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كـلـمـــةالعـــدد
عربت هيئة حترير جملة املدر�سة املغربية يف افتتاحية العدد الأول عن وعيها التام ب�أن الطريق
الذي �سلكته �سيكون �صعبا ،كما �أف�صحت عن الأمل يف �أن حتظى هذه اخلطوة الأوىل باهتمام
خمتلف املعنيني بق�ضايا الرتبية والتكوين ،و�أن يقبل الباحثون على دعمها والإ�سهام يف �إغناء
موادها .ومع �صدور العدد الأول ،حتقق بع�ض من هذا الأمل يف الرتحيب الذي لقيته املجلة،
ويف الإقبال عليها من القراء واملهتمني بق�ضايا املدر�سة املغربية .وال يخلو الإقدام على اخلطوة
الثانية ،بدوره ،من �أمل �أكرب يف االرتقاء �إىل م�ستوى الطموح املعرب عنه يف �أر�ضية م�رشوع املجلة،
وذلك بجعلها ف�ضاء فكريا رحبا ي�سهم يف بلورة فكر نقدي متعدد ،ي�ستوعب خمتلف �أ�سئلة
املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين.
يقارب ملف هذا العدد مو�ضوع «اجلامعة واملجتمع» .ولقد انكبت �أ�شغال املائدة امل�ستديرة املخ�ص�صة
لتناوله على تدار�س ثالث �إ�شكاليات هي :الدينامية الداخلية للجامعة يف عالقتها باملجتمع؛ ثم
املحيط االجتماعي واالقت�صادي وتفاعله مع اجلامعة؛ و�أخريا ،اجلامعة و�إنتاج املعرفة يف حميط
تناف�س املنظومات اجلامعية الدولية.
باملوازاة مع �أ�شغال املائدة امل�ستديرة� ،سيجد القارئ �ضمن باب «الدرا�سات» حماولة للتفكري يف
ال�رشوط النظرية واملنهجية لت�أ�سي�س �سو�سيولوجيا اجلامعة املغربية ،ودرا�سة عن حدود ونواق�ص
منظومة البحث العلمي الوطني من خالل منوذج الدرا�سات االقت�صادية ،وكذا عر�ضا بيبليومرتيا ملا
�أنتجه الطلبة الباحثون املغاربة من ر�سائل و�أطروحات جامعية منذ اال�ستقالل.
يت�ضمن هذا العدد �أي�ضا بابا جديدا مت تخ�صي�صه للحوار مع الأ�ستاذ عبد احلي املودن حول
الق�ضايا الكربى املت�صلة باجلامعة املغربية .كما ارت�أت املجلة موا�صلة احلفر يف ذاكرة املدر�سة من
خالل ن�رش الوثيقة املت�ضمنة مل�رشوع رابطة علماء املغرب لتطوير التعليم الديني و�إقرار جامعية
القرويني ( .)1961وحمل باب القراءات عرو�ضا همت �إ�صدارات وطنية وعربية ودولية حول
اجلامعة وحتديات بناء جمتمع املعرفة.
وحر�صا على توظيف الرتجمة باعتبارها و�سيلة لنقل املعارف واالنفتاح على التجارب الدولية،
مت تعريب مقالتني تناولتا بع�ضا من التحوالت والتحديات الكربى التي تواجه التعليم اجلامعي
يف املجتمعات املعا�رصة.
وعمال بالتقليد التوثيقي والإعالمي الذي ت�سهر املجلة على االلتزام به منذ الإ�صدار الأول ،يت�ضمن
هذا العدد ببيبليوغرافيا منتقاة ،حت�صي بع�ضا من �أهم الإ�صدارات املغربية والعربية والدولية املن�شورة
خالل ال�سنوات الأخرية ،التي تناولت اجلامعة من �أبعاد وزوايا خمتلفة.
ومرة �أخرى ،ف�إن الطموح الأ�سا�س يتمثل يف �أن يتمكن هذا العدد اجلديد من تعزيز الثقة التي
ا�ستقبل بها القراء الإ�صدار الأول ،ومن تو�سيع �شبكة الباحثات والباحثني املتعاونني مع املجلة
والداعمني مل�رشوعها.

ملف العدد

اجلامعة واملجتمع

اجلامعة واملجتمع
عرفت اجلامعة املغربية تطورات عميقة ومتعددة منذ �إحداث �أول جامعة بعد اال�ستقالل ،همت تنظيمها
ومكوناتها ومهامها ،بحيث جعلت ،خالل العقود الثالثة الأوىل ،من تكوين الأطر �أحدى مهامها
الأ�سا�سية .هكذا� ،أ�سهمت اجلامعة ،بفعل التزايد امل�ضطرد للخريجني ،يف تكوين جيل من الأطر املغربية
لبت ،لعقود متتالية ،حاجيات تنمية املجتمع من الأطر الإدارية امل�ؤهلة يف خمتلف القطاعات ،ال�ستكمال
ودعم �سيا�سة املغربة وبناء الدولة املغربية احلديثة.
غري �أن التحوالت املجتمعية واالقت�صادية التي عرفها املجتمع املغربي خالل العقدين الأخريين ،بالإ�ضافة
للمتطلبات التنموية املتزايدة للبالد ،وكذا ما �أ�صبحت تفر�ضه منظومات التعليم العايل على ال�صعيد
الدويل من تناف�س ،يطرح على اجلامعة املغربية اليوم حتديات كربى ت�ستدعي جتديدا ملهامها ووظائفها
ولعالقتها مع املجتمع .من هذا املنطلق ،ميكن �أن ت�شكل اجلامعة مو�ضوعا للتحليل والتفكري ،عرب ثالثة
مداخل لطرح �إ�شكاالت تتعلق بدورها يف تفاعل مع املجتمع ومع املحيط الدويل.

�إ�شكالية الدينامية الداخلية للجامعة يف عالقتها مع املجتمع:
• هل ت�ضطلع اجلامعة اليوم بدورها بو�صفها �إطارا لالندماج االجتماعي ،وللإ�سهام يف حت�صيل املعارف
والكفايات بفر�ص متكافئة ،وكذا لإعداد �أجيال من ال�شباب املواطن وامل�س�ؤول؟
• هل ما تزال اجلامعة ال�سبيل الأمثل لالرتقاء االجتماعي؟
• ما هي القيم التي تكر�سها اجلامعة اليوم ،وهل حتمل معنى ومعامل لآالف ال�شباب الذين يرتادونها؟
• �إىل �أي حد ت�ستجيب اجلامعة النتظارات مكونات املجتمع املغربي ،اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�صاديا،
وهل ا�ستطاعت مبكوناتها وبالفاعلني املعنيني بها �أن تفتح دينامية داخلية جديدة لت�ستجيب لهذه
االنتظارات؟

�إ�شكالية تفاعل املجتمع مع اجلامعة:
• هل تعترب الأطراف من خارج اجلامعة ،والتي من املفرت�ض �أن تكون معنية وحمت�ضنة للجامعة ومدعمة
لها� ،أطرافا منخرطة يف التحول املرغوب فيه للجامعة؟
• و�إذا كانت هذه الأطراف تدخل �ضمن ما ميكن �أن نعتربه نخبة املجتمع ،ما هو الت�صور الذي حتمله
هذه النخبة عن اجلامعة العمومية ؟

�إ�شكالية �إنتاج املعرفة يف حميط تناف�س املنظومات اجلامعية الدولية:
• �إىل �أي حد ت�ضطلع اجلامعة بدورها الفعلي ،بو�صفها قطبا حلفز الذكاء الفردي واجلماعي ،وباعتبارها
فاعال يف االبتكار والدينامية العلمية والإبداع الثقايف ،وبروز النخب الفكرية وجتديدها ببالدنا؟
• �إىل �أي حد تعترب اجلامعة املغربية م�ؤهلة لالنخراط والتفاعل يف حميط دويل متميز بتوحيد املعايري
الدولية للتكوين ،وبوجود مراكز جامعية دولية للبحث تتوفر على �إمكانات مادية كبرية لإنتاج املعرفة؟
• �إىل �أي حد ت�ستجيب الهيكلة البيداغوجية للجامعة املغربية لتحديات انفتاح ال�سوق العاملية لل�شغل
يف �إطار العوملة ،با�ستقطاب �أح�سن الطلبة ،وبت�أهيل الر�أ�سمال الب�رشي اجليد ،الذي ما �أحوج تنمية
البالد �إليه؟

درا�ســـــــــــات
حممد ال�صغري جنجار
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الر�سائل والأطروحات اجلامعية
املغربية 2007-1956 :
درا�سة بيبليومرتية
حممد ال�صغري جنجار
م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز �آل �سعود
للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية ،الدار البي�ضاء
يف �إطار االهتمام املتزايد الذي �صارت حتظى به ق�ضايا البحث العلمي والإنتاج الفكري
اجلامعي يف جماالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،1وتكميال للبحث املزدوج الذي �أجنزه
م�ؤخرا الأ�ستاذ حممد ال�شرقاوي ب�ش�أن منظومة البحث الوطني يف جماالت العلوم الإن�سانية
واالجتماعية  ،تقدم هذه املقالة عر�ضا بيبليومرتيا ملحتويات قاعدة بيانات بيبليوغرافية
�أحدثت م�ؤخرا وخ�ص�صت ملا �أنتجه الطلبة الباحثون املغاربة من ر�سائل و�أطروحات
جامعية ،منذ اال�ستقالل وحتى �سنة � ،2007سواء داخل املغرب �أو خارجه.2

 .1املو�ضوع واملقاربة
�إذا كان تقومي البحث العلمي يف جماالت العلوم احلقة قد �أ�صبح اليوم مبحثا قائما بذاته،
له مناهجه و�أهدافه ومعايريه ،ف�إن تقومي الإنتاج العلمي عموما ،واجلامعي خ�صو�صا،
املت�صل مبجاالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،ال يزال يطرح م�شكالت منهجية عوي�صة.
بل �إن �أ�س�س مثل هذا التقومي كثريا ما تواجه باعرتا�ضات ،و�أحيانا برف�ض قاطع من طرف
العديد من الفاعلني يف احلقول العلمية املذكورة.
ومع �أن عملية تقومي الإنتاجات العلمية يف هذه التخ�ص�صات ال تزال مو�ضوع نقا�ش ،ف�إن متطلبات
و�ضع �سيا�سات عمومية يف جمال البحث العلمي على امل�ستوى الوطني ،واحلاجة امليدانية �إىل
�صياغة خطط يف جمال التكوين اجلامعي تتالءم وحاجات املجتمع وت�ستجيب ل�رضورات تنويع
العر�ض البيداغوجي ،كلها �أمور تقت�ضي التوفر على حتليل دقيق ملكونات ودينامية البحث يف
العدد  • 2دجنرب

2009
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

جماالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية .كما �أن �إ�صالح نظام الدكتوراه وحت�سني جودة «التكوين
بالبحث» يتطلبان معرفة �شاملة مبا تراكم من ر�صيد علمي ،منذ ن�ش�أة اجلامعة الوطنية� ،إن نحن
�أردنا �إر�ساء مهمة تكوين �أجيال جديدة من الأ�ساتذة الباحثني على �أ�س�س مبتكرة.
ومن ثم ،ف�إن �إعداد �أدوات بيبليوغرافية �إح�صائية مبا �أنتجه الطلبة-الباحثون املغاربة،
يعد خطوة �أوىل على هذا امل�سار التقوميي .كما �أن التحليل الكمي للمعطيات ،وا�ستقراء
دينامية الإنتاج العلمي من ر�سائل و�أطروحات ،كفيل ب�أن ي�ساهم يف و�ضع خارطة حلقل
التكوين-البحث تربز معامل التخ�ص�صات التي تعنينا هنا .ثم �إن البيانات الكمية الأولية
التي توفرها املقاربة البيبليومرتية ت�ستمد فائدتها من كونها تثري الأ�سئلة ،وت�ساعد على
�صياغة الإ�شكاليات والفر�ضيات التي تت�صدى لها املقاربات النوعية� ،سواء منها العامة �أو
تلك املن�صبة على حقل معريف حمدد.
ومبا �أن الدرا�سات الكمية للإنتاج املغربي من الر�سائل والأطروحات يف العلوم االجتماعية
والإن�سانية هو مبحث قيد الت�شكل ،ويف انتظار التوفر على م�صادر معلومات �أكرث
تف�صيال (ت�ضمن بالإ�ضافة �إىل املعطيات البيبليوغرافية �إمكانية الولوج �إىل الن�صو�ص)،3
ف�إننا �سنكتفي هنا بعر�ض وحتليل النتائج الأولية التي تقدمها لنا قاعدة بيانات م�ؤ�س�سة
امللك عبد العزيز �آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية بالدار البي�ضاء ،وذلك
با�ستجالء ال�سمات البارزة التي طبعت �إنتاج املغاربة من الر�سائل والأطروحات اجلامعية
خالل اخلم�سني �سنة الأخرية ،واحلقب الأ�سا�سية التي عرفها تطور هذا الإنتاج ،والدينامية
التخ�ص�صية واللغوية التي ميزته ،وتفاعل الداخل واخلارج يف تكوين النخب اجلامعية
املغربية .كما �سنحاول عقد بع�ض املقارنات ،وطرح بع�ض الت�سا�ؤالت التي ت�سمح بها
مقاربة بيبليومرتية ال تدعي تقومي حمتويات الإنتاج مو�ضوع التحليل ،كما ال تناق�ش
مناهجه وال �إ�شكالياته .غايتنا هو �أن ن�ستثمر املعطيات البيبليوغرافية املتوفرة حاليا ،من
�أجل حتويل امل�شهد احلايل الذي قد يبدو مت�شظيا وغام�ضا� ،إىل واقع يت�سم بحد �أدنى
من املقروئية ؛ واقع قابل للتقومي والرت�شيد والتوجيه من طرف الفاعلني امل�س�ؤولني على
قطاع التكوين والبحث اجلامعي.
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

 .2الر�سائل والأطروحات اجلامعية  :م�صادر املعلومات
يعلم املتتبعون للحقل اجلامعي الوطني �أن املغرب ال يتوفر على �سجل مركزي يح�صي
كل املعلومات املطلوبة عن الر�سائل والأطروحات اجلامعية امل�سجلة واملناق�شة يف خمتلف
م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالبالد .ويف مقابل هذا النق�ص الوا�ضح ،نتوفر على جمموعة
من م�صادر املعلومات املفيدة ،والتي تظل مع ذلك ناق�صة من نواحي متعددة (انظر
البيبليوغرافيا املثبتة يف �آخر هذه الدرا�سة).
وتتوزع هذه امل�صادر كالآتي :
• فهار�س امل�ؤ�س�سات اجلامعية املحلية  :وحدها كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط د�أبت
على حتيني قوائم الر�سائل والأطروحات اجلامعية التي تناق�ش يف رحابها� .أما باقي
امل�ؤ�س�سات اجلامعية املغربية ،فهي �إما ال تن�رش قوائم الر�سائل التي ينجزها طلبتها� ،أو
تعد لوائح غري منتظمة ت�شوبها الكثري من النقائ�ص� ،سواء يف البيانات املتعلقة بالو�صف
البيبليوغرايف� ،أو اخللط الذي كثريا ما يح�صل بني الر�سائل امل�سجلة وتلك التي نوق�شت
ونال �أ�صحابها درجات و�شهادات جامعية.
• الفهار�س اخلا�صة التي تنجزها جمعيات �أو �أ�شخا�ص مثل «فهر�س الأطروحات والر�سائل»
الذي �أ�صدرته اجلمعية املغربية للت�أليف والرتجمة والن�رش �سنة � ،1987أو تلك التي �أعدها
الأ�ستاذ عمر �أفا و�صدرت عن كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط� .أما الأول فكان
�شامال لكل العلوم و�أح�صى ما �أجنز �إىل حدود �سنة  ،1984ومل يتجاوز حجم الر�سائل
والأطروحات املت�صلة بالآداب والعلوم الإن�سانية واالجتماعية التي ذكرها ،الألف عنوان.
�أما فهار�س الأ�ستاذ عمر �أفا ،فتعتمد �سجالت كليات الآداب باملغرب بحيث حت�صي
الر�سائل والأطروحات امل�سجلة واملناق�شة.
• الفهار�س الإلكرتونية  :مثل القر�ص املدمج الذي �أعدته «وحدة التكوين والبحث يف نظريات
القراءة ومنهجياتها» بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،بنم�سيك  -الدارالبي�ضاء ،وهو م�صدر
ير�صد قرابة  4695ر�سالة م�سجلة ما بني  1962و ،1996نوق�شت من بينها  1709ر�سالة.
العدد  • 2دجنرب

2009
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• فهار�س الر�سائل والأطروحات يف اجلامعات الأجنبية  :ومنها املجلد الذي �أعده معهد
البحوث والدرا�سات حول العامل العربي الإ�سالمي (�إيك�س �أون بروفا�س) بخ�صو�ص
الر�سائل اجلامعية املنجزة حول املغرب ،وي�ضم و�صفا بيبليوغرافيا لـ  1441ر�سالة
نوق�شت ما بني  1973و� ،1987أغلبها من ت�أليف طالب باحثني مغاربة .كما �صدرت
بفرن�سا فهار�س خمتلفة بع�ضها يركز على تخ�ص�ص دقيق ،وبع�ضها الآخر يغطي
جماالت وا�سعة .ولعل �أهم تلك امل�صادر هو «فهر�س الر�سائل اجلامعية التي نوق�شت
بفرن�سا» وال�صادر �سنة  2001عن الوكالة البيبليوغرافية للتعليم العايل ،يف قر�ص
مدمج يوفر البيانات املخزنة يف ال�سجل املركزي الفرن�سي اخلا�ص بالر�سائل والأطروحات
اجلامعية� .إال �أن هذه الأداة البيبليوغرافية اجلامعة ال تت�ضمن �أية �إ�شارة �إىل جن�سية
م�ؤلف الر�سالة اجلامعية ،مما ي�صعب معه و�ضع �ضبط دقيق لإنتاج الطلبة الباحثني
املغاربة يف اجلامعات الفرن�سية.
لكن تعدد امل�صادر املن�شورة داخليا من طرف م�ؤ�س�سات التعليم العايل �أو ال�صادرة
عن اخلوا�ص ،وكذلك تلك املتداولة على امل�ستوى اخلارجي ،ال ي�سمح ،بحكم ت�ضارب
�أ�ساليب الفهر�سة وعدم جتان�س بياناتها ،بتوفري مادة بيبليوغرافية ت�ستجيب ملعايري
الو�صف البيبليوغرايف الدقيق ،ومن ثم تكون كفيلة ب�إجراء درا�سات بيبليومرتية و�إجناز
مقارنات وتتبع دينامية البحث العلمي اجلامعي املغربي �سواء داخل امل�ؤ�س�سات اجلامعية
الوطنية �أو الأجنبية.

 .3قاعدة بيانات مكتبة م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز بالدار البي�ضاء
انطالقا من الو�ضع امل�شار �إليه ،عمدت مكتبة م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز �آل �سعود للدرا�سات
الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية� ،إىل �إعداد قاعدة بيانات بيبليوغرافية خ�ص�صت لر�صد �أق�صى
ما ميكن من الر�سائل والأطروحات التي �أعدها الطلبة الباحثون املغاربة وناق�شوها ونالوا
مبقت�ضاها درجات جامعية� ،سواء داخل م�ؤ�س�سات التعليم العايل باملغرب �أو خارجه .وقد
ا�ستغرق �إعداد هذه الأداة البيبليوغرافية ثالث �سنوات ( .)2007-2005متت العملية وفق
خطة العمل الآتية :
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• جتميع خمتلف امل�صادر البيبليوغرافية� ،سواء منها تلك املتعلقة مبا�رشة بالر�سائل اجلامعية
املغربية (داخل وخارج املغرب) ،مثل فهار�س وقوائم امل�ؤ�س�سات اجلامعية� ،أو امل�صادر
البييليوغرافية املو�ضوعاتية التي تر�صد ب�شكل غري مبا�رش و�ضمن قوائم عامة هذا ال�صنف
من الإنتاج العلمي.
• ا�ستخدام قواعد البيانات الأجنبية� ،سواء منها تلك املتوفرة على �شبكة الأنرتنيت �أو املحمولة
على �أقرا�ص مدجمة.
• مرا�سلة كل امل�ؤ�س�سات اجلامعية املغربية و�إقامة توا�صل مبا�رش مع امل�س�ؤولني على وحدات التوثيق
بها ،بغية حت�صيل �أكرب قدر من املعلومات عن الر�سائل والأطروحات اجلامعية املنجزة بها.
• فح�ص جودة البيانات وتدقيقها ،وا�ستكمال املعلومات الناق�صة ،وت�صحيح �أ�سماء امل�ؤلفني
وامل�رشفني العلميني ،وتواريخ �إيداع ومناق�شة الر�سائل ،وحتديد التخ�ص�صات مع �ضمان
التجان�س والتنا�سق يف الأ�سماء (امل�ؤلفني ،امل�ؤطرين ،امل�ؤ�س�سات اجلامعية ،ال�شهادة �أو
الدرجة الأكادميية ،لغة الر�سالة ،الخ ).والتحقق من اجلن�سية املغربية مل�ؤلف الر�سالة.
• �إ�سناد مهمة مراجعة م�ضامني قاعدة البيانات لفعاليات �أكادميية مغربية بغية اال�ستفادة من
خربتها يف تنقيح املادة البيبليوغرافية ،وتوفري ال�رشوط ال�ضامنة للحد الأدنى من اجلودة
وامل�صداقية التوثيقية.
يف يناير � ،2008أ�صدرت امل�ؤ�س�سة ح�صيلة هذا العمل يف �شكل قر�ص مزدوج اللغة (عربي/
فرن�سي) قدمت فيه البيانات البيبليوغرافية على �شكل قاعدة معلومات ت�سمح ب�إجراء �أبحاث
بيبليوغرافية ب�سيطة (مبفتاح واحد) �أو مركبة (بعدة مفاتيح) .كما متنح امل�ستعمل فر�صة
طبع نتائج �أبحاثه �أو االحتفاظ بها مبثابة ملفات �إلكرتونية ،مع عر�ض للمعلومات ب�صيغ
خمتلفة ت�ستجيب حلاجات الباحث وملتطلبات املهنيني من مكتبيني و�إعالميني.
تتوزع بيانات كل ت�سجيلة �إىل جمموعة حقول ،هي  :اال�سم الكامل للم�ؤلف ،اال�سم الكامل
للم�رشف على العمل ،عنوان الر�سالة �أو الأطروحة ،املدينة اجلامعية ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية،
�سنة مناق�شة الر�سالة ،التخ�ص�ص العلمي ،الدرجة اجلامعية ،البلد ،لغة الر�سالة �أو الأطروحة،
جن�س امل�ؤلف.
العدد  • 2دجنرب

2009
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

 . 4نظرة عامة على مكونات قاعدة البيانات
حتتوي هذه القاعدة على و�صف بيبليوغرايف مف�صل لـ  9679ر�سالة و�أطروحة جامعية
�أجنزت داخل املغرب �أو خارجه ما بني  1956و ،2007وتغطي خمتلف احلقول املعرفية التي
تندرج �ضمن العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،كما تتوزع جغرافيا كالآتي :
• الر�سائل املعدة يف اجلامعات املغربية  7132 :عنوان،
• الر�سائل املعدة يف اجلامعات الفرن�سية  2321 :عنوان،
• الر�سائل املعدة يف جامعات �أخرى  226 :عنوان.
يت�ضح من خالل البيانات املقدمة يف اجلدول رقم  5حول «تطور �إنتاج ر�سائل و�أطروحات
املغاربة باملغرب ويف اخلارج» �أن التقاطب مغرب-فرن�سا الذي حتكم يف م�سار تكوين النخب
اجلامعية املغربية منذ اال�ستقالل ،عرف ذروته خالل عقد الثمانينيات ،ليتحول بعد ذلك لفائدة
التكوين الوطني ،حيث �أن الر�سائل والأطروحات املنجزة يف اجلامعات املغربية �شكلت %95
من جمموع ما �أعد من ر�سائل و�أطروحات يف ال�سنوات الأخرية (.)2007-2000
باملوازاة مع مغربة التكوين اجلامعي ،يالحظ �أن التقاطب بني لغتي العمل الرئي�سيتني،
العربية ( )%49,63والفرن�سية ( )%43,83ال يزال قائما على امل�ستوى العام ،اعتبارا لكون
التكوين والبحث اجلامعي يظل كليا �أو جزئيا باللغة الفرن�سية يف جمموعة من التخ�ص�صات،
مثل االقت�صاد وتدبري املقاوالت ،واجلغرافيا وال�سو�سيولوجيا�-أنرتوبولوجيا ،العلوم ال�سيا�سية،
القانون ،الل�سانيات �أو علوم الإعالم (جدول .)1
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

جدول  : 1ر�سائل و�أطروحات املغاربة موزعة ح�سب التخ�ص�صات  /اللغات
التخ�ص�ص

الر�سائل
باللغة
العربية

الر�سائل
باللغة
الفرن�سية

الر�سائل
باللغة
الإجنليزية

الر�سائل
باللغات 			
الأخرى املجموع

الدرا�سات الأدبية

1412

382

128

92

2014

القانون

906

818

1

2

1727

االقت�صاد

47

1291

12

1

1351

الدرا�سات الإ�سالمية

912

			1

913

الل�سانيات

246

375

177

61

859

التاريخ

489

206

6

17

718

اجلغرافيا

232

458

4

2

696

علم االجتماع –
الأنرتوبولوجيا

97

213

9

العلوم ال�سيا�سية

108

203

		1

321

2

312

الرتبية

106

66

7

7

186

الفل�سفة

133

32

5

2

172

علم النف�س	

69

1

132

علوم الإعالم

47

78

6

132

الدميوغرافيا

-

			
29

		
62
1

29

التهيئة احل�رضية
والهند�سة املعمارية

-

15

3

2

20

الأركيولوجيا والفنون

-

14

1

1

16

تخ�ص�صات غري حمددة

-

-

-

-

78

املجموع

4804

4243

355

196

9679

العدد  • 2دجنرب

2009
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

تتوزع الر�سائل ح�سب الدرجات اجلامعية كالآتي:

جدول  : 2توزيع ر�سائل و�أطروحات املغاربة ح�سب اللغة والدرجة اجلامعية
الدرجة اجلامعية

العربية

الفرن�سية

دكتوراه الدولة وما يعادلها

1134

اللغات الأخرى املجموع

647

131

1912

2541

421

5739

الدكتوراه الوطنية وما يعادلها

897

928

203

2028

املجموع

4808

4116

755

9679

دكتوراه ال�سلك الثالث وما يعادلها 2777

كما يت�ضح من خالل ا�ستخدام متغري «النوع االجتماعي» يف قراءة العينة التي بني �أيدينا� ،أن
الإناث مل ينجزن �سوى  %19,83من جمموع الر�سائل والأطروحات ،وهو �أمر يبدو مفارقا �إذا
ا�ستح�رضنا التنامي املتوا�صل لأعداد الفتيات يف خمتلف �شعب العلوم الإن�سانية واالجتماعية
مبختلف اجلامعات املغربية؛ مما يدل على �أن ن�سبة كبرية من الطالبات يتوقفن عن الدرا�سة
يف نهاية الأ�سالك الأوىل ،وال يخ�ضن مغامرة البحث اجلامعي املتقدم .وهكذا تت�ضاءل ن�سبة
الإناث بقدر ما تعلو قيمة الدرجة اجلامعية  :الدكتوراه الوطنية ( )%26,87؛ دكتوراه الدولة
يف النظام القدمي ( .)%12,23وعلى الرغم من التقدم الذي حققه ح�ضور الإناث يف جمال
التكوين-البحث خالل عقدي الثمانينيات ( )%17,05والت�سعينيات ( ،)%22,04فالوا�ضح
�أن ال�سنوات الأخرية �شهدت توقفا لهذا النمو� ،إذ مل تتجاوز ن�سبة الإناث  %22,84خالل
الفرتة املمتدة من � 2000إىل .2007
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

جدول  : 3التطور الزمني لأعداد ر�سائل و�أطروحات املغاربة املنجزة
ح�سب النوع االجتماعي
الفرتة الزمنية

الذكور

الإناث

الن�سبة� -إناث

املجموع

قبل 1970

40

-

% 0,00

40

1979-1971

491

39

% 7,35

530

1989-1980

2366

468

% 17,05

2834

1999-1990

3078

870

% 22,04

3948

2007-2000

1723

510

% 22,84

2233

املجموع

		
1887
7698
		
()%19,68
()%80,32

9585

		

يبدو من خالل اجلدول رقم  ،4الذي ميزج متغريي اللغة والنوع االجتماعي� ،أن الإناث
�أكرث �إقباال على ا�ستخدام اللغات الأجنبية (خ�صو�صا الفرن�سية) بن�سبة  ،%57,28بينما ال
ي�ستخدم الذكور اللغات الأجنبية يف �أبحاثهم اجلامعية �سوى بن�سبة .%49

جدول  : 4توزيع ر�سائل و�أطروحات املغاربة ح�سب اللغات امل�ستعملة والنوع االجتماعي
النوع االجتماعي

العربية

الفرن�سية

اللغات الأخرى

املجموع

الن�سبة

الذكور

3998

3207

493

7698

% 80,17

الإناث

811

979

115

1905

% 19,83

املجموع

4809

4186

608

9603

% 100

العدد  • 2دجنرب

2009
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

كما تقبل الإناث على تخ�ص�صات حمددة بن�سبة تفوق متو�سط ح�ضورهن يف الإح�صائيات
العامة حول �إعداد الر�سائل والأطروحات اجلامعية ( .)%19,83ي�أتي على ر�أ�س تلك
التخ�ص�صات الفنون والأركيولوجيا ()%62,50؛ الدميوغرافيا ()%38؛ علم النف�س
()%30,30؛ الل�سانيات ()%28؛ علوم الإعالم ()%28؛ الدرا�سات الأدبية ()%24,62؛
علم االجتماع والأنرتوبولوجيا ()%23؛ االقت�صاد ( ،)%20,87وهي يف �أغلبها تخ�ص�صات
تفرت�ض ا�ستخدام اللغات الأجنبية ب�صفة جزئية �أو كلية .ويقل �إقبال الإناث على تخ�ص�صات
�أخرى من قبيل التهيئة احل�رضية والهند�سة املعمارية ()%5؛ الفل�سفة ()%14؛ القانون
()%14؛ الدرا�سات الإ�سالمية (� )%15أو اجلغرافيا (.)%15,60

 . 5تطور �إنتاج املغاربة من الر�سائل والأطروحات اجلامعية
عند فح�ص �إنتاج املغاربة من الر�سائل والأطروحات اجلامعية خالل اخلم�سني �سنة
الأخرية ،يف احلقول املعرفية التي تعنينا هنا (العلوم االجتماعية والإن�سانية) ،نالحظ من
خالل طبيعة هذا الإنتاج ووتريته� ،أنه يتوزع عرب ثالث مراحل زمنية ،لكل واحدة منها
خ�صائ�صها ،وهي :
 .1.5مرحلة الت�أ�سي�س ( :)1979-1956متتد هذه املرحلة من �أوا�سط اخلم�سينات
مع ن�ش�أة اجلامعة املغربية �إىل متم عقد ال�سبعينات من القرن الع�رشين .وتوفر لنا قاعدة
البيانات عينة مكونة من  530ر�سالة و�أطروحة جامعية� ،أعد ثلثها يف اجلامعات الفرن�سية،
بينما يتوزع الباقي ما بني جامعة حممد اخلام�س-الرباط ،التي حظيت ب�أكرب ح�صة،
�أي  348عنوانا ،جامعة احل�سن الثاين-الدار البي�ضاء بـ 17عنوانا فقط ،و�أخريا جامعة
حممد بن عبد اهلل-فا�س احلديثة الن�ش�أة بـ 7عناوين .و�إذا كانت جامعة الدار البي�ضاء قد
غلب عليها التوجه نحو العلوم االقت�صادية ،ف�إن جامعة فا�س بدت يف هذه الفرتة وك�أنها
تخ�ص�صت يف البحث الأدبي� .أما جامعة الرباط ،وبحكم قدمها الن�سبي ،ف�إنها تقدم لنا
فهر�سا متنوعا �إىل حد ما ،رغم احتالل الدرا�سات القانونية ( 201عنوانا) مكانة مركزية
بني خمتلف التخ�ص�صات املعتمدة يف اجلامعة خالل هذه احلقبة .مع ذلك ،يبدو �أن النواة
الأوىل من الأبحاث املتخ�ص�صة يف حقول متنوعة مثل الدرا�سات الأدبية والل�سانيات
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

والفل�سفة وال�سو�سيولوجيا والتاريخ والعلوم ال�سيا�سية وعلم النف�س ،ت�شكلت بداية يف
جامعة حممد اخلام�س خالل هذه احلقبة .كما �ساهمت دار احلديث احل�سنية يف �إعداد
جمموعة من الر�سائل امل�ؤ�س�سة حلقل الدرا�سات الإ�سالمية باملغرب ( 52عنوانا).
ال جدال يف �أن ن�سبة عالية من الأ�ساتذة الذين �أطروا الأبحاث اجلامعية املنجزة خالل
هذه الفرتة ،تلقوا تكوينهم يف اجلامعات الفرن�سية ،بينما يالحظ �أن �أعداد الباحثني املغاربة
الذين تكونوا يف جامعات امل�رشق العربي ظل حمدودا طيلة اخلم�سني �سنة الأخرية ،كما
تدل على ذلك الإح�صائيات املتعلقة بالبلدان التي در�س بها الطلبة-الباحثون املغاربة .من
ثم ،ميكن القول �إن ت�أ�سي�س العلوم الإن�سانية واالجتماعية يف اجلامعة املغربية كان �إىل حد
بعيد حتت ت�أثري املدر�سة الفرن�سية.

جدول  : 5تطور �إنتاج ر�سائل و�أطروحات املغاربة باملغرب ويف اخلارج
الفرتة
الزمنية

الر�سائل والأطروحات
املنجزة يف اجلامعات
املغربية

الر�سائل والأطروحات
		
املنجزة يف اجلامعات
الأجنبية 		

املجموع

متو�سط الر�سائل		
والأطروحات 		
املنجزة �سنويا

قبل 1970

27

13

40

1979-1971

347

183

530

53,0

1989-1980

1409

1443

2852

285,20

1999-1990

3164

781

3948

394,80

2007-2000

2123

110

2233

279,12

ر�سائل غري م�ؤرخة

-

-

76

-

املجموع

)%73( 7070

)%27( 2530

9679

 .2.5مرحلة التو�سع ( : )1989-1980تقدم لنا قاعدة البيانات عن هذه الفرتة
عينة من الر�سائل والأطروحات اجلامعية تبلغ  2852عنوانا .لكن الأهم من هذا �أن عقد
الثمانينات ي�شكل حلظة خا�صة يف تطور البحث والتكوين اجلامعي ،لعل من خ�صائ�صها
ما يلي :

العدد  • 2دجنرب

2009
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• اعتماد الدولة ل�سيا�سة البعثات الطالبية �إىل اخلارج بغية ت�رسيع وترية تكوين الأطر
اجلديدة .يتجلى هذا يف كون عدد الر�سائل والأطروحات املعدة خارج املغرب (1443
عنوانا) فاق خالل هذا العقد عدد تلك املنجزة يف اجلامعات املغربية ( 1409عنوانا).
• تكري�س ح�ضور اللغات الأجنبية ،خ�صو�صا الفرن�سية ،يف التكوين اجلامعي والبحث العلمي،
بحيث �أن عدد الر�سائل والأطروحات املعدة باللغة العربية مل ي�شكل �سوى 804( %28
عنوانا) .بينما كانت الر�سائل املعدة باللغات الأجنبية داخل املغرب وخارجه تعادل ن�سبة
 2048( %72عنوانا).
• تنوع احلقول املعرفية التي نالت اهتمام الطالب املغاربة ،على الرغم من كون التخ�ص�صات
الكال�سيكية الثالثة التي �أطرت الدرا�سات اجلامعية املغربية منذ الت�أ�سي�س� ،أي القانون
( 625عنوانا) ،االقت�صاد ( 151عنوانا) ،والدرا�سات الأدبية ( 343عنوانا) ،مثلت لوحدها
ن�سبة  %55مما �أجنزه املغاربة من �أبحاث خالل هذا العقد.
 .3.5مرحلة املغربة والتعريب (� :)2007-1990إن فح�صا �رسيعا لعينة الر�سائل
والأطروحات التي تقدمها لنا قاعدة البيانات املنجزة يف هذه املرحلة الأخرية ،ي�سمح
با�ستخال�ص النتائج الآتية :
• االرتفاع املح�سو�س يف وترية �إنتاج الطلبة-الباحثني املغاربة ،نظرا لكون هذه الفرتة ،مع
ق�رصها (� 17سنة) ،تقدم  %64مما �أنتج منذ ن�ش�أة اجلامعة املغربية� ،أي  6178عنوانا.
• مغربة الإنتاج اجلامعي :على العك�س من عقد الثمانينيات� ،شهد عقد الت�سعينيات
وال�سنوات التي تلته ( )2007-2000ارتفاعا مهما يف �أعداد الطلبة الباحثني امل�سجلني يف
اجلامعات املغربية ،التي تعددت هي الأخرى وامتدت خارج حمور الرباط-الدار البي�ضاء.
هذا ما تعك�سه �أرقام الإنتاج املحلي 5287 :عنوانا� ،أي  %86من جمموع الر�سائل
اجلامعية التي �أجنزت خالل هذه الفرتة ،مقابل  891ر�سالة و�أطروحة �أعدها الطالب
املغاربة خارج املغرب (.)%14
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• انقالب موازين قوى لغات العمل الأ�سا�سية :باملوازاة مع التوجه القوي نحو مغربة التكوين
والبحث اجلامعي ،انقلبت موازين القوى الل�سانية التي �سادت يف عقد الثمانينيات .هكذا
�أ�صبحت اللغة العربية �أداة البحث اجلامعي بن�سبة  3824( %62عنوانا) ،بينما تراجعت
اللغات الأجنبية ،خ�صو�صا الفرن�سية ،من  %72كما كان الأمر يف الثمانينيات �إىل %38
( 2354عنوانا).
• ت�صاعد االهتمام بالدرا�سات الإ�سالمية � :إىل جانب املغربة والتعريب ،يالحظ من خالل
العينة املذكورة ،تنامي �أعداد الر�سائل اجلامعية يف حقل الدرا�سات الإ�سالمية ،التي انتقلت
من تخ�ص�ص هام�شي كما كان احلال يف الثمانينيات ( 73عنوانا) �إىل حقل معريف
رئي�سي ( 786عنوانا) يناف�س الدرا�سات الأدبية ( 1539عنوانا) والدرا�سات القانونية
( 855عنوانا) ،ويتجاوز الأبحاث االقت�صادية ( 718عنوانا).
• النمو املعاق للعلوم االجتماعية� :إذا كان عقد الثمانينيات قد �شهد بروز حقول تخ�ص�صية
جديدة يف الو�سط اجلامعي املغربي بف�ضل �سيا�سات البعثات العلمية للخارج ،حيث ظهرت
ر�سائل و�أطروحات يف اجلغرافيا والدرا�سات العمرانية وال�سو�سيولوجيا والأنرتوبولوجيا ،وتزايد
�أعداد الأبحاث يف العلوم ال�سيا�سية والفل�سفة وعلم النف�س �إىل جانب علوم الآثار وتاريخ
الفن ،ف�إن هذه التخ�ص�صات اجلديدة عرفت نوعا من تعرث الن�ش�أة �إثر حتول التكوين اجلامعي
نحو املغربة والتعريب .يتجلى ذلك من خالل بطء النمو الذي عرفته تلك احلقول املعرفية
بالنظر �إىل �أعداد الر�سائل والأطروحات اجلامعية املغربية التي �أجنزت �ضمنها على امتداد
ال�سبع ع�رشة �سنة الأخرية  :اجلغرافيا ()397؛ ال�سو�سيولوجيا والأنرتوبولوجيا ()144؛
العلوم ال�سيا�سية ()140؛ علوم الرتبية ( )124؛ الفل�سفة ( )120؛ علم النف�س ( ،)63بينما
كادت تختفي الأبحاث يف تاريخ الفن وعلم الآثار.

 .6مواطن تكوين النخب اجلامعية املغربية
ت�سمح قاعدة البيانات بت�سليط ال�ضوء على مو�ضوع التوزيع اجلغرايف للم�ؤ�س�سات اجلامعية التي
تكونت فيها النخب العلمية املغربية خالل اخلم�سني �سنة الأخرية .هكذا ،ف�إن ا�ستخدام مفتاح
بلد امل�ؤ�س�سة اجلامعية التي �أجنزت بها الر�سالة �أو الأطروحة ،ي�ضعنا �أمام التوزيع الآتي:
العدد  • 2دجنرب

2009
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

جدول  : 6ر�سائل و�أطروحات املغاربة موزعة ح�سب البلد الذي �أعدت فيه
البلد

عدد الر�سائل والأطروحات

الن�سبة املئوية

املغرب

7132

73,68

فرن�سا

2321

24,00

البلدان الأوربية الأخرى

144

1,47

الواليات املتحدة الأمريكية وكندا

58

0,59

البلدان العربية

9

0,09

البلدان الإفريقية

1

0,03

بلد املناق�شة غري حمدد

14

0,14

املجموع

9679

100

يقدم لنا اجلدول رقم � 6صورة عامة تبني �أن  ،%73,68من الر�سائل والأطروحات اجلامعية
للطلبة الباحثني املغاربة تنجز داخل اجلامعات املغربية .وعلى الرغم من النق�ص الذي ي�شوب
معرفتنا احلالية مبا �أجنز وينجز من ر�سائل جامعية خارج القطب املغرب-فرن�سا (%97,68
من جمموع العينة) نظرا لندرة املعلومات املتوفرة بهذا اخل�صو�ص ،ف�إن املعطيات التي بني
�أيدينا لها داللة فعلية ،وت�سمح با�ستخال�ص التوجهات الكربى الآتية :
• �شكلت اجلامعات الفرن�سية الف�ضاء الأكادميي اخلارجي الرئي�سي لتكوين النخب العلمية
املغربية ،خ�صو�صا يف مرحلة ت�أ�سي�س اجلامعة املغربية (ال�ستينات وال�سبعينات) ثم يف
عقد الثمانينيات الذي �شهد تكثيف �سيا�سة البعثات الطالبية �إىل اجلامعات الفرن�سية.
لكن ،ومنذ مطلع الت�سعينيات ،بد�أ دور اجلامعة الفرن�سية يرتاجع لفائدة تكوين حملي.
• ال تلعب البلدان االجنلو�سك�سونية (الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا على وجه
اخل�صو�ص) �سوى دور هام�شي جدا يف تكوين الطلبة الباحثني املغاربة الذين ي�شتغلون
يف حقول العلوم الإن�سانية واالجتماعية.
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الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• لي�س هناك �أي تالزم بني التوجه نحو تعريب التكوين والبحث العلمي يف احلقول التي
تعنينا و�إقبال الطلبة املغاربة على الدرا�سة يف اجلامعات العربية .هذا ما يت�ضح من خالل
قلة الر�سائل اجلامعية املنجزة يف جامعات امل�رشق العربي.
• ال يكاد يوجد ،باال�ستناد �إىل املعطيات املتوفرة بقاعدة البيانات� ،أي ت�أثري للجامعات
الإفريقية يف تكوين الطلبة الباحثني املغاربة.
�أما على امل�ستوى الداخلي ،فيالحظ متركز كبري لوظائف تكوين الباحثني ،حيث �أن �أربع
م�ؤ�س�سات جامعية موزعة بني ثالث مدن (الرباط والدار البي�ضاء وفا�س) ت�ستحوذ على
 %74من الإنتاج املحلي من الر�سائل والأطروحات .وذلك ما يو�ضحه اجلدول �أ�سفله :

جدول  : 7توزيع الر�سائل والأطروحات املعدة حمليا ح�سب امل�ؤ�س�سات اجلامعية
عدد الر�سائل والأطروحات

الن�سبة املئوية

امل�ؤ�س�سة اجلامعية
كلية الآداب (الرباط)

2437

34,16

كلية العلوم القانونية واالقت�صادية (الرباط)

1272

17,83

كلية العلوم القانونية واالقت�صادية (الدار البي�ضاء)

861

12,00

كلية الآداب ظهر املهراز (فا�س)

713

10,00

باقي امل�ؤ�س�سات اجلامعية املغربية

1849

26,01

املجموع

7132

100

� .7أمناط البحث-التكوين  :حالة «الدرا�سات الإ�سالمية»
عند فح�ص دينامية خمتلف التخ�ص�صات العلمية داخل اجلامعة املغربية من خالل تتبع
وترية �إنتاج الر�سائل والأطروحات اجلامعية ،ت�شد انتباه املالحظ العنا�رص الثالثة الآتية :

العدد  • 2دجنرب

2009

25

الر�سائل

والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

• احل�ضور املتوا�صل لثالثة تخ�ص�صات منذ ن�ش�أة اجلامعة املغربية ،باعتبارها �صارت تقاليد
�أكادميية را�سخة ،وهي  :الدرا�سات الأدبية ،القانون واالقت�صاد.
• تعرث باقي التخ�ص�صات العلمية الأخرى بدرجات متفاوتة حيث ظل بع�ضها هام�شيا (علم
الآثار ،تاريخ الفن والدميوغرافيا) ،بينما يت�ضاءل ح�ضور بع�ضها الآخر (الفل�سفة ،علم
النف�س ،علم االجتماع والعلوم ال�سيا�سية ،اجلغرافيا والتاريخ).
• اال�ستثناء الذي ت�شكله الدرا�سات الإ�سالمية منذ �أن �أ�صبحت تخ�ص�صا علميا يدر�س يف كليات
الآداب والعلوم الإن�سانية ،حيث عرفت دينامية خا�صة جعلتها حتتل املرتبة الثالثة من حيث
عدد الر�سائل والأطروحات املنجزة داخل املغرب ( 785عنوانا) يف الفرتة املمتدة ما بني 1990
و ،2000وراء كل من الدرا�سات الأدبية ( 1458عنوانا) والدرا�سات القانونية ( 791عنوانا).

جدول  : 8ثالثة مناذج للإ�شراف العلمي
االقت�صاد

الفل�سفة

الدرا�سات الإ�سالمية

جماالت البحث  /املعطيات
�إ�سم الأ�ستاذ امل�رشف
تاريخ مناق�شة �أول ر�سالة
جامعية ب�إ�رشافه
تاريخ مناق�شة �آخر ر�سالة
جامعية ب�إ�رشافه
لغة العمل الرئي�سية
خربة الت�أطري العلمي بال�سنوات
عدد الطلبة امل�ؤطرين
عدد الر�سائل والأطروحات املنجزة
معدل الر�سائل امل�ؤطرة �سنويا
عدد الإ�صدارات العلمية املنجزة
من طرف الطلبة بعد ح�صولهم
على الدكتوراه
معدل �إ�صدارات الطلبة

فتح اهلل ولعلو

حممد �سبيال

حممد روكي

1974

1990

1994

2005
الفرن�سية
� 31سنة
49
51
1,64
186
(من بينها
 40كتابا)
3,79

2007
العربية
� 17سنة
22
26
1,52
122
(من بينها
 51كتابا)
5,54

2007
العربية
� 13سنة
55
55
4,23
11
(من بينها
كتابني)
0,20

عدد الطلبة بدون �إ�صدارات

)%51( 25

)%50( 11

)%87,27( 48
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

من ثم ،ميكن اعتبار تخ�ص�ص الدرا�سات الإ�سالمية نوعا من العالمة البارزة املميزة للمرحلة
الأخرية من تطور الإنتاج املغربي من الر�سائل والأطروحات اجلامعية ،والتي و�صفناها
مبرحلة مغربة وتعريب التكوين والبحث اجلامعي الوطني ،وهو تخ�ص�ص يتميز مبا يلي :
• تخ�ص�ص حديث العهد ،حيث �أن جل الر�سائل والأطروحات املرتبطة مبجال الدرا�سات
الإ�سالمية �أجنزت بعد �سنة .1990
• حقل معريف حملي ،حيث �أن جمموع الر�سائل والأطروحات ،با�ستثناء واحدة� ،أجنزت يف
كليات الآداب باملغرب.
• تخ�ص�ص ال يعتمد لغة �أخرى غري العربية ،مع ما يواكب هذا من اختيارات بيداغوجية
ومنهجية و�إيب�ستمولوجية .هكذا ف�إن �أعمال حتقيق الرتاث املخطوط ( 150ر�سالة) ،مثال،
ت�شكل ن�سبة  %16,42من جمموع الأبحاث املنجزة.
• اجلهد اال�ستثنائي الذي يبذله امل�ؤطرون العلميون للإ�رشاف على �أكرب عدد ممكن من
الر�سائل والأطروحات ،حيث نالحظ من خالل اجلدول رقم � 8أن �أ�ستاذ الدرا�سات
الإ�سالمية ي�رشف على ثالثة �أ�ضعاف عدد الأبحاث التي ي�ؤطرها زمال�ؤه يف �شعبتي
االقت�صاد والفل�سفة مثال.
• تخ�ص�ص موجه لنيل الدرجات اجلامعية بالأ�سا�س ،حيث �أن معدل ن�رش خريجي ال�شعبة
يعد �ضعيفا جدا ( %0,20جدول  )8باملقارنة مع خريجي ال�شعب الأخرى .4هكذا ،ف�إن
ن�سبة احلا�صلني على الدكتوراه «تخ�ص�ص درا�سات �إ�سالمية» ،والذين مل ين�رشوا ولو
مقالة واحدة ،تتجاوز  ،%87بينما ترتاوح هذه الن�سبة بني  %51يف العلوم االقت�صادية
و %50يف الفل�سفة.
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والأطروحات اجلامعية املغربية 2007-1956 :

							
�إحاالت بيبليوغرافية
 .1انظر القر�ص املدمج ال�صادر عن وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي (باللغة
الفرن�سية) يف يونيو  ،2009حتت عنوان اللقاء الوطني حول تقدمي نتائج الدرا�سة التقوميية للبحث يف
جماالت العلوم الإن�سانية واالجتماعية باملغرب .ي�ضم القر�ص تقريرين هما  :تقرير عن نتائج البحث النوعي
الذي �أجري حول عينة من � 1643أ�ستاذ جامعي؛ والتقرير حول نتائج البحث البيبليومرتي الذي يقدم قراءة
للإح�صائيات املت�صلة ب�إ�صدارات الأ�ساتذة اجلامعيني .كما يت�ضمن القر�ص تقارير لباحثني يعر�ضون فيها
ر�ؤيتهم وحتليلهم ال�شخ�صي حلقول معرفية حمددة.
 .2يتعلق الأمر بالفهر�س الإلكرتوين املحمول على قر�ص مدمج ،الذي �أعدته ون�رشته م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز
�آل �سعود للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية حتت عنوان :ر�سائل جامعية ،الدار البي�ضاء.2007 ،
 .3ذلك ما يهدف �إىل حتقيقه برنامج «توبقال» الذي يعده املعهد املغربي للإعالم العلمي والتقني ()IMIST
التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ،ويتمثل يف �إحداث فهر�س وطني للر�سائل والأطروحات مع
�ضمان الأر�شفة الإلكرتونية للن�صو�ص.
 .4لإجناز هذه املقارنة ،ا�ستخرجنا قائمة الطلبة الباحثني يف التخ�ص�صات الثالثة (االقت�صاد ،الفل�سفة
والدرا�سات الإ�سالمية) وبحثنا يف قواعد البيانات الوطنية (كتب ،مقاالت ،م�ساهمات يف ندوات علمية)
عن �إنتاجهم العلمي قبل وبعد الر�سالة.

							
م�صادر بيبليوغرافية
• فهر�س الأطروحات والر�سائل التي نوق�شت يف الكليات واملعاهد واملدار�س العليا املغربية منذ ت�أ�سي�س اجلامعة
�إىل �سنة  ،1984الرباط :اجلمعية املغربية للت�أليف والرتجمة والن�رش� 374 ،1987 ،ص.
• �أفا ،عمر ،دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية امل�سجلة بكليات الآداب باملغرب  ،1994-1961الرباط:
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.1996 ،
• �أفا ،عمر ،دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية امل�سجلة بكليات الآداب باملغرب ،ملحق  ،1995الرباط:
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.1996 ،
• �أفا ،عمر ،دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية امل�سجلة بكليات الآداب باملغرب ،ملحق  ،1996الرباط:
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية� 176 ،1998 ،ص.
• �أفا ،عمر ،دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية امل�سجلة بكليات الآداب باملغرب ،ملحق  ،1997الرباط:
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية� 184 ،2000 ،ص.
• �أفا ،عمر ،دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية امل�سجلة بكليات الآداب باملغرب ،2003-1998 ،الرباط:
من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية� 342 ،2006 ،ص.
• دليل الأطروحات والر�سائل اجلامعية املناق�شة بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية بالرباط،2007-1964 ،
الرباط :من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.2008 ،
• Le catalogue des thèses soutenues dans les universités françaises, CD-Rom, Edittion 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’sikCasablanca, 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 disponibles 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:
�إرث املا�ضي وحتديات امل�ستقبل
عبد احلي املودن
جامعة حممد اخلام�س�-أكدال ،الرباط
حاوره حممد ال�صغري جنجار
يف جوابه على �أ�سئلة «املدر�سة املغربية» ،يتعر�ض الأ�ستاذ عبد احلي املودن ملجموعة من
الق�ضايا الكربى املت�صلة مب�سار اجلامعة املغربية منذ ن�ش�أتها غداة اال�ستقالل ،ومن ثم ،فهو
يو�ضح الظروف التاريخية التي حتكمت يف ظهورها وتطورها ،الوظائف واملهام املتنوعة التي
�أنيطت بها ،موقعها من املناف�سة الدولية القائمة اليوم ،وقدرتها على رفع حتديات احلا�ضر
وامل�ساهمة يف بناء جمتمع املعرفة.
عبد احلي املودن حا�صل على �شهادة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة مي�شغان� ،آن
�أربور ،الواليات املتحدة الأمريكية ( .)1987ا�شتغل بالتدري�س يف جامعة حممد اخلام�س
بالرباط منذ �سنة  ،1978حيث تخ�ص�ص يف العلوم ال�سيا�سية وال�سو�سيولوجيا ال�سيا�سية،
والعالقات الدولية ،وق�ضايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
�أ�س�س وي�رشف �أكادمييا على «مركز توا�صل الثقافات» بالرباط منذ  ،1995الذي يقدم
تكوينا متخ�ص�صا لطلبة اجلامعات الأمريكية .كما �أ�س�س املجلة الإلكرتونية «رباط الكتب»
التي تهتم بالن�رش والكتاب .عمل ع�ضوا بهيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ( ،)2005-2004كما
�أنه ع�ضو باملجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان منذ  ،2006ويعمل ع�ضوا بالهيئات
العلمية ملجموعة من املجالت الأكادميية الوطنية والدولية.
ن�رش عبد احلي املودن جمموعة من الدرا�سات يف جمالت وطنية ودولية حول النخب
ال�سيا�سية وق�ضايا الدميقراطية والتحديث ال�سيا�سي .كما �أ�صدر روايتني هما «فراق طنجة»
( )1996و«خطبة الوداع» ( )2003التي نالت جائزة املغرب للكتاب ل�سنة .2004
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مفهوم اجلامعة املغربية  :نريد بداية �أن نعرف ما هو املفهوم الذي قامت عليه اجلامعة املغربية
غداة اال�ستقالل ؟ وهل تطور هذا املفهوم خالل اخلم�سني �سنة الأخرية ؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فما
هي التطورات الأ�سا�سية التي عرفها ،وما هي العوامل التي �ساهمت يف ذلك التطور ؟
املقررون غداة اال�ستقالل ،كانت حتدوهم الرغبة يف التحرر من ال�سيطرة الفرن�سية عن طريق
املغربة التدريجية للأطر التي كانت الدولة و�إداراتها يف حاجة �إليها .لقد متكن التعليم
اجلامعي من �أن يحقق مغربة الأطر بن�سبة كاملة منذ منت�صف ال�سبعينات ويف جميع
امل�ستويات (التعليم بجميع �شعبه ،الإدارة العمومية بجميع م�ستوياتها ،امليادين العلمية مبا
فيها الطب والهند�سة ،)...وقد �ساهمت يف هذه املغربة كل من اجلامعة املغربية ،واجلامعات
الأجنبية ،وال�سيما منها الفرن�سية ،التي تخرجت منها �أفواج من املغاربة .يف مرحلة الحقة،
وبعد تزايد عدد خريجي اجلامعات املغربية ،و�أي�ضا بعد تنوع التخ�ص�صات التي حتتاجها
الوظيفة العمومية� ،أ�صبحت اجلامعة املغربية هي امل�صدر الأ�سا�سي ،و�إن مل يكن الوحيد ،يف
مد امل�ؤ�س�سات العمومية بالأطر.
لكن الرغبة يف اال�ستقالل بقيت حم�صورة ب�شكل �أ�سا�سي يف م�س�ألة املغربة ،واقت�رصت
اجلامعة املغربية يف جوانب �أخرى على اتباع التقاليد اجلامعية الفرن�سية ،بحكم �أن اجلناح
الأكرث ت�أثريا من �أطر ومقرري دولة اال�ستقالل مل يكونوا ي�سعون� ،أو يرغبون� ،أو ي�ستطيعون
�أن يقودوا قطيعة مع الرتاث الفرن�سي على امل�ستوى الثقايف ب�شكل خا�ص� ،أو على امل�ستوى
االقت�صادي وال�سيا�سي ب�شكل �أعم .ميكن قراءة تاريخ اجلامعة املغربية منذ اال�ستقالل �إىل
اليوم من هذا املنظور ،منظور كونها ظلت طيلة اخلم�سني �سنة تعمل على �أن تت�أقلم مع
املتطلبات ال�سو�سيولوجية واملعرفية اجلديدة ،م�ستلهمة ت�صوراتها من التجارب الفرن�سية
ب�شكل كبري .بقي هذا التوجه �سائدا ،بالرغم من تعريب التعليم يف م�ستويات االبتدائي
والثانوي ،وبالرغم من بع�ض االنفتاح على جتارب بيداغوجية لدول �أخرى مثل كندا
الفرانكوفونية� ،أو على الواليات املتحدة يف حالة جامعة الأخوين.
ا�ستلهام التجربة الفرن�سية ال يعني نقل فكرة اجلامعة بحذافريها بحكم تخلف االقت�صاد
املغربي ،وبحكم ال�سياقات ال�سيا�سية التي تطورت فيها اجلامعة املغربية .لكن التنظيم
الإداري للجامعة ،وعالقتها بالدولة املركزية ،وبنيات الربامج التعليمية ،مبا فيها عناوين
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املقررات املد ّر�سة كما ت�صورها املقررون املغاربة ،كانت مت�أثرة ب�شكل وا�ضح بفرن�سا .بعد
جتربة دامت حوايل خم�سني �سنة� ،أت�صور �أن هذه اخليارات كانت تنبع انطالقا من ح�سابات
براغماتية ب�سبب �صعوبة تطبيق خيارات بديلة ،ومن كونها جاءت �أي�ضا نتيجة التن�شئة
االجتماعية للمقررين ،والتي منعتهم ،وما تزال ،من االنفتاح على جتارب وتقاليد جامعية
�أخرى عرب العامل.
هوية وتاريخ اجلامعة املغربية  :نعرف �أن امل�ؤ�س�سة اجلامعية ن�ش�أت يف �أوروبا النه�ضة من قلب
احلقل الكن�سي التقليدي ،وتطورت تدريجيا لرتتبط بحركة الفكر العقالين والعلمي النقدي،
الرامي �إىل اال�ستقالل عن امل�ؤ�س�سات والفكر الديني .بينما خ�ضع تاريخ اجلامعة املغربية احلديثة
مل�سار تاريخي مغاير قد تكون �ساهمت يف ت�شكله القطيعة التي �أحدثتها احلماية يف نظامنا التعليمي.
كيف تقر�ؤون تاريخ امل�ؤ�س�سة اجلامعية املغربية احلديثة ؟ و�إىل �أي حد ميكن تف�سري ما �آلت �إليه
اليوم يف �ضوء تاريخ املغرب احلديث ؟
عالقة اجلامعة املغربية بالدين ال تخرج عن ال�سياق املذكور �أعاله ،وهو ا�ستلهام اجلامعة
املغربية لفكرتها لي�س من التجارب الأوربية والعاملية املتنوعة يف هذا الباب ،ولكن من التجربة
الفرن�سية بالأ�سا�س .اجلامعة املغربية ن�ش�أت بداية مبثابة امتداد للتعليم الفرن�سي املنف�صل
ب�شكل كبري عن تقاليد التعليم املحلي يف معظم التخ�ص�صات ،مع ا�ستثناءات حمدودة يف
حالة قانون الأحوال ال�شخ�صية �أو الدرا�سات الإ�سالمية .يف باقي املجاالت ،عا�ش التعليم
اجلامعي يف املغرب قطيعة حقيقية مع الرتاث الديني .هذه القطيعة على امل�ستوى الأكادميي
كانت تعك�س ن�سبيا �أحد خ�صائ�ص التمايز ال�سيا�سي بني التيار احلداثي والتيار املحافظ،
حيث كانت اجلامعة ،حتى بداية الثمانينات ،ت�شكل معقل الي�سار العلماين بامتياز� .إال �أن
التيار املحافظ مل يكن يقت�رص على التيار الديني ،بل بد�أت تتعزز �صفوفه يف الإدارات ومنذ
بداية ال�ستينات بالتقنوقراط غري الي�ساريني �أ�صال� ،أو الذين ف�ضلوا االنف�صال عن الي�سار،
من خريجي كليات الطب ومدار�س الهند�سة العليا والعلوم البحتة .مل تكن مكونات التيار
املحافظ من�سجمة على امل�ستوى الفكري ،ولكن طبيعة النظام ال�سيا�سي يف فرتة احل�سن
الثاين ،بل و�شخ�صية امللك نف�سه ،كانت هي التي جت�سد وتفر�ض االن�سجام بني هذين
املكونني املتناق�ضني على م�ستوى التكوين اجلامعي والفكري .تغريت هذه املعادلة منذ
الثمانينات مع الربوز ثم التنامي املتوا�صل للأ�صولية الدينية باعتبارها حركة �سيا�سية وتيارا
فكريا .يف اجلامعة ،مل يقت�رص ت�أثري الأ�صولية على �شعب الدرا�سات الإ�سالمية ،بل تعداه
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ليهم التخ�ص�صات العلمية البحتة ،وميادين العلوم االجتماعية والإن�سانية .من جهة �أخرى،
ُ
ف�إن الظاهرة الأ�صولية �أ�صبحت ت�شكل �أحد موا�ضيع االهتمام الرئي�سية انطالقا من املقاربات
املنهجية والأطروحات النظرية حلقول العلوم االجتماعية والإن�سانية .عو�ض املواجهة التي
�سادت منذ مطلع اال�ستقالل بني التحالف املحافظ الديني-التقنوقراطي ،من جهة ،والتيار
الي�ساري العلماين ،برزت مواجهة جديدة بني التيار الأ�صويل والتيار احلداثي الذي مل يعد
مقت�رصا على الي�سار .لقد �شكلت اجلامعة ومقرراتها وبراجمها الف�ضاءات الرئي�سية لهذه
املواجهة الفكرية وال�سيا�سية .لكن الفاعل الرئي�سي الذي �سيدفع �إىل �أهم نقا�ش فكري و�سيا�سي
بني هذين التيارين ،هي امل�ؤ�س�سة امللكية عن طريق ت�شكيل جلنة مدونة الأ�رسة .هذه اللجنة
التي �ضمت االجتاهات الفكرية الرئي�سية التي �أنتجتها امل�ؤ�س�سات اجلامعية ملغرب ما بعد
اال�ستقالل ،والتي كان عليها �أن جتد ال�صيغة الفكرية املقبولة من جميع الأطراف للإجابة على
�إ�شكال �سيا�سي ملمو�س ،هو تغيري قانون الأ�رسة ومالءمته ،من جهة مع الفكر احلديث ،ومن
جهة �أخرى مع املبادئ الدينية .يجب الت�شديد على �أن هذا التوافق الفكري غري امل�سبوق مل
يكن نتاج تقاليد جامعية يف حوار متعدد االجتاهات الفكرية ومتعدد التخ�ص�صات ،بل �إن
امل�ؤ�س�سة امللكية هي التي مار�ست مرة �أخرى دورها وب�شكل فعال لتحقيقه.
اجلامعة والفكر النقدي  :اعتربت اجلامعة يف الغرب نوعا من «املنطقة احلرة» حيث ميار�س
الفكر النقدي بدون قيد �أو �شرط .لقد �ساهم هذا الدور الذي لعبته اجلامعة يف �إحداث قفزات
فكرية هائلة على امتداد القرن الع�شرين� .إىل �أي حد لعبت اجلامعة املغربية مثل هذا الدور ؟
وهل �ساهمت يف خلق نخب فكرية و�إنتاج فكر نقدي ت�سربت �آثاره �إىل املجتمع والف�ضاء العام ؟
يف املغرب� ،شكلت اجلامعة �أي�ضا «منطقة حرة» ،وعرفت هام�شا وا�سعا ملمار�سة الفكر
النقدي ،وذلك على عك�س باقي الأنظمة ال�سلطوية التي كانت ت�سعى �إىل توظيف اجلامعة
لبلورة وتر�سيخ الإيديولوجيا الر�سمية من خالل العلوم االجتماعية والإن�سانية .خ�صو�صيات
التحديث ال�سيا�سي يف املغرب �سمحت للمعار�ضة بالإنتاج الفكري من �صفوف اجلامعة،
وهذا الإنتاج كان يف جممله ،وحتى حكومة التناوب ،متعار�ضا مع اخليارات ال�سيا�سية
واالقت�صادية والفكرية التي كانت تتبناها م�ؤ�س�سات الدولة .كان الأمر كذلك بالن�سبة
لأهم الأطروحات الفكرية التي �أنتجتها اجلامعة املغربية يف جماالت االقت�صاد والقانون
الد�ستوري والفل�سفة والتاريخ .كانت هذه الأطروحات ت�صل �إىل الر�أي العام عن طريق جرائد
وجمالت ومن�شورات التيارات املعار�ضة ،والتي ،و�إن كانت تتعر�ض للمنع بني الفينة والأخرى،
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و�إن اعتقل عدد من منتجيها من مفكري الي�سار الراديكايل باخل�صو�ص� ،إال �أن الدولة
كانت ت�سمح بتداول �إنتاجاتهم الفكرية والأدبية يف �أغلب الأوقات .كنت قد ن�رشت مقاال
عن احلداثة ال�سيا�سية يف املغرب يف جملة «الثقافة املغربية» �سنة  ،2000يتحدث عن هذه
اخلا�صية للتطور ال�سيا�سي والفكري يف املغرب.
وظائف اجلامعة املغربية بني الأم�س واليوم  :لعل �أهم وظيفة ا�ضطلعت بها اجلامعة
املغربية ،خ�صو�صا يف الفرتة املمتدة من اال�ستقالل حتى �أواخر الثمانينات ،هي تكوين الأطر
الإدارية والتقنية التي حتتاجها الإدارة العمومية واالقت�صاد واملجتمع ب�صفة عامة ،ومن مت ،فقد
�شكلت اجلامعة لعدة عقود �أداة لالرتقاء االجتماعي ،ولعلها �ساهمت يف تعزيز الطبقة الو�سطى.
غري �أن التحوالت االقت�صادية واالجتماعية العميقة التي يعرفها املغرب منذ الثمانينات من القرن
املا�ضي ،وظهور البطالة يف �أو�ساط حاملي ال�شهادات اجلامعية ،كلها عوامل �ألقت بظالل من ال�شك
يف قدرة اجلامعة املغربية على موا�صلة هذا الدور .كيف تنظرون �إىل هذا امل�سار وما هي الآفاق
املمكنة يف هذا املجال ؟
ظللنا نكرر �أن اجلامعة متثل �أهم م�سارات االرتقاء االجتماعي ،لكننا رمبا نبالغ يف �أهميتها
يف هذا املجال .فعدد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعة (ولي�س اخلريجني الذين ال ي�شكلون �إال
ن�سبة من جمموع امل�سجلني) مل تتعد حدود � 100.000إال يف منت�صف الثمانينات ،ومل ي�صل
عدد حاملي ال�شهادات من اجلامعات املغربية �سنة � 2006إال حوايل  60.000من جمموع
عدد ال�سكان ،الذي يتجاوز  32مليون .و�سواء �أخذنا بالتعريف ال�سخي الذي تبنته درا�سات
املندوبية ال�سامية للتخطيط للطبقة الو�سطى ،الذي و�صل مبقت�ضاه حجم هذه الطبقة �إىل
ما يناهز  16مليون� ،أم بتعريفات �أقل �سخاء ،ف�إننا �سنظل بعيدين كل البعد عن عدد خريجي
اجلامعات ،الذين ال ميثلون ،يف كل الأحول� ،إال ن�سبة �ضئيلة من جمموع مكونات الطبقة
الو�سطى .الفكرة هي �أن اجلامعة لي�ست �إال م�سارا واحدا �ضمن م�سارات �أخرى �أكرث �أهمية
لالرتقاء االجتماعي� .إذا ما اقت�رصنا على عالقة اجلامعة باالرتقاء االجتماعي ،ف�إن اجلامعة
العمومية �أ�صبحت تواجه مناف�سة ال تتوقف عن النمو للتعليم العايل اخل�صو�صي ،الذي
يتمكن من الت�أقلم ب�سهولة �أكرب مع عر�ض العمل يف القطاع اخلا�ص .يف نف�س الوقت ،ف�إن
عر�ض الوظيفة العمومية مل يعد ي�ستجيب ،منذ تبني التقومي الهيكلي يف الثمانينات� ،إال
لن�سبة قليلة من خريجي التعليم العمومي ،ن�سبة ال تتعدى �سنويا  %30يف �أعلى املعدالت.
�إن الإ�شكال ال يكمن فقط يف كون التعليم العمومي يتخلف عن حاجيات �سوق الت�شغيل،
ولكن �أي�ضا يف �أن ن�سبة من خريجي اجلامعات العمومية تف�ضل اال�ستقرار االجتماعي الذي
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ت�ضمنه الوظيفة العمومية على املغامرة يف تقلبات ال�شغل يف القطاع اخلا�ص� .إن خيار
الوظيفة العمومية يعك�س الطبيعة املحافظة لدى �رشائح من املجتمع ،والإح�سا�س بعدم الثقة
يف االقت�صاد احلر ،واالحتماء بالدولة من طبيعته غري امل�ستقرة.
الدميغرافيا الطالبية  :ما تقولونه عن حمدودية �أعداد الطلبة امل�سجلني يف اجلامعات
املغربية� ،سواء قبل �أم بعد الثمانينات من القرن الع�شرين؛ هو �أمر مثري لال�ستغراب ،خ�صو�صا �إذا
قورن هذا الو�ضع بالأرقام يف بلدان املغرب الكبري ،مثل اجلزائر التي لها نف�س دميغرافية املغرب،
وباخل�صو�ص تون�س التي مل يتجاوز �أبدا حجم دميغرافيتها ثلث تعداد �سكان املغرب ،ومع ذلك تكاد
ت�ضم جامعاتها نف�س �أعداد الطلبة املغاربة .كيف تف�سرون �ضعف الدميغرافيا الطالبية باملغرب ؟
هل هناك �سيا�سات عمومية م�س�ؤولة عن هذا الو�ضع ؟ ما �آثار ذلك على التنمية وتطوير الكفاءات
املجتمعية ب�صفة عامة ؟
تخلف و�ضعية املغرب يف جمال التعليم ب�صفة عامة بجميع فروعه ،مقارنة بباقي بلدان املغرب
الكبري ،با�ستثناء موريتانيا ،م�س�ألة موثقة .تعك�سه �أي�ضا مرتبة املغرب يف جمال التنمية الب�رشية
حيث يف املغرب ال تزال معدالت التع ّلم ؛ ال�رشط الأول للولوج �إىل التعليم العايل ،متدنية.
يف التقرير الأخري للتنمية الب�رشية لربنامج الأمم املتحدة للتنمية مثال ،كانت ن�سبة املتعلمني يف
�صفوف البالغني يف املغرب يف الفرتة ما بني  2005-1995هي  ،%52,3بينما يف اجلزائر كانت
ت�صل �إىل  ،%69,9ويف تون�س �إىل  .%74,3هذه الو�ضعية ،هي نتاج ال�سيا�سات العمومية التي،
بالرغم من �أنه ال ميكن �إغفال �إجنازاتها منذ بداية اال�ستقالل� ،إال �أن ح�صيلتها كانت وما تزال
�أ�ضعف من مثيالتها اجلارات املغاربية� .أف�رس ذلك بالطابع املحافظ ل�صناع القرار يف املغرب يف
مطلع اال�ستقالل ،الذين كانوا ال يرون يف التعليم ال�شامل ،خا�صة بعد �أحداث الدار البي�ضاء
�سنة  ،1965م�صدرا لتحقيق التنمية ،بل عامال من عوامل خلخلة البنيات التقليدية ال�ضامنة
لال�ستقرار ال�سيا�سي .لقد كانت البادية باخل�صو�ص ،وحتى عهد قريب ،هي التي تدفع تكاليف هذا
املقرتب املالتو�سي الذي يتخوف من التنمية ال�رسيعة ،ومن التعلم الذي ي�سمح بت�صور بدائل عن
الواقع املتخلف .اجلزائر وتون�س باملقابل ،اعتمدتا على التعليم ،باعتباره �أحد مكونات التحديث،
وبو�صفه م�صدرا مل�رشوعية نظاميهما ،فا�ستثمرتا فيه �أكرث مما فعل املغرب ،وب�شكل متوا�صل
منذ ح�صولهما على اال�ستقالل .بالرغم من �أن املغرب تخلى عن املقرتب املالتو�سي املحافظ ،وتبنى
م�شاريع تنموية طموحة منذ ال�سنوات الع�رش الأخرية باخل�صو�ص� ،إال �أننا مازلنا ندفع حلد اليوم
ثمن ما �ضاع من �سنوات ثمينة يف جمال التعليم ،كما يف باقي اخلدمات االجتماعية.
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اجلامعة ورهانات احلا�ضر  :يت�ضح من خمتلف الدرا�سات والتقارير املخ�ص�صة لتطورات التعليم
اجلامعي على ال�صعيد العاملي� ،أن اجلامعة �أ�صبحت اليوم يف منطقة التقاطع بني جماالت ثالثة هي
ال�سوق ،والعلـم ومتطلبات الفكر النقدي .هذا يجعل اجلامعة تواجه انتظارات جمتمعية متناق�ضة
ومت�ضاربة  :فهي من جهة ،مطالبة ب�ضمان تكوين جماهريي للرفع من الكفاءات داخل املجتمع ؛
ويف ذات الوقت ،يطلب منها انتقاء النخب وتكوينها .ثم �إنها تواجه حتدي �إنتاج املعارف الأ�سا�سية
التي يتطلبها املجتمع ،وتطلب منها ،و ُتطالب ،من جهة ثانية ،بامل�ساهمة يف جمهود االبتكار ا�ستجابة
حلاجيات ال�سوق ؛ هذا بالإ�ضافة �إىل كونها مطالبة ب�إبداع فكر نقدي جتاه خمتلف ال�سلط� .إىل �أي
حد تهي�أت اجلامعة املغربية لتلبية هذه املطالب املت�ضاربة واال�ضطالع بوظائف اجلامعة احلديثة
يف القرن احلادي والع�شرين ؟
جميع اجلامعات على امل�ستوى العاملي تواجه هذه التحديات :التوفيق بني �إنتاج العلم،
والتجاوب مع متطلبات ال�سوق من �أطر ومعرفة عملية وتطوير الفكر النقدي .لكن
لكل حالة �سياقاتها االقت�صادية والفكرية .بالن�سبة للجامعة املغربية ،مل تكن وظيفتها
الأ�سا�سية �إنتاج املعرفة من خالل البحث اجلامعي ،بل توفري الأطر التي حتتاجها الدولة
بداية ،ثم القطاع اخلا�ص فيما بعد .ميكن اعتبار �أن اجلامعة املغربية والتعليم العايل
اخلا�ص يقومان بهذه املهمة ب�شكل جيد ،بدليل �أن املغرب ال يحتاج �إىل ا�سترياد الأطر
من اخلارج� ،إال بن�سب �ضئيلة على الأقل� .أما يف م�ستوى البحث العلمي ،فبالرغم من
االرتفاع الكمي املتزايد يف ميزانيته منذ بداية حكومة التناوب� ،إال �أن هذه امليزانية ال
تزال دون م�ستوى  %1من ن�سبة الناجت الداخلي الإجمايل� .إن الدرا�سة التقوميية التي
�أجنزتها وزارة الرتبية الوطنية م�ؤخرا حول البحث اجلامعي يف جماالت العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،ت�ؤكد التخلف الكبري الذي تعرفه اجلامعة املغربية على هذا امل�ستوى.
تبقى النقطة الإيجابية يف هذه الو�ضعية املحبطة هي تنامي الوعي ب�أهمية املو�ضوع
على �صعيد كل من املقررين واملمار�سني .لكن هذا الوعي يتوقف عند احلاجة للبحث
العلمي املرتبط بال�سوق ،وال يهتم بتطوير وت�شجيع الفكر النقدي� .إن العلوم االجتماعية
والإن�سانية ،والآداب والفنون ،وهي جماالت �أ�سا�سية يف تطوير الفكر النقدي والإبداع
واخللق ،ما زالت ال حتظى باالعرتاف امل�ستحق وال بالت�شجيع ال�رضوري من مقرري
ال�سيا�سة اجلامعية.
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اجلامعة وجمتمع املعرفة  :يف �سياق اقت�صادي دويل يت�سم بعوملة املبادالت التجارية ،مل يعد
ممكنا للمغرب االكتفاء بالتميز الذي كانت ت�شكله مواده الأولية وانخفا�ض تكلفة يده العاملة.
فا�سرتاتيجيات املناف�سة الدولية تتخذ اليوم منحى مت�سارعا تتحدد وتريته باالبتكار والبحث
العلمي .لقد �صار �إنتاج الأفكار والب�ضائع اجلديدة الأكرث فعالية ،املحدد الأول للنجاح االقت�صادي.
�إىل �أي مدى ي�ساهم نظامنا اجلامعي يف التناف�س املعريف-االقت�صادي العاملي ؟ وما ال�سبيل لالرتقاء
به �إىل م�ستوى التحديات احلا�ضرة ؟
االقت�صاد املعومل يت�سم بالتقلبات ال�رسيعة ،لي�س فقط ب�سبب االبتكارات املتجددة والتنوع
املتوا�صل ملجاالت اال�ستثمارات ،لكن �أي�ضا ب�سبب الأزمات املفاجئة ،على غرار الأزمة املالية
التي اندلعت من الأ�سواق املالية الأمريكية منذ ب�ضعة �أ�شهر� ،أو يف الأ�سواق اخلليجية حاليا
(دجنرب  ،)2009وما ميكن �أن يحدث من مفاج�آت غري متوقعة يف �أي حلظة� .إن الال�ستقرار
�أ�صبح خا�صية من خ�صائ�ص االقت�صاد املعومل ،مبا يخلفه ذلك من انعكا�س على �سوق
ال�شغل والطلب على اخلربات ال�رضورية للحاجات الآنية .هذه التقلبات املتوا�صلة ،متعار�ضة
مع الرتاكم املعريف الذي ظل التعليم اجلامعي ي�سعى �إىل �أن يحققه ،ومع التقاليد الأكادميية
التي ُيتوقع من امل�ؤ�س�سات اجلامعية �أن تر�سخها وحترتمها� .إن االقت�صاد املعومل يخلق حتديا
�إ�ضافيا للمعرفة اجلامعية ،يتمثل يف �رضورة الإ�رساع يف الت�أقلم مع التقلبات املت�سارعة ،ويف
نف�س الوقت ،احلفاظ على الت�أين ال�رضوري للت�أمل الفكري الر�صني .هذه الو�ضعية تتطلب
ابتكار تخ�ص�صات متنوعة ،وب�رسعة ،ملواكبة التقلبات ،ولكن يف نف�س الوقت ،العمل على عدم
التخلي عن املعارف التي ت�ضمن حماية الرتاكم املعريف ،والتوا�صل مع الرتاث التاريخي املحلي
والوطني والعاملي� .إن هذه املعارف التي قد تبدو للبع�ض متنافية مع متطلبات ال�سوق ،تلعب
دورا ال غنى عنه ملواجهة الأ�سئلة الوجودية التي يطرحها الواقع املعومل الدائم التقلب واملحيرّ .
هذا الدور ،وعلى عك�س �سلع ال�سوق ،ال ميكن ا�سترياده من اخلارج يف علب جاهزة.
اجلامعة وتناف�س املنظومات اجلامعية الدولية  :توجد اجلامعة املغربية اليوم �أمام حتدي
االنخراط والتفاعل مع حميط دويل يتميز بتوحيد معايري التكوين دوليا .لقد بني تقرير جامعة
�شانغاي اخلا�ص بتقومي الأنظمة اجلامعية على امل�ستوى الدويل� ،أن اجلامعات الناجحة هي تلك
التي تتوافر على مركبات جامعية �ضخمة ،وعلى موارد و�إمكانيات هائلة تفيد يف �إنتاج املعرفة ون�شر
ثمارها ؟ �أال يتناق�ض هذا مع امل�سار الذي اتخذه النظام اجلامعي املغربي منذ �أزيد من عقدين
ب�إحداث مركبات جامعية �صغرية موزعة عرب خمتلف املدن ،مما ي�ؤدي �إىل ت�شتيت املوارد وتكرار
الأمناط التكوينية (كليات الآداب واحلقوق منوذجا) ؟
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لدينا يف املغرب جتارب متنوعة فيما يتعلق بحجم اجلامعات العمومية ومواقعها ،وال �أعرف
�إن كانت هناك �أبحاث �أجنزت يف املغرب حول العالقة بني حجم اجلامعات و�إجنازاتها يف
جمال البحث العلمي �أو بالن�سبة مل�ستوى التح�صيل لدى الطلبة .لكنني ال �أعتقد �أن هناك
فرقا نوعيا بني اجلامعات ب�سبب التخلف العام يف جمال البحث ،و�أي�ضا ب�سبب الت�شابه يف
املدر�سة ومناهج التدري�س .لو �أ�ضفنا �إىل املقارنة التعليم العايل اخل�صو�صي ،فال �شك
املواد
َّ
�أنه �سيكون له تفوق يف تهيئ خريجيه حلاجيات ال�سوق ،لكنه يقت�رص على تخ�ص�صات
حمدودة ،مقارنة بتنوع تخ�ص�صات التعليم العمومي .كما �أن التعليم اخل�صو�صي يعتمد
ب�شكل كبري على �أ�ساتذة التعليم العمومي وخربتهم و�أبحاثهم .على �سبيل املقارنة مع
جتارب دول �أخرى ،ف�إن معاينتي للجامعات الأمريكية مثال ،ت�ؤكد يل �أن جودة التعليم
والبحث ال عالقة لها بحجم اجلامعة وال مبوقعها اجلغرايف� .إن هناك جامعات م�شهورة
بالقيمة العلمية جلامعييها بالرغم من �صغر حجمها وقلة عدد طالبها وموقعها البعيد عن
التجمعات احل�رضية .هذا التنوع يف حجم اجلامعات يف الواليات املتحدة ،ي�سمح للأ�ستاذة
وللطلبة �أن يختاروا البيئة التي ت�ستجيب حلاجاتهم و�رشوطهم اخلا�صة التي ت�ساعدهم على
التح�صيل والبحث .كما �أن توافر تكنولوجيا االت�صال يعمل با�ستمرار على تقلي�ص الفوارق
يف ال�رشوط املادية للتعلم بني اجلامعات ال�صغرى والكربى.
مو�ضوع �آخر ال �أعتقد �أنه حظي باالهتمام املطلوب لدينا هو ظروف احلياة اليومية للطالب،
والتي ال تقت�رص فقط على �أدوات التعلم ،بل ت�شمل وب�شكل �أ�سا�سي التن�شئة االجتماعية يف
اجلامعة ،وعالقة الطلبة ببع�ضهم ،والتحوالت التي مير بها الطالب يف فرتة االنف�صال عن
�أ�رسته ومدينته �أو قريته �إىل ف�ضاء اجلامعة املتعدد الثقافات واللغات واللهجات واملعتقدات
والتقاليد� .إن الثقافة والقيم التي يتلقاها الطالب يف ممار�سة احلياة اليومية اجلامعية خارج
الف�صل ،ال تقل �أهمية عن املعرفة اجلامعية ،ونحن يف حاجة �إىل مواكبتها عن طريق البحث
الأكادميي.
ا�ستقاللية اجلامعة  :هناك �أي�ضا نقا�ش علمي حول مو�ضوع ا�ستقاللية اجلامعة .نريد �أن نعرف
منكم ماذا يعني هذا ال�شعار وما هو م�ضمونه يف التجربة املغربية ؟ ثم �إنه �إىل جانب ذلك ،تطرح
ق�ضايا متويل التعليم اجلامعي ،والعالقة بالقطاع اخلا�ص والفاعلني االقت�صاديني واالنفتاح على
املحيط املجتمعي العام .كيف تنظرون �إىل هذه املو�ضوعات يف ال�سياق املغربي وعلى �ضوء التجارب
الأجنبية ؟
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هناك جانبان لال�ستقاللية� ،أولهما اال�ستقاللية الفكرية ،التي تعني توفر امل�ؤ�س�سات اجلامعية على
�أكرب قدر من احلرية يف التفكري والبحث والتعبري .لدينا تقاليد يف ا�ستقاللية فكرية ن�سبية
للجامعة ،لكنها يف حاجة �إىل �أن ترت�سخ من خالل االعرتاف باحلاجة ال�رضورية وامل�ؤكدة �إليها
يف عامل اليوم ،و�أي�ضا عن طريق االعرتاف بوجود ممار�سات متنافية مع هذا املبد�أ ،والتي تكون
�ضحيتها م�شاريع �أبحاث ال تنجز ب�سبب غياب هذا الت�أكيد ال�رضوري على �أهمية حرية البحث
والتح�صيل على امل�ستوى اجلامعي باخل�صو�ص .اجلانب الثاين هو اال�ستقاللية املالية ،التي تهم
تقلي�ص الإجراءات البريوقراطية التي تعرقل عملية اتخاذ القرارات من طرف امل�ؤ�س�سات اجلامعية
وتطبيق براجمها بال�رسعة التي يتطلبها التنفيذ العملي والفعال .كما �أنها تهم م�صادر التمويل
وتنويع هذه امل�صادر ،لكي ال تبقى حم�صورة فقط يف م�ستوى وزارة التعليم ويف م�ستوى
الدولة ،بل من خالل تو�سيعها لت�شمل القطاع اخلا�ص والتمويل اخلارجي .لدينا جتارب متنوعة
لكل هذه امل�صادر يف املغرب ،وال يزال الرتاكم املحدود لهذه التجارب ال ي�سمح ب�إجراء مقارنات
مهمة بعد .لكن جتارب دول �أخرى تربز �أنه يف الوقت الذي ت�صبح فيه تعددية موارد اجلامعات
واقعا يت�سع عرب العامل ،ف�إن لكل م�صدر �إيجابياته و�سلبياته .التمويل من قطاعات حكومية
يتميز باال�ستقرار ،لكنه يخ�ضع لإجراءات �إدارية حتد من فعاليته .متويل القطاع اخلا�ص يبقى
حمدودا يف التخ�ص�صات ذات املردودية املادية على الآماد القريبة ،لكنه يت�سم بفعالية يف التدبري
والت�سيري� .إذا كان التمويل الدويل �سخيا �أحيانا ،ف�إنه يكون مرتبطا ب�رشوط حتد من ا�ستقاللية
اتخاذ القرار على م�ستوى امل�ؤ�س�سات واجلامعات املعنية� .أمام هذا الواقع الذي ال ميكن القفز
عليه ،ف�إننا نالحظ �أن تق�سيما للعمل يرت�سخ مع تراكم التجارب ،بني امل�ؤ�س�سات اجلامعية ح�سب
تنوع م�صادر متويلها .لكن يجب التنبيه �إىل �أن التمويل العمومي هو وحده امل�ضمون حلماية
التخ�ص�صات والأبحاث اجلامعية التي ال ت�ستجيب ل�رشوط ال�سوق ،خا�صة يف جماالت العلوم
الإن�سانية واالجتماعية والفنون والآداب .فبالإ�ضافة �إىل الأهمية الق�صوى لهذه املجاالت على
م�ستوى الهويات وت�أ�سي�س �رشوط فهم الذات واحلوار مع الآخر والبحث عن جتاوز الواقع ،ف�إن
دورها العملي م�ؤكد ،لكنه ال يظهر ب�شكل مبا�رش ويف الأمد الق�صري.
اجلامعة والنموذج الليربايل اجلديد  :يرى بع�ض الباحثني (انظر مقالة كري�ستني مو�سلني
�ضمن مواد هذا العدد) �أن هناك توجها عامليا نحو خلق �سوق دولية للتعليم العايل ،و�أن هذا التوجه
القوي يعمل على �إخ�ضاع اجلامعة ملنطق ومنوذج االقت�صاد الليربايل اجلديد ،مما قد ي�ؤدي يف
املدى املتو�سط �إىل تروي�ض الوظيفة النقدية للجامعة وحتييد دورها يف احلياة االجتماعية
وال�سيا�سية .هل توافق على مثل هذه القراءة ؟
42

اجلامعة املغربية� :إرث املا�ضي وحتديات امل�ستقبل

العوملة يف مرحلتها احلالية ،كما كانت يف مراحلها ال�سابقة ،تخلق حتديات و�إ�شكاالت
حقيقية �أمام اجلامعات على امل�ستوى الوطني ،ولكنها يف نف�س الوقت ،توفر فر�صا و�إمكانيات
جديدة غري م�سبوقة لال�ستفادة من املعارف والتجارب عرب خمتلف �أرجاء العامل .ما مييز
العوملة اليوم عما �سبقها هي ال�رسعة الهائلة يف انتقال املعلومات واخلدمات ،وا�ستمرار تطور
تكنولوجيا االت�صال وتراجع �أثمانها ب�شكل يقل�ص من الالم�ساواة يف �إمكانية متلكها
وتوظيفها .ميكن القول مثال� ،إن الباحثني املغاربة يتمتعون بفر�ص الولوج �إىل املعلومات من
مواقعهم يف املغرب ،ب�سهولة �أكرب من �أي وقت م�ضى .هذا ال يعني نهاية الالتكاف�ؤ بني املركز
والهوام�ش على ال�صعيد العاملي يف ظروف البحث اجلامعي ،لكن الو�ضعية اليوم ت�سمح
بتحقيق تقدم �أكرب ،اعتمادا على موارد �أقل مما كان يتطلبه الأمر يف ال�سابق� .أعطي مثاال
على ذلك ،املكتبات الإلكرتونية عرب العامل ،التي ميكن الولوج �إليها عرب ا�شرتاكات تقل�ص
ب�شكل كبري تكاليف الأ�سفار التي كانت تتطلبها �رضورة الزيارات الفعلية يف املا�ضي .ركزت
على هذا املو�ضوع باعتباره منوذجا لأحد اجلوانب الإيجابية للعوملة حاليا .لكن العوملة
كما يبني �س�ؤالكم حتدث يف ظل االقت�صاد الليربايل الذي يجعل من الربح القيمة الأ�سمى
واملعيار الأول يف تقومي النجاح والتقدم ،والذي ،بالرغم من الفر�ص التي يتيحها ،ف�إنه �أي�ضا
يتعار�ض مع فكرة امل�ساواة ،بل �إنه يطور �أ�شكاال جديدة من الفوارق� ،سواء على امل�ستوى
املحلي� ،أو الوطني� ،أو الدويل ،لكون جماالت حتقيق الربح انتقائية ومتقلبة وغري �صبورة،
وال تخلو من النهم والرغبة يف التو�سع وتر�سيخ الهيمنة .لقد ّ
رت يف �إطار الإجابة عن
ذك ُ
ال�س�ؤال ال�سابق با�ستمرار احلاجة �إىل التمويل العمومي ل�سد الفراغات التي ترتكها ح�سابات
ال�سوق احلرة يف جمال التعليم اجلامعي� .أريد �أن �أ�شري �إىل �أن جتارب اجلامعات الأمريكية
اخلا�صة ال ت�ؤكد هذه التخوفات التي �أ�شري �إليها ،بل على العك�س من ذلك ،فالعديد منها
تبقى رائدة على ال�صعيد العاملي لي�س فقط يف تطوير التخ�ص�صات غري املربحة ماديا ب�شكل
مبا�رش ،كالآداب والعلوم الإن�سانية والفنون والعلوم االجتماعية ،بل ويف متويل م�شاريع
الأبحاث ذات الإ�شعاع الوا�سع يف هذه املجاالت من م�ؤ�س�سات مرتبطة بالقطاع اخلا�ص.
لكن هذه الو�ضعية تبقى نتاج تطور ا�ستثنائي هائل للر�أ�سمالية الأمريكية ،ولتقاليد ثقافية
را�سخة متثلها مبادرات دعم ورعاية اخلوا�ص للفنون وامل�ؤ�س�سات التعليمية .يف الوقت الذي
من املحتمل �أن تربز فيه هذه املبادرات يف دول وثقافات �أخرى ،بل ويتوجب البحث عن
و�سائل ت�شجيعها وتطويرها يف بلدنا ،ف�إنه من غري املتوقع �أن ت�صل يف الأمد القريب �إىل
م�ستوى تعوي�ض م�س�ؤولية الدولة يف هذه املجاالت.
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ترجمات
بيري فيلتيز
كري�ستني مو�سالن

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
نحو �سوق دولية للتعليم العايل؟

ترجمة الب�شري تامر
جامعة حممد اخلام�س-ال�سوي�سي ،الرباط

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة
بيري فيلتيز

1

ترجمة الب�شري تامر
جامعة حممد اخلام�س-ال�سوي�سي ،الرباط

ينطلق بيري فيلتيز من واقع اجلامعة الفرن�سية ليو�ضح ،من خالل مقارنات عدة ،التحوالت
الكربى التي ي�شهدها اليوم التعليم اجلامعي على ال�صعيد العاملي ،وذلك يف ارتباط مبتطلبات
التكوين وحاجات ال�سوق و�ضرورات حمافظة امل�ؤ�س�سة اجلامعية على وظيفتها النقدية
التاريخية .كما يحدد الكاتب جمموعة من الإ�صالحات املطلوبة من �أجل �أن تتمكن اجلامعة
الفرن�سية من رفع حتدي املناف�سة العاملية ،ولعب دور مركزي يف اقت�صاد املعرفة.
غدا احلديث عن م�ستقبل اجلامعة (باملعنى

الكربى التي �ستواجهها اجلامعة على املدى

ال�شمويل للكلمة� ،أي اجلامعات واملدار�س

املتو�سط والبعيد .ففي البلدان املتقدمة،

العليا ومراكز البحث العمومية ،وهي م�ؤ�س�سات

بد�أت اجلامعة يف تغيري مرجعيتها ؛ بعبارة

كانت منف�صلة عن بع�ضها تاريخيا يف فرن�سا،

موجزة  :فبعدما كانت اجلامعة منح�رصة

�إال �أنها �أ�صبحت مرتابطة �أكرث ف�أكرث ،كما

يف تخ�ص�صها على تكوين الأطر العليا ثم

هو ال�ش�أن يف �أغلب الدول املتقدمة)� ،إحدى

الأطر املتو�سطة� ،أ�صبحت ،يف �إطار اقت�صاد

الق�ضايا التي تثري النقا�ش واالن�شغال على

وجمتمع املعرفة اليوم ،م�ؤ�س�سة مركزية يتحدد

امل�ستوى الوطني .كان خربا �سعيدا عندما

بها جانب كبري من م�صرينا امل�شرتك.

اختارت احلكومة ،ونعم االختيار ،مبا�رشة
�إ�صالحات �رضورية ت�ساعد اجلامعات على

يكمن التعقيد يف هذا املو�ضوع يف كون

جتاوز �صعوباتها و�إعادة تنظيم هياكلها (يف

اجلامعة وجدت نف�سها وقد �ألقي بها يف

جمال تعزيز اال�ستقاللية ،و�إعادة ت�شكيل

هذا الف�ضاء املركزي وغري امل�ستقر للمجتمع

املجال�س الوافرة وغري الفعالة ،و�إعطاء دور

واالقت�صاد؛ ف�ضاء تخرتقه توترات وتناق�ضات

فاعل �أكرث للرئي�س)� .2إال �أن هذه الإ�صالحات

وفر�ص يلتقي فيها كل من ال�سوق والعلم،

ينبغي �أن تندرج �ضمن منظور وا�سع للرهانات

ومتطلبات �إعمال الفكر النقدي.
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مناذج جديدة للإبداع التكنولوجي...
يوجد اقت�صاد املعرفة اليوم يف نقطة تقاطع كل من الديناميات العلمية والتكنولوجية
اجلديدة و�سياق تناف�سي متحول بفعل ان�سياب املبادالت العاملية� .إذا كان من
ال�صعب الف�صل ما بني التحوالت التي تعرفها التكنولوجيا و�سياقها االقت�صادي،
ف�إن بالإمكان تلخي�صها يف ب�ضع كلمات تعد مبثابة مفتاح للمو�ضوع.
لنعد �إىل امل�س�ألة يف الأ�صل  :ت�ستند التقنيات امل�ستخدمة يف ال�صناعة �أو
االقت�صاد عموما �إىل معارف من م�ستوى عال تتعلق مب�سارات �أولية ت�صفها العلوم
احلقة  :لقد �أ�صبح الرابط ما بني هذه العلوم والتقنيات التطبيقية مبا�رشا �أكرث
ويتقاطع عر�ضيا مع احلقول املنبثقة عن التقاليد القدمية لفروع �صناعية �أو حرفية.
هكذا ،ففي جمال املواد (التعدين وتقنيات اخل�شب واخلر�سانة ،الخ� ).أعيد النظر يف
التق�سيمات القدمية بعدما �أمكن التو�صل �إىل مواد تلبي احلاجة بال�ضبط يف ارتباط
مبا�رش باخل�صائ�ص املجهرية ،مثلما هو احلال بالن�سبة للمواد الدقيقة التي ت�شكل
مثاال حلركة تنطبق �أي�ضا على املواد املعتادة .كما �أن الطب ،وهو الفن الأمربيقي،
بد�أ يرتبط هو �أي�ضا وتدريجيا باملعارف الأكرث تقدما يف الإحياء اجلزيئي واجليني،
ونف�س ال�شيء بالن�سبة للمالية احلديثة التي ت�ستند كليا �إىل الريا�ضيات ،التي كانت
تعد من العلوم الأ�سا�سية قبل ع�رشين �سنة.
الت�شابك العر�ضاين  :ازدادت هذه الرتابطات بفعل تعميم املقاربات الرقمية
واالنت�شار الالحمدود على ما يبدو للإعالميات والنمذجة والتقليد ال�صوري ،لكونها
تقيم بدورها ج�سورا ما بني جماالت كانت بالأم�س منف�صلة عن بع�ضها البع�ض.
فمن العجيب حقيقة �أن نرى اليوم جمموعة من امل�شاكل املتنافرة على ما يبدو وقد
انكب عليها اليوم فريق متخ�ص�ص يف الريا�ضيات التطبيقية ،يف جتاوز تام لتلك
التق�سيمات ما بني التخ�ص�صات التقليدية.
التهجني � :إن عددا كبريا من االبتكارات لبع�ض املنتوجات �أو اخلدمات� ،أي
االخرتاعات ،جتد لها م�ستعملني وزبائن ،هي ناجتة اليوم عن تركيب مكونات
وتقنيات (�صلبة كانت �أو برجميات) عديدة .لقد غدت ال�سيارة منتوجا �إلكرتونيا
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بقدر ما هي �أي�ضا منتوج ميكانيكي ،ويف عامل التكنولوجيات الدقيقة ،يتم اليوم
جمع كل �أنواع الوظائف مثال على رقاقة �إلكرتونية يف منتهى ال�صغر ق�صد �إجناز
ت�شخي�صات بيولوجية كانت تتطلب عادة خمابر تتوفر على جتهيزات ذات كفاءات
تقنية هائلة .هناك مثال �آخر يف جمال البيولوجيا احلديثة التي مل يعد ممكنا
ت�صورها دون الإعالميات ؛ بحيث �أن �رشكة مثل � .I.B.Mأ�صبحت معنية بالبحوث
الأ�سا�سية يف ميدان البيولوجيا .ثم �إن تنوع التهجينات �أ�صبح على درجة من
االنت�شار ي�صعب معها احلديث اليوم عن «�أنظمة تقنية» كما عرفت خالل الثورة

ال�صناعية الأوىل �أو الثانية .فمثلما عرب عن ذلك جيدا �أنطوان بيكون Antoine
 ،Piconف�إن عامل التقنيات اليوم �أ�صبح �شبيها مبنظر �أكرث منه بنظام  :فهو خليط
غريب من النظام والفو�ضى على النحو الذي تغدو فيه كل امل�سارات ممكنة� .3إن
التداخل ما بني املعارف مل يعد مو�ضة ميكن الأخذ بها ،بل �إنه بات يف �صلب
املتطلبات ال�صناعية اليوم.
بالطبع ،فهذه التحوالت ال جتري جميعها فقط يف عامل الأفكار والهند�سة فح�سب،
بل �إنها تعك�س يف العمق �سباقا حمموما من �أجل االبتكار املتجدد واملتوا�صل
بني الفاعلني االقت�صاديني؛ �سباق �شاق تولد مبثابة نتيجة مبا�رشة للعوملة .فعال،
فعندما تزول كل حماية جغرافية للأ�سواق ،وت�صبح حلبة التناف�س معوملة ،ف�إن
ا�سرتاتيجيات التناف�س من خالل التكلفة ت�ضحى م�ستحيلة (بالن�سبة للبلدان ذات
تكلفة ال�شغل املرتفعة) �أو غري م�ستدامة (مبا يف ذلك البلدان ذات الأجور ال�ضعيفة)،
ويبقى التناف�س من خالل االبتكار هو احلل؛ �أي العمل بذكاء ،وابتكار الأفكار
واملنتوجات اجلديدة ب�رسعة باعتبارها حتقق فعالية �أكرث على املدى املتو�سط ،بدل
العمل بكثافة كبرية وب�أثمان منخف�ضة اعتمادا على �أفكار الآخرين .هذا يعني �أي�ضا
�أن تق�سيم العمل يف العامل لن ي�ستمر على ال�شاكلة املعروفة  :الأدمغة يف الغرب
وامل�صانع واخلدمات املندجمة يف ال�رشق �أو يف اجلنوب.8
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لقد جتمعت على عاتق اجلامعة وظائف

لقد قطعت اجلامعات خطوات جبارة

وانتظارات خمتلفة جدا  :تكوين الأعداد

يف اجتاه «املهنية» ؛ حيث اندمج �أغلب

الكبرية يف مواكبة للمتطلبات العامة

الباحثني من املعهد اجلامعي للبحث

للت�أهيل يف جمتمع متقدم ،وانتقاء

العلمي يف وحدات جامعية خمتلطة .كما

وتكوين النخب امل�سرية ،وتنمية املعارف

�أن املدار�س الكربى �أقامت بدورها روابط

الأ�سا�سية ،واملحافظة على هيئة تبا�رش

بحث مع اجلامعات .لكن �إذا ما بد�أ التمايز

النقد �إزاء احلكام كيفما كانوا ،وامل�ساهمة

على امل�ستوى «الأفقي» يزول بالن�سبة

يف جمهود االبتكار يف ارتباط وثيق

للوظائف ،ف�إن من الوا�ضح �أن متايزا

�أكرث ف�أكرث بعامل االقت�صاد .وبحكم

«عموديا» �أ�صبح �رضوريا وال حميد عنه

ظروف تاريخية خا�صة ،ف�إن بلدنا قام

مهما كانت القوى التي تنادي بامل�ساواة

بتوزيع هذه الوظائف ما بني م�ؤ�س�سات

على الطريقة الفرن�سية .فلن تكون كل

عدة .فالتمييز ما بني تكوينات الأعداد

الأقطاب اجلامعية على اخلطوط الأوىل

على

يف حلبة التناف�س الدويل .لذا ،ينبغي �أن

اخل�صو�ص ،كان وما يزال قائما مبعنى

نقبل برتاتبية ما فيما بينها بدل القيام

الكلمة .لقد كان امل�شهد ب�سيطا منذ

برتقية البع�ض منها بطريقة خجولة� .إن

ع�رشين �أو ثالثني �سنة خلت  :فقد

املالحظات املوالية تتعلق �أ�سا�سا بالرتتيب

اقت�رصت اجلامعات على تكوين املدر�سني

الدويل لنظامنا اجلامعي .لكنني �أعتقد

والأطر املتو�سطة للقطاع الثالث املتنامي

يف نف�س الوقت �أن كل العنا�رص متداخلة

�آنذاك ،بينما ،وبغ�ض النظر عن القانون

مع بع�ضها و�أن هذا الرتتيب ال ميكن

والطب ،تكفلت املدار�س بالتكوينات

�أن يبقى جامدا .فالور�شان احلا�سمان من

املهنية على �أ�سا�س اختيار امل�سريين

وجهة نظري هما �أوال جناحنا يف �أ�سواق

من دائرتها الأوىل� .أما البحث العلمي،

التكنولوجيا املهولة ،وثانيا تنمية �سلك

فقد �أنيط ببع�ض امل�ؤ�س�سات املخت�صة،

�إجازة ع�رصية ودينامية ودميقراطية .هما

مثل املعهد اجلامعي للبحث العلمي،

ور�شان لي�سا من طبيعة واحدة ،مبعنى

ومفو�ضية الطاقة النووية ،واملركز الوطني

�أن كال منهما ي�ستوجب القيام ب�أعمال

للدرا�سات الف�ضائية� ،إال �أن هذا امل�شهد

خمتلفة ،لكنهما ،مع ذلك ،غري م�ستقلني

تغري منذ مدة.

الواحد عن الآخر.

الكربى
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امل�ؤ�س�سة اجلامعية يف حراك
وتوتر
تو�صف اجلامعة �أحيانا باجلمود ،والواقع
�أنها بالرغم مما ورثته من �إطار تنظيمي
معيق ب�سبب التق�سيمات التي متت غداة
�أحداث  ،1968وخا�صة قانون �سافاري،
فقد حققت تطورا كبريا على م�ستوى
املمار�سة والت�صور الذي يحمله املجتمع،
وكذا اجلامعيون �أنف�سهم عن م�ؤ�س�ستهم.5
�أوال � :إن اجلامعة من حيث هي �إقليم يقع
على هام�ش جمتمعنا وحتكمه ع�شرية
الأكادمييني ،يوجد اليوم يف �صلب التحول
االقت�صادي .ال �أدل على ذلك �أن تبادر
اجلامعة واملجاالت الرتابية �إىل االنفتاح
على بع�ضها ،وحيث بادرت اجلماعات
املحلية �إىل التقرب ،كل من «جامعتها
اخلا�صة» ،وعيا منها مبا ينطوي عليه

عن االقتناع احلا�صل اليوم ب�أن التناف�س
الدويل هو �أي�ضا بني اجلامعات ،ولي�س
فقط ما بني العلماء �أو املخابر.
ثالثا  :بد�أت اجلامعات ،بعد ما كان
هذا االلتزام حمكوما بالعر�ض �أ�سا�سا،
�أي مب�صالح املدر�سني ،تدرك �أن عليها
�أن ت�ضع يف �صلب اهتمامها حاجات
الطلبة واملجتمع ب�شكل عام .ي�صح هذا
على اخل�صو�ص بالن�سبة لتحديد م�سالك
التمهني ،التي غالبا ما كانت تنطلق من
حاجات التو�سع يف �أن�شطة املدر�سني �أكرث
مما ت�أخذ بانتظارات �أ�سواق ال�شغل.6
رابعا  :للجامعات تنظيم بريوقراطي
بالدرجة الأوىل ،لكنها بد�أت تتحول �أكرث
ف�أكرث �إىل «مقاوالت للأدمغة» ،مما يف�رس
الرغبة اجلاحمة لدى قواها احلية يف
احلفاظ على ا�ستقالليتها املتزايدة.

الأمر من فوائد اقت�صادية حملية (على
الأقل يف املدى القريب).

خام�سا  :لكونها� ،أي اجلامعات ،تنظيمات
غيورة جدا على ا�ستقاللها ،فقد كانت تعترب

ثانيا  :بعد اعتمادها على تنظيم �إداري

�أنها غري مطالبة بتقدمي احل�ساب �سوى لنف�سها

يتيح لها التو�صل باالعتمادات ويجلب

فقط� .أما اليوم ،ونظرا لكونها تقوم بتدبري

لها «زبائن» ،بد�أت اجلامعات تدرك �أنه مل

�أموال عمومية وتنتج معارف ا�سرتاتيجية،

يعد ب�إمكانها احل�صول على املوارد �إال من

فقد بات لديها االقتناع �أكرث ف�أكرث ب�أن عليها

خالل الدخول يف معرتك التناف�س ،ناهيك

�أن تقدم احل�ساب للمجتمع.
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هكذا ،بد�أت تتو�ضح يف الأفق معامل

�سيعرقل و�صول نتائج البحث العلمي

ما قد ي�صطلح عليه البع�ض بـ «منعطف

�إىل العموم ،علما �أن ذلك ي�شكل املحور

ليربايل» بالن�سبة للجامعة ؛ والذي لي�س

الأ�سا�سي للعلم احلديث .7كما �أنه من

يف احلقيقة �سوى مطلبا طبيعيا جاء

الغرابة مالحظة هذا النمو املتزايد لأ�شكال

نتيجة لن�ضج وحداثة ظلت ،لوقت طويل،

هجينة جتمع ما بني املنطق العلمي

مرفو�ضة من لدن هياكل متجاوزة .املثري

واملنطق التجاري .لعل �أح�سن مثال يكمن

يف الأمر �أن هذا املنعطف يطالب به

يف جمموعات الربجميات احلرة ،التي

ويقبله كل من اليمني والي�سار على حد

ت�شتغل وفق قواعد بناء تعاوين مفتوح،

�سواء� .أريد هنا �أن �أ�ضيف مالحظة � :إذا

يكون فيه احلكم للأقران ب�أ�سلوب �أقرب

ما كنا نعي�ش اليوم ت�أرجحا يربز �ضمنه

للعمل اجلامعي والعلمي ،مقارنة باملقاوالت

النموذج الأمريكي مبثابة خيار �أمثل،

التجارية التي متكنت من حتطيم كل

فينبغي �أن ال نت�صور �أن تعاي�ش الرهانات

احتكار للجامعات يف هذا امل�ضمار .هكذا،

العديدة «القت�صاد املعرفة» �سيكون �سلميا

ظهرت يف العامل جتمعات جديدة ميكن

بال�رضورة� .إن ال َّت َما�س املوجود ما بني العلم

اعتبارها «�صناعية جامعية» تعتمد على

وال�سوق الذي مييز هذا االقت�صاد ،ي�ضع

جمموعة من �أدوات البحث التي جتمع ما

اجلامعة يف عالقة مع رهانات ال�سوق

بني الربامج التامة ومراكز النقل واملحا�ضن

ب�شكل غري م�سبوق .لقد �شهدت العقود

يف الو�سط اجلامعي ،م�شكلة مل�سار يبد�أ

الأخرية يف العامل الأجنلو�سك�سوين على

من البحث يف �صبغته النظرية املح�ضة �إىل

اخل�صو�ص بروز ن�سيج مت�شابك فيما

�أن ينتهي يف �شكل الأن�شطة الأكرث جتارية

بني البنيات اجلامعية والبحث ال�صناعي

دون اتباع النموذج اخلطي التقليدي ؛

وتثمني ال�سوق .لقد �سمح قانون باي-دول

حيث تتمخ�ض عنه على عك�س ذلك

( )1980للجامعات (والأ�ساتذة الباحثني)

حلقات من كل نوع ،وم�سارات خمت�رصة

يف الواليات املتحدة ب�أخذ براءات،

و�شبكات غري متوقعة على الإطالق .الأهم

وحت�صيل املداخيل املرتتبة عنها ،خ�صو�صا
يف جماالت علوم احلياة ،مما �أدى �إىل
حتوالت عميقة� .إال �أن هناك من يرى يف
هذا التداخل املتزايد خطرا على �أخالقيات،
بل وعلى �أ�س�س اجلامعة نف�سها ،مادام
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�أن هذه الرتابطات والتهجينات اجلديدة
ال ت�ؤدي �إىل تهمي�ش دور تاريخي �آخر
للجامعة وهو الأهم من دون �شك ؛ �أعني
الدور النقدي املحمي كلية جتاه ال�سلطة
احلاكمة� .أقتب�س بهذا ال�صدد قول ديريدا
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� Derridaأن وجود اجلامعة ينبغي �أن

�إن �أنظمة التعليم العايل مازالت مطبوعة

يكون بدون �أي �رشوط .8ينبغي �أن ت�ضمن

�إىل حد كبري بالطابع الوطني لكل بلد.

لها «حرية غري م�رشوطة لطرح ال�س�ؤال

ينطبق هذا الأمر ب�شكل خا�ص على

وتقدمي االقرتاح» ،يف حني �أنه حتى يف

�أوروبا حيث يختلف التاريخ اجلامعي من

جماالت التكنولوجيا ،فم�صلحة رجال
ال�صناعة �أنف�سهم تكمن وال �شك يف �ضمان
حرية تامة للبحث الأويل باعتباره الأ�صل
والأ�سا�س لكل االخرتاقات واالبتكارات
الهامة ،بينما ال ت�شكل هذه احلرية غري
امل�رشوطة مطلبا �سيا�سيا بال�رضورة .ففي
خ�ضم هذه احلركة (املربرة) التي نعرفها
نحن يف فرن�سا ،والتي ت�سعى لتقوية الروابط
ما بني االقت�صاد واجلامعات ،ينبغي �أن
ال يغيب عن �أذهاننا هذا املوقف الغريب

هذا البلد �إىل ذاك ،بعد ت�أ�سي�س الدولة
القومية على �أنقا�ض الف�ضاء الدويل املوحد
للع�صور الو�سطى� .إال �أن اجلهود الرامية
�إىل توحيد م�سارات التكوين اجلامعي
حققت مع ذلك تقدما ملحوظا .فربنامج
�إيرا�سمو�س  ،Erasmusبالرغم من كونه
�ضاعف ب�شكل كبري من �أعداد الطلبة
املتنقلني� ،إال �أن عددهم بقي مع ذلك
يف جممله �ضعيفا ؛ خ�صو�صا عندما
ال تتوافر �سوق �أوروبية للأ�ساتذة مثلما
هو احلال بالن�سبة لل�سوق (التناف�سية)

الداخلي واخلارجي يف نف�س الوقت �إزاء

الأمريكية .من الوا�ضح �إذن �أن التوظيف

املجتمع التقني-االقت�صادي ،والذي �أ�صبح

وفر�ص ال�شغل بالن�سبة للطلبة �ستظل،

منتميا للما�ضي �أكرث من �أي وقت م�ضى،

وملدة طويلة ،يف �أغلبها وطنية وجهوية� ،إن

�أال وهو املوقف النقدي للجامعة.

مل تكن حملية� ،9إال �أن الأمور تعرف تغريا
كبريا بالن�سبة لأنواع املهن الأكرث ت�أهيال �أو

هل ينبغي احلديث عن عوملة
للتعليم العايل ؟

الأكرث مهنية .فبالن�سبة لهذه املهن ،وكذا
للعديد من املهن اخلا�صة بالأطر املتو�سطة،
دخلنا يف عامل يقوم فيه امل�شغلون باحلث

�إن فكرة عوملة التعليم العايل تبقى غام�ضة

على التناف�س ما بني الطلبة املتخرجني من

�إذا مل نقم بتو�ضيحها .بداية ،ينبغي التمييز

�أنظمة وطنية خمتلفة على نحو مل يعودوا

ما بني ثالثة جوانب  :الأول يخ�ص فر�ص

معه م�ست�أن�سني بتلك الرتاتبية املوجودة

الت�شغيل ،والثاين عرو�ض التكوين� ،أما

ما بني اجلامعة واملدار�س الكربى ،وما بني

الثالث ،فيتعلق باحلركية الدولية للنخب.

هذه الأخرية نف�سها .فالأ�سبقية �ستكون
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�إذن لل�شهادات التي �ست�شبه يف هذه احلالة

ب�صفة �سليمة يف م�ستقبل هذا التعليم،

عالمات (دولية) ال ت�ضمن كفاءات متخ�ص�صة

علينا �أن نفهم �أن هذا الأخري ،ورغم كونه

فح�سب ،بل ت�شمل �أي�ضا كفاءات نوعية مثل

منتميا و «ب�شكل طبيعي» للقطاع العام،

�إتقان اللغة الإجنليزية ونوع من القابلية للعمل

�إال �أنه ميتلك مع ذلك خ�صائ�ص �صناعة

على امل�ستوى الدويل .لقد �أدرك ذلك �أبناء

خدمات تناف�سية ب�إمكانها �أن حتتل

ال�رشائح االجتماعية العليا الذين ي�ستغلون كل

املراتب الأوىل يف القرن اجلديد ،مثل

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

�صناعات الرتفيه وال�صحة التي تتقا�سم

التمييز ما بني م�ؤ�س�سات متوجهة �أ�سا�سا نحو

معها الكثري من املميزات .وهناك �إمكانات

�سوق عمل دولية ،و�أخرى تعمل فقط لأجل

لربوز �سوق هائلة يف هذا املجال .لقد

�أ�سواق حملية ؛ ف�إىل �أي حد ميكن اعتبار

ح�صلوا
ت�ضاعفت ن�سبة الرا�شدين الذين
َّ

هذا التمييز غري دميقراطي ؟ كان �سيكون

م�ؤهالت من م�ستوى جامعي يف بلدان

كذلك لو كان هذا التمييز مت�صلبا ،يف حني

منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية خالل

�أن الأمر خمالف لذلك� .إن الدميقراطية

اخلم�سة والع�رشين �سنة املا�ضية .كما �أن

احلقيقية لي�ست يف تعميم وفر�ض منوذج

الدول ال�صاعدة بد�أت تعرف نف�س الظاهرة

اجلامعة بامل�ساواة «باعتبارها خدمة قرب»،10

مثلما هو احلال يف كل من الهند وال�صني

بل يف ال�سماح للجميع ،ودون �أي متييز

والفيتنام وغريها .هذه الدول راهنت وما

ب�سبب الأ�صل االجتماعي �أو اجلغرايف،

زالت تراهن ،وب�شكل كبري ،على الرتبية.

بولوج م�سالك االمتياز .بهذا ال�صدد ،ميكن

�أما ولوج اجلامعة فيها ،فما زال نخبويا

الت�سا�ؤل عن �آثار الفروع واجلامعات الكربى

�إىل حد كبري ،ما دام عدد حمدود جدا

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

من ال�شباب فيها ،ومن منطلق تعط�شه

�ألي�س من الأف�ضل ،عو�ض �أن نقرتح على

للرتقي االجتماعي ،هو الذي �سيكون من

�شباب بولونيا� ،أو كايل� ،أو نيم متابعة الدرا�سة

ن�صيبه ولوج اجلامعات الكربى ،املرموقة

يف جامعة حملية� ،أن ن�شجعه ون�ساعده (مبا

منها ،الوطنية �أم الدولية .من مت ،ف�إن

يف ذلك ماديا) ليوا�صل درا�سته يف ليل �أو

هناك «�أ�سواقا» م�ستقبلية كربى تنطوي

بروك�سيل �أو مونبوليي �أو بر�شلونة ؟

على عرو�ض جديدة يف هذا املجال ؛ وهي
�أ�سواق واعدة بحكم ما يتوافر يف �آ�سيا من

يتعلق اجلانب الثاين من هذا التدويل

اعتمادات ب�شكل خا�ص ،ومدى ا�ستعداد

بعرو�ض التعليم العايل .فلكي نفكر

الطبقة الو�سطى ال�صاعدة هناك لبذل
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كل اجلهود من �أجل اال�ستثمار يف تعليم

العمل على �إن�شاء فروع �أجنبية �أو «عالمات»

�أبنائها .هذا الطلب من �ش�أنه �أن يحدث

كما هو احلال بالن�سبة لل�رشكات متعددة

تغيريا عميقا يف الأنظمة اجلامعية العاملية،

اجلن�سية يف بداية انت�شارها .لقد با�رشت

خ�صو�صا �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار �أثر

بع�ض اجلامعات الأمريكية �أو الإجنليزية

االنرتنيت والبنيات التقنية لالت�صاالت التي

هذا امل�سار فعال ،بل �إن بع�ض الدول قررت

بد�أت تنت�رش على امل�ستوى العاملي.

�أ�صال �أن جتعل من التعليم العايل �صناعة
ت�صديرية مبعنى الكلمة ،مثلما فعلت كل

هناك العديد من الت�شاركات والتجمعات

من نيوزيلندة و�أ�سرتاليا .فهذه الأخرية،

املمكنة التي بد�أت فعال يف الظهور.

بعدما كانت ت�ضم �سنة 21000 ،1988

بد�أت

طالب �أجنبي� ،أ�صبحت ت�ستقبل اليوم

تعر�ض خدماتها عرب ال�شبكة� .أما املركبات

�أزيد من  150.000طالب %83 ،منهم

اجلامعية االفرتا�ضية كليا ،ف�إنها ال تبدو

�آ�سيويون يوفرون لها مداخيل تناهز 12

واعدة كما كان متوقعا� ،إال �أن الأمور

مليار دوالر من العملة ال�صعبة (ت�ساوي

مر�شحة للتغيري يف �أي وقت .كما �أن بع�ض

مبلغ مداخيل الطلبة الأجانب يف الواليات

اجلامعات-املقاوالت ب�إمكانها �أن تقرتح،

املتحدة) ،حيث بات التعليم العايل يحتل

عرب االنرتنيت ،تكوينات و�شهادات عن

املرتبة الثانية يف �صادرات البالد.

فاجلامعات

التقليدية

الكربى

طريق توفري و�صي �أو م�رشف عرب ال�شبكة،
مقابل ب�ضعة �آالف من الأورو يف �أي مكان

�أخريا ،ينبغي ت�أكيد الرهان اجليو�سيا�سي

عرب العامل .ومتنح جامعة فونك�س (والية

الهام الذي ميثله تكوين النخب العاملية،

�أريزونا) ،التي متلكها املجموعة اخلا�صة

وخا�صة تلك املوجودة يف البالد ال�صاعدة،

�أبولو وامل�صنفة يف البور�صة� ،شهادات

وذلك يف ظرفية مل تعد تت�سم بهجرة

لـــ  280.000طالب �أغلبهم را�شدين

الأدمغة يف اجتاه �أحادي فح�سب ،بقدر

م�ستخدمني انطالقا من  239مركبا

ما �أن هناك تنقالت لها يف كل االجتاهات.

جامعيا ،بع�ضها يوجد يف �آ�سيا ،مقابل

�إال �أن هناك بلدا واحدا ترتكز فيه اليوم

متو�سط �سعر منخف�ض ن�سبيا� .إن من

الأغلبية ال�ساحقة من هذا الطلب على

م�صلحة جامعات النخبة ،عمومية كانت

تعليم النخب؛ يتعلق الأمر بالواليات

�أم خا�صة� ،أن حتتفظ بالتكوين املبا�رش،

املتحدة الأمريكية ،التي يعتمد فيها البحث

و�أن تعمل على ا�ستقطاب وانتقاء طلبة مع

التكنولوجي والعلمي يف �أغلبه (ب�أكرث من
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 )%60على عاتق ال�شباب الأ�سيوي .هذا

�أو تناف�سية ما بني الدول .للوقوف على

�أمر �أ�سا�سي لأن االقت�صاد املعومل مل يعد

ذلك ،ينبغي الذهاب �إىل بو�سطون ،و�إىل

ي�ستند �إىل ما تقوم به ال�رشكات متعددة

وادي ال�سليكون ،وكذا �إىل �شنغهاي �أو

اجلن�سية فح�سب ،بل �أي�ضا �إىل ما تقوم به

�سنغافورة ملعرفة �إىل �أي حد ت�شكل هذه

اجلماعات املهاجرة يف ال�شتات كما يت�ضح

الب�ؤر الثقافية ،التي متثل اجلامعات قلبها

ذلك من خالل مثال تايوان ،هذا البلد

الناب�ض ،املحركات اجلديدة للتنمية .لقد

الذي احتل مكانته يف االقت�صاد العاملي
بف�ضل ما قام به مهند�سوه املتخرجون
العائدون من اجلامعات الأمريكية� ،أو
من خالل مثال �إ�رسائيل �أو الأقطاب
الهندية للمعلوميات ،11بينما جند �أوروبا،
وفرن�سا ب�شكل خا�ص ،بعيدة كل البعد
عن هذه التيارات لأ�سباب عديدة ،منها
غياب ر�ؤية �أو «عالمات» م�شهورة مثل
هارفارد �أو �ستانفورد ،قادرة على تعبئة
ال�شباب الأكرث تفوقا� ،إىل جانب فارق
اللغة وظروف اال�ستقبال املرتدية بالن�سبة
لل�سكن ،وخا�صة يف باري�س.

�أ�شار �إىل ذلك امل�ؤلفان �أغيون Aghion

وكوهني  ، Cohenحني حتدثا عن التعليم
12

العايل يف االقت�صاديات اال�ستدراكية
امل�ستخدمة لتكنولوجيا معروفة حيث ال
يلعب دورا حا�سما يف النمو ،بينما جنده
ي�ستعيد دوره املركزي املاكرو اقت�صادي يف
االقت�صاديات االبتكارية مبجرد اقرتابنا
من حدود التكنولوجيا .الهدف الأول
للتعليم العايل مل يعد يكمن يف توفري
الت�أطري للمقاوالت امل�ستقرة بقدر ما ي�سعى
�إىل تطوير قطاعات جديدة.
اجلميع يعلم �أن بلدنا تخ�ص�ص يف
قطاعات مثل الطاقة النووية والطريان،

ملاذا تلعب الأقطاب اجلامعية
دورا مركزيا يف االقت�صاد
اجلديد ؟

�أحيانا .هذا يف حني �أن القطاعات اجلديدة

عند ت�شخي�صنا للو�ضع القائم ،نالحظ

الداعمة للنمو م�ستقبال ،والتي تف�رس �إىل

�أ�سا�سا ما يلي� :إن اجلامعات واملركبات
ال�صناعية اجلامعية التي منت حول جامعات
من الدرجة الأوىل ،باتت هي �صاحبة
الدور احلا�سم يف كل تنمية اقت�صادية
56

املحكومة مبنطق م�شاريع هند�سة كربى،
والتي حققنا فيها امتيازا مع بع�ض الف�شل

حد كبري ت�أخر البحث العلمي يف فرن�سا
(و�أوروبا) بالنظر للواليات املتحدة يف
جماالت تكنولوجيا املعلومات والإحياء،
تنمو وفق م�سار �أو خطاطة خمتلفة على
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�شاكلة املحاولة اخلط�أ واالنتقاد التدريجي

منطق الأقطاب الكربى امل�شعة على

لأح�سن الأفكار .هذا النموذج «الدرويني»

امل�ستوى الدويل� ،إىل جانب �أقطاب ثانوية

النابع من قاعدة االبتكار ،يجد نف�سه يف

متخ�ص�صة� .إن هذا الرتكيز يف املجال

الغالب الأعم على النقي�ض من املنطق املبني

الثقايف (على عك�س ما هو احلال بالن�سبة

على التخطيط املفرو�ض من �أعلى يف �شكل

للمجال احل�رضي)� ،ستكون له العديد من

م�شاريع كربى على الطريقة الفرن�سية .يف

املزايا� .إن تنوع املواد الدرا�سية املدرجة،

حني �أن هذا النموذج الدرويني ،بحكم منطه

والولوج املتاح �أكرث ف�أكرث للو�سائل التي

اجلامعي غري املتمركز ،والتناف�سي ،والقريب

يتطلبها البحث الدقيق (ت�ضاعفت تكلفة

من البحث الأ�سا�سي متعدد التخ�ص�صات،

املن�شورات يف الطب �أو علم الأحياء ع�رش

واملنفتح للتعاون مع ال�صناعيني ،والكفيل

مرات يف ظرف ع�رش �سنوات) ،والتنمية

بحث الطلبة والباحثني على �إبداع «نبتات

ال�صناعية ،واجلذب للطلبة والباحثني:

�صغرية» ال يكتب البقاء �إال لبع�ضها ،هو

كل ذلك يوفر مزايا للتجمعات من الدرجة

يف النهاية �أكرث فعالية من الهياكل الكربى

الأوىل مقارنة بالتجمعات الأخرى (بالطبع،

القطاعية التي حتتوي جزءا كبريا من

�إن ما هو �أ�سا�سي هنا لي�س جمموع �أعداد

البحث يف بالدنا .فهذه الفر�ضية توجد يف

الطلبة ،ولكن عدد ونوعية الباحثني) ،كما

�صلب فكرة الأقطاب التناف�سية 13الرامية

�أن ال�صناعيني يجنون بدورهم �أي�ضا فوائد

�إىل جعل فرن�سا تطبق الو�صفة الرابحة

جمة من وجود هذه التجمعات العمومية،

املوعودة يف بلدان �أخرى ،والتي تت�أ�س�س

�إذ تكون التكلفة �أقل ،حني يتم االرتباط

على املثلث املكون من اجلامعة ،واملقاوالت

فقط بثالثة �أو �أربعة �أقطاب عاملية ،بدل

الكربى ،واملقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة.

التوجه نحو �أقطاب ثانوية عديدة .فهل

لكن يبقى الت�سا�ؤل قائما عما �إذا كانت

�ست�ؤدي �شبكة الأنرتنيت �إىل تغيري هذا

هذه اجلامعات تتوافر على الو�سائل والثقافة

الواقع ؟ �ألي�س ب�إمكان ال�شبكات الرابطة ما

ال�رضورية التي متكنها من لعب دور ب�ؤرة

بني الأقطاب ال�صغرى واملتو�سطة ،بل وبني

املثلث� .إن الأمر يف الواقع ال يبدو كذلك.

الأفراد املعزولني� ،أن تلعب نف�س الدور
الذي تلعبه التجمعات املجالية ؟ ال �أظن

كيف يرتجم كل ذلك على امل�ستوى

ذلك .فبغ�ض النظر عن م�س�ألة التجهيزات

اجلغرايف ؟ لنكن وا�ضحني� :إن املنطق

املتدنية الالزمة للبحث ،يبدو يل �أن

الذي يفر�ض نف�سه هو منطق الرتكيز،

�شبكة االنرتنيت �ست�ؤدي على العك�س
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�إىل م�ضاعفة اال�ستقطاب ،وذلك عن

النووي ،وهو ما يوازي مركز الدرا�سات

طريق ت�سهيل الولوج �إىل موارد الأقطاب

النووية عندنا ،حيث كونا مركبا �أطلق

الكربى ،بف�ضل تنميتها لكل ما ال ميكن

عليه معهد التكنولوجيا لكارل�رسو .14مما

مبادلته باالت�صاالت املتاحة (�إمكانيات

ال�شك فيه �أن غرونوبل ،يف فرن�سا ،تعد

املواجهة املبا�رشة يف املجمعات الكربى)،

�أح�سن مثال لقطب مثل هذا بحكم ما

وخلق تكامل وثيق ما بني التجمعات

لها من وظائف ت�ؤهلها لتحتل موقعها يف

املادية ،وانت�شار العمل الثقايف بحكم ما

اخلريطة العاملية .بالرغم مما تتوفر عليه

يعرفه هذا الأخري من �إعادة توطني �رسيع.

املنطقة الباري�سية املو�سعة من موارد هامة،

من املحتمل جدا �أننا ب�صدد بروز �أرخبيل

�إال �أنها منظمة وم�ستغلة ب�شكل رديء

من الأقطاب من الدرجة الأوىل ،عددها
حمدود ،لكنها ت�ستند �إىل �سل�سلة من

على م�ستوى الإعداد املادي ،كما يتجلى
ذلك بو�ضوح يف احلالة املرتدية التي توجد

الأقطاب الثانوية� .إن هذا الأرخبيل العلمي

عليها �أر�ضية �ساكلي.

حتتويه احلوا�رض العاملية الكربى .هكذا،

�أية �أولويات بالن�سبة لفرن�سا ؟

�أقطابا مثل بو�سطون ،حيث ُت َ�شغِّ ل الثماين

لنذكر ب�أن اجلامعة مبعنى الكلمة مل توجد

والتقني لن نخلطه بال�رضورة مع ذلك الذي
ف�إنه من املتوقع �أن يحتوي الأرخبيل
جامعات هناك � 50.000شخ�ص ب�شكل
مبا�رش ،و� 40.000شخ�ص �آخر ب�شكل غري
مبا�رش� .إنها حتقن االقت�صاد املحلي مبا
يناهز  8ماليري دوالر �سنويا .كما �أن املدن

يف فرن�سا �إال منذ �سنة  .1968قبل ذلك،
مل يكن هناك �سوى كليات خا�ضعة يف
الغالب ل�سلطة وت�سيري مبا�رشين من طرف
الدولة� .أما التق�سيمات والتجمعات التي

املتو�سطة لن يتم �إق�صا�ؤها من هذا امل�شهد،

تلت ذلك التاريخ ،فقد كانت �سيا�سية

�رشيطة �أن تكون لها �سيا�سات م�ستقرة

حم�ضة .ثم جاءت قوانني �سافاري لتعوق،

خمطط لها على مدى زمني معقول� .إن

ول�سنوات طويلة� ،أي تطوير �أو حتديث

مدينة كارل�رسو مثال ،ا�ستطاعت ،بف�ضل

للجامعات .15بالرغم من ذلك ،ف�إن هذا

الدعم الذي لقيته من طرف مقاطعة

التطور والتحديث ح�صل بالفعل وب�شكل

بادن-فورمتربغ ودولة �أملانيا الفدرالية ،من

جيد ،خ�صو�صا �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار

ت�أ�سي�س قاعدة تكنولوجية �ضخمة .وقد

النمو الدميغرايف الهائل لأفواج الطلبة الذين

ان�ضمت م�ؤخرا اجلامعة �إىل مركز البحث

ا�ستقبلتهم اجلامعة لوحدها ،يف الوقت
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الذي �أغلقت فيه املدار�س العليا �أبوابها يف

العامل اخلارجي� .إال �أنها ،وخ�صو�صا تلك

وجههم بكيفية حذقة ،والإهمال� ،إن مل

املرموقة من بينها ،بقيت ح�صونا مغلقة يف

نقل الكراهية ،الذي �أبانت عنه فئة وا�سعة

وجه �أبناء الفئات ال�شعبية ،بل ،وهذا هو

من امل�سريين ال�سيا�سيني على التوايل �إزاء

اجلديد ،يف وجه الطبقات املتو�سطة بحكم

امل�ؤ�س�سة اجلامعية (يجب �أن ال يغيب عن

جدوى وفعالية �إ�سرتاتيجية فئات املجتمع

�أذهاننا �أن خريجي املدر�سة الوطنية للإدارة،

العليا لتاليف ولوج اجلامعة .هكذا ،فقد

وقادة ال�صناعة املنتمني لفئة التكنوقراط يف

كر�ست هذه املدار�س وظيفتها االنتقائية

الدولة ،مل تط�أ �أقدامهم اجلامعة �إطالقا،

باعتبارها وكالة توظيف ل�صالح املقاوالت

وعلى غرار الكثري من غريهم ،يبدلون كل

الكربى ،دون �أن تقدم م�ساهمتها املطلوبة

ما يف و�سعهم كي ال يلجها �أبنا�ؤهم).

يف اقت�صاد الإبداع� .إنها مل ت�شجع قط

لذلك ،وكما �أو�ضحت من قبل ،ف�إن من غري

طلبتها على �إن�شاء املقاوالت .لقد بقيت

الإن�صاف توجيه التهم للجامعة الفرن�سية.

مدار�س املهند�سني مثال حمافظة على

�إال �أن توزيع املهام التقليدية ما فتئ يفر�ض

حجمها ال�صغري دون �أن تبلغ امل�ستوى

نف�سه على اجلامعة� ،إىل جانب ال�سلبيات

املطلوب عامليا ،على �شاكلة املدار�س العاملية

الناجمة عن نق�ص التمويل ،و�ضعف

الأخرى ،متالفية بذلك الدخول مثال يف

الأداء التنظيمي ،واال�شتغال وفق العر�ض

�أي مغامرة تكنولوجية جديدة وحا�سمة.17

وم�صالح املدر�سني .يف هذا ال�سياق ،ف�إنني

ب�سبب حجمها هذا �أي�ضا ،مل تقم �أي

�أود �أن �أختم بالإ�شارة �إىل ثالثة �أورا�ش تبدو

مدر�سة من هذه املدار�س مبراجعة توجهاتها

يل حا�سمة يف امل�ستقبل املنظور:

الإ�سرتاتيجية نحو جماالت جديدة مثلما
فعلت مدر�سة البوليتكنيك يف لوزان ،عندما

حتديث املدار�س الكربى� : 16إن الإ�شكال

اجتهت �أكرث نحو تخ�ص�صات جتمع ما بني

الرئي�سي يكمن يف �أن �أغلب النا�س يعتقدون

البيولوجيا والهند�سة مثلما تفعل كثري من

ب�أنه لي�س هناك �أي م�شكل عند �إثارة

اجلامعات التقنية الكربى الأجنبية اليوم

هذه النقطة ! �صحيح �أن هذه املدار�س

يف جماالت الطاقة �أو البيئة .بالرغم من

متكنت من حت�سني تعليمها (بكيفية غري

�أن الفاعلني املبا�رشين را�ضون عن الو�ضع،

متماثلة وال�شك) ،وطورت �أن�شطة البحث

�إال �أن هناك هدرا وا�ضحا يف غياب

لديها ،كما عملت على زيادة انفتاح

ا�ستعمال الإمكانات املتاحة ،خ�صو�صا

طلبتها (بكيفية غري متماثلة كذلك) على

عندما جند عالقة القرب العائلية التي تكاد
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تربط املدار�س باملقاوالت يف جانب ،وما

ال�صناعي ،والبحث الأ�سا�سي ،والف�ضاءات

ت�ستقطبه هذه املدار�س من عقول علمية

الثقافية والنقدية .يتعني �أن يوجد يف

متوافرة يف البالد يف جانب �آخر .ما العمل

قلب هذه املنظومات االقت�صادية فاعلون

�إذن ؟ ينبغي للمدار�س �أن تزيد من هام�ش

حقيقيون تتمحور حولهم هذه املنظومات:

ا�ستقالليتها الذي يوجد اليوم يف م�ستوى

فاعلون ال مركزيون من الداخل ،مثلما هو

�أقل من اجلامعات .علينا �أن نحثها بقوة
على االحتاد والتجمع .فتجميع هذه
املدار�س مع اجلامعات من �ش�أنه �أن ي�شكل
�أحد احللول املفيدة واملجددة ،دون �أن يرقى
�إىل م�ستوى احلل الأمثل على امل�ستوى
العاملي� .إن الرهان ال يكمن يف �إ�ضافة هذه
امل�ؤ�س�سة �إىل تلك بقدر ما ينبغي الت�أ�سي�س
لإطار جمدد حقيقة وقادر على حتديث
املدار�س واجلامعات يف نف�س الوقت ،على
�أ�سا�س القبول ب�أن يكون جتريبيا ومتنوعا.

�إن�شاء �أقطاب ذات حجم دويل واالنتقال
من «ال�شبكات» �إىل «الفاعلني»  :هناك
اتفاق يتبلور تدريجيا حول �رضورة تزويد
بلدنا ببع�ض املركبات ذات البعد الدويل،
حيث تتمف�صل الوظائف الكربى التي
�سبقت الإ�شارة �إليها .املهم هنا لي�س القفز
يف الرتتيب �إىل الدرجات العاملية الأوىل
مثل ترتيب �شنغهاي من خالل الزيادة
يف احلجم ،بل احلث على �إن�شاء �أو تقوية
البيئات االقت�صادية التي حتتوي �أبعادا
تخ�ص التكوين ،واملقاوالتية ،واالبتكار
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احلال بالن�سبة لكافة امل�ؤ�س�سات اجلامعية
يف العامل ذات احلكامة ال�شفافة واملوحدة
وذات الهوية القوية .لقد �أ�صبحنا يف
فرن�سا «�أبطاال» مبا نتوافر عليه من
�شبكات تعاون مرتاكمة ومتداخلة مع
بع�ضها البع�ض .يتجلى هذا يف العديد
من املجاالت لأن ما يجري يف جمال
البحث العلمي والتعليم العايل يذكرنا مبا
نالحظه مثال يف تنظيم ال�سلطات الرتابية
مع تعدد الرتابطات اجلماعاتية� .إن �أغلب
املخابر اليوم ،توجد حتت و�صايات عدة،
كما �أن �إن�شاء �أقطاب البحث والتعليم
العايل وامل�ؤ�س�سات العمومية للتعاون
العلمي ،ميثل يف حد ذاته تقدما �إيجابيا
�إىل حد كبري .لكن من املهم عمليا �أن ال
تبقى هذه الهيئات اجلديدة جمرد بنيات
فوقية فقط ،لأن �إن�شاء بع�ض م�ستويات
التن�سيق اجلديدة يكون الدافع من ورائه
تاليف تغيري ما هو قائم .والنتيجة ؟ �إن
تكلفة التن�سيق ترتفع ،وامل�س�ؤوليات تذوب
يف الوقت الذي ت�صبح معه �إمكانيات
التغيري �أكرث �صعوبة.

اجلامعة يف قلب اقت�صاد املعرفة

مراجعة حمتويات التكوين ،خ�صو�صا
يف �سلك «الإجازة»  :ينبغي �أن ال ين�سينا

معارف �ست�ضمن �إدماجا �أح�سن يف �سوق

امل�ؤ�س�سية

ال�شغل ،مقارنة مبا هو عليه احلال يف

والتنظيمية ،االنكباب على التفكري الذي

�أ�شباه التخ�ص�صات القائمة� .إن ذلك ال

غدا �رضوريا يف حمتويات التكوين ،ملا لها

يتطابق وتقاليدنا ،ال�شيء الذي �سيتطلب

من ت�أثري يف بقية مكونات البنية برمتها.

تفكريا معمقا بالرغم من الإكراهات التي

لقد �أجنزت درا�سات عديدة بخ�صو�ص

يفر�ضها النظام حاليا .عالوة على ذلك،

معدالت الر�سوب يف الأ�سالك الأوىل من

ف�إن هذه امل�سالك اجلديدة �ستتيح لأولئك

التعليم اجلامعي ،لكن هل لدينا فكرة

الذين مكثوا ب�سبب االنتماء اجلغرايف �أو

وا�ضحة عما ينبغي �أن تكون عليه الأهداف

املولد يف تعليم من الدرجة الثانية بركوب

الرتبوية (دون احلديث عن الطرق) ودفرت

قطار النجاح واالختالط بتالميذ �أكرث

التحمالت اخلا�ص بالإجازة ؟ كما �أن

جنابة و�/أو ينتمون لفئات حمظوظة .ال

الف�صل احلايل بني �إجازات عامة و�أق�سام

يتعلق الأمر ب�إعادة النظر يف الأق�سام

حت�ضريية و�إجازات مهنية (املتخ�ص�صة

التح�ضريية التي ال تخلو من ثغرات كربى

االهتمام

احلايل

بالبنيات

�أكرث من الالزم ال من خالل عناوينها وال
يف حمتوياتها) غري منا�سب ،لذا ،ف�إنه
من الأف�ضل ا�ستلهام الفل�سفة الأمريكية
للكوليج ،للنهو�ض مب�سالك مفتوحة
متعددة االخت�صا�صات ،تركز على تكوين
الفكر النقدي ،وزرع حب التعلم جمددا
من خالل معارف �أ�سا�سية (اللغة االجنليزية
واللغات عموما ،والإعالميات ،واملعارف

الأ�سا�سية اخلا�صة باملجتمع واالقت�صاد)؛

بقدر ما لها من مزايا عديدة ،لكن �سعيا
لتحقيق التنوع والتناف�س املطلوب ما بني
امل�سالك� ،سيكون من الأف�ضل� ،إ�ضافة �إىل
امل�سالك املوجودة� ،إن�شاء م�سالك امتياز
جديدة ،مع العمل على �إدماجها يف
اجلامعات ،ليلتحق خريجوها �إما باملدار�س
الكربى ،و�إما بالأ�سالك اجلامعية على
م�ستوى املا�سرت املهني �أو البحث العلمي.
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كري�ستني مو�سالن

1

ترجمة الب�شري تامـــــر

تك�شف كري�ستني مو�سالن عن التوجهات الكربى التي يحملها اخلطاب الدويل حول الإ�صالح
اجلامعي ،والذي تروج له جمموعة من الدول واملنظمات العاملية .من ثم فهي تعمد �إىل
ا�ستخراج جمموعة من التو�ضيحات املعمارية املت�ضمنة لتلك التوجيهات املفرو�ض �أن
يعتمدها م�سار �إ�صالح التعليم اجلامعي يف خمتلف بالد العامل .كما تنتهي بفح�ص تو�صيفني
كتب عنهما الكثري ،وهما :حتويل التعليم العايل وخو�ص�صته.
عرف التعليم العايل الفرن�سي �إ�صالحات

ذلك �أن التحوالت التي تتم يف بلدنا يربرها

عديدة خالل ال�سنوات الأخرية :فبعد

اخلطاب الر�سمي باال�ستناد �إىل التغيريات

م�سل�سل بولون 2الذي انطلق �سنة ،2000

احلا�صلة لدى جرياننا ويف بع�ض البلدان

جاء قانون � 18أبريل  2006املتعلق بالبحث

ال�صاعدة (فقد �أ�صبحت ال�صني يف ظرف

العلمي ،والذي �أف�ضى �إىل �إن�شاء كل من

�سنوات قليلة مركز اهتمام كبري) ،ناهيك

الوكالة الوطنية للبحث ووكالة التقومي

عن الواليات املتحدة التي كانت وال تزال

والبحث والتعليم العايل� ،أي حينما َحدد

النموذج الذي ي�سعى اجلميع لتقليده،

القانون (حرية وم�س�ؤولية اجلامعات)

بالطبع .هكذا ،فعند توجيه �أنظارنا خارج

ال�صادر يف غ�شت  ،2007بدل القانون

حدود بلدنا ،نالحظ ب�أن التعليم العايل

التوجيهي ل�سنة  ،1948التدابري اجلديدة

�أ�صبح يف �صلب �سيا�سات العديد من

اخلا�صة بت�سيري اجلامعات .اخلال�صة

الدول الأوربية ،وعلى اخل�صو�ص منها

�أن فرق الت�سيري واملوظفني اجلامعيني

بلدان منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية.

الفرن�سيني ما فتئوا يقومون ب�إعادة مالءمة

ثم �إن التنامي الذي تعرفه اقت�صاديات

النموذج اجلامعي الفرن�سي� .إن موجة

املعرفة باعتبارها ب�ؤرة تقاطع كل من النمو

الإ�صالحات هذه ال تعني فرن�سا فقط:

االقت�صادي والإبداع والبحث العلمي،

العدد  • 2دجنرب

2009
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بو�أ اجلامعات مكان ال�صدارة �ضمن

على درجات خمتلفة� ،سيا�سات وبرامج

االن�شغاالت احلكومية ،و�أدى �إىل اتخاذ

متباينة� .إال �أن اجلدير باملالحظة هو �أن

العديد من التدابري ،من �ضمنها الت�أكد من

التوجهات املحبذة للتعليم العايل واحللول

كون م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف كل بلد

التي ارتبطت بها كانت متماثلة لدى اجلميع،3

ت�ضطلع بتكوين العاملني ذوي امل�ؤهالت

لذا ،ف�إننا �سنعمل هنا على عر�ضها ب�إيجاز.

العليا ،القادرين غدا على اال�شتغال باملعرفة
التي يتطلبها االقت�صاد اجلديد ،وعلى

�أنظمة للتعليم العايل خا�ضعة
لنف�س ال�ضرورات

الأمر يتعلق مب�سلمة كونية ،م�شددين على

من ال�صعب ر�سم لوحة �شاملة وحمددة

تي�سري االنتقال من البحث �إىل الإبداع .ففي
فرن�سا ،رفع امل�س�ؤولون �صوتهم عاليا ،وك�أن
�أن اجلامعة توجد يف �صلب نظام البحث،
يف حني �أن تعليمنا العايل كان حمدودا
جدا خالل القرن التا�سع ع�رش ،ال يزيد عن
كونه امتدادا للتعليم الثانوي .كما �أن دور
اجلامعيني �آنذاك انح�رص هو �أي�ضا ،وملدة
طويلة ،يف قيامهم بالتدري�س وحت�صيل
الرتب ،ال�شيء الذي انعك�س �سلبا على
البحث العلمي ،مما �أدى يف النهاية �إىل
�إن�شاء الهيئات الكربى املخت�صة يف هذا
املجال (كانت �أول هيئة هي ال�صندوق
الوطني للبحث العلمي الذي ت�أ�س�س �سنة
 ،1936والذي حتول فيما بعد �إىل املركز
الوطني للبحث العلمي �سنة .)1939

للتوجهات التي تعرفها �أغلب �أنظمة التعليم
العايل اليوم .لذلك ،ف�إننا �سنكتفي بالوقوف
على البع�ض من هذه التوجهات كما ت�أتى لنا
ا�ستنباطها من ت�رصيحات القادة ال�سيا�سيني
ووزراء التعليم العايل ،والوثائق التي تن�رشها
بع�ض املنظمات الدولية الكربى (مثل منظمة
التعاون والتنمية االقت�صادية واليون�سكو)،
�أو انطالقا من الأو�صاف اخلا�صة ببع�ض
الإ�صالحات كما يتم حتليلها يف بع�ض
الدرا�سات العلمية  .من امل�ؤكد �أن حمتويات
4

هذه املن�شورات خمتلفة ،و�أنها ال تتبنى نف�س
املوقف بخ�صو�ص العديد من النقط والق�ضايا،
�إال �أن ما يفرق بينها هام�شي بالنظر �إىل النربة
العامة التي تعك�سها يف النهاية ،بغ�ض النظر

�إن هذه احلركة التي جعلت من اجلامعات

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

م�ؤ�س�سات�إ�سرتاتيجيةبالن�سبةللدولةالوطنية،

بهذا البلد �أو ذاك .بالإمكان ،كما عرب عن

واكبتها يف ذات الوقت اقتناعات برزت هنا

ذلك علماء االجتماع ،رواد النزعة امل�ؤ�س�سية

وهناك يف العديد من البلدان وانبثقت عنها،

اجلديدة �أمثال جون ماير John Meyer
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وبراين روان  5Brian Rowanالك�شف عن

ذلك كل من غي نيف Guy Neave

«�سكريبتات  »Scriptsعلى امل�ستوى الدويل،

وفران�س فان فوت ،Frans Van Vught

�أي تعليمات �أو تو�صيفات معيارية تروج �ضمن

ف�إن الهدف هو االنتقال من دولة ت�ضع

املناخ امل�ؤ�س�سي للجامعات وتطرح مقرتحات

القواعد وتراقب مدى احرتامها وتطبيقها

م�رشوعة ومعايري ينبغي للم�ؤ�س�سات

�إىل دولة ت�سهر على تقييم و�ضبط قطاع

واحلكومات �أن تتبناها �إن هي �أرادت �أن تظهر

التعليم العايل .بالرغم من كون هذا

مبظهر العقالنية والفعالية .فكما فعل ه�ؤالء

التحليل يبدو ا�ستك�شافيا� ،إال �أنه اختزايل

امل�ؤلفون ،وعلى عك�س املقاربات التي �أوظفها

يب�سط امل�س�ألة.

يف الأبحاث التي �أقوم بها ،6ف�إنني �س�أحيد عن
ذلك هذه املرة لأركز يف ال�سطور املوالية على
املمار�سات العملية ملختلف الفاعلني ،والكيفية
التي يجري بها تفعيل التوجهات العامة التي
يعرفها التعليم العايل .هكذا ،ف�إنني �س�أتناول
املعايري التي تفر�ض نف�سها على �أنظمة
التعليم العايل بالرغم من �إمكانية ف�صلها
عن املمار�سات الفعلية .7هناك خم�سة معايري
ينبغي الوقوف عندها ،علما �أنها ال تخ�ص
التعليم العايل 8ح�رصا بقدر ما �أنها ت�شكل
�صدى للتحوالت التي ت�شهدها العديد من
القطاعات العمومية الأخرى.

تغيري دور الدولة

ذلك

�أن

منوذج

الدولة

الوا�ضعة

للقواعد واملراقبة لها ال ينطبق على كل
احلكومات :ففي بريطانيا مثال ،مل تكن
احلكومة تتدخل يف التعليم العايل �إال
يف جانب قليل قبل فرتة حكم تات�رش،
�إال �أنها مل تكن تقوم بتقييمه مع ذلك.
فالباحثان املذكوران (نيف وفان فوت )
9

�أغفال املكانة املركزية التي كانت حتتلها
(ومازالت) املجموعة الأكادميية يف تدبري
الأنظمة اجلامعية ،كما �أن الإدارة امل�شرتكة
ما بني اجلامعيني وال�سلطات العمومية
تزيد من �إ�ضعاف العالقة القائمة ما بني
الدولة واجلامعة كما هو مالحظ يف كل
من فرن�سا و�إيطاليا� .10إال �أنهما ي�شريان

�إن �إعادة النظر يف �أهمية وتدابري تدخل

رغم ذلك �إىل تلك اخلطاطات املعيارية

ال�سلطات العمومية يف ال�ش�ؤون اجلامعية

التي مهدت لإدخال �أدوات ت�سيري و�إدارة

تعك�س يف احلقيقة �إرادة تغيري العالقات

جديدة خا�صة بالتعليم العايل يف العديد

التي تربط الفاعلني العموميني وال�سيا�سيني

من البلدان؛ هذه الأدوات التي تركز على

مب�ؤ�س�سات التعليم العايل .كما عرب عن

النتائج �أكرث من تركيزها على املدخالت،
العدد  • 2دجنرب

2009
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مع انفتاحها �أكرث على التفاو�ض ،وتركها

يعد للدولة من دور �سوى تقييم النتائج

لهام�ش كبري بدل حتديد توجيهات تتناول

املح�صلة (�أو امل�سل�سل اجلاري تنفيذه

�أدق التفا�صيل .فاحلكومات �أ�صبحت تلج�أ

لبلوغها) ،وت�صحيح االنحرافات املحتملة

�أكرث ف�أكرث �إذن �إىل التعاقد ومنح املوارد

من خالل �آليات حتفيزية مثال.

ح�سب الكفاءة و�إىل امليزانيات العامة،
الخ .لقد تعززت هذه التطورات مع النمو
املتزايد وال�شامل مل�ساطر وكاالت التقييم
�أو االعتماد .11مبوازاة ذلك ،ف�إننا نالحظ
�إعادة تق�سيم لل�صالحيات ما بني امل�صالح
احلكومية املخففة من عدد املوظفني،
والتي �أ�ضحت تركز على مهام �إعداد
الت�صورات والقيادة من جهة ،والوكاالت
املكلفة بتنفيذ ال�سيا�سات .هكذا ،ف�إن
�إن�شاء الوكالة الوطنية للبحث ،ووكالة
تقييم البحث والتعليم العايل يف فرن�سا
يندرج �ضمن هذه التوجهات� .أخريا ،ف�إن
نقل �أو حتويل االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات
من ال�سلطات العمومية نحو امل�ؤ�س�سات،
�أو العمل على المركزيتها �أو التركيزها،
ي�شكل يف النهاية �أحد الثوابت التي تخدم
التوجه الأ�سا�سي الثاين ،والقا�ضي بـ «جعل
اجلامعات �أكرث ا�ستقاللية».

حتويل اجلامعات �إىل منظمات

فهذه اال�ستقاللية تعني نقال لالخت�صا�صات
وامل�س�ؤوليات �إىل اجلامعات .لعل �أف�ضل
و�أو�ضح مثال بهذا اخل�صو�ص هو املتعلق
بتدبري املنا�صب والأ�شخا�ص� ،إذ �أن هذه
املهمة خرجت من يد ال�سلطات العمومية
بتاتا يف كل من هولندة والنم�سا و�إيطاليا
وفرن�سا (منذ �صدور القانون املتعلق
باحلريات وامل�س�ؤوليات اخلا�صة باجلامعات
.)Loi LRU
�إال �أنه ،وكما �أبان عن ذلك التحليل الذي
قام به كل من نيل�س برون�سون Nils
 Brunssonو�سهلن اندر�سون Sahlin

 Anderssonملجموع امل�صالح العمومية،12
فالأمر يتعلق قبل كل �شيء «ببناء اجلامعات
يف �شكل منظمات» ،مبعنى متكينها من
هوية وحدود خا�صة بها مع تعزيز تراتبيتها
من الداخل ،و�إدراج كل �أ�شكال العقالنية
فيها .يف حني �أن اجلامعات �سبق و�أن
�شهدت مثل هذه امل�سارات خالل ال�سنني

�إن الهدف من وراء هذه الفكرة هو

الأخرية ،13وبات من الالزم لها القيام بتطوير

�إف�ساح املجال للم�ؤ�س�سات اجلامعية

�أدائها وفق منطق تنظيمي �أو م�ؤ�س�سي.14

لتنفذ ا�سرتاتيجياتها التنموية .من هنا ،مل

لعل من �ضمن الأهداف املر�سومة لبناء
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اجلامعات على �شاكلة املنظمات ،حتويل

�أن اجلامعات كانت يف تفاعل م�ستمر مع

عمل اجلامعيني� ،سواء ما يتعلق بتوزيع

حميطها ،و�أن ال�صورة النمطية للجامعة

املهام وعالقات ال�شغل بني اجلامعيني

املعزولة عن املجتمع لي�ست �سوى �رضبا من

وجامعاتهم (مثل تلك املوجودة ما بني

اخليال ،ف�إن �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي ما

امل�شغلني وم�أجوريهم)� ،أو حيثيات املراقبة

فتئوا يرددون ذلك املربر الذي مفاده الدعوة

والتقومي� ،أو الوزن املعرتف به لهم يف �ضبط

�إىل «�إخراج اجلامعات من �أبراجها العاجية».

الأن�شطة من خالل املهنة اجلامعية.

هكذا ،ف�إن بع�ض الدول الأوربية كالرنويج
مثال ،جل�أت �إىل �شخ�صيات �أجنبية للم�شاركة

تقوية دور امل�ساهمني

يف الهيئات اجلامعية ،بينما عمدت دول

�إن اجلامعات� ،إذا ما كان عليها �أن تكون

�أخرى (ك�أملانيا وهولندا) �إىل �إن�شاء جلان

�أكرث ا�ستقاللية بالنظر لل�سلطات العمومية،
ف�إن عليها مقابل ذلك �أن تعمل على
�إدماج �رشكائها يف �سريها العام .يرى
بع�ض الباحثني �أن ه�ؤالء ال�رشكاء هم
خارجيون ح�رصا (مثل املقاوالت ،وممثلي
املجتمع املدين ،والفاعلني الإداريني،
وال�سا�سة املحليني) ،بينما يرى �آخرون �أن من
�ضمنهم �أي�ضا ال�رشكاء الداخليون (كالطلبة

للتوجيه اال�سرتاتيجي تذكرنا مبا ي�سمى
15

«املجل�س الإداري» الذي يطلق عليه يف
الواليات املتحدة «.»Boards of trustees
من بني الدوافع الكامنة وراء هذا التوجه
�أي�ضا ،الرغبة يف تثمني البحث «املنا�سب»
الذي يفيد املجتمع وي�ستجيب للطلب
االجتماعي ،يف مقابل بحث �أكادميي �رصف
ال ي�ستهدف �سوى الفائدة العلمية .يف هذا

وم�ستخدمي املعاهد) .بغ�ض النظر عن

ال�صدد ،كان للكتاب الذي �ألفه مي�شيل

هذه املعارك اخلا�صة بحدود االخت�صا�ص،

جيبون�س � Michael Gibbonsإىل جانب

ف�إن الفكرة ب�سيطة يف حد ذاتها :ذلك �أن

م�ؤلفني �آخرين �سنة � ، 1992صدى �إيجابيا

على اجلامعات �أن ال ت�شتغل وهي منطوية

كبريا لدى �أ�صحاب القرار احلكوميني الذين

على نف�سها ،مبعنى �أن عليها الربط ما بني

ح�صل لديهم االقتناع ب�أطروحة الكتاب

م�صاحلها الأكادميية ،بل جعل هذه امل�صالح

الداعية �إىل �رضورة الإ�رساع باالنتقال من

تابعة للرهانات املتبعة من طرف الفاعلني

النمط  1املتعلق بالو�ضعية احلالية� ،إىل

املعنيني بالأن�شطة اجلامعية .بالرغم من

النمط  2الذي يعك�س ت�صورا مل�ستقبل

�أن العديد من الأبحاث التاريخية �أو�ضحت

جمتمع املعرفة.17
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االنخراط يف منطق
اخلو�ص�صة
ميكن اعتبار هذا التو�صيف املعياري الرابع،
من دون �شك ،الأقل جتان�سا .وهو ينطوي
على ثالثة توجهات غري حا�رضة جميعها
يف نف�س الوقت ويف كل البلدان .تتعلق
الأوىل بالعمل على ت�شجيع �إن�شاء وتطوير
التعليم اخلا�ص ،ق�صد �إف�ساح املجال لأكرب
عدد من الطلبة لولوج تعليم حمدود جدا
ومرتبط بالقطاع الثالث ،ق�صد �سد النق�ص
احلا�صل يف العرو�ض اخلا�صة بهذا النوع
من التكوين .جند هذا الو�ضع يف كل
من الربتغال والدول ال�شيوعية �سابقا يف
�أوروبا منذ �سقوط حائط برلني� .إال �أن هذا
التوجه يبقى نادرا مع ذلك ،لأن �أغلب

�إىل تنويع مواردها وجلب التمويالت من
القطاع اخلا�ص� ،سواء يف �شكل عمليات
م�ساعدة� ،أو تعاقد خا�ص بالبحث مع
املقاوالت� ،أو مقابل القيام ببع�ض اخلدمات
العمومية ،بل وحتى زيادة ر�سوم ت�سجيل
الطلبة .ففي �أملانيا مثال ،كانت الدرا�سات
العليا جمانية� ،إىل �أن �أ�صدرت املحكمة
الد�ستورية يف يناير  2005قرارها بفر�ض
ر�سوم على الت�سجيل مت الأخذ بها تدريجيا
من لدن املقاطعات الأملانية الواحدة تلو
الأخرى .كما مت الرفع من �سقف هذه
الر�سوم �أي�ضا يف بريطانيا .يف جانب �آخر،
يف بع�ض الدول ،مثل �أ�سرتاليا وبريطانيا،
ي�سهم الطلبة الأجانب ب�شكل كبري يف
الرفع من االعتمادات اخلا�صة للم�ؤ�س�سات
اجلامعية لكونهم ي�ؤدون ر�سوما �أعلى من

هذه املعاهد اجلديدة تركز على بع�ض

تلك التي ي�ؤديها �أبناء البلد (�أو بع�ض

التخ�ص�صات املحددة بحيث ال جمال

اجلاليات كما هو احلال يف بريطانيا).

ملقارنتها باجلامعات العمومية الكربى:
فهي ال تقرتح جمموعة متكاملة من املواد

يق�ضي التوجه الثالث ،وهو الأكرث انت�شارا،

الدرا�سية ،بل تتوجه نحو تكوينات ممهننة،

بنقل طرق احلكامة والتدبري املعمول بها

�إىل جانب حمدودية �أن�شطة البحث فيها.

يف القطاع اخلا�ص �إىل اجلامعات .ف�أغلب
الأبحاث التي �أجريت حول اجلامعات

التوجه الثاين منت�رش �أكرث ،وهو �إحدى

خالل �سنوات ال�ستينات وال�سبعينات كانت

النتائج التي تولدت عن التحول يف العالقة

ت�ؤكد على اخل�صو�صيات التنظيمية التي

ما بني اجلامعات وال�سلطات العمومية.

متيز هذه الأخرية ،بينما �شاهدنا خالل

ف�أمام القيود املفرو�ضة على امليزانية ،بد�أت

الثمانينات والت�سعينات حتوال يف خطاب

هذه الأخرية ت�شجع اجلامعات على اللجوء

هذه الأدبيات التي بد�أت ت�ستخدم مفاهيم
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�أو

فهو ناجت يف احلقيقة عن توجه �آخر لكونه

جديدة مثل «اجلامعات املقاوالتية»

«اجلامعات اخلدماتية» .19من جانبهم،

يرمي ،ولو نظريا على الأقل� ،20إىل م�ساعدة

ف�إن �أ�صحاب القرار على م�ستوى ال�سلطات

الطلبة واجلامعيني على توجيه اختياراتهم

العمومية �أخذوا يلجئون �أكرث ف�أكرث �إىل

�ضمن �سوق �شمولية لعرو�ض التكوين.

18

ا�ستخدام لغة م�ستمدة من جمال التدبري،
داعني �إىل �إدخال الآليات التجارية بل
التجارة باملرة يف تدبري امل�ؤ�س�سات وت�سيري
�أنظمة التعليم العايل.
لقد حلت بدل النظام الوطني املحايد ن�سبيا
فكرة �إيجاد م�ؤ�س�سات متناف�سة فيما بينها
تعمل جاهدة من �أجل حت�صيل املوارد
النادرة واال�شتغال يف بع�ض املجاالت
الإ�سرتاتيجية .لعل من بني �أو�ضح النتائج
املتمخ�ضة عن هذا التطور ،العمل بامل�ساطر
اخلا�صة بالتناف�س بني امل�شاريع� .إن الربنامج
الأخري امل�سمى «املبادرة املمتازة» يف �أملانيا،
ي�سعى �إىل التعرف على عدد حمدود من
اجلامعات والربامج وجماالت البحث التي
�سوف تخ�ص�ص لها ميزانيات مببالغ هامة،

التمــو�ضع يف �أفق عاملي
ات�سمت

الأن�شطة

للجامعة

العلمية

واجلامعيني على الدوام بال�صبغة العاملية ،بل
وال�شمولية �أي�ضا ،عدا فرتات ال�رصاع التي
يح�صل فيها بال�رضورة انطواء داخل املجال
الوطني .باملقابل ،فاملعتاد �أن هذا الأمر ال
ينطبق على التعليم �إال ب�شكل حمدود.
�إال �أن املالحظ خالل العقود الأخرية هو �أن
احلركية الكبرية للطلبة واجلامعيني باتت
ت�شكل م�صدرا للدخل ،بل �إنها �أ�صبحت
بالن�سبة لبلد مثل �أ�سرتاليا �أحد املكونات
الأ�سا�سية

مليزان

جتارتها

اخلارجية؛

ال�شيء الذي �أكدته درا�سة كل من كورت

ومتويل عدد حمدود من �شبكات البحث

الر�سن  Kurt Larsenوفان�سان النكران

املو�ضوعاتية املتقدمة ( RTRAبفرن�سا)،

، Vincent Lancrin

�أبانت

�إىل جانب برنامج «كامبي�س» الذي و�ضع

عما لهذه املبادالت املرتبطة بتكوينات

بغر�ض التعرف على ع�رش جامعات ذات

خم�ص�صة للخارج من انعكا�سات على

االمتياز يف فرن�سا؛ كلها �أمثلة �شاهدة

امليزانية والتجارة .دون �أن ننكر الأهمية

على ظهور �أدوات ت�سمح بالتمييز ما بني

املالية املتزايدة لهذه النواة الأوىل ل�سوق

خمتلف امل�ؤ�س�سات بح�سب كفاءة كل

عاملية للتكوينات ،ف�إنه من املفيد الإ�شارة

منها� .أما الرتتيب على امل�ستوى الدويل،

يف ذات الوقت �إىل ما يواكبها من حركة
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معيارية �شاملة ،هي �أي�ضا مفادها �إ�ضفاء
القيمة على كل ما هو دويل �أو بالأحرى
كل ما هو خارجي �أو �أجنبي� .إن الإعالن
عن عدد الطلبة الأجانب الذين يتم
ا�ستقبالهم� ،أو عدد الدكاترة الذين يتم
توظيفهم من خارج احلدود� ،أو ن�سبة
الأ�ساتذة الأجانب �ضمن هيئة التدري�س
ككل� ،أو عدد الأ�ساتذة الذين قاموا بن�رش
�أعمالهم يف جمالت دولية �أو وجهت لهم
دعوات لإلقاء حما�رضات يف اخلارج،
ت�شكل كلها معيارا للجودة العلمية،
بحيث كلما ارتفعت هذه الأرقام اع ُترب
ذلك �إيجابيا.
من بني النتائج التي متخ�ضت عن هذا
التطور ،وهي يف ذات الوقت �أحد حمركاته،
ظهور م�سار عابر حلدود الدول ،يعمل
على ت�سهيل هذه املبادالت العلمية وجعلها
�أكرث كثافة .نتحدث هنا بالطبع عن م�سار

الرتكيز على تو�صيفني خا�صني
�إن الك�شف عن هذه التوجهات املتحكمة
يف الإ�صالحات التي ت�شهدها �أنظمة
التعليم العايل لي�س �سوى مرحلة بالطبع.
فهو يطرح عددا من الأ�سئلة �أكرث مما يقدم
�أجوبة .ب�إمكاننا الت�سا�ؤل عن �أ�صل هذه
التوجهات وكيفية انت�شارها وملاذا تتكرر
من هذا البلد �إىل ذاك .لكن ينبغي �أي�ضا
فح�صها عن قرب ،وتدقيق االختالفات �أو
االنحرافات التي تعرتيها ال حمالة ،كما �أن
علينا االهتمام ،وب�شكل �أدق ،بالكيفية التي
يتم بها تفعيل هذه التوجهات ،والوقوف
على التغريات امللمو�سة التي ترتبت عنها.
و�أخريا ،فالأمر ي�ستوجب «الإثبات» مبعنى
الك�شف عن الديناميات العميقة التي تقع
وراء هذه الت�صورات امل�شرتكة لدى القائمني
على هذه الإ�صالحات.
نظرا ل�صعوبة القيام بهذه التحريات

بولون الذي يعمل على مالءمة تنظيم

بحكم �ضخامتها ،فقد كان لزاما اللجوء

التكوينات و�ضمان احرتام املعايري امل�شرتكة

�إىل االختيار .االختيار الأول هو �أننا لن

للجودة ما بني الدول املوقعة ،بالرغم من �أن

نحتفظ ،من بني التو�صيفات اخلم�سة،

تطوير م�سارات اعتماد التكوينات اخلا�صة

�سوى بتو�صيفني اثنني يفر�ضان نف�سهما

بالت�سيري ،متر هي �أي�ضا عرب وكاالت تقرتح

على �أنظمة التعليم العايل� ،أال وهما التدويل

خدماتها على امل�ستوى الدويل ،ال�شيء

واخلو�ص�صة .وما يربر هذا االختيار جزئيا

الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل املالءمة ما بني

هو وجود عدد كبري من الأبحاث التي

خمتلف املمار�سات يف هذا املجال.

تناولت مو�ضوع حكامة الأنظمة اجلامعية
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(�أي العالقات ما بني الدولة واجلامعات

من م�صدر االعتمادات التي يتم جمعها،

وم�س�ألة ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات ودور الأطراف

بل �أي�ضا من خالل التحول الذي ت�شهده

املعنية يف �إدارتها) .ثم كان علينا بعد ذلك

�أ�شكال منح التمويالت العمومية وجلوئها

حتديد الآفاق التي �سيتم تف�ضيلها بغية

املتزايد �إىل �آليات �أكرث تناف�سية تركز �أكرث

ا�ستك�شاف هذين التو�صيفني .هكذا ،فقد

على النتائج وامل�شاريع.

جل�أنا �إىل االعتماد على �أ�شهر الدرا�سات
التي تناولت كال منهما .ف�أما ال�صنف الأول

هذا املو�ضوع اخلا�ص بتحول �أ�شكال عمل

من هذه الدرا�سات ،ف�إنه يعر�ض الو�ضع

الهيئات العمومية هو الذي جنده بال�ضبط

القائم ،وال يكتفي بتقدمي الوقائع والأرقام

يف �صلب الدرا�سة التي �أجنزها راجاين نايدو

بل يتعداها �إىل الك�شف عن التوجهات

 ،Rajani Naidooفقد �أكد هذا الباحث

واال�سرتاتيجيات املعلنة التي كانت وراء

�أنه من اخلط�أ فهم التطورات التي يعرفها

�إنتاجها؛ يف حني �أن ال�صنف الثاين يتبنى

التعليم العايل الربيطاين باعتبارها تخليا

مقاربة ت�أويلية تعك�س الديناميات ال�ضمنية

للدولة عن هذا القطاع وترك مقاليده لقوانني

النابعة �إىل حد ما عن الإرادة والقيادة

ال�سوق .على العك�س من ذلك ،فمنذ �سنوات

املتحكمة يف التطورات اجلارية ،تلك التي

حكم تات�رش ،ما فتئت الدولة تتدخل �أكرث

ت�ضفي معنى على هذه الأخرية.

م�ستخدمة �آليات جتارية ق�صد تعزيز قدرات
القيادة والت�سيري .هذه الروابط املبتكرة وغري

فيما يتعلق ب�أ�شكال خو�ص�صة التعليم العايل،

امل�ألوفة ما بني الدولة وال�سوق ،هي التي ت�شكل

ف�إن درا�سة بينيدوتو لوبوري Benedetto

اجلدة يف �أ�صالة التحوالت التي يعرفها هذا

 Leporiا�ستندت �إىل بحثني �أوروبيني �أجنزا

القطاع �إىل جانب قطاعات عمومية �أخرى

بغية الك�شف عن مدى الرتاجع الذي عرفته

يف بريطانيا .22هكذا ،ف�إن اخلو�ص�صة ال

املوارد العمومية املخ�ص�صة فعليا مل�ؤ�س�سات

متر عرب انزالق ما هو عمومي نحو القطاع

التعليم العايل وجلوئها �إىل تنويع م�صادر

اخلا�ص ،ولكن بتو�سيع جمال تدخل الأول

التمويل وحتديد �أنواع التمويل اخل�صو�صي

من خالل تعبئة وتقوية الثاين.

التي تقوم بتعبئتها .و�إذا ما الحظ امل�ؤلف
ب�أن هذه التحوالت ،با�ستثناء بريطانيا ،كانت

�أما بالن�سبة للتو�صيف الثاين ،فلكون

حمدودة ،ف�إنه ي�ؤكد �إىل جانب ذلك �أن

التدويل �أ�صبح ان�شغاال عامليا ،فقد

«اخلو�ص�صة» ال ميكن قيا�سها فقط انطالقا

بات من الالزم الإ�شارة �إىل ال�رسعة التي
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�أ�صبحت تعرفها هذه الظاهرة بالرغم من

ي�ستكمل حتليل حالة التدويل هذه ،من

كونها ما زالت حمدودة يف الواقع .كما

خالل املقاربة الت�أويلية التي جندها لدى

ال ينبغي التقليل من �أهمية التنوع الذي

الباحث �سيمون مارجين�سون Simon

يعرفه هذا امل�سار :فاالمتداد وال�رشوط
واحلوافز اخلا�صة بالتدويل غري متماثلة
عرب مناطق العامل كما �أو�ضح ذلك
ا�ستيفان فان�سان النكران Stephan

 ،Vincent-Lancrinفقد تناول هذا
الأخري� ،إىل جانب �أعداد الطلبة وتيارات

 .Marjinsonفهذا الأخري مل يركز
على املعطيات الكمية ،بقدر ما حاول
الك�شف عن الداللة اخلفية لهذه امل�سارات
ال�شمولية .يب�سط هذا امل�ؤلف �أطروحة تعد
من بني الأطروحات القوية بنف�س القدر
الذي ُت�شكل به مو�ضوع نقا�ش؛ يتعلق
الأمر بحركة الهيمنة والتعميم التي يعرفها

تنقالتهم ،خ�صائ�صهم الرئي�سية وخمتلف

النموذج الأمريكي بالن�سبة لكافة الأنظمة

اال�سرتاتيجيات التي يتم تطويرها على

اجلامعية .التدويل بهذا املعنى ،ال ميكن

امل�ستوى الوطني ،كما �أن هذا امل�ؤلف

ح�رصه فقط يف وجود تيارات مادية ،بل

طرح �أ�سئلة بخ�صو�ص التكلفة املرتتبة

�إنه يت�ضمن على اخل�صو�ص ،يف نظر نف�س

عن هذه اال�سرتاتيجيات.

الباحث ،م�ؤثرات ثقافية ورمزية ومعيارية.
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علماء املغرب ورهان �إ�صالح التعليم
بجامعة القرويني
�آ�سية بنعدادة
جامعة حممد اخلام�س�-أكدال ،الرباط
جوابا على وثيقة «املذهب التعليمي» التي و�ضعتها جلنة الرتبية والثقافة يف �سياق �إعداد
املخطط اخلما�سي ( )1964-1960الذي ا�ضطلعت بو�ضعه حكومة عبد اهلل �إبراهيم منذ
�أبريل � ،1959أعدت رابطة علماء املغرب ،التي ت�أ�س�ست �سنة  ،1960م�شروعا لتطوير
التعليم الديني و�إقرار جامعية القرويني» (انظر الن�ص �صحبته) .يف هذه املقالة ،تقدم
الأ�ستاذة �آ�سية بنعدادة ت�أطريا تاريخيا يذكر باملالب�سات التي حتكمت يف رد فعل الرابطة،
والنقا�ش الذي قاد �إىل ال�صيغة اجلديدة التي اتخذها التعليم الديني مبختلف كليات
جامعة القرويني.
يدخل «م�رشوع رابطة علماء املغرب» يف

التقدمي ،بتتبعنا ملراحل هذه املواجهة منذ

�إطار الدفاع عن التعليم الأ�صيل الذي

الفرتة اال�ستعمارية و�إىل ا�ستقالل املغرب،

ُيج�سده جامع القرويني ،ورف�ض الإ�صالح

ق�صد فهم الظروف التي جعلت رابطة

الذي تقدمت به وزارة الرتبية الوطنية غداة

علماء املغرب تقرتح يف ال�ستينات من القرن

ا�ستقالل املغرب .فهل هذا املوقف جديد� ،أم

الع�رشين م�رشوعا لتطوير التعليم الديني

يدخل �ضمن م�سل�سل املواجهة التي كانت

و�إقرار جامعية القرويني.

قائمة با�ستمرار بني علماء القرويني وبني
متزعمي الإ�صالح يف فرتة احلماية ؟

كان التعليم العايل يف املغرب ،عند دخول
اال�ستعمار ،منح�رصا يف جامع القرويني الذي

يبدو �أن علماء القرويني كانوا يرف�ضون

كان يعترب املركز التعليمي الأول والأ�سا�سي،

الإ�صالحات املنبثقة من خارج هذه

وذلك على امتداد قرون عدة .وقد عرفت

امل�ؤ�س�سة ،ذلك ما �سنو�ضحه يف هذا

القرويني تراجعا منذ القرن اخلام�س ع�رش،
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وبلغ هذا التقهقر ذروته يف القرن التا�سع

املحاوالت باءت بالف�شل ،حيث ووجهت

ع�رش وبداية القرن الع�رشين ،على الرغم من

مبعار�ضة �شديدة من طرف بع�ض العلماء

املحاوالت الإ�صالحية التي قام بها بع�ض

املت�شبثني بالتقليد �أو الراف�ضني لتدخل دولة

ال�سالطني ال�سعديني والعلويني.

�أجنبية يف الأمور الدينية ،والذين يعتربون

بعد فر�ض احلماية على املغرب� ،أن�ش�أ
الفرن�سيون �إىل جانب هذا النظام التعليمي
التقليدي ،نظاما تعليميا ع�رصيا متنوعا
يقوم على �أ�سا�س عن�رصي طبقي ،حيث
�أحدثت ثالثة �أنواع من التعليم  :تعليم
�أوروبي خا�ص باجلالية الأوربية ،تعليم
فرن�سي �إ�رسائيلي يف مدار�س الرابطة
الإ�رسائيلية الدولية ،وتعليم �أهلي خا�ص
باملغاربة امل�سلمني ،وهو نوعان  :تعليم
للعامة وتعليم للنخبة.
لكن هذا التعليم اال�ستعماري العن�رصي
الذي �أدخلته احلماية� ،أحدث هزة عنيفة
يف �صفوف علماء القرويني وطلبتها،
ودفع بفئة منهم للدفاع عن فكرة �إ�صالح
التعليم الأ�صيل .وبالفعل ،قامت حماوالت
لإ�صالح هذه امل�ؤ�س�سة منذ ال�سنوات الأوىل
للحماية ،وذلك مببادرة من املخزن ،وبرغبة

الإ�صالح نوعا من اخلروج عن الدين.
�إال �أن مد الإ�صالح بالقرويني مل
يتوقف ،حيث قامت عدة حماوالت
�أخرى �أ�سفرت عن �صدور ظهريين يف
مار�س  1931و ،1932ينظمان التعليم
بالقرويني وي�ؤ�س�سان جمل�سا �أعلى للتعليم
الإ�سالمي ،ويق�سمان الدرا�سة بالقرويني �إىل
ثالثة �أ�سالك ،ويحددان بدقة مواد الدرا�سة
وكيفية تدري�سها ،وينظمان �أوقات الدرا�سة،
وطرق اجتياز االمتحان فيها ،ويدخالن
علوما ومناهج جديدة ،بالإ�ضافة �إىل
�إ�صالحات مادية تتعلق برجال التعليم،
العال يتقا�ضى راتبا �شهريا.
حيث �أ�صبح
مِ
لكن هذه الإجراءات �أثارت عا�صفة من
االحتجاجات واملظاهرات من بع�ض العلماء
الذين رف�ضوا �إ�سناد هذه املهمة للعلماء
املوظفني رغبة يف احلفاظ على امتيازاتهم،

من �سلطات احلماية التي كانت تخ�شى

مما �أدى �إىل ت�أجيل تطبيق جزء من هذا

علماء القرويني ملا ي�سببونه من �ضيق لنفوذ

التنظيم حتى نهاية الأربعينات .ويف

فرن�سا باملغرب .فعمدت �سلطات احلماية

الثالثينات ،ثم �إحداث التعليم احلر ذو

�إىل مراقبة حماولة الإ�صالح تلك ،كما

التوجه العربي الإ�سالمي باعتباره رد فعل

تبنت مطلب حتديث القرويني .لكن هذه

وطني ،لقي دعم زعماء احلركة الوطنية.
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لذلك ورث املغرب امل�ستقل تعليما متنوعا

مر�سوم يف �أبريل  1959ت�أ�س�ست مبوجبه

ومتنافرا ،فبات من ال�رضوري وامل�ستعجل

جلنة املخطط اخلما�سي ()1964-1960

�إ�صالح هذا القطاع ،وكانت هذه هي

التي انبثقت عنها خطة الإ�صالح للجنة

املهمة الرئي�سية التي �شغلت بال امل�س�ؤولني

الرتبية والثقافة .وقد �أ�سفرت �أعمال هذه

منذ ال�سنوات الأوىل لال�ستقالل ،حيث مت

اللجنة عن �صياغة تقرير يحمل عنوان

�إعداد �إ�صالحات متتالية مل تطبق دائما.

«املذهب التعليمي» ،وي�ضم جملة من

ن�شري بهذا اخل�صو�ص �إىل ما يلي:

املبادئ والأهداف �أهمها توحيد التعليم؛
حيث الحظت اللجنة �أن هذا التنوع يف

ت�شكلت �أول جلنة ر�سمية ملعاجلة �ش�ؤون

التعليم (فرن�سي ،عربي ،مزدوج) ي�شكل

التعليم ،وهي اللجنة امللكية لإ�صالح

ال�سبب الأول يف امل�شاكل التي يتخبط

التعليم التي عقدت �أول اجتماع لها يف 8

فيها النظام الرتبوي املغربي .من ثم ،بد�أ

�شتنرب  ،1957وكانت ت�شمل ممثلني عن

التفكري يف توحيده و�إن�شاء مدر�سة وطنية

جميع �أ�صناف التعليم املوجودة باملغرب.

مغربية موحدة� .ستواجه حماوالت توحيد

وقد خرجت هذه اللجنة باختيارات �أ�سا�سية،

التعليم عدة �صعوبات؛ ف�إذا كان هناك

هي املبادئ الأربعة ال�شهرية  :التعميم

�إجماع حول املبد�أ ،ف�إن االختالف كان كبريا

والتوحيد والتعريب واملغربة .كما اهتمت

حول الطريقة ،حيث ظهرت ثالثة توجهات

ب�إ�صالح التعليم بجميع م�ستوياته ،وفيما

متباينة بهذا ال�ش�أن :موقف يرى و�ضع

يخ�ص جامع القرويني� ،أو�صت بتحويل

م�س�ألة توحيد النظام التعليمي يف �إطار

ال�سلك العايل للقرويني ومدر�سة بن يو�سف

التعليم الفرن�سي الإ�سالمي املوروث عن

�إىل كلية للآداب وكلية لل�رشيعة ،لكن هذا

اال�ستعمار ،وموقف ثان يدافع عن التوحيد

الإ�صالح مل يرق جميع الأطراف ،لذلك

يف �إطار تعليم ع�رصي معرب على منوال

مت تكوين جلنة ثانية لإ�صالح التعليم يف

املدار�س احلرة� .أما املوقف الثالث ،فقد دافع

�أبريل  ،1958وكانت �أول خطوة يف �سبيل

عن التوحيد يف �إطار التعليم الأ�صيل

تعميم التعليم.

واعتربه كفيال باحلفاظ على ال�شخ�صية
الثقافية املغربية الإ�سالمية.

غري �أن �أهم تغيري حدث يف ال�سيا�سة
التعليمية مت مع و�صول حكومة عبد اهلل

�أما وزارة الرتبية الوطنية ،التي كان ير�أ�سها

�إبراهيم يف دجنرب  ،1958حيث �صدر

�آنذاك عبد الكرمي بن جلون ،فقد تبنت
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توحيد التعليم يف �إطار النظام الفرن�سي

هذه امل�ؤ�س�سة ،و�أكدوا �أن هذه القرارات

الإ�سالمي� ،أي حول التعليم املزدوج.

مت�س مبكانة القرويني وب�إ�شعاعها العلمي

بذلك ،كانت م�س�ألة التوحيد بالن�سبة

الذي جتاوز املغرب ،وجعل من فا�س عا�صمة

للتعليم الأ�صيل تعني �إدماجه يف التعليم

العلم ال للمغرب فقط ،بل ولأقطار غرب

الع�رصي.

�إفريقيا كذلك.

تتلخ�ص الإجراءات التي عزمت الوزارة

لقد اجتمع حوايل خم�سون عاملا بنزل «باليما»

تطبيقها يف م�ستهل ال�سنة الدرا�سية

بالرباط ،منهم حممد بن عبد ال�سالم الطاهري،

 1961-1960بالن�سبة للتعليم الأ�صيل،

و�أحمد الودغريي ،وحممد ج�سو�س ،وحممد

يف جمموعة من التوجهات ،منها� :إدماج

بن عثمان ال�شامي ،وحممد عمور ،وعبد

الطور الأول من هذا التعليم وال�سنوات

الرحمن البوزدي ،و�أحمد اليزمي ،وحممد بن

الأوىل من الثانوي اخلا�ص به يف التعليم

ها�شم العلوي؛ وبعد درا�سة �أو�ضاع التعليم

الع�رصي؛ تقلي�ص تدري�س العلوم الدينية

الأ�صيل والعراقيل التي تواجهه ،قرروا عقد

وعلوم اللغة العربية ،والرتكيز على اللغة

م�ؤمتر لدرا�سة التطورات الهادفة لإ�صالح هذا

الأجنبية ،بالإ�ضافة �إىل �إلغاء الق�سم

التعليم ،وتطوعوا مبائة درهم من كل عامل

النهائي يف كل من جامعة بن يو�سف

و�أمنوا على ذلك حممد بن عثمان.

مبراك�ش واملعهد العايل بتطوان ،مما يعني
�إلغاء العالمِ ية .ومن التدابري التي اتخذت:
تعيني مدير للقرويني متخرج من غري �سلك

انعقد امل�ؤمتر بالرباط يومي  18و� 19شتنرب
 ،1960و�شارك فيه نحو  400عامل

التعليم الإ�سالمي ،وتوظيف �أطر بعيدة عن

ميثلون جميع الأقاليم املغربية ،ونددوا فيه

خريجي القرويني �أو �سلك التعليم بها.

بامل�ضايقات التي تلحق التعليم الأ�صيل
وتالحق العربية بوجه عام ،وبالنظرة

لكن عمل الوزارة ا�صطدم مبعار�ضة

االحتقارية التي كان ينظر بها لعلماء

�شديدة من علماء التعليم الأ�صيل ،الذين

القرويني؛ حيث كانوا يو�صفون «ب�أوالد

َرف�ضوا خمطط  ،1964-1960واعتربوا

�أحمد» �أو �أبناء «اللغ» .ومن القرارات التي

تلك الإجراءات انزالقا باملغرب امل�سلم نحو

اتخذها امل�ؤمتر ،رف�ض العمل بالربامج

الالدينية .كما اعتربوا تعيني مدير للقرويني

التي تدمج التعليم الديني يف الع�رصي،

من غري علمائها طعنا يف كفاءة خريجي

ورف�ض املدير واملوظفني اجلدد املعينني يف
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القرويني .كما �أعلنوا يف هذا امل�ؤمتر عن

احلق لعلمائها يف ولوج الوظائف العمومية

ت�أ�سي�س رابطة علماء املغرب ،ويف ،1961

كغريهم ،ويف اال�ستفادة من التقاعد.

عني عبد اهلل كنون �أمينا عاما لها .ويف ذات
ال�سياق حررت الرابطة م�رشوعا لإ�صالح
التعليم الأ�صيل حتى ي�ستمر يف �أداء الر�سالة
املنوطة به ،والتي تتجلى يف املحافظة على
الرتاث الثقايف الإ�سالمي العربي .ي�ؤكد ن�ص
امل�رشوع على االعرتاف بجامعة القرويني
وتعليمها و�شهاداتها ،وبا�ستقالل �إدارتها
حتت �إ�رشاف وزير الرتبية الوطنية اعرتافا
ر�سميا ،وتويل �أمر �إدارتها من خريجيها،
و�إحداث كليتني للغة العربية و�أ�صول الدين؛
تكون �إحداهما مبراك�ش والأخرى بتطوان
لتعوي�ض الق�سم النهائي الذي كان باملدينتني،
و�ألغتهما الوزارة ال�سابقة التي كان يرت�أ�سها
عبد الكرمي بنجلون ،مع احتفاظ املعاهد
الثانوية الإ�سالمية برباجمها وا�ستقاللها
الذاتي ،وتطويرها ،و�إدخال اللغات الأجنبية
يف نطاق حمدود .كما تبنى امل�رشوع فكرة
االحتفاظ بالطور الأول مع مراعاة �سن
القبول على �رشط �إحداث �سنة �إعدادية �إىل
جانبه ،يه َّي�أُ فيها الطلبة املتقدمون يف ال�سن،
والذين حفظوا القر�آن ولهم �إملام �أويل بالعلوم
الإ�سالمية والعربية لاللتحاق بالثانوي.
كما ين�ص امل�رشوع على االعرتاف مبعادلة
�شهادات القرويني من عاملية فما دونها
مع �شهادات الكليات الع�رصية ،وتخويل

جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�رشوع الرابطة تبنى
لهجة �شديدة جدا اعتربت التدابري التي
اتخذتها احلكومة لإ�صالح التعليم التقليدي
مبثابة خطة ت�سعى ل«الق�ضاء على التعاليم
الإ�سالمية واللغة العربية وانزالقا باملغرب امل�سلم
نحو الالدينية وتركيزا للغة الأجنبية ،»...الأمر
الذي يبدو اليوم غري منا�سب مع طبيعة
الإ�صالحات مو�ضوع االحتجاج.
يف غ�شت  ،1961قدمت الرابطة
ن�سخة من هذا امل�رشوع للديوان امللكي،
ولأع�ضاء اللجنة التي �ألفها امللك احل�سن
الثاين ملناق�شة امل�شاكل التي يتخبط فيها
التعليم ب�صفة عامة .كانت هذه اللجنة
تتكون من بع�ض الوزراء وهم وزير
الرتبية الوطنية حممد ر�شيد ملني ،ووزير
االقت�صاد الوطني واملالية حممد الدويري،
ووزير الدولة املكلف بال�ش�ؤون الإ�سالمية
عالل الفا�سي ،والوزير املنتدب يف ال�شغل
وال�ش�ؤون االجتماعية عبد القادر بنجلون.
كما تو�صل الأمني العام لرابطة العلماء
عبد اهلل كنون بجواب من هذين الأخريين
يدعمان فيه م�رشوع الرابطة ،و َيعِ دان
ب�أخذه بعني االعتبار �أثناء مناق�شة اللجنة
مل�سائل التعليم.
العدد  • 2دجنرب
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بالفعل ،يف فرباير � ،1963صدر ظهري

كما �أعطى الظهري لهذا التعليم الأ�صيل

يعيد تنظيم جامعة القرويني حتى

تنظيما مياثل تنظيم التعليم العايل

«ت�ستمر كما كانت دائما يف املا�ضي يف

الع�رصي بجامعة الرباط ،ويجعل من

مهمتها التاريخية» ،واملتمثلة يف احلفاظ

جامعة القرويني م�ؤ�س�سة عمومية تخ�ضع،

على الفكر الإ�سالمي ون�رشه يف املغرب

من حيث ال�سلطة القانونية ،لوزارة الرتبية

العربي .ومن ثم ،تتحدد مهمتها يف

الوطنية التي تدير �ش�ؤونها وزارة املالية،

تكوين متخ�ص�صني يف العلوم الدينية

وتتكون من كلية ال�رشيعة بفا�س ،وكلية

واللغة العربية ،وتنمية البحث العلمي يف

اللغة العربية مبراك�ش ،وكلية �أ�صول الدين

جمال ال�رشيعة الإ�سالمية واللغة العربية.

بتطوان ،ولها جمل�س ورئي�س.
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ملحق

ن�ص وثيقة «م�شروع رابطة علماء املغرب لتطوير التعليم الديني
و�إقرار جامعية القرويني» *1961
ظلت جامعة القرويني واملعاهد الإ�سالمية ولن تزال منذ �أحد ع�رش قرنا تواكب خمتلف
التيارات احل�ضارية املتعاقبة على هذه الأمة وحتتل مركز القيادة فيها وتوجهها الوجهة
ال�صاحلة املفيدة فكان �أن �أ�صبحت بف�ضل ذلك قبلة مقد�سة تتجه �إليها �أنظار املهتمني
مب�صري العروبة والإ�سالم.
وما من �أحد يف هذا الوطن – مهما تكن م�شاربه و�أهوا�ؤه – ي�ستطيع �أن ينكر على
القرويني �أنها كانت دوما ال�شعلة الأوىل جلميع احلركات الإ�صالحية التي يزخر بها
تاريخ املغرب.
ومواقف �أبناء القرويني و�أ�ساتذتها منذ �صدور الظهري الرببري واالعتداء على عر�ش
املغرب يف �شخ�ص حممد اخلام�س مواقف خالدة م�شهورة �أثارت حفائظ عنا�رص ال�رش
وجراثيم الف�ساد التي �أ�صابت هذه الأمة �إبان االحتالل الأجنبي.
وكان من امل�ؤكد عند امل�ؤمنني بالقرويني كمعقل للإ�سالم وح�صن للغة العربية واحلركات
الوطنية التحريرية �أن تقف هذه احلرب العن�رصية �إثر انبثاق فجر اال�ستقالل و�أن حتظى
جامعة القرويني مبا هي �أهل له من القدا�سة واالعرتاف باجلميل والرعاية احلقة و�أن
يعاد النظر يف و�ضعيتها على �أ�سا�س �سليم حلمته العمل على رفع م�ستواها العلمي مبا
يتنا�سب ومقد�سات الأمة الدينية و�سداه التقدير لها بتمكني رجالها من تخطيط برامج
ومناهج جتعلها توا�صل �أداء ر�سالتها الإن�سانية ،ولكن فوجئنا بعد هذا اال�ستقالل
مب�شاهدة تلك العنا�رص توا�صل كيدها للقرويني وترتب�ص بها الدوائر حماولة بكل ما
متلك من و�سائل �أن تدمرها لأنها ترى فيها العقبة الك�أداء التي حتول دون حتقيق �أهدافها
املعروفة فكانت هذه الربامج املهلهلة وكانت هذه النظم التي ال تدل �إال على ف�ساد نبات
�أ�صحابها و�إن تقنعوا عند عر�ضها ب�أقنعة براقة من ا�ستهداف للإ�صالح وق�صد للت�شييد
والبناء والتوحيد وقد �سبق للعلماء �أن رفعوا يف عدة منا�سبات احتجاجاتهم ال�صارخة
وا�ستنكاراتهم ال�شديدة �ضد ال�سيا�سة الهادفة �إىل الق�ضاء على كل ما من �ش�أنه �أن يجعل
هذه الأمة تتم�سك بدينها ومقوماتها ك�أمة ذات �سيادة وا�ستقالل.
*

مالحظة :لقد ف�ضلنا الإبقاء على الن�ص كما هو من حيث الرتقيم وعالمات الوقف يف اجلمل.
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وعقد العلماء م�ؤمترا عاما يف عا�صمة الرباط يومي  18و� 19شتنرب � 1960شارك فيه
نحو  400عامل ميثلون جميع الأقاليم املغربية من �سو�س ومراك�ش وفا�س والرباط و�سال
والدار البي�ضاء ومكنا�س وطنجة وتطوان والعرائ�ش والق�رص الكبري و�أ�صيال و�شف�شاون
والريف ووجدة وغريها فدر�سوا الأو�ضاع القائمة يف البالد من �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ودينية واتخذوا يف جميع ذلك قرارات مهمة ن�رشت ب�صورة ملتم�سات يف
حينها ووجهوا �إىل الأمة املغربية نداء حارا يدعونها فيه �إىل التم�سك ب�أهداف دينها
احلنيف والغرية على احلرم ومقاومة االنحالل اخللقي وعدم �إلقاء ال�سمع لدعاة الفتنة
والبدعة وال�ضالل مهما ت�سرتوا مبحاولة التجديد والنهو�ض ودعوى الوطنية الكاذبة.
وكان مما �أواله امل�ؤمتر عظيم اهتمامه مو�ضوع التعليم الإ�سالمي القروي الذي دخل
�إذ ذاك يف طور الت�صفية النهائية مبقت�ضى برامج الوزارة التي عزمت على تنفيذها يف
م�ستهل ال�سنة التعليمية اجلديدة ( ) 1961-1960وتتلخ�ص يف �إدماج الطور الأول
من هذا التعليم وال�سنوات الثالث الأوىل من الثانوي اخلا�ص به يف التعليم الع�رصي
العام ون�صب مدير للقرويني ال �صلة له بتاتا بتعليمها وال بثقافتها وهذا بعد �إلغاء
الأق�سام النهائية من كل من جامعة ابن يو�سف مبراك�ش واملعهد العايل بتطوان �إىل
تدبريات �أخرى ثانوية ،وفر�ض �أطر من املوظفني البعيدين متام البعد عن �سلك التعليم
الإ�سالمي القروي والذين ال يفهمون عنه مدلوال وال داال.
وقد ا�ستنكر امل�ؤمتر بالإجماع هذه اخلطة التي ال تنم �إال عن نية �سوء يف الق�ضاء
على التعاليم الإ�سالمية واللغة العربية انزالقا باملغرب امل�سلم نحو الالدينية وتركيزا للغة
الأجنبية التي �ضج املواطنون مما تلقاه من العناية والتثبيت على ح�ساب اللغة العربية
يف جميع م�ؤ�س�سات الدولة من مدار�س و�إدارات وم�صالح خمتلفة ،ف�إنه مما ال خفاء
به �أن الدرا�سات الدينية التي حتذف من الطور الأول وال�سنوات الثالث الأوىل من ثانوي
التعليم الديني �سوف ال تعو�ض بحال فيما بقي من �أق�سام هذا التعليم وذلك الفراغ
�سيكون عامال قويا يف �ضعف النتائج املح�صل عليها يف املعلومات الدينية عند الطالب
القروي حني التخريج �أ�ضف �إىل ذلك �إلغاء الق�سم النهائي يف كل من مراك�ش وتطوان،
ومعناه �إلغاء �شهادة العاملية و�إذا 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 ف�إ�ضعاف درا�ستها يف
هذه املعاهد معناه تقوية اللغة الأجنبية وتوطيد �سيطرتها يف البالد.
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وللتعبري عن هذا اال�ستنكار قرر امل�ؤمتر عدم قبول املدير املعني للقرويني من غري �سلك التعليم
الإ�سالمي لأن �أقل ما يعرب عنه هذا التعيني هو ت�سجيل العجز على رجال القرويني حتى
عن تدبري �ش�ؤون جامعتهم التي هم �أوىل بها من غريهم �أيا كان كما قرر رف�ض الربامج
التي تدمج التعليم الإ�سالمي يف التعليم الع�رصي وبذلك ا�ستمر ر�ؤ�ساء املعاهد �أثناء ال�سنة
الدرا�سية املن�رصمة يطبقون الربامج ال�سابقة ويقبلون املنخرطني يف ال�سنتني الأوليني من
الطور الأول والثانوي .على �أن الق�سمني النهائيني يف جامعة ابن يو�سف مبراك�ش واملعهد
العايل بتطوان قد �ألغيا متاما ومل يكن بيد العلماء و�سيلة للإبقاء عليهما وا�ستمرارهما.
والآن وهذه هي الو�ضعية ال�شاذة التي يوجد عليها التعليم الإ�سالمي يف القرويني
وابن يو�سف ومعاهد تطوان ومكنا�س وباقي املعاهد الأخرى ،ال ي�صح مطلقا �أن يبقى
طابع عدم اال�ستقرار هو الذي يدمغ هذا التعليم الذي يعرتفا جلميع ب�أهميته والذي
تتوفر بالدنا على ثاين مركز مهم له يف العامل الإ�سالمي خ�صو�صا ونحن نعي�ش عهد
احل�سن الثاين الذي �أخذ فيه كل �شيء طريقه نحو اال�ستقرار والتكامل ،فكيف تبقى
جامعة القرويني جامعة معلقة يف الهواء ال تعرف م�صريها ويف كل يوم تتلقى �أوامر
متعار�ضة مع �أهدافها ال�سامية ور�سالتها اخلالدة مما لو نفذ مل�سخت م�سخا ول�صارت
ن�سخة مزيفة من املدر�سة الثعالبية التي �أقامها اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر لتخريج
�أمية امل�ساجد واحلزابة وامل�ؤذنني فقط ال غري ،ويف حالة عدم التنفيذ تتلقى التهديدات
الوقحة التي تهني كرامة العلماء ،وتقلل من �ش�أن التعليم الإ�سالمي حتى لتجعله عبئا
ثقيال على الدولة همها التخل�ص منه يف �أول فر�صة.
�إن الإ�شعاع الذي ينبعث من القرويني هو الذي ي�ضيء م�سالك الطلبة من اجلنوب
اجلزائري ومن �شعوب افريقية ال�سوداء في�ؤمون معاهدها املختلفة لالرتواء من معني
الثقافة الإ�سالمية والعربية ،وذلك ما جعل فا�س عا�صمة العلم ال للمغرب وحده بل
لأقطار غرب افريقية �أي�ضا .ف�إذا طم�سنا مبعث ذلك الإ�شعاع فمعناه قطع هذه الرابطة
القوية التي جتمع بيننا وبني �إخواننا من �سود افريقية .وهم �سوف ال ي�ؤموننا لأجل
جامعة الرباط لأن لهم جامعاتهم الع�رصية ولأنهم يجدون يف �أوروبا ما هو �أهم
و�أنفع منها بال �شك .وعليه ف�إن جميع البواعث الداخلية واخلارجية حتدونا للعمل
على العناية بجامعة القرويني وتنظيم الدرا�سة بها تنظيما يكفل لها احلياة والتجدد
واال�ستمرار يف �أداء ر�سالتها العلمية وتنوير الأفاق الإفريقية امل�سلمة واملحافظة على
الرتاث الثقايف الإ�سالمي العربي الذي هي امل�ؤمتنة عليه يف هذه الديار.
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وامل�رشوع الذي تراه رابطة علماء املغرب كفيال بتحقيق هذه الغاية وتت�رشف بتقدميه
�إىل ال�سيد وزير الرتبية الوطنية بالنيابة الذي �أبدى تفهما عميقا ملطالب وفد العلماء يف
مقابلتهم له التي جرت يوم  27يونيو  1961هو هذا :
�أوال  :االعرتاف بجامعة القرويني وتعليمها و�شهاداتها وبا�ستقالل �إدارتها كما هو
ال�ش�أن يف غريها من اجلامعات اعرتافا ر�سميا حتى ال تبقى عر�ضة للإحلاق والت�سور
على ت�سيريها من طرف كل من هب ودب مع ق�رص النظر يف �ش�ؤونها وتويل مديريتها
على خريجيها وحاملي �شهاداتها دون غريهم وذلك حتت �إ�رشاف الوزارة طبعا.
ثانيا � :إحداث كليتني للغة العربية و�أ�صول الدين تكون �إحداهما مبراك�ش والأخرى
بتطوان لتعوي�ض الق�سم النهائي الذي كان بكل من املدينتني املذكورتني و�ألغي يف عهد
الوزارة ال�سابقة.
�إن هاتني املدينتني كانتا ب�سبب وجود ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية العليا فيهما تعتربان
مركزين ثقافيني مهمني يف اجلنوب وال�شمال ،وكان املظنون �أن عهد اال�ستقالل �سيقوي
هذين املركزين ويزيدهما ن�شاطا ف�إذا الأمر بالعك�س و�إذا بالوزارة ال�سابقة تطم�س هذين
املنارين الإ�سالميني وتخلف يف نفو�س املغاربة عموما واملثقفني خ�صو�صا باجلنوب
وال�شمال ح�رسة ال يزيلها �إال ت�أ�سي�س الكليتني املذكورتني بهذين املركزين كما طلبنا
وذلك �إىل جانب كلية ال�رشيعة التي فتحت بفا�س يف العام املا�ضي.
ثالثا  :االحتفاظ للمعاهد الثانوية الإ�سالمية برباجمها الكاملة وا�ستقاللها الذاتي مما
مينع �إدماجها كال �أو بع�ضا يف غريها بدعوى التوحيد �أو غريه من العلل مع تطويرها
طبعا وتلقيحها مبواد الثقافة العامة ال�رضورية و�إدخال اللغات الأجنبية الالزمة �إليها
من غري �أن يطغى ذلك على املادة الأ�صلية التي ينبغي �أن يبقى لها االعتبار الأول يف
جميع ال�سنوات.
رابعا  :االحتفاظ بالطور الأول مع مراعاة �سن القبول الطبيعية فيه ،على �رشط �إحداث
�سنة �إعدادية قابلة للإعادة �إىل جانبه يقبل فيها الطلبة املتقدمون يف ال�سن الذين
يكونون قد حفظوا القر�آن �أو بع�ضه ولهم �إملام �أويل بالعلوم الإ�سالمية والعربية حيث
يه َّي ُئون لاللتحاق بالثانوي وتطوى مرحلة الطور الأول بالن�سبة �إليهم يف �سنة واحدة،
فنكون بذلك قد حللنا م�شكلة قبول الطلبة الذين جتاوزوا ال�سن املحددة للتعليم
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الأويل وتفادينا م�أ�ساة الطرد الذي يتعر�ض �إليه ه�ؤالء املواطنون وغالبهم ي�أتون من
البادية ال لذنب �إال �أنهم ق�ضوا �شطرا من �شبابهم يف حفظ القر�آن العزيز واملتون العلمية
املعتمدة يف التعليم الإ�سالمي القروي.
خام�سا � :إن جمموع هذه امل�ؤ�س�سات من معاهد وكليات هي التي يرتكب منها هيكل
جامعة القرويني وهي التي حتظى بعناية الدولة واعرتافها بجامعية تعليمها و�شهاداتها
و�شخ�صيتها امل�ستقلة عن كل تدخل �أو تطفل ممن لي�س من �أهلها احلاملني لثقافتها.
�ساد�سا  :االعرتاف مبعادلة �شهادات القرويني من عاملية فما دونها لغريها من �شهادات
الكليات واملدار�س الع�رصية التي يف درجتها وتخويل حامليها نف�س احلقوق التي
تخولها ال�شهادات الأخرى واالعرتاف كذلك للعلماء بجميع احلقوق التي لغريهم ممن
يزاولون عمال يف الوظيفة العمومية مبا يف ذلك حق التقاعد من تاريخ ا�شتغالهم.
�إن هذا االعرتاف لي�س حقا للعلماء يجب �أن ينالوه مبوجب ما بذلوا من ذات �أنف�سهم
يف خدمة الأمة وم�صلحة البالد فح�سب ولكنه �أي�ضا ت�شجيع على طلب العلوم
الإ�سالمية والعربية و�ضمان مل�ستقبل الطلبة املنقطعني �إليها وال�ساعني يف حت�صيلها
وال يخفى ما يف ذلك من حفظ لدمائها و�صيانة جلوهرها من التلف وال�ضياع وهو
ما حر�صت عليه جميع الدول املتعاقبة على احلكم يف املغرب وال �سيما دولتنا العلية
ال�رشيفة و�أجداد موالنا الإمام من موالي ر�شيد �إىل �سيدي حممد بن عبد اهلل ووالده
موالي �سليمان �إىل �أب املغاربة �أجمعني موالنا حممد اخلام�س قد�س اهلل روحه فالأمل
بوارث �رسه موالنا احل�سن الثاين �أن يعمل على بقاء هذه ال�شعلة متقدة تنري ال�سبيل
�أمام الأجيال الطالعة مبا يتوافق وهمته العالية يف الأحياء والتجديد.
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قراءات
�أحمد بوح�سن
كمال عبد اللطيف
		

اجلامعة مو�ضوع ًا للت�أمل والتفكري والنقد
واقع الأداء املعريف العربي
ومتطلبات بناء جمتمع املعرفة

اجلامعة مو�ضوع ًا للت�أمل
1
والتفكري والنقد
�أحمد بوح�سن
جامعة حممد اخلام�س�-أكدال ،الرباط
تت�ضمن قراءة الأ�ستاذ �أحمد بوح�سن عر�ضا لأهم حماور
كتاب «فكرة اجلامعة» .وهو من الأعمال اجلامعية املغربية
القليلة التي تناولت �أ�س�س وم�سار اجلامعة املغربية بني
املا�ضي واحلا�ضر ،وعقدت مقارنات مع جتارب جامعية �أوربية
و�أجنلو�-أمريكية .كما ا�ست�شرفت �آفاق الإ�صالح والتطوير
على �ضوء التحوالت الكربى التي ي�شهدها التعليم اجلامعي
على ال�صعيد العاملي.
يعترب هذا الكتاب من امل�ؤلفات القليلة التي و�ضعت حول اجلامعة املغربية ،وحول جتربتها
وم�سارها ،منذ ن�ش�أتها �سنة  1957حتى �سنة  ،1997تاريخ ن�رش الكتاب .ثم �إنه من الكتب
املغربية القليلة التي جعلت من اجلامعة مو�ضوع ًا للت�أمل والتفكري والدرا�سة؛ وحتى �إذا كان
قد مر على ت�أليفه اليوم اثنتا ع�رشة �سنة ،حيث ظهرت كتب �أخرى ،رغم قلتها يف املو�ضوع،
وبخا�صة يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س اجلامعة املغربية يف �سنة  ،2007فالكتاب ما يزال
مرجع ًا �أ�سا�سي ًا يف مو�ضوع اجلامعة ،واجلامعة املغربية بخا�صة .يعود ذلك �إىل �أهمية مادته
العلمية؛ من حيث غناها ،وتنوعها ،وعمقها.
يتمثل هذا الغنى يف املو�ضوعات املختلفة التي عاجلها الباحثون والباحثات من منظورات
وت�صورات وجتارب خمتلفة ،باختالف اجلامعات املغربية والأوروبية والأمريكية ،ولغة الت�أليف
التي ت�شمل العربية والفرن�سية والإجنليزية بخا�صة� .أما العمق ،فيتمثل يف املجهود النظري
1

قراءة لكتاب «فكرة اجلامعة» ،تن�سيق الطيب بن الغازي ،من�شورات كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بالرباط� ،سل�سلة «ندوات ومناظرات» ،رقم .1997 ،72
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والتحليلي واملنهجي الذي كتبت به معظم الأبحاث .ولعل الذي مييز هذا الكتاب هو كرثة
�أبحاثه باللغة الإجنليزية ال�صادرة يف معظمها عن الباحثني والباحثات من جامعات �أجنلو-
�أمريكية ذات جتربة علمية وتربوية طويلة وغنية ،من �ش�أنها �أن تفيد وتو�سع زاوية النظر �إىل
اجلامعة املغربية ،وتعمق ت�صوراتها امل�ستقبلية.
الكتاب يف الأ�صل ندوة علمية من تنظيم �شعبة اللغة الإجنليزية بكلية الآداب بالرباط ،وقام
ب�إعداد الكتاب للن�رش وتن�سيق مواده الباحث الطيب بن الغازي .يت�ألف هذا الكتاب من �ستة
وع�رشين بحث ًا باللغة الإجنليزية ،و�ستة �أبحاث باللغة الفرن�سية ،و�أربعة �أبحاث باللغة العربية،
بالإ�ضافة �إىل التقدمي الرتكيبي ملجمل الأبحاث ،بالعربية والإجنليزية� ،أجنزه الطيب بن الغازي.
�إن الإملام بكل تفا�صيل هذه الأبحاث الدقيقة �أمر متعذر ،حيث �أن بع�ض الأبحاث يف
الكتاب ت�شكل لذاتها مو�ضوع ًا م�ستق ً
ال جديراً بالتوقف عنده وحده .لذلك ،ف�إن مقام هذه
القراءة وحيزها وغايتها ،التي تهدف �إىل التعريف والتحفيز على القراءة املبا�رشة للكتاب،
تقت�ضي االقت�صار على �أهم الق�ضايا التي عاجلتها الأبحاث املختلفة الكثرية الواردة فيه
بنوع من الرتكيز واالختزال.
البد من الإ�شارة قبل ذلك� ،إىل �أن الأبحاث ركزت كلها على اجلامعة من منظور العلوم الإن�سانية
واالجتماعية ،بل �إن الباحثني والباحثات ينتمون �إىل تلك احلقول املعرفية وحدها .فلي�ست هناك
وجهة نظر من زاوية العلوم الدقيقة �أو العلوم التقنية وما يت�صل بها .لذلك ،هيمنت على فكرة
اجلامعة يف الكتاب ،نظرة �أ�صحاب الإن�سانيات واالجتماعيات يف الغالب .قد يرجع ذلك �إىل ما
ت�شعر به العلوم الإن�سانية واالجتماعية من �أزمة �أكرث من العلوم الأخرى.
ميكن ح�رص �أبحاث كتاب «فكرة اجلامعة» يف املو�ضوعات التالية:
 - 1املفهوم الفل�سفي لفكرة اجلامعة؛
 - 2حتقيب م�سار اجلامعة؛
� - 3أزمة اجلامعة؛
� - 4إ�صالح اجلامعة.
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 - 1مفهوم اجلامعة
عاجلت بع�ض الأبحاث مفهوم اجلامعة من منظور فل�سفي ومن منظور نقدي ،بحيث
رجعت �إىل الأ�صول الفكرية والتاريخية الإيديولوجية التي قامت عليها فكرة اجلامعة يف
الف�ضاء الأوروبي ،وباخل�صو�ص الف�ضاء الأجنلو�-أمريكي ،ذي الأ�صول اجلرمانية .فتعر�ضت
�إىل فكر الفال�سفة الرواد مثل كانط وهمبولت وهايدجر ،وخلفية فكر الأنوار القائمة على
متجيد العقل واحلرية واال�ستقالل ،و�إيديولوجية الدولة-الأمة التي حتكمت يف فكرة اجلامعة
عند �إن�شائها ،ثم عالقتها ب�أزمنة احلداثة و�أفكارها امل�شبعة بالعقالنية والفكر النقدي،
وبالروح التقنية وال�صناعية ،وكذا النزعة التخ�ص�صية يف املعارف والعلوم والفنون ،وما تولد
عن ذلك من �سيادة املركزية الأوروبية ونتائجها التاريخية .وقد ركزت هذه الأبحاث على
النتائج املعرفية التي ك�شفت عنها العقالنية ال�صارمة ،وكذا االنح�صار التخ�ص�صي ال�ضيق،
من �إهمال للبعد الإن�ساين واالجتماعي والنقدي الذي ينفتح على تداخل التخ�ص�صات ،مع
نقد لهذا التوجه الذي ال يراعي حدود التخ�ص�ص.
لقد ك�شفت هذه الأبحاث عن الأ�صول الفكرية للجامعة الأوروبية ،والأجنلو �أمريكية
باخل�صو�ص .كما ك�شفت عن التطورات الفكرية التي حتكمت يف مراحل ن�شوء هذه
اجلامعة ،يف عالقتها بالتطورات العلمية والتقنية وال�صناعية واالقت�صادية وال�سيا�سية .وكان
لهذا العر�ض الفكري والفل�سفي لفكرة اجلامعة �أهميته العلمية يف ا�ستخال�ص خال�صات
فكرية وتربوية هامة تدعو �إىل جتاوز كثري من الأفكار القائمة على املركزية الأوروبية� ،أو
مركزية الرجل الأبي�ض ،وال�سعي �إىل �إن�شاء جامعة ما بعد حداثية تنفتح على الف�ضاء العام
مبختلف مكوناته الب�رشية والبيئية وغريها؛ و�إىل �إعادة النظر يف اجلامعة بو�صفها ف�ضاء
ملمار�سة النقد والتفكري احلر واالختالف والت�سامح ،بعيداً عن الإمالءات التي يفر�ضها
�أ�صحاب امل�صالح االقت�صادية وال�صناعية والتدبريية ،والتي �أ�صبحت �إيديولوجية جديدة
توجه اجلامعة.
�أما فيما يخ�ص مفهوم اجلامعة املغربية ،والأفكار الفل�سفية والتاريخية التي قامت عليها،
فهناك �أبحاث حاولت �أن ت�ستعر�ض بع�ض الأ�صول التعليمية التي عرفتها جامعة القرويني،
يف القرن التا�سع ع�رش باخل�صو�ص؛ وبع�ض املحاوالت �أو الأفكار الإ�صالحية التي عرفتها
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بعدما اكت�شف املغرب يف معركة �إي�سلي يف � ،1844ضعف عتاده احلربي وخططه احلربية،
ومقارنة املغرب ببع�ض الدول التي ا�ستفادت من العلم الأوروبي ،ومل ي�ستفد منه املغرب يف
ذلك الوقت .لقد �أرجعت بع�ض الأبحاث �سبب ذلك �إىل �سيادة الفكر التقليدي املحافظ
املعتمد على احلفظ لبع�ض املتون وعلى النقل دون العقل الذي تغلب على فكرة اجلامعة
املغربية .كما تعر�ضت بع�ض الأبحاث �إىل عالقة فكرة �إن�شاء اجلامعة املغربية احلديثة
ب�أفكار الثورة الفرن�سية ،وباملحافظة يف نف�س الوقت على الفكر التقليدي املتمثل يف التعليم
الأ�صيل ،مما جعل فكرة اجلامعة املغربية جتمع يف �أ�صل ن�ش�أتها بني اجلامعة التي تخدم
الدولة (املخزن) و�إدارتها باخل�صو�ص ،وبني الفكر التقليدي املحافظ ،بنوع من التوفيق الذي
�سيميز الدولة املغربية التي تتحكم يف اجلامعة.

 - 2حتقيب م�سار اجلامعة
للتحكم يف تاريخ اجلامعة ،وحتديد املنعطفات الفكرية واالجتماعية والرتبوية التي عرفتها،
تعر�ضت بع�ض الأبحاث �إىل مراحل م�سريتها منذ ن�ش�أتها �إىل �أواخر القرن الع�رشين .وال �شك
�أن حتديد خمتلف تلك املراحل التي عرفتها اجلامعة قد ي�ساعدنا على تبني نوع التطور الذي
عرفته اجلامعة يف تاريخها اخلا�ص ،ويف عالقتها بالتاريخ العام للمجتمع الذي توجد فيه
وتوجهه يف نف�س الوقت .لقد حاولت بع�ض الأبحاث �أن حتقب اجلامعة الأوروبية ،والأجنلو-
�أمريكية باخل�صو�ص ،من خالل عالقتها بالأفكار الفل�سفية واالقت�صادية واالجتماعية الكربى،
�أو ما يعرف بال�رسد الكبري الذي عرفته الأنوار وما بعدها ،واملرحلة احلداثية ال�صناعية والتقنية
الكربى ،التي ا�ستتبعتها مرحلة اال�ستهالك الكربى ،ثم املرحلة املعا�رصة التي تعرف بجامعة ما
بعد احلداثة .مثل هذا التحقيب القائم على النظريات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية،
عرف يف كل مرحلة مداه وحدوده ،بل نتائجه املهولة �أحيان ًا .ونظراً للروح النقدية واحلرية
والعقالنية التي ت�شبعت بها اجلامعة الأوروبية ،ف�إن ا�ستعرا�ض مراحلها هو يف احلقيقة
ا�ستعرا�ض لتطور تلك املكت�سبات الفكرية والإن�سانية التي تخ�شى اجلامعة املعا�رصة من
�ضياعها ،بل تتخوف من تقل�صها يف املرحلة الراهنة التي يراد فيها تقلي�ص العلوم الإن�سانية
من طرف �إيديولوجية �أ�صحاب امل�صالح التجارية وال�صناعية والتدبريية الآخذة يف اال�ستفحال.
ولعل هذا ما دعا بع�ض الباحثني والباحثات �إىل التذكري بالع�رص الذهبي للجامعة ،وكذا
التحذير من هذا التوجه التجاري والتقنوي والتدبريي الذي بد�أ يتحكم فيها.
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�أما الأبحاث التي تعر�ضت لتحقيب اجلامعة املغربية ،فقد حاولت �أن ت�ضع حتقيب ًا تتوزع
فيه اجلامعة املغربية بني مرحلتني كبريتني :مرحلة القرن التا�سع ع�رش ،وما ورثته من التعليم
اجلامعي املغربي التقليدي الذي مثلته جامعة القرويني ،ومرحلة اجلامعة احلديثة التي و�ضع
�أ�س�سها اال�ستعمار الفرن�سي يف الع�رشينيات من القرن الع�رشين .وهناك حتقيب يركز على
اجلامعة املغربية احلديثة :مرحلة اال�ستعمار ،ومرحلة اال�ستقالل ،وما بعد اال�ستقالل ،واملرحلة
الراهنة .وهناك من حقب م�سار اجلامعة من منظور تربوي ،ومن خالل الإ�صالحات التي عرفتها
يف ال�سبعينيات والثمانينيات والت�سعينيات ،وما بعدها .وكل حتقيب يركز على اخللفيات
الفكرية وال�سيا�سية والرتبوية التي حتكمت فيه ،فهناك �أثر الفكر الفرن�سي الذي حتكم يف �إن�شاء
اجلامعة املغربية يف ارتباطه مع الدولة ،وتوفري الأطر الإدارية والتقنية والعلمية لهذه الدولة،
وتق�سيم اجلامعة �إىل معاهد ومدار�س عليا و�إىل كليات ،وما نتج عن هذا الت�صور يف املرحلة
الراهنة من م�شاكل فر�ضت �رضورة �إعادة النظر يف اجلامعة ووظيفتها ومناهجها.

� - 3أزمة اجلامعة
تعر�ضت معظم الأبحاث لأزمة اجلامعة من زوايا خمتلفة .فهناك �أبحاث حددت �أزمة
اجلامعة يف الت�صورات االقت�صادوية والتجارية والتدبريية التي بد�أت تقل�ص من مفهوم
اجلامعة ودورها يف النقد وممار�سة التفكري بحرية ون�رش القيم الإن�سانية وممار�سة
االختالف واال�ستقالل الفكري .لقد ظهر هذا التوجه يف الأبحاث التي انتقدت اجلامعة
احلداثية ،وتدعو �إىل اجلامعة ما بعد احلداثية ،وتقاوم املركزية والنخبوية والتهمي�ش والنزعة
االقت�صادية والتجارية والتدبريية يف مفهوم اجلامعة وت�سيريها .كما تدافع هذه الأبحاث
عن العلوم الإن�سانية واالجتماعية التي بد�أت تعرف انح�ساراً وتقلي�ص ًا يف موارد متويل
�أبحاثها وتخ�ص�صاتها .هناك �أي�ضا �أبحاث حددت �أزمة اجلامعة يف عدم ا�ستجابتها
ملتطلبات ال�صناعات واخلدمات اجلديدة ،ولذلك طالبت ب�إعادة النظر يف املناهج املتبعة يف
تدري�س وت�أطري تخ�ص�صات العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،وانفتاحها على مواد التوا�صل
والتدبري والبيئة وغريها حتى تتالءم و�سوق ال�شغل املعا�رص .هناك �أبحاث على �شكل تقارير،
تقوم با�ستعرا�ض و�ضعية اجلامعة يف تخ�ص�صات �إن�سانية واجتماعية ،وتنتهي �إىل حتديد
م�شاكلها .وغالب ًا ما تتمثل يف انح�سار معارفها وعدم م�سايرتها للواقع التقني واملعريف
املعا�رص ،ثم تقرتح حلو ً
ال تربوية ومنهاجية ،وبنيوية �أحيان ًا.
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�إذا كانت �أزمة اجلامعة الأوروبية ،والأجنلو�-أمريكية ،تختلف عن �أزمة اجلامعة املغربية،
بحكم تاريخها وو�ضعيتها يف بلد ي�سري يف طريق النمو ،ف�إن ا�ست�شعار ما تعرفه تلك
اجلامعات الغربية قد ينبهنا �إىل ما ميكن تفاديه من توجهات قد ت�رض مب�ستقبل جامعاتنا،
بل وتبني بع�ض احللول العلمية والرتبوية التي كانت لها نتائج ملمو�سة يف جمتمعات تلك
اجلامعات .لهذا جند جل الأبحاث املغربية يف هذا الكتاب ت�ستوحي كثرياً من توجهات
اجلامعة الأجنلو�-أمريكية و�أفكارها.

� - 4إ�صالح اجلامعة
تقوم �أبحاث هذا الكتاب يف الغالب با�ستعرا�ض الو�ضع اجلامعي يف خمتلف جتلياته ،ومن
منظورات وتخ�ص�صات خمتلفة ،وباخل�صو�ص يف جمال الإن�سانيات واالجتماعيات� ،سواء
يف اجلامعات الأوروبية الأجنلو�-أمريكية �أم يف اجلامعة املغربية ،ثم حتاول بعد ذلك اقرتاح
ت�صورات �أو فر�ضيات �أو تو�صيات لإ�صالح الت�صور �أو املنهاج �أو الطريقة املتعلقة بت�سيري
وتدبري اجلامعة .بل �إن بع�ض العرو�ض قدمت منوذج ًا للإ�صالح الذي يرى �صاحبه �أنه
قابل لالقتداء ،مثل منوذج الإ�صالح الذي اتبعته جامعة الأخوين يف �إفران باملغرب،
بالرغم من �أن هذا الإ�صالح يخ�ص جامعة خا�صة لها �إمكانيات مادية وب�رشية حمددة.
هناك �أبحاث قامت بتقدمي ت�صورات �إ�صالحية تربوية دقيقة ،اعتمدت على خمتلف
الإ�صالحات التي عرفتها اجلامعة املغربية ،كما اعتمدت �أبحاث �أخرى على التقارير الدولية
وا�ستخل�صت منها بع�ض االقرتاحات التي تدعو �إىل الأخذ باملنظومة الدولية الأوروبية
يف املنهاج الرتبوي للجامعة املغربية .يبدو �أن كثرياً من الآراء التي وردت يف بع�ض هذه
الأبحاث العلمية والرتبوية قد عرفت طريقها �إىل الإ�صالح اجلامعي الذي جاء يف 1997
ويف  2003باخل�صو�ص.
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ميكن القول يف الأخري� ،إن هذا الكتاب الذي ي�ستع�صي تلخي�صه بهذه الطريقة �أو تلك،
يعر�ض الت�صورات الأ�سا�سية التالية:
• فكرة اجلامعة يف �أ�صولها الفل�سفية والفكرية والتاريخية وال�سيا�سية؛
• اجلامعة الأوروبية ،والأجنلو�-أمريكية ،باخل�صو�ص ،يف جزء من تاريخها و�رصاعها وم�شاكلها
وحر�صها على القيم العقالنية والإن�سانية والروح النقدية و�أهمية االختالف والتطلع �إىل
جامعة تطول الف�ضاء العام مبختلف مكوناته؛
• اجلامعة املغربية يف تاريخيتها والأفكار التي ت�أ�س�ست عليها ،والأزمة التي و�صلت �إليها،
واالقرتاحات العلمية والرتبوية والتخطيطية لتجاوزها.
ال�شك �أن مثل هذه الكتب اجلادة ،يف مادتها واجتهاداتها وتنوع مقارباتها ،هي التي
تتخذ مراجع يعتمد عليها يف و�ضع ت�صورات جديدة جلامعة امل�ستقبل يف املغرب.
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واقع الأداء املعريف العربي
ومتطلبات بناء جمتمع املعرفة*
كمال عبد اللطيف
جامعة حممد اخلام�س–�أكدال ،الرباط

يقدم الأ�ستاذ كمال عبد اللطيف ،باعتباره �أحد حمرري
«تقرير املعرفة العربي  ،»2009عر�ضا مركزا ملختلف
م�ضامني هذا التقرير ،بدءا باجلوانب النظرية امل�ؤطرة
لفكرة جمتمع املعرفة ،مرورا بق�ضايا التعليم واملعلومات
واالت�صال ،والإنتاج الرقمي ون�شاط البحث والإبداع،
لينتهي بب�سط بع�ض عنا�صر الر�ؤية التي يقدمها التقرير
من �أجل بناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية.

مت يف نهاية �شهر �أكتوبر � 2009إطالق تقرير املعرفة العربي الأول لعام  2009بعنوان «نحو
توا�صل معريف منتج» ،ويعد هذا التقرير حم�صلة لتعاون م�شرتك بني برنامج الأمم املتحدة
الإمنائي وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم .كان الفريق املركزي الذي حرر التقرير يتكون
من الباحثني كمال عبد اللطيف ،رمزي �سالمة ،عمر بزري ،معني حمزة وجنالء رزق.
يتناول التقرير �أحوال املعرفة يف الراهن العربي ،وهو يكت�سب �رشعيته من احلاجة �إىل التعرف
على نوعية الأداء املعريف العربي يف زمن ازدادت فيه �أهمية املعرفة وتنامى دورها يف
املجتمع .ال �شك �أن مقاربة التطور املعريف والثورة املعرفية التي عرفها العامل يف نهاية القرن
املا�ضي وبداية هذا القرن تعترب ،على وجه العموم ،م�س�ألة م�ستجدة يف م�ؤ�س�سات البحث
الوطنية والدولية التي تويل عناية لأدوار املعرفة.
* تقدمي لكتاب «تقرير املعرفة العربي  :2009نحو توا�صل معريف منتج» ،ال�صادر عن برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي وم�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم.2009 ،

العدد  • 2دجنرب

2009

101

واقع الأداء املعريف العربي ومتطلبات بناء جمتمع املعرفة

يندرج هذا التقرير يف مو�ضوع املعرفة يف الوطن العربي� ،ضمن �سل�سلة من التقارير ،هدفها
فتح مداخل عديدة لالقرتاب من واقع املعرفة ،والتفكري يف �سبل النهو�ض مبتطلباتها من
�أجل حتقيق التنمية الإن�سانية ال�شاملة .لقد اجته هذا التقرير لو�ضع ما ميكن اعتباره مدخال
عاما للإحاطة بحال جمتمع املعرفة العربية ومكوناتها ،كما اجته لر�سم املالمح الكربى لر�ؤية
عامة تهدف �إىل ردم بع�ض جوانب الفجوة املعرفية العربية.
�ص َّوب التقرير نظره
ال تزال الأدبيات التي تبحث يف م�سارات املعرفة يف بدايتها؛ لهذاَ ،
نحو قطبني اثنني:
القطب الأول نظري ،ي�ضع الأ�س�س الفل�سفية واملقدمات الكربى املعتمدة يف هذا التقرير،
والقطب الثاين يدور حول بع�ض املكونات ال�صانعة لدوائر املعرفة يف الواقع العربي ،وذلك لإجناز
ت�شخي�صات ت�سمح بقيا�س حجم الفجوات املعرفية القائمة� .سنحاول �أن نوجز املفا�صل الكربى
للتقرير باعتماد املخطط التايل :مقدمات التقرير؛ جدليات التقرير؛ مو�ضوعات التقرير.
قبل �إعادة ترتيب حمتوى التقرير من خالل العنا�رص التي ذكرنا ،ن�شري �إىل �أن العمل كان
يراوح اخلطى بني م�ستجدات جمتمع املعرفة يف الدول التي وجلت �أبواب املعرفة ،وبني حال
املعرفة العربية مبختلف فجواتها ونواق�صها .لقد ظل التقرير ،يف كل املو�ضوعات واملحاور
التي اعتنى بها ،متجها لإجناز ت�شخي�ص ي�ساعد على �إدراك واقع املعرفة العربية ،وير�سم يف
الآن نف�سه ،بوا�سطة �إ�شارات عامة ،فتوحات املعرفة اليوم ومكا�سبها ،والآفاق التي �أطلقتها
�أمام املجتمعات الإن�سانية .كما حر�ص التقرير ،على الرغم من نق�ص البيانات ،وغياب املرا�صد
الوطنية والقومية ،على اال�ستفادة من بيانات امل�ؤ�س�سات الدولية بعيون فاح�صة ،مما ولَّد فيه
نوعا من اجلدل الداخلي املتطلع �إىل بناء وتطوير الأداء املعريف العربي.
ميكن �أن ن�ضيف �أن التقرير حر�ص على اال�ستفادة من املُتاح من البيانات ،كما حر�ص على
تثمني الإرها�صات والبدايات التي تعك�س ن�شوء ما ي�شكل َ�أنْ ِو َية �صغرية ملجتمع املعرفة
العربي ،وذلك مقابل و�ضعه اليد على املع�ضالت الكربى التي يعاين منها و�ضع املعرفة يف
جمتمعاتنا� ،سواء يف جمال التعليم �أم البحث� ،أم يف جمال ا�ستخدام الو�سائط التقنية
اجلديدة ،التي ت�صنع اليوم �شبكات املعرفة يف ع�رص املعلومات.
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انطوت خمتلف ف�صول التقرير على هاج�س اال�ستماع �إىل املحلي واخل�صو�صي باعتباره
ي�شكل منطلق التفكري يف تعميم مكا�سب الكوين والعاملي يف امل�ستوى املعريف .مل يكن
ح�ضور هذا الهاج�س ب�سبب نزعة ُت َخاِ�صم مكا�سب املعرفة الكونية ،بل باعتباره الف�ضاء
الذي ين�شد توطني هذه املكا�سب و�إعادة �إنتاجها ،بهدف بلوغ مرتبة امل�شاركة يف الإبداع
وجتاوز خمتلف �أ�شكال ت�سليع املعرفة وا�ستهالكها.
هناك هاج�س �آخر �صاحب هذا التقرير ،يتمثل يف النظر �إليه باعتباره واحدا من املداخل
املمكنة للإ�صالح يف الوطن العربي ،لهذا ال�سبب ،ات�سع مفهوم املعرفة يف التقرير لي�شمل
روحها� ،أي ليت�ضمن البعد التنويري والبعد التنموي ،ويتجاوز يف الآن نف�سه الأبعاد الأخرى
التي ُت ْعلِي من �ش�أن امل�ؤ�رشات اجلزئية والكمية ،متنا�سية �أن املعرفة حرية ،و�أنها طريق ي�ستلزم
املزيد من �شحذ �آليات الذكاء الإن�ساين اخلالق.

مقدمـات التقرير
تت�سم البنية العامة ملختلف ق�ضايا هذا التقرير بطابعها العام واملفتوح ،وذلك بحكم �أهمية
الآفاق التي يفتحها مو�ضوع العناية باملعرفة ودورها يف التنمية .فقد كان احلر�ص يف
خمتلف مفا�صله على العمل يف �إطار واجهتني ،واجهة واقع املعرفة يف الوطن العربي ،ثم
واجهة ر�سم بع�ض مالمح الطموح الرامي �إىل جتاوز فجوات املعرفة العربية ،ثم العمل يف
الواجهتني معا على تقدمي مقرتحات ،ت�ساعد يف حال تنفيذها ،يف بداية تدارك بع�ض
جوانب الفجوات املعرفية العربية.
انطلق التقرير من مبد�أ احلق يف املعرفة ،واعتربه مبدءاً ال يقبل اجلدل ،خا�صة يف
الوطن العربي بالذات ،الذي مازال يعاين من الأمية املعرفية والرقمية .كما نظر �إىل
املعرفة باعتبارها �أداة للتنمية ،ويف الوقت نف�سه ،ربط احلق يف املعرفة والتنمية بالنه�ضة
والتنوير ،واعترب �أن الإبداع هو ال�سبيل املُ َع ِّزز لكل ما ي�سعف الإن�سان على جتاوز عوائقه
وقيوده .لقد �سمحت هذه املبادئ جمتمعة ب�إ�ضفاء الطابع املركب على بع�ض ف�صول
التقرير ،بحكم الرتابط القائم فيما بينها.
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ُت َ�س ِّلم ف�صول التقرير جمتمعة ب�أن الت�أخر التاريخي العربي يف جمال املعرفة قابل للتدارك،
عندما يتوافر الطموح �أوال ،وتتوافر الإرادة ال�سيا�سية املدعومة بر�صد املوارد الالزمة لبناء
البيئات التمكينية وامل�ؤ�س�سات القادرة على رعاية التطور املعريف ،وحتويل مكا�سبه �إىل
و�سائل م�ساعدة على حتقيق التنمية الإن�سانية ال�شاملة.

جدليات التــقرير
ت�ضمن التقرير يف خمتلف املو�ضوعات التي ركب يف ف�صوله جدليات عديدة ،وجمع يف
مقاربته بني التو�صيف ،ور�صد التفاعل ،و�إبراز التناق�ضات واملفارقات ،متوخيا احلذر يف
�إ�صدار الأحكام واملواقف .لقد حاول التخل�ص من النظرة االقت�صادوية للمعرفة ،ومن تبعات
املنظور احلتمي للتكنولوجيا ،كما حاول �إبراز رحابة كل من مفهوم جمتمع املعرفة ومفهوم
الإبداع .وظلت ت�صاحبه يف هذه اخليارات رغبة معلنة �أحيانا ،وم�ضمرة �أخرى ،ت�شري �إىل
ٍ
ومتفاعل مع حميط املجتمع العربي ،باعتبار �أن
مبد�أ البحث عن جمتمع للمعرفة مطابق
الهدف الأ�سا�س للمعرفة كما يت�صوره التقرير ،يتوخى خدمة الإن�سان وخدمة طموحاته يف
النهو�ض بواقعه ،وجتاوز الإ�شكاالت التي حتد من �إمكانية تو�سيع درجات حترره.
من بني �أبرز اجلدليات التي حر�ص التقرير على �أن تكون بادية للعيان يف ف�صوله ب�صور
و�أ�شكال خمتلفة ،م�س�ألة عالقة املعرفة باحلرية وبالتحديث ،وبكل ما ي�ساهم يف تعزيز
الكرامة الإن�سانية.
عندما تنحو بع�ض ف�صول التقرير للدفاع عن �أهمية احلرية وامل�ؤ�س�سات والت�رشيعات ،ف�إنها
تتوخى النظر �إىل املبادئ ال�سابقة باعتبارها مفاتيح لت�شييد مناخ العقالنية والن�سبية ،وفتح
الطريق �أمام مفاهيم املحا�سبة والرقابة واملراجعة وال�شفافية ،وغري ذلك من القيم التي تعد
�أر�ضية م� ِّؤ�س�سة وداعمة ملجتمع املعرفة اليوم.
بالهو ّية ،مثل �إ�صالح اللغة ،واجته لإبراز
توقف التقرير �أي�ضا �أمام بع�ض اجلدليات املو�صولة ُ
الطابع املُلِح لهذه امل�س�ألة من �أجل �أن تظل اللغة العربية حا�رضة وقادرة على تركيب ن�سق

فاعل ومنفعل مبكا�سب التقنيات اجلديدة يف املعرفة .يف ال�سياق نف�سه ،بلورت بع�ض
توجهات التقرير دفاعها عن مبد�أ التوا�صل مع العامل دون �إغفال التوا�صل مع الذات ،وذلك
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ب�إ�صالح عللها ،ومنحها القدرة على �أن يكون توا�صلها مع العامل ُمنتجا وفعاال .من امل�ؤكد
�أن هذه اجلدلية تدخل يف باب االنفتاح على املكا�سب التي بنتها ثورات املعرفة املعا�رصة.
يعد مبد�أ االنفتاح الإيجابي على ثورة املعرفة ،وما ترتب عنها من مكا�سب يف جماالت
التنمية وتو�سيع خيارات الإن�سان يف العي�ش الكرمي ،قاعدة �أ�سا�سية يف م�رشوع نقل
املعرفة ،وتوطينها ،و�إبداعها يف عاملنا ،وذلك انطالقا من قاعدة �أن اال�ستمرار يف النق�ص
املعريف العربي ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار ت�أخرنا التاريخي العام .لهذا ال�سبب ،حر�ص التقرير على
�أن يكون مبد�أ التوا�صل املعريف مع العامل خا�صية مالزمة لكل مظاهر املعرفة يف العامل
العربي؛ يف التعليم ويف التقنية ،ويف الثقافة العامة .البد من الت�شديد هنا على �أن الدفاع
عن التوا�صل ال يعني التبعية وال يعني االنتقاء ،كما ال يعني اال�ستعارة؛ �إنه� ،أوال وقبل
كل �شيء� ،إرادة وطموح هدفهما تهيئة ال�سبل التي متكننا من بيئة متكينية للمعرفة،
ومن حتقيق مطلب توطني و�إبداع املعرفة ،وذلك با�ستيعاب القيم املعرفية املعا�رصة
والعمل على تطويرها مل�صلحة الإن�سان العربي.

ف�صـول التــقرير
يت�ضمن التقرير تقدميا عاما و�ستة ف�صول .يف التقدمي العام ،نقف على ت�أطري للتقرير
ي�ضعه يف �سياق التطورات التي عرفها حال التنمية الإن�سانية يف الوطن العربي حتى الربع
الأول من �سنة  ،2009وي�ستعر�ض �أبرز التحديات التي تعاقبت على امل�شهد ال�سيا�سي
واملعريف العربي ،مربزا �ضغوطها على الأداء املعريف العربي .كما يعالج الأزمة املالية
العاملية وت�أثرياتها على جمتمع املعرفة ،وانعكا�ساتها على الأو�ضاع العربية ،ويفكر يف م�آل
الإ�صالح يف العامل العربي ،بعد انطالق اجليل الثالث من مفاهيم الإ�صالح يف الفكر
العربي يف مطلع الألفية الثالثة.
ولأن مهمة التقدمي ال تتجاوز مبد�أ الإ�شارة �إىل مظاهر التحديات القائمة يف الواقع العربي،
وال�سيما ما يرتبط منها مبجاالت املعرفة ،فقد مت الوقوف على ا�ستمرار االحتالل الأمريكي
للعراق ،واخلطر الذي مازال يولده داخل املجتمع العراقي ويف امل�رشق العربي على وجه
العموم .كما مت الوقوف على العدوان الإ�رسائيلي الأخري على غزة ،و�أ�شكال الدمار والتنكيل
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التي حلقت الفل�سطينيني من جراء هذا العدوان ،دون �إغفال املالب�سات وال�شعارات التي
� ّأطرت العدوان يف عالقتها بالتناق�ضات املوجودة يف ال�ساحة الفل�سطينية .مل يغفل التقدمي
�أي�ضا �إثارة امل�شاكل التي تثريها نزعات التطرف والت�شدد يف عالقتها باملعرفة ،بحكم �أن هذه
النزعات متيل �إىل عدم االعرتاف بالآخر ،وتعتمد منطقا �أحاديا ومنغلقا يف الفكر ،ولهذا
�أثره الكبري على مناخ احلريات الذي يعترب �رشطا معززاً لإقامة جمتمع املعرفة.
يخ�ص�ص هذا التقدمي� ،أي�ضا ،حمورا يقوم فيه بر�صد �رسيع لأحوال املعرفة خالل ال�سنوات
الأخرية ،مقدما بع�ض امل�ؤ�رشات التي �ستتم معاجلتها والعودة �إليها تف�صيال من خالل
ف�صول التقرير.
�أما الف�صول ال�ستة ،فقد تتابعت كما يلي :

 - 1الإطار النظري للمعرفة يف الوطن العربي ،مفاهيم و�إ�شكاالت
ا�ستوعب الف�صل �أربعة حماور ،عالج يف �أولها الأ�س�س واملنطلقات املوجهة لآليات الفهم
والتحليل ،وحددها يف منطلقني اثنني ،املنطلق الأول تر�سم مالحمه العامة ثالثية املعرفة،
والتنمية ،واحلرية؛ ذلك �أن احلديث عن عالقة التنمية الإن�سانية باملعرفة ي�ستح�رض البعد
الغائي الذي يجعل املعرفة يف خدمة التنمية� .أما ال�ضلع الثالث ،املتمثل يف احلرية ،فيربز
يف الأطر االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية امل�ساعدة يف عملية العناية باملعرفة والإبداع،
وذلك بحكم التفاعل القائم بني تو�سيع ف�ضاءات احلرية وبناء املعرفة.
�أما املنطلق الثاين ،فرت�سمه العالقة بني مطلب التنمية وبناء جمتمع املعرفة؛ فقد �أ�صبح
من امل�ؤكد اليوم �أن جتليات املعرفة اجتهت لتفعيل اجلهود التنموية االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية ،الرامية �إىل مغالبة النواق�ص التي حتد من �إمكانية تو�سيع وتعميم الرفاه الب�رشي.
ثم تناول التقرير يف املحور الثاين بناء املفاهيم ،متوقف ًا �أمام مفهوم جمتمع املعرفة ،حماوال
تركيب تعريف �إجرائي اعتمادا
بناء احلدود املختلفة التي ُر�سمت لتعيني داللته .كما حاول
َ
على نتائج خمتلف ف�صوله ،وهو ما يعترب حماولة �أوىل يف �إعادة النظر يف مرتكزات املفهوم،
باالعتماد على ت�صور يراعي حاجات وطموحات املجتمع العربي الفعلية يف جمال املعرفة.
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لقد متيزت معطيات هذا الف�صل مبعاينة دالالت املفهوم املختلفة وفح�صها يف اخلطاب
املعريف املعا�رص ،وبخا�صة �أ�شكال تداوله يف التقارير الدولية .كانت الغاية من عملية البناء
ومن تركيب تعريف حمدد هي عدم االكتفاء مبا هو متداول يف هذا الباب ،وال�سيما �أن
الفجوة املعرفية العربية متعددة وعميقة ،وتقت�ضي� ،أ�سا�سا ،اال�ستعانة بحال املعرفة العربية،
من �أجل بلورة التعريف الذي يتجاوب وين�سجم مع اخل�صو�صيات والطموحات العربية.
وقف الف�صل يف حموره الثالث على النواظم واملرجعيات النظرية ،التي يتم انطالقا منها
تركيب مفاهيم مرادفة ملجتمع املعرفة ،من قبيل تقنيات املعلومات ،واقت�صاد املعرفة ،واملجتمع
ال�شبكي ،وذلك بهدف �إبراز الت�صورات الفل�سفية التي تقف وراء تلك الت�سميات .لقد ترتب
على عمليات الفح�ص والبناء �إبراز مرجعيتني اثنتني وب�صورة بارزة� :أوالهما ت�شري �إىل
جوانب من الفل�سفة الو�ضعية ،وال�سيما يف �أبعادها املتحم�سة للحتمية التكنولوجية؛ �أما
املرجعية الثانية ،فقد ك�شفت عنها مفاهيم حقوقية جتد �سندها يف الأجيال املختلفة حلقوق
الإن�سان ،الأمر الذي ي�ضع خطاب جمتمع املعرفة يف �صلب دعاوى التحديث ال�سيا�سي.
لقد انتهى الف�صل مبحور رابع عالج �أبرز �إ�شكاالت جمتمع املعرفة� ،سواء يف �أبعادها الكونية �أم
يف بع�ض جوانبها املرتبطة بالتحوالت املعرفية اجلارية يف املجتمع العربي ،من قبيل �إ�شكالية الهوية
والعوملة ،تقنيات املعلومات والواقع االفرتا�ضي ،م�رشوع بناء منظومة جديدة للقيم ،جمتمع املعرفة
وامل�شاركة ال�سيا�سية ،املر�أة العربية وجمتمع املعرفة ،ثم ق�ضايا جتديد الن�سق اللغوي العربي .لقد
�أن�ش�أ الف�صل يف هذا املحور جدال جمع فيه بني الإ�شارة �إىل جوانب من هذه الإ�شكاالت و�إىل
الآفاق املحتملة منها يف �سياق ما يجري من تطورات يف جمتمع املعرفة.

 - 2بيئات الأداء املعريف العربي :تو�سيع احلريات وبناء امل�ؤ�س�سات
�إذا كان الف�صل الأول يهتم بالإطار النظري العام ملجتمع املعرفة ،ف�إن هذا الف�صل يتناول
ال�رشوط التي متكن من تطوير املعرفة يف الوطن العربي ،وهما متكامالن على �أكرث من وجه.
ذلك �أن هذا الف�صل يعمل ،من خالل جمموعة من املحاور ،على ت�شخي�ص ال�ضغوط والقيود
التي تعرقل بناء مقومات جمتمع املعرفة ،معتمداً �أمثلة من البيئة ال�سيا�سية واالقت�صادية،
وكذلك البيئة االجتماعية والثقافية والإعالمية ،ليربز �أ�شكال الإكراهات والقيود التي حتول
دون ت�شكل بيئة حا�ضنة وم�ستوعبة ملتطلبات جمتمع املعرفة.
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ينطلق الف�صل من م�سلمة �أ�سا�سية ترى �أن احلريات ب�أ�شكالها املختلفة تعد �أبرز �سمة من
�سمات البيئات املحفزة للمعرفة .لقد �أ�صبحت هذه امل�سلمة عنوان ًا للع�رص ،ومر�شدا جلميع
جتارب النهو�ض املعريف؛ فكل بيئة متكينية راعية للحريات توفر �إطاراً مالئم ًا لقيام جمتمع
املعرفة .املعرفة واحلرية وجهان لعملة واحدة.
يف معر�ض التفكري بالبيئة ال�سيا�سية امل�ؤطرة للمعرفة ،اهتم الف�صل مب�س�ألة تراجع احلريات
يف الوطن العربي .كما تعر�ض يف حتليله للبيئة االقت�صادية �إىل ا�ستمرار غياب احلريات يف
املجال االقت�صادي ،مو�ضحا �أن الطفرة النفطية مل تدعم احلريات االقت�صادية .كما �أ�شار
�إىل واقع حرية امللكية الفكرية .يف اجلانب الثقايف ،و�ضع اليد على قيود املعرفة وت�صاعد
اجتاهات الت�شدد الديني� .أما يف امل�ستوى االجتماعي ،فقد �أ�شار �إىل �أن ا�ستمرار حرمان املر�أة
العربية من كثري من حقوقها ي�ضاعف النق�ص يف البيئة التمكينية التي يفرت�ض �أن تكون
رافعة للمعرفة .من خالل كل هذه العنا�رص ،عمل الف�صل على ت�سليط ال�ضوء على كثري من
الكوابح والإكراهات التي ما تزال حتا�رص الأمل يف �إنعا�ش �أو�ضاع املعرفة العربية .لقد اعترب
الف�صل احلرية قاطر ًة للمعرفة؛ ففي غيابها تن�ش�أ ظواهر ُتفقِ ر املجال املعريف ،وتو ّلد ظواهر
تعمق من فجوات املعرفة.
يف حمور �آخر ،تناول الف�صل ،بطريقة متهيدية ،البحث يف مو�ضوع امل�ؤ�س�سات والقوانني
وخمتلف العنا�رص التي متكن من املراجعة واملراقبة واملحا�سبة ،لت�ضمن ملجتمع املعرفة الدعم
والرعاية ،ثم توقف �أمام حمور �آخر تناول فيه م�سارات البيئة التمكينية العربية ،مو�ضحا �أنه
ال �سبيل لولوج جمتمع املعرفة �إال ببناء قواعدها� ،أي بناء ما ي�ؤهل املجتمع العربي لإنتاج
املعرفة و�إبداعها.
�أبرز التقرير يف �إطار تو�ضيحه لأهمية امل�أ�س�سة� ،أن البناء امل�ؤ�س�سي والقوانني املنظمة له
يحققان مطلب ال�شفافية ،ذلك �أن امل�ؤ�س�سات ت�ساهم يف املراقبة واملحا�سبة مع �سيادة
�أحكام القانون ،من حيث ارتباطها باملجال املعريف ،وت�ساهم �أي�ضا يف حتقيق درجة من
الالمركزية والفعالية يف �أدائها للمهام املحددة لوظيفتها ،حيث ي�ؤدي الت�شبيك امل�ؤ�س�سي
والتفريع امل�ؤ�س�سي �إىل تعزيز �آلية امل�أ�س�سة التي ترادف يف هذه احلالة �شكال من �أ�شكال
التحديث داخل املجتمع .ال يتعلق الأمر هنا بالت�شبيك وامل�أ�س�سة يف الداخل وحده ،بل
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�إن امل�ؤ�س�سات متتلك بدورها ،يف ظل مزايا الت�شبيك ،ما مينحها القدرة على ولوج دروب
امل�ؤ�س�سات يف اخلارج ،وخ�صو�صا عندما تكون قد ا�ستوعبت ف�ضاءات الت�شبيك الناجتة
عن ثورة املعلومات ،الأمر الذي يولد بيئة حمفزة على التالقح واملثاقفة والت�شارك والتعلم،
وركوب درب املغامرة املح�سوبة� ،أي الفعل امل�ؤ�س�سي يف بعده العقالين امل�س�ؤول والقائم على
ح�سابات امل�صلحة واملردودية.

 - 3التعليم وتكوين الر�أ�سمال املعريف
يثري مو�ضوع الرتبية والتعليم يف عالقته مبجتمع املعرفة ق�ضايا متعددة ،بحكم الرتابط
القائم بني التكوين والرتبية واكت�ساب املعرفة ،ثم �إعادة �إنتاجها و�إبداعها .ميكن التفكري يف
دور التعليم يف تعميم املعرفة ،كما ميكن تناول �أدواته الرتبوية ووظائفه يف التن�شئة املعرفية
واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل جممل عالقته بالر�أ�سمال املعريف ،وعالقة هذا الر�أ�سمال بال�سوق
وبتوظيف التعليم خلدمة التحرر والتنمية.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن 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 �سوق العمل والتمتع مب�ؤهالت منتجة ومبدعة.
لقد ازدادت �أهمية التعليم يف جمتمع املعرفة بف�ضل التقنيات الهائلة التي �أ�صبحت
َّ
توظف يف جمال الرتبية والتعليم؛ ف�أ�صبحنا نتحدث عن التعليم عن بعد ،وعن املختربات
اجلماعية ،وعن تقنيات التعليم التي تركب الف�ضاءات االفرتا�ضية ،والتقنيات التي تقدم
الدرو�س واالختبارات وال�شهادات عن بعد� .إال �أن ما �أ�رشنا �إليه الآن قد ال يكون قريبا
متام القرب من واقع التعليم يف الوطن العربي؛ ذلك �أن تعميم التعليم مل يح�صل كلية يف
خمتلف الأقطار العربية ،كما �أن ن�سب الأمية عند الكبار وال�صغار وال�شباب ما تزال حتديا
يواجه امل�س�ؤولني عن �أنظمة التعليم يف كثري من البلدان العربية .يعني ذلك �أن مطالب
جمتمع املعرفة ،املحددة يف جودة التعليم ،وا�ستخدام التقنيات الع�رصية يف التدري�س،
و�إن�شاء �شبكات للتعليم املتجدد ،ال تندرج يف الواقع العربي �إال يف بع�ض الأقطار ،ويف
�صورة جتارب رائدة �صعبة التعميم ،يف الوقت الراهن على الأقل.
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عندما ن�ضيف �إىل كل ما �سبق حمتوى التعليم ،وتكوين �أطره ،وو�ضعية اجلامعات ،وكذلك
و�ضعية خريجي اجلامعات و�أحوال البحث العلمي ،ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام مو�ضوعات مركبة
ي�صعب مواجهتها دفعة واحدة.
يف �إطار الوعي بالطبيعة ال�شائكة للمو�ضوع ،اجته االهتمام يف هذا الف�صل نحو ق�ضية
حمورية تتعلق بالر�أ�سمال املعريف العربي ،كما تبنيه و ُتراكم لَبناتِه املدر�س ُة واجلامعة.
نق�صد بالر�أ�سمال املعريف جممل الكفايات املعرفية التي ميتلكها �أفراد املجتمع ،والتي
ت�شمل املعارف يف خمتلف امليادين ،كما ت�شمل املهارات الذهنية مبختلف �أ�شكالها،
وتطبيق املعارف واملهارات ّ
حلل م�سائل نظرية �أو عملية ،والتوليف ،والتخطيط ،والتنظيم،
وامل�ستجدات ،وا�ستغالل فر�ص التجديد
وا�ست�رشاف امل�ستقبل ،والتك ّيف مع املتغيرّ ات
ّ
واالبتكار والإبداع ،وما �إىل ذلك من مهارات عقلية عليا .وت�شمل �أخرياً الكفايات
مقدمتها املهارات املتع ّلقة بالتوا�صل
الإن�سانية واالجتماعية القائمة على املعرفة ،ويف
ّ
و�إقامة عالقات �إيجابية مع الآخرين والتعاون معهم.
ا�ستعر�ض الف�صل يف اجلزء الأول منه امل�شهد العام حلال املعرفة من خالل التعليم يف الدول
العربية ،ثم اجته يف ق�سمه الثاين ،الذي ي�شكل مادة الف�صل� ،إىل ر�صد كيفية تطوير هذا
امل�شهد ،وذلك من خالل جملة من امل�ؤ�رشات الكمية والنوعية امل�ستندة �إىل تق�سيم ثالثي،
عالج فيه الف�صل الر�أ�سمال املعريف عند الأطفال وال�شباب والكبار.
لقد خل�ص الف�صل �إىل �أن البحث يف مو�ضوع الر�أ�سمال املعريف يك�شف عمق الفجوة التي تزداد
ات�ساعا بني �أحوال الر�أ�سمال املعريف العربي ،ومكا�سب املعرفة والثورة املعرفية املتوا�صلة يف العامل.
تق�صى فيها طبيعة الر�أ�سمال املعريف
انطالقا من البيانات املتاحة ،قدم الف�صل خريطة
َّ
وفجواته ومفارقاته .كما و�ضح �أ�شكال التمايز واالختالف والتقابل بني البلدان العربية يف
خمتلف مراحل التعليم املختلفة .عالج الف�صل يف اجلزء الثالث مو�ضوع نوعية الر�أ�سمال
املعريف املنا�سب لولوج جمتمع املعرفة ،كا�شفا حمدودية ر�أ�س املال ذاك ،ومربزا بع�ض
فجواته وبع�ض العوائق التي ما تزال حتول بينه وبني جمتمع املعرفة.
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 - 4تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف الدول العربية:
دعائم املعرفة و�أدواتها
�إذا كان الف�صل الأول والثاين قد وجها العناية للأطر النظرية والبيئية املهي�أة والداعمة
ملجتمع املعرفة ،وتوقف الثالث �أمام مو�ضوع التعليم -وهو من مرتكزات جمتمع املعرفة،-
ف�إن الف�صل الرابع اعتنى بالدعامة التقنية التي حتتل اليوم بدورها مكانة هامة يف باب
تطوير املعرفة وحت�صيل املعلومات ،مربزا �أن تقنيات املعلومات تعد �إحدى الدعائم الرئي�سية
لإقامة جمتمع املعرفة؛ ذلك �أنها متثل الأداة الرئي�سة يف الع�رص احلايل لن�رش املعرفة
وتداولها ،عالوة على دورها يف تطوير ودعم وت�سهيل وت�رسيع البحث العلمي والثقايف
على �أو�سع نطاق ممكن .لقد توخى هذا الف�صل قيا�س درجات ولوج العرب �إىل جمتمع
املعرفة انطالقا من م�ستويات حت�صيلهم واكت�سابهم لتقنية املعلومات واالت�صاالت ،م�سلط ًا
ال�ضوء على مكون مركزي يف جمتمع املعرفة.
�أبرز الف�صل �أهمية الفتوحات التي �أجنزتها تقنيات املعلومات واالت�صاالت يف تركيب �شبكات
املعرفة ،التي �أ�صبحت �أدوات �رضورية يف ن�رش وتعميم وتو�سيع دوائر املعرفة وتوظيفها
يف خمتلف مناحي احلياة ،وبح�سابات تتجاوز عوائق الزمان واملكان ،بحكم ما �أ�صبحت
إنرتنت ،على �سبيل املثال .لقد �أ�صبحت هذه التقنيات هي الطريق املنا�سب
تقدمه خدمات ال ْ
وال�سهل لتح�صيل املعارف ،ومت تعميمها يف خمتلف جماالت احلياة؛ يف االقت�صاد والإدارة
والتعليم ،مما يك�شف درجات تغلغلها يف خمتلف البنى يف املجتمع.
لقد عالج الف�صل نوعية ح�ضور تقنيات املعلومات يف البلدان العربية ،حماوال تقدمي
التطبيقات اجلارية وحدودها ،م�ستعر�ضا بع�ض الأمثلة يف جمال التعليم والتجارة والرعاية
ال�صحية والتنمية االجتماعية ،مو�ضحا الفجوات القائمة يف هذه التطبيقات ،دون �أن يغفل
املح�صلة.
�إبراز املكا�سب
َّ
اعتنى الف�صل يف حمور �آخر بالتحديات التي تواجه املحتوى الرقمي العربي ،متوقفا �أمام
�ضحالة هذا املحتوى مقارنة مع املحتوى الرقمي العاملي .يف هذا ال�سياق ،اهتم الف�صل
مبو�ضوع تطوير اللغة العربية ،من �أجل �أن ت�صبح قادرة على �إنتاج املعارف املالئمة ملتطلبات
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الواقع العربي .يف هذه النقطة بالذات ،متت الإ�شارة �إىل الفقر التقني للغة العربية مقارنة
مع اللغات التي متتلك نا�صية املجال التقني املعلوماتي ،ونبه �إىل �أهمية تطوير �أدوات هذه
اللغة ،لت�صبح قادرة على تركيب املحتوى الرقمي مبا يو�سع مكا�سب العرب التقنية ،ويو�سع
املحتوى الرقمي على وجه العموم.
يف نهاية هذا الف�صل ،متت الإ�شارة �إىل بع�ض املبادرات التي متكن من تخطي جانب من العقبات
التي حتول دون تعميم تقنية املعلومات واالت�صال يف املحيط العربي ،مو�ضحا �أنه ،با�ستثناء
ب�ضع عالمات م�ضيئة متفرقة يف عدد حمدود من الدول العربية ،ف�إن �صوغ ا�سرتاتيجيات
قطاع تقانات املعلومات واالت�صاالت ،وو�ضع الت�رشيعات والقوانني التي من املفرت�ض �أن تنظم
ا�ستثمارها ،يتم ببطء ن�سبي ًا يف خمتلف الأقطار العربية .لقد �أ�ضحت احلاجة ملحة لإعادة النظر
يف هذه اال�سرتاتيجيات ،وذلك لأنها مل تتناول بالعناية الالزمة عدداً من الق�ضايا الأ�سا�سية،
التي ال ميكن بدونها ا�ستثمار تطبيقات التقانات املتاحة على النحو الأمثل .يف واقع احلال ،ف�إن
اال�سرتاتيجيات التي �أُ ّقرت يف الكثري من الدول العربية� ،أولت الق�سط الأكرب من العناية لق�ضايا
البنية الأ�سا�سية والت�رشيعات ،ومل تتناول بالعناية ذاتها الق�ضايا املرتبطة بالتطبيقات وباملحتوى
الرقمي ،وبتطوير الإمكانات املتاحة ال�ستخدام اللغة العربية على ال�شبكة.

 - 5الأداء العربي يف جمال البحث والإبداع
اجته التقرير يف الف�صل اخلام�س لبحث مو�ضوع الإبداع يف املعرفة العربية ،منطلقا من
حماولة تو�سيع م�ؤ�رشات الإبداع كما بنتها التقارير الدولية ،التي كانت يف الأغلب الأعم
ترادف الإبداع باالبتكار ،وتنظر �إىل العلوم والتقنيات باعتبارها املجال اخلا�ص بالإبداع،
حيث يتم قيا�س درجة الإبداع بح�رص عدد الك�شوف العلمية يف العلوم ،وح�رص براءات
االخرتاع امل�سجلة ،ويتم تنا�سي املجاالت املعرفية الأخرى ،كالعلوم الإن�سانية واالجتماعية
والإبداع الفني ،على الرغم من دورها الهام باعتبارها ف�ضاء للإبداع والرتكيب اخلالق .لقد
توقف الف�صل يف بدايته �أمام مو�ضوع الإبداع واقت�صاد املعرفة ،م�شريا �إىل �أن الوطن العربي
يفتقد �إىل مر�صد قومي ُيعِ ُّد امل�ؤ�رشات الكمية والنوعية العربية ،وي�ضمن م�صداقية البيانات
حول البحث والن�رش العلمي والإبداعي العربي .ت�شكو امل�ؤ�س�سات الدولية ،من جانبها ،من
النق�ص الفادح يف املعلومات الواردة من الدول العربية.

112

واقع الأداء املعريف العربي ومتطلبات بناء جمتمع املعرفة

حاول الف�صل يف حموره الأول �إبراز �سيا�سات العلوم والتقانة يف الوطن العربي ،وذلك
من خالل ر�صده لن�رش و�إنتاج املعرفة العلمية ،ووقوفه على معطيات تت�صل بواقع مراكز
البحوث العربية� ،إ�ضافة �إىل م�س�ألة متويل البحث العلمي يف الوطن العربي .ثم انتقل بعد
ذلك �إىل ال�سيا�سات العربية يف جمال العلوم الإن�سانية واالجتماعية والإبداع الفني .يف
هذا املحور بالذات ،جتاوز التقرير امل�ؤ�رشات املتداولة ،وفتح املجال لإدراج ك�شوف البحث
يف الإن�سانيات والعلوم االجتماعية ،وكذلك دور الفنون يف تركيب الإبداعات املو�صولة
بالتخييل وبالوجدان .فقد غدت الفنون الت�شكيلية والإبداعات الأدبية يف الرواية وامل�رسح
وال�سينما واملو�سيقى متتلك بدورها القدرة على �إنتاج الإبداع الذي يرثي الوجدان ويخ�صب
الذاكرة ،مما َح َّول مفهوم الإبداع والبحث العلمي من حميط يو�صف بالطابع الكمي
والريا�ضي �إىل جماالت التخييل واحل�سا�سية والقيم ،وهي جماالت ي�صعب قيا�سها كمي ًا،
كما ي�صعب نفي ح�ضور الإبداع فيها.
�أما املحور الثالث يف هذا الف�صل ،فقد اجته �إىل ر�صد مظاهر وم�ؤ�رشات الفجوة
الإبداعية يف الراهن املعريف العربي .عالج هذه الفجوة من خالل بحثه يف املردود
املجتمعي واالقت�صادي للإبداع ،ثم هجرة الأدمغة العربية ،وا�ضعا اليد على �أهمية
الهجرة البينية التي َت�ضِ يق وتت�سع بني الأقطار العربية دون �سيا�سة وا�ضحة ،وقادرة
على حتقيق نوع من التكامل بني الأقطار العربية .تزداد �أهمية التعاون العربي عندما
نعرف التنوع واالختالف احلا�صل يف نوعيات الأداء املعريف بني الأقطار العربية ،حيث
�أن بو�سع �أي �سيا�سة تعاون �أن تقوم بعمليات توظيف متنوعة بني البلدان العربية ،مما
�سيعزز �إمكانية خلق بيئة متكينية عربية م�شرتكة� .إذا كان هذا الأمر يبدو �صعبا اليوم،
جراء غياب التن�سيق والتعاون ،ف�إنه ي�صبح ممكنا يف حال توافر الإرادة ال�سيا�سية
القادرة على تطوير منظور عربي للمعرفة والإبداع .ميكن �أن نرجح �أهمية هذا املوقف،
مثال ،ب�إن�شاء مراكز عربية م�شرتكة للبحث والإبداع ،فنقلل من هدر الإمكانيات
والطاقات يف مراكز هام�شية يف كل قطر عربي على حدة ،ونن�شئ مراكز ت�ستوعب
املوارد الب�رشية واملالية امل�شرتكة.
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 - 6ر�ؤية وخطة لبناء جمتمع املعرفة يف املنطقة العربية
اجتهت ف�صول التقرير ال�سابقة �إىل تو�صيف ور�صد وم�ساءلة حال املعرفة وطبيعة الأداء املعريف
إيقاع مزدوج ،ير�سم �أوله مالمح
العربي .لقد جرى العمل التحريري فيها ،جمتمع ًة ،باعتماد � ٍ
املعرفة يف الراهن العربي ،اعتمادا على البيانات املتاحة ،مع ت�سجيل مالحظة نقدية كربى تتعلق

بغياب مر�صد عربي ملتابعة تطور حال املعرفة العربية ،وال�سيما �أننا نعي�ش اليوم يف بداية القرن
احلادي والع�رشين ،قرن ثورة املعرفة بامتياز� .أما الإيقاع التحريري الثاين ،فيتجه للتفكري يف
كيفية تطوير الأداء املعريف العربي يف املو�ضوعات التي �شكلت العناوين الكربى للف�صول .وقد
ازدوج الإيقاع بهدف الإم�ساك مبختلف متوجات الو�ضع املعريف العربي ،م�ستوعب ًا الت�شخي�ص
والر�صد �إىل البحث والتفكري يف �سبل النهو�ض بالأداء املعريف العربي.
بنى التقرير يف نهايته ر�ؤية وخطة للعمل ،من �أجل الت�صدي للفجوات املعرفية التي ك�شفت
مالحمها ف�صول التقرير ،وت�شكل هذه اخلطة �صيغة مقرتح ي�ؤدي يف حال تبنيه �أو تبني
الروح املوجهة له �إىل ردم جوانب من الفجوة املعرفية ،ليتمكن املجتمع العربي من اال�ستفادة
من مكا�سب املعرفة الداعمة مل�شاريعه يف النهو�ض والتنمية.
ال يدخل هذا الف�صل يف باب ر�سم امل�أمول يف الو�ضع املعريف العربي بلغة «ال َي ْن َبغِ َيات» والأحالم
التي ت�ضيق مبظاهر التباعد بني جمتمع املعرفة يف الدول املتقدمة وهام�شية املعرفة يف الواقع
العربي ،بل �إنه يكتفي بر�سم املعامل الكربى لتجاوز العقبات وتخطي االنغالق والفقر املعرفيينْ ،
وذلك يف �صورة اقرتاح حمدد يعي جيدا الفروق واالختالفات القائمة يف جمال املعرفة
بني البلدان العربية ،ويدرك ،يف الوقت نف�سه� ،ضخامة الفجوات القائمة و�صعوبة مواجهتها.
لهذا ،اعتمدت اخلطة مبد�أ التدرج طريقا ل�سد الفجوات املعرفية ،وعملت على ترتيب �أولويات
يف التحرك متدرجة يف الزمن (املدى الزمني القريب واملتو�سط والبعيد) ،ليتمكن العرب من
التوا�صل مع ذواتهم ومع العامل بنا ًء على مكا�سب املعرفة املعا�رصة.
�إن التوا�صل مع الذات� ،أي ت�شخي�ص عللها املعرفية ب�صورة دقيقة ،وت�شخي�ص �أعطابها
املو�صولة ببيئات املعرفة ،ثم التوا�صل مع العامل بكثري من ال�شجاعة والطموح ،وبكثري من
الإميان الذي ي�سلم ب�أن الت�شارك يف �إنتاج املعرفة يتطلب احلوار ،ويتطلب بناء التعاقدات
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حم�صلة
العقالنية التي ال تنظر �إىل الذات من زاوية �سكونية ،بل ترى �أنها يف تطورها تعد
ِّ
فعل تاريخي مركب؛ �سيتيح للعرب �إمكانية �إجناز م�شاريعهم يف تو�سيع دوائر املعرفة
وحتقيق النه�ضة العربية امل�أمولة.
يبينّ الف�صل اخلتامي �أن الر�ؤية املقرتحة تطابق الطموح والإرادة العربية ال�ساعية لتخطي
فجوات املعرفة .يف هذا الإطار ،اهتم ببناء هذه اخلطة على ثالثة �أ�س�س� :أولها يتعلق
بالقواعد الالزمة ملجتمع املعرفة ،وقد حددها يف ثالث قواعد :تو�سيع جمال احلريات،
التناغم والتجاوب مع حاجات التنمية الإن�سانية ،االنفتاح والتوا�صل� .أما بالن�سبة ملحاور
الر�ؤية ،فقد حددها يف بناء البيئة التمكينية ،ثم توطني املعرفة ،ثم توظيفها خلدمة
امل�رشوع التنموي والنه�ضوي يف الوطن العربي .ثم ر�سم الف�صل ورتب ما �أطلق عليه
التقرير مهام م�ستعجلة و�أخرى �أقل ا�ستعجاال ،وذلك ح�سب معطيات الفجوات املعرفية
املر�سومة يف البلدان العربية.
يبد�أ التحرك الهادف �إىل ولوج جمتمع املعرفة بالعمل يف ميدان البيئة التمكينية ،لي�صل
�إىل جمال النقل والتوطني ،وينتقل بعد ذلك �إىل التحرك يف جمال توظيف املعرفة من �أجل
االنخراط يف �إنتاج املعرفة و�إبداعها ،دون �أن يغفل �أن هذه اخلطة املقرتحة ترتك املجال
وا�سعا للجمع بني ما هو مطلوب يف �صيغ من التفاعل والرتابط والتدرج ،حيث يظل مبد�أ
التحرك واملواجهة وتنويع املداخل من الو�سائل امل�شجعة على اللحاق مبجتمع املعرفة.
�أ�شار هذا الف�صل �أي�ضا �إىل مقرتحات ت�شري �إىل بع�ض املطالب امل�ستعجلة ،من قبيل احلاجة
�إىل مر�صد عربي للمعرفة ،وهو ما ميكن �أن ُيد َر َج يف �أكرث من حمور من حماور هذه اخلطة
املقرتحة ،بهدف تعزيزها و�إطالقها.
�إن �إيجاد نظام متكامل لر�صد واقع املعرفة يف العامل العربي يعد اليوم مطلبا �أ�سا�سيا ،بل
�إنه ي�شكل يف الراهن العربي اخلطوة املدخل ملقاربة النهو�ض بالأداء املعريف العربي وامتالك
قواعد الإبداع؛ ذلك �أنه ال ميكن و�ضع الربامج دون قيا�س الفجوات ومعرفة درجات اخللل
التي ت�سود خمتلف جماالت املعرفة.
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يتطلب �إيجاد هذا الدليل عمال جماعيا ت�شارك فيه خمتلف اجلهات ذات ال�صلة باملو�ضوع.
�إنها خطوة مركزية يف باب الإعداد ملجتمع املعرفة العربي ،حيث تبنى القواعد وترتب البيانات
وتبتكر امل�ؤ�رشات يف �إطار التوا�صل مع الذات و�أحوالها املعرفية ،دون �إغفال اال�ستفادة من
التجارب ال�سابقة يف هذا املجال؛ ذلك �أن دليال عربيا مقرتحا للمعرفة ال يعني التخلي عن
املكا�سب التي بنتها التجارب التي �سبقتنا قدر ما يعني بناء دليل ي�ستجيب ملتطلبات الواقع
العربي .ال يعترب هذا املقرتح من الأعمال الطوباوية ،على الرغم من �أهمية اليوتوبيا يف �أفعال
التاريخ ،بل �إنه يندرج �ضمن اخلطط امل�ساعدة على جتاوز الفجوة املعرفية العربية بالبناء
املتدرج الذي ي�سلم ب�أن دليال عربيا للمعرفة يعد خطوة �أ�سا�سية يف طريق طويل؛ �إنها
خطوة البداية ال�ضامنة ل�سل�سلة الأفعال املو�صلة �إىل جمتمع املعرفة الذي ن�أمل.
يفتتح تقرير املعرفة للعام � 2009سل�سلة من التقارير التي �ستتابع يف ال�سنوات القادمة ،بهدف
بناء مرجعية من املعطيات والتو�صيفات واملقرتحات للنظر يف طبيعة الأداء املعريف العربي،
وقيا�س امل�سافات التي تف�صله عن مكا�سب ومنجزات ثورة املعرفة يف العامل املعا�رص.
يفرت�ض �أن تدعم املعطيات والنتائج التي ت�ضمنها هذا التقرير ما يتيح �إمكانية مقاربة زوايا
�أخرى يف مو�ضوعات املعرفة واحلرية والتنمية والتقدم ،وهي حماور مو�صولة مبتطلبات
التغيري املعريف املطلوب يف املجتمع العربي ،والهدف من ذلك هو فتح الطريق وتو�سيعه �أمام
م�رشوع النه�ضة العربية.
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•م�ستقبل التعليم العايل يف الوطن العربي ،القاهرة  :املنظمة العربية للتنمية الإدارية،
2008
•م�ؤ�س�سات العلم والتعليم يف احل�ضارة الإ�سالمية ،الرباط  :كلية الآداب والعلوم الإن�سانية،
2008
•الوهابي ،عبد الرحيم
املناهج التعليمية ومنظومة القيم :اقرتاحات نظرية وتطبيقية لرت�سيخ القيم يف املدر�سة
املغربية ،فا�س � :آنفو برانت2008 ،
•�إبراهيم ،عبد اهلل
البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ،الرباط ،بريوت  :املركز الثقايف العربي2008 ،
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Etudes générales sur l’université
• AHIER, John
Graduate Citizens ? : Issues of Citizenship and Higher Education,
London : Routledge Falmer, 2003. 1 vol. (VI-200 p.) : couv. ill. ; 22 cm
• Alliance pour un monde responsable, pluriel et solidaire
Université, quel avenir ? : propositions pour penser une réforme,
Paris : Editions Charles Léopold Mayer, 2003. 115 p. ; 16 x 17 cm
• BALLARD, Michel
Traductologie et enseignement de traduction à l’université, Arras :
Artois Presses Université, 2009

• BASSO, Olivier
«Tu seras patron, mon fils ! » : les grandes écoles
de commerce face au modèle américain, Paris :
Editions Village mondial, 2004. 328 p. ; 24 cm
• BEN MOUSSI LE GALL, Laure
Validation des acquis de l’expérience : retour d’expériences à
l’université, Paris : L’Harmattan, 2009
• BOFFO, Stefano
Gouverner les universités en France et en Italie, Paris : L’Harmattan, 2008
• BOK, Derek
Universities in the Market Place : the Commercialization of Higher
Education, Princeton : Princeton University Press, 2003, XI-233 p. ;
24 cm
• BUICAN, Denis
Université, vache folle et sacrée de la République, Paris : F.-X. de
Guibert, 2004. 163 p. ; 21 cm
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• BURGEL, Guy
Université, une misère française, Paris : Hachette Littératures,
impr. 2006. 1 vol. (183 p.) : couv. ill. ; 19 cm
• CHARLE, Christophe
Histoire des universités, Paris : Presses universitaires de France,
impr. 2007. 1 vol. (128 p.) : couv. ill. ; 18 cm
• DAVIDENKOFF, Emmanuel
Les universités sont-elles solubles dans la mondialisation ?, Paris :
Hachette Littératures, impr. 2006. 1 vol. (214 p.) ; 21 cm
• DENANTES, Jacques
Les universités françaises et la formation continue, 1968-2002,
Paris : L’Harmattan, 2006. 1 vol. (240 p.) ; 22 cm

• DESCOINGS, Richard
Sciences Po : de la Courneuve à Shanghaï, Paris :
Presses de Sciences Po, DL 2007. 1 vol. (502 p.) :
couv. ill. ; 22 cm

• DONOGHUE, Frank
The Last Professors : the Corporate University and the fate of the
Humanities, New York : Fordham University Press, 2008

• DUPRONT, Alphonse
La chaîne vive : l’université, école, Paris :
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne,
2003. 193 p. : ill. ; 24 cm
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• Education Development and Leadership in Higher Education :
Developing an Effective Institutional Strategy, ed. by Kym Fraser,
New York: Routledge Falmer, 2005. 219 p. : couv. ill. ; 24 cm
• Etudier dans une université qui change : le regard des étudiants de
trois régions d’Europe
[enquête réalisée par le Réseau Uni 21] ; [sous la dir. de] Charles
Hadji, Tino Bargel, Josep Masjuan, Grenoble : Université de Grenoble,
cop. 2005. 285 p. : graph. ; 23 cm
• FORSYTH, Alasdair
Losing out ? : Socioeconomic Disadvantage and Experience in Further
and Higher Education, Bristol : Policy Press, 2003. VI-69 p. ; 30 cm
• Globalisation et universités : nouvel espace, nouveaux acteurs,
sous la dir. de Gilles Breton et Michel Lambert, Paris : Ed. de
l’UNESCO, 2003. 264 p. ; 24 cm

• Globalization and higher education, ed. Jaishree
K. Odin and Peter T. Manicas ; [foreword by Deane
Neubauer], Honolulu : University of Hawaii Press,
cop. 2004. IX-265 p. ; 23 cm

• GOLDSTEIN, Reine
Université et société : pour en finir avec un long
malaise, Paris : L’Harmattan, 2003. 282 p. ; 22 cm

• GUILLON, Roland
Les classes dirigeantes et l’université dans la mondialisation, Paris :
L’Harmattan, 2004. 122 p. ; 22 cm
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• Innovative assessment in Higher Education, ed. by Cordelia Bryan
and Karen Clegg , London : Routledge, 2006. 1 vol. (XIX-233 p.) :
couv. ill. ; 24 cm
• JEBRAK, Michel
Société du savoir, néoténie et université, Sainte-Foy : Presses de
l’Université Laval, 2008
• KRONMAN, Anthony
Education’s end : why our Colleges and Universities have given up on
the Meaning of life, New Haven : Yale University Press, 2008
• LAMY, Michel
L’université des professeurs : l’immobilisme en mouvement, Paris :
Punctum, 2005. 303 p. : couv. ill. ; 21 cm
• LENEY, Katya
Decolonization, Independence, and the Politics of Higher Education in
West Africa, Lewiston : The Edwin Mellen Press, 2003. XIV-541 p. ; 24
cm 37 . 02 . 3 / 80
• Les ravages de la modernisation universitaire en Europe:
[actes du colloque sur les enseignements supérieurs et la recherche, tenu à
l’Ecole normale supérieure en 2006], Paris : Editions Syllepse, 2007

• LETER, Michel
Lettre à Luc Ferry sur la liberté des universités,
Paris : Les Belles lettres, 2004. 243 p. ; 21 cm

• LORENZI, Jean-Hervé
L’université maltraitée : pour sauver notre enseignement supérieur :
universités, grandes écoles et recherche, Paris : Plon, 2003. 214 p. ;
23 cm
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• L’Université citoyenne : progrès, modernisation, exemplarité :
professionnalisme des consultants
ISEOR, Paris : Economica, 2003. 335 p. ; 24 cm
• L’Université dans le devenir de l’Afrique : un demi-siècle de
présence au Congo-Zaïre
sous la dir. de Isidore Ndaywel è Nziem ; préf. par Elikia M’bokolo,
Paris : L’Harmattan, 2007. 1 vol. (406 p.) : couv. ill. ; 24 cm
• MACFARLANE, Bruce
Teaching with Integrity : the ethics of Higher Education Practice, New
York : Routledge Falmer, 2004. VII-184 p. : couv. ill. ; 24 cm
• MICHAUT, Christophe
L’influence du contexte universitaire sur la réussite des étudiants,
Lille : Atelier national de reproduction des thèses de l’Université de
Lille III, 2003. 319 p. ; 24 cm
• MUSSELIN, Christine
Les universitaires, Paris : La Découverte, 2008
• OBLIN, Nicolas

La crise de l’université française : traité contre une politique de
l’anéantissement, Paris : L’Harmattan, cop. 2005. 205 p. : couv. ill. ;
22 cm
• PEGUIRON, Frédérique

L’intelligence économique au service de l’université, Paris :
L’Harmattan, 2008
• SALMI, Jamil

The Challenge of Establishing World-class Universities, Washington :
The World Bank, 2009
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• SCHMALZBAUER, John

People of faith : religious conviction in American journalism and higher
education, London : Cornell University Press, 2003. XVII-267 p. ; 24 cm
• SHAPIRO, Harold T.

A Larger Sense of Purpose : Higher Education and Society, Princeton:
Princeton University Press, 2005. XVI-183 p. : couv. ill. ; 24 cm
• TSAFAK, Gilbert

L’enseignement universitaire à distance en Afrique subsaharienne,
Paris : L’Harmattan, 2009
• Université et entrepreneuriat : une relation en quête de sens
sous la dir. de Christophe Schmitt ; [avec les contrib. de Robert Paturel, Abdelhamid Skouri, Carlos Lopez Monsalvo, et al.]. - [Nogent] :
Institut CEDIMES, cop. 2005. 322 p. : graph., couv. ill. ; 22 cm

• Universités et grandes écoles

in Problèmes politiques et sociaux : dossiers
d’actualité mondiale, dir. de publ. Jean Jenger,
numéro : 936, Année : 2007
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�شروط الن�شر يف املجلة
م�سطرة تقومي الن�صو�ص
تخ�ضع كل الن�صو�ص املقرتحة على جملة «املدر�سة املغربية» للقراءة من طرف مقررين خمت�صني حتددهما
هيئة التحرير .بناء على التقومي الذي يقدمه املقرران ونتائج املناق�شات التي تتم داخل هيئة التحرير -يف
�إطار جهل تام با�سم امل�ؤلف ،-ينقل مدير التحرير كتابة القرار النهائي �إىل كاتب الن�ص ،وذلك يف �أجل ال
يتعدى �شهرين بعد ا�ستالم الن�ص املقرتح.

مواد املجلة
تن�رش «املدر�سة املغربية» �صنفني من الن�صو�ص :
الدرا�سات  :التي ت�صدر �ضمن ملف مو�ضوعاتي يعلن عنه �سلفا �أو تلك التي ترد على املجلة مببادرة من
م�ؤلفيها والتي قد تن�رش خارج امللف �أو �ضمن مواد �إ�صدار عادي.
يجب �أال يقل حجم الدرا�سة عن  30.000رمز مطبعي و�أال يزيد عن  40.000رمز مطبعي (مبا يف ذلك
الفراغات والهوام�ش واجلداول والر�سوم البيانية.)...
املراجعات واملتابعات  :يتعلق الأمر هنا بالقراءات النقدية للإ�صدارات احلديثة املتعلقة مبجال تخ�ص�ص
املجلة �أو املتابعات للأحداث والوقائع الدالة يف حقل الرتبية والتعليم .وهي مقاالت يجب �أن ترتاوح ما بني
 10.000و 15.000رمز مطبعي (مبا يف ذلك الفراغات والهوام�ش).
ميكن للمراجعات النقدية �أن تتناول بالتحليل كتابا �أو عدة كتب ،كما ميكن �أن تهم عددا خا�صا من
جملة �أكادميية �أو �أكرث ،بغ�ض النظر عن لغة الإ�صدار الأ�صلية .ي�شرتط يف هذا ال�صنف من املقاالت �أن
يطرح �إ�شكالية الكتاب/الكتب �أو املجلة مو�ضوع املراجعة ،رابطا �إياها بالنقا�ش العلمي اجلاري يف املو�ضوع
وطنيا ودوليا .كما يتوجب تفادي العر�ض التقريري ملحتويات الن�ص مو�ضوع املراجعة وا�ستخدام عنوان
مغاير لعنوان الكتاب.

لغة الن�شر
تعترب العربية لغة الن�رش الأ�سا�سية يف املجلة ،غري �أنه ميكن قبول درا�سات بلغات �أجنبية مثل الفرن�سية
والإجنليزية والإ�سبانية.

الرتجمات
تتوىل املجلة ن�رش الرتجمات العربية لن�صو�ص نظرية �أ�سا�سية �أو ت�أ�سي�سية يف جمال تخ�ص�صها� ،أو
الرتجمات العربية لدرا�سات حتليلية �أو نقدية تتناول جتارب مهمة يف ميدان الرتبية والتعليم� ،أو تقارير
علمية دولية �أو جهوية �أو وطنية قد تفيد الدار�سني واملهنيني والقائمني على ال�سيا�سة الرتبوية.

طبيعة الن�صو�ص وطريقة تقدميها
يجب �أال تكون الن�صو�ص املقرتحة للن�رش قد �سبق ن�رشها �سواء �ضمن مواد جملة �أخرى �أو يف �أعمال
ندوة ما �أو على موقع �إلكرتوين معني.
تبعث الن�صو�ص �إىل املجلة يف �صيغة �إلكرتونية ( )Word 2003/2007وي�شرتط �أن تكون امل�ساهمات
موثقة بالإ�شارات املرجعية وفق الرتتيب الآتي :ا�سم امل�ؤلف (اال�سم العائلي متبوعا باال�سم ال�شخ�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�سم امل�ؤلف ،عنوان املقالة بني « » ،متبوعا بعنوان املجلة والعدد وتاريخه ورقم ال�صفحة .يتم
و�ضع الهوام�ش يف �أ�سفل ال�صفحة وفق ترتيب �آيل.
يجب �أن تُرفق كل درا�سة مبخت�رص (ما بني �ستة �إىل ع�رشة �أ�سطر) حمرر بنف�س اللغة ي�ستعر�ض املو�ضوع
الرئي�سي للدرا�سة.
كما يجب �أن تقرن الن�صو�ص املعرو�ضة للن�رش بنبذة خمت�رصة عن امل�سار العلمي واملهني للم�ؤلف (الوظيفة،
امل�ؤ�س�سة التي ينتمي �إليها� ،آخر �أعماله املن�شورة .)...وهي بيانات لن يتم ن�رشها �أثناء عملية التقومي.

ال�صالحيات التحريرية للمجلة وحقوقها
حتتفظ هيئة حترير املجلة ب�صالحية �إدخال كل الت�صويبات املطلوبة على الن�صو�ص التي يتم قبول ن�رشها .كما
ميكن �أن تطلب من امل�ؤلف �إجراء بع�ض التعديالت على الن�ص قبل ن�رشه ،وقد تتوىل �أي�ضا حذف �أو تعديل �أو
�إعادة كتابة بع�ض الفقرات وتغيري عنوان املقالة و�إحداث عناوين فرعية �إذا اقت�ضى احلال ذلك ،وتوخيا لأكرب
قدر من اجلودة التحريرية واملقروئية ،على �أال مت�س تلك التعديالت ال�شكلية بجوهر الن�صو�ص.
يتنازل امل�ؤلف ،يف مقابل ن�رش مقاله �ضمن جملة «املدر�سة املغربية» ،عن حقوق امللكية الفكرية يف كل
العامل ومبختلف الأ�شكال واحلوامل (الرتجمات ،الإ�صدارات الإلكرتونية وعلى االنرتنيت ،الخ ).مع ذلك،
ميكن له ،بعد احل�صول على �إذن مكتوب من املجلة� ،إعادة ن�رش مقاله �رشيطة ذكر امل�صدر� ،أي «املدر�سة
املغربية».
�إذا كانت املجلة تبعث ب�إ�شعار مكتوب للم�ؤلفني الذين تقبل �أو ترف�ض ن�صو�صهم ،ف�إنها غري ملزمة بتقدمي
�أي تربير لقرارها بعدم ن�رش املقاالت املعرو�ضة عليها.
كما حتتفظ املجلة بحقها يف ن�رش املقال املجاز يف العدد املنا�سب وفق خطة هيئة التحرير.

التعوي�ض املادي
يح�صل امل�ؤلفون الذين تن�رش م�ساهماتهم �ضمن مواد املجلة على تعوي�ض مايل ،تختلف قيمته بح�سب طبيعة
الن�صو�ص (درا�سات/قراءات ومتابعات) .كما تر�سل �إليهم �أربع ن�سخ من العدد املت�ضمن مل�ساهمتهم.

املرا�سالت
تبعث جميع املرا�سالت والن�صو�ص املقرتحة �إىل �سكرتارية التحرير (ال�سيدة مرمي لوطفي) على العنوان
الآتي :

املجل�س الأعلى للتعليم
املجمع الإداري مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س للنهو�ض بالأعمال االجتماعية للرتبية والتكوين،
جناح �أ� ،2شارع عالل الفا�سي ،مدينة العرفان ،الرباط
�ص.ب : 6535 .الرباط – املعاهد
تلفون  - 05 37 77 44 25 :فاك�س 05 37 77 46 12 :
الربيد الإلكرتوين almadrassa.almaghribiya@cse.ma :

العدد  • 2دجنرب

2009

131

كتاب العدد
عبد العايل بنعمور

�أ�ستاذ العلوم االقت�صادية ورئي�س املجل�س الأعلى للتناف�سية االقت�صادية .من �آخر �أعماله :ت�صور جديد
للمدر�سة املغربية ،من�شورات مر�صد تناف�سية املقاولة.2007 ،
Editions ODCE, 2004. Espérance et Volonté,

علي بنمخلوف

�أ�ستاذ الفل�سفة بجامعة ني�س �صوفيا �أنيبولي�س الفرن�سية وع�ضو اللجنة الوطنية الفرن�سية للأخالقيات.
من �آخر �إ�صداراته:
Montaigne, Paris : Les belles lettres, 2008 ; Frege, le nécessaire et le superflu,
Paris : J. Vrin, 2002.

�آ�سية بنعدادة

�أ�ستاذة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط .من �آخر �إ�صداراتها:
الفكر الإ�صالحي يف عهد احلماية :حممد بن احل�سن احلجوي منوذجا ،بريوت :املركز الثقايف العربي،
2003؛ حتقيق كتاب زهر الأكم لعبد الكرمي بن مو�سى ،الرباط :مطبعة املعارف.1992 ،

�أحمد بوح�سن

�أ�ستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط .من �آخر �أعماله« :كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية بني الت�صور املعريف والت�صور الوظيفي :اجلامعة والدولة» �ضمن �أعمال ندوة
«�أي م�ستقبل لكليات الآداب والعلوم الإن�سانية؟» ،الرباط :من�شورات كلية الآداب2008 ،؛ ترجمة كتاب
دان رو�س ،املجتمع واملقاومة يف اجلنوب ال�رشقي املغربي ،الرباط :من�شورات زاوية.2006 ،

رحمة بورقية

�أ�ستاذة ال�سو�سيولوجيا ورئي�سة جامعة احل�سن الثاين-املحمدية .من �آخر �إ�صداراتها:
مواقف :ق�ضايا املجتمع املغربي على حمك التحول ،املحمدية :كلية الآداب والعلوم الإن�سانية2004 ،؛
نحو �سو�سيولوجيا اجلامعة ،املحمدية :من�شورات كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.2003 ،

الب�شري تامر

�أ�ستاذ باحث ،كلية علوم الرتبية ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط ،ومدير كر�سي اليون�سكو ملحو الأمية
وتعليم الكبار .من �آخر �أعماله :تاريخ املغرب :منت�صف القرن التا�سع ع�رش ،1912-من�شورات مركز
الدرا�سات العربية.2001 ،

حممد ال�صغري جنجار

باحث ونائب مدير م�ؤ�س�سة امللك عبد العزيز للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم الإن�سانية .من �آخر �إ�صداراته:
ال�سيا�سي والديني يف املجال الإ�سالمي (ترجمة �إىل العربية) ،من�شورات مقدمات.2008 ،
« La figure d’Abraham : Clé du dialogue islamo-chrétien dans la pensée de
L . Massignon » in Parole donnée : L .Massignon et le Maroc, Publications de la
Fondation du Roi Abdul-Aziz, 2008.
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�إدري�س خروز

�أ�ستاذ العلوم االقت�صادية ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط ،ومدير املكتبة الوطنية للمملكة املغربية .من
�آخر �أعماله:
«Le processus de Barcelone : dix ans après, quelles perspectives ? » : In l’Annuaire
de la Méditerranée, Rabat : Publication GERM, 2005 ; «Le développement local et
l’économie solidaire à l’épreuve de la mondialisation, Casablanca : Publications de
la Fondation du Roi Abdul-Aziz, 2003.

نور الدين العويف

�أ�ستاذ العلوم االقت�صادية ومدير جملة  .Critique économiqueمن �آخر �إ�صداراته:
Les jeunes, mode d’emploi : chômage et employabilité au Maroc, Rabat : Diwan
3000, 2008 ; Economie des organisations : tendances actuelles (avec M. Bensaid
et M. Hollard), Rabat : Economie critique, 2007.
بيري فيلتيز ()Pierre Veltz

باحث ومدير �سابق لإحدى �أكرب مدار�س املهند�سني بفرن�سا (Ecole nationale des ponts et
 ،)chausséesمن �آخر �أعماله:
; La grande transition : la France dans le monde qui vient, Paris : Seuil, 2008
Faut-il sauver les grandes écoles ? Presses de Sciences Po, 2007.

عبد اللطيف كمال

�أ�ستاذ الفل�سفة والفكر العربي احلديث ،كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ،جامعة حممد اخلام�س ،الرباط.
من �آخر �أعماله :العرب يف مواجهة حرب ال�صور ،الالذقية :دار احلوار2008 ،؛ الفكر الفل�سفي يف املغرب،
القاهرة :ر�ؤية للن�رش والتوزيع.2007 ،

نور الدين م�ؤدب

�أ�ستاذ بجامعة نانت الفرن�سية ،وامل�رشف على م�رشوع اجلامعة الدولية بالرباط.

عبد احلي املودن

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية وال�سو�سيولوجيا ال�سيا�سية والعالقات الدولية ،كلية احلقوق ،جامعة حممد
اخلام�س ،الرباط .من �آخر �أعماله« :من االختيار التوافقي �إىل الدمقرطة» ،جملة �آفاق ،عدد 2007 ،75
و«العنف ال�سيا�سي يف مغرب اال�ستقالل يف من احلماية �إىل اال�ستقالل� :إ�شكالية الزمن الراهن» ،الرباط:
من�شورات كلية الآداب.2006 ،
كري�ستني مو�سالن ()Christine Musselin
مديرة �أبحاث باملركز الوطني للبحث العلمي الفرن�سي ومديرة مركز �سو�سيولوجيا املنظمات .من �آخر �أعمالها:
Les Universitaires, Paris :La Découverte, 2008 ; Le marché des universités, Presses
.de sciences Po, 2005
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اجلامعة واملجتمع
�أ�شغال املائدة امل�ستديرة التي نظمتها
«املدر�سة املغربية»
يوم � 16أكتوبر  2009بالرباط

امل�شاركون
رحمة بورقية� ،أحمد بوكو�س ،م�صطفى بن ال�شيخ ،عبد العايل بنعمور� ،أحمد بوح�سن،
حممد ال�صغري جنجار� ،إدري�س خروز ،حممد الدكايل ،حممد العيادي� ،أمينة عو�شار،
�سلمى املعدين ،نور الدين م�ؤدب ،حممد ملوك.
قبل انطالق املناق�شة ،قدمت ثالثة عرو�ض 1باللغة الفرن�سية ،هي:

الدينامية الداخلية للجامعة املغربية يف عالقتها باملجتمع
عبد العايل بنعمور

اجلامعة وحميطها
�إدري�س خروز

اجلامعة و�إنتاج املعرفة يف مواجهة مناف�سة الأن�ساق اجلامعية الدولية
نور الدين م�ؤدب

 1حررت العرو�ض باللغة الفرن�سية ،وهي مدرجة يف ال�شق الفرن�سي من هذا العدد.
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تقدمي
حممد ال�صغري جنجار
مدير التحرير
ا�سمحوا يل يف البداية �أن �أعرب با�سم هيئة حترير جملة «املدر�سة املغربية» عن �شكرنا العميق
لكل ال�سيدات وال�سادة الأ�ساتذة الذين لبوا الدعوة للم�شاركة يف هذا النقا�ش حول «اجلامعة
واملجتمع» ،الذي �سيكون مو�ضوع ملف الإ�صدار الثاين من املجلة .وقد ارت�أينا ،على �أ�سا�س
التقليد الذي جرت به العادة� ،أن نخ�ص�ص مائدة م�ستديرة ملو�ضوع كل عدد .و�أ�شكر ال�سادة
الأ�ساتذة الذين قبلوا �إعداد �أوراق ك�أر�ضية للنقا�ش يف املحاور الثالثة التي اختارتها هيئة
التحرير ،ويتعلق الأمر بالأ�ستاذ عبد العايل بنعمور الذي �سيحدثنا عن «الدينامية الداخلية
للجامعة يف عالقتها باملجتمع» ،وال�سيد ادري�س خروز الذي خ�ص�ص ورقته «للجامعة يف
تفاعلها مع املحيط االقت�صادي واالجتماعي» ،والأ�ستاذ نور الدين م� ّؤدب الذي �ستن�صب
ورقته على مو�ضوع «اجلامعة واملناخ الدويل وحتديات جمتمع املعرفة»� .شكرا �أي�ضا للأ�ستاذة
رحمة بورقية ،ع�ضو هيئة التحرير ،التي قبلت م�شكورة ت�سيري هذه اجلل�سة.

رحمة بورقية

م�سرية اجلل�سة

�شكرا� ،أرحب بدوري باحل�ضور الكرمي .كما تعلمون ،ف�إن مو�ضوع اجلامعة ميكن �أن
ي�ستدعي درا�سات وكتابات متعددة ،بجوانب متعددة ومن زوايا خمتلفة .كما ميكن له �أن
يكون م�رشوع برنامج عمل للتفكري وللدرا�سة ،لكن ارت�أينا يف هذا العدد الثاين من املجلة
�أن نقت�رص على تدار�س بع�ض الق�ضايا الكربى للجامعة.

العدد  • 2دجنرب

2009

137

مائدة م�ستديرة

من املداخل التي اعتربناها �أ�سا�سية ملقاربة املو�ضوع ،هناك ثالثة مداخل ،على �أ�سا�س �أن
تخ�ص�ص فيما بعد �أعداد قادمة تنكب على ق�ضايا �أخرى تهم اجلامعة املغربية:
املدخل الأول يتعلق باجلامعة بو�صفها م�ؤ�س�سة لها دينامية داخلية وتاريخ خا�ص يرتبط
بها .بالطبع� ،سين�صب تفكرينا حول اجلامعة املغربية �أ�سا�سا؛ �إذن يف هذا التاريخ ،ما هي
املحطات الأ�سا�سية التي اجتازتها اجلامعة املغربية ؟ ما هي مكوناتها الداخلية ؟ وكيف تتفاعل
هذه املكونات ؟ ميكن �أن نعترب اجلامعة كذلك ،كما يقال ،جتمعا للموارد الب�رشية (الطلبة،
الأ�ساتذة ،الإداريني) ،كيف تتفاعل هذه املكونات فيما بينها ؟ هل لهذه املكونات م�رشوع
م�شرتك ؟ كيف تتكون هذه املكونات حول امل�رشوع امل�شرتك للجامعة ؟ ما هو الدور الذي
ي�سند للجامعة ،و�إذا كان لها م�رشوع ،فما هي انتظارات املجتمع بالن�سبة لهذا امل�رشوع ؟ �إذن،
ب�صيغة �أخرى ،ميكن �أن نقول �إن اجلامعة هي جمتمع م�صغر ،فما هي الدينامية التي تخرتق
هذا املجتمع امل�صغر ؟ هذا هو املدخل الأول الذي �ستن�صب عليه مداخلة الأ�ستاذ بنعمور.
املدخل الثاين يتعلق باملحيط املبا�رش للجامعة ،هذا املحيط له انتظارات متمايزة (انتظارات
املجتمع ،انتظارات الأ�رس ،انتظارات �سوق ال�شغل ،)...فكيف تتفاعل اجلامعة مع هذه
االنتظارات يف حميطها ؟ هل اجلامعة تلعب دور قطب �إ�شعاعي يف هذا املحيط ؟ اجلامعة
لها �أي�ضا عالقة باملناخ الإيديولوجي العام ،فكيف تتفاعل مع هذا املناخ الإيديولوجي ؟ حول
هذه الت�سا�ؤالت� ،سوف تن�صب مداخلة الأ�ستاذ �إدري�س خروز.
املدخل الثالث يهم اجلامعة والعالقة مع املحيط العاملي .نحن نعلم اليوم مدى حدة تناف�س
النظم اجلامعية ،ثم هناك توجها نحو توحيد املعايري (معايري اجلودة) ،م�س�ألة التقومي التي
�أ�صبحت تفر�ض نف�سها على اجلامعات� .إذن كيف تتفاعل اجلامعة املغربية مع هذا املحيط
العاملي ؟ كيف ميكن لنا �أن نواجه الفوارق املوجودة بني جامعات تنتمي �إىل عامل ال�شمال
و�أخرى توجد يف اجلنوب ؟ كيف ميكن للجامعة �أن تواجه التحدي املتعلق باجلمع بني
اجلودة واملجانية ؟ هذا املحور هو الذي �ستتطرق له مداخلة الأ�ستاذ نور الدين م�ؤدب.
هذه املداخل الثالثة اعتربناها مداخل �أ�سا�سية لنبد�أ التفكري يف مو�ضوع اجلامعة ،علما �أنه
من الأكيد �أنها ق�ضايا متداخلة و�ستثري �إ�شكاالت �أخرى مرتبطة بها.
138

مائدة م�ستديرة

املناق�شات
حممد ملوك
�سوف �أحاول �أن �أناق�ش ب�صفة عامة مو�ضوع اجلامعة وعالقتها مبحيطها كما جاء يف مداخلة
الأ�ستاذ �إدري�س خروز ،وقد راقني ن�ص املداخلة كثريا لغناه وقوته وجر�أته �أحيانا .بعد تقدمي
مقت�ضب حتدث فيه عن دور اجلامعة عموما ،واجلامعة املغربية على وجه اخل�صو�ص،
طرح الأ�ستاذ خروز فر�ضيته التي بقيت حا�رضة يف كل ف�صول املداخلة ،وقد ارتكزت
هذه الفر�ضية على مفهومني مفتاحيني وهما :الدينامية والتناق�ض .لقد دافع املتدخل عن
فر�ضيته بكل اقتناع وباحلجج الكافية ،وباال�ستناد �أي�ضا �إىل املراجع املتخ�ص�صة يف هذا
امليدان ،وهو ما يجرنا �إىل القول �إن النقا�ش حول اجلامعة لي�س نقا�شا مغربيا حم�ضا ،بل
هو نقا�ش جنده يف فرن�سا ،ويف �أملانيا ،وال�سيما يف جامعات �أملانيا ال�رشقية ،حيث �أنه بعد
انهيار جدار برلني ،وجدت جامعات �أملانيا ال�رشقية نف�سها يف نف�س الو�ضعية ،بحيث طرحت
م�س�ألتا اال�ستقاللية والو�صاية وما يتعلق بهما من �إ�شكاليات.
املالحظ �أي�ضا �أن الباحث حلل املو�ضوع بطريقة تركيبية ،مع تقدمي التفا�صيل حول تطور
التعليم باملغرب على العموم ،والتعليم اجلامعي خا�صة ،ذلك التطور الذي واكب التحول
الذي تعرفه البالد على جميع امل�ستويات؛ ال�سيا�سية والثقافية والإيديولوجية ،مما يبني
التفاعل احلا�صل بني اجلامعة وحميطها.
لقد �شكلت اجلامعة ف�ضاء لل�صدام الإيديولوجي وللجدال الفكري �إىل حدود �سنوات الثمانينات،
وبقراءة ن�ص املداخلة واال�ستماع �إىل الأ�ستاذ خروز ،نح�س بنوع من احلنني �إىل املا�ضي ،وهذه
م�س�ألة ت�ستحق بع�ض النقا�ش ،لأن اجلامعة ،بالإ�ضافة �إىل وظائفها الكال�سيكية بو�صفها
ف�ضاء للمعرفة والبحث ،فهي �أي�ضا مكان للنقا�ش وللمواجهة الفكرية والإيديولوجية لتلك الفرتة
التي عا�شتها اجلامعة ،وهنا� ،أعود �إىل العنوان الذي خ�ص�صه الباحث ملداخلته ،والذي يحيل
على فكرة «االزدهار واالنحطاط»؛ فهو عنوان يلخ�ص جيدا حالة اجلامعة �إىل حدود �سنوات
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الثمانينات .نعم ،كانت هناك حركية ودينامية ،ولكن كانت هناك �أي�ضا ا�ستقاللية وحرية ،وهنا
�أريد �أن �أطرح ال�س�ؤال على الباحث� :أمل تعرف اجلامعة كيف ت�ستغل هذه اال�ستقاللية الن�سبية ؟
لعل الباحث قد �أجاب عن هذا ال�س�ؤال بقوله «لقد كانت هناك جتاوزات ،هذه التجاوزات هي
التي �سمحت للدولة بالتدخل» .هناك �س�ؤال ثان ،وهو �أنه ،بالنظر �إىل و�ضعية اجلامعة يف هذه
الفرتة الزمنية ،حيث �ضعف عدد امل�ؤطرين املغاربة مقابل عدد �أكرب من امل�ؤطرين الأجانب� ،أال
ميكن �أن ي�شكل غنى املوارد الب�رشية الوطنية عامال حا�سما يف تطور دور اجلامعة ؟ بعبارة
�أخرى ،هل ي�شكل االنفتاح على الكفاءات الأجنبية م�س�ألة �إيجابية �أم �سلبية ؟
بعد مرحلة الثمانينات ،دائما ح�سب املتدخل ،بد�أت الأزمة يف ارتباط بربنامج التقومي
الهيكلي وامل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية التي عرفتها البالد .ولعل �سوء الت�سيري الداخلي
للجامعة �أثر �سلبا يف ديناميتها الداخلية ،مما �أدى بال�سلطات العمومية �إىل التدخل من �أجل
�إعادة توجيه اجلامعة .هنا يح�رضين �س�ؤال بارتباط مع هذا التحول :هل كانت اجلامعة
قادرة على ال�سيطرة على ديناميتها الداخلية ؟ و�إىل �أي حد متكنت من �إنتاج ديناميتها
الداخلية اخلا�صة بها ،علما �أن الظروف مل تكن دائما مالئمة لذلك ؟ هل كانت التجاوزات
امل�سجلة يف ما يخ�ص ال�صدامات الإيديولوجية مربرا كافيا لتهمي�ش اجلامعة ؟
على امل�ستوى العلمي والأكادميي الذي ي�شكل بطبيعة احلال �أ�سا�س وجود اجلامعة نف�سها،
�أثار الباحث م�س�ألة هامة تتعلق باخل�صا�ص احلا�صل يف الأ�ساليب العلمية التي تراجعت
بفعل جمموعة من العوامل ،منها التعريب وما نتج عنه داخل اجلامعة ،وبالرغم من �أن هذا
التف�سري مدعم ببع�ض احلجج ،ف�إنه من املمكن دائما الت�سا�ؤل هل هذه العوامل وحدها هي
ال�سبب� ،أم �أن هناك �أ�سبابا �أخرى ميكن �أن تف�رس التدهور على امل�ستويني العلمي والأكادميي ؟
�أعرف �أن زمالئي يف تخ�ص�صات العلوم االجتماعية والعلوم الإن�سانية قد يقولون العك�س� ،أي
�أنه لي�س هناك �أي تدهور ،وقد يكون هناك تدهور نوعي ن�سبيا ،لكن من الناحية الكمية،
لي�س هناك �أي تراجع� .إذن هذا بالن�سبة للفرتة الأوىل من تطور اجلامعة.
املرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الثمانينات ،هنا وعلى خالف املرحلة الأوىل ،وهذا ما
جعلني �أحتدث عن م�س�ألة احلنني �إىل املا�ضي ،ف�إن العنوان الذي اختاره الباحث وهو:
«الف�شل املعلن لتعليم منف�صل عن حميطه» ،هو يف حد ذاته فر�ضية .هناك طبعا جمموعة
140

مائدة م�ستديرة

من املقرتحات وال�رشوط التي يطرحها الباحث لتجاوز هذا امل�شكل ،غري �أنه مع ذلك يجب
الوقوف مليا عند مفهوم اال�ستقاللية.
التف�سريات التي �أعطاها الباحث بخ�صو�ص التغيري مثال ،وهنا �أطرح �س�ؤاال عن مقاومة
الإ�صالح من جهة ،وعن طبيعة وو�ضعية املعارف من جهة �أخرى ،هل هذا يكفي وحده
لتف�سري و�ضعية اجلامعة املغربية ؟ علما �أن اجلامعة ،وكما قال الباحث يف عر�ضه ،هي قبل
كل �شيء انعكا�س حلالة املجتمع وملحيطها عامة .فما هو ن�صيب هذه املقولة من ال�صحة ؟
عندما نحاول �أن نرى منوذجا ،هنا نتحدث عن الثقافة ،اجلامعة هي ثقافة ،عندما نحاول
�أن نقارب النموذج الأنكلو�سك�سوين الذي ما فتئ ينت�رش عرب العامل عن طريق العوملة ،ف�إنه
ال يجب �أن يغيب عن بالنا �أن هذا النظام هو نتيجة لتطور دام على الأقل قرنني من الزمن،
وهنا ال �أحتدث فقط عن اجلامعات التقليدية مثل كامربدج وغريها ،ولكن �أحتدث عن كل
اجلامعات الأنكلو�سك�سونية .هل ميكن ت�صور جامعة يف �سياق ما ويف جمتمع ما ويف
�إطار ثقافة معينة يف وقت ق�صري ؟ لنتذكر ردود �أفعال جمموعة من املثقفني �ضد جامعة
الأخوين يف الت�سعينات ،حني قالوا �إنها ج�سم غريب و�إنه �سيتم رف�ضها .هل نفعل �شيئا
من �أجل ت�أ�سي�س ثقافة اجلامعة الأنكلو�سك�سونية بهذا املنظور وبهذه اال�سرتاتيجية ،علما
�أنها �أ�صبحت الآن جامعة عاملية ؟ هل نفعل �شيئا من �أجل حل هذا امل�شكل ؟ هنا �أتفق مع
الباحث فيما قاله عن كون الإ�صالح مل يتم �إعداده وال تنفيذه ب�شكل جيد.

�أحمد بوكو�س
يف �إطار مناق�شة الأوراق التي عر�ضت علينا� ،أود �إبداء جمموعة من املالحظات:
املالحظة الأوىل هي �أنني �أعتقد �أن العلوم الإن�سانية ال ميكن لها �أن حتتكر التفكري حول
�أزمة اجلامعة باملغرب.
مالحظة ثانية تبدو يل هامة :حتدث الأ�ستاذ ملوك عن احلنني؛ بالفعل ،من املهم �أن نقوم
بهذا الرجوع �إىل الوراء لقيا�س ما مت �إجنازه وما مل يتم �إجنازه ،لكن ال�س�ؤال الذي يطرح
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نف�سه هو :هل نتوفر على ت�شخي�ص تقني علمي حول الو�ضعية احلالية للجامعة املغربية ؟
ما هي حقيقة اجلامعة املغربية ؟ �أعتقد �أنه يتعني القيام بت�شخي�ص مو�ضوعي ودقيق.
املالحظة الثالثة ترتبط ب�رضورة مراجعة الربامج؛ فبالرجوع مثال �إىل برامج كلية الآداب،
جند �أن هناك برامج تعود �إىل �سنة  ،1970وهنا �أ�رضب مثال مبادة الل�سانيات التي تدخل
يف جمال تخ�ص�صي .يف كثري من احلاالت ،يتحول الأ�ساتذة �إىل مدر�سني لتاريخ هذه
املادة �أو تلك .يقت�ضي الفح�ص النقدي ملحتوى الربامج امل�صاحلة بني متغريين :اال�ستحقاق
والتغيري ،وهما مبدءان هامان .وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة لتنويع �أ�شكال التوا�صل البيداغوجي؛
�إذ ال يزال الدر�س الكال�سيكي هو املهيمن .ثم هناك م�س�ألة تقوية تنا�سق التعلمات ،ولو تعلق
الأمر بنف�س ال�شعبة مثال ،حيث يتعني �أن يكون هناك توا�صل بني الأ�ساتذة ،و�أي�ضا فيما
بني الطلبة .و�أخريا ،يجب البحث عن التما�سك بني خمتلف التخ�ص�صات .يف هذا الإطار،
مت القيام مبجهود مهم حيث �أحدثت يف �إطار النظام اجلديد للدرا�سات اجلامعية وحدات
للتكوين العام ،وهي مبثابة وحدات �أفقية ،كما �أحدثت �أي�ضا وحدات متكن من االنفتاح على
املحيط .ومن ثم ،ف�إن م�س�ألة مراجعة املناهج والربامج هي يف غاية الأهمية.
بالن�سبة مل�س�ألة اللغة ،يبدو يل �أن هناك بع�ض اخللط .فعندما نطرح م�شكل اللغة ،ف�إنه
يتعني التمييز بني و�ضعية ووظيفة اللغة .فعندما نتحدث عن اللغة املدر�سة ،ف�إنه لي�س هناك
�أي م�شكل يف �أن يتم تدري�س جمموعة من اللغات الوطنية والأجنبية ،فالتحكم اللغوي
هو م�س�ألة �إيجابية بالن�سبة جلميع املتعلمني .غري �أنه عندما نتحدث عن لغة التدري�س،
فهذه م�س�ألة �أخرى ،هنا يجب �أن يتم اتخاذ القرار .لقد ظل امليثاق غام�ضا بخ�صو�ص هذه
النقطة ،وهو غمو�ض قاد �إىل الو�ضعية احلالية التي تت�سم باجلمود .فاملادة التا�سعة التي مت
تخ�صي�صها للغات مل ُت َف َّعل رغم �أهميتها .وهنا �أعتقد �أنه يجب احرتام مبد�أ تنويع العر�ض
الرتبوي والتكويني و�أي�ضا العر�ض اللغوي ،مبعنى �إعطاء الفر�صة للطالب الختيار �شعبته
وتخ�ص�صه وكذا لغة التدري�س التي يريدها ،بحيث يتحمل م�س�ؤولية اختياره.
هناك م�س�ألة �أخرى تتعلق بالعاملية والكونية وعالقتها باخل�صو�صيات� .أعتقد �أنه يتعني
طرح هذا امل�شكل لأنه م�شكل حقيقي وهام بالن�سبة �إلينا وبالن�سبة جلامعتنا ،لكن ال
يجب �أن يطرح امل�شكل بطريقة �آلية ،مبعنى �أن املحلي والعاملي طرفان يق�صي �أحدهما الآخر؛
142

مائدة م�ستديرة

بل ال�صحيح هو �أن العاملي ال يق�صي املحلي ،والعك�س �صحيح .فاملهم هو كيف يخدم ما هو
كوين اجلانب املحلي ،وباملقابل ،كيف ميكن للمعطيات املحلية �أن ت�ساهم يف ت�أهيل نظامنا
التعليمي� .إذن ،يجب �إر�ساء تدبري عقالين وا�ست�رشايف ملنظومتنا اجلامعية.

م�صطفى بن ال�شيخ
�ستن�صب م�ساهمتي على مداخلة كل من الأ�ستاذ �إدري�س خروز والأ�ستاذ نور الدين م�ؤدب.
�أ�شكر بداية الأ�ستاذ خروز الذي خل�ص ب�شكل جيد و�ضع اجلامعة املغربية من �سنة 1970
�إىل �سنة  .2000بدون �شك �أنه ،بو�صفه متخ�ص�صا يف االقت�صاد ،كان من ال�رضوري �أن
يعود قليال �إىل ال�سياق التاريخي ،وهو ما توفق فيه.
�أعتقد �أن ما يهمنا الآن هو اجلامعة املغربية يف الفرتة بني �سنة  2000واحلا�رض .هذه
اجلامعة التي ميار�س فيها الآن عدد من احلا�رضين ،عرفت فرتات من العمل اجليد والنتائج
الإيجابية ،كما عرفت باملقابل بع�ض االختالالت .بارتباط مع هذه االختالالت� ،أريد �أن �أقدم
ثالثة اقرتاحات� .إين �أعتقد �أنه من بني الأخطاء الكربى التي نرتكبها هي �أننا نريد �أن نعالج
كل الإ�شكاالت يف �آن واحد؛ وال�صواب هو �أنه يتعني العمل باخليارات ،علما �أنه لي�س هناك
ا�ستقرار على �صعيد الوزراء املتعاقبني على هذا القطاع ،الذي عرف �أكرب عدد من الوزراء منذ
اال�ستقالل .احلقيقة �أن ال�سيا�سات املعتمدة يف قطاع التعليم العايل مل تكن دائما �سلبية ،بل
الواقع �أن بع�ضا منها كان �إيجابيا للغاية ،لكن تنفيذها هو الذي كان �سلبيا.
رجوعا �إىل االقرتاحات الثالثة التي ذكرت بالن�سبة للتعليم العايل:
االقرتاح الأول يتعلق بالتكوين امل�ستمر :فامل�شكل الأ�سا�سي� ،سواء بالن�سبة للأ�ساتذة �أم
الإداريني ،هو التكوين امل�ستمر .اجلميع متفق الآن على �أن هناك م�ستويات متدنية بالتعليم
العايل؛ فما العمل من �أجل ت�أطري وت�أهيل ه�ؤالء الأ�ساتذة ال�شباب الذين ال يتجاوز عمرهم
� 35سنة ؟ نف�س الأمر يطرح بالن�سبة للم�سريين .ه�ؤالء يوجدون بني املطرقة وال�سندان؛
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فهم مطالبون بالبحث عن متويل لأن�شطة اجلامعة ،ويف نف�س الوقت ،هم مطالبون بت�سيري
�ش�ؤونها الداخلية .هنا �أذكر �أن القانون املنظم للجامعات �أعطى للر�ؤ�ساء اخت�صا�صات كثرية،
لكن ال�س�ؤال املطروح هو :هل يقوم ه�ؤالء بتفوي�ض جزء منها ؟ �إذن ،فالتكوين امل�ستمر �ش�أن
يهم اجلميع :امل�سريين والأ�ساتذة ،وخا�صة عندما يتعلق الأمر بالتوا�صل مع باقي الفرقاء،
كالنقابات مثال .فامل�سري يجب �أن يتوفر على تكوين كاف ميكنه من التفاو�ض دون اخل�ضوع
للم�ساومات ،مع الدفاع عن االختيارات العامة .بالن�سبة للأ�ساتذة ،يجب �أن ين�صب التكوين
على ت�أهيل ه�ؤالء عن طريق التوا�صل مع باقي اجلامعات على امل�ستوى الدويل.
العن�رص الثاين الذي يتعني الرتكيز عليه هو الت�شغيل ،وهنا يجب �أن نكون وا�ضحني؛
فجميع �أنظمة التعليم اجلامعي عرب العامل توازن بني التكوين والبحث .يف بالدنا ،مل
ن�ستطع قط �أن نقيم هذا التوازن دائما؛ �إذ يتم تغليب �أحدهما على الآخر ح�سب الفرتات.
ميكن �أن يتم الرتكيز مبدئيا على التكوين القائم على اجلودة ،وهو ما يفرت�ض الرتكيز على
تكوين الأ�ساتذة ،مع جتنب بع�ض القرارات املرجتلة من قبيل �إحداث �إجازات مهنية ال حتمل
من هذا الو�صف �إال اال�سم .ففي هذه التجربة ،مل يتم التمييز بني ما هو �أ�سا�سي وما هو
مهني ،كما مل ي�ساهم املهنيون يف هذا التكوين .ويتم �أحيانا �إحداث ما�سرت فقط من �أجل
احل�صول على التمويل مع ن�سيان �أن الأهم هو تكوين الطلبة.
العن�رص الثالث هو التقومي الذي يهم اجلميع؛ فاجلامعة حلد الآن ال تخ�ضع للتقومي� ،سواء
تعلق الأمر بالأ�ساتذة �أو بامل�سريين ،وهناك �صعوبة كبرية يف �إر�ساء مثل هذا التقومي،
وخا�صة على م�ستوى التطبيق .هنا �أذكر �أنه كانت هناك جمهودات يف مو�سم -1987
 1988يف �إطار توظيف الأ�ساتذة اجلامعني حيث مت و�ضع �شبكة للتقومي ،لكن تطبيق
هذه التجربة �أدى �إىل نتائج �سلبية.
�أختم بالقول �إنه يجب الإ�شادة ب�أولئك الذين حاولوا يف الع�رشية الأخرية ()2009-2000
قيادة �سفينة جامعتنا يف ظروف قا�سية ،مع العلم �أن الوقت حان للوقوف عند االختالالت
الكربى التي تعرفها اجلامعة والنقا�ش ب�ش�أنها .فمع االعرتاف بكون جامعتنا مري�ضة� ،إال �أنها
قابلة للعالج عن طريق مبادرات دقيقة مع اعتماد خيارات وا�ضحة.
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�أحمد بو ح�سن
لدي بع�ض الأفكار �أود طرحها للتفكري واملناق�شة ،وهي كالتايل:
• قامت اجلامعة املغربية على فكرة �أ�سا�سية هي تكوين الأطر وملء الفراغ الذي تركه النظام
اال�ستعماري الفرن�سي على م�ستوى تدبري الإدارات العمومية.
• �إن ما مييز اجلامعات الأجنبية (�أملانيا ،مثال) ،هو كونها متكن العامل والباحث من التفكري بحرية
مطلقة ،يف حني �أن اجلامعة املغربية تبني اختياراتها على التوافق .لذلك ،ف�إن اجلامعة هي جمال
للتفكري غري اخلا�ضع حلدود وقيود ال�سلطة ال�سيا�سية ،مما مينحها قوتها ومكانتها اخلا�صة.
• عرف النظام التعليمي باملغرب ،منذ اال�ستقالل ،ثنائية على م�ستوى اللغات التي يتم
التدري�س بها :عربية-فرن�سية ،لتظهر يف املرحلة احلالية ثنائية التدري�س باللغتني الفرن�سية
والإجنليزية .هذا الو�ضع ي�ستدعي الآن بناء مفهوم جديد للجامعة املغربية ،مما يعني
�رضورة احل�سم يف جوهر الإ�شكال الذي هو يف العمق ذو طابع �سيا�سي.
• ي�ستلزم ا�ستعمال مفهوم «التوافق» �أثناء حتديد االختيارات الكربى مناق�شة عميقة لتطعيم
التفكري النظري والت�صوري لفكرة اجلامعة املغربية ،بالإ�ضافة �إىل العمل على مراجعة
التفكري يف مفاهيم �أخرى ،من حيث توظيفاتها ودالالتها ال�سياقية ،مثل :التحكم يف
اللغات ،الهجني ( ،)hybrideبيداغوجية التعامل مع التقومي ،الخ.
• من بني امل�شاكل الأ�سا�سية التي تهدد اللغة ،احتفاظها ب�أمناط التفكري الكال�سيكي ،حيث
جند �أنف�سنا اليوم �أمام �أ�صولية عروبية و�أ�صولية فرن�ساوية ب�سبب برامج مدر�سية و�أكادميية
ترتك ما يتعلق بالدين جانبا ،لتدري�سه يف املواد املُدر�سة باللغة العربية ،على �سبيل
املثال؛ هذا و�ضع يظل بحاجة �إىل �إ�شباع اللغة بالأن�ساق العلمية املعا�رصة واملتفاعلة مع
خمتلف امل�شارب الفكرية ،ويف انفتاح على جامعات �أخرى ذات م�ستوى عال.
• تظهر اليوم ،احلاجة املُلحة للفكر العلمي وللفل�سفة يف اجلامعة ،ولتعزيز البعد العقالين الذي
تتم الت�ضحية به حر�صا التوافقات.
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�سلمى املعدين
لدي بع�ض الأفكار التي �أود الإ�شارة �إليها يف �سياق هذه املائدة امل�ستديرة ،وهي كالتايل:
• يبدو �أن الت�صور العام مل�شاريع الإ�صالح التعليمي الراهن قد يعيدنا لنف�س الأخطاء التي
مت الوقوع فيها يف املراحل ال�سابقة.
• هناك حاجة ما�سة لو�ضع ر�ؤية ا�سرتاتيجية وم�ؤ�س�ساتية مبنية على قرارات دقيقة وجريئة،
وذلك بالن�سبة جلميع الق�ضايا املتعلقة بالرتبية والتكوين :لغات التدري�س ،التوجيه قبل
االنتقاء ،التكوين ،الخ.
• احلاجة �إىل بناء القرارات ال�سيا�سية على درا�سات ميدانية م� َّؤطرة داخل اجلامعة ،وا�ستثمار
الدرا�سات املنجزة يف جميع التخ�ص�صات وامل�ستويات اجلامعية.
• ت�أطري بحوث ذات طابع براغماتي تتكامل فيها العديد من ال�شعب والتخ�ص�صات
واجلامعات ،مع �إمكانية متويل البحث من طرف املنظمات الدولية.
• يف اعتقادي ،لي�س من ال�رضوري التفكري يف وكالة تهتم بالبحث ،لأن اجلامعة هي امل�س�ؤولة
عن قيادة وتوجيه البحث .يبقى فقط �إ�صالحها وخلق �رشاكات متكن من متويل البحث.
• العمل على تر�صيد املكت�سبات ب�شكل عقالين ،بدل �إهمال امل�س�ؤولني للأعمال املنجزة
والرتاكمات التي مت حت�صيلها من الأبحاث والدرا�سات العلمية يف خمتلف التخ�ص�صات.
• تتوفر كلية علوم الرتبية على بنيات للتكوين والت�أطري والتقومي ،لكنها تظل �إىل حد الآن
غري ُم�ستغلة وال ت�شتغل .كما �أنها بحاجة �إىل العمل بتن�سيق مع جامعات �أخرى من �أجل
�أن توفر التكوين و�إعادة التكوين للأ�ساتذة اجلامعيني ،ب�شكل م�ستمر.
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�أمينة عو�شار
باخت�صار �شديد� ،س�أحاول الرتكيز على بع�ض العوامل التي تبدو يل �أ�سا�سية ،منها:
• م�س�ألة االن�سجام على م�ستوى امل�شاريع املقدمة من �أجل الرت�شح ملن�صب رئي�س جامعة
ومن�صب عميد كلية الذي يعمل يف �إطار جامعة معينة؛ فهل هناك من عالقة
من�سجمة بينهما ؟
• هل �صارت الوظيفة الأ�سا�سية للجامعة يف املغرب تختزل يف التكوين املهني للمهند�سني،
والأطباء واملحاميني ؟ وهل لدينا م�ؤ�س�سات للبحث العلمي ؟ �أطرح هذين الت�سا�ؤلني بالنظر
ملا يالحظ من تراجع يف عدد البحوث الأكادميية ،كما �أن غالبية امل�سجلني يف �أ�سالك
الدكتوراه هم موظفون .معنى ذلك �أنه لي�س هناك ما يكفي من منح الدكتوراه للطلبة،
مما يجعل من احل�صول على الدكتوراه جمرد �شهادة للرتقي املهني لدى غالبية املوظفني.
معنى ذلك� ،أي�ضا� ،أن البحث قد انتقل تطبيقه من �سلك الدكتوراه �إىل معاهد البحث التي
تظل جد حمدودة يف املغرب .هناك ثالثة معاهد فقط للبحث يف جامعة حممد اخلام�س
ال�سوي�سي ،ومعهدان بجامعة حممد اخلام�س �أكدال ،ومعهد واحد بجامعة حممد بن
عبد اهلل بفا�س؛ مع العلم ب�أن البحث باملعنى الدقيق للكلمة ال يتم مبعاهد البحث بالنظر
ملا خلفته املغادرة الطوعية يف �صفوف الأ�ساتذة اجلامعيني من نق�ص يف املوارد والطاقات
الب�رشية ،الأمر الذي �أ�ضعف مكانة ومردودية البحث العلمي� .أدت هذه الو�ضعية �أي�ضا �إىل
انتقال م�شاريع البحث �إىل م�ؤ�س�سات البحث املوجودة خارج اجلامعة ،حيث جند معاهد
بحث جامعية مثال ،ال تتوفر �سوى على خم�سة باحثني و�أخرى خارجية تتوفر على خم�سة
ع�رشة باحثا ،مما يحد من م�صداقية البحث العلمي يف املغرب.
• هناك �أي�ضا نق�ص يف املوارد الب�رشية ويف متويل الأبحاث العلمية ،وال�سيما يف العلوم
االجتماعية والإن�سانية .على �سبيل املثال ،من ي�ستطيع متويل بحث عملي يف �إطار املبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية مبدينة خمي�س الزمامرة ؟ �أعتقد �أن م�س�ؤولية التمويل من املفرو�ض
�أن تتحملها كل من اجلماعات املحلية واجلامعة والدولة ،بدل املنظمات الدولية.
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• ال يزال م�شكل تعقد امل�ساطر الإدارية يعيق بحدة انفتاح وتبادل اخلربات بني اجلامعات
يف املغرب� .أعطي مثاال على هذا  :ال ميكن مل�س�ؤول عن م�سلك �أو ما�سرت جامعي �أن ي�ؤدي
م�صاريف النقل لزميل له من جامعة �أخرى ،من �أجل تقدمي حما�رضات معينة لطلبته.
• هناك حاجة ملحة �إىل و�ضع معايري لتقومي الت�أطري الأكادميي والإنتاج العلمي مثال،
بالن�سبة للأ�ستاذ �أو امل�ؤ�س�سة التعليمية� ،إذ ما يالحظ هو �إعطاء الأهمية الق�صوى للجانب
املادي على ح�ساب الإنتاج العلمي �أثناء مقارنة الكليات ومدى �إ�شعاعها اخلارجي.

حممد الدكايل
املالحظ يف العديد من اجلامعات يف املغرب هو عدم متكن الأ�ستاذ من املادة التي يح�ضرِّ ها
ومن املعلومات التي يتوفر عليها� ،إ�ضافة �إىل غياب ثقافة الكتاب ،على خالف املجتمع
الفرن�سي مثال ،الذي يويل عناية كربى للقراءة بهدف الرفع من م�ستوى التالميذ ويف جميع
املناطق ،مبا فيها النائية منها.
�أما بالن�سبة للغة التدري�س ،ف�إن الفرن�سية هي جزء من الإرث املغربي ،بالرغم من ذلك ،يبدو
�أن الف�صل بني لغات التدري�س يف التعليم املدر�سي والتعليم العايل يزيد من تعقيد الو�ضعية
ويطرح الت�سا�ؤل حول ا�ستمرار مثل هذا التناق�ض يف النظام التعليمي.
ما يطغى على اجلامعة يف املغرب حاليا ،هو املطلب املادي على ح�ساب جودة التكوين
والبحث .كما �أن املغادرة الطوعية �ساهمت يف تفاقم اخل�صا�ص احلا�صل يف الأ�ساتذة
الباحثني املتميزين� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،إن تراجع م�ستوى التالميذ الوافدين من �أق�سام الباكالوريا
على اجلامعة راجع �أي�ضا �إىل �ضعف تكوين املدر�سني والأ�ساتذة ،مما يف�رس تف�شي ظاهرة
الغياب يف �صفوف الطلبة ،لأن الغياب هو �إحدى الو�سائل املعربة عن التمل�ص من ح�ضور
املحا�رضات .مقابل ذلك ،نت�ساءل كيف ميكن �أن نقبل وجود العديد من تخ�ص�صات املا�سرت
التي تدر�س ما يناهز  16مادة و ُتلزم الطالب بالقيام بالبحث !
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من �أجل جتاوز هذه الو�ضعية املزرية ،يبدو �أن احلوار ما بني الأ�ساتذة يظل �رضوريا،
كما �أن تفادي و�ضع االعتبارات املادية على قائمة الأولويات يظل العالج الأن�سب لهذه
امل�س�ألة ،ناهيك عن وجوب العمل على �إنهاء �سيا�سة التوافقات ال�شكلية التي من �ش�أنها تغيري
منظورنا لإ�صالح الأو�ضاع الراهنة.

حممد العيادي
�شخ�صيا ،قر�أت ن�ص �إدري�س خروز وا�ستمعت لعر�ضه ،و�أعتقد �أن هناك تكامال على م�ستوى
الت�شخي�ص وعلى م�ستوى املقرتحات واحللول التي قدمها يف ما يخ�ص ق�ضايا اجلامعة املغربية.
لقد روعي يف اللجان والهيئات املكلفة ب�إ�صالح التعليم ،التكوين ال�سيا�سوي واالنتماءات
ال�سيا�سية املتناق�ضة واملختلفة وذات االجتاهات املتعددة ،التي تخرج يف نهاية املطاف مب�شاريع
تطغى عليها ال�شعارات العامة .و�أظن �أن �سيا�سة البحث عن توافق وطني فيما يتعلق بالتعليم
كان من �ضمن الأ�سباب الأ�سا�سية لرتاجع التعليم .فالتعليم رهني ب�سيا�سة تتحمل م�س�ؤوليتها
وزارة التعليم وال حاجة للبحث عن توافقات لكل التيارات ال�سيا�سية.
فيما يتعلق بالتعريب� ،أظن �أنه عندما نتحدث عن اجلامعة ،فهي جمتمع للمعرفة ،واملعرفة
كونية؛ لي�ست هناك معرفة حملية .هناك قيم كونية ال تتعار�ض مع القيم الوطنية ،يف كل
املجتمعات هناك قيم حملية جت�سدها القومية والهوية� ،إال �أنه لي�س هناك تعار�ض بينها
وبني ما هو كوين ،وال يجب �أن جنعل القيم الكونية يف مواجهة القيم الوطنية ،وهذا �شيء
�أ�سا�سي يجب الت�أكيد عليه.
فيما يتعلق باجلامعة ،وقد ت�ضمنت ورقتا الأ�ستاذ خروز والأ�ستاذ بنعمور تو�صيفا تاريخيا
لتطور اجلامعة� ،أظن �أن اجلامعة حققت يف املرحلة الأوىل (من اال�ستقالل حتى الثمانينات
من القرن الع�رشين) هدفني �أ�سا�سيني :الهدف الأول هو �إ�شباع حاجات املجتمع امل�ستقل
من الأطر ،والهدف الثاين هو االرتقاء االجتماعي .وهذان الهدفان مل تعد اجلامعة املغربية
ت�ضمنهما ،علما �أنهما �شكال الأ�سا�س الذي بنيت عليه ،و�أ�سا�س تلك النظرة الإيجابية
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التي حظيت بها اجلامعة يف ال�سابق ،حيث كانت م�صدرا لولوج �سوق ال�شغل ولالرتقاء
االجتماعي� .أما الآن ،فقد �أ�صبحت نظرة املجتمع للجامعة �سلبية ب�سبب عدم حتقيقها
لهذين الهدفني ،علما �أنه �إذا �أخذنا ن�سبة التغطية اجلامعية بالنظر �إىل الن�سيج الدميوغرايف،
جندها �أقل ن�سبة على ال�صعيد العاملي وحتى على ال�صعيد الإقليمي والقاري ،لكن يف نف�س
الوقت ،جند هذه املفارقة بني عدد خريجي اجلامعة ون�سبة البطالة املرتفعة.
�أريد �أن �أتوقف هنا عند النموذج اجلامعي فقط ،دون احلديث عن التعليم العايل ب�صفة
عامة ،و�أق�صد هنا منوذج الكليات املقتب�س من فرن�سا التي بد�أت ترتاجع عنه م�ؤخرا .بنيت
اجلامعة يف البداية على ثالثة �أقطاب �أ�سا�سية وهي احلقوق ،الآداب والعلوم ،ثم تفرعت
عنها باقي التخ�ص�صات .هذا النموذج تكرر يف بناء كل اجلامعات باملغرب ،مما يعني �أن
هناك �إعادة �إنتاج لنف�س النموذج .العن�رص الثاين هو �أننا خلقنا كليات احلي؛ فنحن نتوفر
الآن على كليات للأحياء ،و�أ�صبحنا نلزم الطلبة بالت�سجيل يف الكليات التي ينتمي �إىل
دائرتها الرتبوية مقر �سكناهم� .إذن ،لقد مت خلق منوذج للكليات مل نعرفه يف ال�سبعينات،
حيث كان الطالب يغادر مدينته للت�سجيل والدرا�سة يف اجلامعة.
بالن�سبة مل�س�ألة اللغة� ،أظن �أنها مت�شعبة .تكلمنا عن م�س�ألة التعريب ،و�أعتقد �أنه تعريب
�إيديولوجي ،تقليداين .ولكن ما يطرح الآن لي�س م�س�ألة التعريب ولكن م�س�ألة �ضعف
اللغة .حتدث الأ�ستاذ بوكو�س عن غياب الت�شخي�ص� ،أعتقد �أن هناك درا�سات ت�شخي�صية
وميدانية عن اجلامعة ،امل�شكل �أنها مل تخرج للعموم ،ومن املعطيات التي �أ�سفرت عنها
هذه الدرا�سات بالن�سبة لو�ضعية هيئة التدري�س �أننا نتوفر على هرم مقلوب ،هيئة التدري�س
تتكون يف غالبيتها من الأ�ساتذة ،وال يوجد هناك �إال قلة من الأ�ساتذة امل�ساعدين ،الأمر
الذي ال ي�شجع على البحث ،لأن و�ضعية الأ�ستاذ م�ستقرة منذ البداية.
�أ�شري �إىل ق�ضية �أخرى تتعلق باجلامعة وحميطها ،وهنا �أي�ضا توجد مفارقة تتعلق بخريجي
اجلامعة :هناك م�شغلون يبحثون عن خريج مبوا�صفات معينة لكن ال يجدونه ،وهناك خريجون
يجدون منافذ �إىل �سوق ال�شغل ،لكن لي�س داخل املغرب و�إمنا باخلارج (حالة خريجي معاهد
تكوين املهند�سني) ،ثم هناك خريجون ال يجدون �شغال .من ثم ،ف�إن هذه املع�ضلة ترتبط لي�س
فقط باجلامعة ،و�إمنا �أي�ضا باملحيط االقت�صادي الذي ال ي�ستجيب للحاجة يف جمال ال�شغل.
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نقطة �أخرى تتعلق بالتدري�س والبحث .ميكن اجلزم هنا ب�أن  %90من الأ�ساتذة اجلامعيني
هم مدر�سون جامعيون ال يقومون بالبحث اجلامعي ،وهذا ال مينع �أن هناك مبادرات
للبحث ،لكنها تبقى �شخ�صية .هذا الأمر ينطبق �أي�ضا على خمتربات البحث املوجودة
بكليات العلوم مثال� ،إذ لي�س هناك تن�سيق بني الباحثني �سواء داخل الكلية نف�سها �أو بني
الكليات .واخلال�صة �أن التعليم العايل ببالدنا ال يقوم بالبحث كما يجب ،و�إمنا بطريقة
هام�شية وبناء على مبادرات �شخ�صية.
�أما مو�ضوع انغالق اجلامعة على نف�سها بالن�سبة ملحيطها وموقفها جتاه املحيط العاملي،
فاملدر�سون يف اجلامعة ال يتحركون ال بني اجلامعات وال يف املحيط اخلارجي ،واجلامعات
املغربية ،وهذه من النقط ال�سوداء ،ال ت�ستقبل الأجانب ،بحيث ال توجد �إمكانية ال�ستقطاب
كفاءات �أجنبية للتدري�س باجلامعة املغربية ملدة حمدودة مثال .هناك �إذن انغالق للجامعة
على كل امل�ستويات.
على امل�ستوى العام ،ميكن �أن نتحدث �أي�ضا عن جانب من ال�سلبيات التي ورثتها اجلامعة،
فنذكر هذه الثنائية بني التكوينات الأدبية والتكوينات العلمية ،مع العلم �أن اخللفية
البيداغوجية املطبقة على التخ�ص�صني هي واحدة بحيث تعتمد على التلقني واحلفظ.
من ناحية �أخرى ،ميكن القول �إن امل�شاكل والأمرا�ض املوجودة بالتعليم املدر�سي تنتقل
�إىل التعليم اجلامعي ،وبالتايل ف�إن �أي �إ�صالح جامعي ال ميكن �أن يتحقق بدون �إ�صالح
املنظومة ب�صفة عامة.
م�س�ألة �أخرى تتعلق بالتمويل التي يكرث ب�ش�أنها النقا�ش بالنظر �إىل �أنها تنطوي على جانب
�سيا�سي� .أعتقد �أن ما �أثاره الزمالء بخ�صو�ص �رضورة �إلزام املي�سورين ب�أداء م�صاريف
التمدر�س باجلامعة يدخل يف �إطار مبد�أ امل�ساواة .ومع ذلك ،فهذا غري كاف لأن اجلامعة
يف حاجة �إىل متويل من نوع �آخر ،مثل ال�رشاكة ،احت�ضان القطاع اخلا�ص ،الخ� .إن التمويل
العمومي حمدود وغري كاف لال�ستجابة حلاجات اجلامعة ،فالأمر يتطلب �إيجاد حل
منا�سب ،ويجعل من م�س�ألة الأداء جزءا من متويل اجلامعة.
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ردود املحا�ضرين
نور الدين م�ؤدب
لدي مالحظتان اثنتان :الأوىل :ما من �شك �أن املغرب يجهل م�ؤهالته وقدراته املتنوعة من
الأ�ساتذة الباحثني العاملني يف اخلارج .مقابل ذلك ،جند ال�صني ،مثال ،تخ�ص�ص املاليني
من الدوالرات جللب مواردها الب�رشية املقيمة يف �أ�سرتاليا والواليات املتحدة الأمريكية
وغريهما .يف حني �أن ما يالحظ يف املغرب هو ا�ستمرار جتاهل الباحثني املغاربة املقيمني
باخلارج ،وهدر هذه الطاقات املتاحة .الثانية� :رضورة العمل على و�ضع �إطار مرجعي
للأ�ستاذ الباحث ي�ضمن له العمل يف �إطار يتالءم وتطلعاته العلمية واملهنية.

�إدري�س خروز
يبدو �أن �إ�صالح اجلامعة يف املغرب ،اليوم ،قائم على نوع من التوافق� ،إذ يالحظ انخراط
وا�سع على م�ستوى اخلطاب ،يف حني �أن التطبيق يظل حمكوما بتوافق �شكلي يف الغالب.
كما �أن غياب اجلامعة يف العديد من م�شاريع البحث (برنامج ميدا  ،2مثال) ،واالعتماد
املتزايد على اخلربات الدولية (البنك الدويل ،مثال) ،ناهيك عن امل�ستحقات املالية التي
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
الإدارية لتدبري امل�شاريع ال غري؛ كل هذا يزيد من تراجع مكانة اجلامعة يف املجتمع
وي�ضعف انفتاحها على العامل اخلارجي.
بالن�سبة لنظام الإجازة–املا�سرت-الدكتوراه املعمول به يف اجلامعات باملغرب ،يطرح ال�س�ؤال عن
جدوى ا�ستدعاء �أ�ساتذة من خارج اجلامعة ،يف حني �أن هناك �أ�ساتذة يف الإح�صاء ،واجلغرافيا،
والريا�ضيات مثال ،هم من داخل نف�س اجلامعة وال يتم ا�ستثمار م�ؤهالتهم وتخ�ص�صاتهم للقيام
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بنف�س العمل .زد على ذلك الإجازات املهنية التي تنت�رش يف العديد من اجلامعات ونت�ساءل
عن التكوين الذي توفره ،ومدى م�صداقية الدبلومات التي متنحها للخريجني .معنى ذلك �أن
الهاج�س املادي يتزايد يف �أو�ساط الأ�ساتذة على ح�ساب املهام العلمية والبحثية بالأ�سا�س.

عبد العايل بنعمور
ميكن من خالل الدرا�سات املقارنة معرفة ما يجري يف بلدان �أخرى يف ما يخ�ص املرجعيات
التي تعتمدها كل جامعة على م�ستوى الت�صورات والقيم التي ت�شتغل بها .يف املغرب،
نت�ساءل ،هل ميكن احلديث عن قيم الدميقراطية والكونية داخل اجلامعة ؟ يف اعتقادي،
�إن هاتني القيمتني هما ملك للجميع ،وبالتايل ميكن �إدماج اخل�صو�صيات املحلية فيما هو
كوين ،مع اال�شتغال عليه بالطبع لتطوير امل�ؤهالت واملكت�سبات امل�شرتكة.
متت الإ�شارة �إىل م�س�ألة الإ�صالح .يف جمتمعنا ،نتحدث كثريا عن الت�شخي�ص بدل اقرتاح
احللول املنا�سبة ،على الرغم من �أن الت�شخي�صات تظل جدية ومن ثم ،يتم التخلي عن �إجناز
امل�شاريع �أمام غياب اقرتاحات عملية.
بالن�سبة مل�س�ألة التوافق ،بالطبع يظل اجلانب ال�سيا�سي وامل�صالح ال�شخ�صية تفر�ض كل
منهما ت�أثريها على �صناعة القرار ،لكن ذلك ال يلغي الإ�صغاء �إىل الباحثني ،ورغم ذلك،
�أود الإ�شارة �إىل �أننا مازلنا بحاجة �إىل قيادات قادرة على اتخاذ القرارات املالئمة.

رحمة بورقية :كلمة ختامية
يف خ�ضم هذه الإ�شكاالت والت�سا�ؤالت ووجهات النظر املهمة التي مت تبادلها ،نظل بحاجة
�إىل �إجابات وافية عن الت�سا�ؤل التايل :هل ميكن �أن ُنعرف اجلامعة من خالل مقاربة حتليلية ؟
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نطرح هذا الت�سا�ؤل لأنه من النادر ما جند وزيرا ي�ؤلف كتابا ،ويف املقابل ،قليلة هي الكتابات
حول اجلامعة التي ميكن له االطالع عليها .فهل الكتابة يف مو�ضوع اجلامعة «طابو» ؟
ما من �شك �أن املوا�ضيع التي مت تناولها يف هذه املائدة امل�ستديرة تفتح العديد من الأورا�ش
الهامة ،كما �أن هناك وحدة مركبة من الت�صورات واملقاربات التي جتعلنا نفكر يف اجلامعة
من زاوية دينامياتها .بالطبع ،هناك حتوالت ت�ستدعي التحليل والفهم ،وال �أعتقد �أن املنهج
املقارن قد ي�ساعدنا على حتقيق ذلك ،بل ذلك ممكن من خالل مقاربتها من داخل منطقها
الداخلي ويف عالقة بجوانب معينة من مكونات اجلامعة.
�إن مقاربة اجلامعة املغربية من منظور تاريخي ير�صد التوافقات والقطائع ،من �ش�أنه �أن ي�ساعدنا
على فهم العديد من الوقائع والتحوالت .مثال ،مع بداية اال�ستقالل ،كانت هناك قطيعة مع
اجلامعة التي ت�أ�س�ست يف مرحلة اال�ستعمار ،مع العلم �أنها كانت قطيعة متدرجة ،مبعنى �آخر،
ميكن القول �إنها قطيعة مع نوع من اال�ستمرارية� .أما يف املرحلة املمتدة ما بني الثمانينات
والت�سعينات ،فقد عرفت اجلامعة يف املغرب جمودا كبريا ،لكن مع بداية الألفية الثالثة ،بد�أ �إ�صالح
التعليم العايل الذي قيل عنه �أنه ف�شل يف حني �أن ما جاء به امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
بخ�صو�ص اجلامعة ،مثال ،يعترب مبثابة توجهات كربى كانت بحاجة �إىل برامج لتفعليها ،وي�أتي
الربنامج اال�ستعجايل الآن ليقدم التدابري الإجرائية لتفعيل مقت�ضيات امليثاق.
من هنا ،يت�ضح �أن اجلامعة يف املغرب تظل حاملة لتاريخ من القطائع والتوافقات التي
حتتاج للدر�س .وحينما نتوجه �إىل داخل اجلامعة ،من ال�رضوري ا�ستح�ضار مكانة الفاعلني
(�أ�ساتذة ،نقابات ،طاقم �إداري )...ودورهم يف مقاومة الإ�صالح ،كما لو �أن هناك رغبة يف
عدم معانقة التغيري املن�شود.
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ي�ضاف �إىل ذلك� ،رضورة الت�سا�ؤل حول ما يلي:


ما مدى متلك املجتمع للجامعة يف املغرب ؟


ما هي �أمناط التدبري املعمول به يف اجلامعات باملغرب ؟


ما مدى جناعة ا�ستن�ساخ اجلامعات يف العديد من املدن املغربية ؟


هل هناك منوذج �أم مناذج متعددة للجامعات يف املغرب ؟


ما مدى جناعة التفكري يف وكالة م�ستقلة لتقومي اجلامعات يف املغرب ؟
هذه بع�ض الأفكار والت�سا�ؤالت التي من �ش�أنها �إغناء التفكري وتعميق النقا�ش ملقاربة العالقة

بني اجلامعة واملجتمع ،يف اجتاه املزيد من التحليل وفهم فكرة اجلامعة يف املغرب.
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