد 

الدرا�صية، بل تتوجه نحو تكوينات ممهننة، 

اإىل جانب حمدودية اأن�صطة البحث فيها. 

اإحدى  وهو  اأكرث،  منت�رش  الثاين  التوجه 

النتائج التي تولدت عن التحول يف العالقة 

العمومية.  وال�صلطات  اجلامعات  بني  ما 

فاأمام القيود املفرو�صة على امليزانية، بداأت 

هذه الأخرية ت�صجع اجلامعات على اللجوء 

التمويالت من  تنويع مواردها وجلب  اإىل 

القطاع اخلا�ص، �صواء يف �صكل عمليات 

مع  بالبحث  خا�ص  تعاقد  اأو  م�صاعدة، 

املقاولت، اأو مقابل القيام ببع�ص اخلدمات 

العمومية، بل وحتى زيادة ر�صوم ت�صجيل 

الدرا�صات  كانت  مثال،  اأملانيا  ففي  الطلبة. 

املحكمة  اأ�صدرت  اأن  اإىل  جمانية،  العليا 

قرارها بفر�ص  يناير 2005  الد�صتورية يف 

ر�صوم على الت�صجيل مت الأخذ بها تدريجيا 

تلو  الواحدة  الأملانية  املقاطعات  لدن  من 

هذه  �صقف  من  الرفع  مت  كما  الأخرى. 

الر�صوم اأي�صا يف بريطانيا. يف جانب اآخر، 

يف بع�ص الدول، مثل اأ�صرتاليا وبريطانيا، 

يف  كبري  ب�صكل  الأجانب  الطلبة  ي�صهم 

الرفع من العتمادات اخلا�صة للموؤ�ص�صات 

اجلامعية لكونهم يوؤدون ر�صوما اأعلى من 

بع�ص  )اأو  البلد  اأبناء  يوؤديها  التي  تلك 

اجلاليات كما هو احلال يف بريطانيا(.

يق�صي التوجه الثالث، وهو الأكرث انت�صارا، 

بنقل طرق احلكامة والتدبري املعمول بها 

يف القطاع اخلا�ص اإىل اجلامعات. فاأغلب 

اجلامعات  حول  اأجريت  التي  الأبحاث 

خالل �صنوات ال�صتينات وال�صبعينات كانت 

التي  التنظيمية  اخل�صو�صيات  على  توؤكد 

خالل  �صاهدنا  بينما  الأخرية،  هذه  متيز 

الثمانينات والت�صعينات حتول يف خطاب 

هذه الأدبيات التي بداأت ت�صتخدم مفاهيم 
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اأو   
18
املقاولتية« »اجلامعات  مثل  جديدة 

جانبهم،  من   .
19
اخلدماتية« »اجلامعات 

فاإن اأ�صحاب القرار على م�صتوى ال�صلطات 

اإىل  فاأكرث  اأكرث  يلجئون  اأخذوا  العمومية 

ا�صتخدام لغة م�صتمدة من جمال التدبري، 

بل  التجارية  الآليات  اإدخال  اإىل  داعني 

التجارة باملرة يف تدبري املوؤ�ص�صات وت�صيري 

اأنظمة التعليم العايل. 

لقد حلت بدل النظام الوطني املحايد ن�صبيا 

فكرة اإيجاد موؤ�ص�صات متناف�صة فيما بينها 

املوارد  حت�صيل  اأجل  من  جاهدة  تعمل 

املجالت  بع�ص  يف  وال�صتغال  النادرة 

الإ�صرتاتيجية. لعل من بني اأو�صح النتائج 

املتمخ�صة عن هذا التطور، العمل بامل�صاطر 

اخلا�صة بالتناف�ص بني امل�صاريع. اإن الربنامج 

الأخري امل�صمى »املبادرة املمتازة« يف اأملانيا، 

ي�صعى اإىل التعرف على عدد حمدود من 

اجلامعات والربامج وجمالت البحث التي 

�صوف تخ�ص�ص لها ميزانيات مببالغ هامة، 

ومتويل عدد حمدود من �صبكات البحث 

بفرن�صا(،   RTRA( املتقدمة  املو�صوعاتية 

اإىل جانب برنامج »كامبي�ص« الذي و�صع 

ذات  جامعات  ع�رش  على  التعرف  بغر�ص 

�صاهدة  اأمثلة  كلها  فرن�صا؛  يف  المتياز 

على ظهور اأدوات ت�صمح بالتمييز ما بني 

كل  كفاءة  بح�صب  املوؤ�ص�صات  خمتلف 

الدويل،  امل�صتوى  على  الرتتيب  اأما  منها. 

فهو ناجت يف احلقيقة عن توجه اآخر لكونه 

، اإىل م�صاعدة 
20
يرمي، ولو نظريا على الأقل

الطلبة واجلامعيني على توجيه اختياراتهم 

�صمن �صوق �صمولية لعرو�ص التكوين.   

التمــو�سع يف اأفق عاملي 

للجامعة  العلمية  الأن�صطة  ات�صمت 

واجلامعيني على الدوام بال�صبغة العاملية، بل 

التي  ال�رشاع  فرتات  عدا  اأي�صا،  وال�صمولية 

يح�صل فيها بال�رشورة انطواء داخل املجال 

الوطني. باملقابل، فاملعتاد اأن هذا الأمر ل 

ينطبق على التعليم اإل ب�صكل حمدود. 

اإل اأن املالحظ خالل العقود الأخرية هو اأن 

باتت  للطلبة واجلامعيني  الكبرية  احلركية 

ت�صكل م�صدرا للدخل، بل اإنها اأ�صبحت 

املكونات  اأحد  اأ�صرتاليا  مثل  لبلد  بالن�صبة 

اخلارجية؛  جتارتها  مليزان  الأ�صا�صية 

اأكدته درا�صة كل من كورت  الذي  ال�صيء 

لنكران       وفان�صان   Kurt Larsen لر�صن 

اأبانت  حيث   ،
21Vincent Lancrin

بتكوينات  املرتبطة  املبادلت  لهذه  عما 

على  انعكا�صات  من  للخارج  خم�ص�صة 

الأهمية  ننكر  اأن  دون  والتجارة.  امليزانية 

ل�صوق  الأوىل  النواة  لهذه  املتزايدة  املالية 

الإ�صارة  املفيد  فاإنه من  للتكوينات،  عاملية 

يواكبها من حركة  اإىل ما  الوقت  يف ذات 
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معيارية �صاملة، هي اأي�صا مفادها اإ�صفاء 

اأو بالأحرى  القيمة على كل ما هو دويل 

اإن الإعالن  اأو اأجنبي.  كل ما هو خارجي 

يتم  الذين  الأجانب  الطلبة  عدد  عن 

يتم  الذين  الدكاترة  عدد  اأو  ا�صتقبالهم، 

ن�صبة  اأو  احلدود،  خارج  من  توظيفهم 

التدري�ص  هيئة  �صمن  الأجانب  الأ�صاتذة 

ككل، اأو عدد الأ�صاتذة الذين قاموا بن�رش 

اأعمالهم يف جمالت دولية اأو وجهت لهم 

اخلارج،  يف  حما�رشات  لإلقاء  دعوات 

العلمية،  للجودة  معيارا  كلها  ت�صكل 

اعُترب  الأرقام  هذه  ارتفعت  كلما  بحيث 

ذلك اإيجابيا. 

هذا  عن  متخ�صت  التي  النتائج  بني  من 

التطور، وهي يف ذات الوقت اأحد حمركاته، 

يعمل  الدول،  حلدود  عابر  م�صار  ظهور 

على ت�صهيل هذه املبادلت العلمية وجعلها 

اأكرث كثافة. نتحدث هنا بالطبع عن م�صار 

تنظيم  مالءمة  على  يعمل  الذي  بولون 

التكوينات و�صمان احرتام املعايري امل�صرتكة 

للجودة ما بني الدول املوقعة، بالرغم من اأن 

تطوير م�صارات اعتماد التكوينات اخلا�صة 

بالت�صيري، متر هي اأي�صا عرب وكالت تقرتح 

ال�صيء  الدويل،  امل�صتوى  على  خدماتها 

الذي من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل املالءمة ما بني 

خمتلف املمار�صات يف هذا املجال. 

الرتكيز على تو�سيفني خا�سني 

املتحكمة  التوجهات  الك�صف عن هذه  اإن 

اأنظمة  ت�صهدها  التي  الإ�صالحات  يف 

التعليم العايل لي�ص �صوى مرحلة بالطبع. 

فهو يطرح عددا من الأ�صئلة اأكرث مما يقدم 

هذه  اأ�صل  عن  الت�صاوؤل  باإمكاننا  اأجوبة. 

تتكرر  وملاذا  انت�صارها  وكيفية  التوجهات 

من هذا البلد اإىل ذاك. لكن ينبغي اأي�صا 

فح�صها عن قرب، وتدقيق الختالفات اأو 

النحرافات التي تعرتيها ل حمالة، كما اأن 

علينا الهتمام، وب�صكل اأدق، بالكيفية التي 

والوقوف  التوجهات،  هذه  تفعيل  بها  يتم 

عنها.  ترتبت  التي  امللمو�صة  التغريات  على 

واأخريا، فالأمر ي�صتوجب »الإثبات« مبعنى 

الك�صف عن الديناميات العميقة التي تقع 

وراء هذه الت�صورات امل�صرتكة لدى القائمني 

على هذه الإ�صالحات. 

التحريات  بهذه  القيام  ل�صعوبة  نظرا 

اللجوء  لزاما  كان  فقد  �صخامتها،  بحكم 

لن  اأننا  هو  الأول  الختيار  الختيار.  اإىل 

اخلم�صة،  التو�صيفات  بني  من  نحتفظ، 

نف�صهما  يفر�صان  اثنني  بتو�صيفني  �صوى 

على اأنظمة التعليم العايل، األ وهما التدويل 

واخلو�ص�صة. وما يربر هذا الختيار جزئيا 

التي  الأبحاث  من  كبري  عدد  وجود  هو 

تناولت مو�صوع حكامة الأنظمة اجلامعية 
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واجلامعات  الدولة  بني  ما  العالقات  )اأي 

وم�صاألة ا�صتقاللية املوؤ�ص�صات ودور الأطراف 

املعنية يف اإدارتها(. ثم كان علينا بعد ذلك 

بغية  تف�صيلها  �صيتم  التي  الآفاق  حتديد 

ا�صتك�صاف هذين التو�صيفني. هكذا، فقد 

الدرا�صات  اأ�صهر  على  العتماد  اإىل  جلاأنا 

التي تناولت كال منهما. فاأما ال�صنف الأول 

الو�صع  يعر�ص  فاإنه  الدرا�صات،  هذه  من 

القائم، ول يكتفي بتقدمي الوقائع والأرقام 

التوجهات  عن  الك�صف  اإىل  يتعداها  بل 

وراء  كانت  التي  املعلنة  وال�صرتاتيجيات 

اإنتاجها؛ يف حني اأن ال�صنف الثاين يتبنى 

مقاربة تاأويلية تعك�ص الديناميات ال�صمنية 

والقيادة  الإرادة  عن  ما  حد  اإىل  النابعة 

املتحكمة يف التطورات اجلارية، تلك التي 

ت�صفي معنى على هذه الأخرية. 

فيما يتعلق باأ�صكال خو�ص�صة التعليم العايل، 

 Benedetto فاإن درا�صة بينيدوتو لوبوري

Lepori ا�صتندت اإىل بحثني اأوروبيني اأجنزا 

بغية الك�صف عن مدى الرتاجع الذي عرفته 

املوارد العمومية املخ�ص�صة فعليا ملوؤ�ص�صات 

تنويع م�صادر  اإىل  العايل وجلوئها  التعليم 

التمويل وحتديد اأنواع التمويل اخل�صو�صي 

املوؤلف  واإذا ما لحظ  بتعبئتها.  تقوم  التي 

باأن هذه التحولت، با�صتثناء بريطانيا، كانت 

اأن  ذلك  جانب  اإىل  يوؤكد  فاإنه  حمدودة، 

»اخلو�ص�صة« ل ميكن قيا�صها فقط انطالقا 

يتم جمعها،  التي  العتمادات  من م�صدر 

اأي�صا من خالل التحول الذي ت�صهده  بل 

اأ�صكال منح التمويالت العمومية وجلوئها 

اأكرث  تركز  تناف�صية  اأكرث  اآليات  اإىل  املتزايد 

على النتائج وامل�صاريع. 

هذا املو�صوع اخلا�ص بتحول اأ�صكال عمل 

الهيئات العمومية هو الذي جنده بال�صبط 

يف �صلب الدرا�صة التي اأجنزها راجاين نايدو 

الباحث  هذا  اأكد  فقد   ،Rajani Naidoo

يعرفها  التي  التطورات  فهم  اخلطاأ  من  اأنه 

تخليا  باعتبارها  الربيطاين  العايل  التعليم 

للدولة عن هذا القطاع وترك مقاليده لقوانني 

ال�صوق. على العك�ص من ذلك، فمنذ �صنوات 

اأكرث  حكم تات�رش، ما فتئت الدولة تتدخل 

م�صتخدمة اآليات جتارية ق�صد تعزيز قدرات 

القيادة والت�صيري. هذه الروابط املبتكرة وغري 

املاألوفة ما بني الدولة وال�صوق، هي التي ت�صكل 

اجلدة يف اأ�صالة التحولت التي يعرفها هذا 

اأخرى  القطاع اإىل جانب قطاعات عمومية 

ل  اخلو�ص�صة  فاإن  هكذا،   .
22
بريطانيا يف 

متر عرب انزلق ما هو عمومي نحو القطاع 

اخلا�ص، ولكن بتو�صيع جمال تدخل الأول 

من خالل تعبئة وتقوية الثاين.

فلكون  الثاين،  للتو�صيف  بالن�صبة  اأما 

فقد  عامليا،  ان�صغال  اأ�صبح  التدويل 

التي  ال�رشعة  اإىل  الإ�صارة  الالزم  من  بات 
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اأ�صبحت تعرفها هذه الظاهرة بالرغم من 

كونها ما زالت حمدودة يف الواقع. كما 

ل ينبغي التقليل من اأهمية التنوع الذي 

وال�رشوط  فالمتداد  امل�صار:  هذا  يعرفه 

متماثلة  غري  بالتدويل  اخلا�صة  واحلوافز 

ذلك  اأو�صح  كما  العامل  مناطق  عرب 

 Stephan لنكران  فان�صان  ا�صتيفان 

هذا  تناول  فقد   ،Vincent-Lancrin

الأخري، اإىل جانب اأعداد الطلبة وتيارات 

تنقالتهم، خ�صائ�صهم الرئي�صية وخمتلف 

على  تطويرها  يتم  التي  ال�صرتاتيجيات 

املوؤلف  هذا  اأن  كما  الوطني،  امل�صتوى 

املرتتبة  التكلفة  بخ�صو�ص  اأ�صئلة  طرح 

ال�صرتاتيجيات. عن هذه 

من  هذه،  التدويل  حالة  ي�صتكمل حتليل 

لدى  جندها  التي  التاأويلية  املقاربة  خالل 

 Simon مارجين�صون  �صيمون  الباحث 

يركز  مل  الأخري  فهذا   .Marjinson

حاول  ما  بقدر  الكمية،  املعطيات  على 

الك�صف عن الدللة اخلفية لهذه امل�صارات 

ال�صمولية. يب�صط هذا املوؤلف اأطروحة تعد 

القدر  بنف�ص  القوية  الأطروحات  بني  من 

يتعلق  نقا�ص؛  مو�صوع  به  ُت�صكل  الذي 

الأمر بحركة الهيمنة والتعميم التي يعرفها 

النموذج الأمريكي بالن�صبة لكافة الأنظمة 

املعنى، ل ميكن  بهذا  التدويل  اجلامعية. 

ح�رشه فقط يف وجود تيارات مادية، بل 

اإنه يت�صمن على اخل�صو�ص، يف نظر نف�ص 

الباحث، موؤثرات ثقافية ورمزية ومعيارية. 
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علماء املغرب ورهان اإ�سالح التعليم 

بجامعة القرويني

اآ�صية بنعدادة

جامعة حممد اخلام�ص-اأكدال، الرباط

جوابا على وثيقة »املذهب التعليمي« التي و�سعتها جلنة الرتبية والثقافة يف �سياق اإعداد 

املخطط اخلما�سي )1960-1964( الذي ا�سطلعت بو�سعه حكومة عبد اهلل اإبراهيم منذ 

لتطوير  م�سروعا   ،1960 �سنة  تاأ�س�ست  التي  املغرب،  علماء  رابطة  اأعدت   ،1959 اأبريل 

املقالة، تقدم  الن�س �سحبته(. يف هذه  القرويني« )انظر  واإقرار جامعية  الديني  التعليم 

الأ�ستاذة اآ�سية بنعدادة تاأطريا تاريخيا يذكر باملالب�سات التي حتكمت يف رد فعل الرابطة، 

كليات  مبختلف  الديني  التعليم  اتخذها  التي  اجلديدة  ال�سيغة  اإىل  قاد  الذي  والنقا�س 

جامعة القرويني.

املغرب« يف  علماء  رابطة  يدخل »م�رشوع 

الذي  الأ�صيل  التعليم  عن  الدفاع  اإطار 

ُيج�صده جامع القرويني، ورف�ص الإ�صالح 

الذي تقدمت به وزارة الرتبية الوطنية غداة 

ا�صتقالل املغرب. فهل هذا املوقف جديد، اأم 

يدخل �صمن م�صل�صل املواجهة التي كانت 

وبني  القرويني  علماء  بني  با�صتمرار  قائمة 

متزعمي الإ�صالح يف فرتة احلماية ؟ 

يرف�صون  كانوا  القرويني  علماء  اأن  يبدو 

هذه  خارج  من  املنبثقة  الإ�صالحات 

هذا  يف  �صنو�صحه  ما  ذلك  املوؤ�ص�صة، 

التقدمي، بتتبعنا ملراحل هذه املواجهة منذ 

املغرب،  ا�صتقالل  واإىل  ال�صتعمارية  الفرتة 

رابطة  جعلت  التي  الظروف  فهم  ق�صد 

علماء املغرب تقرتح يف ال�صتينات من القرن 

الديني  التعليم  لتطوير  م�رشوعا  الع�رشين 

واإقرار جامعية القرويني.

كان التعليم العايل يف املغرب، عند دخول 

ال�صتعمار، منح�رشا يف جامع القرويني الذي 

كان يعترب املركز التعليمي الأول والأ�صا�صي، 

وذلك على امتداد قرون عدة. وقد عرفت 

القرويني تراجعا منذ القرن اخلام�ص ع�رش، 
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التا�صع  القرن  التقهقر ذروته يف  وبلغ هذا 

ع�رش وبداية القرن الع�رشين، على الرغم من 

بع�ص  بها  قام  التي  الإ�صالحية  املحاولت 

ال�صالطني ال�صعديني والعلويني.

اأن�صاأ  املغرب،  على  احلماية  فر�ص  بعد 

الفرن�صيون اإىل جانب هذا النظام التعليمي 

متنوعا  ع�رشيا  تعليميا  نظاما  التقليدي، 

حيث  طبقي،  عن�رشي  اأ�صا�ص  على  يقوم 

تعليم   : التعليم  من  اأنواع  ثالثة  اأحدثت 

تعليم  الأوربية،  باجلالية  خا�ص  اأوروبي 

الرابطة  مدار�ص  يف  اإ�رشائيلي  فرن�صي 

خا�ص  اأهلي  وتعليم  الدولية،  الإ�رشائيلية 

تعليم   : نوعان  وهو  امل�صلمني،  باملغاربة 

للعامة وتعليم للنخبة.

العن�رشي  ال�صتعماري  التعليم  هذا  لكن 

عنيفة  هزة  اأحدث  احلماية،  اأدخلته  الذي 

وطلبتها،  القرويني  علماء  �صفوف  يف 

ودفع بفئة منهم للدفاع عن فكرة اإ�صالح 

التعليم الأ�صيل. وبالفعل، قامت حماولت 

لإ�صالح هذه املوؤ�ص�صة منذ ال�صنوات الأوىل 

للحماية، وذلك مببادرة من املخزن، وبرغبة 

تخ�صى  كانت  التي  احلماية  �صلطات  من 

علماء القرويني ملا ي�صببونه من �صيق لنفوذ 

احلماية  �صلطات  فعمدت  باملغرب.  فرن�صا 

كما  تلك،  الإ�صالح  حماولة  مراقبة  اإىل 

تبنت مطلب حتديث القرويني. لكن هذه 

ووجهت  حيث  بالف�صل،  باءت  املحاولت 

مبعار�صة �صديدة من طرف بع�ص العلماء 

املت�صبثني بالتقليد اأو الراف�صني لتدخل دولة 

اأجنبية يف الأمور الدينية، والذين يعتربون 

الإ�صالح نوعا من اخلروج عن الدين.

مل  بالقرويني  الإ�صالح  مد  اأن  اإل 

حماولت  عدة  قامت  حيث  يتوقف، 

يف  ظهريين  �صدور  عن  اأ�صفرت  اأخرى 

التعليم  ينظمان  و1932،   1931 مار�ص 

بالقرويني ويوؤ�ص�صان جمل�صا اأعلى للتعليم 

الإ�صالمي، ويق�صمان الدرا�صة بالقرويني اإىل 

ثالثة اأ�صالك، ويحددان بدقة مواد الدرا�صة 

وكيفية تدري�صها، وينظمان اأوقات الدرا�صة، 

ويدخالن  فيها،  المتحان  اجتياز  وطرق 

اإىل  بالإ�صافة  جديدة،  ومناهج  علوما 

التعليم،  برجال  تتعلق  مادية  اإ�صالحات 

حيث اأ�صبح العاملمِ يتقا�صى راتبا �صهريا. 

من  عا�صفة  اأثارت  الإجراءات  هذه  لكن 

الحتجاجات واملظاهرات من بع�ص العلماء 

للعلماء  املهمة  هذه  اإ�صناد  رف�صوا  الذين 

املوظفني رغبة يف احلفاظ على امتيازاتهم، 

مما اأدى اإىل تاأجيل تطبيق جزء من هذا 

ويف  الأربعينات.  نهاية  حتى  التنظيم 

ذو  احلر  التعليم  اإحداث  ثم  الثالثينات، 

التوجه العربي الإ�صالمي باعتباره رد فعل 

وطني، لقي دعم زعماء احلركة الوطنية.
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لذلك ورث املغرب امل�صتقل تعليما متنوعا 

وامل�صتعجل  ال�رشوري  فبات من  ومتنافرا، 

هي  هذه  وكانت  القطاع،  هذا  اإ�صالح 

املهمة الرئي�صية التي �صغلت بال امل�صوؤولني 

منذ ال�صنوات الأوىل لال�صتقالل، حيث مت 

اإ�صالحات متتالية مل تطبق دائما.  اإعداد 

ن�صري بهذا اخل�صو�ص اإىل ما يلي: 

�صوؤون  ملعاجلة  ر�صمية  اأول جلنة  ت�صكلت 

لإ�صالح  امللكية  اللجنة  وهي  التعليم، 

التعليم التي عقدت اأول اجتماع لها يف 8 

ت�صمل ممثلني عن  1957، وكانت  �صتنرب 

باملغرب.  املوجودة  التعليم  اأ�صناف  جميع 

وقد خرجت هذه اللجنة باختيارات اأ�صا�صية، 

التعميم   : ال�صهرية  الأربعة  املبادئ  هي 

اهتمت  كما  واملغربة.  والتعريب  والتوحيد 

باإ�صالح التعليم بجميع م�صتوياته، وفيما 

بتحويل  اأو�صت  القرويني،  جامع  يخ�ص 

ال�صلك العايل للقرويني ومدر�صة بن يو�صف 

اإىل كلية لالآداب وكلية لل�رشيعة، لكن هذا 

لذلك  الأطراف،  جميع  يرق  مل  الإ�صالح 

مت تكوين جلنة ثانية لإ�صالح التعليم يف 

اأبريل 1958، وكانت اأول خطوة يف �صبيل 

تعميم التعليم.

ال�صيا�صة  يف  حدث  تغيري  اأهم  اأن  غري 

التعليمية مت مع و�صول حكومة عبد اهلل 

�صدر  حيث   ،1958 دجنرب  يف  اإبراهيم 

مر�صوم  يف اأبريل 1959 تاأ�ص�صت مبوجبه 

 )1964-1960( اخلما�صي  املخطط  جلنة 

للجنة  الإ�صالح  خطة  عنها  انبثقت  التي 

هذه  اأعمال  اأ�صفرت  وقد  والثقافة.  الرتبية 

عنوان  يحمل  تقرير  �صياغة  عن  اللجنة 

من  جملة  وي�صم  التعليمي«،  »املذهب 

التعليم؛  توحيد  اأهمها  والأهداف  املبادئ 

التنوع يف  هذا  اأن  اللجنة  حيث لحظت 

ي�صكل  مزدوج(  عربي،  )فرن�صي،  التعليم 

يتخبط  التي  امل�صاكل  يف  الأول  ال�صبب 

بداأ  ثم،  من  املغربي.  الرتبوي  النظام  فيها 

التفكري يف توحيده واإن�صاء مدر�صة وطنية 

مغربية موحدة. �صتواجه حماولت توحيد 

هناك  كان  فاإذا  �صعوبات؛  عدة  التعليم 

اإجماع حول املبداأ، فاإن الختالف كان كبريا 

حول الطريقة، حيث ظهرت ثالثة توجهات 

و�صع  يرى  موقف  ال�صاأن:  بهذا  متباينة 

اإطار  يف  التعليمي  النظام  توحيد  م�صاألة 

عن  املوروث  الإ�صالمي  الفرن�صي  التعليم 

ال�صتعمار، وموقف ثان يدافع عن التوحيد 

يف اإطار تعليم ع�رشي معرب على منوال 

املدار�ص احلرة. اأما املوقف الثالث، فقد دافع 

الأ�صيل  التعليم  اإطار  يف  التوحيد  عن 

ال�صخ�صية  على  باحلفاظ  كفيال  واعتربه 

الثقافية املغربية الإ�صالمية.

اأما وزارة الرتبية الوطنية، التي كان يراأ�صها 

تبنت  فقد  جلون،  بن  الكرمي  عبد  اآنذاك 
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الفرن�صي  النظام  اإطار  يف  التعليم  توحيد 

املزدوج.  التعليم  حول  اأي  الإ�صالمي، 

بالن�صبة  التوحيد  م�صاألة  كانت  بذلك، 

للتعليم الأ�صيل تعني اإدماجه يف التعليم 

الع�رشي.

الوزارة  عزمت  التي  الإجراءات  تتلخ�ص 

الدرا�صية  ال�صنة  م�صتهل  يف  تطبيقها 

الأ�صيل،  للتعليم  بالن�صبة   1961-1960
يف جمموعة من التوجهات، منها: اإدماج 

وال�صنوات  التعليم  هذا  من  الأول  الطور 

الأوىل من الثانوي اخلا�ص به يف التعليم 

الدينية  العلوم  تدري�ص  تقلي�ص  الع�رشي؛ 

اللغة  على  والرتكيز  العربية،  اللغة  وعلوم 

الق�صم  اإلغاء  اإىل  بالإ�صافة  الأجنبية، 

يو�صف  بن  جامعة  من  كل  يف  النهائي 

مبراك�ص واملعهد العايل بتطوان، مما يعني 

اتخذت:  التي  التدابري  ومن  ية.  العاملمِ اإلغاء 

تعيني مدير للقرويني متخرج من غري �صلك 

التعليم الإ�صالمي، وتوظيف اأطر بعيدة عن 

خريجي القرويني اأو �صلك التعليم بها.   

مبعار�صة  ا�صطدم  الوزارة  عمل  لكن 

�صديدة من علماء التعليم الأ�صيل، الذين 

واعتربوا   ،1964-1960 خمطط  َرف�صوا 

تلك الإجراءات انزلقا باملغرب امل�صلم نحو 

الالدينية. كما اعتربوا تعيني مدير للقرويني 

من غري علمائها طعنا يف كفاءة خريجي 

القرارات  هذه  اأن  واأكدوا  املوؤ�ص�صة،  هذه 

العلمي  وباإ�صعاعها  القرويني  مبكانة  مت�ص 

الذي جتاوز املغرب، وجعل من فا�ص عا�صمة 

العلم ل للمغرب فقط، بل ولأقطار غرب 

اإفريقيا كذلك.

لقد اجتمع حوايل خم�صون عاملا بنزل »باليما« 

بالرباط، منهم حممد بن عبد ال�صالم الطاهري، 

واأحمد الودغريي، وحممد ج�صو�ص، وحممد 

وعبد  عمور،  وحممد  ال�صامي،  عثمان  بن 

الرحمن البوزدي، واأحمد اليزمي، وحممد بن 

ها�صم العلوي؛ وبعد درا�صة اأو�صاع التعليم 

الأ�صيل والعراقيل التي تواجهه، قرروا عقد 

موؤمتر لدرا�صة التطورات الهادفة لإ�صالح هذا 

التعليم، وتطوعوا مبائة درهم من كل عامل 

واأمنوا على ذلك حممد بن عثمان.

انعقد املوؤمتر بالرباط يومي 18 و19 �صتنرب 

عامل   400 نحو  فيه  و�صارك   ،1960
ميثلون جميع الأقاليم املغربية، ونددوا فيه 

الأ�صيل  التعليم  تلحق  التي  بامل�صايقات 

وبالنظرة  عام،  بوجه  العربية  وتالحق 

لعلماء  بها  ينظر  كان  التي  الحتقارية 

»باأولد  يو�صفون  كانوا  حيث  القرويني؛ 

اأبناء »اللغ«. ومن القرارات التي  اأو  اأحمد« 

بالربامج  العمل  رف�ص  املوؤمتر،  اتخذها 

الع�رشي،  يف  الديني  التعليم  تدمج  التي 

ورف�ص املدير واملوظفني اجلدد املعينني يف 
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عن  املوؤمتر  هذا  يف  اأعلنوا  كما  القرويني. 

تاأ�صي�ص رابطة علماء املغرب، ويف 1961، 

عني عبد اهلل كنون اأمينا عاما لها. ويف ذات 

لإ�صالح  م�رشوعا  الرابطة  حررت  ال�صياق 

التعليم الأ�صيل حتى ي�صتمر يف اأداء الر�صالة 

املنوطة به، والتي تتجلى يف املحافظة على 

الرتاث الثقايف الإ�صالمي العربي.  يوؤكد ن�ص 

القرويني  بجامعة  العرتاف  على  امل�رشوع 

اإدارتها  وبا�صتقالل  و�صهاداتها،  وتعليمها 

اعرتافا  الوطنية  الرتبية  وزير  اإ�رشاف  حتت 

خريجيها،  من  اإدارتها  اأمر  وتويل  ر�صميا، 

واإحداث كليتني للغة العربية واأ�صول الدين؛ 

بتطوان  والأخرى  مبراك�ص  اإحداهما  تكون 

لتعوي�ص الق�صم النهائي الذي كان باملدينتني، 

واألغتهما الوزارة ال�صابقة التي كان يرتاأ�صها 

املعاهد  احتفاظ  مع  بنجلون،  الكرمي  عبد 

وا�صتقاللها  برباجمها  الإ�صالمية  الثانوية 

الذاتي، وتطويرها، واإدخال اللغات الأجنبية 

يف نطاق حمدود. كما تبنى امل�رشوع فكرة 

�صن  مراعاة  مع  الأول  بالطور  الحتفاظ 

القبول على �رشط اإحداث �صنة اإعدادية اإىل 

اأُ فيها الطلبة املتقدمون يف ال�صن،  جانبه، يهيَّ

والذين حفظوا القراآن ولهم اإملام اأويل بالعلوم 

بالثانوي.  لاللتحاق  والعربية  الإ�صالمية 

كما ين�ص امل�رشوع على العرتاف مبعادلة 

دونها  فما  عاملية  من  القرويني  �صهادات 

وتخويل  الع�رشية،  الكليات  �صهادات  مع 

احلق لعلمائها يف ولوج الوظائف العمومية 

كغريهم، ويف ال�صتفادة من التقاعد.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن م�رشوع الرابطة تبنى 

التي  التدابري  اعتربت  جدا  �صديدة  لهجة 

اتخذتها احلكومة لإ�صالح التعليم التقليدي 

مبثابة خطة ت�صعى ل»الق�صاء على التعاليم 

الإ�صالمية واللغة العربية وانزلقا باملغرب امل�صلم 

نحو الالدينية وتركيزا للغة الأجنبية...«، الأمر 

طبيعة  مع  منا�صب  غري  اليوم  يبدو  الذي 

الإ�صالحات مو�صوع الحتجاج. 

الرابطة  قدمت   ،1961 غ�صت  يف 

امللكي،  للديوان  امل�رشوع  هذا  من  ن�صخة 

امللك احل�صن  األفها  التي  اللجنة  ولأع�صاء 

الثاين ملناق�صة امل�صاكل التي يتخبط فيها 

اللجنة  هذه  كانت  عامة.  ب�صفة  التعليم 

وزير  وهم  الوزراء  بع�ص  من  تتكون 

الرتبية الوطنية حممد ر�صيد ملني، ووزير 

القت�صاد الوطني واملالية حممد الدويري، 

الإ�صالمية  بال�صوؤون  املكلف  الدولة  ووزير 

عالل الفا�صي، والوزير املنتدب يف ال�صغل 

وال�صوؤون الجتماعية عبد القادر بنجلون. 

العلماء  لرابطة  العام  الأمني  تو�صل  كما 

عبد اهلل كنون بجواب من هذين الأخريين 

دان  وَيعمِ الرابطة،  م�رشوع  فيه  يدعمان 

باأخذه بعني العتبار اأثناء مناق�صة اللجنة 

التعليم. مل�صائل 
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ظهري  �صدر   ،1963 فرباير  يف  بالفعل، 

حتى  القرويني  جامعة  تنظيم  يعيد 

يف  املا�صي  يف  دائما  كانت  كما  »ت�صتمر 

احلفاظ  واملتمثلة يف  التاريخية«،  مهمتها 

املغرب  يف  ون�رشه  الإ�صالمي  الفكر  على 

يف  مهمتها  تتحدد  ثم،  ومن  العربي. 

الدينية  العلوم  يف  متخ�ص�صني  تكوين 

العلمي يف  البحث  وتنمية  العربية،  واللغة 

العربية.  واللغة  الإ�صالمية  ال�رشيعة  جمال 

الأ�صيل  التعليم  لهذا  الظهري  اأعطى  كما 

العايل  التعليم  تنظيم  مياثل  تنظيما 

من  ويجعل  الرباط،  بجامعة  الع�رشي 

جامعة القرويني موؤ�ص�صة عمومية تخ�صع، 

من حيث ال�صلطة القانونية، لوزارة الرتبية 

املالية،  وزارة  �صوؤونها  تدير  التي  الوطنية 

وكلية  بفا�ص،  ال�رشيعة  كلية  من  وتتكون 

اللغة العربية مبراك�ص، وكلية اأ�صول الدين 

بتطوان، ولها جمل�ص ورئي�ص.
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ملحق

ن�س وثيقة »م�سروع رابطة علماء املغرب لتطوير التعليم الديني

واإقرار جامعية القرويني« 1961*

ظلت جامعة القرويني واملعاهد الإ�صالمية ولن تزال منذ اأحد ع�رش قرنا تواكب خمتلف 

التيارات احل�صارية املتعاقبة على هذه الأمة وحتتل مركز القيادة فيها وتوجهها الوجهة 

ال�صاحلة املفيدة فكان اأن اأ�صبحت بف�صل ذلك قبلة مقد�صة تتجه اإليها اأنظار املهتمني 

مب�صري العروبة والإ�صالم.

ي�صتطيع اأن ينكر على  مهما تكن م�صاربه واأهواوؤه –  وما من اأحد يف هذا الوطن – 

بها  يزخر  التي  الإ�صالحية  الأوىل جلميع احلركات  ال�صعلة  كانت دوما  اأنها  القرويني 

تاريخ املغرب.

عر�ص  على  والعتداء  الرببري  الظهري  �صدور  منذ  واأ�صاتذتها  القرويني  اأبناء  ومواقف 

املغرب يف �صخ�ص حممد اخلام�ص مواقف خالدة م�صهورة اأثارت حفائظ عنا�رش ال�رش 

وجراثيم الف�صاد التي اأ�صابت هذه الأمة اإبان الحتالل الأجنبي.

وكان من املوؤكد عند املوؤمنني بالقرويني كمعقل لالإ�صالم وح�صن للغة العربية واحلركات 

الوطنية التحريرية اأن تقف هذه احلرب العن�رشية اإثر انبثاق فجر ال�صتقالل واأن حتظى 

واأن  والرعاية احلقة  باجلميل  القدا�صة والعرتاف  له من  اأهل  القرويني مبا هي  جامعة 

يعاد النظر يف و�صعيتها على اأ�صا�ص �صليم حلمته العمل على رفع م�صتواها العلمي مبا 

يتنا�صب ومقد�صات الأمة الدينية و�صداه التقدير لها بتمكني رجالها من تخطيط برامج 

ال�صتقالل  هذا  بعد  فوجئنا  ولكن  الإن�صانية،  ر�صالتها  اأداء  توا�صل  ومناهج جتعلها 

مب�صاهدة تلك العنا�رش توا�صل كيدها للقرويني وترتب�ص بها الدوائر حماولة بكل ما 

متلك من و�صائل اأن تدمرها لأنها ترى فيها العقبة الكاأداء التي حتول دون حتقيق اأهدافها 

املعروفة فكانت هذه الربامج املهلهلة وكانت هذه النظم التي ل تدل اإل على ف�صاد نبات 

اأ�صحابها واإن تقنعوا عند عر�صها باأقنعة براقة من ا�صتهداف لالإ�صالح وق�صد للت�صييد 

والبناء والتوحيد وقد �صبق للعلماء اأن رفعوا يف عدة منا�صبات احتجاجاتهم ال�صارخة 

وا�صتنكاراتهم ال�صديدة �صد ال�صيا�صة الهادفة اإىل الق�صاء على كل ما من �صاأنه اأن يجعل 

هذه الأمة تتم�صك بدينها ومقوماتها كاأمة ذات �صيادة وا�صتقالل.

علماء املغرب ورهان اإ�صالح التعليم بجامعة القرويني

*  مالحظة: لقد ف�صلنا الإبقاء على الن�ص كما هو من حيث الرتقيم وعالمات الوقف يف اجلمل.



86

وعقد العلماء موؤمترا عاما يف عا�صمة الرباط يومي 18 و19 �صتنرب 1960 �صارك فيه 

نحو 400 عامل ميثلون جميع الأقاليم املغربية من �صو�ص ومراك�ص وفا�ص والرباط و�صال 

والدار البي�صاء ومكنا�ص وطنجة وتطوان والعرائ�ص والق�رش الكبري واأ�صيال و�صف�صاون 

�صيا�صية واقت�صادية  البالد من  القائمة يف  الأو�صاع  والريف ووجدة وغريها فدر�صوا 

واجتماعية ودينية واتخذوا يف جميع ذلك قرارات مهمة ن�رشت ب�صورة ملتم�صات يف 

حينها ووجهوا اإىل الأمة املغربية نداء حارا يدعونها فيه اإىل التم�صك باأهداف دينها 

احلنيف والغرية على احلرم ومقاومة النحالل اخللقي وعدم اإلقاء ال�صمع لدعاة الفتنة 

والبدعة وال�صالل مهما ت�صرتوا مبحاولة التجديد والنهو�ص ودعوى الوطنية الكاذبة.

وكان مما اأوله املوؤمتر عظيم اهتمامه مو�صوع التعليم الإ�صالمي القروي الذي دخل 

اإذ ذاك يف طور الت�صفية النهائية مبقت�صى برامج الوزارة التي عزمت على تنفيذها يف 

م�صتهل ال�صنة التعليمية اجلديدة )1960-1961 ( وتتلخ�ص يف اإدماج الطور الأول 

من هذا التعليم وال�صنوات الثالث الأوىل من الثانوي اخلا�ص به يف التعليم الع�رشي 

العام ون�صب مدير للقرويني ل �صلة له بتاتا بتعليمها ول بثقافتها وهذا بعد اإلغاء 

اإىل  العايل بتطوان  ابن يو�صف مبراك�ص واملعهد  النهائية من كل من جامعة  الأق�صام 

تدبريات اأخرى ثانوية، وفر�ص اأطر من املوظفني البعيدين متام البعد عن �صلك التعليم 

الإ�صالمي القروي والذين ل يفهمون عنه مدلول ول دال.

الق�صاء  نية �صوء يف  اإل عن  تنم  التي ل  بالإجماع هذه اخلطة  املوؤمتر  ا�صتنكر  وقد 

على التعاليم الإ�صالمية واللغة العربية انزلقا باملغرب امل�صلم نحو الالدينية وتركيزا للغة 

الأجنبية التي �صج املواطنون مما تلقاه من العناية والتثبيت على ح�صاب اللغة العربية 

يف جميع موؤ�ص�صات الدولة من مدار�ص واإدارات وم�صالح خمتلفة، فاإنه مما ل خفاء 

به اأن الدرا�صات الدينية التي حتذف من الطور الأول وال�صنوات الثالث الأوىل من ثانوي 

التعليم الديني �صوف ل تعو�ص بحال فيما بقي من اأق�صام هذا التعليم وذلك الفراغ 

�صيكون عامال قويا يف �صعف النتائج املح�صل عليها يف املعلومات الدينية عند الطالب 

القروي حني التخريج اأ�صف اإىل ذلك اإلغاء الق�صم النهائي يف كل من مراك�ص وتطوان، 

ومعناه اإلغاء �صهادة العاملية واإذا مل يكن عند الطالب القروي ح�صيلة مهمة من العلوم 

الدينية فلن تكون عند غريه بحال. ومثل هذا يقال يف علوم اللغة العربية التي ما تزال 

جامعة القرويني واملعاهد الأخرى هي التي ترفع رايتها باليمني فاإ�صعاف درا�صتها يف 

هذه املعاهد معناه تقوية اللغة الأجنبية وتوطيد �صيطرتها يف البالد.
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وللتعبري عن هذا ال�صتنكار قرر املوؤمتر عدم قبول املدير املعني للقرويني من غري �صلك التعليم 

الإ�صالمي لأن اأقل ما يعرب عنه هذا التعيني هو ت�صجيل العجز على رجال القرويني حتى 

عن تدبري �صوؤون جامعتهم التي هم اأوىل بها من غريهم اأيا كان كما قرر رف�ص الربامج 

التي تدمج التعليم الإ�صالمي يف التعليم الع�رشي وبذلك ا�صتمر روؤ�صاء املعاهد اأثناء ال�صنة 

الدرا�صية املن�رشمة يطبقون الربامج ال�صابقة ويقبلون املنخرطني يف ال�صنتني الأوليني من 

الطور الأول والثانوي. على اأن الق�صمني النهائيني يف جامعة ابن يو�صف مبراك�ص واملعهد 

العايل بتطوان قد األغيا متاما ومل يكن بيد العلماء و�صيلة لالإبقاء عليهما وا�صتمرارهما.

القرويني  الإ�صالمي يف  التعليم  عليها  يوجد  التي  ال�صاذة  الو�صعية  وهذه هي  والآن 

وابن يو�صف ومعاهد تطوان ومكنا�ص وباقي املعاهد الأخرى، ل ي�صح مطلقا اأن يبقى 

طابع عدم ال�صتقرار هو الذي يدمغ هذا التعليم الذي يعرتفا جلميع باأهميته والذي 

تتوفر بالدنا على ثاين مركز مهم له يف العامل الإ�صالمي خ�صو�صا ونحن نعي�ص عهد 

احل�صن الثاين الذي اأخذ فيه كل �صيء طريقه نحو ال�صتقرار والتكامل، فكيف تبقى 

جامعة القرويني جامعة معلقة يف الهواء ل تعرف م�صريها ويف كل يوم تتلقى اأوامر 

متعار�صة مع اأهدافها ال�صامية ور�صالتها اخلالدة مما لو نفذ مل�صخت م�صخا ول�صارت 

ن�صخة مزيفة من املدر�صة الثعالبية التي اأقامها ال�صتعمار الفرن�صي يف اجلزائر لتخريج 

اأمية امل�صاجد واحلزابة واملوؤذنني فقط ل غري، ويف حالة عدم التنفيذ تتلقى التهديدات 

الوقحة التي تهني كرامة العلماء، وتقلل من �صاأن التعليم الإ�صالمي حتى لتجعله عبئا 

ثقيال على الدولة همها التخل�ص منه يف اأول فر�صة.

الطلبة من اجلنوب  الذي ي�صيء م�صالك  القرويني هو  ينبعث من  الذي  الإ�صعاع  اإن 

املختلفة لالرتواء من معني  فيوؤمون معاهدها  ال�صوداء  افريقية  اجلزائري ومن �صعوب 

الثقافة الإ�صالمية والعربية، وذلك ما جعل فا�ص عا�صمة العلم ل للمغرب وحده بل 

لأقطار غرب افريقية اأي�صا. فاإذا طم�صنا مبعث ذلك الإ�صعاع فمعناه قطع هذه الرابطة 

القوية التي جتمع بيننا وبني اإخواننا من �صود افريقية. وهم �صوف ل يوؤموننا لأجل 

اأهم  هو  ما  اأوروبا  يف  يجدون  ولأنهم  الع�رشية  جامعاتهم  لهم  لأن  الرباط  جامعة 

للعمل  الداخلية واخلارجية حتدونا  البواعث  فاإن جميع  �صك. وعليه  بال  واأنفع منها 

على العناية بجامعة القرويني وتنظيم الدرا�صة بها تنظيما يكفل لها احلياة والتجدد 

امل�صلمة واملحافظة على  الإفريقية  الأفاق  العلمية وتنوير  اأداء ر�صالتها  وال�صتمرار يف 

الرتاث الثقايف الإ�صالمي العربي الذي هي املوؤمتنة عليه يف هذه الديار.
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وامل�رشوع الذي تراه رابطة علماء املغرب كفيال بتحقيق هذه الغاية وتت�رشف بتقدميه 

اإىل ال�صيد وزير الرتبية الوطنية بالنيابة الذي اأبدى تفهما عميقا ملطالب وفد العلماء يف 

مقابلتهم له التي جرت يوم 27 يونيو 1961 هو هذا :

هو  كما  اإدارتها  وبا�صتقالل  و�صهاداتها  وتعليمها  القرويني  بجامعة  العرتاف   : اأول 

ال�صاأن يف غريها من اجلامعات اعرتافا ر�صميا حتى ل تبقى عر�صة لالإحلاق والت�صور 

على ت�صيريها من طرف كل من هب ودب مع ق�رش النظر  يف �صوؤونها وتويل مديريتها 

على خريجيها وحاملي �صهاداتها دون غريهم وذلك حتت اإ�رشاف الوزارة طبعا.

اإحداهما مبراك�ص والأخرى  الدين تكون  العربية واأ�صول  اإحداث كليتني للغة  ثانيا : 

بتطوان لتعوي�ص الق�صم النهائي الذي كان بكل من املدينتني املذكورتني واألغي يف عهد 

الوزارة ال�صابقة.

اإن هاتني املدينتني كانتا ب�صبب وجود ق�صم الدرا�صات الإ�صالمية العليا فيهما تعتربان 

مركزين ثقافيني مهمني يف اجلنوب وال�صمال، وكان املظنون اأن عهد ال�صتقالل �صيقوي 

هذين املركزين ويزيدهما ن�صاطا فاإذا الأمر بالعك�ص واإذا بالوزارة ال�صابقة تطم�ص هذين 

باجلنوب  خ�صو�صا  واملثقفني  عموما  املغاربة  نفو�ص  يف  وتخلف  الإ�صالميني  املنارين 

وال�صمال ح�رشة ل يزيلها اإل تاأ�صي�ص الكليتني املذكورتني بهذين املركزين كما طلبنا 

وذلك اإىل جانب كلية ال�رشيعة التي فتحت بفا�ص يف العام املا�صي.

ثالثا : الحتفاظ للمعاهد الثانوية الإ�صالمية برباجمها الكاملة وا�صتقاللها الذاتي مما 

مينع اإدماجها كال اأو بع�صا يف غريها بدعوى التوحيد اأو غريه من العلل مع تطويرها 

طبعا وتلقيحها   مبواد الثقافة العامة ال�رشورية واإدخال اللغات الأجنبية الالزمة اإليها 

من غري اأن يطغى ذلك على املادة الأ�صلية التي ينبغي اأن يبقى لها العتبار الأول يف 

جميع ال�صنوات.

رابعا : الحتفاظ بالطور الأول مع مراعاة �صن القبول الطبيعية فيه، على �رشط اإحداث 

الذين  ال�صن  املتقدمون يف  الطلبة  فيها  يقبل  جانبه  اإىل  لالإعادة  قابلة  اإعدادية  �صنة 

يكونون قد حفظوا القراآن اأو بع�صه ولهم اإملام اأويل بالعلوم الإ�صالمية والعربية حيث 

يهيَُّئون لاللتحاق بالثانوي وتطوى مرحلة الطور الأول بالن�صبة اإليهم يف �صنة واحدة، 

للتعليم  املحددة  ال�صن  الذين جتاوزوا  الطلبة  قبول  م�صكلة  حللنا  قد  بذلك  فنكون 
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الأويل وتفادينا ماأ�صاة الطرد الذي يتعر�ص اإليه هوؤلء املواطنون وغالبهم ياأتون من 

البادية ل لذنب اإل اأنهم ق�صوا �صطرا من �صبابهم يف حفظ القراآن العزيز واملتون العلمية 

املعتمدة يف التعليم الإ�صالمي القروي.

خام�سا : اإن جمموع هذه املوؤ�ص�صات من معاهد وكليات هي التي يرتكب منها هيكل 

جامعة القرويني وهي التي حتظى بعناية الدولة واعرتافها بجامعية تعليمها و�صهاداتها 

و�صخ�صيتها امل�صتقلة عن كل تدخل اأو تطفل ممن لي�ص من اأهلها احلاملني لثقافتها.

�ساد�سا : العرتاف مبعادلة �صهادات القرويني من عاملية فما دونها لغريها من �صهادات 

التي  احلقوق  نف�ص  حامليها  وتخويل  درجتها  يف  التي  الع�رشية  واملدار�ص  الكليات 

تخولها ال�صهادات الأخرى والعرتاف كذلك للعلماء بجميع احلقوق التي لغريهم ممن 

يزاولون عمال يف الوظيفة العمومية مبا يف ذلك حق التقاعد من تاريخ ا�صتغالهم.

اإن هذا العرتاف لي�ص حقا للعلماء يجب اأن ينالوه مبوجب ما بذلوا من ذات اأنف�صهم 

العلوم  طلب  على  ت�صجيع  اأي�صا  ولكنه  فح�صب  البالد  وم�صلحة  الأمة  خدمة  يف 

وال�صاعني يف حت�صيلها  اإليها  املنقطعني  الطلبة  مل�صتقبل  والعربية و�صمان  الإ�صالمية 

ول يخفى ما يف ذلك من حفظ لدمائها و�صيانة جلوهرها من التلف وال�صياع وهو 

ما حر�صت عليه جميع الدول املتعاقبة على احلكم يف املغرب  ول �صيما دولتنا العلية 

ال�رشيفة واأجداد مولنا الإمام من مولي ر�صيد اإىل �صيدي حممد بن عبد اهلل ووالده 

مولي �صليمان اإىل اأب املغاربة اأجمعني مولنا حممد اخلام�ص قد�ص اهلل روحه فالأمل 

بوارث �رشه مولنا احل�صن الثاين اأن يعمل على بقاء هذه ال�صعلة متقدة تنري ال�صبيل 

اأمام الأجيال الطالعة مبا يتوافق وهمته العالية يف الأحياء والتجديد.
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 اجلامعة مو�سوعًا للتاأمل 

والتفكري والنقد1 

اأحمد بوح�صن

جامعة حممد اخلام�ص-اأكدال، الرباط

حماور  لأهم  عر�سا  بوح�سن  اأحمد  الأ�ستاذ  قراءة  تت�سمن 

املغربية  اجلامعية  الأعمال  من  وهو  اجلامعة«.  »فكرة  كتاب 

بني  املغربية  اجلامعة  وم�سار  اأ�س�س  تناولت  التي  القليلة 

املا�سي واحلا�سر، وعقدت مقارنات مع جتارب جامعية اأوربية 

والتطوير  الإ�سالح  اآفاق  ا�ست�سرفت  كما  واأجنلو-اأمريكية. 

اجلامعي  التعليم  ي�سهدها  التي  الكربى  التحولت  �سوء  على 

على ال�سعيد العاملي.

يعترب هذا الكتاب من املوؤلفات القليلة التي و�صعت حول اجلامعة املغربية، وحول جتربتها 

وم�صارها، منذ ن�صاأتها �صنة 1957 حتى �صنة 1997، تاريخ ن�رش الكتاب. ثم اإنه من الكتب 

املغربية القليلة التي جعلت من اجلامعة مو�صوعًا للتاأمل والتفكري والدرا�صة؛ وحتى اإذا كان 

قد مر على تاأليفه اليوم اثنتا ع�رشة �صنة، حيث ظهرت كتب اأخرى، رغم قلتها يف املو�صوع، 

وبخا�صة يف الذكرى اخلم�صني لتاأ�صي�ص اجلامعة املغربية يف �صنة 2007، فالكتاب ما يزال 

مرجعًا اأ�صا�صيًا يف مو�صوع اجلامعة، واجلامعة املغربية بخا�صة. يعود ذلك اإىل اأهمية مادته 

العلمية؛ من حيث غناها، وتنوعها، وعمقها. 

يتمثل هذا الغنى يف املو�صوعات املختلفة التي عاجلها الباحثون والباحثات من منظورات 

وت�صورات وجتارب خمتلفة، باختالف اجلامعات املغربية والأوروبية والأمريكية، ولغة التاأليف 

التي ت�صمل العربية والفرن�صية والإجنليزية بخا�صة. اأما العمق، فيتمثل يف املجهود النظري 

والعلوم  الآداب  كلية  من�صورات  الغازي،  بن  الطيب  تن�صيق  اجلامعة«،  »فكرة  لكتاب  قراءة   1

الإن�صانية بالرباط، �صل�صلة »ندوات ومناظرات«، رقم 72، 1997.
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والتحليلي واملنهجي الذي كتبت به معظم الأبحاث. ولعل الذي مييز هذا الكتاب هو كرثة 

اأبحاثه باللغة الإجنليزية ال�صادرة يف معظمها عن الباحثني والباحثات من جامعات اأجنلو-

اأمريكية ذات جتربة علمية وتربوية طويلة وغنية، من �صاأنها اأن تفيد وتو�صع زاوية النظر اإىل 

اجلامعة املغربية، وتعمق ت�صوراتها امل�صتقبلية.

الكتاب يف الأ�صل ندوة علمية من تنظيم �صعبة اللغة الإجنليزية بكلية الآداب بالرباط، وقام 

باإعداد الكتاب للن�رش وتن�صيق مواده الباحث الطيب بن الغازي. يتاألف هذا الكتاب من �صتة 

وع�رشين بحثاً باللغة الإجنليزية، و�صتة اأبحاث باللغة الفرن�صية، واأربعة اأبحاث باللغة العربية، 

بالإ�صافة اإىل التقدمي الرتكيبي ملجمل الأبحاث، بالعربية والإجنليزية، اأجنزه الطيب بن الغازي. 

الأبحاث يف  اأن بع�ص  اأمر متعذر، حيث  الدقيقة  الأبحاث  تفا�صيل هذه  الإملام بكل  اإن 

الكتاب ت�صكل لذاتها مو�صوعًا م�صتقاًل جديراً بالتوقف عنده وحده. لذلك، فاإن مقام هذه 

للكتاب،  املبا�رشة  القراءة  على  والتحفيز  التعريف  اإىل  تهدف  التي  وغايتها،  القراءة وحيزها 

فيه  الواردة  الكثرية  املختلفة  الأبحاث  التي عاجلتها  الق�صايا  اأهم  القت�صار على  تقت�صي 

بنوع من الرتكيز والختزال.

لبد من الإ�صارة قبل ذلك، اإىل اأن الأبحاث ركزت كلها على اجلامعة من منظور العلوم الإن�صانية 

والجتماعية، بل اإن الباحثني والباحثات ينتمون اإىل تلك احلقول املعرفية وحدها. فلي�صت هناك 

وجهة نظر من زاوية العلوم الدقيقة اأو العلوم التقنية وما يت�صل بها. لذلك، هيمنت على فكرة 

اجلامعة يف الكتاب، نظرة اأ�صحاب الإن�صانيات والجتماعيات يف الغالب. قد يرجع ذلك اإىل ما 

ت�صعر به العلوم الإن�صانية والجتماعية من اأزمة اأكرث من العلوم الأخرى. 

ميكن ح�رش اأبحاث كتاب »فكرة اجلامعة« يف املو�صوعات التالية: 

1 - املفهوم الفل�صفي لفكرة اجلامعة؛ 

2 - حتقيب م�صار اجلامعة؛ 

3 - اأزمة اجلامعة؛ 

4 - اإ�صالح اجلامعة.

اجلامعة مو�صوعًا للتاأمل والتفكري والنقد



95 العدد 2  •  دجنرب 2009

1 - مفهوم اجلامعة 

بحيث  نقدي،  منظور  ومن  فل�صفي  منظور  من  اجلامعة  مفهوم  الأبحاث  بع�ص  عاجلت 

رجعت اإىل الأ�صول الفكرية والتاريخية الإيديولوجية التي قامت عليها فكرة اجلامعة يف 

الف�صاء الأوروبي، وباخل�صو�ص الف�صاء الأجنلو-اأمريكي، ذي الأ�صول اجلرمانية. فتعر�صت 

اإىل فكر الفال�صفة الرواد مثل كانط وهمبولت وهايدجر، وخلفية فكر الأنوار القائمة على 

متجيد العقل واحلرية وال�صتقالل، واإيديولوجية الدولة-الأمة التي حتكمت يف فكرة اجلامعة 

النقدي،  والفكر  بالعقالنية  امل�صبعة  واأفكارها  احلداثة  باأزمنة  عالقتها  ثم  اإن�صائها،  عند 

وبالروح التقنية وال�صناعية، وكذا النزعة التخ�ص�صية يف املعارف والعلوم والفنون، وما تولد 

عن ذلك من �صيادة املركزية الأوروبية ونتائجها التاريخية. وقد ركزت هذه الأبحاث على 

النتائج املعرفية التي ك�صفت عنها العقالنية ال�صارمة، وكذا النح�صار التخ�ص�صي ال�صيق، 

من اإهمال للبعد الإن�صاين والجتماعي والنقدي الذي ينفتح على تداخل التخ�ص�صات، مع 

نقد لهذا التوجه الذي ل يراعي حدود التخ�ص�ص. 

اأمريكية  والأجنلو  الأوروبية،  للجامعة  الفكرية  الأ�صول  عن  الأبحاث  هذه  ك�صفت  لقد 

هذه  ن�صوء  مراحل  يف  حتكمت  التي  الفكرية  التطورات  عن  ك�صفت  كما  باخل�صو�ص. 

اجلامعة، يف عالقتها بالتطورات العلمية والتقنية وال�صناعية والقت�صادية وال�صيا�صية. وكان 

ا�صتخال�ص خال�صات  العلمية يف  اأهميته  لفكرة اجلامعة  والفل�صفي  الفكري  العر�ص  لهذا 

اأو  فكرية وتربوية هامة تدعو اإىل جتاوز كثري من الأفكار القائمة على املركزية الأوروبية، 

مركزية الرجل الأبي�ص، وال�صعي اإىل اإن�صاء جامعة ما بعد حداثية تنفتح على الف�صاء العام 

مبختلف مكوناته الب�رشية والبيئية وغريها؛ واإىل اإعادة النظر يف اجلامعة بو�صفها ف�صاء 

يفر�صها  التي  الإمالءات  عن  بعيداً  والت�صامح،  والختالف  احلر  والتفكري  النقد  ملمار�صة 

جديدة  اإيديولوجية  اأ�صبحت  والتي  والتدبريية،  وال�صناعية  القت�صادية  امل�صالح  اأ�صحاب 

توجه اجلامعة.

اأما فيما يخ�ص مفهوم اجلامعة املغربية، والأفكار الفل�صفية والتاريخية التي قامت عليها، 

فهناك اأبحاث حاولت اأن ت�صتعر�ص بع�ص الأ�صول التعليمية التي عرفتها جامعة القرويني، 

يف القرن التا�صع ع�رش باخل�صو�ص؛ وبع�ص املحاولت اأو الأفكار الإ�صالحية التي عرفتها 
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بعدما اكت�صف املغرب يف معركة اإي�صلي يف 1844، �صعف عتاده احلربي وخططه احلربية، 

ومقارنة املغرب ببع�ص الدول التي ا�صتفادت من العلم الأوروبي، ومل ي�صتفد منه املغرب يف 

ذلك الوقت. لقد اأرجعت بع�ص الأبحاث �صبب ذلك اإىل �صيادة الفكر التقليدي املحافظ 

املعتمد على احلفظ لبع�ص املتون وعلى النقل دون العقل الذي تغلب على فكرة اجلامعة 

احلديثة  املغربية  اجلامعة  اإن�صاء  فكرة  عالقة  اإىل  الأبحاث  بع�ص  تعر�صت  كما  املغربية. 

باأفكار الثورة الفرن�صية، وباملحافظة يف نف�ص الوقت على الفكر التقليدي املتمثل يف التعليم 

الأ�صيل، مما جعل فكرة اجلامعة املغربية جتمع يف اأ�صل ن�صاأتها بني اجلامعة التي تخدم 

الدولة )املخزن( واإدارتها باخل�صو�ص، وبني الفكر التقليدي املحافظ، بنوع من التوفيق الذي 

�صيميز الدولة املغربية التي تتحكم يف اجلامعة.

2 - حتقيب م�سار اجلامعة 

للتحكم يف تاريخ اجلامعة، وحتديد املنعطفات الفكرية والجتماعية والرتبوية التي عرفتها، 

تعر�صت بع�ص الأبحاث اإىل مراحل م�صريتها منذ ن�صاأتها اإىل اأواخر القرن الع�رشين. ول �صك 

اأن حتديد خمتلف تلك املراحل التي عرفتها اجلامعة قد ي�صاعدنا على تبني نوع التطور الذي 

عرفته اجلامعة يف تاريخها اخلا�ص، ويف عالقتها بالتاريخ العام للمجتمع الذي توجد فيه 

وتوجهه يف نف�ص الوقت. لقد حاولت بع�ص الأبحاث اأن حتقب اجلامعة الأوروبية، والأجنلو-

اأمريكية باخل�صو�ص، من خالل عالقتها بالأفكار الفل�صفية والقت�صادية والجتماعية الكربى، 

اأو ما يعرف بال�رشد الكبري الذي عرفته الأنوار وما بعدها، واملرحلة احلداثية ال�صناعية والتقنية 

الكربى، التي ا�صتتبعتها مرحلة ال�صتهالك الكربى، ثم املرحلة املعا�رشة التي تعرف بجامعة ما 

بعد احلداثة. مثل هذا التحقيب القائم على النظريات القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية، 

عرف يف كل مرحلة مداه وحدوده، بل نتائجه املهولة اأحيانًا. ونظراً للروح النقدية واحلرية 

احلقيقة  هو يف  مراحلها  ا�صتعرا�ص  فاإن  الأوروبية،  اجلامعة  بها  ت�صبعت  التي  والعقالنية 

من  املعا�رشة  اجلامعة  تخ�صى  التي  والإن�صانية  الفكرية  املكت�صبات  تلك  لتطور  ا�صتعرا�ص 

�صياعها، بل تتخوف من تقل�صها يف املرحلة الراهنة التي يراد فيها تقلي�ص العلوم الإن�صانية 

من طرف اإيديولوجية اأ�صحاب امل�صالح التجارية وال�صناعية والتدبريية الآخذة يف ال�صتفحال. 

الذهبي للجامعة، وكذا  التذكري بالع�رش  اإىل  الباحثني والباحثات  ولعل هذا ما دعا بع�ص 

التحذير من هذا التوجه التجاري والتقنوي والتدبريي الذي بداأ يتحكم فيها. 
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اأما الأبحاث التي تعر�صت لتحقيب اجلامعة املغربية، فقد حاولت اأن ت�صع حتقيبًا تتوزع 

فيه اجلامعة املغربية بني مرحلتني كبريتني: مرحلة القرن التا�صع ع�رش، وما ورثته من التعليم 

اجلامعي املغربي التقليدي الذي مثلته جامعة القرويني، ومرحلة اجلامعة احلديثة التي و�صع 

اأ�ص�صها ال�صتعمار الفرن�صي يف الع�رشينيات من القرن الع�رشين. وهناك حتقيب يركز على 

اجلامعة املغربية احلديثة: مرحلة ال�صتعمار، ومرحلة ال�صتقالل، وما بعد ال�صتقالل، واملرحلة 

الراهنة. وهناك من حقب م�صار اجلامعة من منظور تربوي، ومن خالل الإ�صالحات التي عرفتها 

يف ال�صبعينيات والثمانينيات والت�صعينيات، وما بعدها. وكل حتقيب يركز على اخللفيات 

الفكرية وال�صيا�صية والرتبوية التي حتكمت فيه، فهناك اأثر الفكر الفرن�صي الذي حتكم يف اإن�صاء 

اجلامعة املغربية يف ارتباطه مع الدولة، وتوفري الأطر الإدارية والتقنية والعلمية لهذه الدولة، 

وتق�صيم اجلامعة اإىل معاهد ومدار�ص عليا واإىل كليات، وما نتج عن هذا الت�صور يف املرحلة 

الراهنة من م�صاكل فر�صت �رشورة اإعادة النظر يف اجلامعة ووظيفتها ومناهجها.

3 - اأزمة اجلامعة 

اأزمة  اأبحاث حددت  فهناك  زوايا خمتلفة.  من  اجلامعة  لأزمة  الأبحاث  تعر�صت معظم 

التي بداأت تقل�ص من  مفهوم  الت�صورات القت�صادوية والتجارية والتدبريية  اجلامعة يف 

وممار�صة  الإن�صانية  القيم  ون�رش  بحرية  التفكري  وممار�صة  النقد  يف  ودورها  اجلامعة 

انتقدت اجلامعة  التي  التوجه يف الأبحاث  الفكري. لقد ظهر هذا  الختالف وال�صتقالل 

احلداثية، وتدعو اإىل اجلامعة ما بعد احلداثية، وتقاوم املركزية والنخبوية والتهمي�ص والنزعة 

القت�صادية والتجارية والتدبريية يف مفهوم اجلامعة وت�صيريها. كما تدافع هذه الأبحاث 

موارد متويل  وتقلي�صًا يف  انح�صاراً  تعرف  بداأت  التي  والجتماعية  الإن�صانية  العلوم  عن 

ا�صتجابتها  عدم  يف  اجلامعة  اأزمة  حددت  اأبحاث  اأي�صا  هناك  وتخ�ص�صاتها.  اأبحاثها 

ملتطلبات ال�صناعات واخلدمات اجلديدة، ولذلك طالبت باإعادة النظر يف املناهج املتبعة يف 

تدري�ص وتاأطري تخ�ص�صات العلوم الإن�صانية والجتماعية، وانفتاحها على مواد التوا�صل 

والتدبري والبيئة وغريها حتى تتالءم و�صوق ال�صغل املعا�رش. هناك اأبحاث على �صكل تقارير، 

تقوم با�صتعرا�ص و�صعية اجلامعة يف تخ�ص�صات اإن�صانية واجتماعية، وتنتهي اإىل حتديد 

واملعريف  التقني  للواقع  م�صايرتها  وعدم  معارفها  انح�صار  تتمثل يف  ما  وغالبًاً  م�صاكلها. 

املعا�رش، ثم تقرتح حلوًل تربوية ومنهاجية، وبنيوية اأحيانًا. 
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املغربية،  اجلامعة  اأزمة  والأجنلو-اأمريكية، تختلف عن  الأوروبية،  اجلامعة  اأزمة  كانت  اإذا 

تلك  تعرفه  ما  ا�صت�صعار  فاإن  النمو،  ي�صري يف طريق  بلد  تاريخها وو�صعيتها يف  بحكم 

اجلامعات الغربية قد ينبهنا اإىل ما ميكن تفاديه من توجهات قد ت�رش مب�صتقبل جامعاتنا، 

بل وتبني بع�ص احللول العلمية والرتبوية التي كانت لها نتائج ملمو�صة يف جمتمعات تلك 

اجلامعات. لهذا جند جل الأبحاث املغربية يف هذا الكتاب ت�صتوحي كثرياً من توجهات 

اجلامعة الأجنلو-اأمريكية واأفكارها.

4 - اإ�سالح اجلامعة

تقوم اأبحاث هذا الكتاب يف الغالب با�صتعرا�ص الو�صع اجلامعي يف خمتلف جتلياته، ومن 

منظورات وتخ�ص�صات خمتلفة، وباخل�صو�ص يف جمال الإن�صانيات والجتماعيات، �صواء 

يف اجلامعات الأوروبية الأجنلو-اأمريكية اأم يف اجلامعة املغربية، ثم حتاول بعد ذلك اقرتاح 

ت�صورات اأو فر�صيات اأو تو�صيات لإ�صالح الت�صور اأو املنهاج اأو الطريقة املتعلقة بت�صيري 

اأنه  اإن بع�ص العرو�ص قدمت منوذجًا لالإ�صالح الذي يرى �صاحبه  وتدبري اجلامعة. بل 

باملغرب،  اإفران  يف  الأخوين  جامعة  اتبعته  الذي  الإ�صالح  منوذج  مثل  لالقتداء،  قابل 

بالرغم من اأن هذا الإ�صالح يخ�ص جامعة خا�صة لها اإمكانيات مادية وب�رشية حمددة. 

خمتلف  على  اعتمدت  دقيقة،  تربوية  اإ�صالحية  ت�صورات  بتقدمي  قامت  اأبحاث  هناك 

الإ�صالحات التي عرفتها اجلامعة املغربية، كما اعتمدت اأبحاث اأخرى على التقارير الدولية 

الأوروبية  الدولية  باملنظومة  الأخذ  اإىل  تدعو  التي  القرتاحات  بع�ص  وا�صتخل�صت منها 

يف املنهاج الرتبوي للجامعة املغربية. يبدو اأن كثرياً من الآراء التي وردت يف بع�ص هذه 

الأبحاث العلمية والرتبوية قد عرفت طريقها اإىل الإ�صالح اجلامعي الذي جاء يف 1997 

ويف 2003 باخل�صو�ص.
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ميكن القول يف الأخري، اإن هذا الكتاب الذي ي�صتع�صي تلخي�صه بهذه الطريقة اأو تلك، 

يعر�ص الت�صورات الأ�صا�صية التالية: 

• فكرة اجلامعة يف اأ�صولها الفل�صفية والفكرية والتاريخية وال�صيا�صية؛ 

• اجلامعة الأوروبية، والأجنلو-اأمريكية، باخل�صو�ص، يف جزء من تاريخها و�رشاعها وم�صاكلها 

اإىل  والتطلع  الختالف  واأهمية  النقدية  والروح  والإن�صانية  العقالنية  القيم  على  وحر�صها 

جامعة تطول الف�صاء العام مبختلف مكوناته؛ 

• اجلامعة املغربية يف تاريخيتها والأفكار التي تاأ�ص�صت عليها، والأزمة التي و�صلت اإليها، 

والقرتاحات العلمية والرتبوية والتخطيطية لتجاوزها. 

التي  الكتب اجلادة، يف مادتها واجتهاداتها وتنوع مقارباتها، هي  اأن مثل هذه  ل�صك 

تتخذ مراجع يعتمد عليها يف و�صع ت�صورات جديدة جلامعة امل�صتقبل يف املغرب. 
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 واقع الأداء املعريف العربي 

ومتطلبات بناء جمتمع املعرفة*

                 كمال عبد اللطيف

جامعة حممد اخلام�ص–اأكدال، الرباط

يقدم الأ�ستاذ كمال عبد اللطيف، باعتباره اأحد حمرري 

ملختلف  مركزا  عر�سا   ،»2009 العربي  املعرفة  »تقرير 

م�سامني هذا التقرير، بدءا باجلوانب النظرية املوؤطرة 

لفكرة جمتمع املعرفة، مرورا بق�سايا التعليم واملعلومات 

والإبداع،  البحث  ون�ساط  الرقمي  والإنتاج  والت�سال، 

لينتهي بب�سط بع�س عنا�سر الروؤية التي يقدمها التقرير 

من اأجل بناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية.   

مت يف نهاية �صهر اأكتوبر 2009 اإطالق تقرير املعرفة العربي الأول لعام 2009 بعنوان »نحو 

توا�صل معريف منتج«، ويعد هذا التقرير حم�صلة لتعاون م�صرتك بني برنامج الأمم املتحدة 

الإمنائي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم. كان الفريق املركزي الذي حرر التقرير يتكون 

من الباحثني كمال عبد اللطيف، رمزي �صالمة، عمر بزري، معني حمزة وجنالء رزق.

يتناول التقرير اأحوال املعرفة يف الراهن العربي، وهو يكت�صب �رشعيته من احلاجة اإىل التعرف 

دورها يف  وتنامى  املعرفة  اأهمية  فيه  ازدادت  زمن  العربي يف  املعريف  الأداء  نوعية  على 

املجتمع. ل �صك اأن مقاربة التطور املعريف والثورة املعرفية التي عرفها العامل يف نهاية القرن 

املا�صي وبداية هذا القرن تعترب، على وجه العموم، م�صاألة م�صتجدة يف موؤ�ص�صات البحث 

الوطنية والدولية التي تويل عناية لأدوار املعرفة.

* تقدمي لكتاب »تقرير املعرفة العربي 2009: نحو توا�صل معريف منتج«، ال�صادر عن برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي وموؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم، 2009.
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يندرج هذا التقرير يف مو�صوع املعرفة يف الوطن العربي، �صمن �صل�صلة من التقارير، هدفها 

فتح مداخل عديدة لالقرتاب من واقع املعرفة، والتفكري يف �صبل النهو�ص مبتطلباتها من 

اأجل حتقيق التنمية الإن�صانية ال�صاملة. لقد اجته هذا التقرير لو�صع ما ميكن اعتباره مدخال 

عاما لالإحاطة بحال جمتمع املعرفة العربية ومكوناتها، كما اجته لر�صم املالمح الكربى لروؤية 

عامة تهدف اإىل ردم بع�ص جوانب الفجوة املعرفية العربية. 

التقرير نظره  ب  وَّ التي تبحث يف م�صارات املعرفة يف بدايتها؛ لهذا، �صَ ل تزال الأدبيات 

نحو قطبني اثنني:

التقرير،  الفل�صفية واملقدمات الكربى املعتمدة يف هذا  القطب الأول نظري، ي�صع الأ�ص�ص 

والقطب الثاين يدور حول بع�ص املكونات ال�صانعة لدوائر املعرفة يف الواقع العربي، وذلك لإجناز 

ت�صخي�صات ت�صمح بقيا�ص حجم الفجوات املعرفية القائمة. �صنحاول اأن نوجز املفا�صل الكربى 

للتقرير باعتماد املخطط التايل: مقدمات التقرير؛ جدليات التقرير؛ مو�صوعات التقرير. 

قبل اإعادة ترتيب حمتوى التقرير من خالل العنا�رش التي ذكرنا، ن�صري اإىل اأن العمل كان 

يراوح اخلطى بني م�صتجدات جمتمع املعرفة يف الدول التي وجلت اأبواب املعرفة، وبني حال 

املعرفة العربية مبختلف فجواتها ونواق�صها. لقد ظل التقرير، يف كل املو�صوعات واملحاور 

التي اعتنى بها، متجها لإجناز ت�صخي�ص ي�صاعد على اإدراك واقع املعرفة العربية، وير�صم يف 

الآن نف�صه، بوا�صطة اإ�صارات عامة، فتوحات املعرفة اليوم ومكا�صبها، والآفاق التي اأطلقتها 

اأمام املجتمعات الإن�صانية. كما حر�ص التقرير، على الرغم من نق�ص البيانات، وغياب املرا�صد 

الوطنية والقومية، على ال�صتفادة من بيانات املوؤ�ص�صات الدولية بعيون فاح�صة، مما ولَّد فيه 

نوعا من اجلدل الداخلي املتطلع اإىل بناء وتطوير الأداء املعريف العربي.

ميكن اأن ن�صيف اأن التقرير حر�ص على ال�صتفادة من املُتاح من البيانات، كما حر�ص على 

املعرفة  ملجتمع  َية �صغرية  ْنومِ
اأَ ي�صكل  ما  ن�صوء  تعك�ص  التي  والبدايات  الإرها�صات  تثمني 

العربي، وذلك مقابل و�صعه اليد على املع�صالت الكربى التي يعاين منها و�صع املعرفة يف 

التقنية  الو�صائط  ا�صتخدام  اأم يف جمال  البحث،  اأم  التعليم  �صواء يف جمال  جمتمعاتنا، 

اجلديدة، التي ت�صنع اليوم �صبكات املعرفة يف ع�رش املعلومات.
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باعتباره  املحلي واخل�صو�صي  اإىل  ال�صتماع  التقرير على هاج�ص  انطوت خمتلف ف�صول 

ي�صكل منطلق التفكري يف تعميم مكا�صب الكوين والعاملي يف امل�صتوى املعريف. مل يكن 

�صم مكا�صب املعرفة الكونية، بل باعتباره الف�صاء  ح�صور هذا الهاج�ص ب�صبب نزعة ُتَخامِ

الذي ين�صد توطني هذه املكا�صب واإعادة اإنتاجها، بهدف بلوغ مرتبة امل�صاركة يف الإبداع 

وجتاوز خمتلف اأ�صكال ت�صليع املعرفة وا�صتهالكها.

هناك هاج�ص اآخر �صاحب هذا التقرير، يتمثل يف النظر اإليه باعتباره واحدا من املداخل 

املمكنة لالإ�صالح يف الوطن العربي، لهذا ال�صبب، ات�صع مفهوم املعرفة يف التقرير لي�صمل 

روحها، اأي ليت�صمن البعد التنويري والبعد التنموي، ويتجاوز يف الآن نف�صه الأبعاد الأخرى 

ي من �صاأن املوؤ�رشات اجلزئية والكمية، متنا�صية اأن املعرفة حرية، واأنها طريق ي�صتلزم  التي ُتْعلمِ

املزيد من �صحذ اآليات الذكاء الإن�صاين اخلالق.

مقدمـات التقرير

تت�صم البنية العامة ملختلف ق�صايا هذا التقرير بطابعها العام واملفتوح، وذلك بحكم اأهمية 

احلر�ص يف  كان  فقد  التنمية.  ودورها يف  باملعرفة  العناية  مو�صوع  يفتحها  التي  الآفاق 

خمتلف مفا�صله على العمل يف اإطار واجهتني، واجهة واقع املعرفة يف الوطن العربي، ثم 

واجهة ر�صم بع�ص مالمح الطموح الرامي اإىل جتاوز فجوات املعرفة العربية، ثم العمل يف 

بداية تدارك بع�ص  تنفيذها، يف  ت�صاعد يف حال  الواجهتني معا على تقدمي مقرتحات، 

جوانب الفجوات املعرفية العربية.

يف  خا�صة  اجلدل،  يقبل  ل  مبدءاً  واعتربه  املعرفة،  يف  احلق  مبداأ  من  التقرير  انطلق 

اإىل  نظر  كما  والرقمية.  املعرفية  الأمية  من  يعاين  مازال  الذي  بالذات،  العربي  الوطن 

املعرفة باعتبارها اأداة للتنمية، ويف الوقت نف�صه، ربط احلق يف املعرفة والتنمية بالنه�صة 

ز لكل ما ي�صعف الإن�صان على جتاوز عوائقه  والتنوير، واعترب اأن الإبداع هو ال�صبيل املَُعزِّ

ف�صول  بع�ص  على  املركب  الطابع  باإ�صفاء  املبادئ جمتمعة  هذه  �صمحت  لقد  وقيوده. 

التقرير، بحكم الرتابط القائم فيما بينها.
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ُت�َصلِّم ف�صول التقرير جمتمعة باأن التاأخر التاريخي العربي يف جمال املعرفة قابل للتدارك، 

عندما يتوافر الطموح اأول، وتتوافر الإرادة ال�صيا�صية املدعومة بر�صد املوارد الالزمة لبناء 

اإىل  مكا�صبه  وحتويل  املعريف،  التطور  رعاية  على  القادرة  واملوؤ�ص�صات  التمكينية  البيئات 

و�صائل م�صاعدة على حتقيق التنمية الإن�صانية ال�صاملة.

جدليات التــقرير 

ت�صمن التقرير يف خمتلف املو�صوعات التي ركب يف ف�صوله جدليات عديدة، وجمع يف 

واملفارقات، متوخيا احلذر يف  التناق�صات  واإبراز  التفاعل،  التو�صيف، ور�صد  مقاربته بني 

اإ�صدار الأحكام واملواقف. لقد حاول التخل�ص من النظرة القت�صادوية للمعرفة، ومن تبعات 

املنظور احلتمي للتكنولوجيا، كما حاول اإبراز رحابة كل من مفهوم جمتمع املعرفة ومفهوم 

الإبداع. وظلت ت�صاحبه يف هذه اخليارات رغبة معلنة اأحيانا، وم�صمرة اأخرى، ت�صري اإىل 

مبداأ البحث عن جمتمع للمعرفة مطابق ومتفاعٍل مع حميط املجتمع العربي، باعتبار اأن 

الهدف الأ�صا�ص للمعرفة كما يت�صوره التقرير، يتوخى خدمة الإن�صان وخدمة طموحاته يف 

النهو�ص بواقعه، وجتاوز الإ�صكالت التي حتد من اإمكانية تو�صيع درجات حترره.

اأن تكون بادية للعيان يف ف�صوله ب�صور  التقرير على  التي حر�ص  اأبرز اجلدليات  من بني 

تعزيز  ي�صاهم يف  ما  وبكل  وبالتحديث،  باحلرية  املعرفة  عالقة  م�صاألة  واأ�صكال خمتلفة، 

الكرامة الإن�صانية.

عندما تنحو بع�ص ف�صول التقرير للدفاع عن اأهمية احلرية واملوؤ�ص�صات والت�رشيعات، فاإنها 

تتوخى النظر اإىل املبادئ ال�صابقة باعتبارها مفاتيح لت�صييد مناخ العقالنية والن�صبية، وفتح 

الطريق اأمام مفاهيم املحا�صبة والرقابة واملراجعة وال�صفافية، وغري ذلك من القيم التي تعد 

�صة وداعمة ملجتمع املعرفة اليوم. اأر�صية موؤ�صِّ

توقف التقرير اأي�صا اأمام بع�ص اجلدليات املو�صولة بالُهوّية، مثل اإ�صالح اللغة، واجته لإبراز 

ح لهذه امل�صاألة من اأجل اأن تظل اللغة العربية حا�رشة وقادرة على تركيب ن�صق  الطابع املُلمِ

بع�ص  بلورت  نف�صه،  ال�صياق  املعرفة. يف  التقنيات اجلديدة يف  فاعل ومنفعل مبكا�صب 

توجهات التقرير دفاعها عن مبداأ التوا�صل مع العامل دون اإغفال التوا�صل مع الذات، وذلك 
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باإ�صالح عللها، ومنحها القدرة على اأن يكون توا�صلها مع العامل ُمنتجا وفعال. من املوؤكد 

اأن هذه اجلدلية تدخل يف باب النفتاح على املكا�صب التي بنتها ثورات املعرفة املعا�رشة.

يعد مبداأ النفتاح الإيجابي على ثورة املعرفة، وما ترتب عنها من مكا�صب يف جمالت 

نقل  م�رشوع  يف  اأ�صا�صية  قاعدة  الكرمي،  العي�ص  يف  الإن�صان  خيارات  وتو�صيع  التنمية 

املعرفة، وتوطينها، واإبداعها يف عاملنا، وذلك انطالقا من قاعدة اأن ال�صتمرار يف النق�ص 

املعريف العربي يوؤدي اإىل ا�صتمرار تاأخرنا التاريخي العام. لهذا ال�صبب، حر�ص التقرير على 

اأن يكون مبداأ التوا�صل املعريف مع العامل خا�صية مالزمة لكل مظاهر املعرفة يف العامل 

العربي؛ يف التعليم ويف التقنية، ويف الثقافة العامة. لبد من الت�صديد هنا على اأن الدفاع 

عن التوا�صل ل يعني التبعية ول يعني النتقاء، كما ل يعني ال�صتعارة؛ اإنه، اأول وقبل 

للمعرفة،  بيئة متكينية  من  التي متكننا  ال�صبل  تهيئة  اإرادة وطموح هدفهما  �صيء،  كل 

املعا�رشة  املعرفية  القيم  با�صتيعاب  وذلك  املعرفة،  واإبداع  توطني  مطلب  حتقيق  ومن 

والعمل على تطويرها مل�صلحة الإن�صان العربي.

ف�سـول التــقرير

للتقرير  تاأطري  على  نقف  العام،  التقدمي  يف  ف�صول.  و�صتة  عاما  تقدميا  التقرير  يت�صمن 

ي�صعه يف �صياق التطورات التي عرفها حال التنمية الإن�صانية يف الوطن العربي حتى الربع 

ال�صيا�صي  امل�صهد  على  تعاقبت  التي  التحديات  اأبرز  وي�صتعر�ص   ،2009 �صنة  من  الأول 

املالية  الأزمة  يعالج  كما  العربي.  املعريف  الأداء  على  �صغوطها  مربزا  العربي،  واملعريف 

العاملية وتاأثرياتها على جمتمع املعرفة، وانعكا�صاتها على الأو�صاع العربية، ويفكر يف ماآل 

الفكر  الثالث من مفاهيم الإ�صالح يف  العربي، بعد انطالق اجليل  العامل  الإ�صالح يف 

العربي يف مطلع الألفية الثالثة.

ولأن مهمة التقدمي ل تتجاوز مبداأ الإ�صارة اإىل مظاهر التحديات القائمة يف الواقع العربي، 

ول�صيما ما يرتبط منها مبجالت املعرفة، فقد مت الوقوف على ا�صتمرار الحتالل الأمريكي 

العربي على وجه  امل�رشق  العراقي ويف  املجتمع  الذي مازال يولده داخل  للعراق، واخلطر 

العموم. كما مت الوقوف على العدوان الإ�رشائيلي الأخري على غزة، واأ�صكال الدمار والتنكيل 
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التي  وال�صعارات  املالب�صات  اإغفال  دون  العدوان،  هذا  جراء  من  الفل�صطينيني  التي حلقت 

اأّطرت العدوان يف عالقتها بالتناق�صات املوجودة يف ال�صاحة الفل�صطينية. مل يغفل التقدمي 

اأي�صا اإثارة امل�صاكل التي تثريها نزعات التطرف والت�صدد يف عالقتها باملعرفة، بحكم اأن هذه 

النزعات متيل اإىل عدم العرتاف بالآخر، وتعتمد منطقا اأحاديا ومنغلقا يف الفكر، ولهذا 

اأثره الكبري على مناخ احلريات الذي يعترب �رشطا معززاً لإقامة جمتمع املعرفة.

يخ�ص�ص هذا التقدمي، اأي�صا، حمورا يقوم فيه بر�صد �رشيع لأحوال املعرفة خالل ال�صنوات 

خالل  من  تف�صيال  اإليها  والعودة  معاجلتها  �صتتم  التي  املوؤ�رشات  بع�ص  مقدما  الأخرية، 

ف�صول التقرير.

اأما الف�صول ال�صتة، فقد تتابعت كما يلي : 

1 - الإطار النظري للمعرفة يف الوطن العربي، مفاهيم واإ�سكالت

اأولها الأ�ص�ص واملنطلقات املوجهة لآليات الفهم  اأربعة حماور، عالج يف  ا�صتوعب الف�صل 

والتحليل، وحددها يف منطلقني اثنني، املنطلق الأول تر�صم مالحمه العامة ثالثية املعرفة، 

والتنمية، واحلرية؛ ذلك اأن احلديث عن عالقة التنمية الإن�صانية باملعرفة ي�صتح�رش البعد 

الغائي الذي يجعل املعرفة يف خدمة التنمية. اأما ال�صلع الثالث، املتمثل يف احلرية، فيربز 

يف الأطر الجتماعية وال�صيا�صية والقت�صادية امل�صاعدة يف عملية العناية باملعرفة والإبداع، 

وذلك بحكم التفاعل القائم بني تو�صيع ف�صاءات احلرية وبناء املعرفة. 

اأما املنطلق الثاين، فرت�صمه العالقة بني مطلب التنمية وبناء جمتمع املعرفة؛ فقد اأ�صبح 

من املوؤكد اليوم اأن جتليات املعرفة اجتهت لتفعيل اجلهود التنموية القت�صادية والجتماعية 

والثقافية، الرامية اإىل مغالبة النواق�ص التي حتد من اإمكانية تو�صيع وتعميم الرفاه الب�رشي.

ثم تناول التقرير يف املحور الثاين بناء املفاهيم، متوقفًا اأمام مفهوم جمتمع املعرفة، حماول 

بناء احلدود املختلفة التي ُر�صمت لتعيني دللته. كما حاول تركيَب تعريف اإجرائي اعتمادا 

على نتائج خمتلف ف�صوله، وهو ما يعترب حماولة اأوىل يف اإعادة النظر يف مرتكزات املفهوم، 

بالعتماد على ت�صور يراعي حاجات وطموحات املجتمع العربي الفعلية يف جمال املعرفة. 
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لقد متيزت معطيات هذا الف�صل مبعاينة دللت املفهوم املختلفة وفح�صها يف اخلطاب 

املعريف املعا�رش، وبخا�صة اأ�صكال تداوله يف التقارير الدولية. كانت الغاية من عملية البناء 

ومن تركيب تعريف حمدد هي عدم الكتفاء مبا هو متداول يف هذا الباب، ول�صيما اأن 

الفجوة املعرفية العربية متعددة وعميقة، وتقت�صي، اأ�صا�صا، ال�صتعانة بحال املعرفة العربية، 

من اأجل بلورة التعريف الذي يتجاوب وين�صجم مع اخل�صو�صيات والطموحات العربية.  

النواظم واملرجعيات النظرية، التي يتم انطالقا منها  الثالث على  وقف الف�صل يف حموره 

تركيب مفاهيم مرادفة ملجتمع املعرفة، من قبيل تقنيات املعلومات، واقت�صاد املعرفة، واملجتمع 

ال�صبكي، وذلك بهدف اإبراز الت�صورات الفل�صفية التي تقف وراء تلك الت�صميات. لقد ترتب 

اإىل  ت�صري  اأولهما  بارزة:  وب�صورة  اثنتني  مرجعيتني  اإبراز  والبناء  الفح�ص  عمليات  على 

جوانب من الفل�صفة الو�صعية، ول�صيما يف اأبعادها املتحم�صة للحتمية التكنولوجية؛ اأما 

املرجعية الثانية، فقد ك�صفت عنها مفاهيم حقوقية جتد �صندها يف الأجيال املختلفة حلقوق 

الإن�صان، الأمر الذي ي�صع خطاب جمتمع املعرفة يف �صلب دعاوى التحديث ال�صيا�صي.

لقد انتهى الف�صل مبحور رابع عالج اأبرز اإ�صكالت جمتمع املعرفة، �صواء يف اأبعادها الكونية اأم 

يف بع�ص جوانبها املرتبطة بالتحولت املعرفية اجلارية يف املجتمع العربي، من قبيل اإ�صكالية الهوية 

والعوملة، تقنيات املعلومات والواقع الفرتا�صي، م�رشوع بناء منظومة جديدة للقيم، جمتمع املعرفة 

وامل�صاركة ال�صيا�صية، املراأة العربية وجمتمع املعرفة، ثم ق�صايا جتديد الن�صق اللغوي العربي. لقد 

اأن�صاأ الف�صل يف هذا املحور جدل جمع فيه بني الإ�صارة اإىل جوانب من هذه الإ�صكالت واإىل 

الآفاق املحتملة منها يف �صياق ما يجري من تطورات يف جمتمع املعرفة.

2 - بيئات الأداء املعريف العربي: تو�سيع احلريات وبناء املوؤ�س�سات

اإذا كان الف�صل الأول يهتم بالإطار النظري العام ملجتمع املعرفة، فاإن هذا الف�صل يتناول 

ال�رشوط التي متكن من تطوير املعرفة يف الوطن العربي، وهما متكامالن على اأكرث من وجه. 

ذلك اأن هذا الف�صل يعمل، من خالل جمموعة من املحاور، على ت�صخي�ص ال�صغوط والقيود 

التي تعرقل بناء مقومات جمتمع املعرفة، معتمداً اأمثلة من البيئة ال�صيا�صية والقت�صادية، 

وكذلك البيئة الجتماعية والثقافية والإعالمية، ليربز اأ�صكال الإكراهات والقيود التي حتول 

دون ت�صكل بيئة حا�صنة وم�صتوعبة ملتطلبات جمتمع املعرفة.
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ينطلق الف�صل من م�صلمة اأ�صا�صية ترى اأن احلريات باأ�صكالها املختلفة تعد اأبرز �صمة من 

�صمات البيئات املحفزة للمعرفة. لقد اأ�صبحت هذه امل�صلمة عنوانًا للع�رش، ومر�صدا جلميع 

جتارب النهو�ص املعريف؛ فكل بيئة متكينية راعية للحريات توفر اإطاراً مالئمًا لقيام جمتمع 

املعرفة. املعرفة واحلرية وجهان لعملة واحدة.

يف معر�ص التفكري بالبيئة ال�صيا�صية املوؤطرة للمعرفة، اهتم الف�صل مب�صاألة تراجع احلريات 

يف الوطن العربي. كما تعر�ص يف حتليله للبيئة القت�صادية اإىل ا�صتمرار غياب احلريات يف 

املجال القت�صادي، مو�صحا اأن الطفرة النفطية مل تدعم احلريات القت�صادية. كما اأ�صار 

اإىل واقع حرية امللكية الفكرية. يف اجلانب الثقايف، و�صع اليد على قيود املعرفة وت�صاعد 

اجتاهات الت�صدد الديني. اأما يف امل�صتوى الجتماعي، فقد اأ�صار اإىل اأن ا�صتمرار حرمان املراأة 

العربية من كثري من حقوقها ي�صاعف النق�ص يف البيئة التمكينية التي يفرت�ص اأن تكون 

رافعة للمعرفة. من خالل كل هذه العنا�رش، عمل الف�صل على ت�صليط ال�صوء على كثري من 

الكوابح والإكراهات التي ما تزال حتا�رش الأمل يف اإنعا�ص اأو�صاع املعرفة العربية. لقد اعترب 

ر املجال املعريف، وتوّلد ظواهر  الف�صل احلرية قاطرًة للمعرفة؛ ففي غيابها تن�صاأ ظواهر ُتفقمِ

تعمق من فجوات املعرفة.

يف حمور اآخر، تناول الف�صل، بطريقة متهيدية، البحث يف مو�صوع املوؤ�ص�صات والقوانني 

وخمتلف العنا�رش التي متكن من املراجعة واملراقبة واملحا�صبة، لت�صمن ملجتمع املعرفة الدعم 

والرعاية، ثم توقف اأمام حمور اآخر تناول فيه م�صارات البيئة التمكينية العربية، مو�صحا اأنه 

ل �صبيل لولوج جمتمع املعرفة اإل ببناء قواعدها، اأي بناء ما يوؤهل املجتمع العربي لإنتاج 

املعرفة واإبداعها.

له  املنظمة  والقوانني  املوؤ�ص�صي  البناء  اأن  املاأ�ص�صة،  لأهمية  تو�صيحه  اإطار  التقرير يف  اأبرز 

�صيادة  مع  واملحا�صبة  املراقبة  يف  ت�صاهم  املوؤ�ص�صات  اأن  ذلك  ال�صفافية،  مطلب  يحققان 

اأي�صا يف حتقيق درجة من  ارتباطها باملجال املعريف، وت�صاهم  القانون، من حيث  اأحكام 

املوؤ�ص�صي  الت�صبيك  يوؤدي  للمهام املحددة لوظيفتها، حيث  اأدائها  الالمركزية والفعالية يف 

اأ�صكال  من  �صكال  احلالة  ترادف يف هذه  التي  املاأ�ص�صة  اآلية  تعزيز  اإىل  املوؤ�ص�صي  والتفريع 

التحديث داخل املجتمع. ل يتعلق الأمر هنا بالت�صبيك واملاأ�ص�صة يف الداخل وحده، بل 
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اإن املوؤ�ص�صات متتلك بدورها، يف ظل مزايا الت�صبيك، ما مينحها القدرة على ولوج دروب 

الناجتة  الت�صبيك  املوؤ�ص�صات يف اخلارج، وخ�صو�صا عندما تكون قد ا�صتوعبت ف�صاءات 

عن ثورة املعلومات، الأمر الذي يولد بيئة حمفزة على التالقح واملثاقفة والت�صارك والتعلم، 

وركوب درب املغامرة املح�صوبة، اأي الفعل املوؤ�ص�صي يف بعده العقالين امل�صوؤول والقائم على 

ح�صابات امل�صلحة واملردودية.

3 - التعليم وتكوين الراأ�سمال املعريف

يثري مو�صوع الرتبية والتعليم يف عالقته مبجتمع املعرفة ق�صايا متعددة، بحكم الرتابط 

القائم بني التكوين والرتبية واكت�صاب املعرفة، ثم اإعادة اإنتاجها واإبداعها. ميكن التفكري يف 

دور التعليم يف تعميم املعرفة، كما ميكن تناول اأدواته الرتبوية ووظائفه يف التن�صئة املعرفية 

والجتماعية، اإ�صافة اإىل جممل عالقته بالراأ�صمال املعريف، وعالقة هذا الراأ�صمال بال�صوق 

وبتوظيف التعليم خلدمة التحرر والتنمية.

ي�صاف اإىل ذلك اأن التعليم يحتل يف حياة الأفراد واجلماعات مكانة خا�صة، وذلك لطول 

فرتة التعليم، وللتجدد والرتاكم احلا�صل يف ميادين املعرفة املختلفة، وكذلك لأدواره يف 

تهيئة الأفراد لالنخراط يف �صوق العمل والتمتع مبوؤهالت منتجة ومبدعة. 

اأ�صبحت  التي  الهائلة  التقنيات  بف�صل  املعرفة  جمتمع  يف  التعليم  اأهمية  ازدادت  لقد 

ف يف جمال الرتبية والتعليم؛ فاأ�صبحنا نتحدث عن التعليم عن بعد، وعن املختربات  توظَّ

تقدم  التي  والتقنيات  الفرتا�صية،  الف�صاءات  تركب  التي  التعليم  تقنيات  وعن  اجلماعية، 

قريبا  الآن قد ل يكون  اإليه  اأ�رشنا  اأن ما  اإل  وال�صهادات عن بعد.  الدرو�ص والختبارات 

متام القرب من واقع التعليم يف الوطن العربي؛ ذلك اأن تعميم التعليم مل يح�صل كلية يف 

خمتلف الأقطار العربية، كما اأن ن�صب الأمية عند الكبار وال�صغار وال�صباب ما تزال حتديا 

اأن مطالب  ذلك  يعني  العربية.  البلدان  من  كثري  التعليم يف  اأنظمة  امل�صوؤولني عن  يواجه 

التدري�ص،  يف  الع�رشية  التقنيات  وا�صتخدام  التعليم،  جودة  املحددة يف  املعرفة،  جمتمع 

واإن�صاء �صبكات للتعليم املتجدد، ل تندرج يف الواقع العربي اإل يف بع�ص الأقطار، ويف 

�صورة جتارب رائدة �صعبة التعميم، يف الوقت الراهن على الأقل.
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عندما ن�صيف اإىل كل ما �صبق حمتوى التعليم، وتكوين اأطره، وو�صعية اجلامعات، وكذلك 

و�صعية خريجي اجلامعات واأحوال البحث العلمي، فاإننا جند اأنف�صنا اأمام مو�صوعات مركبة 

ي�صعب مواجهتها دفعة واحدة.

يف اإطار الوعي بالطبيعة ال�صائكة للمو�صوع، اجته الهتمام يف هذا الف�صل نحو ق�صية 

ه املدر�صُة واجلامعة.  حمورية تتعلق بالراأ�صمال املعريف العربي، كما تبنيه وُتراكم لَبناتمِ

والتي  املجتمع،  اأفراد  ميتلكها  التي  املعرفية  الكفايات  جممل  املعريف  بالراأ�صمال  نق�صد 

اأ�صكالها،  مبختلف  الذهنية  املهارات  ت�صمل  كما  امليادين،  خمتلف  يف  املعارف  ت�صمل 

وتطبيق املعارف واملهارات حلّل م�صائل نظرية اأو عملية، والتوليف، والتخطيط، والتنظيم، 

التجديد  فر�ص  وا�صتغالل  وامل�صتجّدات،  املتغرّيات  مع  والتكّيف  امل�صتقبل،  وا�صت�رشاف 

الكفايات  اأخرياً  وت�صمل  عليا.  عقلية  مهارات  من  ذلك  اإىل  وما  والإبداع،  والبتكار 

بالتوا�صل  املتعّلقة  املهارات  مقّدمتها  ويف  املعرفة،  على  القائمة  والجتماعية  الإن�صانية 

واإقامة عالقات اإيجابية مع الآخرين والتعاون معهم. 

ا�صتعر�ص الف�صل يف اجلزء الأول منه امل�صهد العام حلال املعرفة من خالل التعليم يف الدول 

العربية، ثم اجته يف ق�صمه الثاين، الذي ي�صكل مادة الف�صل، اإىل ر�صد كيفية تطوير هذا 

امل�صهد، وذلك من خالل جملة من املوؤ�رشات الكمية والنوعية امل�صتندة اإىل تق�صيم ثالثي، 

عالج فيه الف�صل الراأ�صمال املعريف عند الأطفال وال�صباب والكبار.

لقد خل�ص الف�صل اإىل اأن البحث يف مو�صوع الراأ�صمال املعريف يك�صف عمق الفجوة التي تزداد 

ات�صاعا بني اأحوال الراأ�صمال املعريف العربي، ومكا�صب املعرفة والثورة املعرفية املتوا�صلة يف العامل.

املعريف  الراأ�صمال  طبيعة  فيها  ى  تق�صَّ خريطة  الف�صل  قدم  املتاحة،  البيانات  من  انطالقا 

وفجواته ومفارقاته. كما و�صح اأ�صكال التمايز والختالف والتقابل بني البلدان العربية يف 

خمتلف مراحل التعليم املختلفة. عالج الف�صل يف اجلزء الثالث مو�صوع نوعية الراأ�صمال 

بع�ص  ومربزا  ذاك،  املال  راأ�ص  كا�صفا حمدودية  املعرفة،  لولوج جمتمع  املنا�صب  املعريف 

فجواته وبع�ص العوائق التي ما تزال حتول بينه وبني جمتمع املعرفة.
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 4 - تقنيات املعلومات والت�سالت يف الدول العربية: 

         دعائم املعرفة واأدواتها

والداعمة  املهياأة  والبيئية  النظرية  لالأطر  العناية  وجها  قد  والثاين  الأول  الف�صل  كان  اإذا 

ملجتمع املعرفة، وتوقف الثالث اأمام مو�صوع التعليم -وهو من مرتكزات جمتمع املعرفة-، 

فاإن الف�صل الرابع اعتنى بالدعامة التقنية التي حتتل اليوم بدورها مكانة هامة يف باب 

تطوير املعرفة وحت�صيل املعلومات، مربزا اأن تقنيات املعلومات تعد اإحدى الدعائم الرئي�صية 

املعرفة  لن�رش  احلايل  الع�رش  يف  الرئي�صة  الأداة  متثل  اأنها  ذلك  املعرفة؛  لإقامة جمتمع 

وتداولها، عالوة على دورها يف تطوير ودعم وت�صهيل وت�رشيع البحث العلمي والثقايف 

على اأو�صع نطاق ممكن. لقد توخى هذا الف�صل قيا�ص درجات ولوج العرب اإىل جمتمع 

املعرفة انطالقا من م�صتويات حت�صيلهم واكت�صابهم لتقنية املعلومات والت�صالت، م�صلطًا 

ال�صوء على مكون مركزي يف جمتمع املعرفة.

اأبرز الف�صل اأهمية الفتوحات التي اأجنزتها تقنيات املعلومات والت�صالت يف تركيب �صبكات 

وتوظيفها  املعرفة  دوائر  وتو�صيع  وتعميم  ن�رش  اأدوات �رشورية يف  اأ�صبحت  التي  املعرفة، 

يف خمتلف مناحي احلياة، وبح�صابات تتجاوز عوائق الزمان واملكان، بحكم ما اأ�صبحت 

تقدمه خدمات الإنرتنْت، على �صبيل املثال. لقد اأ�صبحت هذه التقنيات هي الطريق املنا�صب 

وال�صهل لتح�صيل املعارف، ومت تعميمها يف خمتلف جمالت احلياة؛ يف القت�صاد والإدارة 

والتعليم، مما يك�صف درجات تغلغلها يف خمتلف البنى يف املجتمع.

تقدمي  حماول  العربية،  البلدان  يف  املعلومات  تقنيات  ح�صور  نوعية  الف�صل  عالج  لقد 

التطبيقات اجلارية وحدودها، م�صتعر�صا بع�ص الأمثلة يف جمال التعليم والتجارة والرعاية 

ال�صحية والتنمية الجتماعية، مو�صحا الفجوات القائمة يف هذه التطبيقات، دون اأن يغفل 

لة.  اإبراز املكا�صب املح�صَّ

اأمام  الرقمي العربي، متوقفا  اآخر بالتحديات التي تواجه املحتوى  اعتنى الف�صل يف حمور 

الف�صل  اهتم  ال�صياق،  العاملي. يف هذا  الرقمي  املحتوى  املحتوى مقارنة مع  �صحالة هذا 

مبو�صوع تطوير اللغة العربية، من اأجل اأن ت�صبح قادرة على اإنتاج املعارف املالئمة ملتطلبات 
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الواقع العربي. يف هذه النقطة بالذات، متت الإ�صارة اإىل الفقر التقني للغة العربية مقارنة 

مع اللغات التي متتلك نا�صية املجال التقني املعلوماتي، ونبه اإىل اأهمية تطوير اأدوات هذه 

اللغة، لت�صبح قادرة على تركيب املحتوى الرقمي مبا يو�صع مكا�صب العرب التقنية، ويو�صع 

املحتوى الرقمي على وجه العموم.

يف نهاية هذا الف�صل، متت الإ�صارة اإىل بع�ص املبادرات التي متكن من تخطي جانب من العقبات 

التي حتول دون تعميم تقنية املعلومات والت�صال يف املحيط العربي، مو�صحا اأنه، با�صتثناء 

ب�صع عالمات م�صيئة متفرقة يف عدد حمدود من الدول العربية، فاإن �صوغ ا�صرتاتيجيات 

قطاع تقانات املعلومات والت�صالت، وو�صع الت�رشيعات والقوانني التي من املفرت�ص اأن تنظم 

ا�صتثمارها، يتم ببطء ن�صبياً يف خمتلف الأقطار العربية. لقد اأ�صحت احلاجة ملحة لإعادة النظر 

يف هذه ال�صرتاتيجيات، وذلك لأنها مل تتناول بالعناية الالزمة عدداً من الق�صايا الأ�صا�صية، 

التي ل ميكن بدونها ا�صتثمار تطبيقات التقانات املتاحة على النحو الأمثل. يف واقع احلال، فاإن 

ال�صرتاتيجيات التي اأُقّرت يف الكثري من الدول العربية، اأولت الق�صط الأكرب من العناية لق�صايا 

البنية الأ�صا�صية والت�رشيعات، ومل تتناول بالعناية ذاتها الق�صايا املرتبطة بالتطبيقات وباملحتوى 

الرقمي، وبتطوير الإمكانات املتاحة ل�صتخدام اللغة العربية على ال�صبكة.

5 - الأداء العربي يف جمال البحث والإبداع

التقرير يف الف�صل اخلام�ص لبحث مو�صوع الإبداع يف املعرفة العربية، منطلقا من  اجته 

حماولة تو�صيع موؤ�رشات الإبداع كما بنتها التقارير الدولية، التي كانت يف الأغلب الأعم 

ترادف الإبداع بالبتكار، وتنظر اإىل العلوم والتقنيات باعتبارها املجال اخلا�ص بالإبداع، 

براءات  العلوم، وح�رش  العلمية يف  الك�صوف  الإبداع بح�رش عدد  يتم قيا�ص درجة  حيث 

الخرتاع امل�صجلة، ويتم تنا�صي املجالت املعرفية الأخرى، كالعلوم الإن�صانية والجتماعية 

والإبداع الفني، على الرغم من دورها الهام باعتبارها ف�صاء لالإبداع والرتكيب اخلالق. لقد 

توقف الف�صل يف بدايته اأمام مو�صوع الإبداع واقت�صاد املعرفة، م�صريا اإىل اأن الوطن العربي 

دُّ املوؤ�رشات الكمية والنوعية العربية، وي�صمن م�صداقية البيانات  يفتقد اإىل مر�صد قومي ُيعمِ

حول البحث والن�رش العلمي والإبداعي العربي. ت�صكو املوؤ�ص�صات الدولية، من جانبها، من 

النق�ص الفادح يف املعلومات الواردة من الدول العربية.
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وذلك  العربي،  الوطن  والتقانة يف  العلوم  �صيا�صات  اإبراز  الأول  الف�صل يف حموره  حاول 

من خالل ر�صده لن�رش واإنتاج املعرفة العلمية، ووقوفه على معطيات تت�صل بواقع مراكز 

البحوث العربية، اإ�صافة اإىل م�صاألة متويل البحث العلمي يف الوطن العربي. ثم انتقل بعد 

الفني. يف  العلوم الإن�صانية والجتماعية والإبداع  العربية يف جمال  ال�صيا�صات  اإىل  ذلك 

هذا املحور بالذات، جتاوز التقرير املوؤ�رشات املتداولة، وفتح املجال لإدراج ك�صوف البحث 

املو�صولة  الإبداعات  تركيب  الفنون يف  دور  وكذلك  الجتماعية،  والعلوم  الإن�صانيات  يف 

بالتخييل وبالوجدان. فقد غدت الفنون الت�صكيلية والإبداعات الأدبية يف الرواية وامل�رشح 

وال�صينما واملو�صيقى متتلك بدورها القدرة على اإنتاج الإبداع الذي يرثي الوجدان ويخ�صب 

الكمي  بالطابع  يو�صف  حميط  من  العلمي  والبحث  الإبداع  مفهوم  ل  َحوَّ مما  الذاكرة، 

والريا�صي اإىل جمالت التخييل واحل�صا�صية والقيم، وهي جمالت ي�صعب قيا�صها كميًا، 

كما ي�صعب نفي ح�صور الإبداع فيها.

الفجوة  وموؤ�رشات  مظاهر  ر�صد  اإىل  اجته  فقد  الف�صل،  هذا  يف  الثالث  املحور  اأما 

املردود  يف  بحثه  خالل  من  الفجوة  هذه  عالج  العربي.  املعريف  الراهن  يف  الإبداعية 

اأهمية  على  اليد  وا�صعا  العربية،  الأدمغة  هجرة  ثم  لالإبداع،  والقت�صادي  املجتمعي 

وقادرة  وا�صحة،  �صيا�صة  دون  العربية  الأقطار  بني  وتت�صع  يق  َت�صمِ التي  البينية  الهجرة 

العربي عندما  التعاون  اأهمية  العربية. تزداد  التكامل بني الأقطار  على حتقيق نوع من 

نعرف التنوع والختالف احلا�صل يف نوعيات الأداء املعريف بني الأقطار العربية، حيث 

اأن بو�صع اأي �صيا�صة تعاون اأن تقوم بعمليات توظيف متنوعة بني البلدان العربية، مما 

�صيعزز اإمكانية خلق بيئة متكينية عربية م�صرتكة. اإذا كان هذا الأمر يبدو �صعبا اليوم، 

ال�صيا�صية  الإرادة  توافر  حال  يف  ممكنا  ي�صبح  فاإنه  والتعاون،  التن�صيق  غياب  جراء 

القادرة على تطوير منظور عربي للمعرفة والإبداع. ميكن اأن نرجح اأهمية هذا املوقف، 

الإمكانيات  هدر  من  فنقلل  والإبداع،  للبحث  م�صرتكة  عربية  مراكز  باإن�صاء  مثال، 

ت�صتوعب  مراكز  ونن�صئ  حدة،  على  عربي  قطر  كل  يف  هام�صية  مراكز  يف  والطاقات 

امل�صرتكة. واملالية  الب�رشية  املوارد 
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6 - روؤية وخطة لبناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية

اجتهت ف�صول التقرير ال�صابقة اإىل تو�صيف ور�صد وم�صاءلة حال املعرفة وطبيعة الأداء املعريف 

 مزدوج، ير�صم اأوله مالمح 
ٍ
العربي. لقد جرى العمل التحريري فيها، جمتمعًة، باعتماد اإيقاع

املعرفة يف الراهن العربي، اعتمادا على البيانات املتاحة، مع ت�صجيل مالحظة نقدية كربى تتعلق 

بغياب مر�صد عربي ملتابعة تطور حال املعرفة العربية، ول�صيما اأننا نعي�ص اليوم يف بداية القرن 

احلادي والع�رشين، قرن ثورة املعرفة بامتياز. اأما الإيقاع التحريري الثاين، فيتجه للتفكري يف 

كيفية تطوير الأداء املعريف العربي يف املو�صوعات التي �صكلت العناوين الكربى للف�صول. وقد 

ازدوج الإيقاع بهدف الإم�صاك مبختلف متوجات الو�صع املعريف العربي، م�صتوعبًا الت�صخي�ص 

والر�صد اإىل البحث والتفكري يف �صبل النهو�ص بالأداء املعريف العربي.

بنى التقرير يف نهايته روؤية وخطة للعمل، من اأجل الت�صدي للفجوات املعرفية التي ك�صفت 

مالحمها ف�صول التقرير، وت�صكل هذه اخلطة �صيغة مقرتح يوؤدي يف حال تبنيه اأو تبني 

الروح املوجهة له اإىل ردم جوانب من الفجوة املعرفية، ليتمكن املجتمع العربي من ال�صتفادة 

من مكا�صب املعرفة الداعمة مل�صاريعه يف النهو�ص والتنمية.

َيات« والأحالم  ل يدخل هذا الف�صل يف باب ر�صم املاأمول يف الو�صع املعريف العربي بلغة »الَيْنَبغمِ

التي ت�صيق مبظاهر التباعد بني جمتمع املعرفة يف الدول املتقدمة وهام�صية املعرفة يف الواقع 

العربي، بل اإنه يكتفي بر�صم املعامل الكربى لتجاوز العقبات وتخطي النغالق والفقر املعرفينْي، 

املعرفة  القائمة يف جمال  الفروق والختالفات  يعي جيدا  اقرتاح حمدد  وذلك يف �صورة 

بني البلدان العربية، ويدرك، يف الوقت نف�صه، �صخامة الفجوات القائمة و�صعوبة مواجهتها. 

لهذا، اعتمدت اخلطة مبداأ التدرج طريقا ل�صد الفجوات املعرفية، وعملت على ترتيب اأولويات 

يف التحرك متدرجة يف الزمن )املدى الزمني القريب واملتو�صط والبعيد(، ليتمكن العرب من 

التوا�صل مع ذواتهم ومع العامل بناًء على مكا�صب املعرفة املعا�رشة. 

اأعطابها  وت�صخي�ص  ب�صورة دقيقة،  املعرفية  ت�صخي�ص عللها  اأي  الذات،  التوا�صل مع  اإن 

املو�صولة ببيئات املعرفة، ثم التوا�صل مع العامل بكثري من ال�صجاعة والطموح، وبكثري من 

الإميان الذي ي�صلم باأن الت�صارك يف اإنتاج املعرفة يتطلب احلوار، ويتطلب بناء التعاقدات 
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لة  العقالنية التي ل تنظر اإىل الذات من زاوية �صكونية، بل ترى اأنها يف تطورها تعد حم�صِّ

املعرفة  دوائر  تو�صيع  م�صاريعهم يف  اإجناز  اإمكانية  للعرب  �صيتيح  مركب؛  تاريخي  فعل 

وحتقيق النه�صة العربية املاأمولة.

يبنّي الف�صل اخلتامي اأن الروؤية املقرتحة تطابق الطموح والإرادة العربية ال�صاعية لتخطي 

اأولها يتعلق  اأ�ص�ص:  فجوات املعرفة. يف هذا الإطار، اهتم ببناء هذه اخلطة على ثالثة 

تو�صيع جمال احلريات،  قواعد:  املعرفة، وقد حددها يف ثالث  الالزمة ملجتمع  بالقواعد 

التناغم والتجاوب مع حاجات التنمية الإن�صانية، النفتاح والتوا�صل. اأما بالن�صبة ملحاور 

خلدمة  توظيفها  ثم  املعرفة،  توطني  ثم  التمكينية،  البيئة  بناء  يف  حددها  فقد  الروؤية، 

عليه  اأطلق  ما  ورتب  الف�صل  ر�صم  ثم  العربي.  الوطن  والنه�صوي يف  التنموي  امل�رشوع 

املعرفية  الفجوات  ا�صتعجال، وذلك ح�صب معطيات  اأقل  التقرير مهام م�صتعجلة واأخرى 

املر�صومة يف البلدان العربية.

يبداأ التحرك الهادف اإىل ولوج جمتمع املعرفة بالعمل يف ميدان البيئة التمكينية، لي�صل 

اإىل جمال النقل والتوطني، وينتقل بعد ذلك اإىل التحرك يف جمال توظيف املعرفة من اأجل 

النخراط يف اإنتاج املعرفة واإبداعها، دون اأن يغفل اأن هذه اخلطة املقرتحة ترتك املجال 

وا�صعا للجمع بني ما هو مطلوب يف �صيغ من التفاعل والرتابط والتدرج، حيث يظل مبداأ 

التحرك واملواجهة وتنويع املداخل من الو�صائل امل�صجعة على اللحاق مبجتمع املعرفة.

اأ�صار هذا الف�صل اأي�صا اإىل مقرتحات ت�صري اإىل بع�ص املطالب امل�صتعجلة، من قبيل احلاجة 

اإىل مر�صد عربي للمعرفة، وهو ما ميكن اأن ُيدَرَج يف اأكرث من حمور من حماور هذه اخلطة 

املقرتحة، بهدف تعزيزها واإطالقها.

اإن اإيجاد نظام متكامل لر�صد واقع املعرفة يف العامل العربي يعد اليوم مطلبا اأ�صا�صيا، بل 

اإنه ي�صكل يف الراهن العربي اخلطوة املدخل ملقاربة النهو�ص بالأداء املعريف العربي وامتالك 

قواعد الإبداع؛ ذلك اأنه ل ميكن و�صع الربامج دون قيا�ص الفجوات ومعرفة درجات اخللل 

التي ت�صود خمتلف جمالت املعرفة. 
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يتطلب اإيجاد هذا الدليل عمال جماعيا ت�صارك فيه خمتلف اجلهات ذات ال�صلة باملو�صوع. 

اإنها خطوة مركزية يف باب الإعداد ملجتمع املعرفة العربي، حيث تبنى القواعد وترتب البيانات 

وتبتكر املوؤ�رشات يف اإطار التوا�صل مع الذات واأحوالها املعرفية، دون اإغفال ال�صتفادة من 

التجارب ال�صابقة يف هذا املجال؛ ذلك اأن دليال عربيا مقرتحا للمعرفة ل يعني التخلي عن 

املكا�صب التي بنتها التجارب التي �صبقتنا قدر ما يعني بناء دليل ي�صتجيب ملتطلبات الواقع 

العربي. ل يعترب هذا املقرتح من الأعمال الطوباوية، على الرغم من اأهمية اليوتوبيا يف اأفعال 

التاريخ، بل اإنه يندرج �صمن اخلطط امل�صاعدة على جتاوز الفجوة املعرفية العربية بالبناء 

اإنها  اأ�صا�صية يف طريق طويل؛  للمعرفة يعد خطوة  باأن دليال عربيا  الذي ي�صلم  املتدرج 

خطوة البداية ال�صامنة ل�صل�صلة الأفعال املو�صلة اإىل جمتمع املعرفة الذي ناأمل.

يفتتح تقرير املعرفة للعام 2009 �صل�صلة من التقارير التي �صتتابع يف ال�صنوات القادمة، بهدف 

بناء مرجعية من املعطيات والتو�صيفات واملقرتحات للنظر يف طبيعة الأداء املعريف العربي، 

وقيا�ص امل�صافات التي تف�صله عن مكا�صب ومنجزات ثورة املعرفة يف العامل املعا�رش.

يفرت�ص اأن تدعم املعطيات والنتائج التي ت�صمنها هذا التقرير ما يتيح اإمكانية مقاربة زوايا 

مو�صولة مبتطلبات  والتقدم، وهي حماور  والتنمية  واحلرية  املعرفة  مو�صوعات  اأخرى يف 

التغيري املعريف املطلوب يف املجتمع العربي، والهدف من ذلك هو فتح الطريق وتو�صيعه اأمام 

م�رشوع النه�صة العربية.
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�سروط الن�سر يف املجلة

م�سطرة تقومي الن�سو�س

تخ�صع كل الن�صو�ص املقرتحة على جملة »املدر�صة املغربية« للقراءة من طرف مقررين خمت�صني حتددهما 

هيئة التحرير. بناء على التقومي الذي يقدمه املقرران ونتائج املناق�صات التي تتم داخل هيئة التحرير -يف 

اإطار جهل تام با�صم املوؤلف-، ينقل مدير التحرير كتابة القرار النهائي اإىل كاتب الن�ص، وذلك يف اأجل ل 

يتعدى �صهرين بعد ا�صتالم الن�ص املقرتح.

مواد املجلة

تن�رش »املدر�صة املغربية« �صنفني من الن�صو�ص :

الدرا�صات : التي ت�صدر �صمن ملف مو�صوعاتي يعلن عنه �صلفا اأو تلك التي ترد على املجلة مببادرة من 

موؤلفيها والتي قد تن�رش خارج امللف اأو �صمن مواد اإ�صدار عادي.

يجب األ يقل حجم الدرا�صة عن 30.000 رمز مطبعي واأل يزيد عن 40.000 رمز مطبعي )مبا يف ذلك 

الفراغات والهوام�ص واجلداول والر�صوم البيانية...(.

املراجعات واملتابعات : يتعلق الأمر هنا بالقراءات النقدية لالإ�صدارات احلديثة املتعلقة مبجال تخ�ص�ص 

املجلة اأو املتابعات لالأحداث والوقائع الدالة يف حقل الرتبية والتعليم. وهي مقالت يجب اأن ترتاوح ما بني 

10.000 و15.000 رمز مطبعي )مبا يف ذلك الفراغات والهوام�ص(.

ميكن للمراجعات النقدية اأن تتناول بالتحليل كتابا اأو عدة كتب، كما ميكن اأن تهم عددا خا�صا من 

جملة اأكادميية اأو اأكرث، بغ�ص النظر عن لغة الإ�صدار الأ�صلية. ي�صرتط يف هذا ال�صنف من املقالت اأن 

يطرح اإ�صكالية الكتاب/الكتب اأو املجلة مو�صوع املراجعة، رابطا اإياها بالنقا�ص العلمي اجلاري يف املو�صوع 

وطنيا ودوليا. كما يتوجب تفادي العر�ص التقريري ملحتويات الن�ص مو�صوع املراجعة وا�صتخدام عنوان 

مغاير لعنوان الكتاب.

لغة الن�سر

تعترب العربية لغة الن�رش الأ�صا�صية يف املجلة، غري اأنه ميكن قبول درا�صات بلغات اأجنبية مثل الفرن�صية 

والإجنليزية والإ�صبانية. 

الرتجمات

اأو  تخ�ص�صها،  جمال  يف  تاأ�صي�صية  اأو  اأ�صا�صية  نظرية  لن�صو�ص  العربية  الرتجمات  ن�رش  املجلة  تتوىل 

الرتجمات العربية لدرا�صات حتليلية اأو نقدية تتناول جتارب مهمة يف ميدان الرتبية والتعليم، اأو تقارير 

علمية دولية اأو جهوية اأو وطنية قد تفيد الدار�صني واملهنيني والقائمني على ال�صيا�صة الرتبوية.

طبيعة الن�سو�س وطريقة تقدميها

يجب األ تكون الن�صو�ص املقرتحة للن�رش قد �صبق ن�رشها �صواء �صمن مواد جملة اأخرى اأو يف اأعمال 

ندوة ما اأو على موقع اإلكرتوين معني.

تبعث الن�صو�ص اإىل املجلة يف �صيغة اإلكرتونية )Word 2003/2007( وي�صرتط اأن تكون امل�صاهمات 

موثقة بالإ�صارات املرجعية وفق الرتتيب الآتي: ا�صم املوؤلف )ال�صم العائلي متبوعا بال�صم ال�صخ�صي(، 
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عنوان الكتاب، دار الن�رش ومكانه وتاريخه، ورقم ال�صفحة. عندما يتعلق الأمر مبقالة، يتم توثيق املراجع 

كما يلي: ا�صم املوؤلف، عنوان املقالة بني » «، متبوعا بعنوان املجلة والعدد وتاريخه ورقم ال�صفحة. يتم 

و�صع الهوام�ص يف اأ�صفل ال�صفحة وفق ترتيب اآيل.

يجب اأن ُترفق كل درا�صة مبخت�رش )ما بني �صتة اإىل ع�رشة اأ�صطر( حمرر بنف�ص اللغة ي�صتعر�ص املو�صوع 

الرئي�صي للدرا�صة.

كما يجب اأن تقرن الن�صو�ص املعرو�صة للن�رش بنبذة خمت�رشة عن امل�صار العلمي واملهني للموؤلف )الوظيفة، 

املوؤ�ص�صة التي ينتمي اإليها، اآخر اأعماله املن�صورة...(. وهي بيانات لن يتم ن�رشها اأثناء عملية التقومي.

ال�سالحيات التحريرية للمجلة وحقوقها

حتتفظ هيئة حترير املجلة ب�صالحية اإدخال كل الت�صويبات املطلوبة على الن�صو�ص التي يتم قبول ن�رشها. كما 

ميكن اأن تطلب من املوؤلف اإجراء بع�ص التعديالت على الن�ص قبل ن�رشه، وقد تتوىل اأي�صا حذف اأو تعديل اأو 

اإعادة كتابة بع�ص الفقرات وتغيري عنوان املقالة واإحداث عناوين فرعية اإذا اقت�صى احلال ذلك، وتوخيا لأكرب 

قدر من اجلودة التحريرية واملقروئية، على األ مت�ص تلك التعديالت ال�صكلية بجوهر الن�صو�ص.

يتنازل املوؤلف، يف مقابل ن�رش مقاله �صمن جملة »املدر�صة املغربية«، عن حقوق امللكية الفكرية يف كل 

العامل ومبختلف الأ�صكال واحلوامل )الرتجمات، الإ�صدارات الإلكرتونية وعلى النرتنيت، الخ.( مع ذلك، 

ميكن له، بعد احل�صول على اإذن مكتوب من املجلة، اإعادة ن�رش مقاله �رشيطة ذكر امل�صدر، اأي »املدر�صة 

املغربية«.

اإذا كانت املجلة تبعث باإ�صعار مكتوب للموؤلفني الذين تقبل اأو ترف�ص ن�صو�صهم، فاإنها غري ملزمة بتقدمي 

اأي تربير لقرارها بعدم ن�رش املقالت املعرو�صة عليها.

كما حتتفظ املجلة بحقها يف ن�رش املقال املجاز يف العدد املنا�صب وفق خطة هيئة التحرير.

التعوي�س املادي 

يح�صل املوؤلفون الذين تن�رش م�صاهماتهم �صمن مواد املجلة على تعوي�ص مايل، تختلف قيمته بح�صب طبيعة 

الن�صو�ص )درا�صات/قراءات ومتابعات(. كما تر�صل اإليهم اأربع ن�صخ من العدد املت�صمن مل�صاهمتهم.

املرا�سالت

العنوان  على  لوطفي(  مرمي  )ال�صيدة  التحرير  �صكرتارية  اإىل  املقرتحة  والن�صو�ص  املرا�صالت  جميع  تبعث 

الآتي :

املجل�س الأعلى للتعليم

املجمع الإداري ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�س بالأعمال الجتماعية للرتبية والتكوين، 

جناح اأ2، �سارع عالل الفا�سي، مدينة العرفان، الرباط

�س.ب. 6535 : الرباط – املعاهد

تلفون : 25 44 77 37 05  - فاك�س : 12 46 77 37 05

 almadrassa.almaghribiya@cse.ma  : الربيد الإلكرتوين
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مائدة م�ستديرة

اجلامعة واملجتمع

 اأ�سغال املائدة امل�ستديرة التي نظمتها

»املدر�سة املغربية« 

يوم 16 اأكتوبر 2009 بالرباط

 امل�ساركون

رحمة بورقية، اأحمد بوكو�ص، م�صطفى بن ال�صيخ، عبد العايل بنعمور، اأحمد بوح�صن، 

حممد ال�صغري جنجار، اإدري�ص خروز، حممد الدكايل، حممد العيادي، اأمينة عو�صار، 

�صلمى املعدين، نور الدين موؤدب، حممد ملوك.

 باللغة الفرن�صية، هي:
1
قبل انطالق املناق�صة، قدمت ثالثة عرو�ص

الدينامية الداخلية للجامعة املغربية يف عالقتها باملجتمع

عبد العايل بنعمور

اجلامعة وحميطها

اإدري�ص خروز

اجلامعة واإنتاج املعرفة يف مواجهة مناف�سة الأن�ساق اجلامعية الدولية

نور الدين موؤدب

1 حررت العرو�ص باللغة الفرن�صية، وهي مدرجة يف ال�صق الفرن�صي من هذا العدد.
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تقدمي

حممد ال�صغري جنجار 

مدير التحرير

ا�صمحوا يل يف البداية اأن اأعرب با�صم هيئة حترير جملة »املدر�صة املغربية« عن �صكرنا العميق 

لكل ال�صيدات وال�صادة الأ�صاتذة الذين لبوا الدعوة للم�صاركة يف هذا النقا�ص حول »اجلامعة 

واملجتمع«، الذي �صيكون مو�صوع ملف الإ�صدار الثاين من املجلة. وقد ارتاأينا، على اأ�صا�ص 

التقليد الذي جرت به العادة، اأن نخ�ص�ص مائدة م�صتديرة ملو�صوع كل عدد. واأ�صكر ال�صادة 

الأ�صاتذة الذين قبلوا اإعداد اأوراق كاأر�صية للنقا�ص يف املحاور الثالثة التي اختارتها هيئة 

التحرير، ويتعلق الأمر بالأ�صتاذ عبد العايل بنعمور الذي �صيحدثنا عن »الدينامية الداخلية 

للجامعة يف عالقتها باملجتمع«، وال�صيد ادري�ص خروز الذي خ�ص�ص ورقته »للجامعة يف 

تفاعلها مع املحيط القت�صادي والجتماعي«، والأ�صتاذ نور الدين موؤّدب الذي �صتن�صب 

ورقته على مو�صوع »اجلامعة واملناخ الدويل وحتديات جمتمع املعرفة«. �صكرا اأي�صا لالأ�صتاذة 

رحمة بورقية، ع�صو هيئة التحرير، التي قبلت م�صكورة ت�صيري هذه اجلل�صة.

رحمة بورقية 
م�صرية اجلل�صة

اأن  ميكن  اجلامعة  مو�صوع  فاإن  تعلمون،  كما  الكرمي.  باحل�صور  بدوري  اأرحب  �صكرا، 

ي�صتدعي درا�صات وكتابات متعددة، بجوانب متعددة ومن زوايا خمتلفة. كما ميكن له اأن 

يكون م�رشوع برنامج عمل للتفكري وللدرا�صة، لكن ارتاأينا يف هذا العدد الثاين من املجلة 

اأن نقت�رش على تدار�ص بع�ص الق�صايا الكربى للجامعة.



138

اأن  اأ�صا�ص  اأ�صا�صية ملقاربة املو�صوع، هناك ثالثة مداخل، على  من املداخل التي اعتربناها 

تخ�ص�ص فيما بعد اأعداد قادمة تنكب على ق�صايا اأخرى تهم اجلامعة املغربية:

املدخل الأول يتعلق باجلامعة  بو�صفها موؤ�ص�صة لها دينامية داخلية وتاريخ خا�ص يرتبط 

بها. بالطبع، �صين�صب تفكرينا حول اجلامعة املغربية اأ�صا�صا؛ اإذن يف هذا التاريخ، ما هي 

املحطات الأ�صا�صية التي اجتازتها اجلامعة املغربية ؟ ما هي مكوناتها الداخلية ؟ وكيف تتفاعل 

هذه املكونات ؟ ميكن اأن نعترب اجلامعة كذلك، كما يقال، جتمعا للموارد الب�رشية )الطلبة، 

الأ�صاتذة، الإداريني(، كيف تتفاعل هذه املكونات فيما بينها ؟ هل لهذه املكونات م�رشوع 

م�صرتك ؟ كيف تتكون هذه املكونات حول امل�رشوع امل�صرتك للجامعة ؟ ما هو الدور الذي 

ي�صند للجامعة، واإذا كان لها م�رشوع، فما هي انتظارات املجتمع بالن�صبة لهذا امل�رشوع ؟ اإذن، 

ب�صيغة اأخرى، ميكن اأن نقول اإن اجلامعة هي جمتمع م�صغر، فما هي الدينامية التي تخرتق 

هذا املجتمع امل�صغر ؟ هذا هو املدخل الأول الذي �صتن�صب عليه مداخلة الأ�صتاذ بنعمور.

املدخل الثاين يتعلق باملحيط املبا�رش للجامعة، هذا املحيط له انتظارات متمايزة )انتظارات 

هذه  مع  اجلامعة  تتفاعل  فكيف  ال�صغل...(،  �صوق  انتظارات  الأ�رش،  انتظارات  املجتمع، 

النتظارات يف حميطها ؟ هل اجلامعة تلعب دور قطب اإ�صعاعي يف هذا املحيط ؟ اجلامعة 

لها اأي�صا عالقة باملناخ الإيديولوجي العام، فكيف تتفاعل مع هذا املناخ الإيديولوجي ؟ حول 

هذه الت�صاوؤلت، �صوف تن�صب مداخلة الأ�صتاذ اإدري�ص خروز.

املدخل الثالث يهم اجلامعة والعالقة مع املحيط العاملي. نحن نعلم اليوم مدى حدة تناف�ص 

النظم اجلامعية، ثم هناك توجها نحو توحيد املعايري )معايري اجلودة(، م�صاألة التقومي التي 

اأ�صبحت تفر�ص نف�صها على اجلامعات. اإذن كيف تتفاعل اجلامعة املغربية مع هذا املحيط 

العاملي ؟ كيف ميكن لنا اأن نواجه الفوارق املوجودة بني جامعات تنتمي اإىل عامل ال�صمال 

املتعلق باجلمع بني  التحدي  اأن تواجه  واأخرى توجد يف اجلنوب ؟ كيف ميكن للجامعة 

اجلودة واملجانية ؟ هذا املحور هو الذي �صتتطرق له مداخلة الأ�صتاذ نور الدين موؤدب.

هذه املداخل الثالثة اعتربناها مداخل اأ�صا�صية لنبداأ التفكري يف مو�صوع اجلامعة، علما اأنه 

من الأكيد اأنها ق�صايا متداخلة و�صتثري اإ�صكالت اأخرى مرتبطة بها.

مائدة م�صتديرة 
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املناق�سات

حممد ملوك

�صوف اأحاول اأن اأناق�ص ب�صفة عامة مو�صوع اجلامعة وعالقتها مبحيطها كما جاء يف مداخلة 

الأ�صتاذ اإدري�ص خروز، وقد راقني ن�ص املداخلة كثريا لغناه وقوته وجراأته اأحيانا. بعد تقدمي 

اخل�صو�ص،  وجه  على  املغربية  واجلامعة  عموما،  اجلامعة  دور  عن  فيه  مقت�صب حتدث 

ارتكزت  وقد  املداخلة،  ف�صول  كل  حا�رشة يف  بقيت  التي  فر�صيته  خروز  الأ�صتاذ  طرح 

هذه الفر�صية على مفهومني مفتاحيني وهما: الدينامية والتناق�ص. لقد دافع املتدخل عن 

فر�صيته بكل اقتناع وباحلجج الكافية، وبال�صتناد اأي�صا اإىل املراجع املتخ�ص�صة يف هذا 

امليدان، وهو ما يجرنا اإىل القول اإن النقا�ص حول اجلامعة لي�ص نقا�صا مغربيا حم�صا، بل 

هو نقا�ص جنده يف فرن�صا، ويف اأملانيا، ول�صيما يف جامعات اأملانيا ال�رشقية، حيث اأنه بعد 

انهيار جدار برلني، وجدت جامعات اأملانيا ال�رشقية نف�صها يف نف�ص الو�صعية، بحيث طرحت 

م�صاألتا ال�صتقاللية والو�صاية وما يتعلق بهما من اإ�صكاليات.

املالحظ اأي�صا اأن الباحث حلل املو�صوع بطريقة تركيبية، مع تقدمي التفا�صيل حول تطور 

التعليم باملغرب على العموم، والتعليم اجلامعي خا�صة، ذلك التطور الذي واكب التحول 

يبني  مما  والإيديولوجية،  والثقافية  ال�صيا�صية  امل�صتويات؛  جميع  على  البالد  تعرفه  الذي 

التفاعل احلا�صل بني اجلامعة وحميطها.

لقد �صكلت اجلامعة ف�صاء لل�صدام الإيديولوجي وللجدال الفكري اإىل حدود �صنوات الثمانينات، 

وبقراءة ن�ص املداخلة وال�صتماع اإىل الأ�صتاذ خروز، نح�ص بنوع من احلنني اإىل املا�صي، وهذه 

م�صاألة ت�صتحق بع�ص النقا�ص، لأن اجلامعة، بالإ�صافة اإىل وظائفها الكال�صيكية بو�صفها 

ف�صاء للمعرفة والبحث، فهي اأي�صا مكان للنقا�ص وللمواجهة الفكرية والإيديولوجية لتلك الفرتة 

التي عا�صتها اجلامعة، وهنا، اأعود اإىل العنوان الذي خ�ص�صه الباحث ملداخلته، والذي يحيل 

على فكرة »الزدهار والنحطاط«؛ فهو عنوان يلخ�ص جيدا حالة اجلامعة اإىل حدود �صنوات 
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الثمانينات. نعم، كانت هناك حركية ودينامية، ولكن كانت هناك اأي�صا ا�صتقاللية وحرية، وهنا 

اأريد اأن اأطرح ال�صوؤال على الباحث: اأمل تعرف اجلامعة كيف ت�صتغل هذه ال�صتقاللية الن�صبية ؟ 

لعل الباحث قد اأجاب عن هذا ال�صوؤال بقوله »لقد كانت هناك جتاوزات، هذه التجاوزات هي 

التي �صمحت للدولة بالتدخل«. هناك �صوؤال ثان، وهو اأنه، بالنظر اإىل و�صعية اجلامعة يف هذه 

الفرتة الزمنية، حيث �صعف عدد املوؤطرين املغاربة مقابل عدد اأكرب من املوؤطرين الأجانب، األ 

ميكن اأن ي�صكل غنى املوارد الب�رشية الوطنية عامال حا�صما يف تطور دور اجلامعة ؟ بعبارة 

اأخرى، هل ي�صكل النفتاح على الكفاءات الأجنبية م�صاألة اإيجابية اأم �صلبية ؟

التقومي  بربنامج  ارتباط  الأزمة يف  بداأت  املتدخل،  دائما ح�صب  الثمانينات،  مرحلة  بعد 

الهيكلي وامل�صاكل القت�صادية والجتماعية التي عرفتها البالد. ولعل �صوء الت�صيري الداخلي 

للجامعة اأثر �صلبا يف ديناميتها الداخلية، مما اأدى بال�صلطات العمومية اإىل التدخل من اأجل 

اإعادة توجيه اجلامعة. هنا يح�رشين �صوؤال بارتباط مع هذا التحول: هل كانت اجلامعة 

قادرة على ال�صيطرة على ديناميتها الداخلية ؟ واإىل اأي حد متكنت من اإنتاج ديناميتها 

الداخلية اخلا�صة بها، علما اأن الظروف مل تكن دائما مالئمة لذلك ؟ هل كانت التجاوزات 

امل�صجلة يف ما يخ�ص ال�صدامات الإيديولوجية مربرا كافيا لتهمي�ص اجلامعة ؟

على امل�صتوى العلمي والأكادميي الذي ي�صكل بطبيعة احلال اأ�صا�ص وجود اجلامعة نف�صها، 

التي تراجعت  العلمية  الباحث م�صاألة هامة تتعلق باخل�صا�ص احلا�صل يف الأ�صاليب  اأثار 

بفعل جمموعة من العوامل، منها التعريب وما نتج عنه داخل اجلامعة، وبالرغم من اأن هذا 

التف�صري مدعم ببع�ص احلجج، فاإنه من املمكن دائما الت�صاوؤل هل هذه العوامل وحدها هي 

 ال�صبب، اأم اأن هناك اأ�صبابا اأخرى ميكن اأن تف�رش التدهور على امل�صتويني العلمي والأكادميي ؟ 

اأعرف اأن زمالئي يف تخ�ص�صات العلوم الجتماعية والعلوم الإن�صانية قد يقولون العك�ص، اأي 

اأنه لي�ص هناك اأي تدهور، وقد يكون هناك تدهور نوعي ن�صبيا، لكن من الناحية الكمية، 

لي�ص هناك اأي تراجع. اإذن هذا بالن�صبة للفرتة الأوىل من تطور اجلامعة.

ما  وهذا  الأوىل،  املرحلة  وعلى خالف  هنا  الثمانينات،  بعد  ما  مرحلة  الثانية هي  املرحلة 

وهو:  الباحث  اختاره  الذي  العنوان  فاإن  املا�صي،  اإىل  احلنني  م�صاألة  عن  اأحتدث  جعلني 

»الف�صل املعلن لتعليم منف�صل عن حميطه«، هو يف حد ذاته فر�صية. هناك طبعا جمموعة 
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من املقرتحات وال�رشوط التي يطرحها الباحث لتجاوز هذا امل�صكل، غري اأنه مع ذلك يجب 

الوقوف مليا عند مفهوم ال�صتقاللية.

�صوؤال عن مقاومة  اأطرح  التغيري مثال، وهنا  الباحث بخ�صو�ص  اأعطاها  التي  التف�صريات 

الإ�صالح من جهة، وعن طبيعة وو�صعية املعارف من جهة اأخرى، هل هذا يكفي وحده 

لتف�صري و�صعية اجلامعة املغربية ؟ علما اأن اجلامعة، وكما قال الباحث يف عر�صه، هي قبل 

كل �صيء انعكا�ص حلالة املجتمع وملحيطها عامة. فما هو ن�صيب هذه املقولة من ال�صحة ؟ 

عندما نحاول اأن نرى منوذجا، هنا نتحدث عن الثقافة، اجلامعة هي ثقافة، عندما نحاول 

اأن نقارب النموذج الأنكلو�صك�صوين الذي ما فتئ ينت�رش عرب العامل عن طريق العوملة، فاإنه 

ل يجب اأن يغيب عن بالنا اأن هذا النظام هو نتيجة لتطور دام على الأقل قرنني من الزمن، 

وهنا ل اأحتدث فقط عن اجلامعات التقليدية مثل كامربدج وغريها، ولكن اأحتدث عن كل 

اجلامعات الأنكلو�صك�صونية. هل ميكن ت�صور جامعة يف �صياق ما ويف جمتمع ما ويف 

اإطار ثقافة معينة يف وقت ق�صري ؟ لنتذكر ردود اأفعال جمموعة من املثقفني �صد جامعة 

الأخوين يف الت�صعينات، حني قالوا اإنها ج�صم غريب واإنه �صيتم رف�صها. هل نفعل �صيئا 

من اأجل تاأ�صي�ص ثقافة اجلامعة الأنكلو�صك�صونية بهذا املنظور وبهذه ال�صرتاتيجية، علما 

اأنها اأ�صبحت الآن جامعة عاملية ؟ هل نفعل �صيئا من اأجل حل هذا امل�صكل ؟ هنا اأتفق مع 

الباحث فيما قاله عن كون الإ�صالح مل يتم اإعداده ول تنفيذه ب�صكل جيد.

اأحمد بوكو�س

يف اإطار مناق�صة الأوراق التي عر�صت علينا، اأود اإبداء جمموعة من املالحظات:

املالحظة الأوىل هي اأنني اأعتقد اأن العلوم الإن�صانية ل ميكن لها اأن حتتكر التفكري حول 

اأزمة اجلامعة باملغرب.

مالحظة ثانية تبدو يل هامة: حتدث الأ�صتاذ ملوك عن احلنني؛ بالفعل، من املهم اأن نقوم 

بهذا الرجوع اإىل الوراء لقيا�ص ما مت اإجنازه وما مل يتم اإجنازه، لكن ال�صوؤال الذي يطرح 
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نف�صه هو: هل نتوفر على ت�صخي�ص تقني علمي حول الو�صعية احلالية للجامعة املغربية ؟ 

ما هي حقيقة اجلامعة املغربية ؟ اأعتقد اأنه يتعني القيام بت�صخي�ص مو�صوعي ودقيق.

املالحظة الثالثة ترتبط ب�رشورة مراجعة الربامج؛ فبالرجوع مثال اإىل برامج كلية الآداب، 

جند اأن هناك برامج تعود اإىل �صنة 1970، وهنا اأ�رشب مثال مبادة الل�صانيات التي تدخل 

يف جمال تخ�ص�صي. يف كثري من احلالت، يتحول الأ�صاتذة اإىل مدر�صني لتاريخ هذه 

املادة اأو تلك. يقت�صي الفح�ص النقدي ملحتوى الربامج امل�صاحلة بني متغريين: ال�صتحقاق 

والتغيري، وهما مبدءان هامان. وكذلك ال�صاأن بالن�صبة لتنويع اأ�صكال التوا�صل البيداغوجي؛ 

اإذ ل يزال الدر�ص الكال�صيكي هو املهيمن. ثم هناك م�صاألة تقوية تنا�صق التعلمات، ولو تعلق 

الأمر بنف�ص ال�صعبة مثال، حيث يتعني اأن يكون هناك توا�صل بني الأ�صاتذة، واأي�صا فيما 

بني الطلبة. واأخريا، يجب البحث عن التما�صك بني خمتلف التخ�ص�صات. يف هذا الإطار، 

مت القيام مبجهود مهم حيث اأحدثت يف اإطار النظام اجلديد للدرا�صات اجلامعية وحدات 

للتكوين العام، وهي مبثابة وحدات اأفقية، كما اأحدثت اأي�صا وحدات متكن من النفتاح على 

املحيط. ومن ثم، فاإن م�صاألة مراجعة املناهج والربامج هي يف غاية الأهمية.

بالن�صبة مل�صاألة اللغة، يبدو يل اأن هناك بع�ص اخللط. فعندما نطرح م�صكل اللغة، فاإنه 

يتعني التمييز بني و�صعية ووظيفة اللغة. فعندما نتحدث عن اللغة املدر�صة، فاإنه لي�ص هناك 

اأي م�صكل يف اأن يتم تدري�ص جمموعة من اللغات الوطنية والأجنبية، فالتحكم اللغوي 

التدري�ص،  لغة  نتحدث عن  اأنه عندما  املتعلمني. غري  بالن�صبة جلميع  اإيجابية  م�صاألة  هو 

فهذه م�صاألة اأخرى، هنا يجب اأن يتم اتخاذ القرار. لقد ظل امليثاق غام�صا بخ�صو�ص هذه 

النقطة، وهو غمو�ص قاد اإىل الو�صعية احلالية التي تت�صم باجلمود. فاملادة التا�صعة التي مت 

ل رغم اأهميتها. وهنا اأعتقد اأنه يجب احرتام مبداأ تنويع العر�ص  تخ�صي�صها للغات مل ُتَفعَّ

الرتبوي والتكويني واأي�صا العر�ص اللغوي، مبعنى اإعطاء الفر�صة للطالب لختيار �صعبته 

وتخ�ص�صه وكذا لغة التدري�ص التي يريدها، بحيث يتحمل م�صوؤولية اختياره.

يتعني  اأنه  اأعتقد  باخل�صو�صيات.  وعالقتها  والكونية  بالعاملية  تتعلق  اأخرى  م�صاألة  هناك 

لكن ل  وبالن�صبة جلامعتنا،  اإلينا  بالن�صبة  امل�صكل لأنه م�صكل حقيقي وهام  طرح هذا 

يجب اأن يطرح امل�صكل بطريقة اآلية، مبعنى اأن املحلي والعاملي طرفان يق�صي اأحدهما الآخر؛ 
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بل ال�صحيح هو اأن العاملي ل يق�صي املحلي، والعك�ص �صحيح. فاملهم هو كيف يخدم ما هو 

كوين اجلانب املحلي، وباملقابل، كيف ميكن للمعطيات املحلية اأن ت�صاهم يف تاأهيل نظامنا 

التعليمي. اإذن، يجب اإر�صاء تدبري عقالين وا�صت�رشايف ملنظومتنا اجلامعية.

م�سطفى بن ال�سيخ

�صتن�صب م�صاهمتي على مداخلة كل من الأ�صتاذ اإدري�ص خروز والأ�صتاذ نور الدين موؤدب.

اأ�صكر بداية الأ�صتاذ خروز الذي خل�ص ب�صكل جيد و�صع اجلامعة املغربية من �صنة 1970 

اإىل �صنة 2000. بدون �صك اأنه، بو�صفه متخ�ص�صا يف القت�صاد، كان من ال�رشوري اأن 

يعود قليال اإىل ال�صياق التاريخي، وهو ما توفق فيه.

الفرتة بني �صنة 2000 واحلا�رش. هذه  املغربية يف  اأن ما يهمنا الآن هو اجلامعة  اأعتقد 

اجلامعة التي ميار�ص فيها الآن عدد من احلا�رشين، عرفت فرتات من العمل اجليد والنتائج 

الإيجابية، كما عرفت باملقابل بع�ص الختاللت. بارتباط مع هذه الختاللت، اأريد اأن اأقدم 

ثالثة اقرتاحات. اإين اأعتقد اأنه من بني الأخطاء الكربى التي نرتكبها هي اأننا نريد اأن نعالج 

كل الإ�صكالت يف اآن واحد؛ وال�صواب هو اأنه يتعني العمل باخليارات، علما اأنه لي�ص هناك 

ا�صتقرار على �صعيد الوزراء املتعاقبني على هذا القطاع، الذي عرف اأكرب عدد من الوزراء منذ 

ال�صتقالل. احلقيقة اأن ال�صيا�صات املعتمدة يف قطاع التعليم العايل مل تكن دائما �صلبية، بل 

الواقع اأن بع�صا منها كان اإيجابيا للغاية، لكن تنفيذها هو الذي كان �صلبيا.

رجوعا اإىل القرتاحات الثالثة التي ذكرت بالن�صبة للتعليم العايل:

اأم  لالأ�صاتذة  بالن�صبة  �صواء  الأ�صا�صي،  فامل�صكل  امل�صتمر:  بالتكوين  يتعلق  الأول  القرتاح 

الإداريني، هو التكوين امل�صتمر. اجلميع متفق الآن على اأن هناك م�صتويات متدنية بالتعليم 

العايل؛ فما العمل من اأجل تاأطري وتاأهيل هوؤلء الأ�صاتذة ال�صباب الذين ل يتجاوز عمرهم 

35 �صنة ؟ نف�ص الأمر يطرح بالن�صبة للم�صريين. هوؤلء يوجدون بني املطرقة وال�صندان؛ 
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فهم مطالبون بالبحث عن متويل لأن�صطة اجلامعة، ويف نف�ص الوقت، هم مطالبون بت�صيري 

�صوؤونها الداخلية. هنا اأذكر اأن القانون املنظم للجامعات اأعطى للروؤ�صاء اخت�صا�صات كثرية، 

لكن ال�صوؤال املطروح هو: هل يقوم هوؤلء بتفوي�ص جزء منها ؟ اإذن، فالتكوين امل�صتمر �صاأن 

يهم اجلميع: امل�صريين والأ�صاتذة، وخا�صة عندما يتعلق الأمر بالتوا�صل مع باقي الفرقاء، 

كالنقابات مثال. فامل�صري يجب اأن يتوفر على تكوين كاف ميكنه من التفاو�ص دون اخل�صوع 

للم�صاومات، مع الدفاع عن الختيارات العامة. بالن�صبة لالأ�صاتذة، يجب اأن ين�صب التكوين 

على تاأهيل هوؤلء عن طريق التوا�صل مع باقي اجلامعات على امل�صتوى الدويل.

وا�صحني؛  نكون  اأن  يجب  وهنا  الت�صغيل،  هو  عليه  الرتكيز  يتعني  الذي  الثاين  العن�رش 

مل  بالدنا،  يف  والبحث.  التكوين  بني  توازن  العامل  عرب  اجلامعي  التعليم  اأنظمة  فجميع 

ن�صتطع قط اأن نقيم هذا التوازن دائما؛ اإذ يتم تغليب اأحدهما على الآخر ح�صب الفرتات. 

ميكن اأن يتم الرتكيز مبدئيا على التكوين القائم على اجلودة، وهو ما يفرت�ص الرتكيز على 

تكوين الأ�صاتذة، مع جتنب بع�ص القرارات املرجتلة من قبيل اإحداث اإجازات مهنية ل حتمل 

من هذا الو�صف اإل ال�صم. ففي هذه التجربة، مل يتم التمييز بني ما هو اأ�صا�صي وما هو 

مهني، كما مل ي�صاهم املهنيون يف هذا التكوين. ويتم اأحيانا اإحداث ما�صرت فقط من اأجل 

احل�صول على التمويل مع ن�صيان اأن الأهم هو تكوين الطلبة. 

العن�رش الثالث هو التقومي الذي يهم اجلميع؛ فاجلامعة حلد الآن ل تخ�صع للتقومي، �صواء 

التقومي،  هذا  مثل  اإر�صاء  كبرية يف  �صعوبة  وهناك  بامل�صريين،  اأو  بالأ�صاتذة  الأمر  تعلق 

وخا�صة على م�صتوى التطبيق. هنا اأذكر اأنه كانت هناك جمهودات يف مو�صم 1987-

1988 يف اإطار توظيف الأ�صاتذة اجلامعني حيث مت و�صع �صبكة للتقومي، لكن تطبيق 
هذه التجربة اأدى اإىل نتائج �صلبية.

اأختم بالقول اإنه يجب الإ�صادة باأولئك الذين حاولوا يف الع�رشية الأخرية )2009-2000( 

قيادة �صفينة جامعتنا يف ظروف قا�صية، مع العلم اأن الوقت حان للوقوف عند الختاللت 

الكربى التي تعرفها اجلامعة والنقا�ص ب�صاأنها. فمع العرتاف بكون جامعتنا مري�صة، اإل اأنها 

قابلة للعالج عن طريق مبادرات دقيقة مع اعتماد خيارات وا�صحة.  
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اأحمد بو ح�سن

لدي بع�ص الأفكار اأود طرحها للتفكري واملناق�صة، وهي كالتايل:

• قامت اجلامعة املغربية على فكرة اأ�صا�صية هي تكوين الأطر وملء الفراغ الذي تركه النظام 
ال�صتعماري الفرن�صي على م�صتوى تدبري الإدارات العمومية.

• اإن ما مييز اجلامعات الأجنبية )اأملانيا، مثال(، هو كونها متكن العامل والباحث من التفكري بحرية 
مطلقة، يف حني اأن اجلامعة املغربية تبني اختياراتها على التوافق. لذلك، فاإن اجلامعة هي جمال 

للتفكري غري اخلا�صع حلدود وقيود ال�صلطة ال�صيا�صية، مما مينحها قوتها ومكانتها اخلا�صة.

يتم  التي  اللغات  م�صتوى  على  ثنائية  ال�صتقالل،  منذ  باملغرب،  التعليمي  النظام  عرف   •
التدري�ص بها: عربية-فرن�صية، لتظهر يف املرحلة احلالية ثنائية التدري�ص باللغتني الفرن�صية 

والإجنليزية. هذا الو�صع ي�صتدعي الآن بناء مفهوم جديد للجامعة املغربية، مما يعني 

�رشورة احل�صم يف جوهر الإ�صكال الذي هو يف العمق ذو طابع �صيا�صي.

• ي�صتلزم ا�صتعمال مفهوم »التوافق« اأثناء حتديد الختيارات الكربى مناق�صة عميقة لتطعيم 
مراجعة  على  العمل  اإىل  بالإ�صافة  املغربية،  اجلامعة  لفكرة  والت�صوري  النظري  التفكري 

التفكري يف مفاهيم اأخرى، من حيث توظيفاتها ودللتها ال�صياقية، مثل: التحكم يف 

اللغات، الهجني )hybride(، بيداغوجية التعامل مع التقومي، الخ.

• من بني امل�صاكل الأ�صا�صية التي تهدد اللغة، احتفاظها باأمناط التفكري الكال�صيكي، حيث 
جند اأنف�صنا اليوم اأمام اأ�صولية عروبية واأ�صولية فرن�صاوية ب�صبب برامج مدر�صية واأكادميية 

�صبيل  على  العربية،  باللغة  املُدر�صة  املواد  يف  لتدري�صه  جانبا،  بالدين  يتعلق  ما  ترتك 

املثال؛ هذا و�صع يظل بحاجة اإىل اإ�صباع اللغة بالأن�صاق العلمية املعا�رشة واملتفاعلة مع 

خمتلف امل�صارب الفكرية، ويف انفتاح على جامعات اأخرى ذات م�صتوى عال.

• تظهر اليوم، احلاجة املُلحة للفكر العلمي وللفل�صفة يف اجلامعة، ولتعزيز البعد العقالين الذي 
تتم الت�صحية به حر�صا التوافقات.
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�سلمى املعدين 

لدي بع�ص الأفكار التي اأود الإ�صارة اإليها يف �صياق هذه املائدة امل�صتديرة، وهي كالتايل:

• يبدو اأن الت�صور العام مل�صاريع الإ�صالح التعليمي الراهن قد يعيدنا لنف�ص الأخطاء التي 

مت الوقوع فيها يف املراحل ال�صابقة.

• هناك حاجة ما�صة لو�صع روؤية ا�صرتاتيجية وموؤ�ص�صاتية مبنية على قرارات دقيقة وجريئة، 

وذلك بالن�صبة جلميع الق�صايا املتعلقة بالرتبية والتكوين: لغات التدري�ص، التوجيه قبل 

النتقاء، التكوين، الخ.

رة داخل اجلامعة، وا�صتثمار  • احلاجة اإىل بناء القرارات ال�صيا�صية على درا�صات ميدانية موؤطَّ

الدرا�صات املنجزة يف جميع التخ�ص�صات وامل�صتويات اجلامعية.

والتخ�ص�صات  ال�صعب  من  العديد  فيها  تتكامل  براغماتي  طابع  ذات  بحوث  تاأطري   •

واجلامعات، مع اإمكانية متويل البحث من طرف املنظمات الدولية.

• يف اعتقادي، لي�ص من ال�رشوري التفكري يف وكالة تهتم بالبحث، لأن اجلامعة هي امل�صوؤولة 

عن قيادة وتوجيه البحث. يبقى فقط اإ�صالحها وخلق �رشاكات متكن من متويل البحث.

املنجزة  لالأعمال  امل�صوؤولني  اإهمال  ب�صكل عقالين، بدل  املكت�صبات  تر�صيد  العمل على   •

والرتاكمات التي مت حت�صيلها من الأبحاث والدرا�صات العلمية يف خمتلف التخ�ص�صات.

• تتوفر كلية علوم الرتبية على بنيات للتكوين والتاأطري والتقومي، لكنها تظل اإىل حد الآن 

غري ُم�صتغلة ول ت�صتغل. كما اأنها بحاجة اإىل العمل بتن�صيق مع جامعات اأخرى من اأجل 

اأن توفر التكوين واإعادة التكوين لالأ�صاتذة اجلامعيني، ب�صكل م�صتمر.
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اأمينة عو�سار

باخت�صار �صديد، �صاأحاول الرتكيز على بع�ص العوامل التي تبدو يل اأ�صا�صية، منها:

• م�صاألة الن�صجام على م�صتوى امل�صاريع املقدمة من اأجل الرت�صح ملن�صب رئي�ص جامعة 

عالقة  من  هناك  فهل  معينة؛  جامعة  اإطار  يف  يعمل  الذي  كلية  عميد  ومن�صب 

من�صجمة بينهما ؟

• هل �صارت الوظيفة الأ�صا�صية للجامعة يف املغرب تختزل يف التكوين املهني للمهند�صني، 

والأطباء واملحاميني ؟ وهل لدينا موؤ�ص�صات للبحث العلمي ؟ اأطرح هذين الت�صاوؤلني بالنظر 

اأ�صالك  اأن غالبية امل�صجلني يف  ملا يالحظ من تراجع يف عدد البحوث الأكادميية، كما 

الدكتوراه هم موظفون. معنى ذلك اأنه لي�ص هناك ما يكفي من منح الدكتوراه للطلبة، 

مما يجعل من احل�صول على الدكتوراه جمرد �صهادة للرتقي املهني لدى غالبية املوظفني. 

معنى ذلك، اأي�صا، اأن البحث قد انتقل تطبيقه من �صلك الدكتوراه اإىل معاهد البحث التي 

تظل جد حمدودة يف املغرب. هناك ثالثة معاهد فقط للبحث يف جامعة حممد اخلام�ص 

اأكدال، ومعهد واحد بجامعة حممد بن  ال�صوي�صي، ومعهدان بجامعة حممد اخلام�ص 

عبد اهلل بفا�ص؛ مع العلم باأن البحث باملعنى الدقيق للكلمة ل يتم مبعاهد البحث بالنظر 

ملا خلفته املغادرة الطوعية يف �صفوف الأ�صاتذة اجلامعيني من نق�ص يف املوارد والطاقات 

الب�رشية، الأمر الذي اأ�صعف مكانة ومردودية البحث العلمي. اأدت هذه الو�صعية اأي�صا اإىل 

انتقال م�صاريع البحث اإىل موؤ�ص�صات البحث املوجودة خارج اجلامعة، حيث جند معاهد 

بحث جامعية مثال، ل تتوفر �صوى على خم�صة باحثني واأخرى خارجية تتوفر على خم�صة 

ع�رشة باحثا، مما يحد من م�صداقية البحث العلمي يف املغرب.

اأي�صا نق�ص يف املوارد الب�رشية ويف متويل الأبحاث العلمية، ول�صيما يف العلوم  • هناك 

الجتماعية والإن�صانية. على �صبيل املثال، من ي�صتطيع متويل بحث عملي يف اإطار املبادرة 

الوطنية للتنمية الب�رشية مبدينة خمي�ص الزمامرة ؟ اأعتقد اأن م�صوؤولية التمويل من املفرو�ص 

اأن تتحملها كل من اجلماعات املحلية واجلامعة والدولة، بدل املنظمات الدولية. 
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• ل يزال م�صكل تعقد امل�صاطر الإدارية يعيق بحدة انفتاح وتبادل اخلربات بني اجلامعات 

يف املغرب. اأعطي مثال على هذا : ل ميكن مل�صوؤول عن م�صلك اأو ما�صرت جامعي اأن يوؤدي 

م�صاريف النقل لزميل له من جامعة اأخرى، من اأجل تقدمي حما�رشات معينة لطلبته.

العلمي مثال،  التاأطري الأكادميي والإنتاج  لتقومي  اإىل و�صع معايري  • هناك حاجة ملحة 

بالن�صبة لالأ�صتاذ اأو املوؤ�ص�صة التعليمية، اإذ ما يالحظ هو اإعطاء الأهمية الق�صوى للجانب 

املادي على ح�صاب الإنتاج العلمي اأثناء مقارنة الكليات ومدى اإ�صعاعها اخلارجي.

حممد الدكايل

ها  املالحظ يف العديد من اجلامعات يف املغرب هو عدم متكن الأ�صتاذ من املادة التي يح�رشِّ

املجتمع  خالف  على  الكتاب،  ثقافة  غياب  اإىل  اإ�صافة  عليها،  يتوفر  التي  املعلومات  ومن 

الفرن�صي مثال، الذي يويل عناية كربى للقراءة بهدف الرفع من م�صتوى التالميذ ويف جميع 

املناطق، مبا فيها النائية منها.

اأما بالن�صبة للغة التدري�ص، فاإن الفرن�صية هي جزء من الإرث املغربي، بالرغم من ذلك، يبدو 

اأن الف�صل بني لغات التدري�ص يف التعليم املدر�صي والتعليم العايل يزيد من تعقيد الو�صعية 

ويطرح الت�صاوؤل حول ا�صتمرار مثل هذا التناق�ص يف النظام التعليمي.

التكوين  ما يطغى على اجلامعة يف املغرب حاليا، هو املطلب املادي على ح�صاب جودة 

الأ�صاتذة  احلا�صل يف  اخل�صا�ص  تفاقم  �صاهمت يف  الطوعية  املغادرة  اأن  كما  والبحث. 

الباحثني املتميزين. اإ�صافة اإىل ذلك، اإن تراجع م�صتوى التالميذ الوافدين من اأق�صام الباكالوريا 

على اجلامعة راجع اأي�صا اإىل �صعف تكوين املدر�صني والأ�صاتذة، مما يف�رش تف�صي ظاهرة 

الغياب يف �صفوف الطلبة، لأن الغياب هو اإحدى الو�صائل املعربة عن التمل�ص من ح�صور 

املحا�رشات. مقابل ذلك، نت�صاءل كيف ميكن اأن نقبل وجود العديد من تخ�ص�صات املا�صرت 

التي تدر�ص ما يناهز 16 مادة وُتلزم الطالب بالقيام بالبحث !
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�رشوريا،  يظل  الأ�صاتذة  بني  ما  احلوار  اأن  يبدو  املزرية،  الو�صعية  هذه  جتاوز  اأجل  من 

اأن تفادي و�صع العتبارات املادية على قائمة الأولويات يظل العالج الأن�صب لهذه  كما 

امل�صاألة، ناهيك عن وجوب العمل على اإنهاء �صيا�صة التوافقات ال�صكلية التي من �صاأنها تغيري 

منظورنا لإ�صالح الأو�صاع الراهنة.

حممد العيادي

�صخ�صيا، قراأت ن�ص اإدري�ص خروز وا�صتمعت لعر�صه، واأعتقد اأن هناك تكامال على م�صتوى 

الت�صخي�ص وعلى م�صتوى املقرتحات واحللول التي قدمها يف ما يخ�ص ق�صايا اجلامعة املغربية. 

والنتماءات  ال�صيا�صوي  التكوين  التعليم،  باإ�صالح  املكلفة  والهيئات  اللجان  لقد روعي يف 

ال�صيا�صية املتناق�صة واملختلفة وذات الجتاهات املتعددة، التي تخرج يف نهاية املطاف مب�صاريع 

تطغى عليها ال�صعارات العامة. واأظن اأن �صيا�صة البحث عن توافق وطني فيما يتعلق بالتعليم 

كان من �صمن الأ�صباب الأ�صا�صية لرتاجع التعليم. فالتعليم رهني ب�صيا�صة تتحمل م�صوؤوليتها 

وزارة التعليم ول حاجة للبحث عن توافقات لكل التيارات ال�صيا�صية.

فيما يتعلق بالتعريب، اأظن اأنه عندما نتحدث عن اجلامعة، فهي جمتمع للمعرفة، واملعرفة 

كونية؛ لي�صت هناك معرفة حملية. هناك قيم كونية ل تتعار�ص مع القيم الوطنية، يف كل 

املجتمعات هناك قيم حملية جت�صدها القومية والهوية، اإل اأنه لي�ص هناك تعار�ص بينها 

وبني ما هو كوين، ول يجب اأن جنعل القيم الكونية يف مواجهة القيم الوطنية، وهذا �صيء 

اأ�صا�صي يجب التاأكيد عليه.  

فيما يتعلق باجلامعة، وقد ت�صمنت ورقتا الأ�صتاذ خروز والأ�صتاذ بنعمور تو�صيفا تاريخيا 

لتطور اجلامعة، اأظن اأن اجلامعة حققت يف املرحلة الأوىل )من ال�صتقالل حتى الثمانينات 

امل�صتقل  اإ�صباع حاجات املجتمع  الهدف الأول هو  اأ�صا�صيني:  الع�رشين( هدفني  القرن  من 

من الأطر، والهدف الثاين هو الرتقاء الجتماعي. وهذان الهدفان مل تعد اجلامعة املغربية 

الإيجابية  النظرة  تلك  واأ�صا�ص  عليه،  بنيت  الذي  الأ�صا�ص  �صكال  اأنهما  علما  ت�صمنهما، 
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التي حظيت بها اجلامعة يف ال�صابق، حيث كانت م�صدرا لولوج �صوق ال�صغل ولالرتقاء 

اأ�صبحت نظرة املجتمع للجامعة �صلبية ب�صبب عدم حتقيقها  اأما الآن، فقد  الجتماعي. 

لهذين الهدفني، علما اأنه اإذا اأخذنا ن�صبة التغطية اجلامعية بالنظر اإىل الن�صيج الدميوغرايف، 

جندها اأقل ن�صبة على ال�صعيد العاملي وحتى على ال�صعيد الإقليمي والقاري، لكن يف نف�ص 

الوقت، جند هذه املفارقة بني عدد خريجي اجلامعة ون�صبة البطالة املرتفعة.

اأريد اأن اأتوقف هنا عند النموذج اجلامعي فقط، دون احلديث عن التعليم العايل ب�صفة 

عامة، واأق�صد هنا منوذج الكليات املقتب�ص من فرن�صا التي بداأت ترتاجع عنه موؤخرا. بنيت 

اأ�صا�صية وهي احلقوق، الآداب والعلوم، ثم تفرعت  اأقطاب  اجلامعة يف البداية على ثالثة 

عنها باقي التخ�ص�صات. هذا النموذج تكرر يف بناء كل اجلامعات باملغرب، مما يعني اأن 

هناك اإعادة اإنتاج لنف�ص النموذج. العن�رش الثاين هو اأننا خلقنا كليات احلي؛ فنحن نتوفر 

اإىل  ينتمي  التي  الكليات  بالت�صجيل يف  الطلبة  نلزم  واأ�صبحنا  لالأحياء،  كليات  الآن على 

دائرتها الرتبوية مقر �صكناهم. اإذن، لقد مت خلق منوذج للكليات مل نعرفه يف ال�صبعينات، 

حيث كان الطالب يغادر مدينته للت�صجيل والدرا�صة يف اجلامعة.

بالن�صبة مل�صاألة اللغة، اأظن اأنها مت�صعبة. تكلمنا عن م�صاألة التعريب، واأعتقد اأنه تعريب 

�صعف  م�صاألة  ولكن  التعريب  م�صاألة  لي�ص  الآن  يطرح  ما  ولكن  تقليداين.  اإيديولوجي، 

اللغة. حتدث الأ�صتاذ بوكو�ص عن غياب الت�صخي�ص، اأعتقد اأن هناك درا�صات ت�صخي�صية 

اأ�صفرت عنها  التي  املعطيات  للعموم، ومن  تخرج  اأنها مل  امل�صكل  اجلامعة،  وميدانية عن 

هذه الدرا�صات بالن�صبة لو�صعية هيئة التدري�ص اأننا نتوفر على هرم مقلوب، هيئة التدري�ص 

تتكون يف غالبيتها من الأ�صاتذة، ول يوجد هناك اإل قلة من الأ�صاتذة امل�صاعدين، الأمر 

الذي ل ي�صجع على البحث، لأن و�صعية الأ�صتاذ م�صتقرة منذ البداية.

اأ�صري اإىل ق�صية اأخرى تتعلق باجلامعة وحميطها، وهنا اأي�صا توجد مفارقة تتعلق بخريجي 

اجلامعة: هناك م�صغلون يبحثون عن خريج مبوا�صفات معينة لكن ل يجدونه، وهناك خريجون 

يجدون منافذ اإىل �صوق ال�صغل، لكن لي�ص داخل املغرب واإمنا باخلارج )حالة خريجي معاهد 

تكوين املهند�صني(، ثم هناك خريجون ل يجدون �صغال. من ثم، فاإن هذه املع�صلة ترتبط لي�ص 

فقط باجلامعة، واإمنا اأي�صا باملحيط القت�صادي الذي ل ي�صتجيب للحاجة يف جمال ال�صغل.
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نقطة اأخرى تتعلق بالتدري�ص والبحث. ميكن اجلزم هنا باأن 90% من الأ�صاتذة اجلامعيني 

مبادرات  اأن هناك  اجلامعي، وهذا ل مينع  بالبحث  يقومون  هم مدر�صون جامعيون ل 

املوجودة  البحث  على خمتربات  اأي�صا  ينطبق  الأمر  هذا  �صخ�صية.  تبقى  لكنها  للبحث، 

بكليات العلوم مثال، اإذ لي�ص هناك تن�صيق بني الباحثني �صواء داخل الكلية نف�صها اأو بني 

واإمنا بطريقة  بالبحث كما يجب،  يقوم  ببالدنا ل  العايل  التعليم  اأن  الكليات. واخلال�صة 

هام�صية وبناء على مبادرات �صخ�صية.

اأما مو�صوع انغالق اجلامعة على نف�صها بالن�صبة ملحيطها وموقفها جتاه املحيط العاملي، 

فاملدر�صون يف اجلامعة ل يتحركون ل بني اجلامعات ول يف املحيط اخلارجي، واجلامعات 

املغربية، وهذه من النقط ال�صوداء، ل ت�صتقبل الأجانب، بحيث ل توجد اإمكانية ل�صتقطاب 

كفاءات اأجنبية للتدري�ص باجلامعة املغربية ملدة حمدودة مثال. هناك اإذن انغالق للجامعة 

على كل امل�صتويات.

على امل�صتوى العام، ميكن اأن نتحدث اأي�صا عن جانب من ال�صلبيات التي ورثتها اجلامعة، 

اخللفية  اأن  العلم  مع  العلمية،  والتكوينات  الأدبية  التكوينات  بني  الثنائية  هذه  فنذكر 

البيداغوجية املطبقة على التخ�ص�صني هي واحدة بحيث تعتمد على التلقني واحلفظ. 

تنتقل  املدر�صي  بالتعليم  املوجودة  والأمرا�ص  امل�صاكل  اإن  القول  ميكن  اأخرى،  ناحية  من 

اإىل التعليم اجلامعي، وبالتايل فاإن اأي اإ�صالح جامعي ل ميكن اأن يتحقق بدون اإ�صالح 

املنظومة ب�صفة عامة.

م�صاألة اأخرى تتعلق بالتمويل التي يكرث ب�صاأنها النقا�ص بالنظر اإىل اأنها تنطوي على جانب 

م�صاريف  باأداء  املي�صورين  اإلزام  �رشورة  بخ�صو�ص  الزمالء  اأثاره  ما  اأن  اأعتقد  �صيا�صي. 

التمدر�ص باجلامعة يدخل يف اإطار مبداأ امل�صاواة. ومع ذلك، فهذا غري كاف لأن اجلامعة 

يف حاجة اإىل متويل من نوع اآخر، مثل ال�رشاكة، احت�صان القطاع اخلا�ص، الخ. اإن التمويل 

حل  اإيجاد  يتطلب  فالأمر  اجلامعة،  حلاجات  لال�صتجابة  كاف  وغري  حمدود  العمومي 

منا�صب، ويجعل من م�صاألة الأداء جزءا من متويل اجلامعة.
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ردود املحا�سرين

نور الدين موؤدب

لدي مالحظتان اثنتان: الأوىل: ما من �صك اأن املغرب يجهل موؤهالته وقدراته املتنوعة من 

الأ�صاتذة الباحثني العاملني يف اخلارج. مقابل ذلك، جند ال�صني، مثال، تخ�ص�ص املاليني 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  اأ�صرتاليا  املقيمة يف  الب�رشية  مواردها  الدولرات جللب  من 

وغريهما. يف حني اأن ما يالحظ يف املغرب هو ا�صتمرار جتاهل الباحثني املغاربة املقيمني 

مرجعي  اإطار  و�صع  على  العمل  �رشورة  الثانية:  املتاحة.  الطاقات  هذه  وهدر  باخلارج، 

لالأ�صتاذ الباحث ي�صمن له العمل يف اإطار يتالءم وتطلعاته العلمية واملهنية.

اإدري�س خروز

يبدو اأن اإ�صالح اجلامعة يف املغرب، اليوم، قائم على نوع من التوافق، اإذ يالحظ انخراط 

وا�صع على م�صتوى اخلطاب، يف حني اأن التطبيق يظل حمكوما بتوافق �صكلي يف الغالب. 

كما اأن غياب اجلامعة يف العديد من م�صاريع البحث )برنامج ميدا 2، مثال(، والعتماد 

التي  املالية  امل�صتحقات  عن  ناهيك  مثال(،  الدويل،  )البنك  الدولية  اخلربات  على  املتزايد 

تخ�ص�ص للخبري الدويل مقابل ما يقدم للخرباء املغاربة، مبا يف ذلك الأولوية التي متنح 

ملكاتب اخلربة الأجنبية التي تتعامل مع اخلبري الوطني، بجعله جمرد مكلف باجلوانب 

املجتمع  يف  اجلامعة  مكانة  تراجع  من  يزيد  هذا  كل  غري؛  ل  امل�صاريع  لتدبري  الإدارية 

وي�صعف انفتاحها على العامل اخلارجي.

بالن�صبة لنظام الإجازة–املا�صرت-الدكتوراه املعمول به يف اجلامعات باملغرب، يطرح ال�صوؤال عن 

جدوى ا�صتدعاء اأ�صاتذة من خارج اجلامعة، يف حني اأن هناك اأ�صاتذة يف الإح�صاء، واجلغرافيا، 

والريا�صيات مثال، هم من داخل نف�ص اجلامعة ول يتم ا�صتثمار موؤهالتهم وتخ�ص�صاتهم للقيام 
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بنف�ص العمل. زد على ذلك الإجازات املهنية التي تنت�رش يف العديد من اجلامعات ونت�صاءل 

عن التكوين الذي توفره، ومدى م�صداقية الدبلومات التي متنحها للخريجني. معنى ذلك اأن 

الهاج�ص املادي يتزايد يف اأو�صاط الأ�صاتذة على ح�صاب املهام العلمية والبحثية بالأ�صا�ص.

عبد العايل بنعمور

ميكن من خالل الدرا�صات املقارنة معرفة ما يجري يف بلدان اأخرى يف ما يخ�ص املرجعيات 

املغرب،  بها. يف  ت�صتغل  التي  والقيم  الت�صورات  م�صتوى  على  جامعة  كل  تعتمدها  التي 

نت�صاءل، هل ميكن احلديث عن قيم الدميقراطية والكونية داخل اجلامعة ؟ يف اعتقادي، 

اإن هاتني القيمتني هما ملك للجميع، وبالتايل ميكن اإدماج اخل�صو�صيات املحلية فيما هو 

كوين، مع ال�صتغال عليه بالطبع لتطوير املوؤهالت واملكت�صبات امل�صرتكة.

متت الإ�صارة اإىل م�صاألة الإ�صالح. يف جمتمعنا، نتحدث كثريا عن الت�صخي�ص بدل اقرتاح 

احللول املنا�صبة، على الرغم من اأن الت�صخي�صات تظل جدية ومن ثم، يتم التخلي عن اإجناز 

امل�صاريع اأمام غياب اقرتاحات عملية.

كل  تفر�ص  ال�صخ�صية  وامل�صالح  ال�صيا�صي  اجلانب  يظل  بالطبع  التوافق،  مل�صاألة  بالن�صبة 

منهما تاأثريها على �صناعة القرار، لكن ذلك ل يلغي الإ�صغاء اإىل الباحثني، ورغم  ذلك، 

اأود الإ�صارة اإىل اأننا مازلنا بحاجة اإىل قيادات قادرة على اتخاذ القرارات املالئمة.

رحمة بورقية: كلمة ختامية

يف خ�صم هذه الإ�صكالت والت�صاوؤلت ووجهات النظر املهمة التي مت تبادلها، نظل بحاجة 

اإىل اإجابات وافية عن الت�صاوؤل التايل: هل ميكن اأن ُنعرف اجلامعة من خالل مقاربة حتليلية ؟ 
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نطرح هذا الت�صاوؤل لأنه من النادر ما جند وزيرا يوؤلف كتابا، ويف املقابل، قليلة هي الكتابات 

حول اجلامعة التي ميكن له الطالع عليها. فهل الكتابة يف مو�صوع اجلامعة »طابو« ؟ 

ما من �صك اأن املوا�صيع التي مت تناولها يف هذه املائدة امل�صتديرة تفتح العديد من الأورا�ص 

الهامة، كما اأن هناك وحدة مركبة من الت�صورات واملقاربات التي جتعلنا نفكر يف اجلامعة 

من زاوية دينامياتها. بالطبع، هناك حتولت ت�صتدعي التحليل والفهم، ول اأعتقد اأن املنهج 

املقارن قد ي�صاعدنا على حتقيق ذلك، بل ذلك ممكن من خالل مقاربتها من داخل منطقها 

الداخلي ويف عالقة بجوانب معينة من مكونات اجلامعة.

اإن مقاربة اجلامعة املغربية من منظور تاريخي ير�صد التوافقات والقطائع، من �صاأنه اأن ي�صاعدنا 

على فهم العديد من الوقائع والتحولت. مثال، مع بداية ال�صتقالل، كانت هناك قطيعة مع 

اجلامعة التي تاأ�ص�صت يف مرحلة ال�صتعمار، مع العلم اأنها كانت قطيعة متدرجة، مبعنى اآخر، 

ميكن القول اإنها قطيعة مع نوع من ال�صتمرارية. اأما يف املرحلة املمتدة ما بني الثمانينات 

والت�صعينات، فقد عرفت اجلامعة يف املغرب جمودا كبريا، لكن مع بداية الألفية الثالثة، بداأ اإ�صالح 

التعليم العايل الذي قيل عنه اأنه ف�صل يف حني اأن ما جاء به امليثاق الوطني للرتبية والتكوين 

بخ�صو�ص اجلامعة، مثال، يعترب مبثابة توجهات كربى كانت بحاجة اإىل برامج لتفعليها، وياأتي 

الربنامج ال�صتعجايل الآن ليقدم التدابري الإجرائية لتفعيل مقت�صيات امليثاق.

التي  والتوافقات  القطائع  لتاريخ من  املغرب تظل حاملة  اأن اجلامعة يف  يت�صح  من هنا، 

حتتاج للدر�ص. وحينما نتوجه اإىل داخل اجلامعة، من ال�رشوري ا�صتح�صار مكانة الفاعلني 

)اأ�صاتذة، نقابات، طاقم اإداري...( ودورهم يف مقاومة الإ�صالح، كما لو اأن هناك رغبة يف 

عدم معانقة التغيري املن�صود.
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ي�صاف اإىل ذلك، �رشورة الت�صاوؤل حول ما يلي:

ما مدى متلك املجتمع للجامعة يف املغرب ؟   

ما هي اأمناط التدبري املعمول به يف اجلامعات باملغرب ؟  

ما مدى جناعة ا�صتن�صاخ اجلامعات يف العديد من املدن املغربية ؟  

هل هناك منوذج اأم مناذج متعددة للجامعات يف املغرب ؟  

ما مدى جناعة التفكري يف وكالة م�صتقلة لتقومي اجلامعات يف املغرب ؟  

هذه بع�ص الأفكار والت�صاوؤلت التي من �صاأنها اإغناء التفكري وتعميق النقا�ص ملقاربة العالقة 

بني اجلامعة واملجتمع، يف اجتاه املزيد من التحليل وفهم فكرة اجلامعة يف املغرب.

مائدة م�صتديرة 
























































































































































































































































	COUV AR
	SOMMAIRE AR
	revue école marocaine Ar
	Revue ecole marocaine N° 2 fr.indd
	SOMMAIRE FR
	COUV FR

