افتتاحية

مىت سيصبح شعار «تعـميم التعليم األويل وتطويره» واقعا؟

03
05

خالد البكاري يكتب:

عمر بن العزيزين ..

فقي ـ ــد جري ــدة ملفــات تادلــة جريدة معتمدة لدى األمم املتحدة www.milafattadla24.com
األس تـاذ حممد جنيب احلجـام

جريدة أسبوعية مستقلة شاملة  -مؤقتا نصف شهرية  -تصدر من بين مالل وتوزع وطنيا

ⴰⵍⴷⴰⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵉⵎ

مدير النشر :حممد تغروت

مدير التحرير :حسن امساعيلي
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 24صفحة

الثمن  4دراهم

التعليم األولي في المغرب
ماذا بعد تسمية الوزارة؟
12

عبد الرزاق االدريسي
جندد مطلب إدماج االساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واملربيات واملربني يف الوظيفة العمومية

13

هند شتوان
مطلبنا األساسي اليوم كمربيات أن يتم إبعاد اجلمعيات الشريكة عن ورش التعليم األويل

16

أسامة البحري

ما معىن أن تكون فقريا بالنسبة
للسوسيولوجيا ؟

18

حسن أمزيان

املرتكزات البيداغوجية ملقاربة
التدريس بالكفايات

2
إلعالناتكم التجارية
واإلشهارية
لنشر مجيع االعالنات التجارية واإلشهارية والعقارية
والقضائية واإلدارية ،سواء تعلق األمر بالبيع أو
الشراء أو الكراء أو الرهونات لكل املواد املنقولة
والعينية والرسوم والعقود ،وطلبات العروض
املفتوحة ،وتأسيس الشركات،
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة يف العنوان التايل:
حي األدارسة ،الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو االتصال باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

لالشـتراك
للتوصل بأعداد اجلريدة عرب الربيد فور صدروها،
تفتح ملفات تادلة إمكانية االشتراك السنوي أو
نصف السنوي ،سواء لألفراد أو للمؤسسات ،للراغبات
والراغبني يف االشتراك يرجى االتصال بإدارة
اجلريدة.
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة الكائن حبي األدارسة،
الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

إصدار
إسرائيل إلى نهايتها لـ سركيس أبوزيد
«موضوع
نهاية «إسرائيل»
في
متج ّذر
الوجدان
الصهيوني».
انطالقا ً من هنا،
يطرح الكاتب
اللبناني سركيس
أبو زيد (الصورة)
في كتابه الجديد
«إسرائيل إلى
نهايتها» (تقديم
حسن حمادة
ــ دار أبعاد)
سؤاال ً جوهريا ً
حول األسباب
أو
الرئيسيّة
المؤشرات التي
تُشير إلى اقتراب
نهاية «إسرائيل».
يُحاول أبو زيد
اإلجابة عن هذا السؤال من خالل شهادات من كتب
وتقارير إسرائيلية .وقبل فترة وجيزة ،صدر لسركيس
أبو زيد عن الدار نفسها كتاب «الدولة والمقاومة»،
عبارة عن دراسة تنطلق من مقاربة جديدة «تدعو
إلى نقد ذاتي من أجل تفعيل دور الدولة والمقاومة
معا ً ضمن رؤية مشتركة على قاعدة اعتماد المواطنة
كملتقى ضروري وممكن بينهما في سبيل بناء دولة
عادلة سيدة ومقاومة قادرة على التحرير والتغيير
لتحقيق االستقالل والحرية ،»...وفق ما يرد في
تعريفه X

إعالنات
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والدة التشكيلية خرية جليل
السيدة فاطمة بنت مولود احلمدانية ايت جليل يف ذمة اهلل
تلقينا ببالغ الحزن واالسى وفاة السيدة فاطمة بنت مولود الحمدانية
ايت جليل والدة الفنانة التشكيلية خيرة جليل بعد مرض لم ينفع معه
عالج عن سن  66سنة ولدت بزنقة الجمعة ببني مالل (زنقة اوالد
سعيد) وتوفيت يوم االحد  10اكتوبر  2021الساعة التاسعة ليال
ووري جثمانها بمقبرة سيد لقريب ببلدة زاوية تاخصايت سيدي
علي بن أبراهيم البوزيدي وبهذه المناسبة االليمة تتقدم اسرة
جريدة ملفات تادلة باحر التعازي والمواساة الى ابناءها وبناتها
وفي مقدمتهم الزميلة خيرة جليل عائلة جليل واصهارها وحفدتها
وعائلة الحمدانية وعائلة السيد بوشتى سبيرى وعائلة فراطي
وعائلة طلحة وعائلة مدني وعائلة الزهراوي وعائلة ݣرواد وعائلة
شوقي وعائلة البصراوي وعائلة الصغراوي بكل من مدينة بني
مالل والفقيه بنصالح ووادزم والدار البيضاء واغادير وتارودانت
وفرنسا وامريكا واسبانيا وايطاليا ،تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته
والهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

أسرة ملفات تادلة تعزي
الزميل عبد اهلل عزي يف وفاة والدته
علمنــا ببالــغ األســى واألســف بنبــإ وفــاة والــدة الزميــل الصحفــي عبــد هللا عــزي مديــر نشــر جريــدة أطلــس ســكوب،
التــي توفيــت صبــاح يــوم الســبت  23أكتوبــر الماضــي ،بمدينــة الربــاط ،إثــر وعكــة صحيــة مفاجئــة.
وبهــذه المناســبة األليمــة ال يســعنا فــي أســرة ملفــات تادلــة إال أن نتقــدم بتعازينــا الحــارة لــكل أفــراد العائلــة وفــي
مقدمتهــم الزميــل عبــد هللا عــزي ،راجيــن لــكل عائلــة الفقيــدة جميــل الصبــر وحســن الســلوان وللفقيــدة الرحمــة
والغفــران ،إنــا هلل وإنــا اليــه راجعــون..

«من خلف القضبان» إصدار جديد
للمعتقل السياسي السابق البشري بنشعيب
البشــير بنشــعيب مــن مواليــد  1982مــن آيــث بوعيــاش الحســيمة ناشــط بــارز فــي صفــوف حركــة
عشــرين فبرايــر وعلــى إثرهــا اعتقــل وأديــن ب 12ســنة ســجنا نافــذا ،قضــى منهــا تســع ســنوات
وســبعين يومــا.
البشــير عاشــق للشــعر واألدب منــذ الصغــر كتــب شــعارات وقصائــد نضاليــة قبــل اعتقالــه وبعــد
اعتقالــه ،وبعــد خروجــه مــن الســجن أبــى إال ان يتحفنــا بديــوان شــعري كان قــد كتبــه فــي دهاليــز
الســجن وظلمتــه.
هــذا الديــوان الــذي يحمــل عنــوان «مــن خلــف القضبــان» ،تنــاول فيــه البشــير كل القضايــا وكل
المواضيــع ،مدافعــا عــن المضطهديــن والمقهوريــن داحضــا كل مــا يحــاك ضــد اإلنســانية ،ووثــق مــن
خاللــه مجموعــة مــن المحطــات النضاليــة للجماهيــر الشــعبية ،وشــاجبا السياســات الممنهجــة ،أي أن
هــذا الديــوان ناضــل مــن خاللــه الشــاعر مــن داخــل الســجن مواكبــا بــه كل الحيثيــات والمســتجدات،
ومســاهما فــي تنويــر وتوعيــة الجماهيــر وحثهــا علــى نهــج درب النضــال.
هــذا الديــوان نابــع مــن رحــم المعانــاة فــي إجابــات وتســاؤالت ذات صبغــة إبداعيــة وفلســفية فــي
بعــض األحيــان ،ومــا أضفــى عليــه جماليــة وروعــة بالغتــه ومجازيتــه ،ال بــل وحكمتــه المتمثلــة فــي
التشــخيص والتحليــل الدقيقيــن ،كل مــا يمكــن القــول علــى هــذا الديــوان أنــه ذو طابــع ثــوري وفــي قمــة
جريئــة.
اإلبــداع وســابقة فــي تاريــخ الشــعر المغربــي لمــا يتضمنــه مــن رســائل ّ

علي الوردي يف امليزان»
«نقائص ونقائض..
ّ
صــدر حديثًــا عــن دار غيــداء للطبــع والنشــر فــي عمــان فــي األردن كتــاب جديــد للدكتــورة والناقــدة ناديــة هنــاوي
بعنــوان «نقائــص ونقائــض ..علــي الــوردي فــي الميــزان» .يقــع الكتــاب فــي  230صفحــة.
ووفقًــا للناشــر ،يصــب الكتــاب فــي بــاب الدراســات بيــن ـ الثقافيــة ،وفيــه تبحــث المؤلفــة ظاهــرة ثقافيــة غــدت شــائعة
فــي مجتمعاتنــا ،هــي ظاهــرة التصنيــم ،متخــذة مــن عطــاء الدكتــور علــي الــوردي بــؤرة بحثيــة لكتابهــا ،متبعــة
أســلوب المقايســة المعياريــة ،واضعــة نتــاج الــوردي البحثــي فــي الميــزان النقــدي انطالقًــا مــن حقيقــة أنّ الفكــر ال
يُؤلــه ،والعقــل ال يُصنّــم ،وأن مــن حــق اإلنســان أن يفكــر بوعــي.

جريدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة
ملفات تادلة للتواصل واالشهار
مدير النشر :حممد تغروت
contact@milafattadla24.com
+212 666 283 603
مدير التحرير :حسن امساعيلي
ishassan@msn.com
املراسل املقيم باألمم املتحدة:
عبد القادر عبادي
سكرترية التحرير :عاصيم نزهة
املستشار القانوين :حممد اعبودو
هيئة التحرير:
بناصر زيكزي ،خالد أبو رقية ،حممد لغريب،محزة
املتاقي ،إشراق الرحياين ،عبادي صاحلة ،بديعة أيت
بن عدي،
نادية مصلوح ،نعيمة خلفاوي،
 ،رضوان السعيدي.
كتاب األعمدة:
ع.احلكيم برنوص ،التهامي ياسني ،خالد البكاري،
عائشة العلوي
بناصر زيكزي ،أمحد حفظي
القسم اإلداري واملايل :نعيمة خلفاوي ،حممد تغروت
التصفيف واإلخراج :عاصيم نزهة
القسم الرياضي :نادية مصلوح
تصوير( :أ.ف.ب ،و.م.ع ،أيس بريس)
مندوب الرباط :عبد احلق الرحياين
اهلاتف0668471294 :
0661457700
السحب :أنفوبرانت
ملف الصحافة91/3431 :
اإليداع القانوين91/84 :
الترقيم الدويل1113013 :
املراسلة :صندوق الربيد  94بين مالل
اهلاتف الثابت0523484454 :
الربيد االلكتروين:
contact@milafattadla24.com
اإلدارة والتحرير:
حي األدارسة الزنقة  2رقم  25بين مالل
اهلاتف0659915874 :
رقم اللجنة الثنائية :ج.أ.ع06-044/
احلساب البنكي
145090212118033639001802
البنك الشعيب وكالة العرصة،
بين مالل

«

لو آمنت مبثل أعلى،
ثم اتضح يل بعد ذلك
أنه غري موجود ،فليس
خطئي أنين آمنت به ،بل
خطؤه أنه غري موجود
حممود درويش

»
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وتطويره» واقعا؟
«تعـميم التعليم األويل وتطويره
مىت سيصبح الشعار تعـميم

افتتاحية
منذ إعالن التشكيلة الحكومية
وأسماء القطاعات الوزارية ،كثر
الحديث عن تغييب وزارات هامة،
وعن تهميش قطاعات لها أهميتها
القصوى بإغراقها وسط وزارة من
تخصصات كثرية ،فمن قائل أن
تغييب وزارة حقوق االنسان يشكل
تراجعا عن مسار تعزيز حقوق
االنسان يف بالنا ،ومن قائل أن تغييب
وزارة الوظيفة العمومية هو تكريس
ملسار يهدف إىل مزيد من الزحف
عىل الوظيفة العمومية ،وآخر قال
أن تغييب وزارة الشغل واإلدماج
االجتماعي وإدراج القطاع يف وزارة
هو تقليل من أهمية الدور املفرتض
أنه منوط بها.
من هذا وذلك لعل أبرز ما أثار
انتباهنا هو تسمية وزارة الرتبية
الوطنية والتعليم األويل والرياضة ،أوال
ألننا طاملا كنا – والزلنا -نتصور أنه من
الناحية النظرية أنه من املفرتض أن
«الرتبية الوطنية» تتضمن بالرضورة
التعليم األويل كمدخل أسايس للتعليم
ككل ،وهو ما تحيل إليه املادة األوىل من
املرسوم املنظم الختصاصات الوزارة
الصادر سنة  ،2002والتي تنص عىل
أنه « :تناط بوزارة الرتبية الوطنية،

وفقا للنصوص الترشيعية والتنظيمية

الجاري بها العمل ،مهام إعداد وتنفيذ
سياسة الحكومة يف مجال التعليم
األويل واالبتدائي والثانوي وتكوين
األطر التعليمية واألقسام التحضريية
لولوج املدارس العليا وأقسام تحضري
شهادة التقني العايل وكما تسهر عىل
االرتقاء بالتعليم املدريس الخصويص
يف هذه املجاالت ،وتقوم كذلك بإعداد
سياسة الحكومة يف مجال الرتبية
للجميع لفائدة األطفال غري املمدرسني
أو املنقطعني عن الدراسة»

ومن الناحية العملية ،أي يف واقع
الحال ،فحضور الوزارة بمختلف
تسمياتها ،عىل مدار الحكومات
املتعاقبة ،بشكل فعيل ومبارش يف
قطاع التعليم األويل ،باملقارنة مع باقي
املتدخلني ،ضعيف جدا ،بل يكاد يكون
منعدما ،إذ ال يتعدى االرشاف العام ،أو
عقد رشاكات وإعطاء تراخيص لفتح
مؤسسات تعليم أويل.
هذه الرتاخيص التي تكبلها رشوط
تعجيزية ،فتجعل املعنيني بعد
زيارات متعددة إىل املصالح املعنية،
واصطدامهم بتعقيد املساطر اإلدارية
الغارقة يف البريوقراطية حد النخاع،
يضطرون إما لالستسالم لليأس،
والتفكري يف مرشوع مغاير أو االرتماء
يف أحضان القطاع «غري املهيكل»،

وهما أمران أحالهما مر.
باإلضافة إىل إطالق شعارات وإعالن
أهداف ،وأبرزها شعار «تعـميم التعليم
األويل وتطويره» والذي يشكل جز ًء
من «الدعامة األوىل» للميثاق للوطني
للرتبية والتكوين ،غري أن واقع
الحال يثبت أن مسار التعميم الزال
«ممتنعا» ،علما أن الوزارة كانت قد
حددت سنة  2004سنة لتحقيق هذا
التعميم دون أن يتجسد ذلك عىل أرض
الواقع إىل حد اليوم.
وقد جاء املرسوم رقم 2.21.831
الصادر يف  21أكتوبر ،2021املنظم
الختصاصات الوزارة يف نسختها
الحالية ،فلم يكتف بإبراز تسمية
«التعليم األويل» وإضافتها إىل الرتبية
الوطنية والرياضة ،بل أضاف إىل
الوزارة اختصاصات أخرى متعلقة
أساس باإلرشاف عىل رياض األطفال
التي كانت يف وقت سابق تحت إرشاف
وزارة الشباب والرياضة.
كما جددت الحكومة يف ترصيحها
املقدم أمام مجليس الربملان التأكيد
عىل «تعميم التعليم األويل جلميع األطفال
يف سن الرابعة» ،وتعهدت بشكل خاص
ب إحداث بنيات استقبال لرعاية
األطفال الصغار يساهم يف سد الفجوة
بني األطفال من خلفيات اجتماعية

قراءات من أجل النسيان
لعبد السالم بنعبد العايل
صدر عن منشورات املتوسط -إيطاليا ،كتاب جديد للمفكر املغربي
عبد السالم بنعبد العايل بعنوان «قراءات من أجل النسيان».
منذ السطور األوىل يبدو عبد السالم بنعبد العايل أنه يريد الكشف عن
مراده من تأليف كتاب «قراءات من أجل النسيان» ،ولكن رسعان ما
يكتشف القارئ أن ما اعتقده كشفا ً ليس سوى حجب لذاك املراد .فنحن
أمام كتاب يحول النسيان إىل عملية إلنتاج املعرفة:
قصة «فونيس أو الذاكرة» ،يروي بورخيس حكاية شابٍّ َفق َدَ
« ...يف َّ
القدرة عىل النسيان .فعىل إثر سقوطه عن حصان غري مروَّض ،لم
ي َ
ُصبْ أرينيو فونيس بفقدان الذاكرة ،وإنما بفقدان النسيان .ثم تدفعه
املكابرة ليتظاهر بأن السقطة ليست فجيعة وإنما نعمة النعم« :قبل
ُ
ذلك املساء ا ُمل ِ
كنت
مطر ،حيث ألقاني الجوا ُد األده ُم من عىل صهوته،
ً
ُ
كنت شدي َد النسيان» .فصار
مثل بقية البرش ،فاق َد البصرية ،أص َّم بليدا،
فونيس يَنظ ُر إىل األعوام التسعة عرش التي قضاها قبل الحادث عىل أنها
ُ
«كنت أنظر من غري أن أرى ،وأسمع من غري أن أفهم،
سنوات ظالم:
َ
َ
َّ
ُ
كنت أكاد أنىس كل يشء» .حني سقط من عىل الحصان «فق َد وعيه،
ً
ً
ً
وعندما أفاق ،كان الحارض ثريَّا ج َّدا ،وناصعا لحَ ٍّد ال يُطاق ،وكذلك كانت
أقدم ذكرياته وحتَّى أق ّلها شأناً»...».
ويف هذا الجو ،سيضعنا بنعبد العايل أمام أسئلة كثرية تتعلق بعملية
القراءة نفسها ،بعالقتنا مع ما نقرأ ،وما هي القراءات التي ننساها أو
نتناساها أو نتمنى نسيانها .ولكن هل فعالً لدينا قدرة عىل النسيان؟
ومما جاء يف كلمة الغالف:
«ال عجب أن يغرق «فالسفة الجامعات» يف العرص الحديث يف قراءة
النّصوص وتأويلها ،وأن تغدو الفلسفة تأويالً لتاريخ الفلسفة .غري أن
انتقاء النّصوص واالرتباط بها اختلف من فيلسوف آلخر .فمن هؤالء
من هو أستاذ أكثر منه فيلسوفا ً شأن ياسربس وريكور ،ومنهم من هو
عكس ذلك .ولعل من يمثّل هذا ّ
الصنف الثاني خري تمثيل هو بالضبط
أحد تالمذة نيتشه ،وأعني جيل دولوز .عندما كان صاحب «نيتشه
والفلسفة» يشتغل عىل الفيلسوف ،فليس من أجل تحصيل معارف

وتكديس معلومات ،ليس من أجل توفري احتياطي فكري ،فكما يقول:
«ليس لديّ احتياط فكر .ما أعرفه ،أعرفه بداللة الحاجة التي يتط ّلبها
عمل أُنجزه حاالً .وإذا ما عدت إىل األمر سنوات فيما بعد ،يكون عيل ّ أن
أعاود التّحصيل من جديد ».إنّها إذا ً قراءات يف خضم إنتاج ،قراءات من
أجل خروج وانفصال ،قراءات ليس من أجل شحن الذاكرة ،وإنما من
أجل النسيان».

باقرتاح حازم يف بداية الكتاب من بنعبد العايل بأن ننىس النسيان،
ليصحبنا بعدها إىل مكتبات الفالسفة واالقتباسات ،وتعلم الفلسفة،
وثم إىل تقويض التاريخ ،وإىل العلم املفكر ،والتقنية ،والكتابة ،والحياة،
والرتجمة ،والبطء ،وامليش ،واللغة .لنصل أخريا إىل نسيانها وربما
نسيان الكتاب كله.
جاء الكتاب يف  128صفحة من القطع الوسط.

من الكتاب:

« ...بإشاراته املتك ِّررة إىل بعض التواريخ ،يُرصُّ بورخيس عىل أن
يذ ِّكرنا بأن بطل حكايته ينتمي إىل النصف الثاني من القرن التاسع
عرش ،ذلك القرن الذي يسمَّ ى «قرن التاريخ» ،حيث دفعت «حُ مَّ ى
َ
البعض إىل ْ
أن يتحوَّل ،مثل فونيس،
التاريخ» التي يتحدَّث عنها نيتشه،
إىل «آلة تخزين» رسعان ما ستتحوَّل ،بدورها ،إىل قدرة جبَّارة عىل
«حفظ املعلومات وادِّخارها» ،كي تجعل اإلنسان غارقا ً يف الجزئيات،
عاجزا ً عن أخذ املسافة بينه وبني واقع تحوَّل إىل «ما ال نهاية له من
ِّ
املتدفقة ،واملعلومات الفيَّاضة... ».
النقط املتح ِّركة» ،واألخبار

عبد السالم بنعبد العايل:

كاتب ومترجم وأستاذ بكلية اآلداب يف جامعة الرباط ،املغرب.
من مؤلفاته :الفلسفة السياسية عند الفارايب .أسس الفكر الفلسفي
املعاصر .حوار مع الفكر الفرنسي .يف الترمجة .ضيافة الغريب .جرح
الكائن .القراءة رافعة رأسها .الكتابة بالقفز والوثب .انتعاشة اللغة.
من ترمجاته :الكتابة والتناسخ لعبد الفتاح كيليطو .أتكلم مجيع اللغات
لعبد الفتاح كيليطو .درس السيميولوجيا لروالن بارت.

متباينة.
هذا الترصيح يشكل إعالن نوايا،
لن يكون ذا معنى ما لم يرتجم إىل
إجراءات عملية تسري يف اتجاه حل
اإلشكاالت التي يتخبط فيها القطاع،
ولعل أبرزها تبسيط املساطر يف
العالقة مع مؤسسات التعليم األويل،
يف املناطق القروية أساسا ،بتكييف
الرشوط مع واقع الحال ،إذ كيف
يعقل مثال أن تفرض الوزارة عىل
مؤسسات التعليم األويل التي ترغب
يف تسوية وضعيتها ،رشوطا لم
تتمكن الحكومة واملؤسسات املنتخبة
نفسها أن توفرها يف املنطقة ككل،
ولكل الساكنة( ،نموذج :الربط
بشبكة الرصف الصحي) ،باإلضافة
إىل العناية بالعنرص البرشي ،املتمثل
يف املربني واملربيات الذين الزالت
مستحقات بعضهم مجمدة ،والزال
أغلبهم يخضع ملزاجية بعض رؤساء
الجمعيات التي تحتكر القطاع تحت
غطاء «الرشاكة» ،فمتى سيتم تنزيل
شعار «تعـميم التعليم األويل وتطويره»
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محاة املال العام يدعون النيابة العامة إىل تسريع وترية البحث
يف ملف «اختالالت» اجلماعة الترابية للفقيه بنصاحل
انطلقت مساء اليوم السبت  30أكتوبر ،بمقر الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل ،بمدينة الفقيه بن صالح ،أشغال امللتقى الوطني
لفروع الجمعية املغربية لحماية املال العام ،تحت شعار « تنمية
وحكامة املجال الرتابي رهني بمكافحة الفساد ونهب املال العام «.
وتدور أشغال امللتقى عىل مدى يومني ،بمشاركة عدد من أعضاء
فروع الجمعية املغربية لحماية املال العام ،الذين ينكبون طيلة
يومي السبت واألحد عىل مناقشة جملة من القضايا املرتبطة
بالتنمية املجالية وعالقتها بمكافحة الفساد واملال العام.
ويف ترصيح مللفات تادلة  ،24قال محمد الغلويس رئيس
الجمعية املغربية لحماية املال العام ،إن أشغال امللتقى تأتي
يف سياق الدينامية التي تعرفها الجمعية يف إطار تنفيذ
برامجها واختياراتها يف مكافحة الفساد ونهب املال العام.
وأضاف املتحدث ،أن اختيار مدينة الفقيه بن صالح ،ليس عبثا بل
له داللة عىل اعتبار أن هذه املدينة تزخر بإمكانيات مهمة برشية
وطبيعية ،ولكن لم تنل حظها من التنمية ،وذلك بسبب سيادة
الفساد والريع والرشوة وبسبب بعض النخب التي تتوىل تسيري
املدينة التي اغتنت بسبب ذلك ،وظلت يف منأى عن أية املحاسبة.
وقال الغلويس « ،إننا نطالب النيابة العامة والوكيل العام للملك
لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء بترسيع البحث التمهيدي يف
ملف االختالالت املالية والقانونية لبلدية الفقيه بن صالح ،والتي
سبق للجمعية أن وضعت شكاية حولها لدى النيابة العامة «.
وأشار الغلويس ،إىل أن هذا امللف عمر طويال لدى الفرقة الوطنية للرشطة
القضائية ،وأن الرأي العام يتطلع إىل القطع مع اإلفالت من العقاب وإىل
ربط املسؤولية باملحاسبة ،معرباعن تخوفه أن يكون هذا التأخري له

عالقة بكل ما يروج من أن هناك محاوالت لطي هذا امللف،
وإفالت املتهمني املفرتضني يف هذه القضية من العقاب.
من جانبه قال محمد مشكور رئيس املكتب الجهوي الدار
البيضاء الوسط للجمعية املغربية لحماية املال العام ،يف
ترصيح مللفات تادلة  « 24إن الشكاية املتعلقة باالختالالت
املالية والتدبريية التي شهدتها بلدية الفقيه بن صالح،
والتي تقدمت بها الجمعية ال زالت تراوح مكانها».
وأضاف مشكور ،أنه بعد مراجعتنا لقسم جرائم األموال
بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء ،تم إخبارها عىل
أن امللف ال زال يف طور البحث التمهيدي ،وأن الفرقة
الوطنية استمعت إىل محمد مبديع رئيس البلدية حول
ما ورد يف شكاية الجمعية املغربية لحماية املال العام.
وطالب مشكور بدوره ،بترسيع البحث يف هذه القضية
التي عمرت طويال برفوف الفرقة الوطنية للرشطة
القضائية ،معربا عن أمله أن تأخذ هذه القضية مجراها
الطبيعي حتى مثول املتهمني املفرتضني أمام القضاء.
وتجدر اإلشارة ،إىل أنه خالل اليوم األول من هذا امللتقى تم
تكريم النقيب حسن وهبي عضو املكتب الوطني للجمعية
املغربية لحماية املال العام ،والرئيس السابق لجمعية
هيئات املحامني باملغرب ،عرفانا بالخدمات التي أسداها
للحركة الحقوقية باملغرب وعىل رأسها مناهضته لكل
أشكال الفساد ونهب املال العام

x

املديرية اجلهوية لقطاع الثقافة جبهة بين مالل خنيفرة
تنظم املعرض اجلهوي للكتاب خبنيفرة

تفعيال السرتاتيجية وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة  -الرامية إىل
تقريب الكتاب من عموم املواطنني ،وتشجيع وتكريس فعل القراءة محليا
وجهويا ،وتنفيذا للربنامج السنوي للمعارض الجهوية للكتاب؛ نظمت املديرية
الجهوية لقطاع الثقافة بجهة بني مالل خنيفرة ،بتعاون مع مديرية الكتاب والخزانات
واملحفوظات ،وبرشاكة مع عمالة إقليم خنيفرة واملجلس البلدي ملدينة خنيفرة ،الدورة
الثانية عرشة ( )12للمعرض الجهوي للكتاب بمدينة خنيفرة ،وذلك خالل الفرتة املمتدة
من  27أكتوبر إىل  01نونرب  2021بساحة املسرية ( أزلو) خنيفرة.
عرفت هذه الدورة مشاركة مجموعة من دور النرش واملكتبات الوطنية ،واملؤسسات
الحكومية التي تعنى بالكتاب والقراءة ،باإلضافة إىل مكتبات محلية.
كما شهدت هذه الدورة تنظيم برنامج ثقايف غني ومتنوع ،يتضمن مجموعة من
التوقيعات إلصدارات حديثة ،وقراءات شعرية ،وعروض ترفيهية وتربوية موجهة إىل فئة
األطفال ،باإلضافة إىل مجموعة من األنشطة الثقافية املوازية التي ستنظم داخل مختلف
الفضاءات الثقافية واملدرسية باإلقليم بمشاركة مجموعة من الفعاليات الثقافية التي
تنتمي إىل مختلف أقاليم الجهة

x

عودة األلوان إىل جماريها ..ببين مالل
احتضنت قاعة العرض بدار الثقافة ببني مالل مساء
يوم السبت 16أكتوبر 2021املايض ،معرضا تشكيليا
جماعيا أطلق عليه املشاركون واملشاركات شعارا دالليا
هو» بني مالل بألوان الخريف».
ويعترب هذا املعرض الذي تحتضنه دار الثقافة ببني مالل
ثان معرض تحتضنه هذه الدار بعد التخفيف من إجراءات
الحجر الصحي.
وقد شارك يف هذا املعرض الجهوي الجماعي كل من
حفيظ زعواطي من أوالد يعيش ببني مالل و نهيلة الشفعي
وليىل هاشمي ونورة صنهيجي وعفاف ملجعفر وعبد الرحيم
الحريري وبدر بوالهند وبهيجة بن يشو من بني مالل ومن
وادي زم شاركت الفنانة مريم شتوت وسنجي شديد من فم
أودي ومن أفورار شاركت صباح أسبييل.
ويذكر أنه يف هذا املعرض عرضت حوايل ثالثة وثالثون
لوحة ( )33بمعدل لوحتني إىل ثالث بالنسبة لكل مشارك
ومشاركة متحت كلها عىل منوال االتجاهات الفنية املعروفة كالواقعية والتجريدية واالنطباعية والسوريالية والتكعيبية...
تجدر اإلشارة إىل أن هذا الحفل الفني البهيج عرف إقباال مهما من عشاق الفن التشكييل ،كما حرضته فعاليات تنتمي اىل عالم الثقافة والفن واإلعالم ،كما تخللته حفلة شاي
أقيمت عىل رشف الحضور والضيوف ،وسيبقى املعرض مفتوحا يف وجه العموم اىل بداية األسبوع الثاني من الشهر الحايل

x

يوسف بدر.
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عمر بن العزيزين ..
العزيز بن العزيزين :عمر بن فتيحة /ادريس
منذ مدة غري وجيزة ،لم أكتب لك ،ولم أكتب
عنك بطريقة مبارشة ،وإن كنت حارضا يف كل
منشور عن الفساد والعائلقراطية واستهداف
الحقوق والحريات.
لم أكتب بطريقة مبارشة ،ألن األمر أصبح
مكلفا يف جانبه النفيس.
مكلفا ألنه يعيد تذكرينا بالعجز وقلة الحيلة
أمام استرشاء التغول.
ال أقصد بالتغول ،ذلك االنتخابي الذي وقفت
عنده املعارضة الربملانية.
بل التغول الحقيقي الذي يهدد مصالح
ومستقبل البالد والعباد.
ذلك التغول الذي يتمدد يف مناخ مطبوع بحماية
الفساد ،وأمننة الفضاء العام ،وكتم الحريات،
ورشاء النخب والذمم ،وتمدد هيمنة اقتصاد
الريع ،وسن القوانني التي تخدم مصلحة
أقليات مالية مستحوذة عىل السلطة والثروة.
وهو تغول بات يهدد حتى ماكينة اشتغال
املخزن التاريخي.
وربما سنشهد يف مقبل األيام حرب تكسري
العظام بني بنية تواصل صعودها الرسيع
مدعومة بسلطة املال ،وبنية موروثة عن نسق
تاريخي لسلطة ،كانت هي التي تسهر عىل
إقامة التوازنات السياسية واملجتمعية التي
تخدم استمرارية دولة املخزن التقليدي.
املحزن يف الحكاية يا عمر أن القوى التي كنا
نقول يف مرحلة ما أنها صاحبة املصلحة يف
التغيري هي خارج كل هذه الحركية.
فال القوة املخزنية التقليدية بحاجة لها إلقامة
التوازنات ،وال القوى املالية التي تحاول توسيع
هوامش تدخلها يف إنتاج القرار تعريلنخبها

انتباها.
واملحزن أكثر أن ال حضورا مجتمعيا لها ،وبدأ
بعضها يهرب نحو نقاشات إيديولوجية (هي
بدورها متقادمة) عوض االستماع لنبض
الشارع.
أتدري يا عمر أن رصختنا منذ عرش سنوات :
اسمع صوت الشعب ،يجدر أن نرفعها اليوم
حتى يف وجه يسار تائه ،ونخب متخاذلة،
وإسالم سيايس لم يستوعب دروس انتفاضات
الشعوب املرسوقة ،قبل أن ترفع يف وجه النظام.
يا عمر ،أعرتف لك.
إن ما أكتبه يشبه رصخة الديك املذبوح.
باعتقالك أيها الفتى ،فكأنما أصبحت بيد
واحدة.
كنت ألجأ لك عند وقوع حدث يحتاج تفكيك
مغاليقه المتالك املعلومة ،فكنت تأتي بها،
وترشح يل الغوامض ببيداغوجيا تمزج الجد
بالدعابات.
وكم ضحكنا يوم أخربتني أنهم طلبوا منك أن
تؤطر ورشة حول تعويم الدرهم للصحافيني.
كان اعرتافا ضمنيا بك صحافيا مقتدرا عىل
مستويات التمكن من املعرفة باالقتصاد
واملالية ،وبقدراتك عىل التأطري والتواصل.
أجبتني ملا سألتك عن رس اختيارهم لك ،وأنت
أصال مصنف يف خانة غري املرغوب فيهم ،وها
هم اليوم يضعون القاعة وباقي املستلزمات
أمامك ،ويستدعون الصحافيني ليسمعوا منك.
أجبت ضاحكا :إن التقارير حول تحركاتي تفيد
ربما أني أتقن تأطري الورشات ،وأني أشتغل
عىل موضوعة  :تعويم الدرهم.
ومع كل التضييق ،أطرت تلك الورشة ،وأعرف
السبب.
ال يتعلق األمر بالبحث عن عالقات داخل دواليب

قبل ذلك بأيام أحرضت دوزيم أستاذا للقانون
يف نرشتها املسائية ليهاجم قرار إلزامية جواز
التلقيح ،طبعا هم كانوا يعرفون أنه سيهاجم
القرار ،ألنه كان قد قد رصح بذلك صباحا يف
إذاعة خاصة.
ملاذا جاؤوا به؟ ومن صاحب فتوى إحضاره؟
ال أملك جوابا ،لكن من جاؤوا به ملهاجمة القرار
يف قناة رسمية ،ويف وقت الذروة ( ال نشكك يف
نوايا أستاذ القانون طبعا) ،هم أنفسهم من
أفتوا بعدم تغطية احتجاجات األحد.
وقبل أيام كذلك ،رصح السيد لقجع (وزير
املالية الفعيل) ترصيحا مستفزا لألساتذة
املتعاقدين ،فيه غري قليل من املغالطات حني
قارن وضعيتهم النظامية بوضعية مستخدمي
املؤسسات العمومية الذين لديهم قوانني
أساسية منشورة يف الجريدة الرسمية ،ليعترب
أن امللف محسوم ،وهو ما يساهم يف توتري وضع
هو متأزم أصال يف قطاع التعليم ،ثم يرصح
بعده وزير الرتبية الوطنية ( وزير»سيادي» يف
وزارة لم تكن سيادية ) أن الشيئ حسم ،وأن
باب الحوار مازال مفتوحا  ،وكل االحتماالت
ممكنة ( .هجوم وإيقافه من العبني يف فريق
واحد)
هي أمور ،كما أحداث أخرى غري مفهومة من
مثل  :ملاذا لم يتم تنبيه رئيس الحكومة بأال
يضع لوغو املؤتمر الذي شارك فيه بالسعودية
عىل بذلته؟ فمراقبة مثل هذه األمور التقنية
التي لها تداعيات سياسية هي من مسؤولية
أجهزة أخرى ،من بينها مصالح السفارة
املختلفة عىل سبيل املثال.
يف مثل هذا الغموض يا عمر ،كنت ألتقيك
لنبحث عن مداخل للفهم.
اليوم أحس باليتم.

السلطة ،فكالنا يعرف العروض التي رفضتها،
تحصينا لحريتك واستقالليتك وحبك للصحافة
االستقصائية.
األمر مرتبط بالسعادة التي يمنحها لك تقاسم
املعلومة والخربة مع الغري.
هم ال يعلمون يا عمر ،أو يعلمون ربما  ،لذلك
كان قرار «تحييدك» يف هذه املرحلة ،أن شغفك
بالبحث عن املعلومة املخفية يعادل شغفهم
بالسلطة واملال.
هي معادلة حدية :هم لن ينالوا منك ما
يرغبون ،وال يشء عندهم مما ترغب فيه.
أيها العمر:
قبل يوم من كتابة هذه الرسالة ،خرجت أعداد
معتربة لالحتجاج ضد إلزامية جواز التلقيح،
ورفعت شعارات ضد غالء األسعار توازيا مع
ذلك.
بالنسبة يل ،كان مهما ذلك التحدي لسعي
املخزن نحو تمطيط حالة الطوارئ الصحية،
ليتم بمقتضاها التحكم يف الفضاء العام ،ومنع
أي احتجاج مستقبيل.
ال أقول بأن املحتجني كانوا يستحرضون
مواجهة أي سعي لتحويل حالة طوارئ
الصحية إىل حالة طوارئ شاملة وغري معلنة،
ولكن النتيجة امليدانية كانت كذلك.
الذين خرجوا لالحتجاج لم يكونوا مؤطرين
بأي تنظيمات حزبية أو نقابية  ،ورغم ذلك كان
تشبت املتظاهرين بسلمية االحتجاج درسا
بليغا ملن يحذرون من سيناريوهات «الفوىض»
ويعتربون «أن الشعب خاصو الرتابي».

بروست  :نشوة الفكر وسطوة التفكري
َ
الفالسفة ،ليس ألهنا توضح
تستهوي أعمالُ بروست
أفكارهم ،بل ألهنا تصف َت َولّد األفكار يف خضم االنطباعات
احلسية.

يُبهر بروست الفالسفة ،ليس ألنه مثقف و تجريدي ،أو
حتى مزعج !...بل ألن تعرجات الجمل الربوستية تفجَ ُؤك
ُ
صوت جرس
عندما تحاول القبض عىل ومض الحقيقة:
يدق ،النسج الرهيف بني السقف و السماء ،إنه الوجود
اآلرس ،الرائحة املنبعثة من ُقشارة الهليون وهي تُدمع عيني
فتاة يف املطبخ ،أو حتى أرشعة املراكب املرصعة ببياض
الحليب و هي تنطلق...قوة املالحظة تلك تجعل من بروست
ما يشبه جهاز استشعار كهربائيا ،يلتقط أصغر املوجات
بدقة متناهية.
كثافة الوصف املادي لألشياء تثري فضول الفالسفة :كل
ِ
متجمد ،مُضاء بإبطاء مبهر للحركة».
يشء يغرق يف سكون
لم يذهب أحد ،أبعد مما ذهب إليه بروست» يف بسط تفاصيل
اإلحساس بالكلمات» يهتف مريلو بونتي.
حتى جان بول سارتر الذي ينزله منزلة الربجوازي
املتجاوَز ،سجني الغرفة السوداء لذاكرته ،يقرؤه بافتتان و
جحود.
والرت بنيامني كان أكثر تنبها ،وهو يالحظ أن القرن
التاسع عرش لم يُس ّلم مشعله إىل أسماء من العيار الكبري
أمثال بلزاك أو زوال ،بالعكس لن يكون ذلك إال لـ» بروست
الشاب» »،هذا الربجوازي العديم القيمة ،عاشق الحفالت
و الصالونات» ،الذي أفصح عن أرساره األكثر دهشة
وعجائبية.
استطاع بروست أن يتسلل إىل هذه الصالونات ،و يطور،
إىل درجة كبرية ،حسا الهوتيا بما يجري داخل هذه األمكنة
من فضول و تملق ،و بإيماءاته صعق االدعاءات الباطلة
للربجوازية ،والطقوس املتآكلة للنبالة الواهية ،وهم يكاد
ينفجر من الضحك.
مؤكد أن نظرة بروست إىل الفن تُلهم الفالسفة بالقدر
الذي تلهمهم شخصيات أعماله :موسيقى «فينتوي»  ،األنف
لب ُكوت ،و ِش ّق جداره األصفر ...فهم ال يرتددون يف
املدوّر ِ ْ
إلحاق اكتشافاته بأنساقهم الفلسفية  .و لكن هل بهذه
الطريقة ،يستطيع األدب تحوير الفلسفة وتحويلها؟
« كل الذين يفتقدون الحس الفني ،أي القدرة عىل

اإلنصات إىل الحقيقة الداخلية ،فإنهم يبسطون
نظرتهم العقالنية لألشياء عىل الفن املمتد ،إن
لم نقل زيادة ،إنهم إما دبلوماسيني أو أصحاب
أموال» يقول بروست باقتضاب ،و يضيف »:ال
محيد للفن الحقيقي عن الترصيح و املالحظة،
عىل أن يتم ذلك يف صمت و هدوء» .
يف رواية «البحث عن الزمن املفقود» نجد
بالرضورة آثارا لنظريات ،كما نجد بقايا
لوجهات نظر فلسفية ،مثال ذلك برغسون الذي
نماثله بربوست ظلما ـ يتشاركان يف قرابة
عائلية بعيدة من دون شك ،وكان عليه أن
يعمل الكثري لتوضيح آراء قريبه ـ برغسون
هذا كان ال يستسيغ قيمة الذكاء ،زد عىل
ذلك  ،أن برغسون كان واهما تماما و
هو يهنئ بروست عىل « نظرته املبارشة و
الدائمة للحقيقة الداخلية».
فعىل العكس يوضخ بروست بدقة ،أن اإلبداع هو عملية
إعالء ،هو قراءة خالقة ( باملعنى التصويري) تكشف «
انطباعاتنا الداخلية جراء الواقع نفسه» و يقارن تطور
الشعور لدى الكاتب بالتجربة لدى العالِم  :األثر الفني هو
أداة برصية يمنحها الكاتب للقارئ ،تجعل « قوة اإلدراك»
لديه بمثابة تلسكوب ،و ليست القضية قضية ذكاء إطالقا.
قد يبدو أن «بركوت» أقل ذكاء من كتاب آخرين معارصين
له ،طاملا أننا لم نفهم كيف استطاع تشغيل اآللة التي
اخرتعها ،و طاملا أننا لم نغنم من سلوكه و طريقة ترصفه «
أولئك يف سيارتهم «الرولس رويس» الجميلة ،باستطاعتهم
العودة إىل ديارهم وهم يشمئزون امتعاضا من «آل بركوت»،
و لكن برغوت نفسه  ،استنادا إىل آلته املتواضعة التي ح ّلقت
أخريا ،استطاع أن يطري فوقهم عاليا» .
من غري املجدي إذن أن نبحث يف نصوصه عن فلسفة
معروفة « غلطة كبرية من الكاتب ،أن يكتب أعماال فكرية
خالصة ،إنها فظاظة كربى .إن أي عمل فني يحوي نظريات
فكرية ،شأنه شأن بضاعة ،نرتك عليها بطاقة الثمن
ظاهرة» .
وقد أوضح «جيل دولوز» هذه الفكرة مغتنما الفرصة
لتخليص األدب من مهمته الكئيبة يف توضيح الفلسفة ،من
بروست يأخذ هذه الصورة ،صورة الفكر الغضوب املجرد،

وهي صورة لطاملا ينشدها الفكر بعد كل فكرة
تتجاوزه:
« نحن ال نفكر حينما نريد ذلك ،وخصوصا
عندما نطمع ألن نكون أذكياء ،و لكننا نكون
كذلك حينما نقفز فرحا جراء السطوة الخفية
لعالمة ما !  ...حينها فقط يصبح الفكر إبداعا،
عىل هذا املنوال العفوي ،والقايس ،الذي لو ُ
طبق
بسالسة ،الستطعنا الوصول إىل الحقيقة !»
بفضل بروست ـ يقول دولوزـ نستطيع
اإلفالت من الصورة املدرسية لتفكري يعيد
إنتاج التقاليد ،كان يجب عىل كاتب من
الكتاب أن يُجيل صور الفكر املعطاة تلك،
بروست ليس فيلسوفا عندما يصف
هذه األفكار ،و لكنه يكون كذلك عندما
يلتقط االنطباعات و األحاسيس :إنها
تقوم برصف العالم ا ُملتشظي و ترتيبه ،و تومض بالعالمات
و تلتقط أدق اإلشارات  :حمرة األلوانُ ،
الفوّاق الإلرادي،
الشيفرة االجتماعية ،اإلحساسات و املناظر الواقعية...
البحث عن الزمن املفقود ،ينص دولوز  ،يطور عوالم
متعددة للعالمات :التفاخر داخل الصالونات ذات اللوحات
الفنية املضحكة ،ثم الزمن الذي نضيعه داخلها ،عالمات
الحب وآالمه ،وانفعاالت الحساد وزمنها الضائع ،العالمات
الحساسة ،التي تلتقط تفرد األشخاص السطحي ،واملناظر
واملناقب ،و كذلك الزمن الذي نجده مسجونا داخل املشاعر
املستجَ دة ،و أخريا عالم الفن بعالماته املميزة ،الراقية ،
القادرة علة ترميم» قليل من الزمن يف حالته الخام» تعبريٌ
سج ٌ
ني داخل كلمة».
يف سنة  1964اقرتح دولوز ما يشبه هرما بلوريا ،مليئا
بالرموز و العالمات  ،رصفها ورتبها ،و جعلها تنطلق من
داخل ث َ ِنيّات املجتمع ،لتتطلع جهة الفن ،و يف سنة ، 1970
راجع قراءاته السابقة ،ليختار تفصيال دقيقا ،شذرة نصية،
تمتلك من قوة التشتت ،ما يجعلها قادرة عىل تفجري بنائها
الذاتي الشفاف.
لم يعد األمر متعلقا بتوجه ينطلق من الوجاهة
االجتماعية إىل اإلبداع ،و لكن األدب أصبح أداة الكتشاف ما
هو حقيقي.
تتعلق هذه الشذرة النصية  ،بالرقصة التي تقوم بها

تعريب:

الحرشة الطنانة ،وهي تحوم حول زهرة األوركيد،
يف إشارة إىل استطالع اللقاء بني «جوبيان» ،الزهرة
الخجولة ،و الرجل ذو الكرش الكبرية ،البارون»
شارليس»  .هذا العرض الشاذ ،و اللقاء املنفصل بني زهرة
و حرشة ،يفيد كربتوكول لألدب ،أكثر منه بالنسبة لألجسام
املتحابة .نموذج التكاثر هذا نفسه لن يصلح أبدا ،إذا ما
حاولت حرشة أخرى مختلفة تلقيح زهرة األوركيد.
عىل طريقة «سبينوزا» يصف بروست التأثري الذي
تمارسه شخصياته ،رسعتهم وبطؤهم ،تحوالتهم و
تغرياتهم الجنسية ،بحياد عالِم الحرشات.
يالحظ « لوفيناس» بامتعاض« :عند بروست تنقلب
الروح إىل حيز « الالقانون» إىل درجة أن العالقات التي تنشأ
بني شخصيات الرواية ،هي األكثر إثارة للدوار و الغثيان.
ال يتعلق األمر يف الحقيقة بقضية أخالق ،وال بدعوة إىل
ممارسات جنسية هامشية ( انقالب أخالقي) ،و لكن األمر
متعلق بالكف عن استكشاف الرغبات انطالقا من أنماط
معطاة.
يلتقط األدب و يستكشف أنماط تف ّردنا املجردة ،ويقبض
عىل قوى الفن داخل املجتمع ،مقرتحا طرقا عديدة للفعل
و اإلحساس .استطاع بروست أن يكتشف نظرية النوع،
هويتي الجنس املعروفتني،
ألنه عوض التموقع عىل صعيد
ْ
عوض ذلك فإنه يصف أنماطا النهائية لإلغراء ،حيث
ينسجم الجانب املؤنث عند رجل ما ،مع الجانب املذكر عند
امرأة أخرى ،أو حيث توجد سيناريوهات أخرى أكثر تعقيدا.
هذا ما يجلبه األدب إىل الفلسفة :أنماط جديدة
الستكشاف ما هو حقيقي ،أو حني تلتقط الكتابة القوى
الحقيقية العاملة ،دون أن نُرتك عرضة ملكابح األفكار
املوروثة .إن األدب ال ينقل الواقع عىل منوال املحاكاة ،ولكنه
يقرتح طرقا جديدة للشعور حول نمط الصريورة.
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صديق العمر ورفيق الدرب ..

لكل منا صديق أو أصدقاء يمكثون معه عىل
هذه األرض فرتة زمنية معينة..ويتقاسمون
جميعا فيها كل يشء ،نوائبها وتقلباتها
،أفراحها وأقراحها..يعيشون يف تفاعل مستمر
تحوالت اجتماعية وفكرية عميقة تطال األفكار
ومنظومة القيم والزمن وكل يشء..وال يبقى إال
األثر أو الوشم بعد ذلك .بني الكتاب واملفكرين
تقوم «عالقات خاصة» و»صداقات» يبوح الفرد
بأرسار بعد رحيل أحد أصدقاءه .وال تعرف قيمة
تلك العالقات وعمقها وال تنكشف
إال بعد الرحيل ..أعلن يوم الخميس
 2021 /10/ 21يف العاصمة
املرصية القاهرة عن وفاة املفكر
والفيلسوف املرصي د حسن
حنفي أستاذ الفلسفة بحامعة
القاهرة..عن عمر يناهز  86سنة.
واعترب لدى الكثريين أحد أبرز
منظري التيار االسالمي السيايس
ومايسمى بعلم االستغراب ..ومن
كتبه األساسية «الرتاث والتجديد
و»من «العقيدة اىل الثورة» ،وكتابه
عن «سبينوزا» ،وهو كتاب جيد يف
نظر املفكر املغربي الراحل محمد
عابد الجابري .ومؤلفات أخرى ذات
قيمة لطالب الفلسفة واملهتمني
بالشأن الثقايف  ..كان باحثا وعاملا
وعارفا باللغات املختلفة ..مكث
سنتني كأستاذ يف كلية اآلداب بفاس
وتأثر به كثري من طلبته ..وشغل
نفسه بإنشاء «يسار إسالمي»..
وهو صديق حميم للراحل محمد
عابد الجابري ..مرة استضاف
هذا األخري حسن حنفي كصديق
بمنزله بالبيضاء هو وزوجته
وسأله  :ما حاجتك بهذا اليسار
اإلسالمي؟ ماذا تريد منه؟ تركت
اليسار اإلسالمي يف مرص وجئت اىل املغرب ،فمن
يتواله هناك؟ فرد ذ حسن حنفي  :سأكون تيارا
بنفس اإلسم هنا يف املغرب .فقال له الجابري:
ستفشل هنا وهناك  .لن تنجح...وذلك ماحدث.
ورغم االختالفات بني الرجلني ومرشوعهما،
فقد كانت عالقة حسن حنفي بالفيلسوف
املغربي محمد عابد الجابري عالقة يمكن
اعتبارها «استثنائية ومتميزة» عىل خالف
عالقة الجابري بمفكرين آخرين أمثال طيب
تيزيني وحسني مروة وغريهما..
فأعمالهما يعتربها الجابري
هامة ،و كان يشجع
عىل قراءتها ويحث
الطلبة املنضوين
تحت لواء التيار
اليساري املنترش
السبعينات
يف
لتيار
امتدادا
 1968يف فرنسا
وتبقى مقبولة
يف نظر الجابري

يف وقتها ،أذكر أننا يف السبعينات بالكلية حني
كنا طالبا ندرس عىل يد الجابري وغريه من
املشارقة الذين كانت تغلب عليهم مركزيتهم
املرشقية ..كنا أرسى ملنظومات فكرية وتحت
تأثري أساتذة باحثني كبار ،لكنهم أصحاب
مشاريع سياسية كبرية يف نفس الوقت..كنا
نفكر داخل منظومات ومرجعيات معينة يف
حقل السوسيولوجيا والفلسفة اإلسالمية..
لكن ذ الجابري كان هدفه هو فتح «نقاش
عمومي» حول إنتاجات املشارقة من ماركسيني
ووجوديني ووضعيني....الخ .لكن بروح نقدية
واستحضار نمط اإلنتاج الثقايف
املغربي ..كان يعترب أن تلك املشاريع
الفكرية اإليديولوجية يف زمنها تمثل
محطة أساسية  ،لكنه اعتربها يف
مرحلة الحقة قد تجووزت يف وقتنا
الراهن تماما ألسباب فكرية و
إيديولوجية واجتماعية يرشحها
جيدا يف كتابه «نحن والرتاث» .يف
كلمة تكريمية/تأبينية شارك فيها
كثري من الباحثني املرموقني من
املغرب وسوريا والعراق وتونس
ومرص وفرنسا واسبانيا ...برزت
كلمة ألقاها املفكر املرصي الراحل
مؤخرا د حسن حنفي يف حق محمد
عابدالجابري الذي غادر الحياة يف
3ماي  .2010كلمة تدل بوضوح
عىل نبل وصدق مشاعر حنفي اتجاه
رفيق عمره الجابري رغم كل يشء..
والتي كان عنوانها «صديق العمر
«..يعرتف فيها هذا املفكر املرصي،
الباحث والشغوف بالرتاث اإلسالمي
وبإسالمه السيايس وباإلصالح
العقائدي الديني ..يعرتف ويشهد
بأهمية الرجل وقيمة مرشوع
محمد عابد الجابري النقدي الثالثي
 ،الذي يعتربه هاما وأساسيا..يف هذه
الكلمة القوية واملؤثرة التي ننرشها
يتضح االطالع الجيد ودراية حسن حنفي
بتاريخ الفلسفة وبجزئيات وتفاصيل مرشوع
الجابري  .لكن ما هو أهم هو حديث حنفي
عن خصال املفكر املغربي الجابري اإلنسانية
والتزامه ومساره النضايل والسيايس القومي...
يقول هذا الراحل املفكر املرصي عن «صديق
عمره» الجابري كما سماه :

كانت عالقة
حسن حنفي
بالفيلسوف
املغريب حممد
عابد اجلابري
عالقة ميكن
اعتبارها
«استثنائية
ومتميزة»
على خالف
عالقة اجلابري
مبفكرين
آخرين أمثال
طيب تيزيين
وحسني مروة
وغريمها.

*********
صديق العمر..
بلغني النبأ وأنا يف الجامعة
،فأرسعت إىل املنزل ألقدم
العزاء لصديق العمر
ورفيق الدرب .لقد
تويف د.محمد عابد
الجابري صاحب
كتاب «نقد العقل
العربي» و«الرتاث
والتجديد» أضخم
مرشوعني يف الفكر
العربي املعارص.

يماثلهما «الرتاث والثورة «للطيب تيزيني.
و«نقد العقل اإلسالمي» ملحمد أركون .اليوجد
مفكر عربي إال وتأثر بالجابري إيجابا أو سلبا
.وال يستطيع واحد منهم أن يمأل فراغه بعد
رحيله.وهو الفرق بني الكوكب والنجوم .أصبح
يمثل الفكر العربي املعارص .يشار إليه داخل
الوطن العربي وخارجه ،يف العالم اإلسالمي
ويف العالم الغربي .وعرف الجابري بمرشوعه
النقدي الثالثي «نقد العقل العربي» وللمرة
األوىل يستعمل لفظ «نقد» كما استعمله»
كانط  »Kantيف القرن الثامن عرش بعد قرنني
من النهضة ،والقرن السادس عرش
ونزعته اإلنسانية .والقرن السابع
عرش ونزعته العقالنية .وأول مرة
يستعمل لفظ «العقل»كما استعمله
األنثربولوجيون الفرنسيون مثل
«ليفي بريل» ووصفه بالعربي
ومضمونه إسالمي .تجمع ثالثيته
بني كانط وهيجل معا،العقل النقدي،
والعقل التاريخي .فالعقل النقدي
هو تراث األمة وإنتاجها الفكري،
أي تاريخ وعيها .كما فعل هيجل يف
«ظاهريات الروح» .فالتكوين يسبق
البنية والبنية نتاج التكوين  .والعقول
الثالثة ،البيان والعرفان والربهان،
هي عصور تاريخية ،القرنان األول
والثاني ،ثم القرنان الثالث والرابع ،ثم
القرنان الخامس والسادس.الخطابة
والجدل والربهان .وابن رشد هو
العزيز عىل املغرب ،يتوحد املغاربة به.
و «العقل السيايس» تطبيق للثالثية
.وما صدر بعد ذلك مثل «علم القرآن»
هوامش عىل املرشوع .وال تدخل يف
صلبه .ولم يستمع لنصيحة أصدقائه
بكتابة «العقل العلمي» ،ترجمت
أجزاء من الثالثية إىل الفرنسية
وأصبح يشار إليه كلما أشري إىل الفكر
العربي املعارص.
يف أوائل التسعينات صدر حوار «املرشق
واملغرب «عىل صفحات مجلة «اليوم السابع»
التي كانت تصدر من باريس ،وكان يقرأ يف شتى
أرجاء الوطن العربي للمرة االوىل ويتحاور العرب
مرشقه ومغربه .واستأنف التقليد يف «دار فكر»
بدمشق عىل نحو آخر .ترجم اىل اللغات األجنبية
.وأجريت عليه عدة رسائل كنموذج لحوار
الغرب وليس لخصامهم ،األبرز عىل الساحة ،
وبالرغم من أنه من أنصار القطيعة املعرفية
تحت تأثري «ميشيل فوكو» ،إال أنه
تعلم يف دمشق ،وعشق القاهرة.
ولم يفرط يف طالبه يف املغرب
لصالح إعارة هنا وهناك.
وهو صاحب مقولة
«لقد تمرشق املغرب
املرشق»
وتمغرب
لبيان أواشج القربى
بني جناحي الوطن
العربي أو بني
وسطه ومغربه.
وهو باإلضافة اىل

ذلك كله شخصه.إذ يتصف الجابري بالتواضع
الجم ،وهو الذي بلغت شهرته اآلفاق عىل عكس
غريه من الذين أقل منه شهرة وأصابهم الغرور.
كما يتصف بالصمت وقلة الكالم  ،وهو الذي
كتب الكثري عىل عكس غريه الذين يكثرون من
الثرثرة  ،ويكتبون القليل.ويتسم بالحياء الشديد
والخجل االجتماعي.يميل إىل العزلة بعيدا عن
الصخب اإلعالمي والنرص الشفاهي .وهو ودود
للغاية تخجل من صداقته ،التي ال تستطيع
ان تقابلها بصداقة مماثلة .تحسب أنه اقرب
إليك من نفسك حتى وإن لم يظهر هذا الود يف
مظاهره املعروفة بني األصدقاء
.وهو يمثل االتزان واالعتدال بعيدا
عن التطرف والتعصب،وأخذ
املواقف املتشددة مع طرف ضد
طرف آخر.تحسبه ماء صافيا
أو سماء زرقاء أو خرضة يانعة.
تخجل من النقاش معه الذي يصل
إىل حد الجدال .يكفي مجرد التساؤل
دون إجابة وإبقاء اإلشكال حيا يف
األذهان .أثره يف التعليم يف املغرب
كبري .فقد كان مرشفا عىل املواد
الفلسفية يف التعليم الثانوي.وال
يوجد أستاذ فلسفة يف الثانوية
العامة لم يتأثر فيه ليس فقط يف
ثالثيته ،بل يف مؤلفاته عن مناهج
البحث وفلسفة العلم وأثره يف
الحياة السياسية أيضا كبري ،فقد
كان مفكر «االتحاد الوطني للقوى
الشعبية».ولم يشأ أن يتقلد الوزارة
عندما كان «االتحاد» يف الحكم ،بل
ظل بعيدا .رسالته يف الفكر والنظر
وليست يف السياسة واملمارسة.
وأثره يف األجيال الجديدة كبري من
خالل مجلته التي كان يصدرها
ويرشف عليها «فكر ونقد» ،وإن
كانت أجياال أقل وضوحا وأصعب
أسلوبا .جيل ينتهي ،جيل هزيمة
 ،1967وآثارها مازالت باقية يف الجوالن وجنوب
لبنان وفلسطني القدس .مهمة الجيل الجديد
النضال باسم «نقد العقل العربي» ومن «العقيدة
إىل الثورة» ضد االستيطان وتهويد القدس
والعجز العربي العام ،وضعف الخيال السيايس
،والتحول من» نقد العقل « إىل «نقد الخيال» لعل
العرب يستطيعون العودة إىل شعرهم الذي بقي
لهم ومازال حاال يف الصدور ،يوقظ فيهم خيالهم
املفقود».

مهمة اجليل
اجلديد
النضال باسم
«نقد العقل
العريب» ومن
«العقيدة إىل
الثورة» ضد
االستيطان
وهتويد
القدس
والعجز
العريب العام،
وضعف اخليال
السياسي

* اعتمدنا نص كلمة الراحل
التكريمية/التأبينية
للمفكر املرصي حسن
حنفي يف حق صديقه
الجابري عىل ما نرش
يف جريدة االتحاد
يوم
االشرتاكي
الثالثاء 8يونيو
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املدرسة والسينما
الزلنا لم نستوعب ،بعد ،كيف أن املدرسة
مطالبة بتغيري وتحسني وتحيني وظائفها
الرتبوية واالجتماعية والثقافية والتكوينية
والبحثية واإلنسانية والجمالية ،الخ ،وفق
حاجيات املتعلم يف عالقته مع هذا العرص ومع
ذاته واآلخر والعالم .السؤال الصعب واملعقد
الذي علينا دومً ا طرحه ومواجهته ،هو كالتايل :
ملاذا نتعلم ؟ ،بل ملاذا املدرسة؟.أكيد أن هذا السؤال ،سنختلف حوله السيما يف
اوطاننا العربية ،ويف كل الدول التي تتلمس طريقها
نحو التقدم .هل أتعلم للحصول عىل شغل فقط؟.
هل ينبغي ربط املدرسة بالشغل واالقتصاد فقط؟،
ام انه من املمكن فعل هذا صحبة عمل آخر جوهري
ورئييس ومصريي ،ويتعلق األمر برضورة إشباع
املتعلم بالعديد من املكونات الفنية والفلسفية ( من
صغره حتى كربه) ،والتي هي بمثابة مناعة لفكره
وعقله وروحه وإنسانيته  .الزالت املدرسة تنظر
اىل الفنون مثل السينما واملرسح ،وغريهما مجرد
أنشطة موازية خارج حصص الدرس ،وأنشطة
تنجز أثناء نهاية السنة الدراسية لتوزيع الجوائز

عىل املتفوقني والتقاط صور
طبعا
فردية وجماعية،
دون استثناء بعض الجهود
واالجتهادات الفردية هنا
وهناك .هذه الصور ،تبقى
مركونة يف ارشيف الجميع،
وبالتايل رسخنا صورة
فصل األنشطة عن القسم
بمعنى(لقرايه)« ،بنجاح».
أقولها بصوت مرتفع ،الزالت
مدارسنا غري مدركة لقيمة
السينما يف بناء التعلمات .
هناك تمثالت خاطئة عن
ثقافة الصورة والسينما عىل
وجه الخصوص .السينما
وسيلة ديدكتيكية رائعة ،بها
نرسخ العديد من التعلمات  .سواء كانت روائية
أو وثائقية ،فهي مفيدة يف تعليم التعلم والرتبية
عىل الحوار والقيم واالختالف وتعدد الرؤى  ،الخ.
بلقطة واحدة أو مشهد واحد ،من املمكن ،بناء

تعلمات معينة مخطط
لها  .موارد عديدة
ومواد عديدة ،لها ما
يوازيها يف السينما
بشقيها(الروائي
والوثائقي) ،بل من
املمكن إبداع ،وبلغة
محتويات
الصورة،
ومن لدن املتعلمني،
تصب يف اتجاه أهداف
املدرس وكفاياته التي
يبحث عنها طيلة سنته
الدراسية .متى تعي
الرتبوية
منظوماتنا
قيمة السينما ،كمثال
يف ترسيخ تعلمات
هادفة ومفيدة؟ .لنطل عىل ما يجري يف تجارب
الغري! .مؤلم ،أن ينظر للسينما اليوم ،أنها مجرد
وسيلة ل»تضييع» الوقت داخل و خارج املدرسة،
أو أنها ال صلة لها ببناء التعلمات ،الخ .كنا يف

الثمانينيات نقدم للمتعلمني يف قسم الباكالوريا ،
فيلم»املخدوعون» ،للراحل توفيق صالح  ،املأخوذ
من رواية الراحل غسان كنفاني »،رجال يف
الشمس»  ،فتتحقق متعة مفيدة للمتعلم ،حيث
يدفعه ذلك إىل القراءة واملقارنة بني ما جاء يف
الفيلم والرواية ،زمن لم تكن فيه هذه الوسائط
التكنولوجية العديدة .البد من االنفتاح عىل السينما،
والتفكري يف كيفية توظيفها ديداكتيكيا لتحقيق
تعلمات عديدة .من يحب السينما ويتعلم بها وفيها
ولها ،يحب الحياة ولن يعتدي عىل أحد.أكيد ،أننا
اليوم أمام وثيقة تعاقدية مجتمعية ،ويتعلق األمر
بالقانون اإلطار  51.17والذي اعتربه بمثابة قفزة
نوعية يف مسار إصالح الرتبية والتكوين والبحث يف
بالدنا .طبعا ،إن تم تنزيله كما خطط له ،وتعاون
الجميع عىل جعله خريطة طريق مساهمة يف تغيري
عقليات املجتمع حول املدرسة ككل .وحده إصالح
التعليم ،الرهان الحقيقي الذي من املمكن ان
يقودنا نحو غد أفضل .من يراهن عىل تقدم خارج
زمن املدرسة ،كمن يراهن عىل الحصول عىل سمن
وهو «ينخض»غري الحليب.

ذَ َّكرنا الناقد إبراهيم الخطيب منذ أسبوعني
بذكرى ميالد الشاعر املغربي محمد الخمار
ال َكنوني ،الذي م ّرت عليه ثمانون عاما ()1941
وبذكرى مرور ثالثني سنة عىل وفاته (.)1991
يف غمرة جريان الزمن ،ويف غفلة عنا ومنا،
بتنا ال نعرف كيف تمر األيام رساعا ،وال ننتبه إىل
أنفسنا وهي تهرول يف ال اتجاه .فرصنا ال ندري
كيف نتذكر موتانا ،أو نوطد صالتنا مع بعضنا،
وكأن ما يجري من حولنا ال يسهم إال يف دعوتنا إىل
التنايس ،وممارسة التباعد الثقايف ،الذي ال عالقة
له مع التباعد االجتماعي الذي فرضته الجائحة.
ال إعالم سمعي برصي أو ورقي أو إلكرتوني
يتذكر األموات ،أو يذ ُكر األحياء ،أو يوطد الصالت.
ال يسعى الكل إال إىل البحث عما يفرق ،أو
يعمق الجراح ،وكأن يف ذلك انتصارا عىل الزمن،
وجريانا نحو الالنهاية .ما أسهل اإلعالن عن
موت «األشياء» الرمزية ،وما أصعب نفث الروح
يف تلك األشياء نفسها .لكننا مهما دربنا أنفسنا
عىل النسيان ،تأتي لحظات الذكرى دافقة فتكون
استعادة األشياء الذي طواها التنايس قوية
وكأنها وليدة أمس .ثالثون سنة مرت عىل فراق
الشاعر املغربي ،تبدو يل وأنها لم تحدث إال منذ
بضعة أيام؟ وهكذا رصنا غري قادرين عىل حساب
السنني املتباعدة إال باأليام القريبة .وصار لسان
حالنا يقول« :لبثنا يوما أو بعض يوم».
جعلتني قراءة تذكري الخطيب مشكورا ،أعود
إىل بداية السبعينيات عند كنت أحرتق شعرا،

وأتابع كل قصيد أينما
تربع عىل صفحة بيضاء
يف جريدة ،أو مجلة أو
ديوان .وكان ما يصدر
عن محمد الخمار
ال َكنوني ،عىل ندرته،
من شعر يثري التأمل،
ويدعو إىل التفكري،
وينتهي باالستحسان
وتقدير صوت شعري
نادر ومتميز .كان رائدا
من رواد القصيدة املغربية
الحديثة .كما كان يمثل مع أحمد املجاطي
فريس رهان القصيدة املغربية والعربية الحديثة،
وكلما ذكرت ال َكنوني ،إال واستذكرت املجاطي.
كانا يشرتكان يف أشياء كثرية ،فإىل جانب التوتر
والقلق اإلبداعيني ،كانا مجددين ال يصريان عىل
منوال ،وال يقلدان نموذجا .كانت ثقافتهما
تجمع بني القديم والجديد .أكاديميان أصيالن،
ومُقالّن حتى أنه يمكن عدهما من «عبيد
الشعر» .لم يصدر لكل منهما سوى ديوان واحد:
«رماد هسربيس» و»الفروسية» ويف سنة واحدة
( )1987وماتا معا وهما يف الخمسينيات من
العمر .أحببت الرجلني عىل ما بينهما من اختالف
ظاهر وباطن .د ّرساني معا طالبا يف فاس،
واشتغلت معهما زميال يف الرباط .وظلت العالقة
معهما قوية واملحبة متبادلة.

يف أواسط السبعينيات تعرفت
عىل ال َكنوني ،وشدني إليه بلطافته
وإنسانيته النادرة ،أستاذا يدرسنا
العروض سنة ،ويف أخرى الشعر
اإلسالمي .ملاذا كان األساتذة
حريصني عىل إقحامنا يف عواملهم
عكس ما يجري حاليا؟ كان رحمه
الله ذا ثقافة واسعة بالقديم
والحديث ،وعاملا بالتحقيق .لم
يدرسنا الشعر اإلسالمي كما كنا
نجده يف كتب تاريخ األدب ،طلب
من كل واحد منا قراءة أحد دواوين
الشعر اإلسالمي ،واستخراج ما ورد فيه من
مصطلحات دينية ،وفضاءات ،وأسماء أعالم
وقبائل ،وحيوانات ،كان يريدنا ،أن نقرأ الديوان
أوال ،ولكي نقرأه بشكل جيد ،دفعنا إىل الوقوف
عىل كل بيت ،وكل كلمة لتصيد مفردة تدخل يف
نطاق ما نحن بصدد استخراجه ،ووضع مرسد
لكل كلمة وفق تصنيف محدد.
كانت الجدية نفسها مع املجاطي حني
درسنا الشعر العربي الحديث يف السنة الثانية،
طلب منا عروضا حول ظواهر شعرية ،وأنجزت
معه عرضا حول «شاعرية العقاد» الذي كنت
متحمسا له .وبعد إلقاء العرض ناقشني بروح
تدل عىل عمق ودراية .ومنذ ذلك الوقت وعالقتي
به جيدة ودائمة .عرفت يف كل منهما تقدير
الجاد واملجتهد .أتيحت يل فرص كثرية للجلوس

مع ال َكنوني يف مقهى يف حسان ،ويف مقهى
السفراء يف الرباط ،ويف كل جلسة أكتشف مثقفا
من عيار ثقيل ،لكنه كان يحس بأنه ال يحظى
بما يستحقه من العناية ،باملقارنة مع من هم
دونه مكانة وقيمة .أنجزت معه بحث اإلجازة
حول الشعر املغربي يف الستينيات ،وتناولت فيه
الشعراء الذين لم يدرسهم منهم محمد بنيس.
لم يعرتض عىل املتن ،وال عىل طريقة التحليل،
وأعطاني نقطة دارت حولها نقاشات ،باعرتاض
عبد الله الطيب عليها ،فطلب منهم قراءة البحث
وتقويمه .هكذا كانت عالقته مع طلبته .يبذل
قصارى جهده إلفادتهم ،واملحافظة عىل العالقة
بهم .كان يف خدمة الطلبة ويف تقديم املساعدة
لهم ،سواء بالنصيحة ،أو النقد اإليجابي ،أو
باقرتاح املواضيع.
حياة ال َكنوني بسيطة وعادية ،يبتعد كثريا ،وال
يحب الظهور ..ال يجالس إال من يراهم جديرين
باملجالسة .يبدو لك هادئا يف حديثه ،ومعامالته،
لكنه كان بركانا يغيل من الداخل ..يتابع بشكل
جيد ما يجري يف الساحة الثقافية والسياسية،
وعنده رؤية ثاقبة إىل األمور .كان يغرد خارج
الرسب ،وألنه لم يكن متحزبا ،ظل بعيدا عن
األضواء .إعادة قراءة «رماد هسربيس» تبني
أنه «حتى هنا يمكن أن تكون شاعرا» كما قال
أدونيس .فمن منكم ال يتذكر رماد هسربيس؟

احلبيب ناصري

حممد اخلمار ال َكنوين :رماد هسربيس

تابعوا األخبار
بالنص والصورة والفيديو على مدار الساعة

سعيد يقطني
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إبداعات

النهار يستعد للنوم

عدد  476من  01إىل  15نونرب 2021

مصطفى البحري

سيصدر قريبا عن دار اقتباس للنشر
و التوزيع  ،ديوان شعريا  ،للشاعر
املغريب مصطفى البحري  ،املنحدر من
مدينة بين مالل  ،حتت عنوان « املوتى
يأكلون اسوار املقربة «  ،الذي يندرج يف
إطار املوجة اجلديدة لقصيدة النثر .
يضم الديوان  36نصا ومن بينها هذه
القصيدة اليت ننشرها يف هذا العدد
نسري معا يف شارع مكتظ باحلنني
الريح الشتوية تداعب شاهلا البين
نتبادل ما يشبه الكالم
مستعجلة و مشوشة
كانت
ِ
الطريق أمامنا بارد
سعال الشجر عال
( النساء أحيانا ال يكرتثن بالصقيع )
« َ
أراك بعد عام « قالت :
ثم غابت خلف سعال الشجر
حتاول الدخول إىل مربع الضوء
يداها باردتان
مشس هذا اليوم خجولة جدا
ليتها مل تأت
ليت الشارع كان أطول قليال
كي ندخل معا إىل مربع الضوء
رمبا لن نلتقي بعد عام
والقصيدة لن تكمل دورهتا
كي تدخلي بكامل عطرك
إىل قمر الذهول
املوت أحيانا يأتي يف صورة قط وديع
يتجول بني املوائد
ٍّ
والوسائد
يأكل من صحوننا ما يشاء
ثم
ما أقسى اخلريف
ما أقسى لون الطني
ما أقسى أن تغادر العصافري
سرير النائمني
القمر على دكة الباب
وينام
ُ
قمر العائدين
ُ
من مواسم املوت
والنسيان
حني كان النهار يستعد للنوم
كانت السيارات متر مسرعة
كنت وحدي تائها يف شارع مكتظ
بالوحشة
وحدي أقتفي خطى مصابيح الشرفات
معاطف شتوية
بعض العابرين يف
َ
يقتاتون الوحدة مثلي
وحدي
ال أعرف إىل أين يأخذني الشارع
يف مقهى موحش
جلست
إىل مائدة بنية
ُ
فنجان القهوة السوداء
قطة املقهى تتجول بني املوائد متعبة
الشارع أمامي مصاب بالفراغ
كنت أنظر إىل البعيد
ال أرى شيئا
يف احلزن هسيس أعرفه وحدي
هسيس يشبه أنني (جيتار) منسي
على قارعة الطريق
طريق موغل يف الغبار
ٍ
طريق ال أول وال آخر له
ٍ
للحزن دبيب مثل دبيب النمل
جيتاحين
حني أتأبط الشارع وحدي
يف آخر الليل
وحدها األشجار السوداء يف الشارع
تركض
وحده قطار ما بعد منتصف الليل

يركض
من هنا مرت خيول الريح
تركض
وحدي واقف
قدمي األشجا ُر
رمبا تقف عند
ٌ
حني يعرب القطا ُر
ُ
وخيول الريح
هذا الظل الذي يتبعين ليل هنار
ليس ظلي
حني أستلقي متعبا على السرير
يقف أمامي
هذا الظل ليس ظلي
لكنه
يشبهين ويشبهها
يشبه الشارع
يشبه األشجار اليت تركض
بعد منتصف الليل
2021/10/5
عن منشورات جامعة املبدعني املغاربة  ،ستصدر قريبا
للشاعر املغربي املنحدر من مدينة بني مالل ،مصطفى
البحري مجموعة شعرية تحت عنوان ( وجهي الذي يركض
يف الشارع )  ،يحتوي الديوان عىل  26نصا من قصائد النثر
تندرج ضمن التصور الجديد لقصيدة النثر املوجة الثالثة
حيث الدفع باملفارقات النصية إىل أبعد الحدود املمكنة لخلق
عالم من الدهشة واالدهاش  .يف الديوان نقرأ من قصيدة :
«أنط مرسعا إىل داخل صدري»

حني أغادر يف اجتاه
البيت متعبا
َأ ُر ُّد كعادتي
على حتية صفصافة
أبتسم هلا طويال
ثم َأن ُّ
ِط مسرعا
إىل داخل صدري
كي ال تراني سيدات النوافذ
وحني أخرج من صدري
إىل سريري
ِج ِل َّي
وأخلع ر ْ
ثم رأسي
كي أسرتيح
خترج صفصافة
من
بني أصابعي
مبتسمة
تعيد الرأس
يف هدوء
إىل جسدي
والرجلني
ثم تتأبطين
كجيتار
وتذهب بي يف اجتاه البحر

تقديم:
إن الكتابة حول الذات بصفة عامة أو حول
الحياة الشخصية بصفة أخص ،تمر عبر طرح
سؤال أنطولوجي (وجودي) :ما الذي سنكتبه
عن هذه الحياة؟ وما الذي سنبقيه مستترا؟
بمعنى أخر هل كل مانذكره عما عشناه أو
حييناه صالح للكتابة...؟
فالمسافة كلما اتسعت بين الذات والموضوع
(الحياة) كلما بدا مسلك الحكي جليا وكلما
أضحى البوح يسيرا الن الـ››أنا›› تتوارى
خلف لـ››هو››  .لكن عندما تكون هذه األنا
والموضوع واحدا ،فإن الحكي يتخذ بعدا
متحرسا والبوح يصبح عسيرا.
فالضمير أنا في سيرة ‹›أحيينا الماضي››
يختفي ليترك الضمير هو يتمظهر ويطفو
على السطح ،ما يجعل كتابة السير ذاتية كتابة
روائية في آن واحد ،يتفاعل فيها األنا والهو
وربما الواقع والحلم.
إن الحدود الفاصلة في ‹›أحيينا الماضي››بين
السيرة والرواية تتشابك وتتقاطع ...في هذا
النص يلعب الضمير هو لعبة االنفصال عن
الذاتي ‹›أنا›› إلى االرتقاء إلى الموضوع ...إنه
تمرد على بعض معايير السيرة الذاتية...
ذ.محمد زكور

جلس الكهل بعيد الفجر عىل كرسيه
املعتادوالذي كان يتأبطه كلما أنهى
صالة الفجر ،فيتوجه رأسا نحو
الشاطئ القريب من مقر إقامته
الصيفية ،يتمتع بذلك الجو الرطب
واللطيف ،الذي ينعشه نسيم الصباح
البارد ،وصياح النوارس التائه يف كل
صوب وحدب ،ثم رائحة العرعر التي
تمأل جو هذه املدينة الهادئة ،وهذا
االمتداد املائي التي تموت لعابه عىل
قدميه ،فأوحى له هذا التأرجح البحري
السفر بعيدا إىل الوراء.
عادت به الذاكرة إىل أيام الطفولة
الجميلة ،هناك يف براري ‹›زعري›› حيث
تمتد أرايض ‹›الرتس›› الداكنة ،هناك
تنفس أول نسائم حياته وفتح عينيه
عىل واقع هش :كوخ من خشب(براكة)
يليه آخر من تبن مثلث االضالع(نوالة)،
استقبلته حرشاته األليفة بالحضن،
وحمله أبوه مستبرشا بعدما سبقه إىل
نفس الوضعية ،أخ وأخت (رحلت إىل
رضوان الله يف سن الرضاعة).
رأى فيه الوالد شبه أبيه فقرر أن يحمل
هذا الوليد نفس اسم الجد .وكفكفت
األم الرحمانية دموعها بعد مخاضها
العسري ،لقد انترصت لرغبتها وشكرت
الله كثريا ،وهي تقبل جنينها وترسع
عىل الفور إلرضاعه.
كان األب سائقا عند أحد املعمرين
الفرنسيني(كورسيكي األصل) يدعى
 ،LAURANTوقد يتطفل األب أحيانا
يف املرآب عىل أحشاء املحركات حتى
أصبح امليكانيكي األول يف الضيعة،
لم يتعلم ق ّ
ط ،لكنه فطن رسيع ال ّرد،
طيب ،بشوش ،يحب النكتة ،يحمل
كمنجته القزديرية ،كلما عاد مساء إىل
الكوخ ليوقع عىل أوتارها ،نغمات من
العيطة الزعرية.
تواجد املوقع قرب ضاية مائية،
تحط فيها طيور البط الربي عند
أوبتها الربيعية ،ويتذكر صاحبنا كم
مرة قام بشواء بيضها صحبة أخيه
األكرب ،وكم تبع هذا األخ بضع بقرات
حينما يح ّر الجو فيفقدها صوابها
طائر (الطيكوك) أو الطائر العدواني
كما يلقبه أصحاب االختصاص ،فال
بعيدها إىل صوابها (زريبتها) إال شباب
الجريان .بينما يميض صغرينا وقته

أحيينا
املاضي
عبد الرمحان دمحان

يف تمرير برصه بني مربض
الكلب( )REXومرتع ابن
اآلخر()BLACK
الكلبة
املسموح له بالطواف حول
‹›الرباكة›› أو يتابع حركات
التشدق عند الحمارين
املقيدين عىل مقربة من
‹›النوالة››.
لم ينس الصغري ذات يوم
شدة نباح ( )REXوهو
املعروف بندرة ه ّره ،مما
أثار فضول الوالدة ،وعىل
التو بدأت تستنجد بأحد
املارة حني ملحت أفعى سوداء
اللون ترسل فحيحها وتنوي
بالكلب رشا ،فتناوله الرجل
بمنجله فأرداه هالكا ً منهيا
حياة األفعى بعد رضب
متواصل.
وتذكر أيضا رصخات
سوزان زوجة املعمر لوران
حينما كانت تسمح إلبنها (JEAN
 )JACQUESبقسط من اللعب معه
وهي تردد بإرصار››:إياك يا مسعودة
أن تعطي لـ ()JEAN JACQUES
السكر›› ،إذ كان من عادة الوالدة أن
تسكتطلبات أبناءها بالقليل من السكر
تضعه داخل كرسة خبز ولعل ما أبشع
ما شاهده الصغري هو حادثة جرار
السيد ( )LAURANTذات يوم حني
شحن مقطورته بما زاد عن الوزن
الالزم وبدل أن يتحرك الجرار إىل األمام،
انقلب إىل الخلف فنفذ قضيب تغيري
الرسعة يف بطن املعمر ،حرضت يومئذ
بديهية الوالد الذي أرسع بتخليص
املعمر وحمله توا إىل مستشفى
العاصمة ،وبعد أيام عاد إىل مزرعته بعد
أن نجا بأعجوبة ،وهو اليشء الذي بقي
عالقا ً يف ذاكرة املسيحي ،وهو يصمم
بكل ما لديه من قوة أن ي ّرد الجميل
بأفضل منه ،فحينما ح ّل موعد أوبته
إىل بالده بعد االستقالل بسنني ،رغب يف
أن يهب املزرعة وما فيها لهذا السائق
املخلص ،بل كان من نيته أن ينقل
أبناء مساعده إىل (كوريسيكا) قصد
إلحاقهم باملدرسة والتعليم ،فصادف
معارضة الجدة العجوز مدعية إمكانية
رصف األوالد عن دين أجدادهم.
وتذكر أيضا أنه حينما بدأت األمور
املادية لدى الوالد يف تحسن ،وأصبحت
خريات الريف تربو يوما بعد يوم،
إذا بالعم املجند بالعاصمة يقرتح
عليه الهجرة إىل املدينة ،وإنهاء حياة
البداوة التي يعيشها وأبناؤه ،مع البيع
والتخلص من كل هذه الخريات والتدخل
لدي رؤساءه ،فيجند أخاه ضمن ثكنات
القوات املساعدة ،كيف ال وهو طباخ
الرائد وخادمه األول.
تمخضت الفكرة وولدت يف نهاية
املطاف العزم عىل الهجرة خاصة وأن
االنتماء إىل سلك الجندية آنذاك مفخرة
وعلو شأن ،وجمع الوالد كل ما كان لديه
من مستلزمات االستقرار بالعاصمة
ثم باع كل ما حازه وما يربطه بالريف
راضخا لرغبة أخيه متجاهال بكاء
الزوجة والصغريين وهما يفارقان
م ّرتع الطفولة و ( )BLACKيتبع أثر
الشاحنة وهو يعوّي مستعطفا.
(يتبع)
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التعليم األولي في المغرب
ماذا بعد تسمية الوزارة؟

« التعليم األويل أساس بناء املدرسة املغربية
اجلديدة» ،عنوان وثيقة خاصة بالتعليم األويل،
أصدرها اجمللس األعلى سنة  ،2017وهو عنوان
يوحي بوجود وعي مبدى أمهية قطاع التعليم
األويل ،وبالتايل إدارك لألمهية اليت ينبغي أن حيضى
هبا ،غري أن واقع احلال وحنن على مشارف هناية
 2021ال زال على حاله.
فالزال واقع هذا القطاع هشا ،نظرا لشبه انسحاب
الدولة منه ،وتعدد املتدخلني ،ما بني خواص يسعون
إىل الربح ،ومجعيات تربم شراكات مع املديريات

اإلقليمية ،والوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات،
واملبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ينضاف إىل ذلك واقع اهلشاشة الذي يتخبط فيه املربون
واملربيات ،الذين بدوهنم ال ميكن ال تعميم وال تطوير هذا
القطاع.
يف هذا امللف حاولت ملفات تادلة استعراض آراء نقابيني،
وممارسني يف جمال التعليم األويل ورياض األطفال للوقوف على
اإلشكاالت اليت ينبغي أن تشكل أولوية أولويات احلكومة
لتحقيق ما مل يتحقق بعد من آمال وطموحات أعلنتها خمتلف
خمتلف «خمططات إصالح التعليم» املتعاقبة ،بدون جدوى.
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التعليم األويل باملغرب 20 :عاما من التشخيص والتوصيات

أعده :محمد لغريب

قبل عشرين عاما ،احتلت قضية التعليم األولي صدارة النقاشات
التي دارت حول إصالح قطاع التربية والتكوين بالمغرب ،وأعلن الميثاق
الوطني للتريبة والتكوين ،أن ال إصالح وال نهوض بالتعليم ككل
دون االهتمام بالتعليم األولي ،واعتبرت الرؤية االستراتيجية إلصالح
المنظومة التربوية أنه رأس الرمح في عملية اإلصالح وقضية ال بد
من إعطائها المزيد من االهتمام للنهوض بالنظام التربوي في بالدنا.
غير أنه بعد مرور عقدين من الزمن ظل القطاع يعيش على إيقاع
االختالالت والتعثرات وإهدار الزمن والمال والمجهودات ،وتحولت
المؤسسات المكلفة بالتعليم إلى مجرد طبيب يشخص وضعية
التعليم األولي ويقدم النصائح والتوصيات دون القطع مع المرض
ومسبباته ،ما ضيع على أجيال من أبناء الشعب المغربي فرص
االستفادة من هذه اإلمكانيات التي تم هدرها طيلة هذه الفترة.
أما اليوم ،وبعد هذا الكم الهائل من التوصيات والتقارير
والمالحظات ،هل ستستدرك وزارة شكيب بنموسى األمر وتصحح ما
يمكن تصحيحه ،بعد أن ظهر التعليم األولي بوزارة جديدة تدعى «
وزارة التربية الوطنية والتعليم االولي والرياضة «؟.

امليثاق الوطين للتربية والتكوين
يضع اللبنات األوىل للتعليم األويل
خالل بداية األلفية الثالثة ،سعى امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،إىل
إعادة هيكلة النظام الرتبوي املغربي ،وفق رؤية تربط مختلف هياكله
ومستوياته وأنماطه ،يف نسق متماسك ودائم التفاعل والتالؤم مع
محيطه االجتماعي واملهني والعلمي والثقايف ،وتضمنت هذه الهيكلة
الجديدة كل من التعليم األويل واالبتدائي واإلعدادي والثانوي والعايل ،عىل
أساس الجذوع املشرتكة والتخصص التدريجي عىل جميع املستويات.
لذلك ظلت رؤية امليثاق ملسألة التعليم األويل رهينة بمدى تعميم التعليم
اإللزامي وتحقيقه تقدما بينا ،من خالل دمجه التعليم االبتدائي ليشكل
سريورة تربوية منسجمة تسمى « االبتدائي « مدتها ثمان سنوات،
وتتكون من سلكني :األسايس الذي يشمل التعليم األويل والسلك األول
من االبتدائي من جهة والسلك املتوسط الذي سيتكون من السلك الثاني
االبتدائي من جهة ثانية.
وبحسب ما جاء يف امليثاق ،فإن األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني
أربع سنوات كاملة وست سنوات ،هم من يلتحقون بالتعليم األويل،
وتهدف هذه الدراسة خالل عامني إىل تسيري التفتح البدني والعقيل
والوجداني للطفل وتحقيق استقالليته وتنشئته االجتماعية من خالل
تنمية مهاراته الحسية الحركية واملكانية والزمانية والرمزية والتخيلية
والتعبريية ،وتعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية األساسية ،والتمرن
عىل األنشطة العملية والفنية (كالرسم والتلوين والتشكيل ،ولعب األدوار
واالنشاد واملوسيقى )...وكذا األنشطة التحضريية للقراءة والكتابة
باللغة العربية خاصة ،من خالل إتقان التعبري الشفوي مع االستئناس
باللغة األم لتيسري الرشوع يف القراءة والكتابة باللغة األم.
لكن هذه الرؤية التي جاء بها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين حول
موضوع التعليم األويل ،عرفت انتقادات واسعة من طرف اآلباء واملهتمني
والنقابات التعليمية ،ألنها ظلت دون نتائج ملموسة تذكر ،رغم تأسيسها
النطالقة هذا املرشوع الرتبوي ،حيث شهدت تعثرات كثرية ،لكونه لم
تبلغ األهداف املسطرة خالل العرشية األوىل من امليثاق ،ما دفع السلطات
الحكومية املكلفة بملف التعليم ببالدنا إىل تقديم قراءة تشخيصية لواقع
التعليم األويل ،بهدف تعميم العرض الرتبوي الذي ظل تحديا كبريا ،يرتبط
نجاحه بانخراط وتنسيق بني مجموع الرشكاء املحتملني من الخواص
وجمعيات أباء وأولياء التالميذ ،واستدراك ما يمكن استدراكه يف املخطط
االستعجايل لتجاوز االختالالت التي عرفها تنزيل امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين يف هذا الباب.

املخطط االستعجايل حياول
تصحيح الوضع ()2012-2009
احتلت مسألة التعليم األويل أيضا ،حيزا مهما خالل نقاشات كافة
الفرقاء للمخطط االستعجايل ( )2012-2009عىل غرار باقي القضايا
التي حملها املرشوع إلنقاذ املنظومة الرتبوية يف بالدنا.
وعىل الرغم من الطموح الذي أبداه امليثاق الوطني للرتبية والتكوين،
فإن العرض الرتبوي يف التعليم األويل ،وفق التشخيص الذي قدمه
املخطط االستعجايل بقي منحرصا يف القطاع الخاص (الكتاتيب القرآنية
واملؤسسات العرصية) ،بينما ظل هذا العرض محدودا ،ويتوزع بصورة
غري متوازنة كما ونوعا عىل عىل مجموع الرتاب الوطني.
ويف هذا السياق ،تم رصد العديد من املشاكل والعقبات ،ومنها ضعف
التمدرس بالتعليم األويل ،خاصة يف العالم القروي ونقص البنيات التحتية
والتجهيزات األساسية ،وتعدد املناهج الدراسية يف هذا الطور الرتبوي،
إن عىل مستوى اختيار املضامني واألنشطة ،أو عىل مستوى الطرق

والوسائل الديداكتيكية ،باإلضافة إىل تباين مواصفات املربني واملربيات
وضعف تأهيلهم املهني ،وغياب التنسيق بني مختلف املتدخلني يف هذا
املجال ،ونقص وسائل التمويل والرعاية يف املناطق القروية عىل وجه
الخصوص.
ولتحقيق هدف املخطط االستعجايل القايض بتعميم التعليم األويل
يف أفق سنة  ،2015سعت املخطط إىل التنسيق بني مجموع الرشكاء
من وزارات وجماعات محلية ،ومنظمات غري حكومية ومتدخلني
من الخواص وجمعيات آباء وأولياء التالميذ ،من خالل عمليات إرادية
ومتجددة عىل ثالث واجهات متوازية.
وتروم الواجهة األوىل ،تأهيل العرض الرتبوي القائم من خالل تنظيم
تكوين لفائدة املربيات واملربني املمارسني ،قصد إعادة تأهيل قدراتهم
املهنية ،وإضفاء طابع االنسجام عىل التعليم األويل املقدم يف املؤسسات،
وتعميم مراكز املوارد التي تضطلع بدور هام يف إعداد الوسائل البيداغوجية
املوجهة للتعليم األويل ،وتقديم الدعم البيداغوجي لبنيات التعليم األويل يف
محيطها ،يف كل النيابات حيث سيتم تجهيز تسعة مراكز جديدة لتغطية
مجموع الرتاب الوطني.
أما الثانية ،فتهدف إىل تطوير العرض الرتبوي العرصي يف التعليم
األويل يف مجموع الرتاب الوطني ،وخاصة يف الوسط القروي ويف املناطق
الفقرية ،من خالل توسيع العرض الرتبوي ،واالعتماد عىل تدخل الدولة
لعدم جاذبية هذه املناطق بالنسبة للمتدخلني من الخواص ،خالفا للوسط
الحرضي ،وتم االعتماد عىل تدخل الخواص واتخاذ العديد من إجراءات
الدعم والتحفيز قصد تطوير العرض الرتبوي الخصويص يف التعليم األويل.
فيما الواجهة الثالثة ،فارتكزت عىل توفري تأطري أفضل لقطاع التعليم
األويل من خالل تعزيز جهاز التفتيش يف قطاع التعليم األويل ،بانتداب
داخيل ألزيد من  250مفتشا إضافيا يف الفرتة ما بني ،2012-2009
ويتعلق األمر بمفتيش التعليم االبتدائي الذين سيتلقون تكوينا تكميليا
يتمحور حول خصوصيات التعليم األويل.
فهل صحح املخطط االستعجايل االختالالت والتعثرات التي عرفها
تنزيل امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف هذا الباب.

الرؤية االستراتيجية إلصالح التعليم

()2030-2015توصي بإطار مؤسسايت خاص بالتعليم األويل
وضعت الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم ،قضية التعليم
األويل نصب أعينها ،واعتربت أنه األساس لكل إصالح تربوي مبني عىل
الجودة وتكافؤ الفرص واملساواة واإلنصاف وتيسري النجاح يف املسار
الدرايس والتكويني ،ولذلك شدد عىل رضورة النهوض به بالتدرج يف حدود
السنوات العرش الجارية ،وبالتايل اتخاذ جملة من اإلجراءات أبرزها جعل
تعميم تعليم أويل بمواصفات الجودة التزاما للدولة واألرس بقوة القانون،
ووضع اآلليات الكفيلة باالنخراط التدريجي للجماعات الرتابية يف مجهود
تعميمه ،وتحسني خدماته ،وذلك بتمكني جميع األطفال املرتاوحة
أعمارهم ما بني  4و 6سنوات من ولوجه.
ودعت الرؤية االسرتاتيجية ،إىل إحداث إطار مؤسساتي يختص
بالتعليم األويل ،يكون تحت إرشاف وزارة الرتبية الوطنية ،يتحمل مهام
التنسيق وتحقيق االنسجام بني كافة أنواع املؤسسات الرتبوية املعنية
بهذا النوع من التعليم ،ووضع آليات تتبعه ومراقبته ،واعتماد نموذج
بيداغوجي موحد األهداف والغايات ،متنوع األساليب خاص بالتعليم
األويل ،كفيل بضمان انسجام مناهجه وطرائقه وعرصنتها ،وتمكينه من
الوسائل املادية والرتبوية الحديثة ،وضمان جودة خدماته ومردوديته
عىل نحو منصف بالنسبة لجميع األطفال املغاربة ،ذكورا وإناثا البالغني

سن التعليم األويل.
وشددت الرؤية االسرتاتيجية ،عىل رضورة وضع إطار مرجعي ودفاتر
تحمالت مضبوطة ملعرية التعليم األويل ،بإرشاك كافة املتدخلني املعنيني،
وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم األويل القائمة يف اتجاه مالءمتها ،والرفع
من جودة أدائها ،وإحداث شعب لتكوين األطر الالزمة للتعليم األويل
باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين يف املدى املتوسط ،مع الحر ص
عىل توفري تكوين جيد للمربيات واملربني واألطر اإلدارية الخاصة به،
وتحفيزهم وتثمني عملهم ،والتجديد املنتظم لتكوينهم وتبادل خرباتهم
وترصيد املمارسات الجيدة يف ميدان التعليم األويل ،وال سيما تلك التي
قطعت أشواطا يف بلورة مفهوم جديد وعرصي للرتبية ما قبل املدرسية
بهوية مغربية.
كما دعت إىل رضورة مضاعفة الجهود للعناية بالطفولة املبكرة ،يف
إطار مؤسسات عرصية ،ال سيما منها الطفولة يف وضعيات خاصة من
أجل تيسري ولوجها للمدرسة ،مع ضمان التتبع الفعيل ملسارتها ،بما
يلزم من دعم ومواكبة وتأطري جيد ،وذلك بإرشاك ممأسس للقطاعات
الحكومية املعنية واملجتمع املدني.

املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي:
الوضعية احلالية للتعليم األويل بعيدة عن االنتظارات
يف يوليوز من سنة  ،2017قدم املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث
العلمي ،رؤيته يف موضوع التعليم األويل باعتباره أحد املرتكزات األساسية
يف بناء املدرسة املغربية الجديدة ،وفق ما نص عليه امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين ،وكذا الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح (.)2030-2015
ويف تشخيصه لواقع التعليم األويل ،اعترب املجلس أن الوضعية الحالية
للتعليم األويل يف املغرب بعيدة عن االنتظارات ،وعن األسس الرضورية
لإلسهام يف تحقيق طور تربوي قابل للتعميم وذي جودة عالية يرتكز
عىل حاجات الطفل وحقوقه ،استنادا عىل ما قدم من تقارير واحصاءات
التي تبقى يف رأي املجلس يف حاجة إىل املزيد من تدقيق معطياتها امليدانية.
وعىل الرغم من محاوالت إصالح املنظومة الرتبوية منذ امليثاق ،يرى
املجلس ،أن هناك مجهودا يف التعميم يعاني من تطور متذبذب يف توسيعه،
مسجال عدم تمكن نسبة مهمة من األطفال ( 4إىل  6سنوات) من الولوج
إىل التعليم األويل ،حيث تختلف هذه النسبة ما بني املناطق القروية
والحرضية ،وما بني اإلنات والذكور داخل كل وسط رغم اإلمكانات التي
تم رصدها لتطبيق الربنامج االستعجايل لبلوغ أهداف الرفع من نسبة
املستفيدين من التعليم األويل.
واعترب املجلس ،أن العرض يف التعليم األويل حسب الوسط يتميز
بفوارق هيكلية ،وخاصة أمام غياب شبه كامل لنموذج عرصي يف الوسط
القروي ،حيث يتوىل التعليم األويل االستجابة لـ  90يف املائة من العرض
الرتبوي الخصويص ،إذ يستقبل  80يف املائة من األطفال الذين يلجون هذا
الطور ،أما يف الوسط الحرضي فإن  70يف مائة من مؤسسات التعليم
األويل هي مؤسسات تقليدية و 23منها مؤسسات عرصية .كما تمثل
األقسام املدمجة يف املدارس االبتدائية التي تسري من طرف الجمعيات 9.8
املائة من العرض يف الوسط القروي ،مقابل  6.2يف املائة فقط يف الوسط
الحرضي.
عوائق أخرى ،ووقف عليها املجلس عند تقديمه رؤيته حول التعليم
األويل ،تمثلت يف تعدد األطراف املتدخلة فيه :وزارة الرتبية الوطنية ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،وزارة الشباب والرياضة ،التعاون الوطني،
الجماعات الرتابية ،واملبادرة الوطنية للتنمية البرشية ،والجمعيات،
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واملؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األويل والقطاع الخاص ،وغريها من
املبادرات واملتدخلني.
إن هذا التعدد ،وهذه الكثرة يف املتدخلني بحسب املجلس ،ترتب عنها
عدم انسجام حكامة هذا الطور الرتبوي ،وبالتايل افتقاره للوحدة ،وهو
ما يتجىل يف عرض غري منسجم ال يستجيب تنظيمه دائما ملعايري الجودة
واإلنصاف ،بما يضمن مستلزمات املنظور الشمويل للطفولة الصغرى،
لينضاف هذا إىل عامل أسايس حال دون توسع هذا الطور وتحقيق
أهدافه ،ويتمثل يف غياب إطار مرجعي موحد أمام ممارسات تربوية
مختلفة مزدوجة عرصي /تقليدي ،تستعمل نماذج بيداغوجية متضاربة
بتأطري فاعلني تربويني لهم مواصفات مختلفة.
وهكذا يرى املجلس بخصوص املمارسات البيداغوجية ،أنه ال توجد
برامج موحدة ومعرتف بها يف هذا الطور الرتبوي ،بل هناك فقط مراجع
متعددة يف غياب إطار مرجعي موحد ،وهكذا سجل املجلس يف إطار رويته
حول موضوع التعليم األويل ،عدم التزام الدولة بتطبيق توصيات امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين ،والسيما تعميم التعليم ،وكذا تفاوت يف الولوج
وفرص ال متكافئة يف مواصلة التمدرس ،ونقص كبري يف املؤسسات
القادرة عىل احتضان األطفال يف السنوات األوىل من عمرهم ،وتضارب
وتباين الربامج والطرائق املتبعة ،تربويا وإداريا ،بحسب املؤسسات
والجهات الراعية ،وغياب تأطري وتقنني مؤسسات التعليم األويل
وفضاءات استقبال األطفال ،وغياب تكوين املربيات واملربني ،وهزالة
أجورهم وانعكاس ذلك عىل مردوديتهم.
لكن املجلس ،لم يبق عند حدود تشخيص وضعية التعليم األويل يف
التقرير الذي قدمه ،بل قدم توصيات يرى أنها األمثل لبناء أساس املدرسة
املغربية الجديدة ،وشدد عىل رضورة توحيد التسمية ،بجعل هذا الطور
الرتبوي قائما عىل منظور مجدد ،موحد ومنسجم وعرصي للتعليم
األويل ،لدى كافة املتدخلني ،عىل خالف التصنيف القائم عىل تعليم أويل
تقليدي ،تعليم أويل عرصي ،وتعليم أويل عمومي ،وإلزامية التعليم األويل
يف أفق تعميمه يف العرش سنوات القادمة ،مع مراجعة شاملة للنصوص
القانونية والتنظيمية الحالية ،بجعلها تتالءم مع املنظور الرتبوي املجدد،
وربط التعليم األويل بالتعليم االبتدائي ،يف إطار سريورة تربوية متكاملة،
وكذا اعتماد منظور تربوي مجدد ومتكامل ،مبني عىل أرضية علمية،
يتجسد فعليا يف :الغايات ،األهداف ،مجاالت التخصص ،مهنة التكوين،
الربامج واملنهاج والوسائط ،اللغة ،الرتبية األرسية ،باإلضافة إىل وضع
سلم معياري مبني عىل منظور تربوي لضمان الجودة ،ووحدة اإلرشاف،
بإطار مؤسيس قائم عىل الحكامة الجيدة ،يتمحور حول املصلحة الفضىل
من أجل الطفل يف مرحلة التعليم األويل ،وغريها من التوصيات.

ملف العدد

املجموعة املوضوعاتية لتقييم
السياسات العمومية تشخص أيضا واقع القطاع

يف أبريل من السنة الجارية ،أصدرت املجموعة املوضوعاتية لتقييم
السياسات العمومية بمجلس النواب ،تقريرا مفصال عن وضعية التعليم
األويل ببالدنا .التقرير ،شخص واقع هذا القطاع بعد أزيد من عقدين
من الزمن عىل انطالقة امليثاق الوطني للرتبية والتكوين الذي نص عىل
رضورة إدماج التعليم األويل يف إطار املنظومة الرتبوية املغربية وتعميمه
مرورا باملخطط االستعجايل والرؤية االسرتاتيجية والربنامج الوطني
لتطوير وتعميم التعليم األويل ( )2028 2018-والقانون اإلطار رقم
 57.17املتعلق بمنظومة الرتبية والتكوين.
وبناء عىل النتائج واملعطيات املتعلقة بالسياسات والربامج الخاصة
املتعلقة بالتعليم األويل منذ  ،2000والتي توصلت إليها املجموعة
املوضوعية ،أوصت هذه األخري بتبني جملة من االقرتاحات بهدف تجويد
الربنامج الحايل.
فعىل مستوى الرتسانة القانونية ،دعا التقرير إىل الترسيع يف إصدار
النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بالقانون اإلطار  ،51.17وخاصة
املتعلق بالتعليم املدريس ،وتعديل املرسوم رقم  2.02.382املتعلق بتنظيم
واختصاصات وزارة الرتبية الوطنية ليواكب توزيع املهام الجديدة بني
مختلف مستويات املنظومة الرتبوية ،وإقرار ترسانة قانونية وتنظيمية
من شأنها تعزيز صالحيات بنيات التدبري الجهوية واإلقليمية يف اإلرشاف
عىل برامج ومشاريع التعليم األويل ،فضال عن بلورة نصوص قانونية
تؤطر مجال التكوين ملواكبة تنزيل الربنامج الوطني لتعميم وتطوير
التعليم األويل ،واالستناد عىل قانون تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية
رقم  55.19من أجل بلورة اليات تنظيمية تخول التسجيل االجباري
والتلقائي لألطفال يف التعليم األويل.
كما دعت اللجنة يف هذا الباب ،إىل إحداث إطار «مربي التعليم األويل»
كموظف تابع لألكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين ،يفتح وفق رشوط
نظامية يف وجه العامالت والعاملني يف مؤسسات التعليم االويل ،ويأخذ
بعني االعتبار ترصيد املكتسبات املهنية املنصوص عليه يف القانون اإلطار
 51.17والترسيع بإصدار النص التنظيمي املتعلق برتصيد املكتسبات
املهنية ملا له من أهمية يف تثمني املوارد البرشية العاملة يف مجال التعليم
األويل ،وتعزيز اإلطار القانوني املنظم للمجلس االستشاري لألرسة
والطفولة من خالل إقرار مقتضيات قانونية تهم التعليم األويل وغريها
من التوصيات.
اللجنة املوضوعاتية ،أوصت أيضا عىل مستوى الرشاكات بوضع إطار
منظم ومحدد لدور املجتمع املدني يف التعليم األويل ،وتحديد مسؤولية

الدولة ،وضع إطار تنظيمي يحدد تدخل لجمعيات أباء وأولياء التالميذ،
وإحداث لجان لتتبع تنزيل مختلف الرشاكات وتقييمها ،واستقطاب
الفعاليات املهتمة واملختصة وذات الخربة يف تطوير املهارات الرتبوية
للعمل مع الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات التعليم األويل .والتنصيص
عىل الجهة املسؤولة عن التكوين يف مختلف الرشاكات واالتفاقيات،
ووضع اآلليات التنظيمية النخراط الجماعات الرتابية يف ورش التعليم
األويل ،وتقوية مبادرات الرشاكة مع الجماعات الرتابية ،ومع املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية يف مجال توفري النقل املدرس ي لتحفيز األطفال
عىل الولوج للتعليم االويل خاصة يف العالم القروي ،وتقديم معايري واضحة
وشفافة للدعم املقدم للجمعيات وتوحيد منهجية توزيع املنح عىل
الجمعيات الحاملة ملرشوع التعليم األويل ،وإلزام الرشكاء امللتزمني باملنح
برصفها بصفة دورية تفاديا لعرقلة التسيري بمرافق التعليم األويل...
وفيما يتعلق بالجانب الرتبوي والبيداغوجي ،اقرتحت اللجنة
املوضوعيات مجموعة من التوصيات أبرزها إلزام جميع املتدخلني
العموميني والخصوصيني ،والرشكاء يف التعليم األويل ،باعتماد اإلطار
املرجعي املعد من طرف وزارة الرتبية الوطنية ،واالعتماد الحرصي
للكراسات والكتب املصادق عليها من طرف وزارة الرتبية الوطنية،
وإنهاء حالة الفوىض التي يعيشها التعليم األويل بفعل تعدد الكتب
والكراسات املعتمدة يف املؤسسات ،والتي ال تستجيب كثري منها للرشوط
البيداغوجية والعلمية ،واستحضار الخصوصيات املجالية الجغرافية
والثقافية واللغوية يف إعداد وتنفيذ املناهج الرتبوية ،وكذا تفعيل مبدأ
الالتمركز والتدبري الجهوي كمدخل أساس ي لتحقيق التكافؤ عىل
مستوى املنظور البيداغوجي ،وصياغة دالئل بيداغوجية حسب الجهات
تراعي الخصوصيات الثقافية والجهوية واللغوية لألطفال ،فضال عن
مراجعة الطرائق املعتمدة يف التعليم األويل من أجل ضمان انسجامها
وتناغمها وتكاملها مع املستجدات التي طالت طرائق تدريس بالسلك
االبتدائي؛ وصياغة دليل بيداغوجي خاص باألطفال يف وضعية إعاقة
ملساعدة املربيات واملربيني عىل التدبري الجيد.
توصيات أخرى تتعلق بمسألة األطر الرتبوية والتكوين والبنيات
والتجهيزات وتمويل منظومة التعليم األويل وإدماج األطفال املهاجرين
األفارقة والالجئني يف منظومة التعليم األويل ،ومراجعة نموذج التكوين
الخاص بالتعليم األويل السيما مع سياق الجائحة ،حيث وجب عىل املربية
أو املربي اكتساب مجموعة من املؤهالت واملهارات يف إدارة األزمات،
ومرافقة ومواكبة األرس ،واعتماد نموذج تكويني يتعلق بالجانب الصحي
والنظافة ،والجانب التكنولوجي ،وأخرى متعلقة بالرتبية الدامجة
والتعليم األويل وغريها من التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة
املوضوعاتية حول التعليم االويل باملغرب.

رياض األطفال ..مشاتل تتحدى التصحر
كان التعليم األويل ،والزال ،أحد التحديات الكربى التي راهنت عليها
الدولة من أجل النهوض بقطاع الرتبية والتكوين ،وقد حدد امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين ،سنة  ،1999هدف تعميم التعليم األويل وبلوغ
نسبة  %سنة  ،2004لكن هذا الهدف اصطدم بواقع جعل القائمني عىل
األمر يعدلون طموحهم عرش سنوات أخرى ،واليوم بعد مرور أكثر من
عقدين من الزمن الزالت الجهات املعنية تطرح برامج «أكثر واقعية»
من أجل بلوغ هذا الهدف.
وقد شكلت رياض األطفال ،منذ ثمانينيات القرن املايض بشكل
خاص ،أحد أهم مؤسسات استقبال األطفال للتعليم األويل ،فضال
عن ’’املسيد‘‘ الذي كان يعتمد باألساس عىل تحفيظ القرآن ،إضافة
إىل مبادرات عمومية ،وهو ما خلق واقع تعدد أنماط التعليم األويل ،
حيث وقفت اللجنة املوضوعاتية الربملانية الخاصة عىل أربعة أنماط:
تعليم أويل عمومي ،تعليم أويل عتيق (عمومي – خصويص) ،تعليم
أويل خاص (عرصي – تقليدي) وتعليم أويل تابع للمؤسسة املغربية
للنهوض بالتعليم األويل.
وبينما كان إحداث مؤسسة للتعليم األويل يتطلب فقط التوفر عىل
مكان يراه منشئ املرشوع مناسبا ،قد يكون شقة سكنية أو محال
يف بناية (كراج) ،فقد وضعت الوزارة الوصية دفرت تحمالت يتضمن
رشوط إحداث أو توسيع مؤسسات التعليم األويل وهو نفس دفرت
تحمالت مؤسسات التعليم الخصويص بجميع أسالكه ،هذه الرشوط
تضع إكراهات عىل عاتق الراغبني يف االستثمار يف هذا املجال ،فيما
تواجه الجهات الوصية عىل القطاع إكراهات مطابقة املؤسسات التي
كانت محدثة قبل ذلك.
محمد السبعاوي،الناشط الجمعوي بأمليس كيكو ،أرشف السبعاوي
عىل إحداث روض من أجل توجيه أنشطة مكثفة ألطفال أيت امليس
سنة  ،2015وبالفعل انطلق العمل يف الروض ملدة ثالث سنوات ،قبل أن
يقرر تغيري مقر املؤسسة سنة  ،2018لكنه واجه عدة عراقيل أهمها
رشوط دفرت التحمالت والحصول عىل املوافقة.
يقول السبعاوي يف ترصيح مللفات تادلة «بعد ثالث سنوات من العمل
انتقلنا إىل مقر تتوفر فيه مجموعة رشوط تؤهل املؤسسة للحصول
عىل ترخيص يدمج املؤسسة يف القطاع املهيكل» ،ولهذا السبب تركز
البحث عىل مقر تتوفر فيها املواصفات املطلوبة« ،لكننا اصطدمنا
برشوط يف دفرت التحمالت ال تميز بني املجال الحرضي واملجال القروي،
منها عىل سبيل املثال ال الحرص الربط بشبكة الرصف الصحي غري

املتوفر يف املجال القروي» يضيف املتحدث.
ويرى السبعاوي أن تعقيد املساطر والرشوط التي يعتربها تعجيزية
هي عراقيل أمام الشباب املعطل« ،الرشوط التي أتي بها دفرت
التحمالت هي حجر عثرة أمام حاميل الشهادات املعطلني واملعطالت،
وبدل دعمهم وتأهيل مؤسساتهم ،يضعون العراقيل ويفتحون املجال
ألصحاب الشكارة».
تصنف مؤسسة السبعاوي ضمن القطاع غري املهيكل ويؤكد أنه ال
عالقة تربط مؤسسته بمصالح الوزارة سوى عملية اإلحصاء التي
تقوم بها مصالح املديرية اإلقليمية للرتبية والتكوين« ،كل ما يربطنا
بمصالح الرتبية والتكوين هو حساب مسار حيث نقوم بتسجيل
األطفال املستفيدين ،هي مجرد معطيات كمية ،لكنهم ال يستفرسون
عن املعطيات النوعية:طبيعة املناهج واملقاربات البيداغوجية املعتمدة،
محتوى الكتب .واليقدمون أي دعم :تكوين األطر ،تجهيزات ،اإلرشاك
يف القرار ،التتبع والتقييم ...الخ».
مطابقة املؤسسات لرشوط دفرت التحمالت يعترب هما ملسريي
املؤسسات التي تعترب ضمن القطاع غري املهيكل ،وهذا األمر يؤرق
صفية ،مديرة روض لألطفال ،وتقول «نصنف يف إطار التعليم األويل غري
املهيكل ،نشتغل كما هو حال العديد من مؤسسات التعليم األويل بدون
ترخيص ،وذلك لسد الفراغ الذي تركه عجز الدولة عن تلبية حاجيات
التعليم األويل ،خاصة عجزها عن إدماج كافة مؤسسات التعليم األويل
يف املؤسسات التعليمية العمومية».
وأوضحت املتحدثة أن الدولة تغض الطرف عن مؤسسات القطاع
غري املهيكل بسبب انتشارها وبسبب الحاجة إليها ،وتقول يف ترصيح
مللفات تادلة «نجد يف كل حي روض أطفال ،ما جعلها تغض الطرف عن
«قطاع غري مهيكل» يف التعليم األويل ،ما يعني أن رياض األطفال التي
يدرس لديها أطفال تقدم طلبا للحصول عىل كود مسار ،ويندرجون يف
إطار القطاع غري املهيكل».
تديرها
التي
للمؤسسة
ترخيص
عىل
وتحاول صفية الحصول
عرب
مساطر إدارية ترتبط بقطاع الشبيبة والرياضة ،لكنها رغم تنفيذها
للرشوط تواجه تسويفا غري مفهوم« ،بذهبت إىل املديرية اإلقليمية
للحصول عىل رخصة للتعليم األويل كمؤسسة ،قال يل املوظف الذي
وجدته هناك :بال متعذبي ،راه داخل هاذيش د القطاع غري املهيكل
خدمي بيه حتى احن الله».
من أجل الحصول عىل الرخصة عىل صفاء أن تطابق مواصفات
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بناية املؤسسة مع رشوط دفرت التحمالت ،وهو ما قامت به بالفعل
لكنها الزالت تنتظر «ما فهمته أنه لكي أحصل عىل الرخصة ،ينبغي
أن يقوم بزيارتي رفقة لجنة مختصة لالطالع عىل املرشوع والتصميم
وكل ما يرتبط بذلك ،وكل ذلك متوفر بالنسبة يل ،ما ينقص هو فقط
خروج اللجنة للمعاينة ،ولتفادي كل هذا املجهود ألقى بي للقطاع غري
املهيكل».
من أجل مطابقة مواصفات املؤسسة اتبعت صفية مسطرة طويلة،
تقول «حاولت أن أوفر الرشوط التي يتطلبها الحصول عىل املوافقة
املبدئية ،خصوصا يف العالقة مع التصميم ،التصميم عادة يوقع عليه
املهندس املعماري ،لكن للحصول عىل املوافقة كان ينبغي يل أن أحصل
عىل توقيع الوقاية املدنية ،والجماعة الرتابية ،واملكلفون بالسالمة
الصحية يف الجماعة الرتبية ،وكذا ممثل الداخلية وكذا ممثل وزارة
الرتبية الوطنية ،والعمالة والوكالة الحرضية».
حصلت صفية عىل موافقة كل هذه املؤسسات وتمت املصادقة عىل
التصميم ،ووفق ذلك أنجزت أشغال البناء ،واتبعت مسطرة املطابقة،
حيث يجب أن يصادق املهندس عىل مطابقة البناية للتصميم  ،ثم بعد
ذلك تحصل عىل مصادقة اللجنة املشكلة من ممثيل كل املؤسسات
املذكورة سلفا ،التي صادقت عىل التصميم ،التي تقوم بزيارة للمبنى
للتأكد من توافق ما وضع يف التصميم مع ما هو قائم عىل أرض الواقع،
كي تحصل عىل الوثيقة النهائية التي ستسلمها إىل املديرية اإلقليمية
للحصول عىل املوافقة املبدئية ،إال أنها الزالت تنتظر هذه الزيارة،
«تجاوزنا كل هذه الصعوبات وال ينقصنا سوى توقيع اللجنة ،لذلك
الزلنا نصنف ضمن القطاع غري املهيكل» تقول صفية.
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 -1اعتربت وزارة التربية الوطنية يف تقرير هلا هناية املوسم السابق أهنا حققت
تطورا ملموسا يف كل املؤشرات اخلاصة بالتعليم األويل ،حيث متكنت من حتقيق نسبة
ولوج أعلى من املتوقع بـ  ،% 5,5إضافة إىل زيادة  20%يف نسبة التغطية ،فضال عن
الرفع من االعتمادات احلكومية املخصصة للتعليم األويل بنسبة  ،15%كيف تقرأون
هذه األرقام؟
مع األسف التقارير الرسمية املتعلقة بالتعليم بجميع مستوياته
من األويل إىل العايل دائما تشري إىل نقطتني متالزمتني:
األوىل تتعلق بتمويل التعليم بأنه جد مكلف بالنسبة مليزانية
الدولة وبالتايل يجب العمل عىل تنويع تمويل التعليم وأن
ال تبقى الدولة لوحدها هي املمول بل يجب إدخال
ممولني آخرين يف إطار رشاكات متنوعة:
رشاكات عام خاص Partenariat public
 privé PPPأي رشكات مع القطاع الخاص
بالتعليم من األويل إىل العايل ،رشاكات
مع األرس وأمهات وآباء وأولياء التالميذ
والطلبة ،رشاكات مع املجتمع املدني
(جمعيات تنموية ،جمعيات الساكنة
واألحياء واملدن والدشاشري والقرى،)..
رشاكات مع الجماعات الرتابية.
النقطة الثانية أن نسبة التعليم
الخصويص بجميع مستوياته وخصوصا
التأهييل والعايل ال زالت دون طموحات الدولة والحكومات والوزارة وبالتايل
يجب تشجيع وتحفيز الرشكات الخصوصية للتعليم باملغرب ليتوسع أكثر.
وبالنسبة لنا نعترب أنه يجب جعل حد لخوصصة التعليم باملغرب من األويل
إىل العايل وتوفري تعليم عمومي مجاني لجميع بنات وأبناء شعبنا من األويل
إىل العايل ،وبالنسبة للتمويل نعترب أن عىل الدولة أن تبذل مجهودا استثنائيا

عبد الرزاق االدريسي

كبريا ،كما أن زيادة امليزانية املخصصة لربامج التعليم األويل،
تبقى ضئيلة وغري كافية لتأهيل وتطوير التعليم األويل وفق
معايري الجودة والتعميم واملجانية .
 - 2مع تعيني احلكومة احلالية مت تغيري اسم الوزارةالوصية على القطاع إىل وزارة التربية الوطنية والتعليم
األويل والرياضة ،بالنسبة لكم إىل أي مدى يعد إضافة
«التعليم األويل» إىل اسم الوزارة
مصطلح
مؤشرا على أولويات احلكومة
هبذا الشأن؟
بالفعل ورود عبارة
«التعليم األويل» يف
إسم وزارة الرتبية
يمكن أن يعترب
إيجابية
إشارة
التعليم
إلعطاء
األويل أهمية ،وهذا
ما نتمناه كنقابة،
لكننا نعترب أن
التوجه مع األسف
هو توفري تعليم
أويل هش ال يرقى إىل مستوى طموحات شعبنا واالكتفاء فقط بخلق «أقسام
التعليم األويل املدمجة يف املؤسسات التعليمية العمومية» يف الوقت الذي يجب
أن نطمح إىل أن يتوفر عندنا تعليم أوليا عمومي مجاني لجميع بنات وأبناء
شعبنا بدون ميز بأي سبب من األسباب كالفوارق االجتماعية والطبقية
واملجالية وغريها وأن نضع حدا للتعليم األويل ملا يسمى بالرشاكات وأن
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وهي أساسية وتتعلق باألساس بالسياسات التعليمية املتبعة والبدائل
وبالربامج واملناهج وطرق الرتبية والتعلم والبيداغوجيا والتأطري الرتبوي
والتكوين األساس والتكوين املستمر لجميع العاملني بالتعليم ومن بينهم
املربيات واملربون ألنهم يشكلون حجر الزاوية يف برنامج النهوض بالقطاع،
لكنهم محرومون من كل الحقوق الشغلية املكفولة قانونا ،وظل العديد منهم
يؤدون رسالتهم لعقود دون تمتعهم بأدنى الحقوق ،وكما سبق الذكر فإن
القطاع يعج بكثرة املتدخلني وتنوعهم ،وال زالت الدولة تنادي باملزيد من
خالل تأكيدها عىل الرشاكات مع قطاعات حكومية وغري حكومية وجهات
وطنية وأجنبية ومع األبناك والرشكات والجماعات وجمعيات املجتمع
املدني ،والقطاع الخاص لتخفيف العبء عنها والتقليص من اإلنفاق عىل
القطاع العمومي إىل غري ذلك.
 -4شكل تعميم التعليم األويل حتديا للدولة منذ عقود وحدد امليثاق الوطين
للتربية والتكوين هدف بلوغ نسبة تغطية  100%سنة  ،2004عرب إجراءات عدة منها
دجمه بالتعليم االبتدائي ،لكن املخطط االستعجايل أرجأ هذا اهلدف إىل سنة  2015فيما
يطرح الربنامج الوطين الذي أعلنته الوزارة الوصية موعدا ثالثا هو املوسم الدراسي
 ،2028/2027برأيكم ما هي العوائق البنيوية واإلجرائية اليت تقف أمام هذا اهلدف؟
مع األسف هذا حالنا منذ أكثر من ستني سنة يف التعامل مع أمور أساسية
بالنسبة لبلدنا وعىل رأسها سن سياسات وطنية وشعبية تشجع عىل الرتبية
والتعليم واملعرفة وتحارب الهدر املايل والزمني واملدريس واألمية والجهل
والتخلف ...وكل مرة يتم إرجاء األهداف املتوخاة إىل مرحلة أخرى وهذا يرجع
باألساس إىل غياب اإلرادة السياسية وتتابع سياسات تعليمية متعاقبة
تنزع نحو التفكيك والخوصصة والتسليع وتخيل الدولة عن مسؤولياتها
والتزاماتها االجتماعية وذلك بتنويع مصادر تمويل التعليم (الدعم العمومي،
األرس ،الخواص ،القروض ،الجماعات املحلية ،الرشاكات قطاع عام –
خاص )..واختزال دور الدولة يف تحديد األهداف الكربى مع تطوير التدبري
املرتكز عىل النتائج والتقويم يف إطار الالمركزية والالتمركز ،وتقليص

(الكاتب الوطين للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الدميقراطي) يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:

جندد مطلب إدماج االساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واملربيات واملربني يف الوظيفة العمومية
يبقى
التخلص أوال
من الوسطاء
أيا كانوا
وترشيد
النفقات

النطالقة جديدة لألوراش الكربى عىل كل
املستويات من توفري البنيات التحتية والتجهيزات
واملوارد البرشية واملناهج والربامج ..رضورة
املجهود االستثنائي ألن الرتاكمات السلبية
ضخمة عىل جميع املستويات .وبالنسبة للتمويل
ال ننىس بالطبع اسرتجاع جميع األموال العمومية
املنهوبة وجعل حد لسياسات الالعقاب يف هذا
املجال املنتهجة من طرف الدولة رغم التقارير
املنجزة من طرف املجلس األعىل للحسابات
وغريها.
وبالنسبة للتعليم األويل باملغرب تأخر كثريا
بسبب السياسات املتعاقبة ،ورغم ورود التعليم
األويل يف جميع مشاريع ما سمي بإصالح التعليم انطالقا من امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين مرورا باملخطط االستعجايل وصوال للرؤية االسرتاتيجية،
بقى التعليم األويل باملغرب يف وضعية العجز والخصاص سواء يف بنيته
ووظيفته وحصيلته ،وذلك بشهادة تقارير 50 :سنة من التنمية البرشية
( ،)2005ونتائج البحث الوطني حول التعليم األويل للمندوبية السامية
للتخطيط ( )2014واملجلس األعىل للرتبية والتكوين (،)2017
والنموذج التنموي الجديد ( .)2021إذن ،فالتعليم األويل يواجه
اختالالت عميقة ،تحد من زيادة نسبة التغطية ،يمكن
تلخيصها يف اآلتي:
ـ التفكيك الذي يعرفه التعليم العمومي ورضب ما تبقى
من مجانيته ،يوضح بامللموس تقاعس الدولة يف تعميمه
حيث تم استقبال فقط  820ألف طفل املرتاوحة أعمارهم
بني  4و 5سنوات بنسبة  57.5%بدل الوصول إىل حوايل مليون
و 500ألف.
ـ تباين يف فرص ولوج التعليم األويل حسب الوسط الجغرايف
( 55%للحرضي و 28%للقروي) ،والصنف التعليمي (62.7%
للتقليدي (ملسيد ،الجامع ،الكتاب ،)..و 12.8%ملا
يسمى عمومي ،ثم  24.4%للخصويص (رشكات
القطاع الخاص))؛ مما يرضب يف العمق مبدأ تكافؤ
الفرص ومعطى االنتشار وطبيعة أي تعليم أويل يف
غياب توحيد الربامج واملناهج واألهداف والوسائل
واألنشطة...
وبالرغم من أن نسبة ولوج األطفال للتعليم األويل
خالل املوسم  2021-2020عرفت تطورا مقارنة
مع السنوات السابقة فالخصاص كما ونوعا يبقى

تتحمل الدولة املسؤولية الكاملة يف توفري هاته الخدمة العمومية باملالية
العمومية وبتوفري البنيات التحتية من بنايات وحجرات الدرس وأقسام
ومرافق وفضاءات تربوية وتجهيزات ومربيات ومربني موظفني عموميني
مرسمني ولهم كفاءات وجميع الحقوق االجتماعية واملادية واملعنوية،
وعوض ذلك نجد ،مع األسف ،إقدام املصالح الخارجية للوزارة يف العديد من
املديريات عىل طرد مربيات ومربني قضوا/ين سنوات من العمل دون حقوق
ويف مقدمتها األجور.
 -3طرحتم يف لقاء لكم مع وزير التربية الوطنية والتعليم األويل والرياضة ،مسألة
التعليم األويل ،وحصرمت حسب بالغ لكم عقب هذا اللقاء املشكل يف غياب حجرات الدرس
والتجهيزات العمومية واملربيات واملربني العموميني وذكرمت الوضعية املزرية للعامالت
والعاملني ،أال ترون أنكم حصرمت العوائق يف مستوى تقين – إجرائي أم أن لكم رؤية
تشمل مستويات أخرى تطرحوهنا على الوزارة؟
بالغ

نقابتنا حول لقاء  15أكتوبر مع وزير الرتبية
الوطنية والتعليم األويل كان مخترصا للقاء دام
حوايل ساعة ،كما أن اللقاء نفسه ال يمكن
أن يتسع لكل املواضيع ،كما هو هذا
االستجواب الذي نحن بصدده معكم،
لقد طرحنا امللف املطلبي العام
واملشرتك للشغيلة وامللفات
الفئوية وطرحنا قضية
التعليم األويل وفق وضمن
تصورنا للتعليم العمومي
الذي نؤكد دائما عىل أنه
يجب أن يكون يف بلدنا تعليما
عموميا مجانيا موحَّ دا ووحيدا
وجيدا من التعليم األويل إىل
التعليم العايل لجميع
بنات وأبناء شعبنا ،وهذا
هو التعليم الذي
نناضل من أجل
تحقيقه إىل جانب
القوى الوطنية
والتقدمية ببالدنا،
أكيد أن هناك
مستويات أخرى

النفقات العمومية وتكييف املنظومة التعليمية
مع االستقطاب الذي يعرفه سوق الشغل...
ويف املقابل يجب العمل والنضال من أجل
توفر اإلرادة الحقيقية إلرساء دعائم تعليم أويل
حقيقي (توفري ميزانية استثنائية تستجيب
لحاجيات املرشوع ،يتم عربها بناء الحجرات
الكافية واملالئمة ،وتوظيف مربيات ومربني
وتنظيم تكوين أسايس لهم ،وادماجهم يف
الوظيفة العمومية ،وتوفري برامج ومناهج
موحدة..

تطوير
التعليم ال
يستقيم
مع الرؤية
التقشفية،
والتدبري
املرتكز على
املوارد ،بل جيب
إعمال التدبري
املبين على
النتائج

 -5ذكر تقرير اجلنة املوضوعاتية الربملانية
اخلاصة بالتعليم األويل عدة عوائق ترتبط باإلطار
القانوين واملستوى املادي والبيداغوجي ،وأصدرت
عدة توصيات على هذه األصعدة ،بناء على ارتباطكم هبذا املجال ،إىل أي مدى تتفقون
مع ما جاء يف هذه التوصيات وما هي اجلوانب اليت قد يكون أغفلها التقرير؟
التوصيات الواردة بتقرير اللجنة املوضوعاتية الربملانية الخاصة بالتعليم
األويل كثرية ومتعددة ولكنها تبقى مع األسف توصيات من داخل املنظور
ِ
املعتمد
الرسمي التقشفي الرتقيعي للتعليم األويل الهش وغري العمومي
أساسا عىل ما يُسمى بالرشاكات مع القطاع الخاص واملجتمع املدني
واألرس والجماعات ...وتغييب مسؤولية الدولة والحكومة واستبعاد القطاع
من الوظيفة العمومية واستقرار عمل املربني واملربيات ومرة أخرى يتم
التوصية بـ «إحداث إطار :مربي التعليم األويل كموظف تابع لألكاديميات
الجهوية للرتبية والتكوين» وبالتايل إدماج املربيات واملربني فيما يسمى بـ
«أطر األكاديميات»؛ وفيما يخص توصيات االستقرار يف العمل هناك« :إلزام
الرشكاء (جماعات ترابية ،جمعيات ) ….بعدم تغيري املربيات واملربني خالل
املوسم الدرايس إال يف الحاالت الرضورية القصوى»!!..؛
فاختالفنا مع منتوج اللجنة الربملانية الخاصة بالتعليم األويل يبدأ أوال
باإلطار القانوني ،نحن نعترب كل حديث عن التعليم األويل خارج سلطة
الوزارة ماديا وتربويا وتأطريا يعد إنتاج سوق واسعة للرأسمال لتكثيف
استثماراته يف قطاع اجتماعي حيوي يبني انسان املستقبل؛
كما يجب اإلشارة إىل أن توصيات عدة إيجابية تتعلق بطفالت وأطفال
بنات وأبناء املهاجرات واملهاجرين باملغرب من «إفريقيا جنوب الصحراء»
وليس كما سمَّ اهم التقرير بـ «األفارقة» عوض «األفارقة جنوب الصحراء»،
فالربملانيون أفارقة كذلك وكل املغاربة أفارقة.

---6

يعيش العاملون يف جمال التعليم األويل ،من مربيات ومربني بشكل خاص،
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أسئلة هلند شتوان*

تتمة حوار عبد الرزاق االدريسي

حاورها:محمد لغريب

مطلبنا األساسي اليوم كمربيات أن يتم إبعاد
اجلمعيات الشريكة عن ورش التعليم األويل
 -1اعترب امليثاق الوطين للتربية
والتكوين والرؤية االستراتيجية
( ،)2035-2015أن املربيات
الالئي يشتغلن يف التعليم األويل،
يقمن بأدوار أساسية لعل أبرزها
حماربة اهلدر املدرسي ،وتشجيع
األسر املغربية على تسجيل أبنائها
يف هذا الطور التربوي ،وبالتايل
املسامهة يف وضع اللبنات األساسية
إلجناح املنظومة التربوية
ببالدنا ،هل يشجع
الوضع الذي تعيشه
مربيات التعليم
األويل باملغرب
اليوم على القيام
األدوار
هبذه
املنوطة هبا؟
كما يعلم الجميع ،فالوضع الحايل الذي تعيشه
مربيات التعليم األويل باملغرب ،ال يشجع عىل القيام
باألدوار األساسية التي أوكل للمربيات القيام بها ،من
أجل تحقيق األهداف املسطرة يف مختلف مخططات
اإلصالح التي عرفتها املنظومة الرتبوية ببالدنا،
منذ انطالق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين مرورا
باملخطط االستعجايل والرؤية االسرتاتيجية إلصالح
التعليم ،وبالتايل يمكن القول إن هذا الوضع بشكل عام
ال يساهم ،مع كامل األسف ،يف إنجاح هذه املنظومة.

 -2من هي اجلهة اليت حتملوهنا مسؤولية الوضع
الذي تعيشه مربيات التعليم األويل اليوم؟
هناك العديد من الجهات التي يمكننا أن نحملها
مسؤولية الوضع الذي تعيشه مربيات التعليم األويل،
وتأتي عىل رأسها وزارة الرتبية الوطنية ،واملديريات
اإلقليمية التي ال تحرص عىل تفعيل مجموعة البنود
القانونية ،وكذا غياب الرقابة عىل الجمعيات املكلفة
بورش التعليم األويل ،التي تتحمل هي األخرى
مسؤولية كبرية يف ما يعرفه وضع املربيات عىل
املستوى الوطني.

 -3تعرضت العديد من مربيات التعليم األويل هذا
املوسم للطرد ،رغم أن منهن من اشتغلن أزيد من 20
سنة كممارسات هلذه املهنة ،كيف سريدن مربيات التعليم
األويل على هذا الطرد .وهل يفكرن يف فتح معارك
نضالية من أجل إرجاع املطرودات إىل عملهن؟
كان الوضع محبط للكثري من املربيات الالئي

تعرضن للطرد ،وأثر ذلك عىل وضعهن النفيس ،خاصة
أنهن أفنني أعمارهن يف امليدان ،ومنهن من
اشتغلن قرابة عقدين من الزمن
يف ظروف جد صعبة ،وبالتايل
تم استغاللهن طيلة السنوات
املاضية ،لكن اليوم ،وبعد أن
أصبح التعليم األويل ورشا
ملكيا وتم إعطائه األهمية،
بدأ املسؤولون يعملون عىل
تشبيب العاملني والعامالت
يف هذا الطور الرتبوي ،مما
ولد اإلحساس لدى أغلب
املربيات واملربني ،أنهم
أصبحوا غري مرغوب
فيهم ،وال يجدون نفعا.
وهكذا فباعتبارنا
ومربني
كمربيات
للتعليم األويل املصدر
األول يف انتاج وإنجاح
هذا الورش ،ال يمكننا
االستسالم وترك هذه الفئة التي اشتغلت ما يزيد
عىل  20سنة ،وال زالت تشتغل ،وتم استغاللها طيلة
هذه املدة ،أن نتخىل عنها يف هذه الفرتة التي تخىل
املسؤولون والجمعيات الرشيكة عنها دون أن يأخذوا
بعني االعتبار ما قدمته هذه الفئة للتعليم األويل من
تضحيات.

 -4وصفت العديد من النقابات التعليمية واجلمعيات
احلقوقية ،الطرد الذي تعرضت له املربيات « تعسفيا «
وإنكارا للتضحيات الكبرية الالئي قدمنها إلجناح ورش
التعليم األويل ،رغم التجربة واخلربة اليت راكمنها طيلة
سنوات من العمل يف امليدان .ما هي املربرات اليت مت
االستناد إليها لتربير هذا الطرد؟
من أول املربرات التي استندت إليها الجهات
املسؤول يف عملية طرد املربيات ،هي أنهن ال يتوفرن
عىل شهادة الباكالوريا ،وحتى الخربة ،لكن الغريب
يف األمر ،أن بعض الجمعيات قامت بطرد مربيات
وتعويضهن بمربيات من أقاربهن غري حاصالت عىل
شهادة الباكالوريا ،كما نجد أيضا ذات الجمعيات
طردت مربيات غري حاصالت عىل شهادة الباكالوريا
يف مؤسسة معينة ،ولم تفعل اليشء نفسه بخصوص
مؤسسات أخرى ،وهذا أكرب دليل عىل أن األمر فقط
ذريعة لتربير عملية الطرد.
أضف إىل ذلك ،أن العديد من املربيات لم يحصلن عىل
أجورهن ،وبالتايل تضطر املربيات إىل مغادرة الفصل
ألنهن ال يمكن أن يؤدين وظيفتهن بدون أجر ،وهو
ما اعتربه طردا غري مبارش ،وحيلة لدفعهن إىل املغادرة
حتى ال تسمى املربية مطرودة من العمل.
هناك فئات أخرى من املربيات تطالبهن الجمعيات
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وضعية مستها العامة هي اهلشاشة وعدم
االستقرار بسبب تعدد املتدخلني والفاعلني،
وذكرت بيانات نقابية أن املجال أصبح مفتوحا
لالسترزاق واستغالل العاملني به ،فيما
أوصت اللجنة املوضوعاتية الربملانية بوضع
إطار قانوين ومايل لفئة املربني واملربيات،
ما هي اإلجراءات اليت تقترحوهنا هبذا
الشأن؟
ُ
قلت يف
بالطبع كما سبق أن
الجواب السابق فالتوصية بـ:
إحداث إطار «مربي التعليم األويل»
كموظف تابع لألكاديميات الجهوية
للرتبية والتكوين ،وبالتايل إدماج
املربيات واملربني فيما يسمى بـ
«أطر األكاديميات» ،وبالنسبة لنا
إدماج املربي واملربية يجب أن يكون
يف إطار الوظيفة العمومية وجعل
حد لوضعية الهشاشة ،ويف انتظار
ذلك يجب تطبيق القانون الجاري به
العمل.
 --7تطالبون إىل جانب املشتغلني
بالتعليم األويل بإدماج هذه الفئة ضمن
النظام األساسي ملوظفي التربية والتكوين،
ويف تصريح ملنابر إعالمية قال الطيب
الشكيلي ،رئيس املؤسسة املغربية للنهوض
بالتعليم األويل ،أن هذا املطلب صعب
نظرا لكلفته املادية ،كيف تردون على هذا
الطرح؟
بالفعل الهاجس املايل والتقشفي
دائما هو املتحكم يف القرارات ببالدنا،
مع األسف ،ولو كانت عىل حساب
الشغيلة بالتعليم األويل وأوضاعها
املزرية ،لكن تكلفة إدماج مربيات
ومربي التعليم األويل ضمن النظام
األسايس ملوظفي الرتبية الوطنية
والتعليم األويل مطلب ليس صعب
التحقيق ما دامت الدولة هي التي
تتحمل تكلفة أجورهن ،فحاليا تعطى
لكل جمعية مبلغ  49000درهم
سنويا عن تسريها لقسم للتعليم
األويل تسلم منها للمربي/ة مبلغ
 2500درهم شهريا وأقل واألخرى
تبقى عند الجمعية «ا ُملشغلة» ،إذن
يبقى التخلص أوال من الوسطاء أيا
كانوا وترشيد النفقات ...ويف جميع
األحوال فاألمر يتعلق بالتعليم األويل
وما له من أدوار أساسية يف تحسني
املسار الدرايس من املرحلة االبتدائية
إىل التعليم العايل ،من خالل مساهمته
يف الحد من الهدر املدريس املكلف
جدا ومساهمته يف محاربة الجهل
واألمية األكثر تكلفة ،كما أنه يحسن
الرأسمال البرشي الوطني ،من خالل
زيادة متوسط عدد سنوات الدراسة
وأمد الحياة الدراسية ،وهي متغريات
تدخل يف حساب مؤرش التنمية
البرشية (...)IDH
كما أن التعليم األويل يشغل عرشات
اآلالف من املربيات واملربني ،منزوعة
من حقوقها االجتماعية ومقموعة
من طرف جمعيات الوساطة التي
تلتهم جزءا من امليزانية املخصصة
للقطاع دون أن تقدم أي يشء للقطاع
سوى ربما تربير هشاشة تشغيل
املربني واملربيات ،نحن كنقابة نتبنى
ملف التعليم األويل ،منذ عرشات
السنني ،ونؤطر جزء من العاملني به،
نعلم جيدا حجم التهميش والحكرة
املسلطتان عىل شغيلة التعليم األويل،
ولنا ملف مطلبي شامل للفئة ،يبدأ

باإلدماج الفوري والشامل للمربيات
واملربني ،وإلغاء وجود جمعيات
الوساطة يف هذه القطاع الحيوي،
وتمتيعهم بإمكانية االستفادة من
الحماية االجتماعية (التعاضدية
العامة للرتبية الوطنية ،مؤسسة
محمد السادس لألعمال االجتماعية،
االنخراط يف الصندوق املغربي
للتقاعد.)...
ونعتقد جازمني أن تطوير التعليم
ال يستقيم مع الرؤية التقشفية،
والتدبري املرتكز عىل املوارد ،بل يجب
إعمال التدبري املبني عىل النتائج حتى
يسنى لنا تحقيق مؤرشات حقيقية يف
مجال التعليم بعيدا عن منطق إرضاء
مونني والدائنني.
ا ُمل ِ
 --8يف نفس السياق املرتبط بإدماج
العاملني بالقطاع يف النظام األساسي ملوظفي
التربية والتكوين ،بينما تتجه الدولة إىل
التخلص من كلفة التوظيف وهذا جلي يف
قضية «أساتذة التعاقد» ،مما يوحي أهنا
تعترب أن هذا املطلب مثايل وغري واقعي،
انسجاما وتوجهها الرامي إىل التخفيف من
التزاماهتا يف هذا القطاع ،كيف تنظرون
إىل ذلك؟
كجامعة وطنية للتعليم  FNEأذكر
بأن أمر اإلدماج ممكن بالنسبة لجميع
غري املدمجني وأذكر بملفات مشا ِبهة
ساهمنا كنقابة الجامعة الوطنية
للتعليم  FNEالتوجه الديمقراطي يف
حلها ومنها ملف املدرسني واإلداريني
العرضيني الذين تم إدماجهم سنوات
 2001و 2002و 2005و2007
وكذلك منشطي الرتبية غري النظامية
ومكوني محاربة األمية سنوات 2007
و 2008و 2011واألساتذة املتطوعني
 2011واألساتذة املتدربني :2016
عوض  7000منصب فقط تم إدماج
 10000وترسيب .159
نحن نرفض تسليع قطاع الرتبية
عرب خوصصته ورضب مجانيته،
وعرب الضغط عىل النفقات املوجهة
لتوفري البنيات التحتية وتوظيف
األساتذة وتكوينهم وتمتيعهم
بحقوق اجتماعية ومهنية تجعل من
القطاع قطار االستثمار العمومي
املؤدي إىل تحقيق التنمية االجتماعية
املرتكزة عىل الرتبية والتعليم.
فالتعاقد مخطط طبقي ممىل من
طرف الدائنني الخارجيني وحلفائهم
يف الداخل ،ش َّكل رضبة قاصمة
لخيار التعليم العمومي ،وتم رفضه
من املعنيني واملعنيات وكل مكونات
الشعب املنحازة فعليا ملصالح القطاع
ورهاناته املجتمعية ،ولذلك نحن نجدد
مطلب إدماج االساتذة الذين فرض
عليهم التعاقد واملربيات واملربني يف
الوظيفة العمومية ،ونعتربه مخرجا
مجتمعيا للمأزق الذي يعيشه القطاع.
كما أننا يف الجامعة الوطنية
للتعليم  FNEالتوجه الديمقراطي
نعترب توجه الدولة الرامي إىل التخفيف
من التزاماتها يف هذا القطاع وسن
سياسة التعاقد للتخلص من سياسة
التوظيف وتفكيك الوظيفة العمومية
هو إمعان يف خضوعها إلمالءات
املؤسسات املالية الدولية وتكريس
للسياسات التعليمية الليربالية التي
تعمل عىل تسليع الرتبية والتكوين
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وتصفية للمدرسة العمومية.
 --9يؤطر نضالكم وترافعكم من
أجل حتسني ظروف العاملني بقطاع التربية
والتكوين مطلب حتقيق تعليم عمومي شعيب
دميقراطي موحد ،واملالحظ أن جودة التعليم
العمومي تتراجع لفائدة التعليم اخلصوصي،
وهذا األمر قد ينسحب على التعليم األويل
يف ما ستتخذه الوزارة من إجراءات ،أال
ختشون من أن يفضي ترافعكم إىل فتح
’’سوق جديدة‘‘ لرؤوس األموال بامتيازات
متنحها الدولة؟ ما هي بالتايل اخلطوات
والضمانات الكفيلة بتحصينه؟
بالفعل نحن يف الجامعة وطنية
للتعليم  FNEنناضل من أجل تعليم
موحَّ د عمومي مجاني لجميع
بنات وأبناء شعبنا من األويل إىل
العايل ،وبالطبع السياسات املتبعة
يف بلدنا مع األسف هي املزيد من
الخوصصة وتسليع التعليم وجعله
سلعة متداولة يف السوق من طرف
الرأسمال املحيل واألجنبي وعىل
جميع املستويات من التعليم األويل
إىل العايل والدولة ماضية مع األسف
يف ذلك االتجاه ،كإغداق الدولة عىل
باطرونا التعليم الخصويص بالعديد
من االمتيازات (عقارات ،اعفاءات
رضيبية ،موارد برشية للتدريس
مؤهلة رهن اشارتهم ،غض الطرف
والتواطؤ مع املشغلني حول حرمان
أكثر من  140ألف من شغيلة قطاع
التعليم الخصويص من كل حقوقهم،
ويف مقدمتها الحريات النقابية).
ويف املقابل تبخيس التعليم العمومي
والضغط عليه ماديا ومعنويا ،حتى
أصبح املدرسون يغادون القطاع
فور وصولهم سن التقاعد النسبي
والتحاق جزء منهم للعمل يف التعليم
الخصويص.
ونحن نعترب أنه يجب مواجهة
تلك السياسات ونعترب كذلك أن األمر
يتطلب توحيد الجهود والرتافعات
والنضاالت للدفاع من طرف كل القوى
الحية والديمقراطية والتقدمية
واالنخراط يف مختلف التنسيقيات
النقابية والجبهات
الشعبية املدافعة مجعيات
عن
التعليم الوساطة
العمومي وعن تلتهم جزءا
مصالح
شغيلة من امليزانية
بجميع
التعليم
وحق شيء سوى
فئاتها
جميع بنات وأبناء تربير هشاشة
الشعب املغربي تشغيل املربني
ضمن منظور واملربيات
للنضال
شامل
ضد تسليع التعليم
وخوصصته وتفكيكه وتصفية ما
تبقى من مجانيته والقطع مع هيمنة
السياسات الليربالية للحكومات
املتعاقبة والنضال الوحدوي من أجل
حق بنات وأبناء شعبنا يف التعليم ومن
أجل الكرامة والحرية والديمقراطية
الحقة والعدالة االجتماعية واملساواة
الفعلية ،فليتحمل كل مسؤوليته كل
من موقعه.
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تتمة حوار هند شتوان (ص)13
بمبالغ مالية من الدعم ،رغم أنه
لوال هؤالء املربيات الذي يدلني
بوثائقهم والئحة األطفال الذين
يدرسون ملا حصلت هذه الجمعيات
عىل الدعم ،ويتم رصف ذلك عن
طريق شيك أو مبارشة يف الحساب
البنكي لفائدة املربيات ،ويتم
ابتزازهن بدفع مبلغ مايل مقابل
استمرارهن يف العمل خالل املوسم
املقبل ،وإذا رفضن يتم تعويضهن
بأخريات .ونظرا ألن املربيات يكن
يف أمس الحاجة إىل املال ،ألنهن ال
يتلقني أجورهن أحيانا ملدة تصل إىل
 8أشهر ،فهن يقبل بذلك يف نهاية
األمر ،وهذه صورة حية من الوضع
املزري الذي تعيشه فئة املربيات.

 -5هل ميكنك أن حتدثينا
عن ظروف اشتغال مربيات التعليم
األويل ،وطبيعة األجور الالئي
تتلقاها هذه الفئة؟
ما يمكن قوله يف هذا اإلطار ،هو
أن مربيات التعليم األويل يشتغلن يف
ظروف جد مزرية ،بحيث هناك من
تشتغل وهي بعيدة عن مسكنها
بعرشات الكيلومرتات ،وتضطر إىل
قطع هذه املسافة بشكل يومي
كي تصل إىل مقر عملها ،خاصة
يف العالم القروي ،كما أن املربية ال
تأخذ أجرة بهذا املفهوم ،بل تنتظر
دعم /عطف الجمعيات التي يبقى
هذا الدعم تحت رحمتها ،وبالتايل
هناك بعض الجمعيات التي تسدد
مستحقات املربيات ،يف حني أن
جمعيات أخرى تستغل الظرف
الذي أرشنا إليه.
وبخصوص الدعم يكون عىل
شطرين :الشطر األول من شهر
شتنرب إىل يناير عىل امتداد  5أشهر،
لكن املربية ال تحصل عىل أجرها
إال خالل شهر أبريل أو ماي ،لذلك
فأغلب الجمعيات تربر الدعم الذي
حصلت عليه ،بنظري تسيريها
ألقسام التعليم األويل ،فيما الشطر
الثاني يمتد من شهر فرباير إىل
غاية شهر يوليوز.
أما بخصوص قيمة األجور التي
تتلقاها املربيات ،فهي ترتاوح ما
بني  1500درهم و 1600درهم ،ما
تبقى تدعي بعض الجمعيات أنها
اقتنت به وسائل تعليمية للمربيات
علما أنهن ال يتوصلن بأي وسائل
مما تدعي الجمعيات اقتناءه ،فقط
بعض األلعاب الرتبوية البسيطة،
وأحيانا ألعاب ال تنفع األطفال،
وأنا كمربية أتحدث انطالقا من
تجربتي الخاصة ،ليبقى الغرض
من كل هذا أن بعض الجمعيات
تديل بوثائق وفواتري « كاذبة «
لتربير تلك املبالغ ،يف غياب أي
مراقبة للمديريات ملقارنة الفواتري
باأللعاب التي يتم اقتناؤها.

 -6رفعنت مطالب اإلدماج
والتسوية اإلدارية والقانونية،
وقمنت بعدة أشكال احتجاجية سواء
حمليا أو مركزيا ،هل تلقينت وعودا
من أجل تسوية ملفكن املطليب الذي
عمر طويال؟
بالنسبة لسكرتارية مربي
ومربيات التعليم األويل ،التابعة
للجامعة الوطنية للتعليم  -التوجه
الديمقراطي رفعت ملفا مطلبيا
يتضمن العديد من املطالب عىل
رأسها اإلدماج يف الوظيفة سواء
يف الوزارة أو األكاديميات ،وبأجور

عادلة تتماىش وطبيعة املهام
التي تقوم بها مربيات التعليم
األويل وغريها ،لكن األكاديميات
دائما تتملص من املسؤولية بهذا
الخصوص ،فهي ال تعرتف سوى
بالرشكاء فقط ،وبالتايل وفق
منظورها ،فإن املربيات ال تربطهن
أي صلة باألكاديميات.

 -7هل تتوفرن يف السكرتارية
على أرقام خبصوص املربيات الالئي
مت طردهن هذه السنة ،وهل لديكن
مقترحات عمل من أجل إرجاعهن إىل
عملهن؟
وفق اإلحصائيات التي نتوفر
عليها يف السكرتارية حتى اآلن،
فإن أزيد من  40ومربية ومربي
تم طردهم هذه السنة من مدن
مختلفة فاس ،تاونات ،قلعة
الرساغنة ،...وهذا الرقم مرشح
لالرتفاع ألن الكثري من املربيات
تم طردهن يف مناطق مختلفة من
املغرب دون أن تعرف قضيتهن ،ولم
نتمكن من التواصل معهن ،لذلك
فمسألة إرجاعهم باتت مطروحة
عىل جدول أعمال الوزارة الجديدة
اعرتافا ملا قدمته هذه الفئة من
أعمال جليلة يف هذا القطاع.

 -8ماهي مطالبكم اآلنية ،اليت
تودون يف السكرتارية توجيهها إىل
احلكومة اجلديدة؟
أوىل املطالب التي نوجهها
للحكومة الجديدة ،هي أن تلتفت
للمربيات املطرودات ،واملربيات غري
الحاصالت عن شهادة الباكالوريا،
فال يعقل أن يتم طرد مربية
اشتغلت مدة طويلة يف التعليم
األويل ويتم فصلها ألنها ال تتوفر
عىل شهادة ،ألن ما يهم هو الخربة
وليس الشهادة ،ثم أن املربيات
خضعن لدورات تكوينية مهمة
يف املديريات اإلقليمية ،وعىل يد
مفتشني ومفتشات ،رصفت عليها
الوزارة أمواال طائلة.
ما نطلبه اليوم ،أال يطبق رشط
شهادة الباكالوريا لتربير طرد
هؤالء املربيات الالئي أفنني عمرهن
يف أقسام التعليم األويل.
مطلبنا األسايس كذلك اليوم،
كمربيات أن يتم إبعاد الجمعيات
الرشيكة عن ورش التعليم األويل،
ألن املربيات قادرات عىل إنجاحه،
فالجمعيات املكلفة بالتعليم
األويل حطمت معنوياتهن وأهدر
الكثري من الجهد ،كما أن مطلب
اإلدماج يف الوظيفة العمومية،
ومنح األجور بدل الدعم ،أصبح
من املسائل التي ال تقبل التأجيل،
ألن املربيات من ورائهن أرس ،وعىل
املديريات واألكاديميات أن تتحمل
مسؤولياتها يف إخضاع الجمعيات
الرشيكة لرقابة صارمة ،ورد
االعتبار لهذه الفئة التي قدمت
اليشء الكثري لقطاع التعليم األويل.
كلمة أخرية:
شكرا ملنرب ملفات تادلة عىل
نفضه الغبار عن وضع مربيات
التعليم األويل الالئي تعرضن لكل
أشكال اإلقصاء والتهميش.
* نائبة املنسق
الوطنية
للسكرتارية
ومربيات التعليم األويل
الوطنية للتعليم -
الديمقراطي

الوطني
ملربي
الجامعة
التوجه
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املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األويل تشرف على حوايل  524قسما
مدجما للتعليم األويل من أصل  1264قسم جبهة بين مالل خنيفرة
بلغ عدد الجمعيات التي تم اختيارها لتسيري حوايل  1264قسما
للتعليم األويل مدمجا باملؤسسات التعليمية العمومية عىل مستوى
جهة بني مالل خنيفرة ،ما مجموعه  190جمعية برسم املوسم
الدرايس .2022-2021
وخالل هذا املوسم الدرايس تم اختيار  11جمعية لتسيري 174
قسما للتعليم األويل عىل مستوى املديرية اإلقليمية للتعليم بخنيفرة،
حيث ستتكلف املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األويل بتسيري
 92قسما ،والشبكة املغربية للتعليم األويل  28قسما ،فيما باقي
الجمعيات ستتكلف بما مجموعه  37قسما.
وأوكلت مهمة تسيري  43جمعية لتسيري  224قسما مماثال تابعا
للمديرية اإلقليمية بخريبكة ،حيث سترشف املؤسسة املغربية
للنهوض بالتعليم األويل عىل تسيري  70قسما ،وجمعية أجيال الخري
مغاربة العالم عىل  30قسما ،بينما تقاسمت  41جمعية ما مجموعه
 124قسما.
وعادت مهمة تسيري  328قسما للتعليم األويل تابعا للمديرية
اإلقليمية بأزيالل إىل  31جمعية ،حصلت منها املؤسسة املغربية
للنهوض بالتعليم األويل عىل  238قسما والتي استحوذت عىل حصة
مهمة من أقسام التعليم األويل املدمجة باملؤسسات التعليمية
باملديرية.

كما أوكلت مهمة تسيري  284قسما مماثال عىل مستوى املديرية
اإلقليمية للتعليم ببني مالل ،لـ  51جمعية ،حيث ستتكلف املؤسسة
املغربية للنهوض بالتعليم األويل بتسيري  77قسما.
وعىل مستوى املديرية اإلقليمية بالفقيه بن صالح تم اختيار 54
جمعية لتسيري  254قسما دراسيا للتعليم األويل ،حيث ستتكلف
املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األويل ،بتسيري  47قسما ،فيما
 22جمعية من آباء وأولياء التالميذ والتلميذات ستتكلف بتسيري 35
قسما ،والباقي تم توزيعه عىل مجموعة من الجمعيات التنموية
والثقافية باإلقليم.
وهكذا حصلت املؤسسة املغربية للنهوض بالتعليم األويل ،التي
يرأسها وزير الرتبية الوطنية السابق الطيب التشكييل عىل ما
مجموعه  524قسما من أصل  1264قسما للتعليم األويل املدمجة
باملؤسسات التعليمية العمومية بجهة بني مالل خنيفرة.

مقتطف من التصريح احلكومي الذي قدمته حكومة أخنوش أمام جملسي الربملان

التعليم األويل جلميع األطفال يف سن الرابعة

لبناء مستقبل يتمتع فيه كل مغربي بنفس فرص النجاح ،نتعهد
داخل الحكومة بدعم وتطوير سياسة طموحة لتنمية الطفولة
املبكرة .قبل األزمة الصحية ،كرست املرحلة الثالثة من املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية ،كونها مبادرة تنموية ملكية ساهمت
وتساهم يف تحسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية للفئات الهشة،
لالعتناء بالطفولة املبكرة .وال شك أن تنمية الطفولة
املبكرة تعد أحد االستثمارات األكثر مردودية ملستقبل بالدنا.
إن تشجيع مرحلة التعليم األويل وإحداث بنيات استقبال لرعاية
األطفال الصغار يساهم يف سد الفجوة بني األطفال من خلفيات
اجتماعية متباينة ،سواء من حيث اكتساب اللغة والكفاءات
املعرفية ،أو من حيث تطوير املهارات االجتماعية .ويف غياب تدخل
مبكر ،ترتسخ هذه الفوراق املبكرة وتنمو مع مرور الوقت دون
أن تمكن إزالتها بعد ذلك .كما يساهم تعميم التعليم األويل يف رفع
معدل نشاط رفع معدل نشاط النساء ،من خالل خفض الكلفة التي
تتحملها األرس لرعاية األطفال.
وهكذا فإن االستثمار يف برامج تنمية الطفولة املبكرة يزيد

من فرص النجاح املدريس واملهني مع تقليص هام للمخاطر
االجتماعية الناجمة عن السلوكات املنحرفة .والستكمال تطوير
الشبكة الوطنية للحضانات لألطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم 4
سنوات ،تحرص الحكومة عىل مواكبة تطوير رياض األطفال منذ
سن الرابعة حتى يتمكنوا من االنفتاح واالستعداد للتعلم يف املدرسة
االبتدائية .ومن خالل تزويد الهيئة الوطنية للتقييم بوسائل عمل
إضافية ،سنتيح ظروف تقييم صارم ومتواصل للتقدم املحرز فيما
يتعلق بالطفولة املبكرة.
وتحرص الحكومة عىل جودة األنشطة داخل مؤسسات التعليم
األويل .لذا نلتزم بتكوين
مربني متخصصني يف تنمية الطفولة املبكرة ،باإلضافة إل دعم
صياغة األنشطة الرتبوية .وتكملة للتكوينات الحالية ،سيتيح
إدخال تكوين محدد يف كلية علوم الرتبية تجاوز نواقص تعميم
التعليم الذي لم يقرتن بهاجس جودة التكوين .كما سنشجع وضع
برامج تدخل مبتكرة لفائدة الطفولة املبكرة.

االختصاصات اجلديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم األويل والرياضة،

كما وردت يف املرسوم رقم  2.21.831الصادر يف  21أكتوبر2021

املادة األوىل
يمارس السيد شكيب بنموىس ،وزير الرتبية الوطنية
والتعليم األويل والرياضة ،االختصاصات املسندة ،عىل التوايل،
إىل السلطة الحكومية املكلفة بالرتبية الوطنية والسلطة
الحكومية املكلفة بمحاربة األمية وبالرتبية غري النظامية
بموجب النصوص الجاري بها العمل ،والسيما املرسومني
املشار إليهما أعاله رقم  2.02.382الصادر يف  6جمادى األوىل
 17 ) 1423يوليو  ( 2002ورقم  2.06.184الصادر يف  18من
شوال  10 ) 1427نوفمرب  .)2006كما يمارس االختصاصات
املتعلقة بالرياضة وبرياض األطفال
املسندة إىل السلطة الحكومية املكلفة بالشباب والرياضة
بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم  2.13.254الصادر يف
 10رجب  21 (1434ماي ) 2013
املادة الثانية
يتوىل وزير الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة السلطة عىل :
 مجموع الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة بموجب املرسومنيالسالفي الذكر رقم  2.02.382ورقم  2.06.184؛
 الهياكل املكلفة بالرياضة وبرياض األطفال املحدثة بموجباملرسوم السالف الذكر رقم . 2.13.254
كما يتوىل السلطة عىل املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
إىل حني تغيري املرسوم رقم  2.10.622الصادر يف  24من شوال 1432

( 23سبتمرب  )2011املتعلق به.
املادة الثالثة
يمارس السيد شكيب بنموىس ،وزير الرتبية الوطنية والتعليم األويل
والرياضة ،وصاية الدولة عىل جميع املؤسسات العمومية الخاضعة
لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالرتبية الوطنية.
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مربيات التعليم األويل  ..حجرة هشة يف بناء عشوائي
«تيفريت نايت محزة»
يامنة مربية تناجي الصمت بني جبال «تيفريت
حممد لغريب

يامنة يف اعتصام يف وقت سابق أمام جمموعة مدارس تيفريت أيت محزة
غادرت يامنة اعليجان ذات  25ربيعا الدراسة سنة  ،2014دون
أن تكمل مشوارها الدرايس ،بعد أن كان حلمها هو الحصول
عىل شهادة الباكالوريا ،فاختارت أن تخوض غمار تجربة العمل
يف التعليم األويل ،لكنها تجربة انتهت باعتصام وإرضاب عن
الطعام ووعود ربما لن تتحقق.
« أخذت املبادرة بمحض إرادتي وقررت العمل يف ميدان التعليم
األويل ،قدمت طلبي لرئيس جماعة تفريت نايت حمزة بهدف
منحي قاعة متعددة التخصصات للتدريس فيها أطفال البلدة،
وهو ما تم بالفعل حيث بدأت أدرس األطفال وأنا أتطلع أن يكرب
املرشوع ويكرب معه الحلم « تحكي يامنة.
ثم تضيف « لم أكن أتقاىض يف البداية أي درهم عما كنت أقوم
به من مهام ،رغم صعوبة التدريس يف منطقة جبلية أهاليها

فقراء ،إىل أن قرر اآلباء تعوييض بمساهمات يف حدود  20درهم،
كانت غري كافية طبعا ،وال توازي حجم املجهود الذي كنت أقوم
به ،ولكن حملت عىل عاتقي القيام بهذه املهمة «.
يف سنة  2017اجتاحت الفيضانات املنطقة لم تسلم منها
القاعة التي كانت تدرس فيها يامنة أطفال الدوار ،واضطرت
للبحث عن قاعة جديد إلتمام ما كانت قد بدأته ،ترسد لنا
قصتها.
تقول « اتصلت برئيس جمعية نور لألعمال الخريية بـ « تفريت
نايت حمزة ‹› ،التي وقعت رشاكة مع املديرية اإلقليمية للرتبية
والتعليم بأزيالل ووقعت معها العقد لالشتغال كمربية رغم
هزالة األجر الذي كنت أتقاضاه ،واصلت عميل إىل غاية بداية
املوسم الدرايس املايض ،عندما اكتشفت أنني أصبحت عبء

وضعية يامنة تعترب نموذجا يخترص حال املربيات اللواتي يعملن
مع الجمعيات ،وقصتها تختزل وضعية هذه الفئة كما تسل
الضوء عىل الجمعيات التي تشتغل يف هذا املجال ،مجال يعرف
تالعبات واستغالال ملوارد الدولة وجيوب اآلباء وجهد املربيات عىل
حد سواء كما تحكي نعيمة من منطقة هوارة.
نعيمة مربية اشتغلت مدة طويلة مع إحدى الجمعيات يف مجال
التعليم األويل ،ومن خالل تجربتها تؤكد أنه وضعه كارثي وتوضح
يف ترصيح مللفات تادلة «رئيس الجمعية يدفع امللف ويتقاىض
الدعم املخصص يف األصل للمربية ،والتعليم األويل املدمج من
املفرتض أن يكون مجانيا بالنسبة لألطفال ،غري أن ما نالحظه
هو أن الجمعية أصبحت تفرض أثمنة باهظة عىل اآلباء مثل ما
هو الحال ملؤسسات التعليم الخصويص ،فالجمعية تستفيد من
 400درهم شهريا خاصة لتجهيزات القاعات والطبع ،فضال عن
أن االقسام حالتها مزرية».
وتضيف نعيمة «بالنسبة للواجب الشهري الذي يؤديه اآلباء
فاملربية تحصل عىل جزء يسري منه والباقي يذهب إىل جيب
رئيس الجمعية ،الذي يف الغالب يكون أميا ال عالقة له بالرتبية،
وتبقى املربية هي الضحية يف كل ذلك ،يف حني أن أعضاء هذه
الجمعيات التي تشتغل يغتنون عىل ظهر املربيات اللواتي تحرمن
من حقوقهن».
نعيمة التي خربت جيدا كواليس عمل هذه الجمعيات تؤكد أنها
«تتوصل بدعم قد يصل إىل  7او  8ماليني سنتيم سنويا ،ما يعني
أن االشتغال يف إطار جمعية والتي هي أصال معفية من الرضائب

ومن الكثري من املصاريف ،ويف الوقت نفسه تطالب آباء وأولياء
األمور بأداء مبالغ ترتاوح ما بني
 200درهم و 300درهم وهذا أمر
غري قانوني».
انتقادات نعيمة أتت ألنه حسب
ترصيحها للجريدة «من املفرتض
التعليم األويل يف إطار الجمعيات
يكون مجاني او بثمن رمزي ال
يتجاوز  20درهم ،باعتبار أن
الرشاكة التي تنجز معها يف هذا
اإلطار تم عىل أساس أنها جمعية
غري ربحية ،دون الحديث عن
جمعيات تشغل حضانة وهي يف
االصل بدون رخصة وتفرض أثمنة
مرتفعة عىل اآلباء ،أتحدث عنها
انطالقا من تجربة وباألخص عىل
مدينة هوارة ،أكاد أجزم أن جميع
الجمعيات التي تسري رياض األطفال
ينطبق عليها ما قلته».

الجمعية».
ثم تحكي يامنة ،بكل حرصة عىل  6سنوات ضاعت
من عمرها « مع بداية املوسم الدرايس -2020
 2021اقرتح عيل رئيس الجمعية توقيع عقد شغل
بملغ ال يتجاوز  750درهم للشهر ،رفضت توقيع
العقد ألنه ال يتضمن ما جاء فيه من رشوط يخالف
املذكرة الوزارية وثم فسخ الرشاكة مع املديرية
اإلقليمية للتعليم بأزيالل ،وتم توقيع رشاكة جديدة
مع جمعية أباء وأولياء التالميذ بمجموعة مدارس
تفريت نايت حمزة التي أسندت لها مهمة تسيري
قسمي التعليم األويل ،وتم إبعادي ،بعد أن تم تشغيل
مربيات جديدات عن طريق القرعة».
أحست يامنة بظلم شديد ،وهي تشاهد ما يجري
أمام أعينها من إقصاء ،وطرد ،فقررت الدخول يف
اعتصام مفتوح مصحوب بإرضاب عن الطعام
أمام مجموعة تفريت نايت حمزة يف ظروف قاسية
حسب ترصيحاتها للجريدة ،بعد أن تبخرت الوعود
التي تلقتها من عدة جهات لحل ملفها.
« اتخذت هذه الخطوة من أجل انتزاع حقي يف الشغل بعد
أن تم طردي وتعوييض بمربيتني جديدتني» «تلقيت وعودا
كاذبة كان الهدف منها امتصاص غضبي ورضب عزيمتي يف
الدفاع عن حقوقي وكرامتي «.
يامنة ،ال تتوانى يف الدفاع كمربية عن أحقيتها يف البقاء إىل
جانب األطفال ،وهي تستعرض مختلف الشواهد التي تتثبت
استفادتها من عدة دورات تكوينية يف مجال التعليم األويل
مسلمة من املديرية اإلقليمية ألزيالل تثبت كفاءتها وتجربتها
يف مجال التعليم األويل.
«أنا أحب مهنتي ،أنا اآلن يف حاجة ماسة إىل الشغل ،وظرويف
االجتماعية الصعبة تحتم عيل مساعدة عائلتي ،وسأواصل
معركتي حتى اسرتداد حقي الذي تم اإلجهاز عليه» ،تقول يامنة.

نعيمة :أشخاص حولوا اجلمعيات إىل
وسيلة لالسترزاق وهضم حقوق املربيات
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سوسيولوجيا
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ما معىن أن تكون فقريا بالنسبة للسوسيولوجيا ؟

لطاملا كانت إشكالية “ :ما معنى ان
تكون فقريا بالنسبة للسوسيولوجيا
؟”  ،إشكالية تطرح امام كبار
املختصني يف سوسيولوجيا الفقر
و الهشاشة  ،و الن بعض االجابات
االجتماعية كانت تروم دائما اىل
البحث يف ثنايا الفقر من زوايا مادية بعيدة عن
ماتختص به السوسيولوجيا و االنثربولوجيا و
هو استنباط املعنى الرمزي الذي يضفيه الفقري
عىل فقره و املعنى الذي يضفى عىل الفقري عرب
أسباب فقره  ،ارتأينا اليوم ان نخصص هذه
املقالة العربية للحديث عن اثر الفقر الرمزي
الذي بدوره ينعكس اىل فقر مادي و هو الذي
كرس له كل من بورديو و لويس اوسكار عىل
سبيل الذكر ال الحرص  ،العديد من الكتب  ،و قد
ارتأو من خالل ذلك  ،تفكيك العالقة الرمزية
للبنى الثقافية يف عالقتها بنظرة الفقري لفقره ،
و هذا ما سنحاول معالجته يف هذه املقالة

التماسك االجتماعي كان ال تكون هنالك رشوة
 ،أ ال يكون هنالك غش يف مباريات التوضيف
الخ  ،فكل خلل يف سريورة االندماج داخل
املجتمع  ،من خالل مخالفة القيم  ،تقع
اختالالت  ،فالرتابط العضوي اذن هو الذي
يضمن االشتغال يف تناغم و تعاون  ،و تفكك
هذا الرتابط املرتبطة بالقيم  ،كأن تكون هنالك
بفعل االفراط يف مخالفة القيم رشوة و رسقة ،
فهذا سيؤدي حتما اىل ظهور خلل يف الجسد
االجتماعي الذي هو كل متالحم  ،و يف هذا
السياق يثري بوغام فكرة اساسية و هي انه
رغم اننا يجب ان نطور الرباديغم
السوسيولوجي لكي مطور جيدا اشكالية
فعترب اذن هذه التداخالت يف الرباديغمات
الفقر  ،اال اننا يجب ان نعود اىل االكتابات التي
الخاصة بتفسري الفقر  ،اشكاال سيدفعنا
تناولت الفقر و خصوصا كتابات كل من
مرة أخرى اىل السقوط يف مأزق نظري سنعيد
ماركس و توكفيل فهي مهمة جدا  ،النها تعترب
بفعله طرح تساؤل آخر سيكون بمثابة
من املتن املؤسسة للرباديغم الخاص بالتفكري
نافدة ستسعادنا عىل فك هذا اللغز يف عالقته
السوسيولوجي حول اشكالية الفقر و
باإلشكال االول  ،و يعتري هذا االشكال  ،اشكاال
الهشاشة  ،ففي سياق التضامن العضوي
سبق و أن طرحته الباحثة  maryz bressonو
لدوركهايم الذي ذكرناه  ،نجد توكفيل قد ركز
هي باحثة متخصصة يف سوسيولوجيا الفقر
ايضا عىل اهمية القيم من قبيل املساواة و
و الهشاشة  ،فقد سبق و ان نساءلت يف مقالة
العدالة و الحرية يف محاربة ظاهرة التفقري
لها قاىلة  :هل الفقر الزال سؤاال سوسيولوجيا
التي تهدد النظام االجتماعي  ،و لكن من زاوية
 ،و هل الزال يطرح االن ؟
نظرية اخرى نجد ان ماركس  ،قد تناول
التفاوت االجتماعي  ،الو ذي هو بالنسبة له
لالجابة عن هذا السؤال سوسيولوجيا  ،يمكننا
حقيقة موضوعية لطبيعة
العودة اىل سريج بوغام و هو
النظام االقتصادي و السيايس
من احد السوسيولوجيني العنصر المحوري
للنظام الرأسمايل  ،الذي انتج
املعارصين  ،الذين كرسوا
طبقة اجتماعية مهيمنة
جهودهم لدراسة الروابط الذي به تتمخض
المتالكها وساىل االنتاج  ،و
االجتماعية و كذا اشكالية ثقافة الفقر
طبقة مهيمن عليها لعدم
الفقر و الهشاشة و قد انتج و يتمثل في
امتالكها وسائل االنتاج  ،و هذا
كتاب غاية يف االهمية عنونه االنماط السلوكية
ما يعيد انتاج نسبة الفقراء  ،و
ب ” االشكال االساسية للفقر
لكي نجعل من النظرية
”  ،ففي هذا الصدد يقول الغير السوية
املاركسية نظرية سوسيولوجية
بوغام  ” :ال يمكن للباحثني يف و التي تكتسب
محضة  ،طبعا يف خضم ما
االنسانية
العلوم
و من التاريخ و من
نتناوله و هو اشكالية
ان
تحديدا
السوسيولوجيا
الثقافة  ،فهذا
سوسيولوجيا الفقر و الهشاشة
ينتسبوا بشكل وجيه ظاهرة
 ،وجب علينا االنتقال اىل بيار
يبدوا تعريفها للرأي واضحا ” يعني لنا ان
بورديو و هو من احد
و يكمن عمق هذه القولة  ،يف الفقير هو قبل
السوسيولوجني املعارصين الذي
ارتباطها الوطيد بهيئة ان يكون ضحية
طوروا االليات املاركسية من
الباحث التي يدافع عليها كل سلطة  ،يكون في
ناحيتهم الفلسفية املجردة اىل
من دروكهايم و بورديو يف
ناحيتها االجتماعية املرتبطة
كتاباتهما الشهرية و اوال ضحية ثقافته
بالبناء االمربيقي سوسيولوجي
خصوصا” قواعد املنهج يف
 ،فقدعمل بورديو يف كتابه إعادة
علم االجتماع  /حرفة عالم،ة
االنتاح مع بارسون  ،و طبعا
االجتماع” و التي ركزت عىل
بعد تتبع لإلحصاىيات و عرب
عالقة الباحث نظريا بتفسري الظواهر
تحليالت نظرية معمقة  ،عىل فهم كيف تنتقل
االجتماعية  ،اإلمربيقية التكوين  ،فلكي ال
ثقافة الفقر و كيف تبقى مرتسخة  ،و قد
ننزلق يف تفسري الظواهر االجتماعية بافكارنا
الحظ بورديو انه يف املدرسة ياتي نسقني
العفوية التي يمليها علينا املجتمع  ،يجب ان
متضادين  ،نسق من التالميذ الذين يحملون
نتسلح بادوات نظرية و من بني هذه االدوات
رأسماال ثقافيا كادحا متكونا من رموز و
العني اٱلبستيمولوجية و تحديدا العني
معاني عفوية ك الرزق من عند الله  ،الشيطان
السوسيولوجية ،و التي يعرفها بورديو بانها
سبب كل املصائب  ،عىل عكس اطفال و طفالت
ادوات نستقيها من تاريخ الفكر و الفلسفة
الطبقة الربجوازية الذين يكتسبون راسماال
خصوصا لكي نفهم عمق الظاهرة االجتماعية
ثقافيا برجوازيا و املتمثل يف موسيقى راقية ،
يف ارتباطها ببينة البنى الرمزية للمعاني و
كاملوسيقى الهادئة  ،معاني راقية كان سبب
ببنى املجتمع بكونه عبارة عن كل متالحم  ،و
الرزق يجب أن يكون ناتجا عن عمل جاد ،
عرب هذه الزاوية يف النظر  ،ييمكننا ان ننظر اىل
الرشور التي تقع يل هي من صنع يدي لذلكيجب
الفقري عىل أنه كائن إجتماعي عالق داخل
ان اعالجها أنا  ،و بني هذه املفارقة بني املعتقد
نسيج مجتمعي مكون من نوع معني من
الكادح و البورجوازي يقع ما سماه بورديو
شبكات الرموز املعنوية و و من نوع معني من
باعادة إنتاج الرساميل الثقافية  ،اي ان ابن
شبكة الروابط االجتماعية  ،و يف هذا الصدد
طبقة برجوازية الن لديه معاني راقية سيقى
فان الفقري حسب بوغام هو ذلك املواطن الذي
راقيا  ،ابن طبقة فقرية له معاني عشواىية
ال يشعر باالستقرار ا سواء من حيث الروابط
فانه سيذهب يف منحي املعاني التي يحملها ،
االجتماعية التي صنفها اىل ارعة يف كتابه
ففي هذا الصدد يقول بورديو  ،يف كتابه إعادة
الرابط االجتماعي و ال من حيث ارتيباطه
اإلنتاج ” التالميذ املنحدرون من أصول
باملستوى املادي  ،الذي يجب ان يوفره له الواقع
بورحوازية يدرسون اآلداب القديمة و لغاتها
من ضمانات لتدبري حارضه و مستقبله  ،و
منذ املرحلة الثانوية  ،باإلضافة اىل ان وسطهم
تعترب هذه النتيجة التي توصل لها بوغام نتيجة
العاىيل يمكنهم من إتقان اللغة  ،و إمتالك
مستخلصة و مستنبطة بعمق من كتابات
إستعدادات و عادات ثقافية و مهارات فكرية و
اميل دوركهايم  ،فرغم ان دوركهايم لم يفكر
شخصية مرشوكة إجتماعيا  ،تجعلهم أكثر
يف اشكالية الفقر و الهشاشة ،إال أنه اسايس يف
إستعدادا للتفوق املدريس  ،إضافة اىل رشوط
فهم اثر تفكك الروابط االجتماعية و التماسك
الحياة داخل داخل املنزل  ،امللبس وساىل
االجتماعي يف الفقر و االنحراف  ،فلكي يكون
الرتفيه االمكانات املادية و الرمزية التي ترفع
املجتمع متماسكا حسب دوركهايم يجب
التفوق – بورديو اعادة االنتاج – صفحة ” 15
العمل عىل املعايري و القيم التي تساهم يف
 ،و هنا نحيل أيضا اىل كتابه الهيمنة الذكورية

انتاج الثقافة اللغوية هي الطقوس
الرمزية كنوعية االكل و الرواىح و
االصوات ،اي كل ما كان موجودا مع
تلك االفكار من طقوس املحتمع ،فان
رشب الشاي مثال رغم انه يبدوا للبعض
سلوكا عاديا  ،لكنه يف االصل طقس من
من اجل فهم معنى االستعداد الذي
الطقوس الثقافية الذي يعيد انتاج ثقافتك
ذكره يف قولته هذه ،و يمكننا ان
التي اكتسبتها  ،و القطع مع هذه الطقوس
نخترص مفهوم الهابيتوس عىل النحو
مثال  ،كأن يهاجر الفرد سواء انثى او ذكر اىل
االتي  ،فكل مولود او مولودة تلفظ يف
رقعة جغرافية ال تتوفر مطلقا عىل هذه
رقعة جغرافية  ،تجد ان هناك
الطقوس الثقافية التي كان عالقا
نسق من االفكار اللغوية
فيها و التي تزامن نوعية من االلفاظ
السابق عليها  ،و الذي يحدد
و االفكار ،فان تلك االلفاظ اذن
مسار سلوكاتها  ،فباملغرب
التي منها تتكون الثقافة و منها
مثال نجد حشومة عيب حرام
تتكون املفارقات بني ثقافة
ال تفعيل هكذا  ،ا فعل انت
الفقري و ثقافة الغني ستتالىش،
هكذا  ،فكل هذا هو عبارة عن
و ستتغري سلوكات االفراد الن ما
راسمال لغوي منه تتكون
يحكم السلوكات هي الفاظ و
الثقافة  ،و بمجرد ان تلقن
جمل تتزامن مع طقوس سواء
هذه االفكار للمولود او
كانت اكال او حركات او روائح او
التنشىة
عرب
املولودة
اصوات  ،و هكذا نكون قد اجبنا
االجتماعية  ،يصبح هنالك
سوسيولوجيا عن كيف ان الفقر هو
تطبع داخل دماغ الفرد  ،فهذه
قبل ان يكون ماديا يكون فقرا من
االفكار اذن تنتقل من الخارج
الناحية الرمزية  ، ،فان الفقر الرمزي
حسب تعبري دوركهايم اىل الداخل
اذن هو مرتبط بالطقوس و بالرموز
لتصبح  ،حسب بورديو تطبعا
سواء اللغوية او الرمز
اجتماعيا او باالحرى
املعنوي الخاص بمجتمع
حسب تعبريه الدقيق :
معني  ،و يعترب الفقري
الهابيتوس  ،و نعني
املادي هو الفقري رمزيا،
بالهابيتوس هنا كل
و لكي نتجاوز الفقر
االفكار الثقافية التي
املادي يجب ان نتجاوز
تتحول عرب ترسخها يف
الفقر الرمزي  ،الن الفقري
الدماغ اىل استعداد و سلوك
قبل ان يكون ضحية سلطة
دوركهايم فلكي
إجتماعي خاص بمجتمع معني ،
يكون ضحية ثقافته التي
كان تصبح كلمة حشومة مثال
توازنا
نحقق
يحملها و ضحية طقوس
نظام يف السلوك  ،يتحول اىل للمجتمع يجب
تعيد انتاج تلك الثقافة  ،و
طأطأت االنثى لراسها أو لباسا
من خالل كل هذه املقاربات
كاللباس الطويل الخ أو خشونة ان يكون هنالك
التي حاولنا ان نقوم بعرضها
موجهة للذكر “حكم تصيب ما التحام من حيث
 ،نجد ان يف املتن التي تناولت
طلق”  ،فهذه االستعدادات مثال بنية الجسد
الفقر نصوص لها اهمية
تتحول اىل سلوكات كأن يبتعد االجتماعي ،اي ان
كربى يف فهم البنى الرمزية
الذكر عن االنثى بدعوى فكرة
التي سبق و ان ارشنا لها
سنسقط يف الحشومة  ،او أن القيم او ثقافة
حول اشكالية الفقر و هنا
يرىض بائع معني ببيع أشياء الفقير يجب ان
نفتح الباب أمام نصوص كل
ايضا
ثانوية يف االسواق ال تعود عليه تكون هي
من زيمل و اوسكار لويس
باي نتائج مادية  ،بدعوى ان ثقافة الغني ،
التي حاولت ان تفهم ثقافة
الدين دعى اىل التجارة  ،أو أن
الفقر و الهشاشة  ،و هي
ينقطع عىل االفراد عن التعليم و هذا من اجل
التي ستكون قيد دراستنا
بدعوى ان كل العلوم يف الدين ان يكون هنالك
يف سياق حديثنا عن أثر
االسالمي  ،و أن الغاية ليست يف توازن.
الثقافة و الرموز يف خلق
أن يرتقي الغقل البرشي بالفكر
الفقري مع بورديو  ،نجد ان
بل الغاية بالنسبة لهم هو ان
هناك متن حاول ان يكرس له اوسكار لويس
يتاجر االنسان العربي و ان يعتمد عىل ذاته  ،و
جهده ليجيب عنه  ،و هو املتمثل يف ثقافة الفقر
هنا نشري اىل كتاب سوسيولوجيا االنقطاع
 ،فهل يمكن حقا للفقراء ان ينتجوا ثقافة عىل
املدريس لعبد الرزاق أبالل  ،فمثال نجده يقول يف
ضوء وضعيتهم اإلجتماعية  ،و ما الذي يميز
الصفحة  ، 159من كتابه سوسيولوجيا
هذه الثقافة عن الثقافة العامة ؟
اإلنقطاع املدريس ” من خالل املقابالت التي
أجريناها مع أرس املنقطعني ،تبني لنا أن نسبة
يف البداية و كما تعلمنا من الدروس املنهجية يف
األمية مرتفعة يف صفوف اآلباء ”  ،فهنا نفهم
الفلسفة و السوسيولوجيا و العلوم االنسانية
بان الحانب املعريف يف الحياة العربية  ،هو يشء
جمعاء  ،أن لكل حقل من األفكار خلفية
ثانوي او باالحرى هو أمر ال قيمة له  ،ليس الن
إبستيمية تحدد نوعيتها  ،فلكي نفهم قضية
التعليم لن يجدي نفعا  ،بل ان يف اعتقادهم
معينة من ناحيتها املعرفية ال العفوية  ،يجب
يجب ان نقلد ما كان يف معتقدنا الديني و هو
ان تكون لنا أدوات نظرية تؤطر مسارنا ،
التجارة النها مصدر حالل  ،افضل من العديد
ففي هذا الصدد كانت الوسكار لويس خلفية
من االعمال  ،فيعترب دافع الفقر الرمزي اذن
يف النظر اساسية  ،يقول فيها أنه ال يمكن
حسب بورديو  ،نتيجة اجتماعية و ثقافية
محاربة الفقر اال بعد تشخيص ثقافة الفقر و
بامتياز نكتسبها و تصبح عبارة عن طريقة يف
ثقافة الفقراء  ،و نقصد بالثقافة هنا مجموع
الرؤية للحياة  ،و هنا يتقدم بورديو اكثر ليقول
التصورات و التمثالت و املعايري و العادات
لنا ان سبب اعادة انتاج ألفاظ و جمل الفقر
و أنماط العيش  ،و خصوصا الفكر السالفة
التي منها تتكون الثقافة  ،يف ان االفراد عالقون
الذكر التي عرضناها مع بيار بورديو و هي
يف طقوس وازنت الجمل الثقافية التي تطبعوا
عالقة الهابيتوس الذي هو كل ما تعودنا عليه
بها جتماعيا  ،فمادم االنسان اذن  ،عالق داخل
و انشئنا عليه  ،باالستعداد الالشعوري للرؤية
طقوس زامنت االفكار التي سمعها  ،كان
بهذه العادة اىل الحياة االجتماعية  ،اي اإلجابة
تسمع االنثى إرتدي الحجاب يا فتاة النه من
عن كل ما يمكن ان اتعرض له يف يومي بهذه
تقاليدينا و ديننا متزامنا مع االذان و مع
االفكار التي تطبعت بها  ،و طبعا بورديو ينعث
الصالة و مع نوعيات االكل و الرشب الثقافية
هذه العالقة بالحس العميل  ،فالحس العميل
كالشاي الخ  ،فسيعاد انتاج جملها هذه التي
هو الرابط بني الهابيتوس الذي هو استعداد
تحكم سلوكاتها كلما سمعت اآلذان او كلما
ال شعوري مستنبط من كل ما أنشىت عليه ،
رشبت الشاي ..الخ  ،النه ما دامت هذه
مرتبط بمثريات الواقع االجتماعي  ،كان اقول
الطقوس كالصالة و االذان و نوعية االكل و
ان الله مع الصابرين لكي ابرر فقري  ،حينما
نوعية السلوكات موجودة و يسمعها الذهن
ال أجد عمال  ..الخ  ،فدور السوسيولوجي اذن
فان كل االفكار اللغوية – الثقافية التي زامنتها
هو الوقوف عىل ملاذا يحمل الناس هذا املعنى
كارتدي الحجاب ،الله مع الصابرين  ،الرزق من
للموضوع  ،و ذلك عرب طرح اشكالية كربى و
عند الله …الخ  ،ستبقى قائمة  ،الن ما يعيد
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هي كيف يشكل الفقري هذا املعنى الثقايف
حول ذاته بكونه فقريا ؟
فقبل السري يف تفكيك املوضوع  ،يمكننا
البدأ يف البداية بالثقافة  ،معرفني اياها
بأنها تفاصيل دقيقة يف حياتنا اليومية
ينتجها االفراد لكي ينظموا عملهم
االجتماعي  ،فالتمثالت االجتماعية تنظم
التفاعالت االجتماعية  ،و هنا نحيل اىل
مساهمة تقدم بها د ربيع اوطال حول
جاىحة كورونا  ،تناول فيها التمثل
االجتماعي يف زمن كورونا  ،بحيث ان
الفريوس فرس يف املخيال املغىربي عىل انه
جند من جنود الله  ،و ان الله هو الوحيد
الطبيب  ،و قد رصد االستاذ اوطال كيف
ان هذه الفكرة تحولت من تمثل اىل سلوك
و تفاعل  ،فجعلت من االفراد يهللون يف
البيوت داعيني الله لوحده لينقذ املوقف ،
اذن فالثقافة هي مجموعة من التمثالت
التي تنعكس يف انتظام داخيل بالجسد
 ،اىل استعدادات تتحول بدروها اىل
سلوكات اجتماعية  ،و بذلك فقد انتقد
اوسكار لويس املقاربة الكمية ملعالجة
الفقر  ،و قد سلم انه لكي نحسن وضعية
الفقراء يجب ان نشتغل عىل هذه الثقافة
التي ينتجها الفقراء  ،و قد صاغ بذلك
اوسكار مفهوم ثقافة الفقر culture de
 ، la pauvretéمعتمدا عىل دراسة بعض
الجماعات التي انترشت داخلها ظاهرة
الفقر  ،مؤمنا يف الوقت ذاته بفكرة انه ال
توجد ثقافة واحدة  ،بل ان هناك ثقافات
فرعية  ،تختلف طبعا بني الطبقات  ،و
تتشكل هذه الثقافة حينما يكون هنالك
معدل عايل للبطالة ،و انخفاض لألجور
 ،و يف هذا السياق يعرف لويس أوسكار
ثقافة الفقر بكونها  ” :مختلف املعايري
و انماط السلوك التي طورها األفراد تبعا
الصلهم اإلجتماعي و ردا عىل وضعيتهم
اإلجتماعية الهامشية ” و يف االن ذاته
تعترب هذه الثقافة حسب اوسكار بمثابة
مكيف  ،يجعل الفقراء يتأقلمون مع
وضعيتهم يف مجتمع طبقي راسمايل
 ،فهي اذن و طبعا تماشيا مع كل ما
ذكرناه سالفا و خصوصا مع بورديو
 ،انها اذن عبارة عن آليات تربيرية –
ثقافية ينتجها الفقري لكي يتجاوز
فقدان االمل و الياس  ،و ما يميز هذه
الثقافة اذن  ،هو انها تعيد انتاج ذاتها
فهي ثقافة مستمرة  ،و االكثر من ذلك
انها تنتقل من حيل اىل جيل  ،و كتاب
بيار بورديو الورثة مهم يف هذا السياق
لفهم كيف ان الهابيتوسات و الرساميل
الثقافية تنتقل عرب الطبقات  ،فالفقراء
حسب اوسكار هامشيون النهم ال
يشاركون يف الشأن العام و يف املؤسسات
االجتماعية  ،و هذا ما يولد لديهم شعور
عدم االنتماء و الخوف و الشك الخ  ،و
يتميز الفقري حسب اوسكار لويس
بضعف يف املداخيل ،و نقص يف رأس
املال و االستدانة  ،créditاالقرتاض من
الجريان و من الصيدلية و من الدكان
الخ  ،فهذا الفقر اذن حسب اوسكار
يولد كرها للمؤسسات األساسية للعدل
و للرشطة و للتعليم و الصحة ،و يكفي
ان نعود اىل ما وصفته االرهاصات
االوىل للسوسيولوجيا كشارل دوفوكو
و مولريياس و سيكونزاك الذي قدمو
دراسات اثنوغرافية حول الشعب املغربي
الذي كان دائما يف تطاحن مع املخزن ،
فال يجب ان ننىس يف صدد حديثنا عن
هذه الدراسات االثنوغرافية ،ان لويس
اوسكار قدم لنا ايضا دراسة اثنوغرافية
و هي  ، les enfants de sanchezفقد
عمل عىل نقل معلومان اساسية عرب
منهج تاريخ الحياة  ،الذي يبتغي اعادة
احياء تجربة االخرين ،فقد استجوب اكثر
عدد ممكن  ،فقد تحدثوا عن ” املشاكل
و العقد و املوت و الخيانة و العنف و
االنحارف و االجرام و االمل يف حياة
افضل – خالد طحطح – ثقافة الفقر يف
حقل االنثريولوجيا – مؤمنون بال حدود
” ،فبالنسبة الوسكار لويس اذن ثقافة
الفقر تختلف من مجتمع اىل اخر  ،و قد
ميز اوسكار لويس بني ثالثة عنارص

مهمة لثقافة الفقرH ،ولها انه يكون
هنالك مستوى تعليمي هزيل و هنا نحيل
اىل كتاب سوسيولوجيا االنقطاع املدريس
لالبالل و هي دراسة حول املغرب  ،ملعرفة
كيف ان االطفال يكونو مستعيدن رمزيا
و ال شعوريا عرب كل ما يسمعونه من
ثقافة الفقر ” نتا راجل راك بحال الفاس
الش غاضيع الوقت سري خرج عري
عىل كتافك و جيبها بعرقك  ،راك راجل
راجل سوا بالوظيفة و ال بال الوظيفة
” و االنثى ” انت ماعندك ماديري بيش
قراية و بال يش خروج كاع  ،تعلمي
الشقا و الطياب تا يصيفط ليك الله
يش راجل” فهذه الخلفيات الرمزية يف
التفكري هي جوهر ثقافة الفقر فهي من
تجعل من الفرد ال يعي من هو  ،بكونه
كائن برشي له الحق يف التعليم و الحق
يف الصحة و الحق يف االنتاج ،العنرص
الثاني و هو عنرص ممتد عن االول
فمادام يف عمق املواطن حقد تاريخي عىل
العمل املؤسساتي و انتصار للفردانية و
العمل الفردي  ،فان القدرة عىل العمل
الحماعي ستتالىش و العمل الفردي
هو عمل يفتقر اىل التخطيط الدقيق و
هذا ما يجعل من الفرد مهددا يوما ان
يعيش يف الفقر ،و العنرص الثالث و هو
العنرص املحوري الذي به تتمخض ثقافة
الفقر و يتمثل يف االنماط السلوكية الغري
السوية و التي تكتسب من التاريخ و من
الثقافة  ،فهذا يعني لنا ان الفقري هو قبل
ان يكون ضحية سلطة  ،يكون يف اوال
ضحية ثقافته  ،فمن الثقافة يتمخض
الفقر و هذا ما بيناه مع بورديو سابقا
 ،و هنا نحيل اىل كتاب غاية يف األهمية و
هو كتاب عبد الله حمودي الشيخ املريد
 ،الذي بني فيه ان ما يجعل الفقري يعيد
انتاج حرمانه هو ثقافته  ،فاملغربي مثال
عالق بني مستووين  ،مستوى الرشعية
الدينية التي يتبناها الفكر املغربي  ،و
التي تؤمن مثال بافكار كديننا صالح لكل
زمان ومكان و هذا ما يجعل من املغربي
يعترب العلوم شيئا ثانويا  ،او ن الله مع
الصابرين و الله خلق الفقري و الغني
ليبتيل الفقري و ليبتيل الغني  ،و هذا
ما يجعل ثقافة الحرمان تعاد انتاجها
ليس بسبب االصل الديني و هو القرآن
 ،بل نتاج ما سماه اركون التأويالت
الربغماتية للنص الديني  ،فلفكرة ان
الله خلق الفقري و الغني غايات اخرى ،
تدخل فيما سلطوي سيايس  ،عالوة عىل
ذلك حسب حمودي هناك عامل التاريخ
 ،فالعرب عرب تاريخهم كانوا يحاربون
الفكر و النهضة و تطوير الثقافة  ،و
هنا نشري اىل سقراط العرب و هو ابن
رشد الذي حرقت كتبه  ،بسبب عقالنيته
يف التفكري و محاولته ان يوازن بني العقل
و الرشيعة و هنا نشري اىل كتابه فصل
املقال  ،فكما قال د محمد عبد الجابري
يف الفصل الثامن من الجزء االول من
مرشوعه نقد العقل العربي  ،ان العقل
العربي هو عقل مستقيل بسبب انتسابه
اىل املتعايل وحده  ،فهو غري موجود يف
االرض  ،النه يعيش يف املتعايل  ،فسبب
رزقه بالنسبة له هو ناتج عن الله و
النتييجة ناتجة من عند الله  ،و يف وجوده
يقول اعوذ بالله من قولة أنا و هذا ان دل
فانه يدل عىل ان الفقر االسايس باالوطان
العربي ،و هو الفقر الرمزي للفكر ،الذي
لن يتغري اال ان استطاع العربي ان يتجرأ
كما قال كانط عىل استخدام عقله يف
فصل االمور الغيبية التي يؤولها رجال
الدين عن حياتهم االجتماعية  ،فهذه
التوايالت تخلق ثقافة تجعل الفقري يربر
فقره املادي و يجعله كما يقول غيدنز
موجودا دائما يف القاع و يعاد انتاجه  ،و
نعني بالقاع هنا املستوى الهاميش من
املجتمع  ،و هنا نعود اىل دوركهايم فلكي
نحقق توازنا للمجتمع يجب ان يكون
هنالك التحام من حيث بنية الجسد
االجتماعي ،اي ان القيم او ثقافة الفقري
يجب ان تكون هي ايضا ثقافة الغني  ،و
هذا من اجل ان يكون هنالك توازن.

التنوع البيولوجي جببال األطلس الكبري األوسط:
أدواره اإليكولوجية وسبل احلفاظ عليه
عبد الرزاق العالمي*
تمتد جبال األطلس الكبري األوسط عىل طول إقليم
أزيالل ،وجزء من إقليم بني مالل .فالتنوع البيولوجي
يف هذه املنطقة غني مع تنوع كبري يف النظم
اإليكولوجية واألنواع الحيوانية والنباتية.
ويعد التنوع البيولوجي للمنطقة اسرتاتيجيا ،بسبب
أدواره االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتنوعة،
وتمثل الغابات ربع املساحة اإلجمالية لـألطلس
الكبري األوسط ،حيث تعترب مصدرا مبارشا لعيش
عدد مهم من السكان املحليني ،كما تعد مصدرا مهما
للموارد الطبيعية يف املغرب من خشب ومنتوجات
غابوية متنوعة ذات أهمية اقتصادية قصوى.
وتتضمن املنطقة عددا من أهم وديان املغرب،
وخاصة وادي العبيد ووادي أحنصال وأسيف ملول
ووادي األخرض ووادي تساوت ،والتي تعد أهم روافد
وادي أم الربيع .وقد سمحت اإلمكانات املائية الهائلة
لهذه األنهار ببناء عدد كبري من السدود التي تعترب
مصدرا ملياه الرشب والري وللطاقة الكهربائية،
وموردا اقتصاديا هاما لقسم كبري من سكان املغرب.
كما تزخر هذه الجبال بعدد كبري من املعالم الطبيعية
واملواقع السياحية واملواقع ذات األهمية البيئية،
واملواقع ذات األهمية الجيولوجية املواتية لألنشطة
السياحة والرياضات الجبلية ولإلستغوار.
وبسبب موقعه الجغرايف وطابعه الجبيل ،يتميز
األطلس الكبري األوسط بتنوع يف األوساط الطبيعية
وبوجود عدد كبري من األنواع النباتية ،ونذكر منها
عىل سبيل املثال ال الحرص غابات البلوط األخرض
والصنوبر والعرعار ونباتات استثنائية كنبتة الزقوم
التي ينحرص تواجدها يف العالم يف هذه املنطقة.
كما تعد هذه الجبال موطنا ملجموعة متنوعة من
األنواع الحيوانية .يتواجد بها أكثر من أربعة وعرشون
نوعا من الثدييات الربية ،وأكثر من مائة نوعا من
الطيور وأكثر من ثالثني نوعا من الزواحف وحوايل
ستة أنواع من الربمائيات ،كما تضم عددا كبريا من
الحيوانات الالفقارية وأغلبها لم تتم دراسته لحد
اآلن .ويف هذه الجبال تمت مشاهدة بعض الحيوانات
آلخر مرة يف الطبيعة باملغرب ،وخاصة الفهد واألسد
الرببري .ومن بني الحيوانات املهددة باملنطقة نذكر
بصفة خاصة قرد «املاكاك» الرببري ،والضبع
املخطط ،والقضاعة ،وغزال كوفييه ،والزريقاء،
والقط الربي ،والكبش الرببري ،وفأر العشب الرببري،
والنرس األسمر ،والنرس امللتحي ،والعقاب الذهبي.
وخالل الخمسة عرش سنة األخرية ،قمنا كفريق بحث
بجمع معطيات حول التنوع البيولوجي باألطلس
الكبري األوسط وحول تأثري اإلنسان عىل األوساط
الطبيعية والغابات بهذه املنطقة .وتم إجراء أبحاث
حول األوساط البيئية وحول أنواع حيوانية عدة
وخاصة قرد «املاكاك» الرببري والحيوانات املفرتسة
وتأثري اإلنسان عىل السلوك عند عدد من األنواع.
ويف إطار هذه األبحاث تم اكتشاف الذئب الذهبي
ألول مرة بإقليم أزيالل ،بعدما أكد باحثون آخرون
وجود هذا النوع بجبال الريف واألطلس املتوسط،
وقد تم نرش نتائج هذه األبحاث يف مقاالت علمية
بمجالت عاملية محكمة ،كما أثبتت هذه األبحاث
أن هناك انقراضا رسيعا للثدييات يف جبال األطلس
الكبري خالل النصف الثاني من القرن العرشين،
حيث انقرضت ستة أنواع من الثدييات وتم تسجيل

صورة جلثة ذئب مذهب مبنطقة بين عياط بإقليم أزيالل وتعترب أول مشاهدة
ميدانية تؤكد وجود هذا النوع باألطلس الكبري األوسط .ويعترب هذا النوع
غري مرغوب به من طرف السكان بسبب افتراسه للحيوانات الداجنة ،وخاصة
الغنم واملاعز .لكن بينت أحباثنا أن هذا النوع له إجيابيات وأدوار إيكولوجية
ال حتصى ككونه احليوان الذي ميكن أن حيد من تكاثر اخلزنير الربي عرب
افتراسه لصغارها ،وبالتايل احلد من ازدياد اعدادها ،كما أنه يساهم يف تنظيم
ساكنة الزواحف واحلشرات والثدييات األخرى.

تراجع مهول ألعداد أغلب األنواع األخرى التي ال تزال
تستوطن هذه املناطق.
وبينت نتائج هذه األبحاث أثار انقراض بعض األنواع
عىل األوساط البيئية ككل ،ومدى دور السكان
املحليني يف الحفاظ عىل الكائنات الحيوانية والنباتية،
كما أكدت الدراسات امليدانية واملعطيات املحصل
عليها من السكان ،بأن انقراض الثدييات له عواقب
سلبية عىل املنظومة البيئية ككل .فمثال أدى انقراض
الثدييات املفرتسة إىل تزايد مهول يف أعداد الخنزير
الربي الذي يحدث اآلن أرضارا جسيمة باألوساط
البيئية واملحاصيل الزراعية ،ويهدد سالمة السكان
القاطنني قرب الغابات بفعل تغري سلوكه الطبيعي إذ
أصبح هذا الحيوان عدوانيا.
لقد أكدت هذه الدراسات واألبحاث ،بأن العامل
البرشي يعترب من أهم املخاطر التي تهدد الحيوانات
الربية ،ملا يسببه من أرضار بأوساط عيشها من
جهة ،وعرب اإلخالل بنمط عيشها من جهة أخرى.
لذلك قمنا كفريق بدراسة إليجاد سبل للرفع من
مداخيل السكان بغية تخفيض اعتمادهم القرسي
عىل الفالحة والرعي للعيش.
وأكدت دراسة التنوع البيولوجي لنباتات املنطقة،
أن هناك أكثر من ثمانون نوعا نباتيا بريا يستعمل
ألغراض طبية ،من بينها ثالثون نبتة شائعة
االستعمال يف املغرب ويف العالم ،والتي يمكن أن
تذر مداخيل بديلة للسكان ،رشيطة احرتام الطرق
املناسبة لقطف كل نوع وعدم اإلرساف يف جنيها.
وعىل ضوء معطيات هذه الدراسة ،تم تقديم توصيات
وطرق عملية لالستخدام املستدام للموارد الطبيعية،
وذلك بوضع برامج متكاملة تأخذ بعني االعتبار
آراء ومصالح السكان املحليني وتضع الحفاظ عىل
التنوع البيولوجي غاية كربى يف الربامج واملخططات
التنموية املتعلقة بالتنمية واملوارد الطبيعية باملغرب.
فجبال األطلس الكبري األوسط تتميز بتنوع بيولوجي
وجيولوجي غني ومتنوع .فهي تضم آثار أقدام
مشهورة ومذهلة للديناصورات والعديد من رواسب
عظام لألنواع حيوانية منقرضة ذات أهمية علمية
بالغة .كما أنها تتميز بتنوع بيولوجي كبري يف املوارد
الطبيعية واألنواع النباتية والحيوانية مع وجود العديد
من املنتجات املحلية ذات الصلة القوية باإلقليم ،والتي
يمكن أن تكون مرتكزا لتنمية اقتصادية واجتماعية.
وبالتايل أصبح من املهم الرشوع يف مشاريع تنموية
وخاصة السياحة البيئية والسياحة الجيولوجية
والسياحة الجبلية املستدامة واإلستغوار.
كما يمكن تشجيع زراعة النباتات الطبية وإنتاجها
بغية التخفيف من حدة الفقر .واملساهمة يف التثقيف
البيئي ورفع وعي السكان املحليني حول األدوار
البيئية واالقتصادية للتنوع البيولوجي ،مما سيمكن
السكان والسلطات والجمعيات املحلية من املساهمة
يف الحفاظ عىل التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية
واملوارد الطبيعية.
* دكتور يف علم البيئة وباحث حول التنوع البيولوجي وعضو
اإلحتاد العاملي حلماية الطبيعة

صورة لقرد «املاكاك» الرببري مبنطقة أوزود باألطلس الكبري
األوسط .وهذا النوع مدرج ضمن األنواع املهددة باالنقراض
يف الالئحة احلمراء لإلحتاد العاملي حلماية الطبيعة .ومن أهم
املخاطر اليت هتدده باالنقراض تراجع الغابات وتأثري اإلنسان
على سلوكاته الطبيعية والقبض عليها قصد استعماهلا يف األماكن
السياحية أو املتاجرة هبا أحيانا .ويعترب هذا القرد مكونا رئيسيا
لنظام البيئية وله أدوار إيكولوجية عديدة يف جتديد الغابات
واحلفاظ على صحتها ودميومتها ،كما يلعب دورا اقتصاديا لكون
تواجده هبذه املناطق يشجع السياحة البيئية وبالتايل خمتلف
األنشطة االقتصادية األخرى.
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املرتكزات البيداغوجية ملقاربة التدريس بالكفايات
مشكال حقيقيا يواجهه
تستوجب مقاربة التدريس بالكفايات التخيل
ويشعر بدافع إىل بحث هذا
عن البيداغوجيات التقليدية املتمركزة حول
املشكل من أجل ايجاد حل
املعرفة واملدرس  ،واإلعتماد عىل أخرى نشطة
مناسب له.
فعالة تستند إىل طرائق التنشيط وتقنياته،
العائق :يعني أن الفرد
ودينامية الجماعة ،وتتمركز حول املتعلم،
اليستطيع استعمال نماذجه
ومن أهم هذه الببداغوجيات نجد البيداغوجيا
املألوفة واليتوفر عىل خطة
الفارقية ،وبيداغوجيا حل املشكالت و
جاهزة قادرة عىل أن تساعده
بيداغوجيا الخطأ ،وبيداغوجيا املرشوع
يف حل املشكل
وبيداغوجيا التعاقد واللعب...وبما أننا تطرقنا
االستقصاء :إنه الدافع الذي
يف مقال سابق للبيداغوجيا الفارقية ،فإن هذا
يحفز الفرد يجعله يبحث عن
املقال سنحاول فيه القاء الضوء عىل بعض
حسن
طرق ملعالجة املشكل
البيداغوجيات األخرى التي نعتربها تشكل
حل املشكالت :عملية تحليل وضعية ومعلومات
مرتكزات أساسية ملقاربة التدريس بالكفايات
معينة واستخراج سلسلة وضعياتها األولية
ونظرا لكثرة ما يتطلبه املوضوع من كم
وتوضيح خطاطة العالقات الرياضية
املعارف فإننا لن نتطرق لجميع البيداغوجيات
بينها ووصفها ثم استعمال هذه العالقات
يف هذا املقال بل سنركز عىل بيداغوجيا حل
وخصائصها للحصول عىل معلومات( .الكايف
املشكالت وبيداغوجيا الخطأ وبيداغوجيا
ص)274
املرشوع يف حني سنخصص مستقبال مقاال
وعموما يجمع أغلب الباحثني عىل أن حل
آخر لبيداغوجيا التعاقد واللعب ،ويف كل
املشكالت هي تلك العمليات التي يستطيع
األحوال يبقى النقاش النظري املتعلق بهذه
الفرد بواسطتها استخدام موارده الذاتية التي
البيدغوجيات غري كايف ولن يكتيس قيمة إال
تتشكل من معارفه وخرباته وتجاربه املكتسبة
من خالل التطبيق واملمارسة وذلك من خالل
السابقة ومهاراته للتوصل إىل حل مرتقب
دمج معطياته يف عملية تخطيط وتدبري
تتطلبه وضعية جديدة او مألوفة وتتكون
وتقويم العملية التعليمية التعلمية وهو ما قد
هذه العمليات من العنارص التالية  :االجراءات
يشكل أمرا حاسما يف تملك هذه البيداغوجيات
واملناهج واالسرتاتيجيات املستعملة إليجاد
واستيعابها استيعابا جيدا.
حل… إن بيداغوجيا حل املشكالت هي مجموع
بيداغوجيا حل املشكالت
التقنيات البيداغوجيا التي
يجمع الباحثون يف مجال
تجعل التالميذ يف وضعية
الرتبية والتكوين عىل أن
تدفعهم إىل البحث عن
بيداغوجيا حل املشكالت
تعد حل المشكالت
حلول للمشكل فالتالميذ
اسرتاتيجية ناجعة ،ومنتجة
يواجهون وضعية املشكل
لتدبري سريورة التعليم والتعلم يتأسس على
غالبا ما تدفعهم اىل
يف املواد الدراسية كلها،
وذلك من خالل اإلرتكاز عىل فلسفة تسعى
اإلحساس بالحاجة إىل
البحث عن حلول .إنهم
ضوابطها اإلجرائية
واملنهجية ،الى تحقيق
يقدمون أجوبة تكون غالبا
وعىل مستويات صيغ التواصل
عبارة عن فرضيات بسيطة
والتفاعل داخل جماعة الفصل أعلى درجة من
أو مقرتحات أولية لكن
الدرايس ،وهو ما ذهب إليه عبد
الكريم غريب يف كتابه الكفايات تكيف الفرد مع مع تقدم البحث والدراسة
أجوبتهم
يفحصون
اكتسابها،
واسرتاتيجية
وهو
محيطه
ويختربون فرضياتهم ،من
حيث يرى أن بيداغوجيا حل
خالل أنشطة مثل القيام
املشكالت تعترب من األساليب نفس المعنى
إنجاز
باستطالعات،
تكوين
لعملية
املالئمة
الكفايات ،خاصة وأن حل الذي تنشده
تجارب االتصال بالوثائق
...ويف األخري يقومون
املشكالت يتأسس عىل
فلسفة الكفايات لهذه
النتائج ويحددون الحلول
تسعى اىل تحقيق أعىل درجة
أو القرارات املتفق عليها.
من تكيف الفرد مع محيطه اإلعتبارات
تطبيق بيداغوجيا حل
وهو نفس املعنى الذي تنشده
اعتبار
تم
املشكالت يف الفصل
الكفايات لهذه اإلعتبارات تم
الدرايس.
اعتبار بيداغوجيا حل
املشكالت بيداغوجيا حل
لتطبيق بيداغوجيات حل
نموذجا بيداغوجيا يركز عىل
املشكالت أثناء العملية
فاعلية املتعلم يف بناء تعلماته
المشكالت
التعليمية التعلمية البد
عرب سريورة من األنشطة
للمدرس من إعتماد
التعليمية التعلمية التي تتجه نموذجا
خطوات منهجية تعتمد
نحو حل مشكالت مطروحة
عىل املتعلم أو مجموعة من بيداغوجيا يركز
مبدأ التدرج عرب مراحل.
املرحلة األوىل هي مرحلة
املتعلمني.وقبل تناول
أسس على فاعلية
تحديد املشكلة و صياغة
وتطبيقات بيداغوجيا حل
األهداف :والهدف من
املشكالت البأس أن نتوقف عند المتعلم
إثارة
الخطوة
هذه
املفاهيم التالية:
الحوافز الداخلية للتالميذ
مفهوم املشكل :يعترب املشكل
باملشكلة
وتحسيسهم
وضعية يواجهها الفرد دون
من خالل التعبري عنها
أن تكون لديه خطة ومنهجية
وصياغتها حيث يقوم املدرس بخلق ظرف
تساعده عىل إيجاد الحل بمعنى وضعية يؤدي
أو وضعية تساعد التالميذ عىل اإلحساس
فيها الفرد أو الجماعة مهمة دون اإلسرتشاد
باملشكلة وطرحها ،مع البحث عن روابط بني
بخطة من املمكن اتباعها ألداء املهمة بنجاح
األهداف التي يريد تحقيقها من املقرر واألهداف
وقد يعني املشكل كل مايستدعي من الفرد بناء
التي وضعها التالميذ لحل مشكلة ،أما املرحلة
جواب أو عملية تنتج أثرا يعكس حال معينا،
الثانية فهي مرحلة صياغة الفرضيات،
ويرى الباحثون يف علوم الرتبية أن لكل مشكل
والهدف من هذه املرحلة هو تنمية القدرة
ثالث معايري هي التقبل ،والعائق واالستقصاء.
عىل التجريد والتفكري حيث يصغي املدرس اىل
التقبل :يعني أن الفرد يقبل املشكل باعتباره

منطلقا ومحركا لعمليات التعليم والتعلم.
األجوبة التي يقرتحها التالميذ
من الناحية النظرية تستند معالجة الخطأ
ويشجعهم عىل صياغتها
إىل مبادئ علم النفس التكويني ومباحث
وتحديدها وعليه أن يبتعد عن
ابستيمولوجيا «باشالر”؛ فهي تدرج تدخالت
أسلوب اإلستهزاء من األجوبة
املدرس يف سريورة املحاولة والخطأ ،حيث ال
البسيطة التي قد يقدمها بعض
يقىص الخطأ وإنما يعترب فعال يرتجم نقطة
التالميذ ،يف املرحلة الثالثة هي
انطالق التجربة املعرفية ،وعموما يتفق
مرحلة اختبار الفرضيات
أغلب الباحثني يف مجال الرتبية عىل القيمة
التي يقدمها التالميذ والهدف
االسرتاتيجية للخطأ يف تاريخ البناء العلمي
من هذه املرحلة هو اكتساب
للمعارف اإلنسانية وأن ما يميز تاريخ العلم
القدرة عىل التجريب والنقد
مثال حسب الفيلسوف الفرنيس باشالر
أمزيان*
هو محورية الخطأ يف دينامية الفرضيات
العلمية ،وعىل هذا األساس قامت املدارس
والربط بني النظرية والتطبيق حيث يوفر
السيكولوجية بمقاربة املنطق النفيس-املعريف
املدرس الوسائل التي ستساعد التالميذعىل
للخطأ يف السريورة االكتسابية .يرى استولفي
إنجاز التجارب من خالل اإلندماج مع املتعلمني
ان النموذج السوسيوبنائي يرمي إىل فهم سبب
يف سريورة العمل عىل قدم املساواة يف املرحلة
الخطأ وداللته ،بل واالنطالق منه لتحسني
الرابعة واألخرية فهي إعالن النتائج والهدف
التعليم .وهذا النموذج اليسعى إلقصاء الخطأ
من هذه العملية هو اكتساب القدرة عن
وإنما يرتك له فرصة الظهور ويستفزه من
تنظيم املعطيات والتعميم والتحويل من مجال
أجل ذلك حتى يعالجه بشكل جيد .فاألخطاء
إىل آخر ،واملدرس هنا يبدي مالحظات تدفع
أعراض عن عوائق يوجهها تفكري التلميذ.
التالميذ إىل املراجعة والتعديل وإعادة التجربة،
(«لحسن اللحية ص )87
ويف األخري يقيم النتائج عىل ضوء األهداف التي
إن كل سريورة للتعلم ال بد أن تبنى عىل قاعدة
رسمها للدرس.
املحاولة والخطأ ،من الناحية الرتبوية يعترب
أما فيما يخص أنشطة التالميذ عىل مستوى
الخطأ رسالة تعرب عن مسار التعلم ،وتفصح
املرحلة األوىل تحديد املشكلة :يعرب التالميذ عن
عن وجود صعوبة ما يواجهها املتعلم يف تحقيق
املشكلة ويناقشون املدرس حول املشكلة يف
كفاياته ،وأن يخطئ املتعلم،
إطار عمل جماعي،
معناه أنه يبذل جهدا للتعلم،
عىل مستوى صياغة االملعرفية النفسية
ومعناه كذلك أنه يحتاج تدخل
الفرضيات يتأملون
املشكلة ،ويفكرون تعتبر بيداغوجية
املعلم إلزالة مختلف العوائق
التي تعرتضه يف عملية التحصيل
يف عنارصها
يعربون المشروع اساس
الدرايس.
عن رأيهم ويتبادلون
لقد كان الخطأ واليزال يف
اآلراء مع زمالئهم ،ثم التعلم الذي
البيداغوجية التقليدية يعترب
يصيغون الفرضيات
ويقرتحون حال يقوم على البحث
مؤرشا سلبيا يدل عىل الفشل
والتعثر الدرايس وبالتايل يتم
للمشكلة ،ويف املرحلة
يتطلب
ما
وهذا
معاقبة املتعلمني بدرجات
الثانية وهي اختبار
متفاوتة حسب نوعية الخطأ
الفرضيات:
يتخيلون من المتعلم
ونتائجه وتحميلهم املسؤولية
وأدوات
وسائل
الكاملة عن اخطائهم فتحدث
للعمل يفكرون استثمار جملة
غالبا هذه االخطاء بغياب
يرسمون
فيها
تصميما للعمل من الكفايات
االنتباه والرتكيز لدى املتعلمني
ضعف الذاكرة وغياب الحافزية
عىل شكل
خطوات ،والقدرات
كما تفرس بالنقص يف املعارف
يالحظون
ثم
والقدرات واملهارات ما يعمق
ويسجلون .وأخريا والمهارات
الخطأ واالحساس بالفشل مما
عىل مستوى اإلعالن
عن النتائج ينظمون ومعارف لهذه
يؤدي إىل الهدر املدريس ،يف حني أن
البيداغوجيا الحديثة لها موقف
املعطيات ويبحثون
االعتبارات
إيجابي من الخطأ .إن بيداغوجية
عن العالقات بينها
الخطأ بوصفها بيداغوجيا
ويصوغون نتائج ارتبطت
نشيطة ترتكز عىل فعالية املتعلم
خالصات وأجوبة
عامة ونهائية من بيداغوجية
يف بناء تعلماته انطالقا مما لديه
من معارف وقدرات وخربات حتى
خاللها يعربون
عن المشروع
ولو كانت مكتسباته السابقة
املشكلة التي أحسوا
خاطئة ،لهذا يعترب الخطأ رافدا
بها حيث يناقشون بمقاربة التدريس
من روافد التعلم ومكونا من
املدرس يف حدودها
بالكفايات.
مكونات الوضعية الديداكتيكية،
وخصائصها .هذه
طاملا أن هذه الوضعية تنطلق
األفكار
بعض
من استطالع التمثالت ،لهذا اعترب
واملعطيات األساسية
الخطأ سلوكا تربويا بسيطا
التي يمكن اعتمادها
ومألوفا ومفيدا ومثمرا فهو
يف بيداغوجيا حل
اساس التعلم واالكتساب لهذا يقال عادة من
املشكالت ننتقل اآلن إىل تناول بيداغوجيا
الخطأ نتعلم.
الخطأ.
يقدم معجم علوم الرتبية ملجموعة من
بيداغوجيا الخطأ
الباحثني املغاربة ،يف الصفحة  ،227بيداغوجيا
يعرف (الالند) الخطأ بأنه «حالة ذهنية أو فعل
الخطأ باعتبارها تصورا ومنهجية عامة
عقيل يَعْ تَ ِب الصواب خطأ ،والخطأ صوابا».
للتعليم والتعلم ،يقوم عىل اعتبار الخطأ
ومن املنظور البيداغوجي فالخطأ «قصور لدى
اسرتاتيجية للتعليم والتعلم ،فهو اسرتاتيجية
املتعلم يف فهم أو استيعاب التعليمات املعطاة
للتعلم ألن الوضعية الديداكتيكية تنظم يف ضوء
له من لدن املدرسني ،يرتجَ م سلوكيا بإعطاء
املسار الذي يقطعه املتعلم الكتساب املعرفة أو
معرفة ال تنسجم ومعايري القبول املرتقبة».
بنائها من خالل بحثه ،وما يمكن أن يتخلل
ويعترب الخطأ يف البيداغوجيات الحديثة
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بيداغوجيا الخطأ واملمارسة الديداكتيكية
هذا البحث من أخطاء وهو اسرتاتيجية للتعلم
الخطأ وسيلة للمدرس من أجل تصحيح
ألنه يعترب الخطأ أمرا طبيعيا وإيجابيا يرتجم
ممارسته املهنية تخطيطا وتدبريا وتقويما.
سعي املتعلم للوصول إىل املعرفة ،لهذا تعترب
أهداف تقيمية :يقوم الخطأ بدور مهم يف
بيداغوجيا الخطأ من املقاربات البيداغوجية
تقييم أداء املتعلم بتبيان مظاهر قوته وضعفه
النشطة التي ترتكز عىل مركزية املتعلم يف بناء
والحكم عليه.
تعلماته وهي تساعده يف تشخيص األخطاء
أهداف إصالحية :يقوم الخطأ بوظيفة
وتفسريها وتبيان طرائق معالجتها يف سياق
عالجية عن طريق برنامج الدعم واملعالجة
سريورة التعلم واالكتساب،ان بيداغوجيا الخطأ
أهداف توجيهية يساعد الخطأ املدرس عىل
هي تصور ومنهج لعملية التعليم والتعلم يقوم
توجيه املتعلم التوجيه املالئم كما يمكن
عىل اعتبار الخطأ اسرتاتيجية للتعليم والتعلم،
توظيف بيداغوجية الخطأ يف إطار املمارسة
فهو اسرتاتيجية للتعليم ألن الوضعيات
الديداكتيكية وفق الخطوات التالية:
الديداكتيكية تعد وتنظم يف ضوء املسار الذي
االنطالق من التقويم التشخييص حيث الكشف
يقطعه املتعلم الكتساب املعرفة او بنائها من
عن مواطن القوة والضعف للتحصيل الدرايس
خالل بحثه،وما يمكن أن يتخلل هذا البحث
لدى املتعلمني ،رصد األخطاء يف إنتاجات
من اخطاء،وهو اسرتاتيجية للتعلم ألنه يعترب
املتعلمني ،إشعار املتعلم بوجود الخطأ ،أو
الخطأ امرا طبيعيا ايجابيا يرتجم سعي املتعلم
أن يكتشف املتعلم الخطأ بنفسه ،تشخيص
للوصول اىل املعرفة (.الكايف ص)267
الخطأ ،ووصفه وتفسريه والبحث يف أسبابه.
أنواع األخطاء :هناك اخطاء مرتبطة باملتعلم
تصنيف األخطاء :أخطاء معرفية ،منهجية،
وأخطاء مرتبطة بجماعة القسم واخطاء
ولغوية ،الرتكيز عىل األخطاء الشائعة وذات
مرتبطة باملدرس.
األولوية ،وتتحدد أولويتها يف عالقتها بالتعلمات
فيما يتعلق باألخطاء املرتبطة باملتعلم ،هناك
األساسية والالحقة ،مساعدة املتعلم عىل
أخطاء ذات مصدر نمائي ،فاملتعلم يمكن أن
التقويم الذاتي والتقويم املتبادل بني املتعلمني،
يخطئ ألننا نطالبه بمجهود يتعدى قدراته يف
وأخريا وضع خطة ملعالجة الخطأ ودعم
مرحلة النمو ،كما يمكن تقسيم أخطاء املتعلم
التعلمات.
إىل أخطاء عشوائية وأخطاء منتظمة بالنسبة
هذا مجرد عرض موجز حول بيداغوجيا
لألخطاء العشوائية هي عبارة عن سهو وعدم
الخطأ يمكن تطويره وإغناءه ،ننتقل لتناول
انتباه وسوء تركيز.
بيداغوجيا املرشوع.
أما األخطاء املنتظمة :فهي تعترب من ضمن
بيداغوجيا املرشوع
أهم املقاربات املعتمدة يف التقييم التكويني،
مفهوم املرشوع :ورد يف تعريف لورينو ( 2001
والتي تروم التوصل إىل تشخيص بيداغوجي
) للمرشوع أنه يفيد مجموعة من املهام التي
للصعوبات التي تعرتض املتعلمني ،إن األخطاء
ترمي إىل تحقيق هدف محدد سلفا ،يمكن
املنتظمة والخاصة لدى املتعلمني هي تلك
القول أن املرشوع ،يعني
التي تتكرر وتكون ناتجة
مجموعة من اإلجراءات التي
عن وجود عوائق أو
انعدام إن كل سيرورة
يتم تصميمها قصد بلوغ هدف
قدرة أو كفاية(.عبد الكريم
أو أهداف محددة ،باالستناد
غريب )371
للتعلم ال
إىل وسائل وإمكانات مناسبة.
األخطاء املرتبطة بجماعة
بد أن تبنى
إذن فاملرشوع تنسيق بني
الفصل
عدة مهام أو أنشطة متكاملة
منعزلة
أخطاء
هناك
وأخطاء دالة بالنسبة على قاعدة
ومتداخلة ،من أجل تحقيق
هدف محدد سلفا ،يف ظل
لألخطاء املنعزلة يرتكبها المحاولة
رشوط مالية وزمنية معقولة؛
بعض املتعلمني
بشكل والخطأ،
وهو يعرف عدة مجاالت :
انفرادي بعد استفادتهم
املرشوع الفردي ،الجماعي،
من تعلمات موحدة بينما من الناحية
املدريس؛ هذا باإلضافة إىل
األخطاء الدالة هي تلك
التربوية
الفرق بني مفهومي املرشوع
التي تقع فيها فئة كبرية
والرشعنة من الناحية النظرية
من املتعلمني أو
جميعهم يعتبر الخطأ
استلهمت بيداغوجية املرشوع
وتؤرش عىل وجود خلل يف
من األفكار الرباغماتية
العميلة التعليمية التعلمية ،رسالة تعبر عن
للفيلسوف األمريكي جون
وأخريا األخطاء املرتبطة
باملدرس وهي أخطاء مسار التعلم،
ديوي عىل اعتبار أن املرشوع
الرتبوي شأنه شأن أي مرشوع
ذات مصدر
ديداكتكيكي وتفصح عن
هو نشاط موجه نحو تحقيق
مرتبطة بطريقة إنجاز
املهام ،بمعنى نتيجة سوء وجود صعوبة
أهداف محددة خاصة عندما
تستجيب هذه األهداف لحاجات
إنجاز
مهمة بيداغوجية ما يواجهها
واهتمامات املتعلمني ،وقد سار
وديداكتيكية.
عىل نهجه أحد تالمذته ،وهو
أسس بيداغوجيا الخطأ :المتعلم في
البيداغوجي األمريكي وليام
ترتكز بيداغوجية الخطأ
عىل األسس واملبادئ التالية :تحقيق كفاياته هور ...متشعبا بأفكار أستاذه
الرباغماتي جون ديوي ،يعترب
اعتبار الخطأ ظاهرة
املرشوع الرتبوي نشاطا عمليا
طبيعية وإنسانية أي الخطأ
ونفعيا ألن الرباغماتية تركز
ظاهرة عادية مألوفة ال
عىل كل ماهو عميل ونفعي يجعل املتعلمني
يمكن تفاديها الخطأ متعدد األبعاد رغم كونه
يعيشون الحياة املدرسية بشوق وارتياح.
قد يبدو معرفيا إال أن له أبعاد أخرى مختلفة
تعترب بيداغوجية املرشوع أساس التعلم الذي
يمكن أن ترجع إىل أبعاد عضوية بيداغوجية
يقوم عىل البحث وهذا ما يتطلب من املتعلم
اجتماعية .إن الخطأ حق من حقوق املتعلم،
استثمار جملة من الكفايات والقدرات واملهارات
من حق املتعلم أن يخطئ ،فالخطأ بناء للتعلم،
ومعارف لهذه االعتبارات ارتبطت بيداغوجية
يرتكب املتعلم عدة أخطاء ،وبتصحيحها
املرشوع بمقاربة التدريس بالكفايات.
يتحقق التعلم ،فالخطأ أداة لتقييم وتشخيص
يف معجم علوم الرتبية يعرف جماعة من
األخطاء بوصفها مؤرشات عىل مستوى
الباحثني بيداغوجية املرشوع كاآلتي :هي
التحصيل الدرايس.
طريقة تقوم عىل تقديم مرشوعات للمتعلمني
أخريا الخطأ أداة للمعالجة والدعم ،ألنه يدفع
يف صيغة وضعيات تعليمية تدور حول مشكلة
املدرس إىل تصحيح األخطاء ودعم التعلمات،
اجتماعية واضحة ،تجعل املتعلمني يشعرون
لهذه االعتبارات جاءت بيداغوجيا الخطإ لتحقق
بميل حقيقي لبحثها وحلها ،حسب قدرات كل
مجموعة من األهداف التعليمية التعلمية ،منها
منهم يف إطار توجيه وارشاف املدرس ،وذلك
اعتبار الخطأ وسيلة للتعلم ،فهو يدل املتعلم
اعتمادا عىل ممارسة أنشطة ذاتية متعددة يف
عىل تعثراته.
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يف التفكري ،ويف حل املشكالت التي تعرتضهم،
مجاالت شتى .ويعترب املرشوع البيداغوجي
وجعلهم يتكونون ضمن مواقف التعاون والعمل
حسب السورسي فليب برينو بمثابة مقاولة
الجماعي الهادف ،وتحمل املسؤولية واالعتماد
جماعية تدبرها جماعة القسم أي التالميذ،
عىل النفس ،وأخريا ،جعل املتعلم محور العملية
وينشطها املدرس(.عبد الكريم غريب )277
التعليمية التعلمية ضمن املقاربة التشاركية
يتوجه املرشوع نحو إنتاج ملموس مثل
للتدريس مع مراعاة ميول املتعلمني يف انفتاح
انتاج مرشوع أدبي أو علمي أو فني أو نشاط
املدرسة عىل املحيط االجتماعي والتدريب عىل
ريايض ...من خالله يتم تعلم معارف ومهارات
التخطيط والتعليم والقدرة عىل جمع املعلومات
وقدرات مرتبطة بتدبري املرشوع اتخاد قرارات
والبيانات وتوظيفها.
والتتخطيط املسبق لها وتعلمات أخرى متعلقة
خطوات بيداغوجيا املرشوع
بالربنامج الدرايس املتعلق باملادة حيث يرشف
أوال :اختيار املرشوع وتحديد أهدافه بإرشاك
مدرس املادة مبارشة عىل التخطيط والتدبري
التالميذ والتداول معهم يف شأنه ،وينبغي أن
والتقويم للمرشوع وقد يربط املرشوع يف كثري
يكون املرشوع متوافقا مع ميول التالميذ
من االحيان بمواد دراسية اخرى تتجاوز انواع
ورغباتهم قابال للتنفيذ ومرتبطا مع موضوعات
املشاريع الرتبوية.
املقرارات الدراسية.
أنواع املشاريع الرتبوية
ثانيا :تخطيط املرشوع وتنظيمه يقوم املدرس
مرشوع املتعلم ينجزه املتعلم بشكل فردي أو
بمعية التالميذ بتخطيط املرشوع وتنظيمه يف
جماعي يف إطار مادة دراسية يرشف عليها
ضوء االحتماالت املمكنة لضمان عدم االخفاق
مدرس تلك املادة بهدف اكتساب القدرات
يف تنفيذه ويشمل ذلك تحديد األهداف التي يجب
واملهارات.
تحقيقها من خالل املرشوع ثم تقسيم املرشوع
املرشوع الرتبوي تقرتحه األطراف داخل
إىل مراحل واضحة وخطوات محددة.
املؤسسة :تالميذ ،مدرسني ،إداريني وجمعية
ثالثا :تنفيذ املرشوع تبدأ مجموعات التالميذ
اآلباء ...املرشوع البيداغوجي يرشف عليه فريق
يف تنفيذ جوانب املرشوع تحت إرشاف املدرس
من املدرسني ينتمون إىل مواد متقاربة (مثال:
ومساعدته ،والذي عليه أن يأخذ اهتمامات
اللغات العلوم اآلداب) .أخريا مرشوع املؤسسة
وحاجيات املتعلمني بعني االعتبار ،مع توفري
ينجزه الفاعلون داخل املؤسسة مع رشكائهم
الظروف املساعدة عىل ممارسة التفكري املبدع،
من خارجها للرفع من انتاجيتها ،وتحسني
وأن يترصف باعتباره وسيطا ال مالكا للمعرفة.
رشوط العمل بها.
رابعا :تقويم املرشوع ،وتعد هذه العملية آخر
أهداف التدريس بطريقة املرشوع
مراحل التدريس بطريقة املرشوع ،وفيها
حددها فليب برينو يف عرش وظائف وقد نرشت
يناقش املدرس التالميذ فيما
يف مقاالت له يف موقع
أنجزوه ،فيقدمون إنجازاتهم،
جامعة جنيف بكلية علم
ويقومون ما حققوه من أهداف
النفس
كاآلتي:وعلوم الرتبية وهي يبدو مما سبق
ومدى نجاحهم يف عمليات
التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
تحديد املعارف واألهداف أننا أمام نماذجيبدو مما سبق أننا أمام نماذج
الرتبوية
لبيداغوجيا بيداغوجية
بيداغوجية حديثة ناجعة،
واملهارات
املرشوع
تتوخى تطوير املردود الرتبوي،
املكتسبة وبناء التعلمات حديثة ناجعة
وتتطلع إىل ربط العملية
التعاطي مع املمارساتالجماعية التي تنمي تتوخى تطوير
التعليمية التعلمية بالحياة
العمليّة رب ً
طا وظيفيًّا يف تكامل
التعلمات املدريس
اكتشاف المردود
وتوازن ،يستجيب لرشوط
معارف جديدة وعوالم
املرحلة املعارصة ،من خالل عمل
جديدة يف منظور تحسيني التربوي،
يحافظ عىل استمرارية التعليم
أو تحفيزي للوقوف عىل
عوائق اليمكن تجاوزها إال وتتطلع إلى
والتعلم وال يقف عند حدود
تمكني املتعلمني من قدرات
بتعلمات جديدة.
العملية
ربط
ومهارات خاصة ،بل االرتقاء
إثارة تعلمات جديدة يفالتعليمية
بهم إىل مستوى اإلبداع والخلق
إطار املرشوع نفسه
واإلنتاج الجيد.
املكتسبات
تحديدوالنواقص يف إطار منظور التعلمية
املصادر واملراجع املعتمدة :
ذ .امحمد إحمدي ذ.محمد
التقويم الذاتي وتقويم بالحياة
بوفوس :الكايف يف امتحانات
الحصيلة
ربطا
ّ
العملية ً
الكفاءة املهنية مكتبة الرتاث
تنمية التعاون والذكاءالعربي طبعة2013،
الجماعي مساعدة كل
في
ا
وظيفي
ًّ
عبد الكريم ،غريب) 2011 ( .
تلميذ عىل اكتساب الثقة
 :بيداغوجيا اإلدماج  ،ط ، 1
يف النفس وتعزيز الهوية تكامل وتوازن
منشورات عالم الرتبية  ،مطبعة
الفردية والجماعية
عىل تصور يستجيب
دار النجاح الجديدة  .الدار
تكوين التلميذلشروط المرحلة البيضاء ،املغرب.
وقيادة املرشوع
عبد الكريم ،غريب املنهل
اختيارات
وضعالمعاصرة
الرتبوي الجزء الثاني ،ط ،1
والتفاوض بشأنها
منشورات عالم الرتبية ،دار
ومن األهداف الرتبوية
النجاح الجديدة .الدار البيضاء،
لبيداغوجيا املرشوع نذكر
املغرب 2006
أيضا تنمية أساليب التفكري العقيل والنقدي
سلسلة علوم الرتبية -معجم علوم الرتبية ،عبد
والعلمي يف حل املشكالت ،تنمية الحس العميل
اللطيف الفاربي ومن معه
التطبيقي املرتبط بالحياة الواقعية لدى
عبد الكريم غريب ،مستجدات علوم الرتبية
املتعلمني ،الثقة يف النفس وتحمل املسؤولية
والتكوين،منشورات عالم الرتبية،
والعمل الجماعي التعاوني اكتساب قيم حقوق
الحسن اللحية ،االمتحانات املهنية سلسلة
االنسان والديمقراطية دون اننىس املكونات
املعارف البيداغوجية ،منشورات املعارف.
الفضاءات التجهيزات الفاعلني املواد الدراسية
دروس االستاذ خاليد العبيوي ،يف موقع
املختلفة.
اليوتوب.
وقد أضاف مجموعة من الباحثني املغاربة
مدونة علوم الرتبية موقع الكرتوني مقال
أهداف أخرى فضال عما ذكر ،تتجىل يف الربط
بعنوان معالجة الخطأ.
بني النظر والعمل والفكر واملمارسة ،والبحث
عن التوافق مع ميول التالميذ وقدراتهم ،إضافة
إىل تأسيس التعلم عىل النشاط الذاتي للمتعلم،
وربط التعليم بمواقف الحياة االجتماعية،
وكذا تعويد التالميذ عىل اتباع األسلوب العلمي
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Par: Ahmed Hafdi

Notre première leçon de philosophie…

Pour mon ami Thami Yassine qui m’a souvent éclairé sur d’autres dimensions cachées…
D’aucuns diront, diraient peut-être pourquoi un
profane se mêle de philosophie quand ça n’est ni sa
discipline de formation, ni sa spécialité, ni son terrain
de prédilection… Ainsi pourrais-je rétorquer que la
philosophie n’est ni une discipline, ni une spécialité, ni
une matière scolaire non plus à apprendre ou à réciter…
Elle est beaucoup plus que cela, sinon une pensée
transversale, du moins une posture vis-à-vis de la vie, de
l’homme, du monde, de l’homme au monde, de l’amour,
de la mort, de l’existence, de la matière, de l’essence,
du temps, de l’espace… Une posture qui pourrait
commencer par un étonnement, des interrogations,
en vue de comprendre ce qui se passe en nous, entre
nous et autour de nous… Or certaines représentations
envers cette activité pensante, notamment scolaires,
si je puis me permettre cette expression, en font une
matière, une discipline qui paradoxalement, me
semble-t-il, est avant tout une indiscipline dont les
contours relèvent aussi bien de l’innommable, de
l’insaisissable que de l’infinitude… Ceci est mon point
de vue, avec bien évidemment suffisamment de recul,
de lectures, de débat avec des amis au sujet de cette
activité pensante, pensée et réflexive…un point de
vue qui est fortement subjectif ! Car toute pensée est
inéluctablement marquée de subjectivité quelque soit
l’effort d’objectivation consenti ! Et c’est comme ça
que cette aventure du Mythos au Logos a commencé,
des présocratiques au post-socratiques si l’on admet
cette période hellénique de la Grèce antique comme
repère historique des premiers balbutiements de l’acte
de philosopher, de Platon à Sartre – titre d’un ouvrage de
recueils de textes philosophiques, au début des années
60, en passant chemin faisant par les grandes écoles
des formalistes russes, de Francfort, de l’école anglosaxonne, française, arabo-andalouse… jusqu’aux temps
modernes. Autant de focus, d’appareils conceptuels, de
cheminements heuristiques et épistémiques pour lire le
monde, l’expliquer le comprendre…
Signalons quand même, dans le cas de ma génération,
que nous n’avions droit à la philosophie qu’un peu tard au
lycée, lors de ces terribles années soixante dix marquées
par autant de tiraillements sociopolitiques, de luttes
sociales que d’escalades doctrinales et idéologiques. Et
nous voilà plongés entre les tenailles de deux courants
majeurs, de deux tendances dominantes à l’époque,
deux manières d’expliquer le monde : « le matérialisme
» et « l’idéalisme » ; et pour faire court, on est taxé soit de
« marxiste léniniste » si on se range du côte du premier
courant, donc de progressiste, d’éclairé ou parfois de
révolutionnaire ; soit « d’idéaliste », si on se met du côté
de la seconde mouvance, donc pris dans l’engrenage du
Mythos, de la pensée rétrograde, conservatrice ; on est
quelque peu considéré comme arriéré, réactionnaire…

! Ce clivage et cette représentation dichotomique avait
probablement un côté de diabolisation des uns et des
autres, l’idéologie de l’air de l’époque aidant, fait que
notre formation fut quelque peu unilatérale, et du coup
inachevée…
Remontant toujours le fil du temps, de mes
pérégrinations et souvenirs proches ou lointains,
je réalise que cette époque tumultueuse et chargée
d’histoire, renvoie à des événements factuels et
symboliques qui ont marqué l’aventure humaine; elle
occupe une place déterminante dans notre imaginaire.
Je pense tout suite à Germinal de Zola, œuvre que nous
avions au programme de français, au cours des années
soixante dix. Ah ! Les années de rêves, d’idéaux, de
contestations, de soulèvements, d’utopie…cela me
rappelle les ouvrages de l’ex. URSS que nous achetions
à bon marché : « Correspondances Marx-Engels, le
manifeste du parti communiste » et d‘autres ouvrages
de l’édition de Progrès…En cette période de la guerre
froide, chaque clan -d’Est ou d’Ouest- redoublait
d’efforts en matière d’armement, de propagande
idéologique et d’endoctrinement. Revenons à Germinal
! Et pour l’anecdote, je me souviens du conseil d’un
professeur de philo lorsque je m’apprêtais à assister à
son cours. Il me dit d’un ton sec et résolu : « tu feras
mieux de lire Germinal, ce cours c’est pour les grands
! ». Autrement dit, je n’avais pas l’âge requis pour
penser et réfléchir. Ce fut l’une des aberrations de notre
système scolaire ! En réalité, ce sont mes camarades
qui ont attisé ma curiosité. Ils ne cessaient d’évoquer,
souvent au gré d’une conversation et à longueur de
journée, des noms de grands philosophes, de penseurs,
des théories, des concepts : « Marx », « Engels », « Freud
», « la lutte de classes », « l’inconscient », « l’aliénation
»… pour ne citer que ceux-là. Je voulais moi aussi
comprendre et prendre part à leur conversation. J’ai
donc emprunté Germinal à la bibliothèque du lycée,
dans l’espoir d’assouvir ma curiosité intellectuelle !
Déjà le titre est en soi un programme, car il rappelle
le mois de mars du calendrier révolutionnaire, avec sa
promesse d’une renaissance, voire d’une révolution,
d’un monde nouveau, avec ses hommes prêts à sortir
de la terre, de la mine. Or l’incipit du roman nous
plonge d’emblée dans un milieu hostile : un homme
marche longuement dans la nuit, par un froid glacial
avant d’apercevoir les feux rougeoyants d’une fosse. Je
me rappelle toujours ces premières lignes captivantes,
revoyant à ce personnage inconnu- on saura un peu plus
loin qu’il s’appelle Etienne- marchant sur une plaine
rase, « sous la nuit sans étoiles, d›une obscurité et d›une
épaisseur d›encre. Devant lui, il ne voyait même pas le
sol noir, et il n›avait la sensation de l›immense horizon
plat que par les souffles du vent de mars, des rafales

larges comme sur une mer, glacées d›avoir balayé des
lieues de marais et de terres nues. Depuis une heure, il
avançait ainsi, lorsque sur la gauche à deux kilomètres
de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers
brûlant au plein air, et comme suspendus. De cette
apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une
seule voix montait, la respiration grosse et longue d’un
échappement de vapeur, qu’on ne voyait point » (….)
Alors, l’homme, Etienne en l’occurrence, reconnut une
fosse ! C’est à partir de ce topos chaotique que vont
germer- d’où Germinal- des idées de contestation, de
lutte, de révolution et de combat. La classe ouvrière
s’organise donc et prend forme dans cette société en
cours d’industrialisation du XIXème siècle…Je porte
en moi toujours ce doux souvenir révoltant de Germinal
; et c’est avec tant de recul que j’ai bien compris le
précieux conseil du professeur de philo !
Remontant encore le fil du temps, et voilà que l’on
ferme en 1973 l’institut de sociologie, dirigé à l’époque
par une figure emblématique, l’auteur de « la blessure
du nom propre », Abdelkebir Khatibi. En réalité, les
études sociologiques ont largement fait écho aux débats
politiques alors dominants dans le pays. Ceci peut être
expliqué par la tendance politique d’une partie non
négligeable des sociologues qui, sous l’influence de
Mohamed Guessous, ont sympathisé avec les partis
politiques de gauche. Plusieurs stratégies d’occupation
de l’espace universitaire ont vu le jour. La sociologie
se transforme alors en bouc émissaire et paye le prix
de la fermeture de l’Institut de sociologie de Rabat
qui constituait le symbole de l’expression scientifique
critique.
Et l’on s’en prend ensuite à la philosophie, revue à
la baisse, et plus ou moins remplacée par les études
islamiques, car elle dérange « les maîtres du temps »
; le Ministère a mis fin un jour à cette belle aventure
intellectuelle par la prise de la décision stipulant que
désormais la matière essentielle allait devenir la pensée
islamique et que la philosophie devait rentrer dans le
corpus de la pensée islamique. S’en est suivi, toujours
selon la même logique, la démolition du théâtre
municipal de Casablanca, l’interdiction de certaines
publications d’avant-garde, à l’instar de Lamalif,
Al Assas, Al Badil, Al Joussour... Mais ça c’est une
autre histoire sur laquelle je pourrais revenir lors d’un
prochain papier ! Ah ces terribles années qui nous
interpellent toujours de nos jours méritent un détour…
Ces terribles années que certains résument par de
laconiques expressions : « années de plomb », « luttes
pour le pouvoir »… L’étau s’est bien resserré autour
des personnes qui pensaient à gauche… !
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Santé
La cellulite orbitaire:

Si elle n’est pas traitée, la cellulite orbitaire peut
conduire à la perte de la vue (cécité) ou à la mort.

Préparé par: B. Zigzi

Les cellulites orbitaires sont rares
dans la pratique de l’ophtalmologiste.
Elles sont secondaires dans la plupart
des cas à une sinusite ou à une infection
palpébrale. Deux types de cellulite sont
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à différencier : la cellulite préseptale
en avant du septum orbitaire et la
cellulite rétro septale ou infection
orbitaire « vraie » en arrière du septum
orbitaire. La prise en charge et le

pronostic sont très différents selon le
type de cellulite. L’examen clinique
et le scanner, demandés en urgence,
sont indispensables pour poser le bon
diagnostic et permettent d’apprécier

la gravité et de poser une éventuelle
indication chirurgicale associée à une
antibiothérapie.

ne infection grave des paupières est une
infection de la peau des paupières qui
pénètre en profondeur jusque dans le
tissu sous-cutané (cellulite). L’infection
peut rester limitée aux paupières
(cellulite préseptale), mais elle peut aussi
s’étendre à l’orbite (cellulite orbitaire),
et même au cerveau. Si elle n’est pas
traitée, la cellulite orbitaire peut conduire
à la perte de la vue (cécité) ou à la mort.
La cellulite préseptale peut résulter
d›infections oculaires superficielles qui
n’ont pas été traitées correctement, par
exemple suite à une contamination après
une chute au cours de laquelle la région
de l›œil a touché le sol.
La cellulite orbitaire peut résulter d›une
sinusite ou d’une autre affection qui se
comporte de manière agressive et s’étend
vers l›orbite. Cette complication n’est
heureusement pas fréquente.
Les paupières sont très gonflées et
rouges. Dans le cas d’une cellulite
orbitaire, les mouvements de l’œil sont
fortement limités. L›œil va aussi devenir
légèrement globuleux (exorbité) à cause
de la pression du tissu infecté autour de
l’orbite. La plupart du temps, la vision
est moins bonne et peut être double.
Les symptômes
périorbitaire sont :

de

la

cellulite

•Une augmentation du volume des
paupières (tuméfaction).
•Une coloration rouge des paupières qui
a lieu d›un seul côté dans la majorité des
cas (90 % des cas).
•Chez environ un tiers des patients, on
retrouve des antécédents de traumatisme,
ou d›infection locale.
•Dans certains 75 % des cas, on
constate une hyperthermie (fièvre) qui
est plus élevée si le patient présent une
bactériémie (présence de bactéries dans
le sang).
•Dans 20 % des cas, on constate la
présence d›un écoulement nasal, et d›une
conjonctivite.
•Plus rarement, les patients présentent
un chémosis : œdème de la conjonctive
(membrane tapissant la face avant de
l’œil et l›intérieur des paupières) se
caractérisant par un bourrelet de forme
circulaire, situé autour de la cornée.
•L›ophtalmoplégie
(faiblesse
des
muscles s›insérant sur le globe oculaire
et permettant ces mouvements) est peu
fréquente.
•L›exophtalmie (sortie du globe oculaire
de son orbite), les douleurs oculaires, et
la baisse de l›acuité visuelle, sont plus en
rapport avec une atteinte de l›orbite.
La cellulite périorbitaire, et la cellulite
orbitaire sont le résultat :

•D›une
infection
provenant
de
l›extérieur de l›organisme (piqûre
d›insecte, blessure).

•Une inflammation.

•D›une infection interne, par exemple
une sinusite. Dans ce cas, l›infection
se propage aux tissus de voisinage à
partir du sinus, en empruntant les veines
ophtalmiques inférieures et supérieures
qui drainent les paupières, à travers les
sinus ethmoïdaux.

•Une conjonctivite.

Diagnostic différentiel : La cellulite
périorbitaire et la cellulite orbitaire, ne
doivent pas être confondues avec une
simple tuméfaction liée à la piqûre d›un
insecte, ou à d›autres causes telles que
(liste non exhaustive) :
•Une allergie.
•Une tumeur.

Ce qui cause
cette pathologie
sont normalement
l’extension d’une
infection adjacente
ou une infection
provoquée par
un traumatisme
oculaire pénétrant.

•Un orgelet.
•Une dacryoadénite.
•Une dacryocystite.
Prise en charge immédiate : En cas de
cellulite orbitaire avec suspicion d’abcès
orbitaire, la technique d’imagerie la plus
utile est la tomodensitométrie ; celleci facilitera la détection de l’abcès et
sa délimitation et permettra également
d’évaluer les sinus. Toutefois, il se peut
que cet examen ne soit pas possible dans
un environnement peu équipé. Dans ce
cas, une échographie oculaire sera utile
en cas d’abcès orbitaire et une simple
radiographie des sinus permettra de
visualiser le niveau hydro-aérique.
Orientation et/ou suivi : Le drainage
chirurgical de l’abcès orbitaire ou
sous-périosté est indiqué dans certains
cas de cellulite orbitaire. Ces patients
doivent subir de toute urgence une
intervention chirurgicale car les retards
d’intervention sont liés à de mauvais
résultats thérapeutiques.
Il est essentiel de surveiller
attentivement les patients car une
prise d’antibiotiques par voie orale
sera
éventuellement
nécessaire
après l’antibiothérapie intraveineuse
initiale. Les enfants qui présentaient
une perte de vision devront être
suivis afin de mesurer leur acuité
visuelle et déterminer si un traitement
supplémentaire s’avère nécessaire.
Les complications orbitaires et
endocrâniennes des sinusites aiguës
bactériennes sont rares, mais graves.

Leurs incidences varient selon l’âge
et le siège de la sinusite. Elles peuvent
mettre en jeu le pronostic fonctionnel
et même vital. Grâce à une meilleure
connaissance des germes en cause et
au développement des antibiotiques, les
sinusites compliquées sont devenues
moins fréquentes et rapidement jugulées.
L’imagerie joue un rôle important dans
le diagnostic précoce et précis de ces
affections, ainsi pour guider le traitement.
Le traitement qui est médico-chirurgical
doit être démarré le plus rapidement
possible.
Comment prévenir la cellulite orbitaire:
Ce qui cause cette pathologie sont
normalement l’extension d’une infection
adjacente ou une infection provoquée
par un traumatisme oculaire pénétrant.
Il est recommandé d’utiliser une équipe
de sécurité adéquat lors de la réalisation
d’activités sportives ou professionnelles
qui puissent supposer un risque pour
nos yeux et ainsi éviter tout type de
traumatisme.
Cette pathologie affecte normalement
les enfants. Il est important d’être attentif
s’ils présentent des symptômes qui
puissent indiquer une infection, surtout,
dans le cas des enfants qui ont tendance
à souffrir sinusites.
REF/
https://www.em-consulte.com/
article/687167/les-cellulites-orbitaires
https://www.provisu.ch/fr/maladies-lesplus-frequentes/cellulites-de-l-oeil.html
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Suite de la page 24
de jouissance. Chaque fraction de ces deux tribus possède un lot
collectif voué soit au labour, soit au pacage.
4- Les terres à jouissance collective de tribu. Ce genre
d’appropriation n’existe que chez les Beni Maâdane.
Dans ce cadre, le terrain sert de parcours aux cinq fractions
des Beni Maâdane. Le partage est annuel et s’opère de la façon
suivante : Le parcours est divisé en lots dénommés suivant le
mamelon qui le domine.
Quant à sa répartition entre fractions, elle se fait au tirage
au sort. Outre les jugements de valeur que contient ce rapport,
il révèle d’une façon flagrante la confusion entre formes de
jouissance. Car si l’on procède à un examen simple du même
rapport, on peut facilement déduire qu’il y avait seulement deux
formes d’appropriation :
Un mode d’appropriation privatif chez les Beni Mellal,
le droit des femmes à l’héritage en est la preuve, et un mode
d’appropriation collectif pour le reste. Tout l’arsenal linguistique
qui veut dire qu’il y avait quatre formes de jouissance n’est en
dernière instance que des signifiants pour un seul signifié, à
savoir forme collective de la propriété.
De même, la confusion paraît être encore pire lorsqu’on
introduit les terres collectives chez les Beni Maâdane dans le
cadre des terres à jouissance individuelle définitive. Le mode de
gestion en est la preuve. Car si jouissance s’opère entre mâles et
non l’héritage, et que les femmes sont exclues, ceci est bien la
procédure à laquelle les terres collectives sont soumises.
Laissons de côté l’argument foncier et passons maintenant à
celui de l’histoire. Une telle démarche peut servir d’appui à ce
qui précède. Comme nous l’avons constaté dans notre première
partie, la population qui occupait la région a été déportée et
mise sur place pendant l’ère almohade. De même, c’est parmi
les Ourdigha que le Makhzen non alaouite avait l’habitude de
choisir le commandement des Beni Jaber. Maintenant la raison
de la restriction de l’argument historique, au seul rapport entre
les Beni Jaber et le Makhzen alaouite, nous semble claire.
Certes, le Makhzen alaouite avait l’habitude d’établir des tribus
guich là où il y avait hostilité à son pouvoir, mais ceci n’était
pas le cas dans le Moyen-Atlas. Lorsque Mly Ismail entreprit la
conquête de l’Atlas, il marqua chaque étape victorieuse par la
construction d’une forteresse : Aïn Louh, Azrou, Alil, Guigou,
Dekhssan, Mint, Beni Mellal, en sont quelques exemples parmi
bien d’autres. Chacune de ces kasba reçu une garnison d’Abid
: celle de Dekhssan quinze cents cavaliers… La kasba du Tadla
en eu cent mille et celle d’Ibn el Kouch (Beni Mellal) : cinq
cents.» (4)
Il est donc à noter que la guichisation des Aït Rboa n’était
qu’une justification d’une dépossession de terres de grande
valeur pour la colonisation. Elle va se traduire, dans la réalité,
après une série de compromis, par l’acquisition de 10 200
hectares, au lieu des 110 000 hectares revendiqués guich. Ainsi,
un arrêté viziriel du 2 décembre 1929 a déclaré d’utilité publique
la création de trois lotissements de colonisation aux lieux dits
: Semguett, Beni Maâdane et Sidi Jabeur sur les territoires les
Aït Rboa. (5)
Dans le même sens, le premier article de l’arrêté viziri du
28 novembre 1930 a octroyé aux collectivités du Semguett,
guettaya, Beni Mellal et Beni Maâdane, de la tribu des Aït
Rboa, la pleine et définitive propriété des terres makhzen,
qu’ils occupent à titre guich, à l’exception des périmètres de
colonisation prévus par l’arrêté viziriel du 12 décembre 1929(6)
Dans une lettre portant n° 720 (*) signée par les membres des
Jmaâ de fractions des Beni Maâdane, Oulad Yaïch, les Bazzaza,
les Zouaers, les Oulad Youssef, les Oulad Saïda et les Oulad
Smaïl, ces derniers acceptent l’offre de la colonisation, à savoir
l’abandon de toute revendication sur le reste du territoire des
Aït Rboa, et l’attribution de 10 200 hectares nécessaires à la
création de trois périmètres
de colonisation. En échange, les collectivités ont reçu 10
000 hectares sur la rive droite, destinés à constituer un terrain
indivis. Cette attribution porta effet immédiatement et à titre de
propriété collective, dans les conditions prévues par les dahirs
en vigueur sur la tutelle administrative des collectivités. C’est
ainsi qu’un arrêté du Pacha de Beni Mellal, en date du 2 mars
1933, a frappé dans son article 1er d’expropriation les Jmaâ
susdites, ainsi que tous les droits privatifs pouvant se révéler à
l’intérieur de ce périmètre.

Sur la base des clauses et des conditions d’un cahier des
charges réglementant la vente des lots de la colonisation,
autorisée par le dahir du 26 décembre 1933, l’administration
coloniale a procédé à la vente des 29 lots sur le périmètre des
Beni Maâdane.
(*) Bulletin Officiel n° 1113 du 23 février 1934.
Noms

1- Pépin
2- Devougue
3-Wichert
4-Rousselle
5-Beltran
6-ABAD Louis
7-Gilabert
8-Gadougade
9-Bouffard
10-Rius
11-Muzelle
12-Laprais
13-Yelma
14- Benaiche
15-Faure
16-Lamoureu
17-Dally
18-Espitalier
19-Loufrani
20-Sawas
21- Lacane
22-Garcia
23-Tachun
24-Vella
25-Nervy
26-Mme
Lamoureux
27-Rosier
28-Pouch
29-Mme Saint
Antoin

Contenance

231 ha
231 ha
228 ha 40 ares
229 ha 80 ares
236 ha 60 ares
231 ha 30 ares
237 ha 50 ares
226 ha 26 ares
226 ha 26 ares
229 ha 42 ares
226 ha 12 ares
235 ha 20 ares
353 ha
334 ha 70 ares
(**)

Part du débit
Affectés
au
lotissement
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
29/ 29

Ce plan parcellaire a été rectifié comme le montre le plan de
1931 ci-après.
(*) Source : Dossier foncier n° 15 690.
Conservation foncière de Beni Mellal.

Nom

Espitalier
Brière
Loufrain
Lacane
Rosier
Sawas
Benaiche
Pouch
Bonsieur
Lamoureux (Veuve)
Lamoureux (a)
Lamoureux (b)
Vella
Tachon
Bartelli
Garcia
Faure (a)
Nony (a)
Faure b)
Nony (b)

Contenance (*)
248 ha
163 ha
162 ha 4 ares
198 ha
195 ha 7 ares
183 ha 6 ares
181 ha 7 ares
172 ha 1 are
175 ha
168 ha 2 ares
75 ha 23 ares
100 ha 9 ares
169 ha 7 ares
172 ha
174 ha 8 ares
165 ha
80 ha 88 ares
81 ha 66 ares
72 ha 39 ares
70 ha 74 ares

(*) Ibid
Il convient de constater que la superficie des lots accordés
aux colons indique qu’il s’agit de la colonisation officielle
moyenne, dont la taille de propriété varie entre 100 et 400
hectares. Aussi, les lots dans le tableau ci- avant ne constituent
que des parties de l’ensemble des superficies détenues par des
colons, qui possèdent des lots et à Semguett et à Beni Maâdane
(*),
(*) Ces propriétaires sont marqués d’une croix.

(*) Dossier n°16 313.
(**) Nous n’avons pu reconstituer les autres lots, vu le
manque de documents dans le dossier, suite de passation, vente,
saisie ou autres.
Quant au lotissement de Semguett, son état parcellaire, selon
l’arrêté et le plan de Novembre 1929, était la suivant :

N° de lot

Contenance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

96 ha 20 ares
101 ha 68 ares
105 ha 90 ares
88 ha 82 ares
89 ha 52 ares
98 ha 78 ares
89 ha 57 ares
82 ha 49 ares
99 ha 69 ares
121 ha 88 ares
100 ha 30 ares
83 ha 41 ares
83 ha 60 ares
100 ha 86 ares
101 ha 13 ares
86 ha 17 ares
81 ha 54 ares
80 ha 93 ares
92 ha 28 ares
100 ha 87 ares
115 ha 64 ares
99 ha 63 ares
100 ha 28 ares
100 ha 45 ares
101 ha 13 ares
100 ha 41 ares
100 ha 08 ares
100 ha 99 ares
99 ha 24 ares
100 ha 44 ares
101 ha 16 ares

Prix de vente (*)
67 340 Frs
61 008 Frs
63 540 Frs
53 292 Frs
53 712 Frs
44 451 Frs
71 656 Frs
61 867 Frs
39 876 Frs
24 376 Frs
45 135 Frs
58 387 Frs
71 060 Frs
60 516 Frs
60 678 Frs
73 245 Frs
73 386 Frs
76 883 Frs
78 438 Frs
65 570 Frs
75 166 Frs
64 760 Frs
80 224 Frs
70 315 Frs
80 904 Frs
80 328 Frs
80 064 Frs
90 891 Frs
79 392 Frs
95 418 Frs
101 100 Frs

En rive gauche, Sidi Jabeur n’est pas loti. « 500 hectares
Sont cédés à deux colons en 1929, puis encore 400 à l’un d’eux
en 1937 (Lafon) ; 250 hectares sont distribués en 10 lots à
des français de Beni Mellal en 1935 » (6) Quant au reste, il
est laissé en friche jusqu’en 1950, date à laquelle « les 1600
hectares restant sont attribués à des colons (en 32 lots de 50 à 60
hectares), avec un cahier des charges imposant l’obligation de
défricher par tiers en trois ans et de foncer un puits pour mettre
en irrigation au moins le tiers de la superficie. » (7)

La crise qui a secoué le Maroc en 1930 provoqua un arrêt de la
colonisation officielle. L’intérêt de l’administration coloniale à
partir de cette date va porter sur l’autorisation de la colonisation
privée sur les « excédents » des terres collectives. Mais il faut
souligner que la notion de guich va servir de cheval de Troie
pour les particuliers dans l’acquisition des terres, comme nous
allons le voir.

(1) Péronnet R. « Tadla et pays zaïran », Bulletin de la Société
de Géographie, Alger 1922, page 19.
(2) Le Coz J. « Les tribus guich au Maroc », op.cit, page 19
(3) Le Coz J. Ibid, page 15.
(4) Morcy M. : « Mly Ismaïl et l’armée de métier », Mémoire
C.H.E.A.M. 1970, page 25.
(5) Source : Titre foncier n’ 16 313, Conservation
(6) Source : Ibid.
(7) Mingasson Op.cit page 117
(8) Mingasson Ibid, 108
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La grume de la douleur
D’AHMED ABDENABI.

Chers lecteurs, nous avons choisi pour vous dans la rubrique «œuvres choisies»,
La grume de la douleur, d’AHMED ABDENABI. L’écrivain Ahmed ABDENABI est
né en 1948 à kasba Tadla. Il a obtenu une première licence en sciences économiques
et une deuxième en littérature et langue française. Il a intégré la fonction publique
où il a occupé d›importants postes de responsabilités administratives qui l›ont
permis de cotoyer diverses souches et caractères sociaux. Il choisit en 2005, c›est
CHAPITRE IV
Se perdant dans l›immensité des subéraies, un
vieil autocar ahanait à la recherche d›une piste étroite au tracé
nébuleux. Il serpentait, se faufilait, dérapait, se cramponnait
pour évoluer obstinément, quelque part, au cœur de la forêt
de «Mamora»1. Sous le poids de la charge, les roues du poids
lourd labouraient le sol aréneux, creusant des sillons assez
profonds que le vent mettra du temps à combler. L›aube pointait
sur ces contrées farouches et retirées, et seul le vrombissement
insolite du moteur venait troubler les profondeurs calmes de
ces étendues boisées, encore sous le joug de la brume matinale.
Affalé sur la banquette arrière du véhicule, Sidi Azzouz livrait
son corps aux leitmotive des secousses. Il admirait en silence les
paysages majestueux de chêne liège qui défilaient devant lui, et
appréciait la beauté de ces terroirs plats et incommensurables
rarement entrecoupés de dunes érodées ou d›excavations
échancrées. Les passagers qui n›étaient autres que les stagiaires
forestiers, somnolaient en ballotant les uns contre les autres. Ils
étaient tous mobilisés pour une journée de marche organisée
sur terrain inconnu, où il était question de mettre en pratique les
connaissances acquises en matière de topographie. L›épreuve
consistait à savoir s›orienter dans la vastitude des lieux à
traverser, à l›aide des seuls instruments topographiques. La
promotion était divisée en dix
---------------------------C›est la plus grande forêt marocaine de chêne liège située
dans la région du Gharb, et qui s›étend des environs de Rabat
au nord du pays.
groupes de cinq éléments chacun, qui allaient marcher à
partir de points de départ différents, mais dans des directions
convergentes vers un même point
d›arrivée. Bientôt, ce fut le tour du premier groupe de quitter
l›autocar, armé d›une boussole, de deux jalons et d›un angle de
marche calculé par les instructeurs sur une carte topographique
de la région. Largués successivement à quelques kilomètres de
distance les uns des autres, les groupes s›ébranlèrent, chacun
pour soi, à la lumière des données qui leur ont été fournies. Les
consignes étaient strictes: vers la mi-journée, si tout se passait
comme prévu, ils devraient toucher une piste à des points bien
précis, où allait les attendre, à tour de rôle, une jeep avec les
rations d›eau et de nourriture. Il était évident que la moindre
erreur de marche, aussi insignifiante soit-elle, provoquerait,
avec le temps, une déviation de plusieurs kilomètres de large,
ce qui ferait certainement rater, le lieu du déjeuner, et pire, la
rencontre avec l›autocar, à la fin du parcours. Sidi Azzouz et
ses coéquipiers furent rapidement engloutis par la forêt. Se
fiant aux indications de la boussole, ils marchaient sans relâche,
balisant la bonne direction avec les jalons ceinturés rouge et
blanc. Frayant leur chemin à travers les fourrés, ils se sentaient
perdus dans ces espaces infinis. Par moments, ils avaient
l›impression de voguer sur un frêle esquif dans cet océan vert
aux rivages lointains. Le sol meuble et sablonneux ne facilitait
pas leur avance. Les premiers rayons du soleil disloquèrent
les derniers pans de brume, et la clarté envahit l›univers où
évoluaient les marcheurs. Le couvert végétal constituait une
protection contre la chaleur, mais parfois, la forêt s›ouvrait
subitement sur une clairière exposée, que le groupe se hâtait
de traverser pour replonger sous le toit de feuillage. La
mauvaise visibilité, par endroits, due à la forte densité de la
végétation, forçait les détenteurs de la boussole et des jalons à
ralentir considérablement la marche, alors exécutée par petits
bonds successifs de quatre à cinq mètres. Mais, une fois le
goulot d›étranglement dépassé, le temps perdu était rattrapé
sur les vastes cantons de bois aérés et aisés, où le déplacement
s›accélérait par tirade de cent, deux cents mètres et même plus.
Cependant, en quittant un bosquet compact et enchevêtré,
les membres de l›équipe eurent l›agréable surprise de
déboucher sur un hameau d›habitations éparses, auprès duquel
ils pourraient certainement apaiser leur soif. C›était un tas
disloqué de baraques constituées d›un curieux assemblage de
branches, tôle, zinc, plastique, liège, pisé… Cet amalgame
insolite de matériaux de fortune laissait aisément entrevoir le
dénuement avancé dans lequel vivaient ses occupants. Tout

à dire après 39 ans de carrière de se libérer de la contrainte du service pour se
consacrer à ce qu›il a toujours aimé faire, «écrire», vivre enfin son rêve. Comme la
plupart des prédécesseurs ayant choisi le français comme expression, il inaugurera
cette nouvelle carrière par un récit autobiographique que nous vous proposons de
découvrir d›abord avec la judicieuse Préface du D. Ali FERTAHI, professeur de
lettres à la Faculté des Lettres à Beni Mellal.

heureux de pouvoir se reposer et se désaltérer, les stagiaires
avancèrent d›un pas vif vers la petite agglomération qui
semblait déserte et abandonnée du fait qu›aucun signe de vie ne
s›y manifestait. Ils guettaient le moindre mouvement qui puisse
y révéler l›existence d›un être vivant, mais rien ne bougeait.
En continuant à marcher selon la direction topographique
fixée, ils se convainquirent, presque, de la vacance des lieux.
Soudain, au moment où ils s›y attendaient le moins, un concert
d›aboiements furieux tonna d›un coup, et les marcheurs furent
violemment pris à partie par une meute de molosses surgis de
l›ombre. Mal habitués aux étrangers, même de passage, les
chiens étaient particulièrement féroces. Babines retroussées,
crocs luisants, ils fondirent sur les intrus qui, surpris,
pataugèrent frénétiquement, ne sachant que faire pour remédier
à la situation. Dans un élan d›autodéfense mécanique, ils se
pelotonnèrent, armés, qui d›un jalon, qui de galets dénichés
hâtivement dans le sable, pour essayer de contenir l›assaut des
canidés. Les assaillants attaquèrent sans ménagement, et sous
le choc le peloton se disloqua. Les crocs entrèrent en action et
quelques lambeaux de tissu se détachèrent. Vues de près, les
bêtes, affamées et squelettiques, étaient sales, nauséabondes et
affreuses. Leur pelage pullulait de parasites et de vermine, et
leurs yeux débordaient de chassie sur laquelle essaimaient les
mouches. De la façon dont les chiens se démenaient, on aurait
dit qu›ils avaient un compte spécial à régler avec les visiteurs,
voire, peut-être, avec la gent humaine. Cependant, une fois le
raid surprise passé, la contre
attaque ne se fit pas attendre.
Avec leurs jalons à la pointe taillée et recouverte de métal, les
défenseurs distribuèrent une panoplie de coups de boutoir, et
les pierres, lancées en faisceau, résonnèrent douloureusement
sur les côtes proéminentes des assaillants, qui troquèrent leurs
grognements agressifs contre des cris plaintifs et prolongés.
Le résultat du premier accrochage était sans gravité, et dans
la confusion, chaque camp tentait de resserrer les rangs pour
un second round décisif. Tout à coup, une voix caverneuse et
tranchante s›éleva, exhortant les chiens au calme. Le nuage de
poussière qui faisait écran entre les marcheurs et les habitations
s›estompa, pour dévoiler un être humain au teint basané et à
la stature élancée. Vêtu de loques sales et poussiéreuses, il
portrait de vieilles chaussures difformes et un bonnet avachi
par l›usage. Son regard, étrangement fixe, épanchait des reflets
d›une profonde quiétude. Il fit signe aux marcheurs d›avancer
et un rictus se dessina sur son visage gercé d›inanition,
dévoilant, en partie, une dentition moisie par l›abus du tabac et
le manque de soins. Il leur offrit ce qu›il avait de disponible, en
l›occurrence, de l›eau et un peu de lait de chèvre. Remarquant
leur étonnement devant le degré de misère du gourbi qui les
abritait, il se contenta de leur opposer un silence courtois mais
révélateur de son désintéressement de ce monde ici-bas.
La marche reprit, mais selon une trajectoire approximative,
car dans le désordre causé par la meute de chiens, le groupe
n›avait pas pris la précaution de matérialiser sur le terrain, à
l›aide des jalons, le fil de la bonne direction. Vers la mi-journée,
une piste transversale fut atteinte, mais aucune jeep n›était au
rendez-vous. Les marcheurs comprirent qu›ils avaient dévié
soit à gauche, soit à droite de la ligne de marche prescrite. Ils se
séparèrent en deux groupuscules et longèrent la bretelle, dans
des sens opposés, à la recherche du véhicule chargé de logistique.
Tout en sueur, vidé par la fatigue, Sidi Azzouz marchait sous un
soleil de plomb, tout en scrutant l›horizon. Son regard perçant
fouillait les abords de la piste et la lisière verte et ombragée
des futaies. Pendant un moment, il ne quittait plus des yeux un
point aux formes géométriques tranchées, enfoui sous la voûte
d›un arbre géant. Bientôt, les marcheurs furent fixés: c›était bel
et bien la «Land Rover» vert olive de l›administration des Eaux
et Forêts, frappée, de part et d›autre, du cor de chasse jaune
doré, conduite par un instructeur. A coups de sifflet stridents et
prolongés, l›ensemble des membres du groupe furent rassemblés
pour le déjeuner. La déviation erreur parcourue sur la piste
pour retrouver la voiture s›étalait sur presque trois kilomètres.
Mais l›instructeur ne s›en inquiéta pas, du fait qu›il l›attribua à
l›incident qu›on lui avait raconté, ayant opposé les stagiaires à
la harde des canidés. Les rations de nourriture et d›eau furent
rapidement déchargées de l›automobile qui démarra en trombe
pour ravitailler les autres groupes. Les marcheurs goûtèrent un
moment de repos, mangèrent à leur faim, burent à leur soif,
et s›allongèrent pour un quart d›heure à l›ombre du couvert

végétal; à la suite de quoi, les ustensiles furent emballés dans
des sacs à dos, et la marche retrouva son rythme sur la base
d›une donnée topographique sûre, et allait certainement tirer
jusqu›au coucher du soleil. Le temps s›écoula lent et pénible, et
les pas anxieux arpentèrent, sans relâche, des contrées toujours
plus éloignées. Se fiant entièrement à la boussole, le groupe
semblait naviguer dans la verdure des subéraies vers des confins
inconnus. La clarté du soir allait decrescendo et les silhouettes
des arbres prenaient des formes mystérieuses. Au déclin du
jour, le point d›arrivée fut foulé sur une piste large, parallèle à
celle de la mi-journée, mais la jonction prévue avec l›autocar ne
se concrétisa pas. Progressivement envahie par le noir, la voie
déserte et silencieuse prenait des allures lugubres. Le groupe
s›était derechef perdu, et les conditions étaient cette fois plus
exécrables du fait de la profonde obscurité qui s›était installée,
et qui entravait toute tentative, de la part des marcheurs, de
rectifier leur position. Prisonniers infortunés des ténèbres,
ils prirent la sage décision de s›asseoir en peloton à même
l›emprise de la piste, et évitèrent le risque de se disperser dans
l›abîme de la nuit. Ils savaient pertinemment qu›une opération
de secours visant à les retrouver était en cours ou allait être
lancée à la faveur des premières lueurs de l›aurore. Et pour ne pas
compliquer la tâche des secouristes, ils conclurent, à juste titre,
qu›il valait mieux rester groupé au même endroit pour espérer
une prompte délivrance. Le noir d›ébène régnait en maître
sur la forêt, et le silence se fit plus lourd, plus compressant.
Les quelques paroles prononcées, de temps à autre, n›avaient
aucune consistance et s›estompaient, comme par enchantement,
aspirées par un souffle invisible. Un oiseau nocturne épanchait,
par intermittence, une mélodie tendre et réconfortante; et
dans leur détresse, les stagiaires crurent y déceler un signe de
compassion à leur sort. Ils cessèrent de converser pour mieux
jouir de ce chant à la fois joyeux et mélancolique, qui s›écoulait
en tirades saccadées titillant le tréfonds de l›âme. Apaisés
pas la douceur de la nuit, une apathie agréable les envahit,
les traînant imperceptiblement dans la somnolence. Ils ne se
réveillèrent en sursaut que lorsque des jets de lumière puissants
les inondèrent. Subitement agressés par les phares de deux
jeeps, ils gesticulèrent un instant, désemparés, clignotèrent des
paupières, avant de réaliser que l›équipe de secours les avait
retrouvés. Un instructeur, visiblement en colère, les apostropha
pour leur piteuse performance, l›erreur de marche étant, cette
fois-ci, très grande, et partant, impardonnable. Face au chapelet
de réprimandes déballées à leur égard, ils se firent très petits,
et tout penauds. Bien qu›ils crussent avoir rigoureusement
respecté les instructions et les consignes susceptibles de mener
à bien l›épreuve de marche, le doute commençait à les gagner
quant à une probable maladresse ou négligence de leur part,
ayant faussé la bonne orientation. La remontrance toujours à
la bouche, l›instructeur exigea la boussole mise à contribution
par le groupe, et se mit à l›examiner avec attention. Au moindre
mouvement l›aiguille émaillée glissait sur le cadran avec assez
de fluidité, ce qui donnait l›impression que le matériel s›était
normalement prêté à la manipulation dirigée. Mais en mettant
côte à côte sa propre boussole, toute neuve, et celle du groupe,
plus ancienne, il constata avec amertume que cette dernière
divaguait et qu›elle était la cause de la déviation, et donc de
l›égarement des marcheurs. Il arriva difficilement à ravaler son
courroux, et en guise d›excuses tacites envers les stagiaires qui
s›apprêtaient à grimper, en file indienne, dans les véhicules, il
jeta l›instrument défectueux par terre, avec mépris, et l›écrasa
sous sa semelle. A l›école, le temps coulait rapidement,
et les cours se succédaient, inlassablement sanctionnés
d›interrogations hebdomadaires. Sidi Azzouz travaillait
dur, élargissait son horizon didactique et tirait avantage de
l›atmosphère d›émulation engagée entre les meilleurs éléments
de la promotion. Les examens de fin d›année furent bouclés, et
les résultats finaux accrochés sur un tableau: Sidi Azzouz était
classé quatrième de sa classe avec une moyenne honorable.
Une kermesse de sortie fut organisée, et Sidi Azzouz allait enfin
profiter, auprès de sa mère, de deux semaines de vacances bien
méritées, après quoi, il devrait regagner l›école pour recevoir
son affectation. Il espérait prendre son poste, de préférence,
quelque part au Moyen Atlas, pas trop loin de la région natale,
pour ne pas dépayser sa mère qui allait l›accompagner. Sa
déception allait être double.
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CAP. II : LES FORMES D’EXPROPRIATION DU SOL

LA COLONISATION OFFICIELLE DANS LA REGION DE BENI MELLAL
L’intérêt économique des autorités françaises dans la
région s’était concrétisée d’après des études évaluant les
Potentialités agricoles régionales et la possibilité de les mettre
en valeur. Dans une étude sur la région, R. Peronnet déclare
: « qu’il se trouve que cette terre des réprouvés pourrait être
à brève échéance non pas un éden ou un pays de cocagne,
mais une terre suffisamment riche et accueillante pour que
la ruée de la colonisation se précipite sur ces plateaux et ces
plaines du Tadla ». (1) Cette hypothèse ne tarde pas à être
confirmée. Les séquelles de la première guerre mondiale,
et les facilités accordées par le protectorat aux colons, vont
se traduire par une fuite importante des capitaux, en vue de
leur investissement au Maroc. Ce N’est qu’ainsi que nous
pouvons comprendre l’ampleur Qu’avait prise la colonisation
officielle jusqu’en 192930- date qui marque le début de la
colonisation privée dans la région de Beni Mellal.
Si la colonisation officielle a pu couvrir entre 1918 et 1930
une superficie d’environ 27 000 hectares, elle n’a Atteint,
pour des raisons militaires (*) la région de Beni Mellal qu’en
1929. Pour implanter les nouveaux colons dans la région, la
notion guich était opératoire dans ce sens. En s’appuyant sur
deux arguments principaux : l’un d’ordre historique, l’autre
d’ordre géographique, la tribu des Aït Rboa fut guichisée.
(*) La montagne berbère est restée insoumise jusqu’en
1931.
- La guichisation de cette tribu poussa le Protectorat à puiser
son argumentation dans le rapport du Makhzen alaouite avec
les Aït Rboa :
1- Sous le règne de Mly Ismaïl, Kasba Tadla était l’une des
pièces maîtresses de l’échiquier guerrier mis en place pour
réduire la dissidence berbère. A ce moment, Kasba Tadla était
le siège d’une garnison guich.
2- Défaites, les tribus du nord de la région, notamment les
Beni Khirane, les Smaâla et les Aït Immour, ont été déplacées
par Sidi Mohamed Ben Abdellah. À leurs places les Guettaya,
berbères du Sud, et les Semguett, berbères originaires des Aït
Hdiddou et des Aït Sokhmane, furent implantés.
3- Les Beni Mellal, autochtones, reçurent dans leur
garanison des Chraga (actuels Oulad Saïd de Beni Mellal) et
des Boukhers.

4 – Les Beni Maâdane auraient été appelés par les Beni
Mellal, et établis dans la région pour apporter leur concours à
ces derniers dans leur lutte contre les berbères de la montagne.
C’est cet ensemble tribal qui va composer les Aït Rboa, à
qui le Sultan Hassan I accordera son pardon après les avoir
vaincus en 1880 dans les termes suivants :
« Aït Rboa, vous mes guiacha, vous m’avez refusé la levé
Régulière, je vous inflige une amende de 40 000 Dihram.
Que vous me fournirez en madriers de cèdre et vous
entretiendrez en plus, auprès de moi, un contingent permanent
de 500 guiacha ». (2)
En guise de renforcement de Ses positions dans la région,
le sultan lui adjoignit certaines tribus des Beni Amir, comme
le montre ce texte, en date de 1890 : « Que par la grâce de
Dieu, sa puissance et sous son égide généreuse, nous avons
exempté nos serviteurs : les Oulad Hassoun et les Oulad Njaâ
des Beni Amir de toutes charges imposées par le Makhzen, et
de tout impôt et contribution, attendu que nous les avons fait
entrer dans notre guich de Tadla et les avons adjoints en tant
que tels à nos serviteurs : les Oulad Abdellah, les chargeant
de faire exécuter nos nobles ordres et de prêter main forte
à l’autorité du Makhzen, qui se trouvera instituée à Kasba
Zidania, sous la condition qu’ils ne paieront que ce à quoi ils
sont obligés par Dieu, selon la loi du Charaâ, et qu’ils devront
verser à l’autorité à la Kasba susdite ». (3)
Après avoir épuisé les arguments historiques, il nous reste
à les compléter par ceux d’ordre géographique avancés en
appui à la thèse de la guichisation.
La fonction guich des Aït Rboa s’inscrit dans leur répartition
dans l’espace : chacune de ces tribus possède des terres
qui s’étendent de la plaine jusqu’au Dir. Cette occupation
de l’espace correspond à des considérations stratégiques :
chaque fraction des Aït Rboa avait une ligne de front à garder,
et son terrain se trouvait dans le prolongement de celle-ci :
Les Semguett : du poste des Aït Rouadi à Rhorm el Alem,
. Les Guettaya : à la suite jusqu’au Ksar du Aït Hdiddou
au Shaq
. Les Beni Maâdane : à la suite Jusqu’à Mghila,

. Les Beni Mellal : à la suite jusqu’à Oulad M’Barek,
Ce bloc faisait face aux blocs berbères des Aït Serri, Aït
Sokhmane, et des Aït Atta N’Oumalou du Moyen-Atlas.
A l’examen de ces arguments, à la lumière des formes de
possession du sol chez les Aït Rboa, leur guichisation s’avère
arbitraire. Dans un rapport du chef de cercle de Beni Mellal
(*), portant sur le régime immobilier chez ceux-ci et les Beni
Maâdane, la différence se révèle grande entre la conception
guichisante des Aït Rboa et leurs mode d’appropriation du
sol. Selon le rapport, il existe quatre modes de jouissance :
1 – Les terres à jouissance individuelle définitive :
L’appropriation du sol est attestée par des actes adoulaires,
et soumise à l’héritage.
Cette forme d’appropriation se trouve chez les Beni
Mellal et les Beni Maâdane. Chez ces derniers, la propriété
se passe par « héritage, de mâle à mâle jusqu’à extinction.
Seul peut « hériter » celui qui est capable de combattre. En
cas de disparition d’une branche mâle, le terrain revient à la
collectivité « guich » qui en assure le partage, soit entre les
membres du douar, soit par transmission à un étranger qui a
acquis le droit de cité en tribu.
Chez les Beni Mellal, le partage successoral s’opère suivant
le chraâ, qui en garantit le droit d’héritage aux femmes.
(*) Rapport en date du 14 mai 1920, Province de Beni
Mellal cité par Le Coz à la page 22.
2 – Les terres à jouissance individuelle temporaire : on
trouve ce mode de propriété spécialement chez les Oulad
Yaïch : les terres de cette tribu sont partagées du Nord au
Sud en autant de lots parallèles qu’il y a de douars. La part de
chaque douar est ensuite partagée de l’Est à l’Ouest, en autant
de lots parallèles qu’il compte de tentes. Ce partage répond
à une stratégie de guerre contre les incursions des berbères
voisins.
C’est ainsi qu’en fin d’année, tous les deux ans, chaque
tente de chaque douar, à tour de rôle, occupait le terrain
exposé aux attaques berbères.
3- Les terres à jouissance collective de fraction : c’est chez
les Beni Maâdane et les Beni Mellal que l’on trouve ce mode
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