عدد
مزدوج

مجلة فكرية ثقافية فصلية جامعة تصدر عن
أ
النسانية • مدى •
مركز الدراسات والبحاث إ
ملف الصحافة 45 :ص 05
ن
القانو� 142-2006
اليداع
رقم إ
ي
عنوان المراسلة:
أ
النسانية
مركز الدراسات و البحاث إ
 29زنقة عمر السالوي  -الدار البيضاء
الهاتف05 22 22 42 27 :
rihanatmada98@gmail.com
www.madacenter.ma
المدير
المختار بنعبدالوي
رئيس التحرير
زكرياء أكضيض
أعضاء هيئة التحرير
محمد جليد
حياة الدرعي
محمد لهبوز
الله الكلخة
عبد إ
العال صابر
عبد
ي
عبد اللطيف الحاجي
عبد الرزاق بالل
الخراج ن
الف�
الغالف و إ
ي
المهدي نجمي
محمد ي ن
أم� نجمي
الطبع

VIVA print
0522505696
التوزيع
سابريس  -الدار البيضاء

جميع آ
الراء الواردة ف ي� هذه
تع� عن وجهة
المجلة رب
نظر أصحابها و ال تعكس
رض
بال�ورة رأي المجلة

2020 • 50/49
حمتويات العدد

افتتاحية العدد

 .التعليم املغريب توايل اإلصالحات وتفاقم األزمة

ملف العدد  :التعليم املغريب  :توايل اإلصالحات وتفاقم األزمة

 .اللغة العربية وأزمة تدبري املسألة اللغوية  -يونس بومعزة
 .البعد الوثائقي يف الكتب املدرسية ملادة الجغرافيا  -إبراهيم مصباح
 .تدريس علم االجتامع  :إشكالية متوقع املختص يف علم االجتامع يف تونس يف سياق إنتاج املعرفة السوسيولوجية  -هيام الرتيك
 .التفاعل بني تكنولوجيا املعلومات وتكنولوجيا التعليم  -فادي محمد الدحدوح
 .املسألة اللغوية يف الوثائق املرجعية الرسمية الكربى :الرؤية االسرتاتيجية  2030 2015-منوذجا  -أنس بوسالم
 .مفارقة السياسة اللغوية يف املغرب من السياسة اللغوية الرسمية إىل رسمنة الواقع اللغوي  -مصطفى هطي
 .التعليم يف اليابان :الروح وطنية ،اللغة املحلية واإلنفتاح عىل العامل  -أميمة بونخلة

حوار

 .الدكتور والخبري محمد الخميس يف حوار ملجلة رهانات حول تقييم وضع التعليم باملغرب والرؤية االسرتاتيجية ومكامن
القصور وممكنات اإلصالح

نافذة فكرية

 .الفلسفة والدين  :رصاع العقل والخيال  -عبد الصمد البلغيثي
 .السوسيولوجي  ...بني حلم التنظري و واقع البالغة  -إدموىس محمد
 .يوتوبيا التسامح  -عبد اإلله الكلخة

دراسات

2
4

4
20
28
48
50
55
68

77
91
91
96
99

110

 .الجذور التاريخية ملفهوم املجتمع املدين يف الفكر الغريب  -محمد حدوي
 .نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد  -محمد رحمون
 .العصيان املدين والدميقراطية  :جون رولز منوذجا  -البوكييل عبد الحي

110
117
130

 .تفاصيل حدث مل يقع بعد؛  -أرشف سدجاري
 .ال نصدقك !  -محمد الشاوي

148
117

 .قراءة يف كتاب «القطيعة االبستمولوجية» ..يف التأصيل لثورة املعرفة  -محمد جليد

156

إبداعات
قراءات

ترجامت

 .نهاية األيديولوجيا (أوكاتفيو باث)  -عبد اإلله الكلخة

148
156
158

رش�وط رش
الن� ف ي� مجلة رهانات
تن� بحوثا سبق رشن�ها أو أنها معروضة رش
 .1المجلة ال رش
للن� ف ي� مكان آخر.
أ
أ
ف
الشارة إىل المصادر و المراجع.
 .2رض�ورة اعتماد الصول العلمية المتعارف عليها ي� كتابة البحاث و خاصة فيها يتعلق بالتوثيق و إ
 .3يجب أال يتجاوز عدد كلمات الدراسة  3000كلمة.
س�ته العلمية ،إىل جانب صورته الشخصية.
 .4عىل الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مخترصة عن ري
ال� رت
ت
تق�ح هيئة التحرير إجراء تعديالت عليها أو إضافات إليها تعاد إىل أصحابها إلجراء التعديالت المطلوبة
 .5البحوث و الدراسات ي
قبل رشن�ها.

1

افتتاحية العدد

المغر�
التعليم
بي

أ
الصالحات وتفاقم الزمة
توال إ
ي
د .المختار بنعبدالوي
قد يكون من املفيد أحيانا أن نبارش بالوقوف عند
بعض النامذج العملية ،وأن نبدأ من النهاية ،باالستناد إىل
الخربة والحس العامني؛ لنخلص إىل بعض املنطلقات املفيدة.
لنخرت عينة عشوائية من عرشة أفراد من حاميل البكالوريا
يف نهاية السبعينيات ،ولنخرت يف مقابلهم عرشة من حاميل
اإلجازة خالل العرشية األخرية ،ولنقرتح عىل املجموعتني
اختبارا يف اللغة العربية واللغات األجنبية ،ويف االجتامعيات
والفلسفة والثقافة العامة عىل وجه اإلجامل ...ولنقارن،
بصورة متوازية ،بني مجموعتني إحداهام حاصلة عىل اإلجازة
يف العلوم أو الحقوق واالقتصاد أو العلوم االجتامعية خالل
نهاية السبعينيات وإىل حدود أواسط الثامنينات ،واألخرى
عىل املاسرت يف نفس التخصصات خالل العرشية األخرية،
وسوف تبدو لنا الفوارق يف املعارف والخربات واضحة
تكاد ترتقي إىل البداهة ...وهو ما ميكن أن نستنتج منه أن
التدهور ترافق مع سلسلة اإلصالحات ،وأن كل إصالح إمنا
عاد بنا يف الحقيقة مراحل إىل الخلف ،فيام يخص جودة
التعليم ،والكفاءة الفعلية للخريجني.
إن األمر ال يتعلق عىل اإلطالق بنظرة ازدرائية لألجيال
املتأخرة ،ألنه يتعلق أوال بأشقائنا وبأبنائنا ،وثانيا ألن الخربة
العملية ،وكذلك معطيات الواقع ،تبني أنهم متلكوا مهارات
عالية فيام يخص الخربات التي طوروها خارج الفضاء
امل��دريس ،وثالثا ألن مؤرش اإلنفاق امل��دريس ،ونسبته من
الدخل العام لألرس تضاعف عدة مرات ،ما وفر لهم ظروف
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عيش أفضل ،باإلضافة إىل التحسن امللحوظ للصحة العامة،
وتنمية العامل القروي ،وإدماج الفتيات امل ُتمدرسات ،إىل
جانب مكاسب ثورة املعلوميات التي فتحت أعينهم عىل
عامل يتسع بال حدود ...السؤال املركزي هنا هو أين يكمن
العطب إذا مل تكن العوائق كامنة يف قدرات التالميذ ،وال يف
األرسة ،وال املحيط املدريس املبارش؟
يتم اللجوء إىل السياسات اإلصالحية عادة إما بغاية
التطوير ،بعد نجاح جزيئ ،أو ألنه جرى تشخيص بعض
العوائق التي تحول دون تحقق النتائج املطلوبة ،وال ميكننا
أن نستنتج يف حالة املغرب إال أن اإلصالح هو نتيجة لعطب
ما ،بسبب الطابع االستعجايل لإلصالحات املتوالية ،كام إن
هذا التواتر يف عمليات اإلصالح ،حتى قبيل استيفائها ،يشري
إىل أن العطب مل يُش َخص بعد أو لرمبا أُيسء تشخيصه .أما
آثاره فتتجىل يف :الترسب امل��دريس ،وضعف التمكن من
اللغة الوطنية واللغات األجنبية (املقصود بهذا املصطلح يف
خطاب الحكومة هو اللغة الفرنسية) وعدم تالؤم ُمخرجات
املسار التعليمي مع متطلبات سوق الشغل.
باملقابل؛ إذا انتقلنا إىل مضمون اإلصالحات ،نجد أنها
تركزت حول التشجيع املتزايد للخوصصة ،وبالتايل الرتاجع
عن مجانية التعليم ،ودعم تعليم اللغة الفرنسية ،باإلضافة
إىل مه َن َنة العملية التعليمية ،مع إهامل واضح ملهام العملية
الرتبوية يف بناء الهوية الوطنية ،وتعزيز اإلدماج االجتامعي
وثقافة املواطنة والحس النقدي ،باإلضافة إىل مالءمة مضامني
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املقررات التعليمية مع السياق الثقايف والسيايس السائد،
وهي أهداف ثابتة مل تتغري بتغري اإلصالحات...
يكمن عامل الفشل األسايس يف مجمل هذه اإلصالحات
املتوالية أنها جاءت من خارج منطق العملية التعليمية،
وأنها وضعت ،عىل الدوام ،العربة قبل الفرس .لقد أعطت
هذه السياسات األولوية لتقليص كلفة التعليم عن طريق
دعم وتشجيع التعليم الخاص ،واألنظمة التعليمية األجنبية،
وتقليص املوارد البرشية وامليزانيات املتعلقة باالستثامر
والتجهيز والتسيري ،فكانت النتيجة أن تحولت عدد من
املؤسسات العمومية إىل أطالل ،ولجأ األساتذة بسبب تجميد
أجورهم إىل القيام بساعات إضافية يف م��دارس القطاع
الخاص ،األمر الذي استنزف طاقتهم وقدراتهم عىل حساب
عملهم األسايس يف التعليم العمومي ،عىل مرأى ومسمع من
اإلدارات املسؤولة ،وباملقابل إىل حرمان الشباب الوافدين
عىل سوق الشغل من فرص عمل ،واكتساب خربة مثينة .كان
اإلهامل كذلك من وراء تفيش العنف واملخدرات يف عدد من
املؤسسات التعليمية ،ال سيام يف أطراف املدن ،وهو ما أدى
إىل تفاقم الفشل والهدر املدرسيني.
دعوى مالءمة املقررات التعليمية مع سوق الشغل هي
كذلك رضب من الكالم العام الذي يفتقد إىل الدقة ...إن
الدينامية االقتصادية وارتفاع نسبة النمو هام ما يكون من
وراء ارتفاع الطلب عىل التشغيل ،ومهام كان التعليم مبدعا
يف بلد من البلدان ،فإن وظيفته ليست هي أن يخلق مناصب
شغل ،ولكن أن يوفر الكفاءات التي تستجيب للحاجيات
املطلوبة ،وإىل حدود اليوم لدينا فائض يف الكفاءات يف
مقابل نقص مهول يف فرص الشغل ،مبا جعل «سوق الهجرة»
الحل الوحيد أمام الخريجني ،ال سيام املتفوقني من بينهم...
أخريا هناك الزمة رافقت كل حديث عن اإلصالح وهي
مسألة اللغة األجنبية التي ت ُختزل يف اللغة الفرنسية ،ويف
التأكيد عىل الحاجة إىل إتقانها من أجل الحصول عىل فرصة
عمل!
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إن األمر غري املفهوم يف حالة املغرب هو أن تفرض
قطاعات عمومية أو خاصة عىل موظفيها استعامل لغة
أجنبية لالستفادة من الخدمات العمومية ،ضدا عىل
القانون ،وخارج أي تربير منطقي ! إن الطالب املغريب
الذي يدرس بلغته الوطنية ويتقنها ،والذي تفي هذه اللغة
بحاجاته األساسية ،يجد نفسه أمام حاجز غري مربر يف
مباريات التوظيف ،وأمام عوائق مفتعلة تحد من الدينامية
التي يفرتض أن يلعبها التعليم يف عمليتي اإلدماج واالرتقاء
االجتامعيني ،وهي عوائق كثريا ما تعطي امتيازا غري مرشوع
ملرشحني من خريجي مدارس البعثات األجنبية ،الذين مل
يتلقوا إال معارف قليلة عن بلدهم.
أخ�يرا؛ كثريا ما يتم تسخري عمليات إص�لاح التعليم
العتبارات تتعلق بالظرفية السياسية ،ففي الوقت الذي كان
فيه اليسار قويا ،جرى تجميد شعب الفلسفة وعلم االجتامع،
واختُلقت شُ عب الدراسات اإلسالمية ،وتم إقحامها يف كليات
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وهي املضامني التي كان يجب أن
يكون مكانها يف الجامعات الدينية ،والحقا ،عندما أصبحت
الهيمنة للتيارات الدينية ،أعيد فتح شعب الفلسفة ،وجرى
تعميمها والرفع من ساعات تدريسها.
نستنتج من كل هذا أن إصالح النظام التعليمي اختيار
اسرتاتيجي للمجتمع ،ولذلك فهو ال يجب أن يخضع ملنطق:
«السوق أوالّ» ،وال ملصالح اللوبيات املالية ،وال للمهاترات
السياسية ،وأن ال نضع قراره بني أيدي بريوقراطيني يقيسون
النجاح بعمرهم الوظيفي ،إنه مسألة يجب االشتغال
عليها من داخل منطق املسألة التعليمية ،وأن نراعي فيه
أوال وظائف اإلدماج االجتامعي ،واالستثامر يف الكفاءات
والقدرات مع اعتامد مبدإ تكافئ الفرص./.
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ملف العدد

تدب� المسألة اللغوية
اللغة العربية وأزمة ري
يونس بومعزة

رت
الماس� المتخصص
طالب باحث بسلك
أ
ف ي� المناهج اللغوية والدبية لتدريس
اللغة العربية.

مقدمة
تعترب املسألة اللغوية موضوعا جديرا
بالبحث واالهتامم ،وقضية تأيت يف صدارة
القضايا األك�ثر أهمية وراهنيه ،نظرا
النعكاساتها وتأثرياتها املبارشة والفعلية
ليس عىل الفرد وحسب بل عىل املجتمع
املغريب ككل ،وعىل مردودية املدرسة
املغربية ،وقضايا املعرفة والتنمية
البرشية ،باإلضافة إىل ارتباطها الشديد
بهوية البلد ،وعنوان سيادته ،وخصوصيته
الثقافية وقيمه الحضارية...
وإشكال املسألة اللغوية يف املدرسة
املغربية من أعقد اإلش��ك��االت التي
واكبت كل مراحل إصالح منظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي ببالدنا ،بدءا
من أول مرشوع إصالح تربوي وطني إىل
آخر اإلصالحات التي تشهدها منظومتنا
ال�ترب��وي��ة .إن املسألة اللغوية هي
إحدى نقط األزمة يف املدرسة املغربية،
واملالحظ أنه عندما تناقش هذه املسألة
ضمن املنظومة الرتبوية ال تناقش كقضية
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بيداغوجية تهم مستقبل أبناء املواطنني
املغاربة ،بل تناقش باعتبارها قضية
سياسية ،وتطرح يف أبعاد عدة.
هناك إجامع عىل انحدار املستوى
اللغوي يف التعليم املغريب مبختلف
مستوياته ،هذا االنحدار املتمثل يف
ضعف القدرة اللغوية للمتعلم املغريب
يف مختلف األسالك التعليمية ،وهو وضع
ينذر بالكارثة ،فالتقارير الدولية ما فئت
تشري ومنذ القرن املايض إىل أن املدرسة
املغربية مدرسة ال متكن املتعلم1املغريب
من إتقان والتواصل بأية لغة من اللغات
امل��درس��ة ولغات التدريس املختلفة
واملتعددة ومن ضمنها اللغتني الرسميتني
للدولة .كذلك أقر املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي من خالل
نتائج تقاريره بوجود مشكلة جوهرية
عىل مستوى الكفايات والقدرة اللغوية
لدى املتعلم املغريب.
ويف ظل مقاربة إص�لاح منظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي
ببالدنا ،وبصدور آخر قانون شهدته هذه
املنظومة واملتمثل يف القانون-اإلطار

رق��م ،51.17انبعث النقاش من جديد
حول املسألة اللغوية ،بحيث شهدت
الساحة السياسية والعلمية املغربية
نقاشا حادا بني الفاعلني السياسيني من
جهة واملهتمني واملتخصصني اللغويني من
جهة أخرى ،وتركز هذا النقاش حول ما
تضمنه مرشوع القانون الجديد ،خاصة
تنصيصه يف املضامني املتعلقة باالختيارات
اللغوية ع�لى ال�تراج��ع ع��ن تدريس
املواد العلمية والتقنية باللغة العربية
وتعويضها باللغة الفرنسية ،وهو قانون
ال ينسجم مع االختيارات الدستورية
املغربية التي تقر العربية لغة رسمية
للدولة املغربية ،وعودة واضحة لفرنسة
التعليم وتضحية بتجربة التعريب التي
شكلت أحد أهم املبادئ واالختيارات
الكربى للمدرسة الوطنية.
إن التعريب ك��ان مرشوعا علميا
طموحا ،ووسيلة صحيحة نحو تحقيق
االستقالل اللغوي والثقايف املغريب،
والتخلص من كل أشكال التبعية ،لكن
القانون الجديد رضب به عرض الحائط
بدعوى أن سبب ضعف القدرة اللغوية
لدى املتعلم املغريب يف سياسة التعريب،
مجلـة رهانـات
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املتواصلة التي تشهدها املنظومة
الوطنية للرتبية والتكوين ،ميكن الحديث
عن مرحلتني أساسيتني حول إصالحات
تعليم اللغات وتعلمها مبنظومة الرتبية
والتكوين والبحث العلمي:
•املرحلة األوىل :دامت من استقالل
املغرب إىل استكامل تنفيذ املخطط
الحاسم لسياسة التعريب ،ومتتد
ه��ذه املرحلة م��ن سنة 1956م إىل
1990م.
•املرحلة الثانية :وقد انطلقت مع
بزوغ فجر إقرار امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين وما تبعه من إصالحات تربوية
متتالية ،أي من بداية األلفية الثالثة إىل
اآلن.
وال ب��أس من إلقاء نظرة رسيعة
عن وضعية اللغة العربية يف املدرسة
خالل فرتة ما قبل االستقالل (إبان فرتة
الحامية) ،ألن اعتبار االستقالل بداية
النطالق الدراسة يجسد نقصا يف الرؤية
إزاء املسألة اللغوية باملغرب.

وأن العربية لغة ال تصلح لتدريس
العلوم ،دون إقامة هذا االفرتاض عىل
نتائج أبحاث بيداغوجية-ديداكتيكية
ملموسة.
إن العربية اليوم تعيش أزم��ة يف
املنظومة الرتبوية املغربية ،أزمة مقصودة
وهجمة من طرف النخب السياسية
واالقتصادية الفرنكفونية ،فأصبحت
اللغة العربية يف وضع هش وضعيف
داخل منظومة الرتبية والتكوين ،أما
الفرنسية فهي لغة تدريس املواد العلمية
والتقنية والدراسات الجامعية وهي وبال
شك لغة املصلحة واتخاذ القرار.
وإذا كان هذا هو الواقع الذي تحتله
اللغة العربية الفصحى ضمن منظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،فام
هي العوامل التاريخية التي ساهمت
يف األزمة التي تعرفها اللغة العربية يف
منظومة الرتبوية املغربية؟ و كيف هو
حال اللغة العربية بعد مرور سنوات
عىل نهاية مخطط التعريب؟ وهل تم
فعال تطبيق التعريب كام يجب أن المحول أ
الول:أزم��ة اللغة
يكون؟ أي اللغات صالحة لتدريس العربية ف� المنظومة رت
ال�بوية
ي
املواد العلمية والتقنية؟ هل العربية أم
لغة أجنبية أخرى؟ ومل��اذا؟ ثم ما هي المغربية.
اآلليات الناجعة لتدبري املسألة اللغوية
- 1أزمة اللغة العربية يف املدرسة
باملغرب؟
إبان فرتة الحامية.
من خالل سلسلة اإلصالحات الهيكلية
قامت سلطات الحامية الفرنسية

مبجرد احتاللها للمغرب سنة 1912م،
عىل إقامة نظام تعليمي يتامىش ومع
توجهات سياستها العامة ،والسياسة
االستعامرية الفرنسية تجاه اللغة
العربية الفصحى إب��ان فرتة الحامية
كانت واضحة ال غموض فيها ،وهي
محاربة هذه اللغة بكل وسيلة ممكنة،
وفرض الحد من استعامل اللغة العربية
الفصحى وقطع الصلة بكل ما يؤدي إىل
نرشها أو تدريسها أو التدريس بها ،ألن
الهدف املرسوم كان هو تطوير املواطنني
املغاربة خ��ارج نطاق ه��ذه اللغة،
واالنتامء للحضارة العربية اإلسالمية ،بل
وخلق نوع من البلبلة واملعارضة بني
العربية الفصحى واألمازيغية اللتان كانتا
إىل ذلك الوقت تعرفان باستمرار تأثريا
متبادال ،وتعميق املسافة بني الفصحى
والعربية الدارجة.
ويف الوقت ال��ذي كانت السياسة
الفرنسية تريد الضمور للغة العربية
الفصحى ،وتضيق الخناق عليها ،فرضت
اللغة الفرنسية كلغة رسمية للمغرب
يف جميع اإلدارات واملؤسسات وهيئات
اتخاذ القرار التي وضعتها اإلقامة العامة
الفرنسية باملغرب ،فاحتفظت اللغة
الفرنسية وحدها بفضاء الحداثة الذي
أنشأه االستعامر لصالحه.
ولقد لعبت امل��دارس كمؤسسات

الهوامش
 - 1املتعلم هو كل مستفيد من الخدمات التعليمية أو التكوينية أو هام معا التي تقدمها مؤسسات الرتبية والتعليم والتكوين مبختلف أصنافها وبأي شكل من
األشكال ،سواء بصفته تلميذا أو طالبا أو متدربا أو بأي صفة أخرى.
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اجتامعية دورا مهام يف نرش اللغة
الفرنسية ،أما اللغة العربية فلم تكن لغة
تعليم كامل إال يف املدارس األصلية ،وهي
املدارس القرآنية املتطورة .وكان تدريس
اللغة العربية بها ال يتجاوز حدود التعليم
االبتدايئ إال بطريقة السوق السوداء،
أي بطريقة ال تعرتف بها إدارة الحامية
ومتنعها وال تشجعها ،وكان من البديهي
أن يكون املستقبل ال��درايس للتلميذ
املتخرج من ه��ذه امل��دارس مستقبال
غامضا ألنه مل يكن يجد أمامه تعليام
ثانويا يتابع فيه دراسته باللغة العربية
ليحصل بلغته القومية عىل ما يحصل
2
عليه غريه بلغته األجنبية.
أما يف امل��دارس الفرنسية والعربية
اإلسبانية ،كانت اللغة العربية تدرس يف
االبتدايئ والثانوي ،ولكن ليس معنى هذا
أن مكانة العربية يف هذه املدارس كانت
توازي مكانة اللغة الفرنسية أو اإلسبانية،
فالعلوم كانت تدرس باللغة األجنبية ال
العربية.
وأما فيام يتعلق باملدارس العامة وهي
املدارس التي كانت تؤسسها الحكومة
املغربية لألوربيني واألجانب املقيمني
يف املغرب وهي أهم املدارس وأعظمها
قبل فيها املغاربة إال بتوصيات
والتي ال يُ ُ
تقبل أحيانا وترفض أحيانا أخرى فإن
التعليم كله كان باللغة الفرنسية أو
اإلسبانية ،وال تعترب العربية فيها إال مجرد
لغة أجنبية عىل غرار اللغة اإلنجليزية
مقررة ابتداء من التعليم الثانوي .ومثل
ذلك يقال يف مدارس االتحاد اإلرسائييل
الذي كان ال يعري يف الغالب أهمية للغة

6

البالد وال ت ُلزمه اإلدارة العامة للعلوم
3
واملعارف بتعليمها.
وأما املدارس الفرنسية الرببرية التي
عمدت الحامية الفرنسية عىل إنشائها
يف إطار ما عرف بـ»السياسة الرببرية-
الفرنسية» ،فقد كان الهدف منها إنشاء
جيل مقطوع الصلة متاما بالرتاث العريب
اإلسالمي من جهة ،ومتشبع أكرث ما
ميكن ،بالرتاث الفرنيس والقيم الحضارية
4
الغربية املسيحية ،من جهة أخ��رى،
وكان حظ تدريس اللغة العربية فيها
ضئيل جدا ال يبلغ حتى درجة العربية
يف املدارس اإلسالمية بالبادية املغربية
ألن الربنامج الدرايس يف هذه املدارس
كان يشتمل عىل دراسة تطبيقية للغة
الفرنسية ،لغة الحديث والكالم ،باإلضافة
إىل مبادئ الكتابة والحساب البسيط
ونتف من دروس الجغرافية والتاريخ
وقواعد النظافة...وهذا «املسيو ماريت»
يحدثنا عن ذل��ك برصاحة ووض��وح،
يقول:
«إن املدرسة الفرنسية-الرببرية ،هي
إذن ،مدرسة فرنسية باملعلمني ،بربرية
بالتالميذ .وليس هناك أي مجال ألي
وسيط أجنبي .أن أي شكل من أشكال
التعليم العريب ،...لن يجد مكانه يف هذه
5
املدارس»..
انطالقا من هذا العرض نلحظ أن
نظام الحامية أفرز نظام تعليمي شديد
التنوع والتعقيد ،كام نجد أن لغة التعليم
يف املغرب إبان فرتة الحامية كانت لغة
أجنبية يفرضها املحتل الفرنيس واإلسباين
عىل امل��دارس ،إما إسبانية (يف منطقة

النفوذ اإلسباين) أو فرنسية (يف منطقة
النفوذ الفرنيس).
وانتقد عالل الفايس تعلق النخب
الشابة باللغة األجنبية و َجعلِها لغات
التقدم والتفوق ض��دا عن العربية،
والحقيقة أن تفوق املدارس العامة هو
الذي كان يفرض عىل كثري من اآلباء أن
يقدموا أبناءهم لهذه املدارس باحثني
عمن يتوسط لهم يف قبولهم مضحني
بلغة أجدادهم ووطنهم.
مل تنل اللغة العربية حظها ضمن
لغات التدريس وال ضمن اللغات
املدرسة يف فرتة ما قبل االستقالل ،وأريد
لها الطمس والضمور من طرف السياسة
الفرنكفونية التي قدمت اللغة الفرنسية
كأداة للتنوير الحضاري ،والحقيقة أنها
مل تكن س��وى أداة لبسط االستعامر
االقتصادي والسيايس والثقايف.
أم��ام ه��ذا ال��وض��ع ،شعر أعضاء
الحركة الوطنية بخطر االستعامر الذي
يرتبص بوحدة وهوية املغاربة ،وخوفا
من خطر ضياع اللغة القومية التي
هي إح��دى مقومات األم��ة األساسية
ومميزاتها ،بذل أعضاء الحركة الوطنية
جهدا لخلق تعليم بالعربية الفصحى من
خالل اتخاذ العديد من التدابري كان من
بينها تجديد الكتاتيب القرآنية ،وإنشاء
مدارس خاصة وحرة سنة 1944م( ،هي
السنة التي تبنت فيها سلطات الحامية
«الخطة العرشية للتمدرس» ،هذه
الخطة التي عممت االزدواجية اللغوية
والثقافية يف جميع أنواع املدارس ،وبذلك
تكون الحركة الوطنية قد ساهمت من
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موقعها يف صون اللغة العربية والدفاع
عنها والتمسك بها كرافد من أهم روافد
الثقافة املغربية الذي يصلها بالحضارة
العربية اإلسالمية.

- 2أزم����ة ال��ل��غ��ة العربية
يف اإلص�ل�اح���ات ال�ترب��وي��ة بعد
االستقالل.

ال يختلف اثنان عىل أن املغرب كان
خاضعا بالقوة لسياسة الفرنسة ،ففرضت
عليه اللغة الفرنسية كلغة رسمية يف
النظام الرتبوي ويف مختلف املؤسسات
اإلداري���ة والسياسية واالقتصادية،...
لذلك ما إن انتهى عهد الحجر والحامية
وبزوغ فجر االستقالل والحرية  6سنة
1956م ،تشكلت لجنة ملكية ملعالجة
شؤون التعليم ومشاكله ،وإقرار أسس
«مدرسة وطنية» و«مذهب تعليمي»
سميت بـ «اللجنة العليا للتعليم» التي
عقدت أول اجتامع لها يوم 28-09-
1957م ،وقد خرجت اللجنة من خالل
دراستها ملشكل التعليم بسياسة تربوية
تتأسس عىل أربعة مبادئ أساسية أو ما
يعرف بـ«االختيارات الكربى للمدرسة
الوطنية» وه��ي :التعميم والتوحيد

والتعريب ومغربة األطر.
هكذا تقرر مبدأ «التعريب» يف أول
مرشوع تعليمي مغريب وطني حر غداة
حصول املغرب عىل استقالله ،وتأكدت
رضورة اعتامد اللغة العربية لغة رسمية
للتدريس ،لكن «محمد عابد الجابري»
رأى أن رصف تلك املبادئ بذلك الشكل
دون تحديد عالقة بعضها ببعض ودون
تحديد ،من السابق فيها من الالحق،
يجعل أمر تطبيقها خاضعا للصدفة،
ومرهونا بتقلبات األحوال.7
إن مبدأ التعريب حسبه يتضمن
بالرضورة مبدأ مغربة األطر ،وبالتايل
مل يكن من ال�ضروري الفصل بينهام؛
ويذهب إىل تفسري هذا الفصل عىل

أنه إجراء يقصد منه إقرار مبدأ تكوين
األط��ر باللغة الفرنسية ال العربية،
وبالتايل استمرار االزدواجية اللغوية،
وت��رك التعريب مجرد شعار أجوف
االستهالك ال أقل وال أكرث .واألمر نفسه
أيضا بالنسبة للعالقة بني مبدأ التعريب
والتوحيد باعتبارهام وجهني ملوضوع
واح��د؛ ألن املدرسة املغربية املوحدة
ال ميكن أن تكون إال معربة ،والتعميم
أيضا ال��ذي لن يتحقق إال باستعامل
اللغة الوطنية األقرب إىل حياة الناس
وعواطفهم وأفهامهم ،فلامذا كان هذا
الفصل؟
إن املبادئ األربعة يف الحقيقة مل
تكن مبادئ أساسية وإمنا كانت حلوال

الهوامش
 - 2الفايس( ،عالل) ،النقد الذايت ،املطبعة العلمية ،القاهرة ،ط1952 ،1م ،ص.332
 - 3الفايس( ،عالل) ،النقد الذايت ،ص.332
 - 4عابد الجابري( ،محمد) ،أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب ،دار النرش املغربية ،الدار البيضاء ،ط1973 ،1م ،ص.29
 - 5نقال عن عابد الجابري( ،محمد) ،أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب ،ص.30
 - 6جملة من خطاب املغفور له امللك محمد الخامس عند عودته من املنفى (نوفمرب.)1955
 - 7عابد الجابري( ،محمد) ،أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب ،ص.68
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توفيقية وسطى توفق بني االتجاهات
السائدة آن��ذاك وتعكس أم �را واقعيا
فرض نفسه نتيجة ضغط شعبي هائل.8
إنها مبادئ تكرس التعدد واالزدواجية
اللغوية وتفسح مجاال واسعا للرتاجع
عن التعريب ،وهذا ما حصل بالفعل،
ف��االزدواج��ي��ة ظهرت يف أول خطوة
تطبيقية ،إذ قررت اللجنة امللكية إلصالح
التعليم يف اجتامعها سنة 1958م،
تدريس العلوم باللغة الفرنسية ،مام
خلق لدى التلميذ املغريب ازدواجية بني
فضاءين معرفيني.
«إن تدريس العلوم ابتداء من القسم
األول من التعليم االبتدايئ ،وترك بعض
املواد تدرس باللغة العربية مثل الرتبية
اإلسالمية ،واألخالقية ،وقواعد اللغة،
وكل ما يتصل ب��األدب؛ سيخلق لدى
التلميذ إطارا مرجعيا ،ينظر به إىل كل
لغة عىل حدة :لغة العلوم ،ولغة األدب،
لغة تسمح باكتساب املعرفة اإلنسانية
العلمية ،وتسمح باالنفتاح عىل العامل
الخارجي ،ولغة أخرى ال تسمح بالتعامل
إال مع األدب والشعر والحكايات
واألساطري» ،9وهذا أمر بديهي ،فانتشار
اللغة املهيمنة يؤدي ،كام يشري إىل ذلك
«روبرت فليبسون»
إىل خلق نوع من الرتاتبية اللغوية
تصبح فيها اللغة األكرث استعامال وتداوال
يف مجاالت اإلعالم واالقتصاد والعلوم
أرق��ى يف تصور الناس من غريها من
10
اللغات.
إن املنظومة التعليمية الرتبوية غداة
االستقالل لألسف مل تطرح عىل نفسها

8

قضية استيعاب ومتلك املعارف وتأسيسها
باللغة الوطنية العربية ،ألن همها كان
هو تعميم التعليم عىل كافة املغاربة.
كام أن ذلك كان يقتيض تكوين أساتذة
باحثني وخلق جامعات ومراكز للبحث،
وبالتايل مل تضطلع بصفة واضحة وكاملة
مبا كانت تتطلبه الظروف التاريخية
املوضوعية يف ذلك الوقت.
ونشري إىل أن��ه كانت هناك نخبة
وج��دت يف املغرب بداية االستقالل
وإىل ح��دود السبعينيات تدافع عن
اللغة العربية وتتبناها كمرشوع مطلق
أحيانا ،11وكانت لهذه النخبة مواقف
ضد سياسة الفرنكفونية لكنها كانت
سطحية تكتفي باملطالبة بالتعريب
دون أن تحدد كنهه ومعناه ومحتواه،
وخطة واضحة لتنفيذه ،فمنحت هكذا
الفرصة للفرنسية باالحتفاظ عىل موقعها
يف التعليم واملرافق العمومية الحديثة،
وكان ذلك يعني استمرار وضعية لغوية
وهينة ،تهدد كل تطور حقيقي للنظام
التعليمي املغريب.
إن مخطط التعريب تم إقراره مبكرا،
بعيد إنشاء «اللجنة العليا للتعليم»
سنة  ،1957والتي تحولت فيام بعد إىل
«اللجنة امللكية إلصالح التعليم» يف أبريل
 ،1958وتتابعت بعد ذلك مجموعة من
القرارات الكربى واإلصالحات والنصوص
الترشيعية الصادرة عن الهيئات الرسمية،
والندوات واملؤمترات املتعلقة بقضية
التعريب ،وترمي الكرونولوجيا التي
أضعها أسفله12إىل الوقوف عىل أهم
هذه األح��داث .بدءا من سنة 1957م
إىل 1990م وهي السنة التي أنهوا فيها

مخطط التعريب.
لقد تم تعزيز سياسة التعريب
باملغرب بإحداث «معهد الدراسات
واألبحاث للتعريب» مبوجب املرسوم
الصادر يف  14يناير  ،1960وعقد مؤمتر
التعريب يف الرباط من الثالث أبريل إىل
الثامن منه سنة 1961م ،الذي أجمع
فيه املؤمترون عىل إحالل «اللغة العربية
يف التعليم محل اللغات األجنبية…
وإلزام اإلدارة بعدم استعامل لغة دون
اللغة العربية ،والعمل عىل أن تكون
لغة التخاطب اللغة العربية وحدها،
والدعاية لها ،ومقاومة كل الذين
يناهضون لغتهم للتفاهم فيام بينهم
بلغة أجنبية ،13»...وتبع هذا املؤمتر عقد
العديد من املؤمترات الدورية للتعريب،
باإلضافة إىل تنظيم مناظرات وطنية،
كاملناظرة الوطنية حول التعليم املنعقدة
يف 1964م ،...فتم تعريب التعليم
االبتدايئ يف الستينيات ،وتعريب التعليم
الثانوي يف السبعينيات والثامنينيات من
القرن املايض ،وعىل العموم عرف مخطط
التعريب نهايته سنة  ،1990مع تخرج
أول فوج من التالميذ حاميل الباكالوريا
املعربة كليا .ويف نفس السياق ،تم
تعريب تدريس مواد العلوم اإلنسانية
امل��درس��ة يف الكليات املغربية ،لكن
تدريس العلوم يف التعليم العايل بقيت
باللغة الفرنسية ،فكانت سياسة التعريب
التي طبقت سياسة قارصة.
إن مخطط التعريب مل يستكمل
مشواره البيداغوجي إذ كان يجب القيام
بتعريب شامل لكل املستويات ،ابتداء
من التعليم االبتدايئ إىل التعليم الثانوي
مجلـة رهانـات
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 - 8عابد الجابري( ،محمد) ،أضواء عىل مشكل التعليم باملغرب ،ص.71
 - 9مادي( ،حسن) ،السياسة التعليمية باملغرب ورهانات املستقبل( ،منشورات مجلة علوم الرتبية  ،)1999ص ص48-49
 - 10فليبسون( ،روبرت) ،الهيمنة اللغوية ،ترجمة :د.سعد بن هادي الحشاش ،اململكة العربية السعودية :منشورات جامعة امللك السعود1428 ،ه(2007م) ،الفصل
األول .وانظر أيضا :الفايس الفهري (عبد القادر) ،اللغة والبيئة ،املغرب :منشورات الزمن ،2003 ،ص.38
 - 11الفايس الفهري(،عبد القادر) ،أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ،حصيلة نصف قرن من اللسانيات ،إعداد حافظ إسامعييل علوي ،أحمد عنايت ص.102
 - 12البشريي( ،تامر) ،النظام التعليمي املغريب خالل القرن العرشين «إشكالية اإلصالح والتطور الكرونولوجي» ،مجلة املدرسة املغربية ،العدد2019 ،1م ،ص165-
.Report-7-14-2005.pdf> 15 avril 2017, p. 21.192
 - 13صادقي( ،عبد الرحيم) ،املسألة اللغوية يف املدرسة املغربية ،مجلة عامل الرتبية ،العدد2015 ،63م ،ص.15
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ثم التعليم العايل ،إن عدم االنسجام يف
االختيارات اللغوية بني املرحلة الثانوية
والتعليم العايل كان سببا يف إحداث نوع
من التصدع يف جسور الربط بني التعليم
الثانوي والتعليم العايل ،وانعكس ذلك
بشكل سلبي عىل املردودية الداخلية
والخارجية للمدرسة املغربية ،وأدى
إىل ضعف القدرة اللغوية لدى الطلبة
املغاربة.
إن مسار تنفيذ مخطط التعريب
باملغرب اتسم بنوع من العشوائية،
وعرف تأخرا كبريا وت��رددا ،يظهر ذلك
يف العديد من التمظهرات ،تتجىل يف
القرارات السطحية التي افتقدت إىل
توفري االستعدادات واإلمكانات الكافية
وال�ضروري��ة ،والتي كانت محل كثري
من الخالفات وتباعد الرؤى مام حال
دون إنجاح مخطط التعريب .باإلضافة
إىل غياب اسرتاتيجية ومقاربة حاسمة
يف معالجة هذا املوضوع ،إن تطبيق
التعريب اتسم بنوع من االرتجال
واالستعجال وب���دون منهجية عمل

10

واض��ح��ة ،ودراس���ة وتخطيط علميني
لضامن نجاحه.وقد تم اعتبار ذلك من
أسباب النتائج واالنعكاسات السلبية
التي جاءت عىل عكس ما كنت ترمي
إليه سياسة التعريب.
لقد خفف مخطط التعريب من
السياسة القوية للفرنسة ،التي ظل
املغرب يعاين منها طوال أربعة عقود
من الزمن ،وكان من املمكن له أن يقطع
نهائيا مع التبعية اللغوية والثقافية،
ويحقق تحرره عرب االستقالل الثقايف
واس�ترج��اع قيمة اللغة العربية ،لو
أقدم عىل تنفيذ مخطط تعريب املواد
العلمية يف التعليم العايل ،لكن هذا مل
يحصل.
عموما شهدت فرتة ما بعد االستقالل
جهودا ال بأس بها ،متثلت يف إقرار مبدأ
التعريب كأحد االختيارات الرتبوية
الكربى لبناء املدرسة الوطنية املغربية،
فتحسن وضع اللغة العربية تدريجيا،
وإن ك��ان هناك تكريس لالزدواجية
فيام يخص الرسمي (العربية يف القانون

والفرنسية يف امل�مارس��ة) ،االزدواجية
التي كانت عىل حساب اللغة العربية،
وبذلك نقول إن العربية مل تخرج من
أزمتها.
بعد توقف التعريب سنة 1990م،
شكلت التسعينيات من القرن العرشين
فرتة تقويم شامل لنظام الرتبية والتكوين،
وقد توىل إنجاز عمليات التقويم عدد من
الهيئات الوطنية والدولية ،وكلها كانت
تؤكد انحدار مستوى التعليم باملغرب،
وضعف القدرة اللغوية لدى املتعلمني
املغاربة.

 - 3أزم��ة اللغة العربية يف
اإلصالحات الرتبوية خالل األلفية
الثالثة.
أ-يف امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي للرتبية
والتكوين.
ش��ه��د امل���غ���رب ،س��ن��ة 1999م،
حدثا تاريخيا متثل يف ص��دور النص
املرجعي« ،امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين»،14باعتباره تعاقدا أخالقيا
ورمزيا بني الفاعلني املنخرطني يف إصالح
الشأن ال�ترب��وي ،وال��ذي يعترب اإلط��ار
السيايس والرتبوي واإليديولوجي إلصالح
النظام امل���دريس ،وأن���واع التكوينات
الالنظامية كذلك.
لقد دشن امليثاق مرشوع اإلصالح
الرتبوي باملغرب خالل األلفية الثالثة ،ألنه
ألول مرة سيعرف نظام الرتبية والتكوين
والبحث العلمي املغريب إصالح قائم عىل
تشخيص نسقي ،يشتمل عىل  19دعامة
إلصالح نظام الرتبية والتكوين ضمنها
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اللغوية.
لقد وقف ميثاق الرتبية والتكوين يف
املغرب عىل بعض من أسس االختيارات
ال��ل��غ��وي��ة ،ومستنداتها السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة والحقوقية ،واق�ترح
ترشيعات وقوانني من أجل ترجمة هذه
االختيارات عىل أرض الواقع.
كان مليثاق الرتبية والتكوين فضل
خلق نوع من املصالحة مع التاريخ ومع
اللغة العربيةحيث جاء فيه «أن اللغة
العربية ،مبقتىض دستور اململكة املغربية،
هي اللغة الرسمية للبالد ،وحيث إن
تعزيزها واستعاملها يف مختلف مجاالت
العلم والحياة كان وال يزال وسيبقى
طموحا وطنيا’’ .15لقد رسم امليثاق
الوطني السياسة اللغوية ملنظومة الرتبية
والتكوين يف املجال الثالث منه الذي
حمل عنوان «الرفع من جودة الرتبية
والتكوين» وبالضبط يف الدعامة التاسعة
منه «تحسني تدريس اللغة العربية
واستعاملها وإتقان اللغات األجنبية
والتفتح عىل األمازيغية».

و استنادا عىل مجموعة من االعتبارات
الثقافية والجغرافية والحضارية والرتبوية
والتكنولوجية ،أكد امليثاق عىل أنه يجب
عىل اململكة املغربية أن تعتمد يف مجال
التعليم ،سياسة لغوية واضحة منسجمة
وقارة ،تقوم عىل توجهات محددة تتمثل
يف تعزيز وضع اللغة العربية وتحسينه
وجعله إلزاميا لكل األطفال املغاربة ويف
كل املؤسسات الرتبوية باملغرب.16
إن االخ��ت��ي��ارات اللغوية الثالثة
األساسية املضمنة يف امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين تدعو إىل:
أ-إيجاد لغة رسمية شاملة يف كل
القطاعات وال��وح��دات وامل��ج��زوءات
التعليمية ،لغة ج��دي��دة ،عرصية
وعلمية.
ب-اع���ت�م�اد ت��ع��ددي��ة لسانية
تراكمية متوازنة ومتنوعة ومعززة يف
املدرسة.
ج-وتنوع لغوي هووي (أمازيغي
خاصة) ،يحظى بالدعم عىل مستوى
جهوي (يف املراحل األوىل من التمدرس)
ويف مستويات مراكز التكوين والبحث.

وامليثاق أكد أن تعميم التعليم األسايس
يتم باللغة الرسمية ،كام أكد عىل رضورة
انسجام التعليم عرب اللغة (سواء أكانت
اللغة الرسمية أو األجنبية) ،ودعم
التعليم األويل بغية تسهيل املعالجة
املبكرة للتعدد اللساين.17
إن االختيارات متثل دون شك أرضية
جديدة للتخيل عن الثقافة الكولونيالية
وتجاوز الثقافة ما بعد الكولونيالية،
والعودة إىل مصادر الثقافة اللسانية
املغربية ،ع�لاوة عىل التموقع ضمن
العرصنة ،18باإلضافة إىل ذلكنص امليثاق
عىل فتح شعب للبحث العلمي املتطور
والتعليم العايل باللغة العربية وإدراج
هذا املجهود يف إطار مرشوع مستقبيل
ط��م��وح ،ذي أب��ع��اد ثقافية وعلمية
معارصة .فأين هذا املجهود بعد مرور
عقدين من الزمن؟
كام برش امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين يف«املجال الثالث»وبالضبط يف
الدعامة التاسعة (املادة  ،)113بإحداث
«أكادميية محمد السادس للغة العربية»
حيث ج��اء فيه« :اب��ت��داء من السنة
األكادميية  ،2000-2001تحدث أكادميية

الهوامش
 - 14امليثاق الوطني للرتبية والتكوين هو اإلطار املرجعي ودستور اإلصالح الرتبوي يف سنوات األلفية الثالثة ،ومنظومة إصالحية جديدة تضم مجموعة من املكونات
واآلليات واملعايري الصالحة لتغيري نظامنا الرتبوي التعليمي ،ومل يتبلور امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف املغرب إال يف ما رس سنة 1999م ،بعد تشكيل لجنة تعنى
بالرتبية والتكوين بإرشاف املستشار املليك مزيان بلفقيه ،وبقرار من الحسن ،بعد التقرير الشهري للبنك الدويل سنة 1995م.
 - 15امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف املغرب سنة 1999م.
 - 16آيتأوشان ،عيل ،للسانيات والرتبية «املقاربات بالكفايات والتدريس باملفاهيم» ،منشورات دار أيب رقراق2014 ،م ،ص.77
 - 17الفايس الفهري ،عبد القادر ،اللغة والبيئة ،منشورات الزمن ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء2003 ،م ،ص ص 54-
 - 18الفايس الفهري ،عبد القادر ،اللغة والبيئة ،ص ص 54-55
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اللغة العربية باعتبارها ،مؤسسة وطنية
ذات مستوى ع��ال ،مكلفة بتخطيط
امل�شروع املشار إليه أع�لاه ،وتطبيقه
وتقوميه بشكل مستمر .وتضم تحت
سلطتها املؤسسات واملراكز الجامعية
املهتمة بتطوير اللغة العربية».19
ووصفت األكادميية بأنها «مؤسسة
وطنية مكلفة بالتنمية املتواصلة للنسق
اللساين العريب عىل مستويات الرتكيب
والتوليد واملعجم؛ وتشجيع حركة اإلنتاج
والرتجمة بهدف استيعاب مكتسبات
التطور العلمي والتكنولوجي والثقايف
بلغة عربية واضحة ،مع تشجيع التأليف
والنرش وتصدير اإلنتاج الوطني الجيد،
وتكوين صفوة من املتخصصني يتقنون
مختلف مجاالت املعرفة باللغة العربية
وبعدة لغات أخرى ،تكون من بينهم
أطر تربوية عليا ومتوسطة» .20وقد
حدد الدكتور عبد القادر الفايس الفهري،
االختالالت التي ستعمل األكادميية عىل
معالجتها يف:21
أ-اختالالت يف لغة التعليم وتعليم
اللغة.
ب-اختالالت يف وضع اللغة العربية
يف الحياة العامة.
ج-اختالالت يف املؤسسات.
وأضاف الفهري «إن قيام مؤسسة
رافعة ذات ج��ودة يف شكل أكادميية
موضوعة تحت الرعاية املبارشة لجاللة
امللك ،باالعتبار املعنوي واالستقالل
امل��ايل واإلداري ،ملن شأنه أن يضع
حدا لهذه االختالالت بصفة تدريجية
تراكمية».22

12

غري أن الدولة تدخلت سلبا ،ليك ال
يقع تطبيق التوجهات الواردة يف امليثاق،
فقررت إيقاف تطبيق مرشوع إحداث
أكادميية لخدمة اللغة العربية والنهوض
بها ،وذلك عىل رغم من صدور قانونها
املنظم سنة 2003م ،وإقرارها يف ميثاق
الرتبية والتكوين .إن الدولة تهاونت يف
إنشاء األكادميية وتفعيل النص الترشيعي
والظهري املؤسس لها ،مام يعني أن األمر
أكرب من تربيرات املسؤولني السياسيني
الذين يتناوبون عىل تقديم مسوغات
عدم اتخاذ اإلج���راءات الالزمة ،وإمنا
األمر يتعلق برغبة معلنة ومضمرة يف
تهميش العربية وعرقلة وجودها العلمي
واألكادميي.
إن ال��دول��ة ال تتواىن عن تعطيل
تطبيق قانون لغوي صادر ،حني يتعارض
مع توجهاتها الخفية ،التي تتناىف مع ما
اختاراه الشعب أو ممثلوه .إن تعارض
القوانني والدساتري اللغوية مع املامرسة،
هو إحدى مالمح السياسة اللغوية يف
املغرب .والشعب ال يستفتى يف أموره
اللغوية .وحتى إن وقع االستفتاء ،وترجم
يف قوانني ،فإنها ال تطبق.
ب -يف الربنامج االستعجايل 2009-
2012م.
نظرا للتأخر والتباطؤ واالرتباك
ال���ذي حصل ع�لى مستوى تفعيل
وتطبيق مضامني امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين ،قام القطاع الويص
وبتوجيهات ملكية سامية عىل بلورة
خطة إصالحية استعجالية ،عرفت
«بالربنامج االستعجايل»،23هذا الربنامج

الذي علق الحسم يف املسألة اللغوية
مبنظومة الرتبية والتكوين ،وأجل الحسم
فيها ،وتم اللجوء إىل املجلس األعىل
للتعليم.
لقد ج���اءت مضامني الربنامج
االستعجايل فارغة من أي سياسة لغوية،
فبقي التعليم ،لسنتني ب��دون سياسة
لغوية واضحة.
لقد اكتفى الربنامج الستعجايل فقط
بالتذكري بالتوجهات األساسية املحددة
يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين،
وتشخيص الوضعية من خ�لال بعض
املالحظات التي أك��دت ع�لى وج��ود
العديد من االخ��ت�لاالت عىل مستوى
لغة التدريس بالنظر إىل التفاوت الكبري
بني التعليمني الثانوي والعايل ،وعىل
مستوى تدريس اللغات ،حيث أشارت
إىل عدم مالءمة الوضعية الحالية مع
الكفاية اللغوية املتوخاة .جاء يف املجال
الثالث منه «مواجهة اإلشكاالت األفقية
ملنظومة الرتبية والتكوين» وبالضبط يف
املرشوع « :20التحكم يف اللغات»
«ب��اع��ت��ب��ار األه��م��ي��ة الجوهرية
للمسألة اللغوية وحساسيتها ،ال ميكن
مقاربتها وضبطها بصورة بناءة إال يف
إط��ار مالئم للتفكري الرزين بوسعه
تحديد الحساسيات وك��ل املؤثرات
السلبية.
ومن ثم فإن املجلس األعىل للتعليم،
بحكم تركيبته وصالحيته يف مجال إعطاء
الرأي حول كل القضايا ذات املصلحة
العامة يشكل الهيئة املالمئة الكفيلة
مبعالجة املسألة اللغوية ،لذلك سيتم
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اللجوء إليه عام قريب ودعوته إىل
معالجة مجموعة من الجوانب املرتبطة
بهذه اإلشكاالت:
لغة تدريس املواد العلمية.وضعية اللغة األمازيغية يف املنظومةالرتبوية.
اختيار اللغات األخرى التي يتعنيتدريسها ،وتحديد سبل وصيغ التدريس
24
والتعلم»
إن عدم الحسم يف املسألة اللغوية
يف الربنامج االستعجايل معناه أن الوزارة
الوصية عىل القطاع كانت تتخبط وال
تتوفر عىل آليات اتخاذ قرار مناسب
يضع حدا للمجازر اللغوية املرتكبة يف
منظومة التعليم ،وأنه يرهن بذلك إيجاد
اسرتاتيجية لغوية ناجعة لسنتني من
جديد.
إن تأخري الحسم يف االسرتاتيجية
اللغوية زاد من إضعاف مردودية التعليم
وجودته .كام أن تركيبة املجلس األعىل

آنذاك مل تكن تعطيه الكفاءة الكافية
للحسم يف مسألة لها من الحساسية ما
لها.
 -4أزمة اللغة العربية يف الرؤية
االسرتاتيجية والقانون اإلطار.
أع���د امل��ج��ل��س األع��ل�ى للرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،بعد
تشخيص دقيق وتقييم عميق لواقع
منظومة الرتبية والتكوين «الرؤية
االسرتاتيجية إلصالح املدرسة املغربية
2015م-2030م»،25فأكد عىل املنظومة
الرتبوية املغربية ال ت �زال تعاين من
اخ��ت�لاالت مزمنة ،أهمها محدودية
املردودية الداخلية للمدرسة املغربية
املتجلية أساسا يف ضعف التمكن من
اللغات واملعارف والكفايات والقيم،
والرتدد الحاصل يف معالجة العديد من
اإلشكاليات ،أهمها مسألة تعلم اللغات
ولغات التدريس...
واعتبارا لألهمية الخاصة للغات يف
الهوامش

تحسني جودة التعلامت ،ويف النجاح
ال����درايس ،ويف امل��ردودي��ة الداخلية
والخارجية للمدرسة ،ويف النهوض
بالبحث ويف تحقيق االن��دم��اج ،فإن
الرؤية االسرتاتيجية جعلت منها رافع
قامئة بذاتها ،واملتمثلة يف الرافعة
الثالثة ع�شرة« :التمكن من اللغات
املدرسة وتنويع لغات التدريس» ،مع
استحضار ارتباطها العضوي بالنموذج
26
البيداغوجي.
إن تحديد وضع كل لغة عىل حدة
داخل املدرسة بوضوح ،رضورة أساسية
ألنه يعد عامال حاسام يف تطوير تدريس
اللغات والتدريس بها ،ومن ثم تحقيق
التكامل بينهام ،وك��ذا االنسجام بني
املكونات القطاعية للمنظومة ،27لذلك
ح��ددت ال��رؤي��ة االسرتاتيجية وضع
اللغة العربية باعتبارها لغة التدريس
والدراسة حيث جاء يف الرافعة الثالثة
عرشة من الرؤية «اللغة العربية ،اللغة
الرسمية للدولة ،ولغة معتمدة يف تدبري

 - 19انظر :اللجنة الخاصة بالرتبية والتكوين ،امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،الفصل  ،113ص.39
 - 20انظر :اللجنة الخاصة بالرتبية والتكوين ،امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،الفصل  ،113ص39
 - 21الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،اللغة والبيئة ،،ص.86
 - 22الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،اللغة والبيئة ،،ص.86
 - 23الربنامج االستعجايل هو خطة إلنقاذ النسق الرتبوي التعليمي املغريب من األزمات التي يتخبط فيها املخطط استعجايل تبنته وزارة الرتبية والتعليم باملغرب بني
سنة 2009م و2012م ،وجاء لغرض لترسيع تطبيق مضامني وبنود امليثاق الوطني للرتبية والتكوين بعد تأخر تنزيلها.
 - 24وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي ،الربنامج االستعجايل  ،2009-2012التقرير الرتكيبي ،نوفمرب  ،2008ص.67.
 - 25انظر :تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين :2000-2013 ،املكتسبات واملعيقات والتحديات ،التقرير التحلييل ،الهيئة الوطنية للتقييم ،املجلس األعىل للرتبية
والتكوين والبحث العلمي ،املغرب2014 ،م.
 - 26املجلس األعىل للرتبية والتكوين ،الرؤية االسرتاتيجية ،2030 2015-ص.37
 - 27املرجع نفسه ،ص.37
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الشأن العام ،ومقوم أساس من مقومات
الهوية املغربية ،ع�لاوة عىل كونها
اللغة األساس واألوىل للتمدرس ،وأن
تعزيزها وتنمية استعاملها(الدستور-
الفصل  ،)5ويف مختلف مجاالت العلم
واملعرفة والثقافة والحياة كان ومزال
طموحا وطنيا (امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين-املادة  ،)110يتعني تقوية
وضعها وتنميتها ،وتحديثها وتبسيطها،
وتحسني تدريسها وتعلمها ،وتجديد
املقاربات والطرائق البيداغوجية ذات
الصلة بها»
ويف الوقت الذي تؤكد فيه الرؤية
االسرتاتيجية أن اللغة العربية هي لغة
التدريس األساس ،نجدها تقرتح وتدعو
إىل تفعيل «مبدأ التعددية والتناوب
اللغوي» 28من خ�لال تدريس بعض
املضامني أو امل��ج��زوءات م��ن امل��واد
العلمية باللغة الفرنسية يف التعليم
الثانوي التأهييل عىل املدى القريب ،ويف
التعليم اإلعدادي عىل املدى املتوسط.29
ومل تتعرض الرؤية االسرتاتيجية ملسألة
تدريس العلوم يف االب��ت��دايئ باللغة
األجنبية ،فحرصت األم��ر يف الثانوي
اإلعدادي والثانوي التأهييل.
وزاد «ال��ق��ان��ون اإلط���ار رق��م 17-
 ،»51املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي باعتباره
صياغة قانونية لالختيارات الكربى للرؤية
االسرتاتيجية 2015-2030م،وق��ان��ون��ا
يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلزم
الجميع بتفعيل مقتضياته ،30من تأكيد
مضامينه (يف املادة  2و 31من القانون)
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عىل مبدأ إرساء تعددية لغوية بكيفية
تدريجية ،وإعامل مبدأ التناوب اللغوي،
الذي يهدف إىل تنويع لغات التدريس
إىل جانب اللغتني الرسميتني للدولة،
وذلك بتدريس بعض امل��واد ،وال سيام
العملية والتقنية منها أو بعض املضامني
أو املجزوءات يف بعض املواد بلغة أو
لغات أجنبية.
م��ن هنا نعترب أن فرنسة امل��واد
العلمية عادت ،تحت ما يسمى مببدأ
التناوب اللغوي والتعددية اللغوية ،لقد
عاد تدريس العلوم باللغة الفرنسية،
بعدما كان التدريس بلغة املستعمر
مقترصا عىل الجامعة .ومتت التضحية
بتجربة التعريب التي دام��ت أربعة
عقود من الزمن ،اكتسبت فيها العربية
ثروة هائلة من املصطلحات واأللفاظ،
ك��ان ميكن استثامرها باالستمرار يف
إغنائها وتطويرها وتنميتها والبناء عليها
يف تجربة أخرى وهي تعريب التعليم
العايل .وع��وض العمل بالتدريج عىل
نقل تجربة األسالك التعليمية االبتدائية
والثانوية إىل الجامعة ،تم الرجوع إىل
الوراء بعقود.
إن املادة الثانية والحادية والثالثني
من القانون اإلطار واللتان تنصان عىل
تدريس املواد العلمية والتقنية باللغة
الفرنسية ،ميكن اعتبارها انقالبا واضحا
ع�لى رشعية الدستور امل��غ��ريب ال��ذي
ينص يف الفصل الخامس منه عىل أن
اللغتني العربية واألمازيغية هام اللغتان
الرسميتان للدولة ،وعىل كل املكتسبات
الوطنية وانقالب عىل ما نص عليه دستور

منظومة الرتبية والتكوين ،ورشعنة
قانونية للمد الفرنكفوين بكل تجلياته
يف منظومة الرتبية والتكوين واملجاالت
ذات صلة.
وتدريس بعض املجزوءات من املادة
الدراسية باللغة الفرنسية ،وتدريس
أخرى باللغة العربية أمر ال معنى له،
ألنه ال ميكن أن تجزئ مجزوءات ممن
مادة ،وتدرسها وحدها باللغة الفرنسية،
بينام تدرس املجزوءات األخرى باللغة
العربية .إن هذا االختيار اللغوي ال
معنى له.بل ال يقبله العقل أبدا.
إن هذا االختيار اللغوي ال نجد له
دواعي
مسوغات تربوية وبيداغوجية أو
َ
علمية إالّ املس ّوغ الذي يجعل اللغة
الفرنسي َة إىل حد اآلن اللغ َة األجنبي َة
األوىل باملغرب ،إنه مس ّوغ التبعية وال
يشء غريه .وال ريب أن التبعية اللغوية
تستتبع تبعية ثقافية ،ثم اقتصادية
وسياسية« ،فلقد كان هدف فرنسا وال
ي �زال تحويل املغرب إىل بالد ناطقة
باللغة الفرنسية ،مندمجة يف الثقافة
الفرنسية ،فكرا وحضارة وذوقا ،تدور يف
فلك رابطة الدول الفرنكفونية ،وتدين
لها بالوالء السيايس ،والتبعية االقتصادية
واالجتامعية».31
لقد استوعبت الدول االستعامرية
(فرنسا منوذجا) منذ أن بدأت حمالتها
االستعامرية عىل مستعمراتها السابقة،
وحتى بعد استقالل هذه املستعمرات
أهمية االستثامر اللغوي والثقايف(الرمزي)
يف الشعوب ،م��ن خ�لال ن�شر لغتها
الفرنسية وتوطينها يف الشعوب فلكسب
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ع��دد كبري م��ن املتشبعني بثقافتها
واملدافعني عنها ،مع ما يستتبع ذلك من
كسب ألسواق اقتصادية جديدة وتبعية
سياسية وثقافية حقيقية .وها هو هدف
فرنسا قد تحقق ،فهي تجني اليوم
األرباح الطائلة من السوق التي متثلها
هذه البلدان.
إنه عندما يتعلم التلميذ املغريب
اللغة الفرنسية ،فإنه بالرضورة سيتشبع
بالثقافة الفرنسية وسيتذوق جرعة منها،
لكن هذا الكالم ال يعني أننا ضد اللغة
الفرنسية التي تعلمناها ،ونجد فيها ما
نجده يف كل اللغات الطبيعية اإلنسانية
العاملية األخرى من فوائد لنا ولبلدنا عىل
املستوى الثقايف ،كام لسنا ضد االنفتاح
عىل اللغات األجنبية وتعلمها ملا لها
من دور كبري يف االنفتاح عىل الثقافة
اإلنسانية الكونية ،ولكن تدريس اللغة
الفرنسية للتالميذ املغاربة يجب أال يكون
عىل حساب اللغة الوطنية ،وإزاحتها من
مكانها الطبيعي ،وبالتايل عىل حساب
الثقافة املغربية العربية األصيلة.

إن اللغة العربية يجب أن تكون هي
لغة تدريس كل املواد الدراسية ،ويف كل
األسالك التعليمية ،وذلك لعدة اعتبارات،
ثقافية هوياتية ،بيداغوجية ،وقانونية-
دستورية.
أ-االعتبار الثقايف الهويايت:
ال ميكن أن نتحدث عن اللغة مبعزل
عن الهوية ،إذ العالقة بينهام جد مركبة،
فاللغة مدخل لبناء الهوية ،وتعبري عن
متثالتها ومكوناتها عرب جهاز رمزي تشكل
اللغة .وه��ذا التصور يتجاوز الفكرة
القائلة :إن اللغة مكون من مكونات
الهوية .فالتحليل الذهني للهوية يدعو
إىل اعتبار اللغة أس��اس الهوية ،بناء
وتعبريا 32وه���ذه مسلمة لها أحقية
الوجود.
حسب ه��ذا املبدأ يصبح التخيل
عن اللغة هو تخيل عن الهوية ،وتغيري
لغة بلغة أخرى هو تغيري هوية بهوية
أخرى ،إن تعويض العربية بالفرنسية هو
تعويض الهوية العربية اإلسالمية بالهوية
الفرنسية ،وبالتايل فقدان الهوية العربية
الهوامش

وترجمتها بالهوية الفرنكفونية .كثري من
الدول عرفت من التأخر أكرث مام يعرفه
املغرب حاليا عىل كل املستويات ،ولكنها
ظلت متشبثة بلغتها التي هي أساس
هويتها .إن فقدان الهوية اللغوية حتام
سيؤدي إىل وباء فقدان الهوية العربية
عند املغاربة واالن��ت�ماء إىل ال��ذات.
والحفاظ عىل الهوية العربية واللغة
العربية ليس إال تعلقا بالهوية البرشية
ومن العار أن نعرتف بكل الهويات إال
بالهوية العربية البارزة يف لغتنا العربية
33
الفصحى ويف عربيتنا الدارجة.
ب-االع�����ت�����ب�����ار ال���ق���ان���وين
الدستوري:
إن الدستور املغريب ذهب يف الباب
األول «أحكام عامة» ،وبالضبط يف فصله
الخامس «تظل العربية اللغة الرسمية
للدولة .وتعمل الدولة عىل حاميتها
وتطويرها ،وتنمية استعاملها».34
تشكل اللغة العربية اللغة الرسمية
للدولة املغربية حسب الفصل الخامس
من الدستور املغريب إىل جانب اللغة

- 28طريق التدريس بها؛ وذلك ،بتعليم بعض املضامني أو املجزوءات يف بعض املواد باللغة األجنبية.
- 29املجلس األعىل للرتبية والتكوين ،الرؤية االسرتاتيجية ،2030 2015-ص.37
 - 30وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي ،القانون اإلطار 51.17الجريدة الرسمية ،عدد  17 ،6805ذو الحجة  19 ،1440أغسطس
.2019
 - 31حوار مع إدريس الكتاين حول واقع التعليم باملغرب ،مجلة املنعطف ،العدد1991 ،2م.
 - 32أمني( ،محمد) ،اللغة ومتثل الهوية :تحليل مفهومي ،مخترب الدراسات اللسانية والديداكتيكية ،جامعة موالي إسامعيل ،مكناس ص.28
 - 33العلوي( ،أحمد) ،أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات «حصيلة نصف قرن من اللسانيات يف الثقافة العربية ،إعداد وتقديم :حافظ إسامعييل علوي ،وليد أحمد العنايت،
دار األمان ،الرباط/املغرب1430 ،ه-2009م ،ط ،1ص.23
 - 34اململكة املغربية ،األمانة العامة للحكومة ،الدستور املغريب 2011 ،م ،الباب األول ،الفصل  ،5ص.4
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األمازيغية ،لذلك يتوجب تدريس
اللغة العربية يف التعليم والتدريس
بها ألنها اللغة الهوية .وذلك حفاظا
علىهوية األمة وثوابتها ومقوماتها .كام
يجب حامية اللغة العربية وتطويرها
وتنميتها وتوظيفها يف التعليم ،ويف كل
املجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية
والثقافية ،...ويف مجموع رسميات
الدولة ،وبذاك ميكن أن نقول إن منطوق
الفصل الخامس من الدستور بخصوص
اللغة العربية قد تم تفعيله.
وإذا كان الدستور وامليثاق واضحني يف
مسألة مكانة اللغة العربية يف التدريس،
بوصفهام الوثيقتني املجمع حولهام
من قبل كل الشعب املغريب ،فمن أين
يستمد واضعو مرشوع قانون اإلطار رقم
 51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي مرشوعية
تعميم التدريس باللغة الفرنسية تحت
ما يسمى بالتناوب اللغوي؟
إن عدم اعتامد اللغة العربية كلغة
للتدريس ،يعترب خرقا واضحا لدستور
ال��دول��ة ،وإع�ل�اء لقوانني أدىن عىل
أسمى قانون يف الرتاتبية بني القوانني
والترشيعات .ومن هذا املنطلق يحق
للمغاربة أن يطالبوا بالتشبث بالدستور
يف املسألة اللغوية.
ج-االعتبار البيداغوجي:
أكد الخرباء اللسانيون والرتبويون أن
التعليم األسايس يجب أن يكون باللغة
األوىل ،عىل اعتبار أن اللغة األوىل تكتسب
بدون تلقني أو تعلم ،وهي «اللغة األم»،
أي اللغة التي يكتسبها الطفل يف محيطه
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األق��رب ،ومحيطه األم ،فهي الطريق
األرسع واألق��ل كلفة لتحقيق التنمية
الشاملة ،فهل اللغة العربية هي اللغة
األوىل عند اإلنسان العريب بوجه عام
واملغريب بصفة خاصة؟
إن اللغة العربية ليس اللغة
األوىل ،فالطفل العريب ال يخرج إىل
محيطه ليلتقط اللغة العربية فصيحة،
بنفس الطريقة التي يخرج بها الطفل
الفرنيس إىل محيطه ليكتسب الفرنسية،
واإلنجليزي ليكتسب اإلنجليزية ،أو
املغريب ليكتسب العامية املغربية أو
األمازيغية .إذن العربية الفصيحة ليس
لغة أوىل يف محدداتها النفسية واإلدراكية
والذاكراتية ...إلخ.35
ولكن اللهجات العامية العربية عندما
يكتسبها الطفل العريب تصبح متثل جزءا
مهام من امللكة التي سيكونها يف العربية
الفصيحة .ولذلك كانت الفصيحة لغة
بني األوىل والثانية ،وضمن األدلة التي
يقدمها الفايس الفهري عىل هذا التصور،
ما يسميه «بتحويل القدرة أو تحويل
الراموز ( ، »)code transferفالطفل
العريب يقوم خالل فرتة التمدرس ،ويف
فرتة الحقة ،بتحويل عدد من الضوابط
والقواعد العامية إىل الفصيحة ،بحيث
يلجأ إىل م��لء الخانات الفارغة أو
الثغرات يف النسق الفصيح بخصائص
وضوابط مل يتعلمها ،وهذه الضوابط تأيت
إما من برامرتات اللغة العامية ،وإما من
36
النسق الكيل ،أي امللكة اللغوية العامة
بحكم «الفقر املنبه the poverty(37
. »)Of stimulus

ومبا أن اللغة العربية هي اللغة
القريبة إىل اللغة األوىل للمتعلم املغريب
وهي «العربية املغربية» فهي األحق
أن تكون لغة تدريس كل املواد مبا فيها
املواد العلمية والتقنية يف كل املستويات
التعليمية ،إن أهمية التدريس باللغة
األوىل أصبح أمرا محسوما بفعل التقارير
وال��دراس��ات التي تؤكد ذلك وتؤيده
وتويص به ،فالتجارب يف العامل بأرسه،
برهنت أنه بدون االعتامد عىل اللغة
الوطنية ،ودون اللغة األم يف تعليم
العلوم ،لن يكون هناك تقدم حقيقي،
وأستطيع أن أقدم لك مناذج من كوريا
وتايوان واليابان وماليزيا والصني وغري
ذلك 38...هذه الدول التي حققت نهضة
متميزة يف العامل ،يف رائدة عامليا يف مجال
التنمية الصناعات التكنولوجية والتي
لزمت يف تعليمها اللغة األم .وكلها دول
استثمرت يف لغاتها الوطنية ،وتحصد
اليوم نتائج مبهرة من االقتصاد والتطور
العلمي والتقني والصناعي يف مدة
وجيزة ،نتيجة توطينها املعرفة وتطويعها
لثقافة املجتمع ولغته ،وعىل املغرب
متثل هذه التجارب ،واستلهامها بجعل
اللغة العربية لغة التعليم يف املراحل
الدراسية كلها ،فذلك أدعى إىل هضم
املعرفة وترسيخها وفهمها.
وهذا ال يعني أن اللغات األجنبية
ليست بذات األهمية وإمنا يؤكد عىل
أهمية ومحورية اللغة األوىل بوصفها
مكمن ق��وة وع��ام��ل أس��ايس يف صنع
مستقبل زاهر وآمن .إن اتقان اللغات
األجنبية صار اليوم قدرا ال مفر منه؛
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فهي مطلب دستوري يف التعلم لكونها
وسائل للتواصل ،واالنخراط والتفاعل مع
مجتمع املعرفة ،واالنفتاح عىل الثقافة
اإلنسانية الكونية وعىل حضارة العرص،
وعىل العلوم والتكنولوجيا ،فالثنائية
اللغوية رضورة حتمية يف أي تخطيط
لغوي «إن هي مورست طبقا لحسابات
موضوعية بعيدا عن السياسات الضيقة،
برشط أن تدعم العربية».39
ون��رى أن اللغة اإلنجليزية هي
األنسب ألن تكون اللغة األجنبية األوىل
بدل الفرنسية ،فالكل اليوم يؤكد عىل
أهمية اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة
كل العلوم ،أما الفرنسية فلم تعد لغة
العلم فهي مهددة بالزوال يف عقر دارها،
إذ فقدت قيمتها وألقها بشهادة أهل
الدار أنفسهم ،فالكثري من التخصصات
العلمية واألكادميية يف فرنسا صارت
تدرس باللغة اإلنجليزية.

ن
تدب�
الثا� :آليات ري
المحور ي
المسألة اللغوية بالمغرب

أ-إب��ع��اد امل��س��أل��ة اللغوية عن
النقاشات السياسية.
ال ميكن ألح��دأن ينكر أن املسألة
اللغوية باملغرب ،ليست قضية سياسية
يف جوهرها ،فاالختيارات اللغوية أصبح
أساسها سيايس تخدم مصلحة نظام
سيايس معني ،أو اقتصادي تتحكم
فيه مصلحة اقتصادية لفئة اجتامعية
مهيمنة ومسيطرة ،تستفيد من وضعها
ودوره��ا االقتصادي الحتكار الثورة
واالمتيازات املادية والرمزية ،وذلك عىل
حساب عموم الشعب ،وضد العدالة
االجتامعية واللغوية ،40فعندما تناقش
املسألة اللغوية باملغرب ال تعالج
كقضية بيداغوجية تتعلق مبستقبل
أبناء املواطنني املغاربة وإمنا تناقش
كقضية سياسية.
لذلك وجبإبعاد املسألة اللغوية
عن املزايدة اإليديولوجية ،والرصاع
والتجاذب السيايس ،وال��ذي دامئا ما
يهدف إىل تعويض اللغة الفصحى

باللغة الفرنسية أو العامية أو بغريها،
ف�لا ينبغي أن تصري لغة التعليم
محكومة مبنطق ترضية الفرقاء
السياسيني ،أو خاضعة ألهداف تكتالت
وعصبيات ذات طموح إيديولوجي،
مام يجعل املشكل قامئا باستمرار.
يقول الدكتور عبد الفايس الفهري« :إن
السياسة اللغوية يجب أال تظل مجرد
إيديولوجية ،أو مجرد استجابة لتوافق
هش يعكس تسوية ال تقوم سوى
بتأجيل حل املشكل .ويفرتض يف هذه
االختيارات أن تتصدى لوضعية اللغات
الوطنية ووظائفها واستعامالتها يف
41
املنظومة الرتبوية».
ب-ن���ح���و س��ي��اس��ة دمي��ق �راط��ي��ة
لغوية.
إن أي مرشوع قانون يؤطر املسألة
اللغوية باملدرسة املغربية ،يقتيض رضورة
فتح حوار وطني موسع حوله ،وإرشاك
املختصني واستشارتهم فيالشأن اللساين
واللغوي والرتبوي يف البالد ،باإلضافة إىل

الهوامش
 - 35الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،املعجم العريب «مناذج تحليلية جديدة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،املغرب1986 ،م ،ص ص.20-21
 - 36يفرتض أن كل إنسان مزود بقدرة لغوية عامة بيولوجية.
 - 37الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،املعجم العريب «مناذج تحليلية جديدة ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء ،املغرب1986 ،م ،ص.21
 - 38املنجرة( ،املهدي) ،قضايا الرتبية والتعليم باملغرب ،حوار مع مجلة عامل الرتبية ،العدد 2و ،)1996( 3وقد خصصت مجلة علوم الرتبية عددا خاصا ملسألة التعريب
باملغرب تحت عنوان( :تعريب التعليم واملحيط يف انتظار القرار) ،العدد ( 4خريف.)1996
 - 39الفايس الفهري(،عبد القادر) ،السياسة اللغوية يف البالد العربية ،ط ،1طرابلس ،2013 :دار الكتاب الجديد املتحدة ،ص .56
 - 40الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،لغة الهوية والتعلم بني السياسة واالقتصاد منوذج متاسيك تعددي،مجلة تبني للدراسات الفكرية والثقافية ،العدد1-املجلد
األول2012،م ،ص .41
 - 41الفايس الفهري ،اللغة والبيئة ،ص ص.6-7
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فعاليات املجتمع املدين يف ذلك ،بعيدا
عن التشنجات والرصاعات املفتعلة،
كام يجب القيام باستفتاء شعبي حوله،
ألن القضية اللغوية قضية مصريية
وحاسمة وتهم مستقبل أبنا املواطنني
املغاربة .ويتأسف الدكتور عبد القادر
الفايس الفهري ليشء هو أن السياسة
الدميقراطية اللغوية يف البالد العربية غري
موجودة ،ألن ما ناب عنها هي «سياسة
ميكن وصفها بأنها غري دميقراطية وغري
جامهريية ،وغري عادلة وغري مكرتثة
ملصالح عموم الشعب ،بل إنها احتكارية
طبقية ،لسانها هو اللسان األجنبي،
وما يرتبط به من مصالح اقتصادية
وسلطوية» ،42ويضيف أن القرارات
السياسية يف البالد العربية (املغرب
منوذجا) ال صلة لها البتة باللغة العربية،
بل إنه غالبا ما يعاكس اختيارات عموم
الشعب اللغوية ،إما بالالمباالة وعدم
تخطيط غري مقبولني ،وإم��ا بتخطيط
رصيح أو ضمني يعاكس االختيارات
الشعبية.43
إن املسألة اللغوية تتعلق بكيفية
تدبري شأن من شؤون الشعب املغريب،
وليست اختيارا ً ثانويا وال أمرا عرضيا
وهامشيا ميكن حسمه بهذه الرسعة»
فهي شأن يلزم ويهم الجميع ،لذلك يجب
أن ينظر إليها يف بعدها الشمويل ،هذا
البعد يتطلب نقاشا دميقراطيا يشارك
فيه الخرباء واألكادمييون والفاعلون
السياسيون لدورهم األسايس يف عقلنة
النقاش العمومي ،م��ع األخ��ذ بعني
االعتبار التجارب واملعاينات والقراءات
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الذاتية للمواطنني املغاربة املتساوين
يف حق إبداء الرأي والتعبري عنه حول
قضاياهم املصريية ،وهذا سيسهم دون
شك يف االنفتاح عىل مقاربات ورؤى
ومواقف متنوعة ومتعددة ،ووضع
سياسة لغوية لتشخيص للواقع وضبط
األه���داف وات��خ��اذ ال��ق �رارات للتنفيذ
واملتابعة والتقويم.
وبعد دمقرطة النقاش حول املسألة
اللغوية يجب وضع تخطيط لغوي موحد
ومو ّحد ،ملواجهة مشكل اللغة .وهنا
نشري إىل دور املجامع اللغوية يف مختلف
األقطار العربية وإىل دور أكادميية محمد
السادس يف هذا الشأن باملغرب ،وبالتايل
هذا يؤكد رضورة الترسيع باإلفراج عنها
وإخراجها إىل حيز الوجود وتنزيلها عىل
أرض الواقع .فالتخطيط اللغوي يساهم
يف تجديد اللغة العربية وتجديد معاجمها
ونصوصها وتدوين متونها ،وإعادة النظر
يف هذه املواد وتطويعها وتطويع اللغة
وقواعدها ومختلف أداوتها.
ج-اس���ت���ث�م�ار ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث
اللساين
إن الرفع من مستوى تدريس اللغة
العربية ،يتطلب االنفتاح عىل املدارك
واملعارف الحديثة يف اللسانيات وعىل
أبحاث علوم الرتبية التي متكن من
تدعيم مناهج تدريس اللغة العربية
وتطويرها وضبط أصولها ومقوماتها
اللغوية واألدبية والفكرية.
إن املغرب له فضل التميز يف محيطه
العريب يف مجال اللسانيات بدون شك،
فقد اتخذ البحث اللساين يف بالدنا مناحي

واتجاهات متعددة راده��ا وأسهم يف
إغنائها وتطويرها باحثون يف اللسانيات
م��ن مستوى رف��ي��ع ج��دا.ل��ذل��ك عىل
اللسانيني واللغويني املغاربة استخدام
املعارف اللسانية التي تم التوصل لها
من خالل الدراسات اللسانية يف دراسة
الواقع اللغوي للمدرسة املغربية ،فال
معنى لهذه البحوث إن مل يكن مجال
املحصلة
لالستفادة منها .إن ترصد املعرفة ّ
من اللسانيات ومناهجها ونظرياتها،
واستثامرها يف تجديد النظر يف قضايا
تدريس اللغة العريب رضورة ملحة.وعىل
الباحثني يف مجال الرتبية والديداكتيك
وتدريس اللغات إيجاد املناهج الكفيلة
بإبالغ املتعلم درجة من درجات التمكن
اللغوي ،إنجازا وتلقيا.
ويجب تضافر جهود كل الباحثني
سواء يف اللسانيات أو الديداكتيك لبناء
منهاج لتعليم العربية ،يراعي حاجات
املتعلمني الوظيفية والذهنية والعاطفية
وتراقب خصوصية العربية ،ومجاالت
املعرفة املختلفة.

خاتمة

ال ميكن أن تبني منظومة تربوية
ناجحة وقوية بلغة اآلخر ،وإال ستكون
منظومة فاشلة ال محالة ،وكل إصالح
تربوي ،لن يستطيع إخراجها من الفشل
املستمر ،إن أهم خطوة يف سبيل إصالح
التعليم هو جعل تدريس كل املواد
بلغة واحد هي لغة البالد ،مع رضورة
االنفتاح عىل اللغات األجنبية كلغات
مدرسة ال كلغات تدريس ،واملالحظ أن
األزمة التي عاشتها اللغة العربية خالل
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فرتة الحامية كانت أزمة معللة يقبلها
العقل إذ تسببت فيها قوة واضطهاد
االستعامر الفرنيس ،لكن األزم��ة التي
تعيشها اليوم اللغة العربية يف املنظومة
الرتبوية التعليمية املغربية بعد ما مىض
االستعامر لحال سبيله ،أزمة غري مقبولة.
فالعربية تحارب يف بلدانها ومن جهة
أهلها وهذا غري معقول.
إن العربية يجب أن تكون هي لغة
التدريس يف كل املستويات الدراسية
نظرا لالعتبارات الثقافية-الهوياتية،
والقانونية-الدستورية ،والبيداغوجية،
إن إبعاد املسألة اللغوية عن وجهة

النظر السياسية واإليديولوجية رضورة
لوضع سياسية لغوية دميقراطية وعادلة
تراعي مصالح عموم الشعب ،ألن أي بلد
دميقراطي مطالب بحامية لغته ،وإلغاء
أي امتيازات ألي لغة عىل أخرى ،فال توجد
أمة عىل وجه األرض تضحي بلغتها التي
هي عنوان وجودها وتنتحل لغة أخرى
ولو بلغت ما بلغت من الحيوية ومن
السمو إال إذا كان ذلك عن طريق القوة
واالضطهاد غري املقبولني».44
وللرفع من ج��ودة تدريس اللغة
العربية ،وتنمية القدرة اللغوية لدى
املتعلم املغريب ،يجب االستفادة من الذكاء

والتطور يف مجال البحث اللساين العريب
والعاملي ،عالوة عىل مراكمة األرصدة
اللغوية .وهكذا ،سيساهم املغرب من
جهته يف االرتقاء بإحدى اللغات الطبيعية
اإلنسانية العاملية.

الهوامش
 - 42الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،السياسة اللغوية يف البالد العربية ،ص123
 - 43الفايس الفهري( ،عبد القادر) ،السياسة اللغوية يف البالد العربية ،ص .158
 - 44لفايس( ،عالل) ،النقد الذايت ،ص .34
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ملف العدد

ف
البعد الوثائقي ي� الكتب المدرسية لمادة الجغرافيا

دراسة حالة كتاب« :التجديد يف االجتامعيات» ،السنة الثالثة من
التعليم الثانوي اإلعدادي املغرب

إبراهيم مصباح

طالب باحث ف ي� جامعة محمد الخامس
الرباط

ملخص المقال :يتطرق املقال إىل
موضوع تدريس الجغرافيا من زاوية
الوثائق التوضيحية املستعملة ،إذ نحاول
اإلجابة عن سؤال :إىل أي حد استطاعت
الكتب املدرسية لتدريس الجغرافيا
باملغرب التقيد باملعايري وامل��ؤرشات
العلمية والتقنية ل��رس��م الوثائق
الجغرافية؟
وم��ن أج��ل ذل��ك قسمنا الدراسة
إىل شقني ،شق نظري وأخر عميل .يف
الجانب النظري التعريف بالجغرافيا
وبالوثائق التوضيحية لتدريسها ،وتحديد
املعايري واملؤرشات العلمية والتقنية التي
تضفي عليها الوثوقية والدقة املعرفية.
ويف الجانب العميل نقوم بإسقاط هذه
املعايري عىل عينة من الوثائق يف الكتاب
امل��دريس لتدريس الجغرافيا بالسلك
الثانوي اإلعدادي باملغرب.
تقديم
أصبحت الكتب املدرسية مل��ادة
الجغرافيا غنية بالوثائق الجغرافية ،الغاية

20

منها توضيح واملساهمة يف بناء مفاهيم
املادة ،صحة ودقة املعلومات أمر رضوري
لبناء معرفة سليمة خالية من األخطاء،
وسالمة املعطيات الجغرافية وحداثتها
وتنوع مصادرها وموثوقيتها تجعل املادة
املعرفية أكرث قربا مام يجري يف الساحة
الوطنية والدولية ،يجعل املادة تتميز
أكرث دينامية وت�برز أهميتها بالنسبة
للمتعلم .ومبا أن الغاية من تدريس
الجغرافيا ليس فقط البعد املعريف ،فأن
من الرضوري أن تساهم هذا الوثائق يف
تشكيل البعد املهاري واملنهجي للمتعلم
من خالل التزام واضعيها مبا تتطلبه

الوثيقة الجغرافية من معايري الدقة
والوثوقية شكال ومضمونا.
الكتب املدرسية عىل الرغم من
كونها مجرد وسيلة لبناء التعلامت ،إال
أن دورها وأهميتها أو مكانتها لدى كل
من ال��وزارة الوصية وامل��درس واملتعلم
تبقى يف غاية األهمية ،كام تعترب الوسيلة
األك�ث�ر استعامال م��ن ط��رف امل��درس
واملتعلم.
باعتامد امل��غ��رب التدريس وفق
املقاربة بالكفايات ،ومتاشيا مع الثورة
املعلوماتية الذي طغت عليه الصورة،
باعتبارها أداة توصيل املعرفة بشكل

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
أرسع م��ن املكتوب ،عرفت الكتب
املدرسية التي ص��درت بعد امليثاق
الوطني للرتبية والتكوين باملغرب عرفت
تغريات مهمة ،حيث خصصت الحيز
األكرب للدعامات والوثائق.
تعترب ال��دع��ام��ات املتضمنة يف
الكتب املدرسية مصدر املعرفة بالنسبة
للمتعلم ،حيث من خاللها تتم عملية
بناء املفاهيم والعالقات والقوانني ،كام
تعترب موجهة وميرسة لعمل املدرس،
وبالتايل تضمينها يف الكتب املدرسية له
أهمية بارزة للطرفني .ومنه فإن وضع
هذه الدعامات والوثائق البد أن يحرض
فيه بعض املعايري وامل��ؤرشات العلمية
والتقنية تجعل منها دعامات ديداكتيكية
سليمة.
إذن بعد هذا التقديم السؤال الذي
س��وف نجيب عليه م��ن خ�لال هذه
املداخلة هو :إىل أي حد استطاع واضعو
الكتب املدرسية ملادة الجغرافيا تضمني
وثائق ودعامات ديداكتيكية تتوفر فيها
املعايري املنهجية الرضورية؟

المحور أ
الول :الكتاب
المدرس :التعريف ،أ
الهمية
أ ي
والدوار

 )1ت����ع����ري����ف ال���ك���ت���اب
المدرس:
ي
منذ تأليف أول ك��ت��اب م��دريس
يف القرن ال��س��ادس عرش ميالدي مع
كومينوس  ،Comenuisعرف الكتاب
امل��دريس تحوالت كثرية ،إىل أن أخذ
شكله ومضمونه الحايل ،الذي يختلف
من بلد إىل أخر ،بل وحتى داخل البلد
الواحد.
بالنسبة للكتاب املدريس يف املغرب،
بعد أن كان يستورد من خارج املغرب
يف الستينيات ،أسند تأليفه فيام بعد إىل
كفاءات وطنية ،ومع بداية االشتغال
وف��ق تصور امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين ،انتقل املغرب إىل اعتامد
الكتاب املدريس املتعدد ،وال زال العمل
به إىل اليوم.
يعرف «فرانسوا ريشودو» الكتاب
املدريس كالتايل :الكتاب املدريس مطبوع
منظم موجه لالستعامل داخل عمليات
التعلم والتكوين املتفق عليها.1
أي أنه يف نهاية املطاف أداة نقل
وتقديم وتوضيح املضامني املعرفية
(املعارف واملهارات والقيم )...والتامرين
والتجارب املساعدة عىل استيعاب
مضمون م��ا .باعتامده عىل دعامات

متنوعة كالنصوص والصور والخرائط
والرسوم والجداول وغريها .وإذا كان
الكتاب امل��دريس أداة لنقل املعرفة
م��ن طابعها العلمي األك��ادمي��ي إىل
طابعها امل���دريس ،فمن أي��ن يستمد
أهميته؟
المدرس
 )2أهمية الكتاب
ي
الكتاب امل��دريس له أهمية كربى
يف املنظومة الرتبوية ،ميكن ذكر بعض
من جوانب هذه األهمية يف النقاط
التالية:
 دعامة ديداكتيكية أساسية يفاملنظومة الرتبوية والتعليمية ،ووسيلة
من بني الوسائل التعليمية املساعدة عىل
التعلم.
 أح���د امل��ك��ون��ات األس��اس��ي��ةلشخصية املتعلم ولهويته االجتامعية
والثقافية والدينية والسياسية...لذلك
«تعترب صناعتها وتأليفها أخطر من
2
صناعة األدوية الكيميائية يف املختربات»
عىل حد تعبري أحمد أوزي.
 يف املغرب ،وع�لى الرغم منالوضع التقليدي ال��ذي أصبح عليه
الكتاب املدريس مقارنة مع باقي الوسائل
األخرى ،إال أنه ما يزال «يشغل املرتبة
األوىل يف الثقافة املدرسية».3

الهوامش
 - 1لكحل ،طارق (شتنرب »:)2010دراسات يف الكتاب املدريس :قراءة تركيبية» ،مجلة دفاتر الرتبية والتكوين(،،منصف عبد الحق ،مرتجم) العدد  ،3ص.61
 - 2حسني مصطفى (شتنرب  ،)2010مكانة الكتب املدرسية يف منظومة الرتبية والتكوين ،حوار مع الدكتور أحمد أوزي ،مجلة دفاتر الرتبية والتكوين ،العدد  ،3ص.46
 - 3نفس املرجع ،ص.45
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ن
الثا� :الجغرافيا:
المحور ي
تعريفها وأه���م دع��ام��ات
تدريسها

 )3وظائف الكتب المدرسية:
يصنف طارق لكحل بعد الدراسة
الرتكيبية التي قام بها حول دراسات
أنجزت حول الكتاب املدريس وظائف
 - 1مفهوم الجغرافيا
الكتاب املدريس إىل صنفني من الوظائف،
إثر الجدل الذي عاشته الجغرافيا
وظ��ائ��ف حسب مستوى األه���داف
العامة ،وصنف حسب أمن��اط العمل منذ النصف الثاين من القرن العرشين
البيداغوجي .نوضحها من خالل الشكلني إىل اليوم ،جذل عىل مستوى املنهج الذي
تتبعه واملوضوع الذي تعالجه واألدوات
التاليني:

22

التي تستعملها ،أصبح من الصعب إعطاء
تعريف دقيق وشامل لعلم الجغرافيا.
ولتجاوز ه��ذا الصعوبة س��وف نقدم
بعض التعريفات التي قدمها جغرافيون
معارصون لعلنا نخرج باستنتاج عام
حول مفهوم الجغرافيا.
 م��ن ال��ن��اح��ي��ة االشتقاقيةتشري مختلف امل�راج��ع إىل أن كلمة
 Géographieتنقسم إىل كلمتني
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
 Graphieوتعني الكتابة أو الرسم
أو ال���وص���ف ،و Géoال��ت��ي تعني
األرض ،و »Geografiaكلمة إغريقية
والتينية تعني كتابة أو رسم ووصف
األرض».4
 تعريف بيري ج���ورج Pierre :Georgeالجغرافيا هي علم العالقات،
وتحتاج إىل منهج فكري خاص ينطلق
من الوصف ،ليصل إىل التفسري ،وذلك
عرب ثالث محطات رئيسية هي:
.1املالحظة التحليلية.
 .2رصد االرتباطات.
 .3ال���ب���ح���ث ع����ن األس���ب���اب
5
واملسببات.
 تعريف لو روكس:)Le Roux)2003الجغرافيا هي دراسة العالقات التفاعلية
بني العلوم االجتامعية والعلوم الطبيعية
ضمن متظهراتها املجالية».6
 تعريف ج��ون ميشيل رونالدووآخ����رون (Jean Michel )2005
 :Ronaldo et autresالجغرافيا
هي وصف األرض واألمكنة وأشكال
سطح الكرة األرضية .وهدفها الحايل-
باعتبارها ملتقى طرق العلوم االجتامعية

والطبيعية -تنظيم املجال من طرف
املجتمعات البرشية ،وتطوير أدواتها
املنهجية ،وصفا ومالحظة وطرحا
للفرضيات ،ووضعا للقوانني ،وبناء
للنامذج».7
 من خالل ما سبق ،ميكن القولأن الجغرافيا بالرغم من التحوالت التي
عرفتها منذ بدايتها إىل اليوم فإن مجال
اشتغالها يبقى هو نفسه سطح األرض،
لكن بأبعاد مختلفة ،وبدراسة مختلف
مكوناته والعالقات التفاعلية بينها.
وعدم االقتصار إىل الوصف ،واالنتقال إىل
التفسري ومحاولة وضع قوانني ونظريات،
خاصة ملا توفره أدوات البحث فيها من
إمكانيات يف ظل التطور الكمي والكيفي
ال��ذي عرفته بفضل التطور العلمي
والتكنولوجي.
التطور الذي عرفه علم الجغرافيا
من الناحية اإلبستمولوجية ،واكبه تطور
أخر عىل املستوى الديداكتييك .وأصبح
للامدة طرق مختلفة ،وأدوات ووسائل
متنوعة لتدريسها .يف املغرب وعىل
الرغم من تطور هذه األدوات والوسائل،
الزال الكتاب املدريس يحتل الرتبة األوىل
يف الثقافة املدرسية كام أسلفنا الذكر.

هذه الكتب املدرسية عرفت تحوالت
مهمة ،من أهمها تعويض املنت واملضامني
وامللخصات التي كانت سابقا ،بدعامات
ديداكتيكية كالصورة والنص والخريطة
وغريهم ،من أجل ترك فرصة للمتعلم
للمالحظة والتفسري واستخالص العالقات،
عوض مده بخالصات جاهزة .هذا األمر
يف غاية األهمية خاصة يف تدريس
الجغرافيا ،لكونها من أولوياتها ،املالحظة
التحليلية ،رصد االرتباطات والبحث عن
األسباب واملسببات كام سبقت اإلشارة.
وهو النهج الذي يقوم عليه تدريسها أي:
الوصف ثم التفسري ثم التعميم ،حسب
النموذج ال��ذي ج��اء به أحمد زك��ور،
واملعتمد من ط��رف واضعي الربامج
واملناهج .إذن بالنظر إىل وضع الكتاب
املدريس ،ولألهمية التي أوالها مؤلفوه
للوثائق والدعامات الديداكتيكية ،ما
هي أهم الوثائق والدعامات املستعملة
يف الكتب املدرسية للجغرافيا؟ وإىل أي
حد التزم واضعوها باملكونات األساسية
والخصائص ال�ضروري��ة لكل وثيقة
ودعامة أثناء وضعها يف الكتاب املدريس
للجغرافيا؟
 - 2أن��واع الوثائق الجغرافية

الهوامش
;4 - Paul Robert Edition juin 2000, Paris , Le Nouveau petit robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
p1135
5 - Pierre George, ?, PUF,1970, Paris Géographie de la population, collection que sais-je pp4-6.
 - 6الربجاوي ،موالي املصطفى(  ،)2017ديداكتيك الجغرافيا ،مقاربات تأصيلية ومقتضيات وظيفية ،سلسلة املناهل ،الدار العاملية للكتاب ،،الطبعة األوىل ،الدار
البيضاء ،ص.20
 - 7نفس املرجع السابق ،ص.20
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مكوناتها أ
الساسية وخصائصها
تتعدد الدعامات الديداكتيكية ملادة
الجغرافيا وتختلف عن مواد أخرى،ندرج
أهمها يف الجدول امل��وايل ،باستحضار
املكونات األساسية التي يجب أن تتوفر

فيها أثناء وضعها أو رسمها ،سواء يف
مراجع أكادميية أو كتب مدرسية.
مكونات وخصائص يجب أن تتوفر يف
الوثيقة الجغرافية بشكل عام ،قد تكون
بعضها ليس من الرضورة أن تتوفر فيها

هذه املكونات والخصائص ،وهو أمر
سنأخذ بعني االعتبار أثناء قراءتنا للوثائق
املعتمدة يف الكتاب املدريس(عينة
الدراسة).

جدول رقم :1أهم الدعامات الديداكتيكية ملادة جغرافية (إنجاز شخيص)
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
المحور الثالث :الشق
العمل من الدراسة
ي

 - 1عينة الدراسة
بالنسبة للجغرافيا اشتغلنا عىل كتاب
«التجديد يف االجتامعيات» ،السنة الثالثة
من التعليم الثانوي اإلع��دادي ،طبعة
 ،2017وطريقة اختيار العينة كانت

بشكل عشوايئ.
كتاب «التجديد يف االجتامعيات»
غني بالدعامات الديداكتيكية ،سواء من
حيث الكم أو الكيف ،استثمرت فيه جل
الدعامات الجغرافية التي أرشنا إليها يف
الدراسة النظرية ،إال أن االشتغال العميل
أو التطبيقي عىل جميع هذه الدعامات
ال يتسع لها املجال هنا ،وبالتايل اخرتنا

دعامتني أساسيتني يف الجغرافيا ،وهام
الخريطة واملبيان.
 - 2تقديم نتائج ال��دراس��ة
العملية
ميكن تقديم نتائج الدراسة العملية
حول دعامتي الخريطة واملبيان داخل
الكتاب امل��دريس عينة ال��دراس��ة يف
الجدول التايل:

جدول رقم  :3معايري ومؤرشات الحكم عىل سالمة الدعامات الديداكتيكية املدروسة.
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توضيح الجدول:
من أجل التحقق من سالمة كل
دعامة من الدعامات عينة الدراسة،
احتجنا إىل وض��ع شبكة للمعاير
وامل���ؤرشات ،وضعناها استنادا إىل
الجدول السابق الذي يحدد املكونات
الرضورية التي من املفروض أن تتوفر
يف كل دعامة ووثيقة ،فخلصنا إىل
الجدول أعاله.
أثناء العمل وفق هذه الشبكة،
أخذنا بعني االعتبار طبيعة التيامت
التي تعالجها كل دعامة وهل تستدعي
وجود هذه املعايري واملؤرشات .وأيضا
بالنسبة للمبيان ،ونظرا لتعدد أنواع
املبيانات ،أخذنا بعني االعتبار طبيعة
املبيان ومدى إمكانية تطبيق هذه
املؤرشات عليه.
 - 3تحليل النتائج
أ -وصف النتائج
من خالل الجدول أعاله نالحظ ما
ييل:
• بالنسبة للخريطة :
مجموع الخرائط امل��وج��ودة يف
الكتاب املدريس عينة الدراسة هو 34
خريطة ،يغيب عنها تحقق مؤرشات
املعيار األول (التوثيق) بنسبة .100%
بالنسبة للمعيار الثاين( املكونات
األساسية) اختلف تحقق امل��ؤرشات،
كام ييل:
 جميع خرائط الكتاب املدروستتوفر عىل عنوان.
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 خريطة واح��دة من أص��ل 34خريطة حدد لها االتجاه.
 م��ن أص��ل  34خريطة ،توجدواحدة بدون مفتاح.
 من أصل  34خريطة ،توجد 3خرائط بدون سلم.
 من أصل  34خريطة ،توجد 24خريطة بدون إحداثيات.
• بالنسبة للمبيان :
فيام يخص املعيار األول ،نالحظ:م��ن أص��ل  29مبيان يوجد 10مبيان بدون إحالة إىل املصدر.
من أصل  29مبيان يوجد بدونتحديد للسنة أو الفرتة الزمنية التي
ميثلها .
فيام يخص املعيار الثاين ،نالحظ:جميع املبيانات تتوفر عىل عنوان،ومفتاح ،ومقياس .مبعنى أن املعيار
الثاين (املكونات األساسية للمبيان)
تحقق بنسبة .100%
ب -قراءة يف النتائج
إال أن الكتب امل��دريس باعتباره
األداة التعليمية األوىل من املفروض
فيها ان تكون منوذجية وتق ّدم بصورة
سليمة ،فالتعلم عرب املالحظة والتقليد
يبقى دامئ��ا قائم ل��دى املتعلم يف
مختلف املراحل التعليمية.
تقديم الكتاب امل��دريس لخرائط
بدون أي إحداثيات ،يعني صعوبة
موقعة امل��ج��ال امل���دروس بالنسبة

للمتعلم .حيث نجد بعض خرائط
الدول تقدم ألول مرة للمتعلم ،وتقدم
دون إحداثيات .مع العلم أن التموقع
يف املجال من الكفايات التي تساهم
فيها الجغرافيا بشكل أكرب.
تقديم الكتاب املدريس معطيات
دون إحالتها إىل مصدرها ال يعني عدم
صدق املعطيات ،بل قد يعني أيضا
بالنسبة للبعض الالمصداقية وغياب
الوثوقية .خاصة وأن مصدر املعلومة
نفسه يبقى محل شكل ،ه��ل هو
مصادر علمي؟ أم رسمي؟ أم مصدر
غايته إيديولوجية وسياسية؟
تقديم الكتاب املدريس ملعطيات
مر عليها أكرث من عقد من الزمن ،وهي
معطيات تهم قطاعات تعرف تحوالت
سنوية ،مثال :درس مرص اعتامد مبيان
التجارة الخارجية لسنة  ،2000و ملف
املغرب تقديم مبيان حول الفالحة
يعود لسنة  1996و .1999هذا األمر
يجعل املدرس يف حرية من أمره ،هل
يعتمد املعطيات الحديثة أم املوجودة
يف الكتاب امل��دريس ،خاصة بالنسبة
للمرشفني عىل السنوات اإلشهادية،
يكون فيها املتعلم مطالب بأرقام
وإحصائيات.
قد تكون إك��راه��ات كثرية وراء
الهفوات التي تسقط فيها الكتب
املدرسية ،كاملدة الزمنية املخصصة
لإلنجاز ،وارتباطها بدفاتر التحمالت،
ال ترتك الفرصة للمؤلف من أجل أن
يكون دقيقا ومبدعا يف وضع هذه
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الكتب .كام أن املالحظات املقدمة الديداكتيكية املدمجة يف هذا الكتاب ،هذه الوثائق ألن تضمينها يف الكتاب
ال تنقص من قيمة الكتاب املدريس يكسبه صفة املدريس ،ويجع منه فعال املدريس مبثابة تدريب للمتعلم عىل
احرتام هذه املعايري واملؤرشات.
املدروس ،فهو شأنه شأن أي عمل له ناقل وموضح للمعرفة العلمية.
هفواته التي تحتاج إىل تعديل ،ويف
الخاتمة
نفس الوقت له نقاط تجعل منه كتابا
صحيح أن عرص اليوم هو عرص
مدرسيا باملعنى الصحيح للكلمة ،منها:
الصورة ،واملعلومة املصورة تصل أرسع
الدعامات والوثائق املدمجة يف من املكتوبة ،وهو أمر تم أخذه بعنيالكتاب املدريس كثرية وغنية ،كام أنها االعتبار يف إع��داد الكتب املدرسية
موضوعة يف سياقاتها ويف ارتباط تام الحالية ،ويتجىل ذل��ك يف ك�ثرة مام
مبوضوع الدرس.
تتضمنه من وثائق شارحة وتوضيحية.
ال��ك��ت��اب امل���دريس يتوفر عىل ونعلم أن كل شكل توضيحي سواءمجموعة من الوثائق والدعامات الصورة أو الخريطة أو املبيان أو غريه
التي توفرت فيها ال�شروط الكاملة يخضع ملعايري ومؤرشات تدل عىل دقته
والرضورية.
وسالمته من الناحية العلمية والتقنية،
التنوع والغنى يف الدعامات إذن فمن املفروض التدقيق يف طبيعةالبيبيوغرافيا
 طارق لكحل (شتنرب  ،)2010دراسات يف الكتاب املدريس :قراءة تركيبية ،مجلة دفاتر الرتبية والتكوين (منصف عبد الحق ،مرتجم)) ،العدد  ،3اململكة املغربية،املجلس األعىل للتعليم ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 أوزي أحمد (شتنرب  ،)2010مكانة الكتب املدرسية يف منظومة الرتبية والتكوين ،مجلة دفاتر الرتبية والتكوين (حاوره،حسني مصطفى) ،العدد  ،3اململكة املغربية،املجلس األعىل للتعليم ،مكتبة املدارس ،الدار البيضاء.
 الربجاوي ،موالي املصطفى( ،)2017ديداكتيك الجغرافيا ،مقاربات تأصيلية ومقتضيات وظيفية ،سلسلة املناهل ،الدار العاملية للكتاب ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء. اململكة املغربية ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي( ،)2017الجديد يف االجتامعيات ،كتاب التلميذ للسنة الثالثة من التعليمالثانوي اإلعدادي.
- George, P.(1970), Géographie de la population, collection que sais-je ?. PUF. Paris.

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

27

ملف العدد

هيام رت
ال� يك

إشكالية تموقع المختص: تدريس علم االجتماع
ف ي� علم االجتماع ف ي� تونس ف ي� سياق إنتاج المعرفة
السوسيولوجية

quel point peut-il se positionner
dans le contexte de la production
sociologique ?
On peut dire que l’Elite
est un outil d’analyse de
la réalité sociologique et
intellectuelle. Dans le contexte
de la production sociologique
arabe contemporaine, l’Elite
a une double fonction : une
fonction cognitive qui possède
une ampleur culturelle, et une
fonction politique qui a une
ampleur managériale, et cet
exemple correspond également à
l’expérience tunisienne.

Les mots clés :

Le spécialiste en sociologie,
L’Élite cultivé, le chercheur en
sociologie, la production de
connaissance
sociologiques,
les tendances des productions
sociologiques.
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اتجاهات اإلنتاج،املعرفة السوسيولوجية
.السوسيولوجي

• Problématique de
Positionnement du
Sociologue Tunisien
dans la Production
de connaissance
Sociologique

ّ مام ال
شك فيه أن علم االجتامع يف
تونس من العلوم الحديثة العهد يعود
يف نشأته إىل ستّينات القرن املايض حيث
ت ّم إدراجه يف صلب الجامعة التونسية
 فهل.عىل يد ثلة من األساتذة الفرنسيني
ميكن الحديث عن إنتاج سوسيولوجي
للمختص يف علم االجتامع عن بقية
مم ّيز
ّ
ال ّنخبة املثقّفة يف تونس؟ إىل أي مدى
استطاع أن يتموقع يف سياق اإلنتاج
السوسيولوجي؟ إذ ميكن اعتبار ال ّنخبة
السوسيولوجي
ّ من أدوات التّحليل
 ويف ّسياق،للواقع االجتامعي والفكري
السوسيولوجي العريب املعارص
ّ اإلنتاج
تقوم وظائف ال ّنخبة عىل ثنائ ّية الوظيفة
الفكريّة ذات البعد الثّقايف والوظيفة
 و ال،السياسيّة ذات البعد ألتسيريي
ّ
.نستثني هنا التجربة التّونس ّية

Il est bien connu que la
naissance de la sociologie en
Tunisie comme étant une science
moderne, a commencé depuis les
années soixante et fut introduite
dans l’université tunisienne à
travers un nombre de professeurs
français.
Peut-on dire que le spécialiste
en sociologie peut donner
: الكلمات المفاتيح
une productivité sociologique
exceptionnelle comparativement  النخبة، املختص يف علم االجتامع
à l’intelligentsia en Tunisie ? Et à  إنتاج، الباحث السوسيولوجي،املثقفة
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• Problematic of The
Tunisian sociologist s
position in the context of
the sociological knowledge
production
No one can deny that
sociology in Tunisia is one among
the recent sciences which were
founded in the sixties of the last
century, and introduced within
the Tunisian universities by a
number of French teachers.
In this case, can we speak
about the fact that the sociology
expert who can make a distinctive
sociological production from the
intellectual elite in Tunisia? And
to what extent can he positionize
himself in the sociological
?production context
We can consider the
intellectual elite a sociological
tool of analyzing the sociological
and intellectual reality. In the
context of the Arabic modern

sociological production, the
intellectual elite had two main
functions: the cognitive function
with a cultural dimension and
the political function with a
management dimension; and this
applies to the Tunisian experience
with no exception.
The sociology expert, The
intellectual elite, the sociology
researcher, the sociological
knowledge production, The
tendencies of sociological
production.
إن نشأة علم االجتامع كقسم يدرس
يف الجامعات التونسية تعود إىل ستّينات
القرن املايض ،و ذلك عىل يد ثلة من
األساتذة الفرنسيني ،ويوضح املفكر
الزارسفيلد سبب نشأة علم االجتامع
كعلم‘‘ :أ ّن علوما أخ��رى ،كانت تهت ّم
ببعض املواضيع التّي أخذت تتطلّب منطا
جديدا من التّفكري واملعرفة ...وانطالقا
من االهتاممات القدمية يف الفلسفة
السياسيّة أخذت تظهر وتتكشف شيئا
ّ
فشيئا ،يف إطار هذه الفلسفة ،الحاجة
�اس��ة إىل االرت��ك��از ع�لى معطيات
امل� ّ
مستم ّدة من الواقع’’ 1فكانت الرضورة

العلمية لنشأة علم االجتامع.
املختص يف
ولكن ال ميكن أن يكون
ّ
علم االجتامع مالكا لـ»السلطة الرمزية»
التي تحدث عنها بورديو مثال إال بعد
االع�تراف به وب��أ ّن درس��ه ميثل خطابا
سلطويا ،هذا االعرتاف هو اعرتاف ضمني
بأنه أهل ألن ينتج نوعا من الدراسات
أو الكتابات ،و لكن يشرتط أن يقدم
هذا اإلنتاج يف «إطار مرشوع» و أمام
«املتلقي الرشعي» ...و أن يتخذ «الشكل
الرشعي»....
إىل أي مدى استطاع املختص يف علم
االجتامع يف تونس أن يتموقع يف سياق
اإلنتاج السوسيولوجي؟
تسعى هذه الدراسة إذن إىل البحث
املختص يف علم
يف صعوبة متوقع
ّ
2
االجتامع يف تونس يف سياق اإلنتاج
السوسيولوجي بالرجوع إىل إشكالية
التأسيس مع محاولة معرفة االتجاهات
السوسيولوجية بالرجوع إىل مختلف
الفهارس و رصد آراء النخبة املثقفة
املختصة يف علم االجتامع يف تونس
واملنتجة لهذا النوع من املعرفة ،أي
أننا أمام بحث يف إطار علم االجتامع
االنعكايس يف تقاطعه مع علم اجتامع
املعرفة وعلم اجتامع «ال ّنخبة» .لكن
من أب��رز الصعوبات تصنيف اإلنتاج

الهوامش
1 - Paul Lazarsfeld, Qu’est-ce que la sociologie, Gallimard, Paris, 1970.
 - 2حسب ما جاء يف نتائج املقابالت املو ّجهة مع ثلة من أساتذة علم االجتامع يف تونس (  25مستجوبا).
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السوسيولوجي التونيس 3إىل مواضيع و
ّ
براديغامت و مناهج و تقنيات يف علم
االجتامع ط ْبقا لحدود منهج ّية دقيقة
نظرا ألن علم االجتامع هو باألساس
علْم مبنى عىل التّداخل و ليس يف معزل
عن تأثري التيارات و االتجاهات الفكرية
العاملية يف إطار ثنائية الخصوصية و
الكونية.

 .Iتحديد المفاهيم:

السوسيولوجي
 - 1الباحث
ّ
و تخصصه العلمي و األكادميي و
املهني:

إ ّن العالقة يف علم االجتامع بني العلم
و املعرفة من جهة و املختصني من جهة
أخرى هي عالقة مركّبة ال تنفصل عن
نوعيّة ودرج��ة متثّل صاحب املعرفة
للواقع من أجل إنتاج معرفة ال ميكن
أن يكتب لها االنتشار إالّ عرب تقديم
الفائدة املعرف ّية والواقع ّية التي ال ميكن
أن تت ّم إالّ عرب االعرتاف بها وبصاحبها
واالستفادة منها فعليّا ،إذ ‘‘يتأث ّر الفكر
باملعطيات االقتصاديّة واالجتامعيّة ،ث ّم،
يؤث ّر فيها فيغيرّ ها ،ث ّم يتأث ّر بها مغّرية
من جديد ،وهكذا دواليك‘‘ ...فـ’’حياة
الفكر انعكاس لحياة املجتمع’’. 4
م��ا يحيلنا ه��ن��ا إىل مفهومني
أساسيني:
	‘‘الحقل العلمي’’ عند بورديو،إذ ‘‘داخل كل حقل هناك قانون  ،جملة
من ال�ّش�رّ وط والضّ وابط عىل أساسها
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يتم القبول واالرت��ق��اء داخ��ل درجات
الحقل ،وهنا نسجل أهمية الرأسامل
الرمزي(التحصيل املعريف والشهادات)
والرأسامل االجتامعي (شبكة العالقات)
والرأسامل االقتصادي( املال) كعوامل
أساسية يف االندماج أو عدمه’’.5
فالحقل العلمي بهذا املعنى هو
فضاء مبني من العالقات واملواقع تقع
داخل نسيج فضايئ مح ّدد وهو ما مينح
الحقل صفة الشمول ّية التي ميكن للفرد
أن يساهم يف حيويتها وديناميكيتها.
إ ّن العالقات الرابطة بني املواقع داخل
الحقل متثّل الرهانات القامئة يف كل
موقع والتي ستسعى إىل الهيمنة عىل
البنية وتشغيلها وفقا إلرادتها لالستئثار
بامتيازاتها املختلفة ،فالعالقات هي
مجال رصاع عىل امل��واق��ع قائم عىل
‘‘العنف املرشوع’’ .6
 الجيل العلمي :ميكن أن نعودإىل مداخلتني ق ّدمتا ضمن الندوة
التي نظمتها ‘‘الجمعية العربية لعلم
االجتامع’’ تحت عنوان ‘‘تالقي أجيال
علامء االجتامع العرب’’ باملغرب سنة
 (1990عبد ال��ق��ادر الزغل ‘‘ :رصاع
األجيال يف إطار املثاقفة’’ والطاهر لبيب
‘‘ :التّواصل و التّفاصل بني األجيال’’)،
فالجيل يتحقق من الناحية املعرفية
كام ذهب إىل ذلك الطاهر لبيب ‘‘عرب
جسور  ،ويت ّم اللقاء بني األجيال عىل
هذه الجسور مبعنى التفاعل النقدي يف
لحظة مد الجسور’’ .
بالسوسيولوجيا
ويص ّنف املهت ّمون ّ

عموما إىل ع�� ّدة أص��ن��اف م��ن بينها
السوسيولوجي املناضل ،والسوسيولوجي
والسوسيولوجي الخبري  ،7وإن
األكادميي ّ
السوسيولوجي
مل يغب عن هذه الصور ّ
التّحديثي.
ف���ه���ن���اك م����ن ي���ق���رن ظ��ه��ور
السوسيولوجي امل��ن��اض��ل بالنسبة
ّ
للتّجربة التّونس ّية منذ االستقالل إىل
بعينات،والسوسيولوجي األكادميي
الس
ّ
ّ
والسوسيولوجي الخبري
يف الثّامنيناتّ ،
يف التّسعينات ،لينتقل الباحث اليوم إىل
السعي إىل التّعريف بنفسه من
مرحلة ّ
جديد وبدوره وبوظيفته.
السوسيولوجي
وباعتبار أ ّن الباحث ّ
املختصني ،فإ ّن واقع
ينتمي إىل املثقّفني
ّ
التخصص العلمي ذاته قد أوقع العديد
ّ
من الباحثني يف الحرية عن مصري املعرفة
ومصري الثّقافة ومستقبل الجامعة وعلم
االجتامع ،و هو ما عرب عنه محمد باشوش
من خالل تساؤالته و حريته حول طبيعة
عالقة الجامعي عموما بالثّقافة العرب ّية
املعارصة . 8
السوسيولوجي التّونيس هو
فالباحث ّ
املختص،
ذاك املثقف العريب الجامعي
ّ
واالستفادة وعدم االستفادة واإلطّ�لاع
وع��دم اإلطّ�ل�اع ع�لى اإلن��ت��اج املعريف
يح ّددان أهميّة ونجاح هذا اإلنتاج
اإلنساين ،هذا عىل املستوى الذهني
واملعريف الذي ال يتناقض مع املستويات
الواقع ّية واملا ّدية املقرتنة بال ّدور واملكانة
االجتامع ّية و الجامعية ،فاملقصود
السوسيولوجي يف هذه الدراسة
بالباحث ّ
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املختص يف علم االجتامع ،تكوينا
هو ذاك
ّ
أكادمييّا ومامرسة بحثيّة و مهنية.

 - 2علم االجتامع والدّ راسات
السوسيولوج ّية
ّ
يع ّرف البحث بأنّه ‘‘نشاط اجتامعي،
والباحث ال��ذي يقوم به يندرج يف
املجتمع و إكراهاته وقيمه ومعايريه
وعقوباته ومكافآته ،عىل الرغّم من
أنّ��ه ،يف حالة العديد من ال ّنشاطات
االجتامع ّية األخرى ،يبقى املعيار الحاسم
هو األجر أو املكافأة االقتصاديّة إالّ أ ّن
تقييم ال ّنشاط العلمي يخضع إىل آليّات
أكرث تعقيدا’’ . 9
و لذلك تأخذ الدراسات ع ّدة أشكال
منها االستطالع ّية و الوصف ّية و التّحليل ّية

و التّجريب ّية والتطبيق ّية  ، 10مع العلم
أن ال ّدراسات العلميّة ال يجب أن تخضع
برصامة لهذا التّصنيف ،إذ قد تحتوي
ال ّدراسة الواحدة شكلني أو أكرث من
هذه التّصنيفات طبقا ملتطلّبات موضوع
ال� ّدراس��ة وم��ا يقتضيه رشط العلم ّية
خاصة بالنسبة لعلم
والدقّة واملوضوعيّةّ ،
االجتامع حيث يسعى الباحث إىل أن
ينظر ملوضوع دراسته من أوجه مختلفة
لتعقّد املواضيع التي لها عالقة باملجتمع
وباإلنسان.
و يذهب بعض املهتمني إىل تقسيم
البحوث السوسيولوج ّية إىل ثالث:
البحوث الكشف ّية و البحوث الوصف ّية
و البحوث التشخيصيّة ،و أم��ام هذا
التعدد نتبينّ صعوبة تعريف ال ّدراسات
الهوامش

السوسيولوجيّة نتيجة صعوبة تعريف
ّ
علم االجتامع نفسه ،لذا يجب التّمييز
بني املشاكل السوسيولوج ّية واملشاكل
االجتامع ّية ،فاملشاكل االجتامع ّية ال متثّل
السوسيولوجي األسايس
بالضرّ ورة املشغل ّ
فكل ما له عالقة باإلنسان
والوحيدّ ،11
حتّى األكرث ‘‘بداهة’’ و ‘‘بساطة’’ ميكن أن
يكون موضوعا يف علم االجتامع .12فلعلم
خاصة
االجتامع دور إنسا ّين تربز أه ّميته ّ
ولعل هذا ما جعل بعض
أثناء األزماتّ ،
املهت ّمني يس ّمونه ‘‘علم األزمة’’.
فالسوسيولوجيا تتميّز بكونها
ّ
مرشوعا وليد الحداثة وحافز وناقد لها
عىل السواء ، 13أ ّما نظريّات علم االجتامع
خاصة بتجربة
فهي نظريّات نسب ّية
ّ
إنسان ّية مع ّينة ويف إطار نسيج ثقايف

 - 3بالرجوع إىل فهارس الرسائل الجامعية و األطروحات بكلية العلوم اإلنسانية و االجتامعية بتونس (قسم علم االجتامع)و فهارس مجالت و كراسات مركز البحوث
االقتصادية و االجتامعية بتونس و محاولة بلورة بعض املالحظات العامة حول امليوالت و االتجاهات السوسيولوجية يف تونس يف تسلسلها و سياقها التاريخي.
 - 4منجي الشميل ،يف الثقافة التونسية ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت  ،لبنان ،1985 ،ص.12
 - 5عادل الساملي ،االنتاج السوسيولوجي يف تونس ،شهادة الكفاءة يف البحث،قسم علم االجتامع ،كلية العلوم االنسانية و االجتامعية  ،تونس ،1991 ،ص.10
 - 6طارق بن الحاج محمد ،الجامعة و الحراك االجتامعي يف تونس منوذج طلبة و خريجي علم االجتامع ،شهادة الدكتورا ،قسم علم االجتامع ،كلية العلوم اإلنسانية
و االجتامعية ،تونس ،)2000-2001 ،ص.54
 - 7جاك.أ .قبانجي »،كيف نقرأ النتاج البحثي السوسيولوجي» ،إضافات ،املجلة العربية لعلم االجتامع ،عدد ،6الجمعية العربية لعلم االجتامع ومؤسسة فريدريش
إيربت ،بريوت ،لبنان ،أفريل ، 2005 ،ص .60
 - 8محمد باشوش ،الجامعيون والثقافة العربية املعارصة مرشوع قراءة يف االهتاممات واملامرسات الثقافية ،املجلة التونسية للعلوم االجتامعية ،العدد  ،101مركز
الدراسات واألبحاث االقتصادية و االجتامعية  ،تونس  ،1990ص  88ص .89
 - 9عيل الكنز« ،العلوم االجتامعية يف العلم العريب -:إطار بحث»  ،-إضافات املجلة العربية لعلم االجتامع ،عدد  ،2005 ،6ص.35
 - 10إدريس سامل حسني ،مالحظات حول مفهوم البحث العلمي ووضّ عيته يف العامل العريب ،شؤون عربية ،وحدة املجالّت يف األمانة العامة لجامعة الدول العربية،
تونس.1984 ،
11 - Peter L.Berger, Comprendre la sociologie, Collection: « Connaissance du présent », 1ère trimestre, Resma, Paris, 1973,p 59.
 - 12نفس املصدر ،ص  229ص .230
 - 13جاك .أ .قبانحي« ،التغيري االجتامعي :مداخل ومشاغل» ،ال ّندوة العربية حول املعرفة وعملّيات التغيري يف املجتمعات العرب ّية – .مقاربة سوسيولوج ّية ،إضافات،
ومؤسسة فريدريش إيريت ،بريوت ،لبنان ،أفريل ،2005 ،ص .15
املجلة العربية لعلم االجتامع ،عدد  ، 6الجمعيّة العربيّة لعلم االجتامع ّ
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مخصوص .فعلم االجتامع كام تح ّدث عنه
فريدريك معتوق ‘‘ليس علم الخواطر
االجتامع ّية بل علم الوقائع املوضوع ّية يف
عالقات البرش االجتامع ّية’’ .14ويضيف
‘‘كل علم اجتامع يجب أن
بيار بورديو ّ
يكون تاريخيّا وكل تاريخ يجب أن يكون
اجتامع ّيا ،وبالفعل فإ ّن إحدى وظائف
نظريّة الحقول التي أقرتحها هي أن تزيل
التعارض بني إعادة اإلنتاج والتحويل،
بني السكونيّة والحركيّة أو بني البنية
والتّاريخ’’ ، 15فعىل سبيل املثال أك ّدت
ليليا بن سامل أن هدفها األس��ايس من
خالل أبحاثها هو دراسة املجتمع التّونيس
واملشاركة يف عمل ّية التّـحديث.16
السوسيولوجي يعيش
فالباحث
ّ
رحلة صعبة ينب الواقع و املعرفـة و
بني ذات��ه و اآلخ��ر ،فهو فيها ال يزال
يف رحلته الشّ اقة بني معيقات املناخ
املعريف يف علم االجتامع ،باإلضافة إىل ما
تطرحه إشكاليّـة الخصوصيّة والك ْونيّة
من تساؤالت وحرية مربكة للباحث،
أ ّما بال ّنسبة لعالقة ال ّنـظريّة بالواقع
السوسيولوجي هي عمل ّية
يف املبحث ّ
ذهاب و إياب من ال ّنظريّـة إىل الواقع
ومن الواقع إىل ال ّنظريّـة يف جدليّـة ال
متناهية.
ويف األخري نضيف ق ْولة أللفني توفلر:
‘‘ إ ّن الكتّاب يعانون معاناة شديدة يف
سبيل مالزمة الواقع ،ولك ّننا مل نتعلّم
بعد ك ْيـف نتلقّى ،ث � ّم نبحث ،ثم
نكتب ،ثم ننرش يف ‘‘الوقت الحقيقي’’
 .من أج ْـل ذلك فإنّه ينبغي للقارئ أن

32

يو ّجه اهتاممه أكرث فأكرث إىل الفكرة
الصغرية’’، 17
ال ّرئيسية دون التفصيالت ّ
السؤال
وهنا يكمن املشكل وهنا يكمن ّ
الحل.
ّ
وداخله ميكن أن نتبينّ

‘‘	- 3إشكالية’’ مفهوم ال ّنخبة
املثقفة:
إن مفهوم ال ّنخبة املثقّفة هو
مفهوم معقّد يرتاوح بني مفهوم العامل
ومفهوم األنتلجنسيا  ،18وقد قام التّحليل
خبوي عىل تحديد مفهوم ال ّنخبة عىل
ال ّن ّ
أساس:
•املحصول املعريف.
•االنحدار االجتامعي.
•طبيعة ال ّرهان ونوع ّيته باعتباره
مح ّددا لدرجة التفاعل بني املثقف
والواقع الذي بدوره يعترب عنرصا ها ّما يف
تحديد نوع وك ّم العطاء املعريف.
ودراس���ة بنية ال ّنخبة ت��ع� ّد من
ضمن الوسائل لفهم بنية املجتمع
السيايس ووضعه االقتصادي
ونظامه ّ
وبيئته الثّقافيّة واملعرفيّة ،إذ يعتربها
البعض «أه��م القوى الفاعلة» 19يف
املجتمع.
ويعترب كارل مانهايم أ ّول من درس
ال ّنخبة دراس��ة سوسيولج ّية واضحة،
وقد نظر إىل ال ّنخبة مبا هي ‘‘جامعات
اجتامع ّية’’ وليست ‘‘طبقة اجتامع ّية’’،
لذا ميكن أن نجد داخلها شخص ّيات
قائدة لهذه الجامعات تت ّميز بشخص ّية
كاريزم ّية شهرتها ونفوذها املعنوي
يجعلها يف موقف رصاع مع اآلخرين

سواء يف إطار املنافسة أو االختالف بني
أفراد ال ّنخبة وليس بالضرّ ورة أن يكون
هذا ال�ّص�رّ اع موضوع ّيا إذ قد تحكمه
دوافع ذات ّية.
و بالتايل فإن الفرد ال��ذي ينتمي
إىل ال ّنخبة املثقّفة هو كائن اجتامعي
ال ميكن أن نتو ّجه إليه بالبحث دون
ال ّرجوع إىل معطيات ذاتية و نفسيّة
وسلوكيّة خاصة ومعطيات موضوعيّة يف
مقولتي
إطار أرض ّية اجتامع ّية تحكمها
ْ
ال ّزمان واملكان مماّ يؤكّد نسبية تحديد
املفهوم ( النخ ّبة املثقّفة).
وع��م��وم��ا ف���إ ّن ال ّنخبة ه��ي من
السوسيولوجي للواقع
أدوات التّحليل ّ
االجتامعي والفكري ،والبيئة الثقاف ّية
هي املح ّددة ألبعاد ‘‘الشخص ّية الثقاف ّية
للمجتمع .وليست هناك بيئة ثقافيّة
ساكنة أو أبديّة ،وإنمّ ا يرتبط حياة وموت
أيّة بيئة ثقاف ّية بطبيعة حركتها ومدى
قدرتها عىل صياغة الشّ خص ّية الثقاف ّية
يف ‘‘دور’’إيجايب يطرح األسئلة ويحاول
ال��ج��واب مب���وازاة م��ا تطْرحه الحياة
اإلنسان ّية وثقافتها من إشكال ّيات العرص
والجغرافيا السياس ّية والتط ّور’’ .20
وي��رى الطّاهر لبيب أ ّن من بني
التّساؤالت العربيّة العسرية هي تلك التي
خاصة
تدور ‘‘حول املثقّفني وأدوارهم ،و ّ
بالسلطة التي وجدت
حول عالقتهم ّ
21
ّ
السند لدى غراميش’’
والشك بعضا من ّ
الذي رك ّز عىل ثنائ ّية ‘‘املثقّف العضْ وي’’
و ‘‘املثقّف التّقليدي’’.
السوسيولجيني
وقد اهت ّم العديد من ّ
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العرب باملسألة ال ّنخبويّة يف إطار عالقتها
والسياسة ،ففي ّسياق اإلنتاج
باملعرفة ّ
السوسيولوجي العريب املعارص تقوم
ّ
وظائف ال ّنخبة عىل ثنائ ّية الوظيفة
الفكريّة ذات البعد الثّقايف والوظيفة
السياسيّة ذات البعد التّسيريي.
ّ
وقد عاش املختص يف علم االجتامع
يف تونس ث�لاث م�راح��ل :األوىل ذات
التمثّل اللّيربايل والثّانية ذات ال ّرهان
اإلصالحي الكالسييك والثّالثة ذات بعد
جامهريي عن طريق ترشيك جميع
أف �راد املجتمع يف الف ْعل االجتامعي.
وترتبط هذه املراحل بتط ّور الو ْعي
والف ْعل االجتامعي يف التّجربة التّونس ّية،
وق ْد ربط مح ّمد عبد الباقي اله ْرمايس
بينْ تجانس ال ّنخبة واملجتمع والد ْولة

واالستعامر ،إذ أ ّن أمناط الو ْعي مرتبطة
السيايس.22
بالسياق ّ
ّ
لقد عرفت ال ّنخبة املثقّفة عموما يف
مرحلة ما بعد االستقالل وأمام مطمح
بناء تونس الحديثة ،فتح لآلفاق بالنسبة
لجميع الفئات للت ّدرج يف الترّ اتبيّة
االجتامع ّية عن طريق التّعليم ،لك ّن
هذه «ال ّدميقراط ّية» يف التّعليم ليست
مبعزل ،كام ذهبت إىل ذلك ليليا بن سامل
تخص هذه
يف دراستها حول مح ّددات ّ
ال ّنخبة والتي تتمثّل يف نوعيّة التّكوين
واالن��ت�ماء االجتامعي واملهني لآلباء
واألصل الجهوي والجغرايف  ،23فتونس
ْ
يف مرحلة بنائها الوطني يف شكْلها
الحديث بعد االستقالل ،كانت يف حاجة
ماسة إىل اإلطارات املتعلّمة مبا يف ذلك
ّ

املختص يف علم االجتامع لتحقيق ت ّنمية
وطنيّة.
أ ّما مثقّف اليوم فهو يعيش م ْرحلة
إعادة بناء الذّات وتأكيد اله ّوية بشكل
جديد يف إطار عامل االنفتاح والع ْوملة
صح التّعبري ،ليك ال ينصهر يف اآلخر
،إن ّ
انْطالقا من رؤية جديدة لآلخر وللذّات
و للهويّة باعتبارها يف رحلة بناء وإعادة
بناء مستمرة كام يذهب إىل ذلك الطاهر
لبيب .24
فبال ّنسبة للتجربة التّونس ّية ساهمت
نشأة امل��دارس العرصية التّي أضيفت
إىل جامعة ال ّزيتونة (الصادق ّية ومدرسة
ب��اردو والخلدونيّة) إىل خلق حركيّة
ثقافيّة ونخبة مثقّفة وصفت بأنها ‘‘ذات
حيويّة فكريّة عميقة’’.

الهوامش
 - 14فريدريك معتوق ،تطور الفكر السوسيولوجي العريب،منشورات جروس برس ،طرابلس ،لبنان ،1988 ،ص147
 - 15بري بورديو،ج.د .قاكونت ،أسئلة علم االجتامع يف علم االجتامع االنعكايس ،دار توبقال للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املغرب ،1997،ص.61
16 - Lilia Ben Salem,» Pertinence de L’analyse anthropologique ? quel(s) regard (s) sur la société tunisienne ?» , Cahiers du C.E.R.E.S, Série
Anthropologie-Ethnologie, n°7, Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, Tunis, 2007, p31.
 - 17ألفني توفلر ،صدمة املستقبل املتغيرّ ات يف عامل الغد ،ترجمة مح ّمد عيل ناصف ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،القاهرة،
نيويورك ،1974 ،ص .5
 - 18األنتلجنسيا هو مفهوم استعمله غراميش ويقصد به املثقّف الحريك عىل مستوى املامرسة ال عىل مستوى صنع األفكار.
 - 19عبد الستار السحباين« ،الدولة و املجتمع املدين يف الوطن العريب  ،أزمة التنمية و رهانات العوملة» ،املجلة التونسيّة للعلوم االجتامعيّة ،عدد ،124مركز الدراسات
و البحوث االقتصادية و االجتامع ّية ،تونس،2003،ص.53
 - 20غايل شكري ،الثقافة العربيّة يف تونس الفكر و املجتمع ،الدار التونسية للنرش ،تونس ،1986،ص .49
مؤسسة عيبال لل ّدراسات والنشرّ  ،1991 ،ص .171
 - 21الطاهر لبيب« ،غراميش يف الفكر العريب» ،يف :غراميش وقضايا املجتمع املدين ،مركز البحوث العربيةّ ،
22 - Mohamed Abdelbaki Hermassi, Etat et société au Maghreb, Anthropos, Paris 1975, p104-110.
Ben Salem )Lilia» (Démocratisation de l’enseignement en Tunisie: Essai d’analyse du milieu d’origine des étudiants tunisiens «, Revue - 23
.Tunisienne de Sciences Sociales, n°16, C.E.R.E.S, Tunis,1969,pp81-135
 - 24حسب ما جاء يف املقابلة املوجهة مع الطاهر لبيب يف نوفمرب  2006عىل هامش ملتقى أجيال علامء االجتامع العرب يف بريوت تحت إرشاف الجمعية العربية
لعلم االجتامع.
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 .IIال��ت��أس��ي��س ‘‘ل��ع��ل��م
االجتماع’’ بتونس:

من أجل تحديد مراحل تأسيس علم
االجتامع يف تونس ،فإ ّن املتأ ّمل يالحظ
مؤسسايت و
أ ّن التّأسيس نوعان :تأسيس ّ
،ولعل التّجربة التّونس ّية
ّ
تأسيس فكري
تعكس سبق التّأسيس الفكري للتّأسيس
املؤسسايت.
ّ

 - 1علم ‘‘العمران البرشي’’
وم�لام��ح ال���دّ راس���ة العلم ّية
للواقع:
م إن ع�لاق��ة اب��ن خ��ل��دون بعلم
االجتامع قد تباين موقف الباحثني من
مؤيّد ورافض ،فهناك من يرى أ ّن علم
العمران البرشي هو ذاته علم االجتامع
وهنـاك من يباعد بـيـنهام ،وابـتـعـادا
م ّنـا عـن مـشكلة التّسميات ،فا ّن
اهتامم ابن خلدون بالبرش وأحوالهم
وال�� ّدول وأط��واره��ا يجعلنا نتأكّد من
تلك العالقة الثّابتة بينه وبني دراسة
املجتمعات املغاربية من قبائل ودول،
كـقـراءة تسعى عرب التّاريخ أن تكون
منطقية عقل ّية وواقع ّية معتمدا يف ذلك
عىل املالحظة باملشاركة.
وي��رى املنصف ونّ��اس أ ّن ‘‘نظريّة
املعرفة الخلدون ّية ،هي انطالقها من
الذّايت (أي التّجربة السياسيّة الشخصيّة)
إىل امل��وض��وع��ي ( ق��ان��ون املعادلة
التّاريخ ّية والتّط ّور اإلنساين وقوانني البناء
املجتمعي  ،’’)25فقد تح ّدث ابن خلدون
عن اكتشافه لعلم جديد ‘‘هو العمران
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مبتكرة حول هذه املجتمعات أ ّهلته
البرشي واالجتامع اإلنساين’’ .26
ويضيف بعض املهتمني أ ّن كتابات فعال يومئذ لتأسيس علم جديد ،هو علم
ابن خلدون تحتوي عىل عنارص املنهج العمران البرشي ليس يف املنطقة العرب ّية
العلمي يف اإلنسانيات فنجد املنهج فحسب ،بل يف العامل بأرسه’’ .29
التّاريخي الذي يقوم عىل أساس نقد
املؤسسايت
 - 2مرحلة ال ّتأسيس ّ
ما سبقه من مؤ ّرخني واملنهج التّصنيفي لعلم االجتامع يف تونس:
خاصة
واملنهج املقارن ال��ذي يعتمد ّ
ب��دأت ه��ذه املرحلة ذات البعد
عىل املؤرشات االقتصادية للتّمييز بني
املؤسسايت عرب تأسيس معهد ال ّدراسات
ّ
املجتمعات و فهم صريورة بنائها ،و من
العليا بتونس الذي جاء استجابة ألمر
عالمات املنهج العلمي الذي ط ّبقه ابن
بتاريخ  01أكتوبر  30 .1941و كانت
خلدون :تحديد اإلشكاليات و صياغة
الغاية من وراء ذلك تكوين نخب لها
املفاهيم واعتامد م �ؤشرّ ات للقياس و
القدرة عىل البحث العلمي حول املجتمع
تحليل يسعى إىل أن يكون موضوع ّيا عرب
التّونيس ،فت ّم دعم ومتويل العديد من
دراسة التّغــــريات و املتغريات و الوعي
ال ّدراسات االجتامع ّية يف مجاالت مختلفة
باكتشاف علم جديد وهو علم العمران
وظهرت مجلة ال ّكراسات التّونس ّية،
البرشي . 27
وكتبت العديد من األبحاث يف مجال
ويضيف فردريك معتوق إ ّن ‘‘ابن علم االجتامع تحت وساطة فروع علميّة
خلدون ال ّ
شك أكرث فائدة بالنسبة
إلينا أخرى كالفلسفة والتّاريخ واالقتصاد
28
مماّ يقوله أفالطون أو توما األكويني ’’ والجغرافيا اإلنسان ّية ،وأبرز هذه األسامء
ويوضّ ح محمود الذوادي أ ّن ّ
رس تف ّوق جان كويزيني  Jean Cuisinierالذي
ابن خلدون عىل من سبقه هو الـتـزامه ركّ��ز عىل دراس��ة القرابة ،بول سيباك
بـالـواقـع االجـتـامعي العريب ملعالجة  Paul Sebagالذي درس تط ّور املجتمع
مواضيع ته ّم العصب ّية و ال ّدين والبدو و التونيس من خالل مفهوم منط اإلنتاج
الحرض ونشأة وسقوط الحضارات ليؤكّد ومفاهيم ماركس ّية باألساس عرب دراسات
يف مناسبة أخرى إ ّن ابن خلدون ‘‘مثال ميدان ّية.
متم ّيز عىل مقدرة الباحث العريب عىل
ولقد كان لـبول سيباك Paul Sebag
دراس��ة املجتمعات العرب ّية اإلسالمية
ّ حضورا ها ّما يف تكوين األجيال األوىل
باستقاللية منهج ّية وفكريّة استقاها
إيبستيمولوجيا وميدانيا من محيطه من ّ
السوسيولوج ّيني بتونس  31و نتبينّ
ّ
ذلك من خالل اهتاممهم الكبري باملقاربة
العريب اإلسالمي بحيث مكّنته من فهم
االقتصاديّة ومفهوم الطبقة لتحليل
هذه املجتمعات فهام جديدا والوصول
البنى االجتامعيّة ،وقد رأى البعض أ ّن
إىل إنشاء رؤى ومفاهيــم و نظريّات
هذه ال ّدراسات و غريها مل تق ّدم إضافة
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
معرفيّة لفهم الواقع التـّونيس بل كانت
امتدادا ملدارس منهجيّة فرنسيّة ،لكن
تجدر اإلشارة إىل أ ّن الرتكة االستعامريّة
هي من نوع ‘‘ضّ ارة نافعة’’ كام عبرّ عنها
الهادي التيمومي .
ولقد كان لـبول سيباك Paul Sebag
حضورا ها ّما يف تكوين األجيال األوىل من
السوسيولوج ّيني بتونس و نتبينّ ذلك
ّ
من خالل اهتاممهم الكبري باملقاربة
االقتصاديّة ومفهوم الطبقة لتحليل
البنى االجتامع ّية ،وقد رأى البعض أ ّن
هذه ال ّدراسات و غريها مل تق ّدم إضافة
معرف ّية لفهم الواقع الت ّـونيس بل كانت
امتدادا ملدارس منهج ّية فرنس ّية ،لكن
تجدر اإلشارة إىل أ ّن الرتكة االستعامريّة
هي من نوع ‘‘ضّ ارة نافعة’’ كام عبرّ عنها
الهادي التيمومي . 32
وتعترب السنوات األوىل من االستقالل
السوسيولوجي
هي امتداد للتّفكري املعريف ّ

يف مرحلة االستعامر الستمرار نفس
األسامء ونفس مجاالت االهتامم ،وميكن
أن نذكر هنا بول سيباك Paul Sebag
وج��ان ديفينيو Duvignaud Jeanو
كارمل كاميلوري ،Carmel Camilleri
فت ّم الرتكيز عىل االتجاه الوضعي والجديل
التاريخي والترّ كيز عىل مواضيع التّنمية
ودور ال ّدولة يف ذلك ،كام ت ّم االعتامد
عىل مقولة الصرّ اع بشكليه االجتامعي
والطبقي وقد ال يعود ذلك فقط لتأثري
االشرتاكيّة ولك ّنه أيضا امتدادا لتقاليد
السوسيولوجي الفرنيس ،فت ّم
البحث ّ
االعتامد عىل نفس املناهج لدراسة نفس
املواضيع.
وقد بدأ تدريس علم االجتامع مبعهد
ال ّدراسات العليا بتونس منذ سنة1958
وكذلك ضمن مركز دراس��ات العلوم
االجتامع ّية التّابعة لهذا املعهد (ضمن
املواد األساس ّية التي تد ّرس)  ، 33أي منذ

إصدار قانون  4نوفمرب 1958املتعلّق
بالتعليم و املنظم للعمليّة الترّ بويّة داخل
املؤسسات التّعليم ّية املعروف بربنامج
ّ
إصالح التعليم للمسعدي.
ثم ت ّم إص��دار أمر ع��دد 161لسنة
 1961املؤرخ يف  29ش ّوال 14( 1380
أفريل  )1961يتعلّق باإلجازة يف علم
االجتامع ،حيث ت ّم تحديد الشهادات
التي ترتكب منها اإلجازة يف علم االجتامع
يف الباب الثاين الفصل الخامس وعددها
أربعة:
شهادة ال��دراس��ات العليا يف علماالجتامع العام.
 شهادة الدراسات العليا يف علمالنفس االجتامعي.
شهادة ال��دراس��ات العليا يف علماالج��ت�ماع االق��ت��ص��ادي و الجغرافيا
االقتصاديّة.
-شهادة ال��دراس��ات العليا يف علم

الهوامش
 - 25املنصف ونّاس ،الخطاب العريب الحدود و التّناقضات ،الدار التونسية للنرش  ،تونس  ،1992ص .16
 - 26أبو زيد عبد الرحامن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون ،ذكر سابقا ،ص .406
 - 27محمد نجيب بو طالب « ،املنهج العلمي يف اإلنسان ّيات عند العالمة ابن خلدون» ،يف راهنية ابن خلدون ،كل ّية اآلداب و العلوم اإلنسانية بصفاقس بالتعاون مع
الجمعية التونسية لعلم االجتامع ،الطبعة األوىل ،صفاقس ،ماي ،2008ص .52 37-
 - 28فردريك معتوق ،تطور الفكر السيولوجي العريب ،ذكر سابقا ،ص .133
 - 29محمود الذوادي ،الثقافة بني تأصيل الرؤية اإلسالمية واغرتاب منظور العلوم االجتامعية ،دار الكتاب الجديد املتـحـدة ،تـوزيـع دار آويـا للـطـبـاعـة و ال ّنرش و
التوزيع و التّنمية الثقاف ّية ،طرابلس  ،ليبيا ،الطبعة األوىل ،جانفي  ،2006ص .246
 - 30املنصف وناس« ،واقع اختصاص علم االجتامع يف تونس تدريسا وبحثا وتشغيال ( ،)1963-1999املجلة التونسية للعلوم االجتامعية ،عدد ،128مركز ال ّدراسات
والبحوث االقتصاديّة واالجتامع ّية ،تونس ،2004 ،ص.127
 - 31حسب ما جاء يف مقابلة غري موجهة مع البشري العريب بتاريخ فيفري .2016
 - 32الهادي التيمومي ،تونس  ،1956-1987دار محمد عيل للنرش ،الطبعة األوىل ،تونس ،2006 ،ص.7
 - 33املنصف وناس« ،واقع اختصاص علم االجتامع يف تونس تدريسا وبحثا وتشغيال ( ،»)1963-1999ذكر سابقا ،ص.127
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االجتامع اإلسالمي واملغريب»  .34وقد
أرشف عىل ه��ذا القسم دفينو  .35و
ت�لاه عبد ال��وه��اب بوحديبة يف هذا
املنصب.
ومن خالل هذه الشهائد نستطيع أن
نتبينّ الحرص الواضح ألن يكون تكوين
املختصني يف علم االجتامع لديهم
الطلبة
ّ
معرفة عا ّمة باالختصاص الذّي ال ينفي
االهتامم بالجانب الخصويص لتونس
باعتبارها دولة مسلمة ومغاربيّة ،كام
أ ّن الهاجس التنموي لتونس االستقالل
واضح من خالل االهتامم بعلم االجتامع
االقتصادي والجغرافيا االقتصاديّة ،وهناك
وعي أيضا بأهميّة ال ّدراسات ال ّنفسيّة
االجتامعيّة والتكوين يف اختصاص
علم ال ّنفس االجتامعي ال��ذي يحرص
عىل دراس��ة الظواهر ال ّنفس ّية برؤية
اجتامع ّية ودراسة الظواهر االجتامع ّية
برؤية نفسيّة ،ليتمكن الطالب من
خالل التّكوين املو ّجه من قبل هذه
الشّ هائد األربعة إىل اكتساب اآلليات
العلمية والبحثية ألن يقوم بدراسات
سوسيولوج ّية تخضع لنظريّات ومناهج
وتقنيات البحث العلمي يف اختصاص علم
االجتامع ،كام تهت ّم باملواضيع التّنمويّة
برؤية مخصوصة للمجتمع التّونيس
له مك ّونات نفس ّية واجتامع ّية تح ّدد
شخص ّيته القاعديّة وتوجه سلوك ّيات
أفراده وعالقاتهم االجتامعيّة.
ومل يهمل هذا األمر يف امللحق رقم1
36الجانب التطبيقي يف تدريس هذه
كل
الشهائد ألن علم االجتامع هو قبل ّ
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يشء علم ميدان ،يسعى لفهم املجتمع
وتفسري ظواهره بال ّنزول إىل امليدان بغية
معرفة ميكانيزمات تح ّركه وإيجابياته
وسلبياته للتدخل يف تغيريه نحو األهداف
التنموية املرسومة عىل مستوى اجتامعي
وثقايف واقتصادي وسيايس هذه األهداف
يف ح ّد ذاتها هي قابلة لل ّدرس إذ ميكن
أن تتوفر داخل املجتمع رشوط تحقيقها
أو عدمها.
ونتبينّ أيضا من خالل تحليل مضمون
هذا النص القانوين حرصا واضحا الكتساب
الروح النقديّة وامليدان ّية لدى املتك ّون يف
علم االجتامع من خالل نوعيّة االختبارات
الكتابيّة و الشفاهيّة التي تهتم مبواضيع
جريئة كمشاكل علم االجتامع ومشاكل
علم النفس االجتامعي وطبيعة عالقة
علم االجتامع بعلم االقتصاد وبالجغرافيا
االقتصاديّة واالهتامم مبعرفة ودراسة
امليادين التي ميكن أن يطبّق فيها علم
النفس االجتامعي.
السيايس
وميكن أن نتبينّ هذا التو ّجه ّ
التّنموي ال��ذي يعطي أهمية لعلم
االجتامع عن طريق تحليل مضمون
االشرتاك ّية الدستوريّة وأهدافها يف
السيايس.37
الخطاب ّ
�ص��دد خليل
ويضيف يف ه��ذا ال� ّ
الزميتي :إ ّن ع��دد الجيل األول من
خريجي علم االجتامع من مركز دراسات
العلوم االجتامع ّية التّابع ملعهد ال ّدراسات
بتونس مثانية وهم :ليليا بن سامل ،خليل
الزميتي ،عبد الباقي الهرمايس ،عبد القادر
الزغل ،فرج االسطنبويل ،منجي صفية

(الذي د ّرس بكيباك بكندا) واليهوديني
سيني دانون  Siny Danonو كلود تابيا
( Claude Tapiaالذان د ّرسا يف باريس)،
ثم تخرج الجيل الثاين ميكن أن نذكر
رضا بوكراع وصالح الحمزاوي والهاشمي
القروي وغريهم38...ويعترب الطاهر لبيب
‘‘انشاء الجامعة و التمسك – بدءا-
ببعض مجاالتها املعرفية ر ّد فعل إثبايت
ما بعد استعامري متوقع’’.39
وإىل ج��ان��ب ح��ض��ور املؤسسة
التّعليم ّية الجامع ّية يف تأسيس علم
االجتامع بتونس نجد مركز الدراسات
والبحوث االجتامع ّية  CERESالذي
تأسس يف أفريل  1962وال��ذي يعترب
وريث التجربة البحثيّة الخاصة مبركز
البحوث السوسيولوجية (.)CRS

 - 3تأثري املسترشقني و الفكر
االس��ت�شراق��ي يف ت��أس��ي��س علم
االجتامع يف تونس:

فالجامعة التّـونس ّية ،منذ تأسيسها،
هي امتداد ملعهد ال ّدراسات العليا ال
لجامع ال ّزيتونة ،وال ّنمط الترّ بوي الفرنيس
الساحة التّـعليم ّية،
فرض نفسه عىل ّ
فقد تك ّونت ال ّنخبة املثق ّـفة التّـونسية
‘‘الجديدة’’ باملدارس الفرنس ّيـة ولعبت
دورا دافعا لهذا ال ّنـمط ،ومن الطبيعي
أن تتأثر بتلك الهياكل الجامع ّية وبنية
التّدريس وتنظيم ال��دروس والطرق
واألش��ك��ال املتّبعة يف نقل املعرفة
وكذلك يف إنتاج الثقافة .40كام أث ّـر
هذا الوضع حتى يف نوعيّـة العالقة
ال ّرابطة بني املثقّـف التونيس والرتاث
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
خاصة مع ال ّرجوع
العريب اإلسالمي،
ّ
أساسا إىل الفكر واملناهج الغربيـّة ،لذا
السوسيولوجي يف سعيه
فإ ّن الباحث ّ
إىل ‘‘ت ْوطني’’ الجامعة وطبعها بالطّـابع
بتبني
الوطني ال ميكنه أن يكتفي فقط ّ
املوقف العرصي ْبل وكذلك بتحوير
املضامني الثّـقافية املربمجة عىل ضوء
التّـراث الث ّـقايف الذي اعتربه الكثريون
مستغل االستغالل الكايف فبقي حكرا
ّ
غري
وخاصة وأ ّن
املختصني،41
عىل بعض
ّ
ّ
علم االجتامع هي مادة علم ّية متثّـل
ج ْزءا من ال ّنشاط األكادميي الذي بدأ
مع دوركايم حسب تحديد بورديو،42
حل بتونس عىل يد مختصني فرنسيني
ّ
و تونسيني درسوا يف فرنسا و د ّرسوا يف

تونس فشكلوا الجيل املؤسس لقسم
علم االجتامع ،أما الجيل الذي تتلمذ عن
هؤالء فقد حاولوا ‘‘ت ْونسة املواضيع’’
وحافظوا عىل املناهج والرباديغامت
يف لغتها األجنبية ،يف حني عمل الجيل
الثالث (جيل الثامنينات) عىل «تعريب»
السوسيولوجية»ْ ،بل تجاوز
الكتابات ّ
التعريب والرتجمة إىل رضورة الخروج من
الخالفات املفهومية بال ّدعوة إىل تأصيل
مفاهيم علم االجتامع مع الواقع العريب
و الثقافة العربية اإلسالمية ،فـ «التّعريب
يف مفهومه االجتامعي يجب أن يتجاوز
الشكل وينقد إىل املضمون ويستوعب
ما يف قرار املجتمع -وال يكفي أيضا أن
يكون الباحثون من ذوي الجنسيات

العربية – ألن ال ّنظريّات واملفاهيم
تلعب دورا خطريا ...فال ب ّد لهم من
إعادة النظر يف كل ال ّنظريّات املستوردة
املسلّطة عليهم وذلك ال لص ّدها وتركها
بال قيد وال رشط وإنمّ ا لنقدها وإلعادة
ال ّنظر فيها ،43»-ولعل هذا ما تولد عنه
«أزمة الثامنينات» التي نتج عنها إنقسام
املختصني يف هذا املجال إىل داعمي
العمل امليداين الحقيل يف البحوث و
الدراسات امليكروسوسيولوجية قصد
اإلملام األفضل بالواقع التونيس ،يف حني
متسك البعض اآلخر بنظرة تفضيلية لعلم
االجتامع عىل شاكلته «الغربية» يف لغته
األجنبية و مناهجه العلمية»حيث اهتم
هؤالء الباحثون باستخدام شبه اآليل

الهوامش
 - 34ال ّرائد ال ّرسمي للجمهوريّة التّونس ّية الصادر يف  14-18أفريل ،1961أمر عدد 161لسنة ،1961املؤرخ يف  29شوال 14( 1380أفريل ،)1961ستعلّق باإلجازة يف علم
االجتامع ،الباب الثاين ،الفصل الخامس ،ص.63
 - 35حسب ما جاء يف املقابلة غري املوجهة مع عبد الو ّهاب بوحديبة بتاريخ  18ديسمرب.2006
 - 36ال ّرائد ال ّرسمي للجمهوريّة التّونس ّية الصادر يف  14-18أفريل ،1961أمر عدد 161لسنة ،1961املؤرخ يف  29شوال 14( 1380أفريل ،)1961ستعلّق باإلجازة يف علم
االجتامع ،الباب الثاين ،الفصل الخامس ،ص.644
 - 37ميكن أن نذكر خطاب الحبيب بورقيبة« :و استقرينا التاريخ الحديث و آراء علامء االقتصاد و االجتامع .فإذا النظام االشرتايك هو الذي تتطور إليه سائر النظم
االقتصادية يف العامل سواء يف أوروبا الغربية أو يف الواليات املتحدة األمريكية ».خطابات بورقيبة» ،كتابة الدولة لإلعالم ،الجزء الثامن عرش 17 ،فيفري  ،1965تونس،1980 ،
ص  226ص .239
 - 38حسب ما قاله خليل الزميتي يف مقابلة أجرتها خديجة بن رابحة يف رسالة ختم الدروس الجامعية لنيل شهادة األستاذية يف علوم املكتبات والتوثيق واألرشيف،
املعهد األعىل للتوثيق ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،تونس األوىل ،السنة الجامعية  ،1993-1994ص.8
 - 39الطاهر لبيب« ،علم االجتامع يف تونس :التدريس نصا و فعال» ،املستقبل العريب ،العدد  ،75دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان ، 1985 ،ص .112-113
 - 40نفس املصدر ،ص .12
 - 41نفس املصدر ،ص .12
42 - Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Minuit, Paris, 1984, p47.
 - 43عبد الو ّهاب بوحديبة « ،علم االجتامع العريب ورشوط مصداقيته »،سياسة العلوم االجتامعية يف العامل العريب ،سلسلة الدراسات االجتامعية عدد  ،3الجامعة
التّونسيّة مركز ال ّدراسات واألبحاث االقتصاديّة واالجتامعيّة بتونس ،املنظ ّمة الدّوليّة لليونسكو بباريس  ،تونس ،1986 ،ص .12
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للنظريات عوض اختبار مدى تطابقها مع
«الواقع املحيل» ،44ما يجعلنا نعيد سؤال
ليليا بن سامل »:إىل أي مدى ميكن اعتبار
الباحث التونيس فاعال أم مفعوال به يف
ما يخص السوسيولوجيا التونسية»،45
حيث اهتم هؤالء الباحثون باالستخدام
شبه اآليل للنظريات عوض اختيار مدى
يل ،ميكن أن نجد
تطابقها مع الواقع املح ّ
له تربيره إىل اآلن ،ما يجعل البحث حول
متوقع الباحث واألستاذ يف علم االجتامع
يف سياق اإلنتاج السوسيولوجي مسألة ال
تخفي تعقيدها وتش ّعبها.
خالصة القول أن التّجربة التّونسية
مع علم االجتامع وتط ّوره كفكر وككيان
ذات طابع مؤسسايت جامعي تتداخلت
فيها املعطيات الداخلية بإرادة سياسية
و الخارجية بكالسيكياتها السوسيولوجية
الغربية و مسترشقيها (ميكن أن نذكر
مثال :جاك بريك و كارمل كاملوري و بول
سيباك.46)...

السوسيولوجي
 .IIIالباحث ّ
���ون�س�� و إش��ك��ال�� ّي��ة
ال��� ّت
ي
االتّجاه:

 - 1إشكال ّية االتّجاهات يف االنتاج
السوسيولوجي التونيس:
��س���ؤال ع��ن االتّ��ج��اه��ات
إ ّن ال� ّ
ا،هل
السوسيولوج ّية مسألة معقّدة ج ّد ْ
ّ
السوسيولوج ّية
ترك ّز الضّ وء عىل املواضيع ّ
امل���دروس���ة يف ف�ت�رة م��ا ؟ أم تهت ّم
بالبارديغامت ال ّنـظريّة املعتمدة يف
مرحلة ما؟ أم املسألة متعلّقة باملناهج

38

وبعيدا عىل التشاؤم هناك من يذهب إىل
السوسيولوجي يف العامل عموما
أن اإلنتاج ّ
يوضع ضمن ات ّجاهات و ت ّيارات نذكر
أبرزها :االتجاه املثايل و االتجاه املا ّدي
والتّاريخيو التيّار التّبعوي و االتّجاه
التّوفيقي و االتّجاه التّعددي.50
وم��ن املالحظ أ ّن املهت ّمني بعلم
االجتامع بتونس قد اهتموا مبختلف
هذه االتجاهات يف نسق تطوري ،فمثال
كتابات ما سمي بالجيل األول قد كانت
تقرتب من االتجاه املادي التاريخي يف
مرحلة الستينات و السبعينات ،بينام
أصبحت أق��رب إىل االتجاه التوفيقي
و االت��ج��اه ال��ت��ع��ددي أواخ���ر القرن
املايض.51
فالعالقة هامة ب�ين االتجاهات
السوسيولوجية و السياق التاريخي
الذي عرفه االنتاج السوسيولوجية منذ
نشأة علم االجتامع كمؤسسة و كفكر
باعتبار أ ّن إشكالية التأسيس و إشكالية
اإلتجاهات يف هذا االختصاص ليست
مبعزل عن ثنائية الداخيل و الخارجي و
هذا ما ميكن أن يتضح أكرث يف العنارص
املوالية من البحث ،فاملسألة تتجاوز
مصادر التمويل و إن كان لها تأثريا عىل
اختيار املواضيع خاصة و أ ّن حريّة اختيار
املوضوع من أه ّم روافد تحقيق املشاركة
اإليجابيّة لعلم االجتامع يف فهم الواقع
مبختلف تش ّعباته من أجل تغيريه ملا هو
أفضل.

حول اختيارها وسبب اختيارها ؟ أم أ ّن
السوسيولوج ّية يف تعقيد
االت ّجاهات ّ
تركيبتها تشتمل عىل كل هذا ؟
السوسيولوجيّة
فاختيار املواضيع ّ
متعلّق يف أوج��ه من أ ْوجهه بالواقع
الذّي تتداخل فيه املعطيات الداخل ّية
والخارج ّية ،كام أ ّن هذا الواقع يحتوي
ع�لى م�لام��ح ظ��اه��رة وأخ���رى خفيّة
وتحتار الحقيقة بني املعطيات واملالمح
ويزداد تشكلّها تعقيدا ،إ ْذ الواقع ينتج
ويعاد إنتاجه ويتج ّدد ويتب ّدل متأثّرا
يل الزمان واملكان ،ويذهب بعض
بعام ْ
السوسيولوجيني إىل «أن مصادر الخطأ
ّ
و النقص والتحيّز والنسبيّة يف عملنا
متعددة ،و بعضها خطري» ،47وهناك
من يذهب إىل تحديد أربعة مؤثّرات
« عملت متضافرة عىل تحويل القضايا
املجتمعية العربية امله ّمة إىل مج ّرد
مشكالت اجتامعيّة تقليديّة مفرغة من
مضامينها السوسيولوجية والسياسية
واإلي��دي��ول��وج��ي��ة» وه��ي «االنشغال
باملفاهيم التحليلية الغربية» «
و»االنشغال الكيل باألساليب واألدوات
املنهجيّة» و»تج ّمد إشكاليّات البحث»
و»االرت��ب��اط بتوجيه ال ّنتائج» ،48رغم
«أن االلتزام اإليديولوجي ليس أمرا
مرشوعا فقطْ ،بل ربمّ ��ا أيضا حقيقة
ورضورة لعلم االجتامع كام لغريه من
املشتغلني بالفكر و املهتمني بالشؤون
العا ّمة ،و لكن اإليديولوجيا ليست بديال
للسوسيولوجيا».49
 - 2اتّ���ج���اه���ات اإلن���ت���اج
ونظرا للطابع الك ْوين لعلم االجتامع
السوسيولوجي يف تونس حسب
ّ
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
املواضيع:

ميكن أن تعتمد املواضيع كسند
يحدد فيه االتجاه السوسيولوجي يف
سياق تاريخي يبدأ من الستينات التي
مت ّيزت يف البلدان العربية عامة بالبحوث
اإلمربيق ّية التّجريب ّية ،سواء عن طريق
البحوث األكادمييّة أو البحوث التي تب ّنتها
مراكز البحوث ،بدارسة أساسا املجال
ال ّريفي والحرضي و الظّواهر اإلنحراف ّية

والتغّري االجتامعي.52

أ ّما يف تونس فقد شكّلت التّنمية
وبناء «ال ّدولة – األ ّم��ة» عىل حساب
االنتامءات التّقليدية املجال البحثي األ ّول
السوسيولوجية ،وقد أىت ذلك
منذ نشأة ّ
يف سياق االنشغال بالتّحديث وأولويّة
مرشوع ال ّدولة ،فهيمنت إيديولوجية
التحديث والنموذج ال ّنظري الذّي يحمل
هذا االسم  53وت ْونسة مؤسسة التّدريس
الهوامش

والبحث كانت «من خالل التّوظيف
السوسيولوجي يف خدمة
املبارش لإلنتاج ّ
54
مرشوع التّنمية والتّحديث»  ،ويف هذه
السوسيولوجي
العرشيّة اعترب الباحث ّ
يف تونس موضوع الت ّنمية كمشكل من
الضرّ وري تناوله بال ّدراسة العلم ّية ،وميكن
أ ّن نتبني ذلك عرب ال ّرجوع إىل الد ّراسات
التي نرشت مبركز ال ّدراسات والبحوث
االقتصاديّة واالجتامع ّية ،55فمنذ سنة

 - 44العريب ،املثقف العريب اإلسالمي بني ثقافة السلم و ثقافة الحرب ،ومكتبة عالء الدين  ،صفاقس ،2006 ،ص.25
45 - Lilia Ben Salem,» Le statut de «L’acteur Social » dans la sociologie tunisienne», Bulletin d’Information Scientifique, n° 49, Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain, Février 1998 ,p . 3.
 - 46من ضمن كتابات جاك بريك:
- Jacques Berque, Maghreb histoire et sociétés, Duculot, Belgique, 1974.
- Jacques Berque,» Etudes, cent vingt-cinq ans de sociologie magrébine «, Annales : Economies Sociétés, n°3, Civilisations, Librairie Armand Colin, JuilletSeptembre 1956, P 296 P 324.
- Jacques Berque, Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, Paris, 1979
 - 46من ضمن كتابات كارمل كميلوري:
- Carmel Camilleri,» Famille et modernité en Tunisie «, Revue Tunisienne de Sciences Sociales, n°11, C.E.R.E.S, Tunis, Octobre 1967, P25 P33.
- Carmel Camilleri,» Etude sur l’intégration familiale du jeune tunisien cultivé «, Les Cahiers de Tunisie, n°33-34-35 tome IX, La Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de l’Université de Tunis, Tunis, 1961, P7 P94.
- Carmel Carmilleri, Jeunesse, Famille et développement : Essai sur le changement socio-culturel dans un pays du Tiers Monde (Tunisie), Centre National de la
Recherche Scientifique, Paris, 1973
 - 46من ضمن كتابات بول سباك:
- Paul Sebag,» Une ville européenne à Tunis au XVIéme siècle «, Les Cahiers de Tunisie, n°33-34-35, Tome IX, La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
de l’Université de Tunis, Tunis, 1961, P 97 P107.
- Paul Sebag,» La famille Israélite en Tunisie au XXe siècle «, Revue Tunisienne de Sciences Sociales, n°11, C.E.R.E.S, Tunis, Octobre1967, P109-120.
 - 47محمد عزت حجازي« ،األزمة الراهنة لعلم االجتامع يف الوطن العريب»  ،املستقبل العريب ،عدد ،75دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان ،1985 ،ص.74
 - 48سامل ساري« ،االجتامعيون العرب و دراسة القضايا املجتمعية العربية  :مامرسة نقدية» ،املستقبل العريب ،عدد ،75دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان ،1985 ،ص.86-91
 - 49سعد الدين إبراهيم« ،تأمل اآلفاق املستقبلية لعلم االجتامع يف الوطن العريب :من إثبات الوجود إىل تحقيق الوعود» ،املستقبل العريب ،عدد ،75دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان،1985 ،
ص .133
 - 50ملزيد التوضيح ميكن الرجوع إىل :محمود جاد ،االتجاهات النظريّة لعلم االجتامع يف البالد النامية ،دار العامل الثالث ،القاهرة ،مرص.1993 ،
 - 51ما أكده أساتذة علم االجتامع املستجوبني.
 - 52فتحي أبو العينني« ،علم االجتامع يف األقطار العربية الخليجية  :وضعه ودوره يف فهم الواقع املتغري»  ،املستقبل العريب ،عدد  ،175مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان ،1993،ص. 10
 - 53عبد اللطيف الهرمايس« ،علم االجتامع يف تونس :من جديد حول إشكالية الخصوصية و الكونية» ،املستقبل العريب ،عدد ،195مركز دراسات الوحدة العربية  ،بريوت ،لبنان  ،1995 ،ص.114
 - 54نفس املصدر ،ص.116
 - 55بالرجوع إىل فهارس كراسات و مجالت مركز الدراسات االجتامعية و االقتصادية بتونس--.
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 1964اقرتن موضوع التّنمية حسب ما
ذهب إليه خميس طعم الله « باملسائل
الدين ّية ومظاهر ال ّنظام االجتامعي
وال��ش��ؤون املعامريّة وتغّري األنظمة
السياسيّة واإلصالحات يف تونس ومشاكل
الهجرة الداخليّة والخارجيّة.56

وغايات البحث ت�تراوح بني فهم
الحقيقة االجتامع ّية وب�ين إع��داد
امل��ش��اري��ع ملساعدة امل��س��ؤول�ين يف
ولعل هذا ما يفرس
س ّن القراراتّ ،
كرثة البحوث املنجزة لصالح اإلدارة
املؤسسات
التّـونس ّية أو لصالح
ّ
ال ّدوليـّة .وميكن أ ّن نذكر منها:
دراسة قامت اليونسكو بتمويلها سنة
1962وموضوعها «الشرّ وط االجتامع ّية
األ ّولّ ّية للتّـصنيع يف جهة تونس « ،و
دراسة أخرى متت سنة  1963تناولت
بالبحث ظروف الحياة االجتامع ّية
واالقتصاديّة للعملة من أجل تطوير
اإلنتاج بعد تأميم الشرّ كات األجنبيّة
الفسفاط يف قفصة أ ّما
يف مناجم ْ
السبعينات فمن
بال ّنسبة لعرشيّة ّ
التي ت ّم متويلها من
بني الدراسات ّ
ال ّدولة نذكر :يف شهر جانفي 1973
ت ّم إنجاز بحث لسرب ال�� ّرأي العا ّم
حول موضوع املخلّفات االجتامع ّية
والثقاف ّية واالق��ت��ص��اديّ��ة الحتامل
بالحصة الواحدة يف
إدراج العمل
ّ
اإلدارة التّونسيّة كاهتامم من الوزارة
األوىل ،كام كلّفت الحكومة التّونسيّة
بعض الباحثني للقيام بدراسات حول
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السعي لتقييم
الالّمركزيّة اإلداريّة عرب ّ
الوضع و إعداد املستقبل وذلك سنة
 ،1979وكان ذلك مع سعي سياسة
الحكومة لتحقيق التّنمية وتوازن
الجهات ،58وقد برز االهتامم أيضا
يف ه��ذه العرشية مبواضيع ال ّدمج
والتّغيري االجتامعي وامل��رأة (عملها
وتعليمها وكيف ّية اندماجها) خالل
السبعينات إىل الثماّ نينات ،ولقد اهتم
ّ
السوسيولوجييون التونسييون بدراسة
العائلة التونسية ،وت ّم تسليط الضوء
عىل وضعية املرأة و التحوالت التي
تعيشها كاستجابة ملجلة األح��وال
الشخصية.59
أ ّما يف الثامنينات من القرن املايض
فقد احتلت الثّقافة وال ّدين واملجتمع
خاصة ،بعد بروز أزمة
املدين مكانة ّ
نظام الحزب الواحد وصعود قوى
اجتامعية يف مواجهة ال ّدولة ،و ذلك
ضمن إيديولوجيا التّحديث .60فقد
اعترب بعض الباحثني أ ّن الثماّ نينات هي
« عقد املراجعة الذّات ّية بال ّنسبة لعلم
االجتامع يف الوطن العريب ...ومازالت
املفارقة فيه واضحة بني ما يت ّم نقله
من الترّ اث الغريب من مفاهيم واطر
نظريّة من جهة وبني طبيعة الواقع
االجتامعي العريب من جهة ثانية»،61
ويف تونس متيزت التّجربة البحث ّية
يف علم االجتامع بأولويّة املواضيع
والسلطة واملجتمع
املتعلّقة باملثقّف ّ

املدين خاصة بعد األحداث الخطرية
التي عاشتها البالد التونسية يف سنوات
 1978و  1980و... 1984
ومنذ التّسعينات بدأ الرتكيز عىل
مواضيع تتعلّق بـ :املجتمع املدين
وح��ق��وق اإلن��س��ان و ع�لى املسألة
الثّقاف ّية العرب ّية والهويّة ودراس��ة
الع ْوملة كمعطى عا ّم عاملي يتجاوز
ح��دود القطريّة ،62و عالقة ال ّدولة
باملجتمع ومشكلة الهجرة الرسيّة و
مراعاة املـستوى املعييش للطّـبقة
السياحة وثورة
املتوسطة و مشاكل ّ
ّ
االتّصال ،يف حني اقرتن موضوع املرأة
بالت ّنمية وبال ّدميقراطيّة وباملشاركة
الجامعيّة كام مثّلت حرب الخليج
حدثا عربيا أث��ر يف الفكر العريب
عموما أثناء هذه العرشية ،واهت ّمت
ال ّرسائل الجامع ّية63يف هذه العرشيّة
مبواضيع منها الجريئة مثل :ظروف
عيش وعمل الب ّحارة وأولويّات القيم
السـجون
عند التّونيس والحياة يف ّ
وحرب الخليج والحراك االجتـامعي
املؤسسة
واإلصالح الرتبوي و عالقة ّ
السلطة
العلميّة
السياسيّة و ّ
باملؤسسة ّ
ّ
السياسـيّة و ال ّديــــــن يف تونس
ّ
و أح��داث قفصة  1980و وظائف
ال ّزاوية يف املجتمع التّونيس واملرأة
والعمل ال ّنقايب واأل ّمهات العازبات و
يل عنها والعنف ال ّزوجي
الطّفولة املتخ ّ
و التّهميش االقتصادي واالجتامعي
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بي
للسياحة ...فقد
والثّقايف كوجــه آخر ّ
السوسيولوجي يف تونس
عرف اإلنتاج ّ
منذ التسعينات إىل اآلن غ�زارة مع
تزايد عدد املختصني يف علم االجتامع
ونالحظ ذلك حتى من خالل تزايد
عدد الدراسات األكادميية  ،لتضاف
أثناء السنوات األخ�يرة مواضيع لها
عالقة بـ»الثورات» و «االنتفاضات»
العربية و الحراك السيايس و التحول
الدميقراطي و العدالة االجتامعية ،يف
حني متّت إزاحة مواضيع أخرى مثل
الطّبقات االجتامع ّية وميكن أن نرجع
ذلك إىل أسباب إيديولوج ّية ،فهناك
انعطافة ها ّمة عىل مستوى املشكل ّية

لكن تجدر اإلش���ارة إىل وج��ود
مشكالت وقضايا ملْ تدرس رغم أنّها
مجاالت خصبة ميكن أن تكون مواضيع
ال تقل أهمية (مثال الفساد اإلداري
و املايل داخل املؤسسات العمومية
) ،وهناك أيضا مواضيع لها األولويّة
(مثال االغتصاب والشّ ذوذ الجنيس
داخل املؤسسات التعليمية) ،كام أ ّن
السوسيولوجيّة متج ّددة دامئا
املواضيع ّ
وإن كانت يف ظاهرها متكر ّرة أل ّن لها
عالقة باإلطار الجغرايف وال ّزمني.

امل��و ّج��ه��ة للبحث يف املوضوعات
السوسيولوج ّيني
املعالجة من قبل
ّ
العرب  ،كذا األمر بال ّنسبة لدراسة
البنية االجتامع ّية فقد أنّتقل االنشغال
البحثي من دراسة الدمج املجتمعي
ّ
والت ّحديث وتحليل الهياكل االجتامع ّية
إىل دراسة التفكّك االجتامعي بنيويّا
عرب إعادة دراسة الطّوائف واالت ّنيات
واالنقسامات والترّ كيبة القبليّة ،64كان
قد استهلك الكثري من البحوث خالل
األعوام العرشة األخرية ،خصوصا عىل
ضوء الحديث عن العوملة وعن مفهوم
 - 3ات���ج���اه���ات االن���ت���اج
اإلدارة الج ّيدة أو الحكم ال ّراشد السوسيولوجي حسب الرباديغامت
الصالح».65
ّ
و املناهج و تقنيات البحث:
الهوامش

 - 56خميس طعم الله « ،واقع البحث يف العلوم االجتامعية يف الجمهورية التونسية» ،سلسلة الدراسات االجتامعية  ،عدد  ، 13الجامعة التونسية مركز الدراسات و
األبحاث االقتصادية و االجتامعية بتونس ،املنظمة الدولية لليونسكو بباريس ،تونس ، 1986،ص. 25
 - 57ميكن الرجوع إىل :
- Abdelwahab Bouhdiba, Paul Sebag et Carmel Camellerie, Les préconditions sociales de l’industrialisation dans la région de Tunis
,C.E.R.E.S, Tunis ,1968.
 - 58خميس طعم الله  »،واقع البحث يف العلوم االجتامع ّية يف الجمهوريّة التّونس ّية « ،ذكر سابقا ،ص. 26
 - 59ميكن أن نذكر:
- Abdelkader Zghal, «L’influence sur le taux de fécondité du statut et du rôle de la femme dans la société tunisienne», Revue Tunisienne
des Sciences Sociales, n° 32-33-34-34-35, C.E.R.E.S, Tunis, 1973.
السوسيولوجي»  ،ذكر سابقا  ،ص. 65
 - 60جاك أ.قبانجي  »،كيف نقرأ النتاج البحثي ّ
 - 61نفس املصدر  ،ص.110
 - 62نفس املصدر  ،ص . 72
 - 63بالرجوع إىل فهرس الرسائل الجامعية و األطروحات لقسم علم االجتامع بكلية العلوم االنسانية و االجتامعية بتونس.
 - 64نفس املصدر  ،ص. 68
 - 65عبد الو ّهاب حفيظ « ،مسارات العلوم االجتامعية ومسارات الدولة املصلحة العمومية وآفاق « الرتشيد العلمي « للسياسات العامة (حالة مجتمعات املغرب
العريب)» ،كراسات املركز ،خارج السلسة ،عدد  ،2مركز الدراسات و البحوث االقتصادية و االجتامع ّية وبرنامج منح الرشق األوسط –القاهرة ،تونس ،2004 ،ص. 49
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أ -حسب الرباديغامت:
إ ّن ال�برادي��غ�مات النظريّة تعود
جذورها اللغّوية إىل الكلمة الالّتينية
التي يقصد من ورائها
 Paradigmaو ّ
التي تو ّجـه
مجموعة القواعد النظريّة ّ
سلوك الباحث أي أنّها تنقل الباحث
كل
من النظريّة إىل املامرسة  ،ويرتبط ّ
مبقولتي ال ّزمان و املكان
براديغم أيضا
ْ
وال نستثني هنا تأثري املناخ الفكري العام
الذّي يعيشه الباحث .
ويتم ّيز علم االج��ت�ماع بتع ّدد
براديغامته لتع ّدد نظريّاته ومناهجه
وموضوعاته ،هذا التع ّدد الذي يرتبط
السوسيولوجي،
بالتط ّور التّاريخي لإلنتاج ّ
هذا اإلنتاج ال ينفصل عن الوضع العا ّم
املحيل والعاملي.
و مي���ك���ن أن ن����ذك����ر م��ن
الرباديغامت:
• يف العرص الحديث (العقالنّية):
الوظيفيّة والبنيويّة الوظيفية والتّاريخيّة
املاركسيّة والبنيويّة والتفاعليّة والوضعيّة
(الدوركامي ّية وسبينرس).
• ب��ي��ن�ما م���ا ب��ع��د ال��ح��داث��ة
(الالعقالنيّة ) وميكن أن نذكر:الفردانيّة
املنهج ّية والتّفاعل ّية الرمزيّة واألثن ّية
املنهج ّية.
ومن هنا ميكن أن نالحظ سيادة ال ّنزعة
السوسيولوجيّة
الوضعيّة يف النصوص ّ
والسبعينات،إذ
العرب ّية يف فرتة الستّينات ّ
« جعلت من الظّواهر االجتامع ّية ظواهر
موضوع ّية خارجة عن وعي األفراد وما
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ينتجونه جامعيّا من رم ّزيات»66فكانت
أقرب إىل الوصف و «التش ّيـؤ» منها إىل
البناء والتّأويل ،فأخفقت بذلك قراءة من
ال ّدرجة الثّانية قد تكون بنائ ّية توليديّة
مث ّمرة.67
فإذا كانت املرحلة االستعامريّة يغلب
فيها املنهجان األنرتوبولوجي والوصفي
اللّذان يركّزان يف بحثهام عىل وحدات
صغرى كدراسة القرى والقبائل فانترش
علم االجتامع الوظيفي املحافظ الذّي
أنّطلق من الفلسفة الوض ّعية باعتبارها
إيديولوج ّية الفكر الغريب التّقليدي ،أ ّما
يف مرحلة ما بعد االستعامر فقد برزت
تيّـارات فكريّة تقوم عىل أساس فكر
نقدي ،68اعتربه البعض « دوغامطيقي
يعتمد عىل تحليالت إيديولوجيّة غري
متجذّرة يف واقعنا وبعيدة عن مشكالتنا
الخاتمة:
ظل فكرا مخالفا
الحقيق ّية ومن ث ّم ّ
ينتهي بعض املالحظني إىل اعتبار
وليس إبداعيا» ،69لنالحظ اليوم انتشارا
أ ّن الوجه األسايس «للموضة املعرف ّية
للرباديغامت الحديثة كنوع من املواكبة
السوسيولوج ّية» يف تونس يكمن يف
ّ
ملا يعرفه علم االجتامع من تطور يؤكد
خاصة يف
السياسيةّ ،
التو ّجهات والخيارات ّ
بشكل أو بآخر عىل كونيته.70
الستينات ،لتعرف منعطفا جديدا
عرشيّة ّ
السبعينات نحو منطق ال ّرغبة
ب -حسب املناهج و التقنيات مع نهاية ّ
البحثية:
يف التّحرر املعريف .ومنذ ذلك الوقت بدأ
خاصة
وللمناهج والتّقنيات البحثّية أهميّة الحديث عن أزمة علم االجتامعّ ،
كربى ،فاملنهج «هو الطّريقة أو الكيف ّية منذ الثّامنينات ،ليتح ّول املصدر األسايس
السوسيولوجيّة»
التي يتّبعها الباحث لدارسة ظاهرة للـ «موضة املعرفيّة ّ
ّ
اجتامع ّية أي جملة القواعد واملبادئ من يف تونس منذ التّسعينات إىل التأث ّر بالـ
أجل الوصول إىل الحقيقة العلم ّية» « ،71موضات املعرف ّية العامل ّية» يف العلوم
فهي «أداة عمل» ،72أ ّما التّقن ّيات فهي اإلنسان ّية حتى عىل مستوى الرباديغامت
الوسائل العلميّة اإلجرائيّـة ،وعموما و املناهج و تقنيات البحث .فقد أث ّــرت
يرتبط اختيار املنهج والتّقنيّات املعتمدة الع ْوملة حتى يف الخيارات والتّو ّجهات
بنوع ّية امل��وض��وع امل���دروس واإلط��ار
االجتامعي واإلطار ال ّنظري.
وميكن حرص املناهج يف علم االجتامع
يف نوعيْـن رئيسيني الك ّمي والكيْفي ،مع
إمكانية تكامل املنهجي ْـن أل ّن الغاية
هي املعرفة والقرب أكرث من الحقيقة ال
تغليف املعطيات اإلنسان ّيـة بأرقام وال
امليل بالعلم إىل الثرّ ثرة ،فقد الحظ بعض
املهت ّمني أ ّن للمنهج الك ّمي الذّي تط ّور
والسبعينات
العمل به خالل الستّينات ّ
معيقات ل ّخصت يف عدم الثّقة بني الباحث
واملبحوث يف تجميع اإلحصائ ّيات ،ونتائج
البحوث التي هي عادة ما تكون موضوع
ّ
شك ،لذا من األجدى منهجيّا أمام تواجد
ه��ذه املعيقات أ ّن نستعني باملنهج
الك ْيفي.73
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
السياسية واالق��ت��ص��اديّ��ة والثّقافيّة
ّ
خاص
واملعرفيّة يف ّ
كل دول العامل وبوجه ّ
يف األلف ّية الثالثة ،فنالحظ مثال هناك
السوسيولوج ّية
العديد من ال ّدراسات ّ
يف تونس اهت ّمت مبوضوع الجامعة
االفرتاضيّة رغم أ ّن هذه الجامعة ليست
لها حضورا ق ّويا يف الواقع املعيش للفرد
التّونيس باستثناء نخبة من املتعلّمني و
املثقّفني.

ث ّم إ ّن تحديد االتّجاهات أو يف معنى
السوسيولوج ّية
من املعاين التو ّجهات ّ
يف تونس يجعلنا نالحظ الخصوص ّية
املحلية أو الوطنية املتش ّعبة تتداخل
فيها املعطيات الثقافية والتّاريخية
واالجتامعية واالقتصادية و السياسية...

وميكن أن نعود هنا إىل شهادة
للطّاهر لبيب د ّونها يف مقاله تحت
عنوان «دفاعا عن اإلنسان ّيات» واصفا
التّجربة الجامع ّية يف كل ّية اآلداب
بتونس رجوعا بالتّاريخ إىل الستّينات
كل من م ّر بها
السبعينات و إىل ّ
وبداية ّ
(هذه الكلية ) «أستاذا كان أم طالبا،
يحتفظ باإلرصار يف دروسها عىل كليّات
متسانّدة كليّة اإلنسان الكليّ كام يراها
ماركس وكل ّية الظّاهرة االجتامع ّية
الكل ّية كام يراها مارسال موس أو
غريفيتش وكل ّية املدى ال ّزمني الطويل
كام يراها بروديل يف م ّد هذه ال ّنزعة
 ،كانت املعارف تبدو أرحب مجاال،
والسؤال عن اإلنسان أخلص صدقا
ّ

أقل اصطناعا « ،فانترش
واإلجابة عنه ّ
السوسيولوج ّية « الكفاح ّية
نوع من ّ
املناضلة « ،كام اهت ّم املختص يف علم
االجتامع يف تونس ودول املغرب العريب
عموما مبسألة التعريب ومواجهة
الغزو الثقّايف وال ّنقد ،مماّ أ ّدى إىل
تكوين فكر اجتامعي اهت ّم بدراسة
العالقات الثنائيّة بني ال ّدولة واملجتمع،
الن ّخبة و ال��ج�ماه�ير ،والطّبقاتو
السلطة.74....
ّ
إذن فإ ّن علم االجتامع ميكن أ ّن
يبنى عىل أسس «الت ّيار البحثي» الذّي
كل فرتة
السوسيولوج ّيني يف ّ
يستقطب ّ
تاريخيّة داخل بلد ما دون إغفال تأثري
صح التّعبري –
«املوضات»75البحثّية – إ ّن ّ

الهوامش
 - 66محسن بوعزيزي  ،الغائب يف النص السوسيولوجي العريب ،إضافات املجلة العربية لعلم االجتامع ،عدد ،6الجمعية العربية لعلم االجتامع ومؤسسة فريدريش
إيربت ،بريوت ،لبنان ،أفريل ،2005 ،ص. 112
 - 67نفس املصدر ،ص . 112
 - 68احمد مجدي حجازي  »،أ ّمية املثقف العريب ،اإلبداع و أزمة الفكر السوسيولوجي» ،املستقبل العريب  ،عدد  ، 151مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،لبنان،
 ،1991ص . 107
 - 69نفس املصدر ،ص . 108
 - 70ما أكّده أساتذة علم االجتامع املستجوبني.
 - 71خميس طعم الله  »،أهمية املقاربة الكمية و الكيفية لتحليل الظواهر االجتامعية يف العلوم اإلنسانية « ،يف» أفاق التعاون العلمي بني أوروبا والوطن العريب
وتركيا»  ،مؤسسة التميمي  ،زغوان  ،تونس  22-24 ،مارس  ، 1997ص. 1
 - 72نفس املصدر ،ص. 1
 - 73ملزيد من االستفادة ميكن الرجوع إىل:
- Jamil Hilal, «Research methodology :The relevance of qualitative versus quantitative research in meeting the challenges facing social
sciences in the Middle East «, Cahiers du C.E.R.E.E, Hors série, n=2, Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, Tunis,
2004,P18
السوسيولوجي»  ،ذكر سابقا ،ص .101
 - 74احمد مجدي حجازي  »،أمية املثقف العريب و أزمة الفكر ّ
 - 75حسب ما عرب عنه عبد الوهاب بوحديبة يف مقابلة غري موجهة بتاريخ  18ديسمرب .2006
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عىل مستوى املوضوع والنظريّة واملنهج
وحتى تقنيات البحث ،هذا االختيار الذّي
ّ
يتأث ّر مبعطيات داخل ّية وطن ّية وخارج ّية
عامل ّية وأخ��رى ذات ّية مقرتنة بالباحث
وانتامءاته الفكريّة واإليديولوجيّة ،كام
املؤسسايت
توجد مواضيع مقرتنة باإلطار ّ
الذّي يع ّد فيه البحث واملصدر التّموييل،
ما يؤكد فكرة اقرتان علم االجتامع بثنائية
الكونية و الخصوصية.
لكن من الواضح اليوم م ْيل املفكّرين
السوسيولوج ّيني التّونسيني إىل فروع
ّ
علم االجتامع والرباديغامت واملواضيع
الحديثة وهو ما يؤكّد مواكبتهم للتّط ّورات
التي يشهدها هذا
العلميّة واملعرفيّة ّ
العلم عىل مستوى عاملي ،فم ْن ضمن
فروع علم االجتامع :علم اجتامع املعيش
اليومي ،ومن ضمن الرباديغامت الحديثة
أيضا التّفاعلية ال ّرمزيّة والفرادنيّـة
املنهجيّة واألتنوميتودولوجيا ،مع
تشابه يف املشاغل الفكريّة العامل ّية

44

خاصة موضوع
والعرب ّية املشرتكة،
ّ
الع ْوملة واإل ْره��اب و»ث��ورات العربية»
و «االنتفاضات»و ما وصف بـ «الربيع
العريب» ،مواكبة ملا يشهده العامل العريب
اليوم من تح ّوالت سياسيّة واجتامعية
وفكرية وثقافية.
ومن خالل كل ما سبق ميكن أ ّن
نتأكّد من أ ّن البحث يف االت ّجاهات
السوسيولوجيّة باعتبارها وج��ه من
ّ
أوجه متوقع املختص يف علم االجتامع
يف سياق اإلنتاج السوسيولوجي منذ
املرحلة التأسيسية مسألة معقّدة فهي
«إشكاليّة» حقيقيّة تتداخل فيها معطيات
ولكل باحث وجهة
نظريّـة ومنهجيـّة ّ
نظر قد تتقارب وقد تتباعد مع غريها
من وجهات الّنظر .كام تتأثر االت ّجاهات
مبربرات و دوافع اختيار مواضيع دون
أخرى (هذه املرحلة الها ّمة يف إعداد
والتي لها عالقة
البحوث ّ
السوسيولوجية ّ
بالواقع املوضوعي وال �ذّايت) ،إذ يحمل

كل موضوع رؤية نظريّة
الباحث أمام ّ
ولكل باحث متثّله
ّ
خاصة،
ومنهج ّية
ّ
للواقع (واقع املجتمع داخل ّيا وعرب ّيا وما
املعنوي
يؤث ّر فيه عامل ّيا) .ونظرا للجانب
ّ
السوسيولوجيّة
واإلنسا ّين يف املواضيع ّ
ال ميكن تعميم استنتاجاتها ،و بالتايل
الصعب الحسم يف تحديد دقيق
من ّ
الصعب
السوسيولوج ّية ،ومن ّ
لالتّجاهات ّ
وكل محاولة
أيضا التّحديد ال ّزمني لهاّ ،
لإلجابة تضعنا أمام حرية وتساؤل مماّ قد
يستف ّز العديد من املهت ّمني لدفع عمل ّية
البحث بشكل أعمق ّ
وأدق وأشمل ملا
لدراسة االت ّجاهات من أهم ّية لفهم
واقع علم االجتامع يف تونس.
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• الكتب باللغة العربية:

 ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحامن بن محمد)  ،مقدمة ابن خلدون ،الجزء األ ّول ،دار العودة ،بريوت.1981 ، باشوش (محمد)  ،الجامعيون والثقافة العربية املعارصة مرشوع قراءة يف االهتاممات واملامرسات الثقافية ،املجلة التونسية للعلوم االجتامعية ،العدد  ،101مركزالدراسات واألبحاث االقتصادية و االجتامعية  ،تونس .1990
 بورديو (بيار)  ،قاكونت (ج.د ،) .أسئلة علم االجتامع يف علم االجتامع االنعكايس ،دار توبقال للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املغرب.1997، بورقيبة (الحبيب) ،خطابات بورقيبة  ،الجزء الثامن عرش ،كتابة الدولة لإلعالم 17 ،فيفري  ،1965تونس.1980 ، توفلر (ألفني ) ،صدمة املستقبل املتغيرّ ات يف عامل الغد ،ترجمة مح ّمد عيل ناصف ،دار نهضة مرص للطباعة والنرش ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،القاهرة،نيويورك.1974 ،
 التيمومي (الهادي)  ،تونس  ،1956-1987دار محمد عيل للنرش ،الطبعة األوىل ،تونس.2006 ، جاد (محمود)  ،االتجاهات النظريّة لعلم االجتامع يف البالد النامية ،دار العامل الثالث ،القاهرة ،مرص.1993 ، حسني (إدريس سامل ) ،مالحظات حول مفهوم البحث العلمي ووضّ عيته يف العامل العريب ،شؤون عربية ،وحدة املجالّت يف األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،تونس،فيفري .1984
 الذوادي (محمود)  ،الثقافة بني تأصيل ال ّرؤية اإلسالم ّية و اغرتاب منظور العلوم االجتامعية ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،الطبعة األوىل ،طرابلس ،ليبيا ،جانفي.2006 شكري (غايل ) ،الثقافة العربيّة يف تونس الفكر و املجتمع ،الدار التونسية للنرش ،تونس.1986، الشميل (منجي)  ،يف الثقافة التونسية ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت  ،لبنان.1985 ، العريب (البشري ) ،املثقف العريب االسالمي بني ثقافة السلم و ثقافة الحرب ،ومتبة عالء الدين  ،صفاقس.2006 ، -معتوق (فريدريك)  ،تطور الفكر السوسيولوجي العريب،منشورات جروس برس ،طرابلس ،لبنان.1988 ،

• المقاالت باللغة العربية:

 إبراهيم (سعد الدين) « ،تأ ّمل اآلفاق المستقبلية لعلم االجتماع في الوطن العربي :من إثبات الوجود إلى تحقيق الوعود» ،المستقبل العربي ،عدد ،75دراساتالوحدة العربية  ،بيروت ،لبنان.1985 ،
 أبو العينين (فتحي)« ،علم االجتماع في األقطار العربية الخليجية  :وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير» ،المستقبل العربي ،عدد  ،175مركز دراسات الوحدةالعربية  ،بيروت ،لبنان.1993،
 بو طالب (محمد نجيب)  « ،المنهج العلمي في اإلنسانيّات عند العالمة ابن خلدون» ،في راهنية ابن خلدون ،كليّة اآلداب و العلوم اإلنسانية بصفاقس بالتعاونمع الجمعية التونسية لعلم االجتماع ،الطبعة األولى ،صفاقس ،ماي.2008
 بـوحديبة (عبـد الو ّهـاب) « ،علم االجتماع العربي وشروط مصداقيّته» ،سلسلة ال ّدراسات االجتماعية ،العدد  ،13مركز ال ّدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعيةبتونس ،المنظّمة الدّولية لليونسكو بباريس ،تونس1986 ،
 بوعزيزي (محسن) « ،الغائب في النص السوسيولوجي العربي» ،إضافات المجلة العربية لعلم االجتماع ،عدد ،6الجمعية العربية لعلم االجتماع ومؤسسة فريدريشإيبرت ،بيروت ،لبنان ،أفريل.2005 ،
 حجازي (احمد مجدي)  »،أ ّمية المثقف العربي ،اإلبداع و أزمة الفكر السوسيولوجي» ،المستقبل العربي  ،عدد  ، 151مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،لبنان.1991،
 حجازي (محمد عزت)« ،األزمة الراهنة لعلم االجتماع في الوطن العربي»  ،المستقبل العربي ،عدد ،75دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،لبنان.1985 ، حفيظ (عبد الو ّهاب)  »،مسارات العلوم االجتماعية ومسارات الدولة المصلحة العمومية وآفاق « الترشيد العلمي « للسياسات العامة (حالة مجتمعات المغربالعربي)» ،كراسات المركز،خارج السلسة ،عدد  ،2مركز الدراسات و البحوث االقتصادية و االجتماع ّية وبرنامج منح الشرق األوسط –القاهرة ،تونس.2004 ،
 ساري (سالم) « ،االجتماعيون العرب و دراسة القضايا المجتمعية العربية  :ممارسة نقدية» ،المستقبل العربي ،عدد ،75دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،لبنان،.1985
 السحباني (عبد الستار) « ،الدولة و المجتمع المدني في الوطن العربي  ،أزمة التنمية و رهانات العولمة» ،المجلة التونس ّية للعلوم االجتماع ّية ،عدد ،124مركزالدرسات و البحوث االقتصادية و االجتماع ّية ،تونس.2003،
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البيبيوغرافيا
 طعم الله (خميس) « ،أهمية المقاربة الكمية و الكيفية لتحليل الظواهر االجتماعية في العلوم اإلنسانية» ،في «أفاق التعاون العلمي بين أوروبا و الوطن العربيوتركيا»  ،مؤسسة التميمي  ،زغوان  ،تونس  22-24 ،مارس .1997
 طعم الله (خميس) « ،واقع البحث في العلوم االجتماعية في الجمهورية التونسية» ،سلسلة الدراسات االجتماعية ،عدد ،13الجامعة التونسية مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية و االجتماعية بتونس ،المنظمة الدولية لليونسكو بباريس ،تونس.1986،
 قبانجي (جاك.أ«،).كيف نقرأ النتاج البحثي السوسيولوجي» ،إضافات ،المجلة العربية لعلم االجتماع ،عدد ،6الجمعية العربية لعلم االجتماع و مؤسسة فريدريشإيبرت،بيروت ،لبنان ،أفريل.2005 ،
 قبانحي (جاك .أ« ، ).التغيير االجتماعي :مداخل ومشاغل» ،ال ّندوة العربية حول المعرفة وعملّيات التغيير في المجتمعات العرب ّية – .مقاربة سوسيولوج ّية ،إضافات،ومؤسسة فريدريش إييرت ،بيروت ،لبنان ،أفريل.2005 ،
المجلة العربية لعلم االجتماع ،عدد  ، 6الجمعيّة العربيّة لعلم االجتماع ّ
 الكنز (علي) « ،العلوم االجتماعية في العلم العربي -:إطار بحث»  ،-إضافات المجلة العربية لعلم االجتماع ،عدد  ،6بيروت ،لبنان ،أفريل.2005 ، لبيب (الطاهر) « ،علم االجتماع في تونس :التدريس نصا و فعال» ،المستقبل العربي ،العدد  ،75دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،لبنان.1985 ،مؤسسة عيبال لل ّدراسات والنشّ ر.1991 ،
 لبيب (الطاهر) « ،غرامشي في الفكر العربي» ،في :غرامشي وقضايا المجتمع المدني ،مركز البحوث العربيةّ ، الهرماسي (عبد اللطيف) « ،علم االجتماع في تونس :من جديد حول إشكالية الخصوصية و الكونية» ،المستقبل العربي ،عدد ،195مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان .1995 ،
 وناس (المنصف) « ،الرهانات العلمية في تونس  :تجربة السراس مثاال» ،المجلة التاريخية المغاربية ،عدد  ،129منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي ،تونس،مارس .2008
 وناس (المنصف) « ،واقع اختصاص علم االجتماع في تونس تدريسا وبحثا وتشغيال ( ،)1963-1999المجلة التونسية للعلوم االجتماعية ،عدد ،128مركز ال ّدراساتوالبحوث االقتصاديّة واالجتماع ّية ،تونس.2004 ،
 -ونّاس (المنصف)  ،الخطاب العربي الحدود و التّناقضات ،الدار التونسية للنشر  ،تونس .1992

• الرسائل الجامعية:

 بن الحاج محمد (طارق)  ،الجامعة و الحراك االجتماعي في تونس نموذج طلبة و خريجي علم االجتماع ،شهادة الدكتورا ،قسم علم االجتماع ،كلية العلوم االنسانيةو االجتماعية  ،تونس .2000-2001،
 بن رابحة (خديجة) ،اإلنتاج الفكري لدى علماء االجتماع التّونسيين:محاولة بيبليوغراف ّية تصنيف ّية ،شهادة األستاذية في علوم المكتبات والتوثيق واألرشيف ،المعهداألعلى للتوثيق ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،السنة الجامعية ،تونس.1993-1994 ،
السالمي (عادل) ،االنتاج السوسيولوجي في تونس ،شهادة الكفاءة في البحث  ،كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ،قسم علم االجتماع،تونس.1991 ،

• الوثائق الرسمية:

 ال ّرائد ال ّرسمي للجمهوريّة التّونس ّية الصادر في  14-18أفريل ،1961أمر عدد 161لسنة ،1961المؤرخ في  29شوال 14( 1380أفريل ،)1961ستعلّق باإلجازة في علماالجتماع ،الباب الثاني ،الفصل الخامس.
 ال ّرائد ال ّرسمي للجمهوريّة التّونس ّية الصادر في  7نوفمبر ،1958قانون رقم 118لسنة 1958المؤرخ في  21ربيع الثاني ( 4نوفمبر )1958يتعلّق بالتّعليم. المخطط الثالثي  ،-1964 1962سنة  ،1962عدد  4التقدّم االقتصادي ،عدد خاص ،سبتمبر  ،1963الجمهورية التونسية ،كتابة الدولة للتصميم والمالية. -المخطط الثالثي  ،-1964 1962عدد ( 4عدد خاص) ،كتابة الدولة للتصميم والمالية ،الجمهورية التونسية ،سبتمبر .1963

• الكتب باللغة األجنبية:

- Adler )Afred(, Connaissance de l’homme: Etude de caractérologie individuelle, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1966.
- Aron )R(…, Chocs des cultures: Concepts et enjeux pratique de l’interculturel, Harmattan, Paris, 1989.
- Berger )Gaston(, Caractère et personnalité, Presses Universitaires de France, 2ème édition ,Paris, 3ème trimestre, 1956.
- Berger )Peter L.(, Comprendre la sociologie, Collection « Connaissance du Présent », 1ère trimestre, Resma, Paris,1973
- Berque )Jacques(, Le Maghreb entre deux guerres, Seuil, Paris, 1979.
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:• المقاالت باللغة األجنبية

- Ben Salem )Lilia» (Démocratisation de l’enseignement en Tunisie: Essai d’analyse du milieu d’origine des étudiants tunisiens «, Revue
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Anthropologie-Ethnologie, n°7, Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, Tunis, 2007.
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- Camilleri )Carmel(,» Etude sur l’intégration familiale du jeune tunisien cultivé «, Les Cahiers de Tunisie, n°33-34-35 tome IX, La Faculté
des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université de Tunis, Tunis, 1961.
- Camilleri )Carmel(,» Famille et modernité en Tunisie «, Revue Tunisienne de Sciences Sociales, n°11, C.E.R.E.S, Tunis, Octobre 1967.
- Hilal )Jamil(, «Research methodology :The relevance of qualitative versus quantitative research in meeting the challenges facing social
sciences in the Middle East «, Cahiers du C.E.R.E.S, Hors série, n=2, Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales, Tunis, 2004.
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des Sciences Sociales, n° 32-33-34-34-35, C.E.R.E.S, Tunis, 1973.
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التفاعل ي ن
ب� تـكنولوجيا المعلومات وتـكنولوجيا
التعليم
فادي محمد الدحدوح

باحث ف ي� سلك الدكتوراه

إن املتتبع لحركة التقدم املتسارعة
يف مجال تكنولوجيا املعلومات من
ناحية ،ومجال تكنولوجيا التعليم من
ناحية أخرى يرى أن تزاوجاً قد حدث
بني املجالني ،وق��د أدى ح��دوث هذا
التزاوج إىل ظهور أفاقاً جديدة خصبة
للتعليم متثلت يف وج��ود العديد من
املستحدثات التكنولوجية ذات العالقة
املبارشة بالعملية التعليمية ،ومن هذه
املستحدثات التعلم اإللكرتوين والبيئة
التعليمية التفاعلية ،وه��ذا يتطلب
بالرضورة وجود منظومة عربية قادرة
للتفاعل معه وتوظيفه بشكل جيد ،كام
أنه يتطلب منهم القيام بأدوار ووظائف
جديدة تتناسب مع متطلبات هذا
املستحدث.
لقد شهد العامل منذ مطلع هذا
القرن نقلة حضارية هائلة شملت كل
أوجه ومجاالت الحياة ،حيث أنه يف كل
يوم يظهر عىل مرسح الحياة معطيات
جديدة تحتاج إىل خ�برات ومهارات
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جديدة للتعامل معها بنجاح؛ ومن هنا
فالعملية الرتبوية بوظائفها املتعددة
تتوقف عىل كفاءة القامئني عىل توجيهها.
وي��ع��ت�بر ت��وظ��ي��ف مستحدثات
تكنولوجيا التعليم يف املنظومة التعليمية
من املوضوعات املهمة واملعارصة ،وقد
أدرك الجميع أن مصري األمم رهن بإبداع
أبنائها ،ومدى تحديهم ملشكالت التغري
ومطالبه .وتحتل الرتبية موقعاً بارزا ً
ضمن إطار النقلة املجتمعية ،كام أن
التعليم أحد أهم األركان التي شملتها
رياح التغيري والتجديد.
وعليه تحتاج املنظومة التعليمية
العربية اليوم إىل مواكبة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،وتوظيفها كأداة
فاعلة يف التعلّم ،وليس فقط معرفة
كيفية تشغيل اآلل��ة ،بل كيف ميكن
أن تخدمهم يف تلبية حاجات التعلم
والتعليم لتحقيق نتاجات املنهاج ،ولهذا
فقد باتت عملية إدخال التكنولوجيا
الحديثة يف التعلم والتعليم تشكل تحدياً
مستمرا ً؛ ومن هنا جاءت عملية تطوير

التعليم يف املجتمع العريب نحو االقتصاد
املعريف استجابة لهذا التحدي.
ومن ال�ضروري أن تكون املنظومة
التعليمية العربية مبختلف تخصصاتها
ع�لى وع��ي باستخدام مستحدثات
تكنولوجيا التعليم؛ ملا لذلك من أهمية يف
تحقيق األهداف التعليمية ،وال يتم ذلك
إال من خالل توظيف مكونات املنظومة
التعليمية لتلك املستحدثات.
وعىل الرغم من الجهود التي بذلتها
املنظومة التعليمية العربية؛ إال أنها مل
تحقق النجاحات املطلوبة بعد؛ بل هي
متأخرة كثريا ً ،فعدد املقررات املقدمة
إلكرتونياً يف املؤسسات العربية قليل
،إضافة إىل قلة االعتامد عىل املحتوى
اإللكرتوين يف املناهج التعليمية املختلفة،
كام أن الجهود العربية ما زالت مبعرثة
وغ�ير كافية لدمج تقنية املعلومات
واالتصاالت يف التعليم.
وعليه ف��إن املنظومة التعليمية
العربية مطالبة بالسعي إىل تطوير
مناهجها ،وتطوير األنظمة التعليمية مبا
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يتالءم مع مستجدات العرص ومتطلباته،
فاألحداث يف هذا العرص متسارعة بشكل
مطرد يف جميع مناحي الحياة ،ومن هذه
األحداث النمو املعريف الذي ال يتوقف
عند حاجز محدد ،فعجلة الزمن تدور
عىل جميع املجتمعات ،والتي تحاول
بعضها اللحاق بركب التقدم العلمي عن
طريق تهيئة أجيالها وتنميتهم وبعضها
يتأخر ويتوقف وال يستطيع تطوير
نفسه؛ لذا كان ال بد للمنظومة العربية
أن تواكب املعرفة لحظة بلحظة ،وأن
تعمل عىل تطوير املناهج التعليمية
وهندستها مبا يتناسب مع طبيعة املعرفة
التي تعتمد عىل التكنولوجيا الحديثة يف
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إنتاجها ونرشها ومبا يتناسب مع املعايري
الحديثة.
وأخريا ً ميكن القول إن كان ت ُعرِيف
التكنولوجيا بأنها مواد وأدوات وأساليب
وتقنيات؛ فإ ّن تكنولوجيا التعليم تشمل
كل ما يف التعليم من تطوير املناهج
وأساليب التعليم باستخدام األدوات
التكنولوجية الحديثة ،وإذا كانت
تكنولوجيا الرتبية هي املعنية بصناعة
اإلنسان العريب الواعي املتفاعل مع
مجتمعه واملؤثر فيه ،فإن تكنولوجيا
التعليم تركّز عىل تحسني وتطوير عملية
التعليم والتعلم التي يتلقاها الفرد العريب
يف املؤسسات التعليمية املختلفة.

وعىل هذا األساس تكون تكنولوجيا
التعليم يف أوس��ع معانيها تخطيطًا،
وإع��دادا ً ،وتطوي ًرا ،وتنفيذًا ،وتقو ًميا
كا ًمال للعملية التعليمية ،وبوسائل
تقنية متنوعة تعمل جميعها يف انسجام
مع العنارص البرشية لتحقيق الغاية
من التعليم واالرتقاء به ليكون تفاعل
متبادل بني كل من (التكنولوجيا والبيئة–
التكنولوجيا واملعلم– التكنولوجيا
واملتعلم) ،وال ش� ّ�ك يف أ ّن املنظومة
العربية تحاول جاهدة تكييف الوسط
التعليمي وفق تلك التكنولوجيا.
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ملف العدد

ف
المسألة اللغوية ي� الوثائق المرجعية الرسمية
الك�ى :الرؤية رت
االس�اتيجية 2030 2015-
رب
أنس بوسالم

باحث ف ي� سلك الدكتوراه ومفتش تربوي

تعترب املسألة اللغوية باملغرب من
أكرث القضايا الخالفية املثرية للجدل ،بني
مكونات املجتمع املغريب من مسؤولني
وفاعلني تربويني ومثقفني وأرس ومجتمع
مدين ...وقد اخرتنا يف هذا املقال عرض
الوجهة الرسمية من خالل استعراض
حضور هذه القضية يف أهم الوثائق
الرتبوية املرجعية والرسمية حاليا ،وهي
الرؤية االسرتاتيجية،2030 – 2015 :
محاولني تقديم ق��راءة مخترصة لها،
وجدير بالذكر أن هذه الوثيقة صدرت
عن املجلس األعىل للرتبية والتكوين
باعتبارها وثيقة مجددة للميثاق الوطني
للرتبية والتكوين ،فام سكتت عنه مام
جاء يف امليثاق فهو مستمر ،وما عدلته
أو غريته يعترب يف حكم املنسوخ.
تحدثت ال�راف��ع��ة الثالثة عرشة
من الرؤية االسرتاتيجية عن التمكن
من اللغات املُ��د َّرس��ة وتنويع لغات
التدريس،1واعتربت أن تحديد وضع كل
لغة عىل حدة داخل املدرسة بوضوح،
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يُعد عامال حاسام يف تطوير تدريس
اللغات والتدريس بها ،ومن ثم تحقيق
التكامل فيام بينها ،وكذا االنسجام بني
املكونات القطاعية للمنظومة.
وحددت هذه الوثيقة يف هذا اإلطار
مجموعة من االعتبارات يجب مراعاتها،
وهي:2
• اللغة العربية ،اللغة الرسمية
للدولة ،ولغة معتمدة يف تدبري الشأن
العام ،ومقوم أساس من مقومات الهوية
املغربية ،عالوة عىل كونها اللغة األساس
واألوىل للتمدرس ،وأن تعزيزها وتنمية
استعاملها)الدستور –الفصل  ،(5يف
مختلف مجاالت العلم واملعرفة والثقافة
والحياة كان وما زال طموحا وطنيا)
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين –املادة
.)110
• اللغة األمازيغية هي أيضا لغة
رسمية للدولة ،ورصيد مشرتك لجميع
املغاربة ب��دون استثناء (الدستور(؛
يتعني تطوير وضعها يف املدرسة ...مع
األخذ بعني االعتبار املقتىض الدستوري

ال��ذي ينص عىل سن قانون تنظيمي
يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
األمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال
التعليم ،ويف مجاالت الحياة العامة ذات
األولوية.
• اللغات األجنبية األك�ثر ت��داوال
يف العامل ،وسائل للتواصل ،واالنخراط
والتفاعل مع مجتمع املعرفة واالنفتاح
عىل مختلف الثقافات ،وعىل حضارة
ال��ع�صر (ال��دس��ت��ور)؛ يتعني تنمية
تدريسها وتعلمها يف أس�لاك التعليم
والتكوين.
انطالقا من ذل��ك ،ف��إن الهندسة
البيداغوجية التي تقرتحها هذه الوثيقة،
تتوخى بلوغ األهداف التالية:3
 تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يفالتمكن من اللغات.
 جعل املتعلم عند نهاية التعليمالثانوي التأهييل (البكالوريا) متمكنا
من اللغة العربية؛ قادرا عىل التواصل
باللغة األمازيغية؛ متقنا للغتني أجنبيتني
عىل األقل؛ وذلك ضمن مقاربة متدرجة
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تنتقل من االزدواجية اللغوية (العربية +
لغة أجنبية (إىل التعدد اللغوي) العربية
 +لغتني أجنبيتني أو أكرث).
 إعطاء األولوية للدور الوظيفيللغات املعتمدة يف املدرسة يف ترسيخ
الهوية؛ االنفتاح الكوين؛ اكتساب املعارف
والكفايات والثقافة؛ االرتقاء بالبحث؛
تحقيق االندماج االقتصادي واالجتامعي
والثقايف والقيمي.
 اللغة العربية لغة التدريساألس��اس ،ويتم تفعيل مبدأ التناوب
اللغوي بالتدرج عىل أس��اس تدريس
بعض املضامني أو املجزوءات باللغة
الفرنسية يف التعليم الثانوي التأهييل
عىل املدى القريب ،ويف التعليم اإلعدادي
عىل املدى املتوسط ،وباللغة اإلنجليزية
يف التعليم الثانوي التأهييل عىل املدى
املتوسط.
 متكني أط��ر التدريس والتكوينوالبحث من تكوين مزدوج اللغة.
 مراجعة عميقة ملناهج وبرامجتدريس اللغة العربية.
 مواصلة امل��ج��ه��ودات الراميةإىل تهيئة اللغة األمازيغية لسنيا
وبيداغوجيا.

 مراجعة مناهج وبرامج تدريساللغات األجنبية طبقا للمقاربات
والطرائق التعليمية الجديدة.
 تنويع لغات التدريس ،السيامباعتامد التناوب اللغوي.
حددت الرؤية االسرتاتيجية الهندسة
اللغوية امل��ق�ترح��ة ،حسب األس�لاك
التعليمية والتكوينية ،والتي ينبغي
ال�شروع يف تطبيقها ابتداء من املدى
القريب ،وخالل املديني املتوسط والبعيد
سواء بالتعليم األويل أو التعليم االبتدايئ
أو التعليم اإلعدادي أو الثانوي التأهييل
أو التعليم العايل أو التكوين املهني مع
الحرص عىل املالءمة يف تفعيل الهندسة
اللغوية ،بحيث تظل مفتوحة أمام
اإلغناءات الوظيفية الالزمة.
وق��د أب���رزت ه��ذه ال��رؤي��ة ثالث
مرتكزات لهذه الهندسة ،وهي:4
• تحقيق اإلنصاف وتكافؤ الفرص يف
تعلم اللغات.
• حضور للغتني الوطنيتني الرسميتني
يف مستوى مكانتهام الدستورية
واالجتامعية.
• إرس��اء تعددية لغوية تدريجية

ومتوازنة.
وي��ؤط��ر ه��ذه الهندسة هدفان
هام:
 اإلعامل التدريجي للتناوب اللغويكآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن
طريق التدريس بها.
 جعل الحاصل عىل البكالوريامتمكنا من اللغة العربية ،قادرا عىل
التواصل باألمازيغية ،ومتقنا للغتني
أجنبيتني عىل األقل
أما عن وضع اللغات يف منظومة
الرتبية والتكوين والبحث العلمي،
فقد ح��ددت��ه ال��رؤي��ة االسرتاتيجية
كاآليت:5
• العربية :لغة إلزامية يف كل
مستويات التعليم املدريس بوصفها لغة
مد َّرسة ولغة تدريس.
• األمازيغية :لغة إلزامية يف التعليم
االبتدايئ يف أفق تعميمها تدريجيا يف
التعليم املدريس.
• الفرنسية :لغة إلزامية بوصفها
لغة مدرسة يف كل مستويات التعليم
املدريس ،ولغة تدريس يف بعض املضامني
أو امل��ج��زوءات اب��ت��داء م��ن الثانوي

الهوامش
 - 1رؤية اسرتاتيجية لإلصالح  :-2030 2015من أجل مدرسة اإلنصاف والجودة واالرتقاء ،املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،ص .41 – 37
 - 2نفسه ،ص .37
 - 3الرؤية االسرتاتيجية  ،2030 – 2015ص 38 - 37
 - 4نفسه ،ص .40
 - 5الرؤية االسرتاتيجية  ،2030 – 2015ص .40
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اإلعدادي.
• اإلنجليزية :لغة إلزامية بوصفها
لغة مدرسة ابتداء من األوىل إعدادي
يف أفق إدراجها يف الرابعة ابتدايئ ،ولغة
تدريس يف بعض املضامني أو املجزوءات
ابتداء من الثانوي التأهييل ويف التعليم
العايل ويف التكوين املهني.
• لغة أجنبية ثالثة عىل سبيل االختيار:
يتم إدراجها يف الثانوي التأهييل.
يستلزم تفعيل الهندسة املقرتحة
حسب الرؤية االسرتاتيجية توفري بعض
التدابري املواكبة ،من أهمها:6
 وضع إطار مرجعي وطني مشرتكللغات الوطنية واألجنبية املدرجة يف
املدرسة املغربية .من شأن هذا اإلطار
التمكني عىل الخصوص من:
• تحديد مستويات مرجعية للتمكن
من اللغات.
• تيسري حركية املتعلمني عىل املستوى
الوطني أو ال��دويل ملتابعة الدراسة
واستكاملها باللغة املختارة.
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• وضع نظام لإلشهاد يف اللغات
ال ينحرص يف حدود املدرسة ،بل ميكّن
من تعلم اللغات والتحقق من مستوى
التحكم فيها مدى الحياة.
 مواصلة تهيئة اللغتني العربيةواألمازيغية؛ وذلك ب:
• بذل مجهود نوعي مكثف ،من
أجل تنمية اللغة العربية.
• مواصلة س�ي�رورة تهيئة اللغة
األمازيغية التي أطلقها املعهد املليك
للثقافة األمازيغية.
• تفعيل أكادميية محمد السادس
للغة العربية.
• اإلرساع بتفعيل املجلس الوطني
للغات والثقافة املغربية املنصوص عليه
يف الفصل  5من الدستور.
 االرتقاء مبستوى التدريس والتأطريالرتبوي ،وذلك من خالل:
• سد الخصاص يف مدريس اللغات
والفاعلني الرتبويني (هيئات التخطيط

والتوجيه والتفتيش(...؛
• ت��ط��وي��ر ال���ق���درات اللغوية
والتكوينية واملهنية للمدرسني والفاعلني
الرتبويني ،بتجديد التكوين والتكوين
املستمر.
• متكني املؤسسات التعليمية من
املكتبات ،ورقية ورقمية ،تعزيزا للتمكن
من القراءة والكتابة والتعبري ،باعتبارها
كفايات الزمة للتمكن من اللغات.
قعدت الرؤية االسرتاتيجية ملجموعة
من املفاهيم ذات الصلة باملرشوع
اإلصالحي الذي تقدمه عموما ،وفيام
يخص املسألة اللغوية قدمت مصطلحني
أساسيني هام:
• التناوب اللغوي :خيار تربوي وآلية
بيداغوجية يُستثمر يف التعليم املزدوج
أو املتعدد اللغات ،يروم تنويع لغات
التدريس ،وتحسني التحصيل الدرايس
فيها ،عن طريق التدريس بها ،وذلك
بتعليم بعض املضامني أو املجزوءات يف
بعض املواد باللغة األجنبية.7
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
• التهيئة اللغوية :يقصد بالتهيئة
اللغوية مجموع السياسات العمومية
املتعلقة بلغة معينة متكلَّمة داخل
مجال سيادتها الوطنية ،وذلك من خالل
مأسسة الواقع اللغوي ،بتحديد الوضع
املجتمعي للغة أو اللغات الرسمية،
ومكانتها الثقافية ذات الصلة بالهوية
االجتامعية واالستعامل والتداول.
عىل املستوى االجتامعي ،التهيئة
اللغوية مترين علمي يهدف إىل التغيري
اإلرادي للغة من خالل التدخل عىل
مستوى متنها (هيكلها) ،وذلك من أجل
االستجابة لحاجات املتكلمني بها ،و/
أو عىل مستوى وضعها االجتامعي –
السيايس من أجل مالءمته مع تطلعات
هؤالء املتكلمني .هذا التدخل يتم عىل
أس��اس تقييم وضعية اللغة ،ومتظهر
السياسة اللغوية ،والتخطيط اللغوي
وتفعيل العمليات.
من الناحية اإلجرائية ،ترتكز مختلف
عمليات التهيئة اللغوية يف الجهود التي
تدخل ضمن عمليات معرية النسق
اللغوي من حيث جوانبه الشكلية ،أو
املعجمية والداللية ،أو الرتكيبية ،أو
التداولية إلخ ،يف مواكبة للتحوالت التي
تعرفها حقول املعرفة والفكر والثقافة
والتقنيات.
وعىل املستوى الرتبوي ،تحدد التهيئة

اللغوية وضع اللغات داخل منظومة
الرتبية والتكوين ،من خالل تخطيط لغوي
مندمج يراعي الغايات التي يحددها
املرشوع املجتمعي للرتبية والتكوين،
ومتطلبات االرتقاء الفردي واملجتمعي،
والعمل عىل تحديث ط��رق تعلمها
واكتساب كفاياتها ،وتيسري استعاملها
داخل املدرسة وخارجها.8
وعموما ميكن تسجيل املالحظات
التالية عىل هذه الوثيقة املرجعية:
 يالحظ يف السنوات األخ�يرة أنامليثاق الوطني للرتبية والتكوين بدأ
يُنسخ شيئا فشيئا ،بدء بصدور دستور
 2011والذي اعرتف باللغة األمازيغية
باعتبارها لغة رسمية للدولة ،ومرورا
بالرؤية االسرتاتيجية ،2030 – 2015
والتي كرست االتجاه يف طريق تعزيز
حضور اللغات األجنبية يف املناهج
والربامج ،وانتهاء بالقانون -اإلطار رقم
 51.17املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين
والبحث العلمي ،والذي انحاز بشكل
واضح للتدريس باللغات األجنبية عىل
حساب اللغة العربية.
 يالحظ عىل الرؤية االسرتاتيجيةضبابية يف ال��رؤي��ة وع��دم الحسم يف
املسألة اللغوية شأنها يف ذل��ك شأن
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،وكأنها
الهوامش

محاولة توفيقية مل يكتب لها النجاح،
وذلك بسبب رغبتها يف إرضاء الجميع،
ولذلك ج��اءت لغتها فضفاضة عامة
يف ه��ذا الشأن ،هدفها الحفاظ عىل
التوازنات الداخلية وإرضاء الخارج أكرث
من بلورة اختيارات بيداغوجية مالمئة
لتعقيد اإلشكالية اللغوية باملغرب،
وبذلك يتأجل البت يف املرشوع اللغوي
حتى إشعار آخر.
 الوثيقة تحمل بني ثناياها تناقضافيام يخص االختيارات اللغوية :ففي
الوقت الذي تتحدث فيه عن أن اللغة
العربية هي لغة التدريس األس��اس،
تقوض حضور ه��ذه اللغة من خالل
تفعيل مبدأ التناوب اللغوي بالتدرج
عىل أساس تدريس بعض املضامني أو
املجزوءات باللغة الفرنسية يف التعليم
الثانوي التأهييل عىل املدى القريب ،ويف
التعليم اإلعدادي عىل املدى املتوسط،
وباللغة اإلنجليزية يف التعليم الثانوي
التأهييل عىل املدى املتوسط.
 تكريس الشحن يف تلقني اللغاتمن خالل اعتبار العربية واألمازيغية
والفرنسية :ل��غ��ات إل�زام��ي��ة يف كل
مستويات التعليم املدريس بوصفها لغة
مد ّرسة ولغة تدريس يف التعليم االبتدايئ
واعتبار اإلنجليزية لغة إلزامية بوصفها
لغة مد ّرسة ابتداء من األوىل إعدادي

 - 6فسه ،ص .41
 - 7الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح  ،2030 – 2015ص .81
 - 8نفسه ،ص .82
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يف أفق إدراجها يف الرابعة ابتدايئ ،ولغة
تدريس يف بعض املضامني أو املجزوءات
ابتداء من الثانوي التأهييل ويف التعليم
العايل ويف التكوين املهني ،وقد أثبتت
بعض الدراسات الحديثة أن من الصعب
عىل الطفل اكتساب أكرث من لغة أو
لغتني عىل أقىص تقدير يف مرحلة التعليم
األويل واالبتدايئ.
 تعترب األوراش التي أعلنت عنفتحها هذه الوثيقة ،من إعداد ملدريس
اللغات لسد الخصاص وتوفري التجهيزات
واملكتبات وتكنولوجيا االتصال وإنشاء
بعض املؤسسات املتدخلة واملنظمة
للشأن اللغوي ،...تعترب هذه األوراش
رهينة باالعتامدات املالية املرصودة
للنهوض بهذه املشاريع ،وإال سيبقى واقعا
دون الطموحات والتطلعات.
 محاولة الرؤية االسرتاتيجية تقديمتأصيل وتأطري مفاهيمي للمسألة اللغوية
باملغرب ،من خالل حديثها عن بعض
املفاهيم األساسية مثل التناوب اللغوي
والتهيئة اللغوية ،لكن املوضوع – ونظرا
ألهميته – كان يحتاج لتقعيد مفاهيمي
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أكرث مام نجده يف هذه الوثيقة.
 محاولة ال��رؤي��ة االسرتاتيجيةاستيعاب امل��س��ت��ج��دات السياسية
والقانونية والترشيعية املتعلقة
باإلشكالية اللغوية مثل دسرتة األمازيغية
ورضورة تفعيل املجلس الوطني للغات
والثقافة املغربية (ال��وارد يف الفصل 5
من دستور  ،)2011وكذا أكادميية محمد
السادس للغة العربية.
كام تثري وثيقة الرؤية االسرتاتيجية
عددا من التساؤالت من قبيل:
 هل يعترب توسيع حضور اللغاتاألجنبية من فرنسية وإنجليزية يف
الهندسة البيداغوجية للمنظومة الرتبوية
عىل حساب اللغة العربية – مثال  -كفيال
بحل مشاكل املسألة اللغوية واالرتقاء
بواقع التعليم واالنخراط يف الحضارة
اإلنسانية واالنفتاح عىل اآلخر ،أم أن
املسلك الصحيح يبدأ من بناء منوذج
تربوي ينطلق من إحياء لغتنا الوطنية
وجعلها لغة علم وحياة وإدارة من
خ�لال سياسة إرداوي���ة حقيقية ،كام
تدلل عىل ذلك العديد من التجارب

الرائدة يف التعليم والبحث العلمي ،ومن
ضمنها تجربة العدو الصهيوين ،والذي
نجح يف بعث لغة ميتة من العدم،
وهي العربية ،فام بالك بلغتينا العربية
واألمازيغية؟
 هل ميكن فصل املسألة اللغويةواالخ��ت��ي��ارات اللغوية باملغرب عن
االع��ت��ب��ارات السياسية واالقتصادية
واملجتمعية؟
 هل تصاغ اختياراتنا اللغوية يفالوثائق املرجعية األساسية مبعزل عن
الضغوطات واإلم��ل�اءات الخارجية،
وكذا التوازنات املجتمعية والسياسية
الداخلية؟ وهل ميكن إنجاح هذا الورش
الثقايف والتعليمي الحساس واملعقد
بشكل بيداغوجي وتربوي مهني بعيدا
عن اإلكراهات املذكورة؟
 ه��ل ميكن فصل واق��ع اللغتنيالعربية واألمازيغية عن الواقع الحضاري
واالقتصادي والسيايس للدولة واملجتمع
أم أن اللغة تتأثر به إيجابا أو سلبا؟
 هل تعني الحداثة تبني لغة اآلخروفرضها عىل املتعلمني يف مراحل تعليمية
مبكرة من املفروض أن يتم فيها الرتكيز
عىل اكتساب لغة الهوية ،أم أن الحداثة
تعني بناء تجربتك الحضارية الخاصة
املؤسسة عىل عدة مقومات منها اللغة
الوطنية مع االنفتاح عىل اآلخر من خالل
توسيع حركة الرتجمة واكتساب اللغات
األجنبية ،لكن يف مراحل تعليمية الحقة
ويف إط��ار شعب ومعاهد ومختربات
تكوينية خاصة؟
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ملف العدد

ف
مفارقة السياسة اللغوية ي� المغرب

من السياسة اللغوية الرسمية إىل رسمنة الواقع اللغوي
ذ .مصطفى هطي

مقدمة
أصبحت اللغة يف الدولة الحديثة
مجاال حيويا يرتبط باألمن القومي
ل��ل��دول ،فهي مل تعد مجرد وسيلة
للتواصل ،ب��ل غ��دت عنوانا للدولة
واستقالليتها وسياساتها داخليا وخارجيا،
خصوصا مع تأسيس الدولة مبفهومها
الحديث ،وهذا ما يحتم سن سياسة
لغوية دقيقة لتجنب الفوىض اللغوية
يف الدولة .وترتبط املسألة اللغوية ،يف
العمق ،مبقومات الدولة املتمثلة يف
حقوق االنسان والدميقراطية والحكم
الرشيد .لذلك نجد كل ال��دول تتوفر
عىل سياسة لغوية وتخطيط لغوي ،إما
ترصيحا عرب الدستور ،وما ينبثق عنه من
قوانني ،وإما ضمنيا عرب تخطيط لغوي
دقيق ينظم العالقة بني اللغات داخل
املجتمع.
وتعترب املسألة اللغوية باملغرب من
أكرب القضايا الجدلية بني مختلف القوى
السياسة واالجتامعية ،بل تعد العقبة
التي يصعب تجاوزها يف أي إصالح،
مجلـة رهانـات
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وخصوصا يف مجال الرتبية والتعليم .رسمنة الواقع اللغوي ضدا عىل السياسة
فهي التي وقفت حجر ع�ثرة أم��ام اللغوية الرسمية.
املصادقة عىل مرشوع القانون االطار
رقم  ،17.51وتحديدا يف قضية التناوب
اللغوي ،ومسألة لغة التدريس وتدريس  .1السياسة اللغوية
الرسمية
اللغات.
إن الحديث عن السياسة اللغوية
نتناول يف ه��ذا ال��ع��رض موضوع
«مفارقة السياسة اللغوية باملغرب :من الرسمية يعني الحديث عن الدستور،
السياسة اللغوية الرسمية إىل رسمنة أوال باعتباره الوثيقة التي تحدد هوية
الواقع اللغوي» ،وسنحاول مقاربة الدولة بشكل ع��ام ،ومنها ما يتعلق
باللغة .ثانيا بوصفه أسمى قانون ومنبع
االشكالية اآلتية:
إىل أي حد يتم تفعيل السياسة كل القوانني مبا فيها اللغوية .ثالثا،
اللغوية املرصح بها دستوريا يف الواقع؟ باعتباره املرجع الذي يتم االحتكام إليه
وماهي املؤرشات الدالة عىل التوجه نحو يف السياسات العامة للدولة .ثم الحديث
رسمنة واقع لغوي ضدا عىل السياسة عن الوثائق الرسمية التي تحدد معامل
السياسة اللغوية للدولة وآليات تنفيذها،
اللغوية الرسمية؟
واملتمثلة أساسا يف امليثاق الوطني للرتبية
ملقاربة موضوع الورقة فقد قسمناه
والتكوين ،وعالقته بالرؤية االسرتاتيجية
إىل عناوين ثالثة أس��اس ،نتناول يف
إلصالح التعليم ،ثم مرشوع قانون اإلطار
األول السياسة اللغوية الرسمية من
رقم  17.51املتعلق مبنظومة الرتبية
خالل الدستور وامليثاق الوطني للرتبية
والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
والتكوين والرؤية االسرتاتيجية إلصالح
واقتصارنا عىل هذه الوثائق يعود إىل
التعليم ،و نتحدث يف الثاين عن واقع
كون قطاع الرتبية والتعليم هو مصدر
السياسة اللغوية يف املامرسة ،ويف األخري
جميع القطاعات األخرى عىل مستوى
نربز م��ؤرشات دال��ة عىل التوجه نحو
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املوارد البرشية التي متارس اللغة.
ولتكتمل الصورة نربز مدى انسجام
مجموع ه��ذه الوثائق مع املامرسة
الفعلية للسياسة اللغوية ،وذلك خالل
الهندسة اللغوية الفعلية يف التعليم،
ويف االعالم ،ويف القطاعات االقتصادية،
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ج��االت ح��ي��وي��ة للغة
واستعاملها ،ذلك بهدف إبراز املفارقة
بني ما هو رسمي ومرصح به ،وما هو
مامرس عىل أرض الواقع.

أ ـ الدستور

تعترب السياسة اللغوية مجموعة
من النوايا العامة ،والتوجهات الكربى،
والتصورات التي تحدد سياسة الدولة
تجاه الوضع اللغوي يف املجتمع ،وعادة
ما ترتجم يف الوثيقة الدستورية للدولة
والترشيعات املنبثقة منها لتتخذ طابعا
رسميا ،وتكون قرارا ملزما يُنفذ لصالح
املجتمع1.وهذا النوع من السياسات
اللغوية يندرج ضمن السياسات املرصح
بها ،يف مقابل السياسات اللغوية الضمنية
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التي متارس من دون الترصيح بها يف
الدستور ،أو الترشيعات املنبثقة عنه.
والسياسة اللغوية باملغرب تدخل ضمن
الصنف األول أي الترصيح كام سنوضح
من خالل الدستور.
ينص الدستور عىل أن اللغة العربية
«تظل اللغة الرسمية للدولة .وتعمل
الدولة عىل حاميتها وتطويرها ،وتنمية
استعاملها .تعد األمازيغية أيضا لغة
رسمية للدولة ،باعتبارها رصيدا مشرتكا
لجميع املغاربة بدون استثناء» 2.إن
الفقرة واضحة ترصيحا بالنص عىل
رسمية اللغة العربية ،وإىل جانبها اللغة
األمازيغية.
ونعتقد أن حامية اللغة العربية
وتطويرها ،وتنمية استعاملها يقتيض
تخطيطا لغويا دقيقا يجعل هذه اللغة
تؤدي وظائفها يف مجال الرتبية والتعليم،
والحياة االقتصادية لتكون لغة فرص
الشغل وطنيا ،يف الطب والهندسة وكل
املهن ،ولغة اإلعالم وبرامجه الحوارية

ويف واإلشهار ...وهكذا .وعدم فعل ذلك
يكون مبثابة خرق للدستور ،وخصوصا
الفصل السادس منه الذي نص عىل أن
«القانون هو أسمى تعبري عن إرادة األمة.
والجميع ،أشخاصا ذاتيني أو اعتباريني،
مبا فيهم السلطات العمومية ،متساوون
أمامه ،وملزمون باالمتثال له».3
بخصوص اللغة األمازيغية فقد
أضاف الدستور يف الفصل الخامس أيضا،
«يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،وكيفيات
إدماجها يف مجال التعليم ،ويف مجاالت
الحياة العامة ذات األولوية ،وذلك ليك
تتمكن من القيام مستقبال بوظيفتها،
بصفتها لغة رسمية» .وقبل دستور 2011
أنشئت مؤسسات خاصة ،وعىل رأسها
املعهد املليك للغة األمازيغية بهدف
تهيئتها لتكون قابلة للكتابة والقراءة،
يف ظل تنوع اللهجة األمازيغية بني
الريف واألطلس وس��وس ،وتنويعات
كل لهجة من هذه اللهجات ،كل ذلك
تم يف انتظار صدور القانون التنظيمي
الخاص باللغة األمازيغية .وهذا يعني
أن االشتغال باللغة األمازيغية لسانيا بدأ
منذ دخول امليثاق الوطني حيز التطبيق
يف السنوات األوىل لأللفية الثالثة ،عىل
خالف ما يتعلق بحامية اللغة العربية
وتنميتها وتطويرها ،الذي ظل جامدا
ومل يحقق فيه يشء عىل أرض الواقع كام
سنبني.
غري أننا نود التنبيه إىل أن الطريقة
التي دبر بها ملف اللغة األمازيغية
هيمن عليها البعد األيديولوجي ،ذلك

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
أن التوجه يف البداية كان ينحو اعتامد
4
الحرف الفرنيس يف كتابة األمازيغية،
وعندما ووجه بالحرف العريب ،عىل أساس
أن اتصال اللغة العربية واألمازيغية
كان طيلة ق��رون ،وأن األخ�يرة كتبت
بالحرف العريب يف بعض «املخطوطات
يف التفسري والشعر والعقيدة باألمازيغية
بالحرف العريب» ،5عىل غرار ما حدث يف
الفارسية ،عندما ووجه بذلك ،تم اختيار
حرف تيفناغ كحل وسط توافقي ،وهو ما
حول قطاعا كبريا من األمازيغ إىل أميني
يف القراءة والكتابة باألمازيغية .لذلك
نرى أن تأهيل اللغة األمازيغية ينبغي
أن يبدأ يف الجامعات واملعاهد لتهيئتها
لسانيا ،وديداكتيكيا ،وتكوين أطر قادرة
عىل تدريسها يف املراحل األولية وفق
عملية إقراء علمية ليتحقق الهدف من
ترسيمها كام حدده الدستور.
نص الدستور املغريب ،يف التصدير

عىل مجموعة من االلتزامات منها:
«تعميق أوارص االنتامء إىل األمة العربية
واالسالمية ،وتوطيد وشائج األخ��وة
والتضامن مع شعوبها الشقيقة».6
وهذه الفقرة تحيل عىل معطيات
اجتامعية وثقافية هوياتية ،تقوم فيها
اللغة ب��دور حاسم لكونها أحد أهم
محددات الهوية والثقافة من املنظور
الحديث ،كام أن كل لغة متتلك نسقا
مفهوميا خاصا يعكس رؤية متكلميها
للعامل ،7وتُعتبرَ اللغة والثقافة جزء
جوهريا من هذه الرؤية.
بالنظر إىل أن اللغة وحدة اجتامعية
وثقافية ،حيث إن عيش اإلنسان يف
جامعات هو الذي فرض «وسيلة غاية
يف التعقيد ،مثل اللغة ،للتواصل فيام
بينهم» ،8فإن أحد أهم مداخل تطبيق
هذا االلتزام الدستوري املتعلق بتعميق
االنتامء لألمة العربية واالسالمية ،هو

اللغة العربية ،كونها اللغة التي متكن
الشعوب يف جغرافيا ال��ع��امل العريب
واالسالمي من التواصل ،والتعرف عىل
ثقافات كل بلد ،يف ظل التعدد اللهجي
الكبري الذي يحول دون تواصل فعال بني
هذه الشعوب .لذلك حاول الفيلسوف
األملاين هابر ماس « 1970االستدالل عىل
أن إقامة تراض عقالين يف جامعة ،حول
عدد من املسائل املتعلقة بالواقع أو
القيمة ،يقتيض وجود ما يسميه «الوضع
الكالمي امل��ث��ايل» .9ونعتقد أن اللغة
العربية املعيار يف الجامعة التي يؤكد
الدستور عىل تعميق آوارص االنتامء
إليها ،هي اللغة العربية املعيار التي
متثل الوضع الكالمي املثايل رصفا وتركيبا
ودالل��ة ومعجام بني مختلف ال��دول
العربية واالسالمية ،مام يحتم النهوض
بها للوفاء بهذا االلتزام .ذلك أن وضع
ترشيعات «تحدد أين وكيف ومتى يتم
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استعامل لغة أو لغات ما» 10غدا رضورة
ملحة ،وخصوصا يف «الرتبية واإلعالم عىل
الخصوص» .11واملطلع عىل أغلب دساتري
الدول العربية يجدها تتفق حول مبدأ
وضع ترشيعات تحدد كيفية توظيف
وتنمية اللغة العربية املعيار ،والدستور
امل��غ��ريب لسنة  2011واض��ح يف هذا
اإلطار.
ومل يغفل الدستور املغريب كذلك
م��ا يتعلق باللغات األجنبية .فقد
نص يف الفصل الخامس كذلك عىل
أن الدولة تعمل «عىل تعلم وإتقان
اللغات األجنبية األكرث تداوال يف العامل؛
باعتبارها وسائل للتواصل ،واالنخراط
والتفاعل مع مجتمع املعرفة ،واالنفتاح
عىل مختلف الثقافات ،وعىل حضارة
العرص ».فالدستور هنا يحدد سمة
اللغات األجنبية بأنها «األكرث تداوال»،
ويربز املربر لذلك وهو « االنخراط يف
مجتمع املعرفة .»...وقد حددت العديد
من االحصائيات العاملية اللغات األكرث
ت��داوال يف العامل يف عرش لغات ،نورد
الخمس األوىل منها لنبني غياب هذا
املربر العلمي ،الذي حدده الدستور،
لإلبقاء عىل الفرنسية يف املامرسة اللغوية
يف الوظائف الحيوية للمجتمع من فرص
شغل واقتصاد وتعليم ،وهي:12
1ـ اللغة اإلنجليزية وتبلغ نسبة
املتحدثني بها يف العامل حوايل  ،25%من
الساكنة ،وهو ما يناهز  1.8مليار نسمة
من مجموع سكان العامل.
2ـ اللغة الصينية (املاندرين) ويبلغ
عدد املتحدثني بها حوايل  ،18.05%مبا
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يزيد عن املليار نسمة.
 3ـ اللغة الهندية بنسبة  11.51%من
املتحدثني من سكان العامل.
 4ـ اللغة العربية بنسبة  ،6.6%من
املتحدثني يف العامل ،وقد اعتمدت بوصفها
لغة رسمية سادسة يف األمم املتحدة منذ
سنة 1974م.
 - 5ال��ل��غ��ة اإلس��ب��ان��ي��ة بنسبة
.6.25%
فكام نالحظ يف االحصائيات فإن
اللغة الفرنسية التي تهمني عىل عدد
من املجاالت يف املغرب مبا فيها التعليم،
خ��ارج اللغات الخمس األك�ثر ت��داوال،
وه��ي تحتل الرتبة التاسعة بنسبة
 3.05%من املتحدثني حسب ذات
االحصائيات.
يقرتح الدستور بعض آليات الوصول
إىل تخطيط لغوي دقيق ،حيث نص
عىل إح��داث «مجلس وطني للغات
والثقافة املغربية ،مهمته ،عىل وجه
الخصوص ،حامية وتنمية اللغتني العربية
واألمازيغية ،ومختلف التعبريات الثقافية
املغربية باعتبارها تراثا أصيال وإبداعا
معارصا .ويضم كل املؤسسات املعنية
بهذه املجاالت .ويحدد قانون تنظيمي
صالحياته وتركي َبته وكيفيات سريه»،
لكن القانون املنظم لهذا املجلس يفرغه
من محتواه ،حيث ال يخوله أي سلطة
حقيقية للتأثري يف الوضع اللغوي.
نخلص إىل أن ك��ل الترشيعات
والقوانني التنظيمية واملؤسسات يفرتض
أن تكون خادمة للغتني الرسميتني .لكن

اإلشكال يرتبط بالتخطيط اللغوي ،أو
تنزيل السياسات اللغوية عىل أرض
الواقع ،فإىل أي حد تنعكس السياسة
اللغوية املرصح بها دستوريا عىل مستوى
الوثائق الرتبوية التي يفرتض أن تنبثق
من الدستور وال تتجاوزه؟

ب ـ امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين

يعترب امل��ي��ث��اق ال��وط��ن��ي للرتبية
والتكوين الوثيقة املتوافق حولها بعد
الدستور يف مسألة التعليم وتوجهاته
وأهدافه .وقد نص امليثاق بوضوح شديد
ال يقبل التأويل عىل أهمية اللغة العربية
يف التعليم ،وموقعها يف منظومة الرتبية
الوطنية وهوية الشعب املغريب ،حيث
يقدم امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
مواصفات املتعلمني فيام نصه« :متمكنون
من التواصل باللغة العربية ،لغة البالد
الرسمية ،تعبريا وكتابة ،متفتحون عىل
اللغات األكرث انتشارا يف العامل ،متشبعون
بروح الحوار ،وقبول االختالف ،وتبني
املامرسة الدميقراطية ،يف ظل دولة الحق
والقانون»13.وهي الفقرة التي جاءت يف
سياق الحديث عن ما ينبغي أن يرىب
عليه املواطنون ،وضمنهم املتعلمون
واملتعلامت يف املدرسة املغربية عمومية
كانت أو خصوصية.
واملتتبع لهذا امليثاق يجد أن اللغة
العربية تأيت عىل رأس أولويات النظام
التعليمي الذي كان هدفه هو االصالح.
ونعتقد أن تحقيق «التواصل باللغة
العربية تعبريا وكتابة» يحصل عندما
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تؤدي اللغة العربية وظيفتها يف تدريس
العلوم ويف املجاالت االقتصادية واملهنية،
وداخل اإلدارات والرشكات واملقاوالت
واإلعالم .وال أحد طبعا يقول بأن تكون
اللغة العربية املعيار هي لغة الحديث
اليومي يف حياة األرس واألس��واق ،وأنها
ستحل محل الدارجة يف وظائفها اليومية،
ببساطة ألن كل لغة معيار تنشأ عنها لغة
حديث يومي ،أو لهجة بينها وبني اللغة
املعيار مستويات من التقارب.
كرس امليثاق النص الدستوري فيام
يتعلق باللغات األجنبية عندما أكد
رضورة االنفتاح عىل اللغات األكرث
انتشارا يف العامل ،وهي ما أرشنا إليه
يف العنرص السابق ،والبد من التنويه
هنا إىل أن االنفتاح عىل اللغات يرتبط
عادة بتدريسها حسب إمكانات الدولة
املالية ،وحسب الحاجة املجتمعية لتلك
اللغات ،ومدى أهمية تلك اللغة عىل
مستوى االنتشار ،ألنه كلام انفتحنا بلغة
أجنبية أكرث انتشارا كلام حققنا انفتاحا
أوسع بالنظر إىل عدد متكلمي تلك اللغة

عامليا14.وال يرتبط االنفتاح بجعل اللغة
االجنبية لغة تدريس .وعدم التدخل
الواعي لتنظيم املجال اللغوي يف البلد،
يجعل «العوامل غري اللغوية من قبيل
االقتصاد والسياسة...هي التي تحدد
الفائز والخارس من تلك اللغات».15
ونعتقد أن شيئا من هذا هو الحاصل
للغة العربية يف عالقتها باللغة الفرنسية،
حيث تحتل هذه األخرية جل الوظائف
التي يفرتض أن تكون حرصا للغة العربية
باعتبارها اللغة الرسمية إىل جانب اللغة
األمازيغية.
زاد امليثاق يف توضيح الصورة عرب
إجراءات واضحة متثل أساس أي تخطيط
لغوي ،وذلك يف املواد  111و 112و113
عىل التوايل:16
 111ـ يتم تجديد تعليم اللغة
العربية وتقويته ،مع جعله إلزاميا لكل
األطفال املغاربة ،يف كل املؤسسات
الرتبوية العاملة باملغرب مع مراعاة
االتفاقيات الثنائية املنظمة ملؤسسات
البعثات األجنبية.

 - 112يستلزم االستعداد لفتح شعب
للبحث العلمي املتطور والتعليم العايل
باللغة العربية إدراج هذا املجهود يف
إطار مرشوع مستقبيل طموح ،ذي أبعاد
ثقافية وعلمية معارصة.
وفصل امليثاق يف هذه املادة ()112
بتبيان املرتكزات وهي:
ـ التنمية املتواصلة للنسق اللساين
العريب عىل مستويات الرتكيب و التوليد
واملعجم؛
ـ تشجيع حركة رفيعة املستوى
لإلنتاج والرتجمة بهدف استيعاب
مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي
والثقايف بلغة عربية واضحة مع تشجيع
التأليف والنرش وتصدير اإلنتــاج الوطني
الجيد؛
ـ تكوين صفوة من املتخصصني
يتقنون مختلف مجاالت املعرفة باللغة
العربية و بعدة لغات أخرى ،تكون من
بينهم أطر تربوية عليا ومتوسطة.
 - 113ابتداء من السنة األكادميية

الهوامش
( - 10الفايس الفهري  ،2013ص .)117
( - 11الفايس الفهري  ،2013ص .)117
 - 12كتاب حقائق العامل  The World Factbookالذي تصدره وكالة املخابرات املركزية األمريكية والذي نزعت عنه غري الرسية سنة 1971م ،نقال عن موقع روسيا
اليوم .وهذا رابط املوقع الرسمي للكتاب /https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
 - 13امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،القسم األول :املبادئ األساسية ،املرتكزات الثابتة ،الفقرة الثانية.
 - 14أنظر إحصاء اللغات األكرث انتشارا الوارد يف العنرص األول من العرض.
 - 15أحمد الشاريف 2017،اللغة واللهجة ص  293ج 2
 - 16انظر امليثاق ،الدعامة التاسعة ،تحسني تدريس اللغة العربية و استعاملها و إتقان اللغات األجنبية والتفتح عىل األمازيغية،
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 ،2000-2001تحدث أكادميية اللغة
العربية باعتبارها ،مؤسسة وطنية ذات
مستوى عال ،مكلفة بتخطيط املرشوع
املشار إليه أع�لاه ،وتطبيقه وتقوميه
بشكل مستمر .وتضم تحت سلطتها
املؤسسات واملراكز الجامعية املهتمة
بتطوير اللغة العربية».
 - 114ي��ت��م ت��دري��ج��ي��ا ،خ�لال
العرشية الوطنية للرتبية والتكوين،
فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي
والتقني والبيداغوجي عىل مستوى
الجامعات باللغة العربية ،م��وازاة مع
توافر املرجعيات البيداغوجية الجيدة
واملكونني األكفاء.
أمام هذا الوضوح الشديد يف إجراءات
التخطيط اللغوي ،يثار السؤال :أين
تفعيل أكادميية اللغة العربية التي نص
امليثاق عىل رضورة تأسيسها منذ  18سنة
مضت ،وخرج قانونها منذ سنة 2003م؟
والتي من املفرتض أن تكون خادمة للغة
العربية بوصفها لغة رسمية مدسرتة،
عىل غرار عدد من الدول العربية التي
أقامت مجاميع لغوية (تونس ،ليبيا،
مرص ،سوري ،العراق )...وحتى ارسائيل
التي أقامت مجمعا للغة العربية سنة
 17 .2009والسؤال ذاته يثار حول عدم
فتح مسالك يف الشعب العلمية والتقنية
عىل مستوى الجامعة باللغة العربية كام ج ـ يف الرؤية االسرتاتيجية
وعالقتها بامليثاق
نص عىل ذلك امليثاق.
ليس هناك أي وثيقة رسمية تقول
لكن يف املقابل تم االلتزام نسبيا
عىل مستوى الزمن مبا نص عليه امليثاق بأن الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم
يف امل��ادة  18 116فيام يتعلق باللغة  2015ـ  2030ب��دي��ل ع��ن امليثاق
األمازيغية بإحداث املعهد املليك للثقافة الوطني للرتبية والتكوين ،ب��ل ،عىل
األمازيغية سنة 2002م .
وإذ ينص امليثاق بوضوح عىل أهمية
وأولوية اللغة العربية ،فإن ذلك إمنا
ينبع من دستور اململكة الذي يدعو اىل
تعزيز حضور اللغة العربية واستعاملها
يف مختلف املجاالت وعىل رأسها التعليم،
ناصا عىل أن ذلك «كان وال يزال وسيبقى
20
طموحا وطنيا».
نخلص إىل أن مجموع االج �راءات
املقرتحة يف امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين لتنفيذ السياسة اللغوية
الرسمية ،ستمكن اللغة العربية
واألمازيغية من احتالل املكانة الالزمة
باعتبارهام اللغتني الرسميتني .لكن شيئا
من ذلك ،يف ما يتعلق باللغة العربية مل
يجد طريقه إىل التنفيذ بالرغم من مرور
عرشين سنة عن صدور امليثاق الوطني،
وعىل رأس ذلك تغييب أكادميية محمد
السادس للغة العربية التي يفرتض أن
تشكل مجمعا لغويا لحامية اللغة العربية
وتنميتها وتطويرها .فامذا عن الرؤية
االسرتاتيجية إلصالح التعلم بخصوص
السياسة اللغوية عىل مستوى التخطيط؟
وهل الرؤية االسرتاتيجية بديل للميثاق
الوطني للرتبية والتكوين؟
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العكس من ذلك ،هناك ما يدعم اعتبار
الرؤية مخططا لتطوير تطبيق امليثاق.
فالهدف منها هو معالجة «اختالالت
مزمنة»21،وقف عليها املجلس األعىل
للرتبية والتكوين والبحث العلمي .فهي
بهذا املعنى صيغة أخ��رى ،عىل غرار
الربنامج االستعجايل ،من أجل التقدم يف
تطبيق بنود امليثاق الوطني الذي يبقى
الوثيقة التي مثلت نوعا التوافق الوطني
سنة  ،1999من خالل اللجنة امللكية
التي أنشئت لهذا الغرض يف مجال قطاع
الرتبية والتعليم .وهذا مل يتحقق للرؤية
التي تبقى وثيقة صادرة عن مؤسسة
ذات طبيعة استشارية حسب القانون
املنظم للمجلس األعىل للرتبية والتكوين
والبحث العلمي .22وما يدعم هذا الطرح
هو أن الرؤية االسرتاتيجية رصحت بأنها
تستند يف مرجعيتها إىل امليثاق الوطني
للرتبية والتكوين «بوصفه ال يزال ميثل
اإلطار املرجعي لإلصالح» .23فال مجال
للحديث عن أن هذه الرؤية االسرتاتيجية
هي بديل للميثاق الوطني للرتبية
والتكوين.
ونعود إىل ما يتعلق بالسياسية
اللغوية ،لنقف عند الرافعة الثالثة
عرشة التي نصت عىل رضورة الحسم يف
العالقة بني اللغات يف املدرسة املغربية
بالتأكيد عىل أن « تحديد وضع كل لغة
عىل حدة ،داخل املدرسة بوضوح ،24يعد
عامال حاسام لتطوير تدريس اللغات،
والتدريس بها» .25وهذا النص ،يقتيض
تخطيطا لغويا دقيقا لتنظم العالقة بني
اللغات يف املدرسة املغربية ،ويفرتض
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ملف العدد  :التعليم المغر�  :توال الصالحات وتفاقم أ
الزمة
ي إ
بي
أن يستند «تحديد وضع كل لغة»
إىل اللغتني الرسميتني الدستوريتني
يف مسألة التدريس باللغات .لذلك
نسجل هنا نقطة التحول يف اتجاه نوع
من الغموض القابل للتأويل يف اتجاه
رسمنة الواقع اللغوي عوض الدستوري
كام سرنى يف عنوان فرعي آت.
رصحت الرؤية االسرتاتيجية أنه
ينبغي مراعاة عدة اعتبارات منها أن
اللغتني العربية واألمازيغية هام اللغتان
الرسميتان ،وأع��ادت التأكيد عىل ما
نص عليه كل من الدستور وامليثاق
الوطني يف هذا الشأن .كام نصت عىل
جعل «اللغات األجنبية األكرث تداوال يف
العامل ،وسائل للتواصل 26»،واالنفتاح عىل
مجتمع املعرفة والتفاعل معه .غري أن
الرؤية يف إجراءاتها تقرتح أن يتم االنتقال

مام سمته «االزدواجية اللغوية» (العربية
 +لغة أجنبية) إىل التعدد اللغوي (عربية
 +لغتني أجنبيتني أو أكرث)  ،27والسؤال
الذي نثريه هنا هو :ما الغاية من هذا
االنتقال بجميع املتعلمني يف الثانوي
التأهييل من االزدواج��ي��ة اللغوية إىل

التعددية اللغوية؟ خصوصا وأن تدريس
لغة أجنبية واحدة مثل اإلنجليزية تفي
بغرض االنفتاح.28
نصت الرؤية يف هذه الرافعة دامئا
عىل أن لغة التدريس األس��اس هي
اللغة العربية ،وكلمة «األساس» برأينا

الهوامش
 - 17عبد القادر الفايس الفهري201 ،م1435/هـ ،أكادميية محمد السادس للغة العربية :املؤسسة املغيبة ،مجلة الفرقان ع  ،73ص 14ص.17
 - 18انظر املادة  116من امليثاق ،الدعامة التاسعة
 - 19انظر املوقع االلكرتوين للمعهد املليك للثقافة األمازيغية http://www.ircam.ma/?q=ar/chronologie ،مدخل كرونولوجيا،
 - 20انظر املادة  110من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،الدعامة التاسعة
 - 21انظر تصدير وثيقة الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم  2015ـ  2030الصادرة عن املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي .هذه االختالالت تم الوقوف
عليها بناء عىل تقرير الهيئة الوطنية للتقييم لسنة .2014
 - 22حيث نص القانون رقم  105.12الصادر بتاريخ  16ماي  2014أن «املجلس هيأة استشارية ،مهمتها إبداء اآلراء حول كل السياسات العمومية والقضايا الوطنية
التي تهم الرتبية والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول أهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين وسريها .كام يساهم يف تقييم السياسات والربامج العمومية يف
هذا املجال».
 - 23الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم ص .7
 - 24نحن من كتب بخط بارز كلمة بوضوح.
 - 25الرؤية االسرتاتيجية ،الرافعة  13ص .37
 - 26الرؤية االسرتاتيجية ص 37
 - 27املرجه نفسه
 - 28انظر االحصائيات السابقة التي أوردنها يف حديثنا عن السياسة اللغوية من خالل الوثائق الرسمية ،حيث تعترب اللغة االنجلزية األكرث انتشارا يف العامل.
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مؤرش كذلك يف اتجاه الغموض ،وفسح
املجال لالنحراف عن مسار الدستور .وما
سيوضح هذا األمر هو أن الرؤية ستدرج
مفهوم التناوب اللغوي ،ومقتضاه،
حسب ال��رؤي��ة ،هو «ت��دري��س بعض
املضامني أو املجزوءات باللغة الفرنسية»
يف التعليمني الثانوي التأهييل والثانوي
االع���دادي« ،وباللغة االنجليزية يف
الثانوي التأهييل عىل املدى املتوسط».29
ومالحظتنا هنا هو أن مفهوم التناوب
اللغوي يف األدب��ي��ات العلمية ،وعند
الباحثني يف حقل اللسانيات املجتمعية
هو» االنتقال من لغة إىل أخرى إما داخل
الخطاب الواحد ،أو حني االنتقال من
خطاب آلخر» ،30ويرتبط هذا االنتقال
بحديث الفرد عندما ينتقل ،يف كالمه،
بني لغتني سواء بكلامت أو جمل.31وهذا
يعني أن التناوب مرتبط أساسا بخطاب
املتكلم يف سياق تواصيل معني يقتيض
منه االنتقال بني لغتني لتحقيق التواصل
مع مخاطبه .وليس بتدريس نفس املادة
التعليمية بلغتني أو أكرث ،كام كشفت عن
ذلك مذكرات بعض املديريات اإلقليمية
التي توجه املؤسسات التعليمية إىل
ت��دري��س الرياضيات مثال باللغتني
الفرنسية والعربية.32
نعتقد أن النقاش اللغوي الحاد يف
املجتمع املغريب ،فيام يتصل بالعالقة
بني اللغة العربية والفرنسية ،يرجع إىل
هذه العبارة «التناوب اللغوي» امللتبسة،
وهو ما فسح املجال ملثل هذه املديريات
لتأويلها بهذا الشكل ،وذلك عىل الرغم
من أن الرؤية نفسها تنص عىل إلزامية
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جعل اللغة العربية «لغة تدريس جميع
امل���واد» ،33فكيف نفرس التوجه نحو
تدريس الرياضيات أو العلوم باللغة
الفرنسية ،يف ظل وضوح الرؤية يف السلك
االبتدايئ عىل األقل؟ ذلك أنها مل تتحدث
عن تدريس بعض املجزؤءات أو املضامني
باللغة الفرنسية واالنجليزية إال يف سليك
التعليم الثانوي اإلع��دادي والثانوي
التأهييل .كام نسجل أن الحاالت التي
ميكن اللجوء فيها لهذا الخيار ،وخصوصا
باللغة اإلنجليزية ،هو مجزوءات لعلوم
حديثة كام هو الحال يف التكنولوجيات،
رشيطة أن يكون مؤقتا ،وضمن رؤية
تنتهي بتدريسها باللغة العربية.

 .2واقع السياسة اللغوية
ف ي� الممارسة

ال يحتاج املرء إىل الكثري من البحث
ليدرك أن السياسة اللغوية التي متارس
يف امليدان ،بعيدة كل البعد عن السياسة
اللغوية املرصح بها دستوريا .فطيلة
العقود التي تلت استقالل املغرب،
هيمنت اللغة الفرنسية «كلغة تعليم
النخب ،ولغة األعامل واالقتصاد ،ولغة
االعالم والتواصل النافذة عند أصحاب
القرار ،ولغة األدب الراقي ،إل��خ».34
ويف السنوات األخرية تنامى االستعامل
الواسع للعامية يف مجاالت متعددة،
حيث استحوذت «بشكل واس��ع جدا
عىل فضاءات اإلشهار واإلعالن املنطوق
واملسموع واملكتوب ،وع�لى األف�لام
وترجمة املسلسالت األجنبية».35

وغالبا ما يسوق البعض مربر التواصل
كذريعة العتامد العامية يف االشهار مثال،
بدعوى أن الفئات املستهدفة باإلعالنات
غري متمدرسة ،لكنك تستغرب بشدة
عندما «تجد أن االعالن بالعامية يتم يف
صحف واسعة االنتشار مكتوبة باللغة
العربية الفصيحة» !36ينضاف إىل ذلك
كتابة االعالنات بالعامية يف لوحات
االشهار املنترشة بكثافة يف الشوارع.
فهل األمي الذي ال يقرأ ميكنه فهم كتابة
بالعامية؟ وما الجدوى من كتابة االعالن
بدارجة عامية لقراء اختاروا االطالع عىل
املواد االخبارية والثقافية وغريها باللغة
37
العربية والفصيحة؟
اكتسحت اإلذاع��ات الخاصة التي
تقدم برامجها بالعامية املجال السمعي،
مع ما تعرفه من انتشار واسع لدى فئات
عريضة من الشعب املغريب .ومل يقترص
األمر عىل ذلك ،بل إن العامية تهيمن
عىل االعالم الرسمي ،حيث هيمن الرتفيه
بالعامية عىل جل برامج التلفزة املغربية،
عىل حساب وظيفتي االخبار والتثقيف.
يظهر ذل��ك ب��ج�لاء يف الكوميديا،
والسهرات الفنية ،واستوديو دوزيم38،بل
حتى الربامج الحوارية تهيمن عليها اللغة
العامية.
يعترب قطاع الرتبية والتعليم أبرز
مجال تتجىل فيه السياسة اللغوية،
وه��و القطاع ال��ذي يتطلب تخطيطا
لغويا دقيقا لتنظيم العالقة بني اللغات
داخل املجتمع ،وتحديد وظيفة كل لغة.
وبالنظر إىل أن اللغات ال تنمو «بصفة
طبيعية» ،وإمنا «تشكل ويتحكم فيها (أو
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يناور بها) يف حدود ،من أجل أن تالئم
مصالح فئات مختلفة من الناس» ،39فإن
قطاع التعليم هو املجال الوحيد الذي
تتم فيه مامرسة هذا التشكيل والتحكم،
ليكون هو الصانع للواقع اللغوي يف
كل املجاالت الحيوية للدولة إعالميا
واقتصاديا وتجاريا وفرص شغل ...وليس
العكس ،حيث يصبح التعليم تبيعا لهذا
الواقع اللغوي غري املخطط له.
ال يحتاج امل��رء كبري عناء ليالحظ
أن التعليم يضم يف جسده تناقضا ما
بني تعريب التعليم يف أسالك االبتدايئ
والثانوي االعدادي والثانوي التأهييل،
حيث يتم التدريس باللغة العربية
فقط ،وفرنسة التعليم العايل يف كليات
العلوم ،والطب والهندسة والتكوين
املهني .واألمر أكرث وضوحا يف القطاع

الخاص حيث يعطى االهتامم األكرب للغة
الفرنسية ،بل هناك مدارس تدعو األرس
إىل التحدث مع أبنائهم باللغة الفرنسية
للتفوق فيها داخل املدرسة ،وحتى ما
يسمنوه اختبار القبول يف مدرسة معينة
يركز عىل اللغة الفرنسية.
نخلص إىل أننا أمام واقع لغوي هجني،
تهيمن فيه اللغة الفرنسية يف القطاعات
الحيوية ،خصوصا لغة التواصل يف املجال
االقتصادي ،وتدريس العلوم يف التعليم
العايل ،ووسائل االعالم املكتوبة واملرئية،
ولغة نخبة معينة .وتكتسح فيه العامية
الفضاء اإلعالمي واإلشهاري املوجه لفئات
شعبية عريضة ،ولغة عربية فصيحة
مقترصة عىل بعض التخصصات األدبية
واللغوية ،وبعض املنتديات العلمية.
ولغة أمازيغية ما تزال يف طور النمو بعد

كتابتها بحرف تيفناغ.
هذا ما يجعلنا نستنتج أن السياسة
اللغوية يف الواقع بعيدة جدا عن السياسة
اللغوية املرصح بها يف الدستور ،وأن
التخطيط اللغوي شبه غائب يف السياسة
اللغوية باملغرب ،وخصوصا يف قطاع
حساس مثل الرتبية والتعليم.

 .3رسمنة واق���ع لغوي
ض��د ال��س��ي��اس��ة اللغوية
الرسمية

بعدما بينا املفارقة الواضحة بني
السياسة اللغوية املرصح بها دستوريا،
ويف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين من
جهة ،والواقع اللغوي املوجود فعليا يف
امليدان من جهة أخرى ،سنخصص هذا

الهوامش
 - 29الرؤية االسرتاتريجة ،مرجع سابق
 - 30أحمد الشاريف  2017مرجع سابق ص 324
 - 31رغم االختالف بني السوسيولسانيني يف تحديد املفهوم ،كام يشري الباحث الشاريف ،إال أنه ال أحد تحدث عن مفهوم التناوب اللغوي كام جاء يف الرؤية االسرتاتيجة
التي ربطته بتدريس مجزوءات .وحتى يف حالة اضطرار الدولة لتدريس بعض العلوم الحديثة باللغة التي أنتجت فيها ،فإنها تدرسها بهذه اللغة من سلك تعليمي معني
إىل غاية التخرج من الجامعة ،وليس تدرس نفس املجزوؤة بلغتني أو أكرث.
 - 32انظر املذكرة االقليمية ملديرية القنيطرة بتاريخ  05شتنرب  2018التي فرست قصدها من مذكرة سابقة تدعو إىل تدريس الرياضيات بالفرنسية باالستئناس
باملفاهيم الفرنسية.
 - 33الرؤية االسرتاتيجية مرجع سابق.
 - 34الفايس الفهري  2013مرجع سابق ص125
 - 35عبد العيل الودغريي الدعوة إىل الدارجة باملغرب(الجذور واالمتدادات ـ األهداف واملسوغات) ،املركز املغريب للدراسات واألبحاث املعارصة ،ط ،2012 ،1طوب
بريس الرباط ص.21 ،
 - 36الفايس الفهري  2013مرجع سابق ص 146
 - 37للتوسع أنظر املرجع نفسه ،يف محو بعنوان « االشهار واالعالن واملكر اللغوي» يف املرجع نفسه.
 - 38للتوسع انظر دراسة مصطفى الطالب ،أستاذ السمعي البرصي بالرباط وناقد سناميئ ،تحت عنوان «الدارجة يف االعالم والسنام» ضمن منشورات املركز املغريب
للدراسات واألبحاث املعارصة بالرباط ،طبعة .2012
 - 39الفايس الفهري  2013مرجع سابق ص .117
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العنرص للحديث عن توجه واضح املعامل
يسعى لرسمنة هذا الواقع اللغوي الذي
وصفناه بالهجني .وسرنكز عىل ما يدعم
ادعائنا هذا يف مستويني ،أحدهام يتعلق
بالدعوة إىل ترسيم العامية ،والثاين
فرنسة التعليم تحت مسمى التعدد
اللغوي.
نشري يف املستوى األول إىل أن الدعوة
العتامد العاميات ليست أمرا جديدا ،وقد
ارتبطت أساسا بسياق الرصاع الحضاري،
ومحاولة الدول األوربية االستعامرية
السيطرة ع�لى مجموع دول شامل
افريقيا ،حيث كرثت الدراسات حول
اللهجات مصحوبة بدعوات إلحاللها
محل اللغة العربية الفصحى ،وخصوصا
أعامل املسترشقني الذين مهدوا للحركة
االستعامرية.40وخالل السنوات األخرية
ارتفعت وثرية الدعوة إىل اعتامد العامية
وترسيمها باملغرب .ومن أمثلة ذلك ما
قامت به دومينيك كويب41عندما جمعت
«يف رشيطها «نايضة» ممثلني فرنكفونيني،
كمحاولة لتأصيل الدعوة إىل الدراجة
والفرنسية فكريا واجتامعيا ،خاصة بني
صفوف الشباب واملجموعات الغنائية
العرصية».42واملثري هنا هو اقرتان الدارجة
بالفرنسية يف هذه الدعوة ،وال نحتاج إىل
التدليل عىل أن إقصاء لغة معيار كاللغة
العربية ،والتنافس بني العامية واللغة
الفرنسية ستؤول نتيجته إىل هذه األخرية
كونها لغة ممعرية تستخدم للقراءة
والكتابة ،وراءها حضارة ضخمة ،عكس
العامية التي ال تتجاوز وظيفتها التواصل
اليومي.

64

إذا كانت ه��ذه الدعوة آتية من
فاعل أجنبي فرنيس ،فهناك دعوات أيضا
داخلية ،نكتفي فيها مبثالني:
املثال األول هو الخطوة الحثيثة
التي أرشف عليها رجل األعامل نور الدين
عيوش واملتمثلة يف معجم الدراجة الذي
جاء يف سياق الدعوة إىل ترسيم العامية،
واعتامدها لغة تدريس ،بعدما اعترب
العربية الفصحى وافدة علينا من الخارج
«وفرضت علينا فرضا».43لكن الغريب
هنا ،أن هذا الكالم قاله صاحبه باللغة
الفرنسية ،ويتحدث بالفرنسية ويكتب
بها ومل يصدر عليها هذا الحكم (وافدة،
فرضت علينا) الذي أصدره عىل اللغة
العربية!
املثال الثاين هو ما رصح به املدير
الفني ملهرجان موازين من أن «اللغة
الدارجة لغة مكتملة السيادة ،فمن
غري املنطقي أن نكتب بلغة ال تتطور
كالفصحى ...وميكننا أن ندرس بالدارجة
االقتصاد واملعلوماتية واألدب وأن
نبدع بها يف املسلسالت التلفزيونية
44
والسينام».
ميكن ل��ل��ق��ارئ أن ي�لاح��ظ عدة
مالحظات يف هذا اإلطار منها:
• أن املتحدثني هنا ،يف شأن لغوي
من اختصاص اللسانيني والنحويني
والديداكتيكيني ،أحدهام رجل أعامل،
واآلخر ناقد تشكييل ،وهذا ما يضعف
موقفهام كثريا ،وال ميكن أن يكون حجة
عند املتخصصني.
• أن اعتبار اللغة العربية مفروضة
عىل املجتمع املغريب أمر غريب ال يسنده

دليل ،مع العلم أنها لغة كتابة وقراءة
ودين وحضارة يف املغرب منذ حوايل 12
قرنا ،عكس الفرنسية التي دخلت مع
االستعامر منذ حويل قرن فقط.
• أن اعتبار الدارجة مكتملة السيادة
أمر مثري للدهشة ،عىل أساس أنها لهجة
تخاطب يومي غري مكتوب بها يف أي
مجال علمي ،وال يف ال�تراث الحضاري
الضخم امل��ك��ت��وب باللغة العربية
الفصحى.
• الحكم املطلق عىل أن اللغة
العربية الفصحى ال تتطور ،يف الوقت
الذي نشاهد فيه عدد كبري من القنوات
العربية توظف اللغة العربية املعيار
لنقل األخ��ب��ار وال�برام��ج الحوارية يف
شتى املجاالت كالتكنولوجيا ،والفنون،
واالقتصاد والطقس والرياضة ،واللباس
وهكذا .كام هناك العديد من املعاجم
التي تحوي آالف املصطلحات باللغة
العربية الفصحى.45
يف املستوى الثاين املتعلق برسمنة
هيمنة اللغة الفرنسية عىل التعليم،
نذكر بأن الرؤية االسرتاتيجية هي أول
وثيقة وظفت مفهوم التناوب اللغوي.46
وسنتوقف عند مرشوع قانون اإلطار رقم
 17.51املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي ،لكونه يستند
إىل الرؤية االسرتتيجية لإلصالح 2015
ـ  ،2030وألن��ه سيكون قانونا ملزما
لكل وزارء التعليم الذين سيتعاقبون
عىل القطاع بغض النظر عن برامجهم
السياسية الخاصة بالتعليم.
يهمنا هنا ما يتعلق بالسياسة
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اللغوية عىل مستوى االج��راءات التي
تضمنها القانون .وأول عنرص هو تعريفه
للتناوب اللغوي يف املدخل املفهومي
بكونه« :مقاربة بيداغوجية وخيار
تربوي يستثمر يف التعليم امل��زدوج أو
املتعدد اللغات بهدف تنويع لغات
التدريس»47،فهذا التعريف غري موجود
يف أدبيات اللسانيات املجتمعية ،كام
أوضحنا سابقا ،كام أن هذا التعلم يف
عبارة «تنويع لغات التدريس» غري
مربر علميا ،إذ السؤال هو :إذا كانت
الغاية من هذا التنويع ،كام برر مرشوع
القانون ،هو تحسني التحصيل الدرايس
يف بعض املواد ،فإن املتعارف عليه يف
التجارب الدولية هو أن التدريس باللغة
الوطنية هو ما يجعل مردودية املتعلم
أجود؟ وإذا كانت الحاجة هي االنفتاح
عىل اللغات فإن تدريس تلك اللغات

ـ وليس التدريس بها ـ هو سبيل ذلك
االنفتاح.
إن الدافع العتبار القانون اإلطار هو
محاولة يف اتجاه رسمنة الواقع اللغوي
ضدا عىل السياسة اللغوية املرصح بها
دستوريا ،هو ما تضمنه من مواد نوردها
مع التعليق كاآليت:
ـ املادة « :31إعطاء األولوية للدور
الوظيفي للغات املعتمدة يف املدرسة
الهادف إىل ...متكني املتعلم ...وضامن
اندماجه االقتصادي .»...التعليق األول
هو أنه إذا كان امليدان االقتصادي حرصا
للغة الفرنسية ،فإن أي مسؤول سيايس
سيربر اعتامد الفرنسية لغة للتدريس
بهذا الهدف ،وهذا هو الحال يف السوق
االقتصادية املغربية .والتعليق الثاين
هو أن هناك تغيري جوهري وجذري
ملا تضمنه امليثاق الوطني والرؤية

االسرتاتيجية ،فقد تم االنتقال من عبارة
« اللغات األكرث تداوال وانتشارا يف العامل»
إىل عبارة «اللغات املعتمدة يف املدرسة».
وال يخفى عىل متتبع أن العبارة األخرية
تنطبق عىل اللغة الفرنسية وحدها ،ألنها
هي اللغة التي يتم بها تدريس العلوم
يف الجامعة ،وهي اللغة التي أسندت
إليها وظيفة الرقي االجتامعي والعمل يف
سوق الشغل الوطني.
ـ «متكني املتعلم من إتقان اللغتني
الرسميتني واللغات األجنبية وال سيام يف
التخصصات العلمية والتقنية».48
وهذا البند أيضا واضح يف أنه دعوة
رصيحة لجعل لغة التدريس هي اللغة
األجنبية يف العلوم .والسؤال هو إذا
نص القانون عىل أن تدريس العلوم
باللغة األجنبية مدخل إلتقانها ،فلامذا ال
تنطبق هذه املعادلة عىل اللغة العربية

الهوامش
 - 40للتوسع يف املوضوع انظر كتاب « النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكوفوين يف نقد االستعامر اللغوي الجديد حالة املغرب ،للباحث سلامن بونعامن ،الصادر
عن مركز مناء للبحوث والدراسات،بريوت ،لبنان ،طبعة  ،2014وتحديدا محور «التطور التاريخي للدراسات حول العامية املغربية».
 - 41نشري إىل أنها متخصصة يف الدراسات اللهجية املغاربية مبعهد إنالكو يف باريس للدراسات الرشقية ،و كانت وراء حملة تعليم اللهجات املحلية بدل اللغة العربية
الفصحى ألبناء املهاجرين العرب لفرنسا ،ورمبا ذلك ما أدى إىل توجه عدد من افراد الجالية العربية لتدريس ابنائهم اللغة يف املساجد ،وهو ما اضطر فرنسا إلعادة تقييم
ذلك التوجه لتعتمد هي تدريس الفصحى.
 - 42انظر مصطفى الطالب ،دراسة سابقة .2012
 - 43انظر عبد العيل الودغريي مرجع سابق ص .42
 - 44مصطفى الطالب مرجع سابق.
 - 45انظر دراسة الباحث محمد شحالن تحت عنوان « جهود املؤسسات اللغوية يف تعريب العلوم» املنشور ضمن أعامل املؤمتر الوطني األول للغة العربية لسنة
 2015ص 117ص .132مطبعة املناهل بالرباط .ودراسة الباحث كبور كريم الله بعنوان «عربية األعامل بني االنجازات والتحديات» النشور مبجلة الفرقان عدد 73سنة
 2017ص  49ص 54
 - 46انظر املبحث السابق يف هذا العرض « :يف الرؤية االسرتاتيجية وعالقتها بامليثاق.
 - 47مرشوع قانون اإلطار رقم  17.51املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ص 2
 - 48مرشوع قانون اإلطار رقم  .17.51املادة .31
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يف الجامعة فتصبح لغة تدريس العلوم؟
كام أنه يف غياب اتخاذ أي اج �راءات
للتدريس باللغة العربية ولغات أجنبية
أكرث انتشارا منذ سنوات خلت ،فإن
اللغة الفرنسية هي من ستبقى مهينة
عىل لغة التدريس يف العلوم .كام يثار
السؤال :ملاذا مل يتم التنصيص حرفيا عىل
اللغة األجنبية يف هذا البند من القانون
االطار؟
إذا كانت ه��ذه توقعات ،ف��إن ما
يدعمها هو أن بعض املديريات االقليمية
رشعت منذ الدخول املدريس الحايل يف
مراسلة املؤسسات التعليمة لتدريس
الرياضيات باللغة الفرنسية ،49فكيف
نفرس اللجوء إىل هذا األمر قبل املصادقة
عىل القانون االطار؟ أليس هو رسمنة
لواقع لغوي تهيمن فيه الفرنسية بعيدا
عن الواقع الذي يفرتض التخطيط له
لغويا بناء عىل منطوق الدستور؟ كام
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نتساءل :ملاذا اإلرساع يف مسألة الفرنسة،
مقابل انعدام أي تحرك يف اتجاه تفعيل
اإلج���راءات املتعلقة باللغة العربية
كام نص امليثاق والرؤية؟ وعىل رأس
هذه االج�راءات تفعيل أكادميية اللغة
العربية املغيب منذ خروج قانونها سنة
.2003
ـ « إع�مال مبدأ التناوب اللغوي
من خالل تدريس بعض املواد ،والسيام
العلمية والتقنية منها ...بلغة أو لغات
أجنبية» ،هذه العبارة «بعض املواد»
جديدة مل تتضمنها الرؤية االسرتاتيجية
وال امليثاق .ووضعت بدل بعض عبارة
«بعض املجزوءات أو املضامني» .واملادة
يف مفهوم املنهاج املغريب هي املواد
املدرسة مثل مادة الرياضيات ،مادة
الفيزياء.
وهناك تفاصيل كثرية ميكن مناقشتها
يف مرشوع القانون هذا ،تتعلق أساسا

بالعدالة والدميقراطية والحقوق مبا
فيها اللغوية ،ومسألة تكافؤ الفرص،
يف ظل وج��ود طبقة لديها إمكانيات
ليتقن أبناؤها اللغة األجنبية ،إما ألنها
تتحدث بها يف الوسط األرسي ،أو تدرس
أبناءها يف مدارس البعثات األجنبية أو
املدارس الخاصة باهضة الثمن ،مقابل
فئات عريض تقىص اجتامعيا واقتصاديا
فقط ألنها ال تتقن اللغة الفرنسية .لكننا
اكتفينا مبا يدل عىل ما ذهبنا إليه من
أن هناك توجه نحو رسمنة واقع لغوي
موجود يخالف السياسة اللغوية املعرب
عنها دستوريا من حيث اعتبار اللغتني
العربية واألمازيغية لغتني رسميتني ،وهو
ما يفرض عىل وضع تخطيط لغوي دقيق
ينظم العالقة بينهام ،وتبقى اللغات
األجنبية لالنفتاح فقط ،ومن ثم تدريسها
وليس التدريس بها.
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خالصة

رأينا يف هذه الورقة التوجهات العامة
للسياسة اللغوية الرسمية باملغرب،
وذلك من خالل الوقوف عىل الدستور
وامليثاق الوطني للرتبية والتكوين.
وأبرزنا مضمون الرؤية االسرتاتيجية
لإلصالح  2015ـ  2030وعالقتها بامليثاق،
من حيث هي مخطط يستند إىل ما جاء

به امليثاق بهدف التقدم يف تنزيل فصوله
ومواده.
توقفنا عند الواقع اللغوي السائد
من خالل الدعوة للعامية ،وهيمنة اللغة
الفرنسية .وخلصنا إىل أن هناك مفارقة
واضحة بني السياسة اللغوية الرسمية،
وما ميارس يف الواقع .ثم أوردنا املعطيات
التي تدعم زعمنا بالتوجه نحو رسمنة

الواقع اللغوي ضدا عىل السياسة اللغوية
امل�صرح بها دستوريا ،وخصوصا ما
يتعلق بجعل مرشوع قانون اإلطار رقم
 17.51املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي فرصة لهذه
الرسمنة.

الهوامش
 - 49منوذج مديرية القنيطرة ،وقد أرشنا إىل املذكرة سابقا.

الئحة المصادر والمراجع
 )1عبد القادر الفايس الفهري2001 ،م1435/هـ ،أكادميية محمد السادس للغة العربية :املؤسسة املغيبة ،مجلة الفرقان ع .73
 )2روبريت كوبر( ،)2006التخطيط اللغوي والتغيري االجتامعي ،ترجمة د خليفة أبو بكر األسود ،مجلس الثقافة العام ،ليبيا ،الطبعة األوىل.
 )3عبد العيل الودغريي ( ،)2012الدعوة إىل الدارجة باملغرب :الجذور واالمتدادات ـ األهداف واملسوغات ،املركز املغريب للدراسات واألبحاث املعارصة ،ط 1طوب
بريس الرباط.
 )4مصطفى الطالب ( ،)2012الدارجة يف االعالم والسنام ،منشورات املركز املغريب للدراسات واألبحاث املعارصة بالرباط ،طبعة.1
 )5عبد القادر الفايس الفهري( ،)2013السياسة اللغوية يف البالد العربية ،دار الكتاب الجديد املتحدة ،الطبعة .1
 )6سلامن بونعامن( ،)2014النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكوفوين يف نقد االستعامر اللغوي الجديد حالة املغرب ،مركز مناء للبحوث والدراسات ،بريوت ،كبور
كريم الله ( ،)2014عربية األعامل بني االنجازات والتحديات» مجلة الفرقان عدد.73
 )7لبنان ،طبعة.1
 )8أحمد الشاريف ( ،)2017اللغة واللهجة مدخل للسوسيو لسانيات العربية ،الجزء األول ،منشورات جامعة محمد الخامس بالرباط.
 )9محمد شحالن( ،)2017جهود املؤسسات اللغوية يف تعريب العلوم ،أعامل املؤمتر الوطني األول للغة العربية لسنة  2015ص 117ص .132مطبعة املناهل بالرباط.
 )10كتاب حقائق العامل  The World Factbookالذي تصدره وكالة املخابرات املركزية األمريكية والذي نزعت عنه غري الرسية سنة 1971م.
 )11دستور اململكة املغربية .2011
 )12امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،اللجنة الخاصة بالرتبية والتكوين.1999 ،
 )13الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم  2015ـ  2030الصادرة عن املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
 )14مرشوع قانون اإلطار رقم  17.51املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
 )15املوقع االلكرتوين للمعهد املليك للثقافة األمازيغيةhttp://www.ircam.ma/?q=ar/chronologie :
 )16عبد السالم أجرير الغامري( ،)2019حقائق قد تصدم بعض األمازيغ ،بتاريخ 16 :يناير ريحانة برس.http://www.rihanapress.ma ،
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ملف العدد

التعليم ف ي� اليابان:

والنفتاح عىل العالم
الروح وطنية ،اللغة المحلية إ
أميمة بونخلة

ف
السالمية
باحثة ي� الدراسات إ

تتميز منظومة التعليم اليابانية
بخصائص متيزها عن باقي املنظومات
التعليمية ،وتجعلها مثرية لإلعجاب
واالهتامم ،هذه الخصائص تتعدى كونها
مجرد تقنيات تعليمية أثبتت نجاعتها
طيلة سنوات ط��وال ،إىل كونها خطة
تعليمية ذات حمولة ثقافية وإنسانية
عميقة.

 - 1الوحدة والجماعة

وأسلوب حياتهم ،حتى يف تفكريهم
1
مبعايري الجامعة.
يحرص اليابانيون عىل زرع فكر
الجامعة يف نفس الطفل منذ نشأته،
فالطفل منذ صغره يستشعر دفء
الجامعة ،يرتىب داخل أرسة متامسكة ،ثم
يلج املؤسسات التعليمية ليجد نفسه
أمام منظومة تعليمية غايتها الكربى
أن ترسخ يف ذهنه أنه جزء من جامعة،
واجبه اتجاهها أن يجتهد ويعمل للحفاظ
عىل وحدتها ومتاسكها ،وذلك من خالل

اع��ت�ماد بيداغوجيا املجموعات،2يف
مختلف املراحل التعليمية.
حني يلج ع��امل الوظيفة ،يصادف
مجتمع عمل يركز عىل أهمية العمل
الجامعي ،من املزارع إىل مكاتب العمل
داخ��ل الرشكات واملؤسسات الكربى،
والوظيفة يف اليابان ال تعترب مجرد نظام
تعاقدي من أجل الحصول عىل أجر
ثابت ،لكنها بالنسبة للمواطن الياباين
تعني بالفعل تحديد هويته ،داخل كيان
اجتامعي أكرب.3

يتميز املجتمع الياباين برتكيزه عىل
وحدة الجامعة فكرا وسلوكا ،فكرا من
خالل إميان اليابانيني بأهمية الحرص
عىل تزكية وتوطيد ثقافة الجامعة
للحفاظ عىل متاسك املجتمع الياباين،
وسلوكا من خالل انعكاس هذا الفكر
عىل سلوكاتهم وأفعالهم ،وذل��ك ما
يتضح جليا داخل وحدات مجتمعية
مختلفة ،ك��األرس وامل��دارس ومقرات
العمل ،..فاليابانيون يشعرون بالرضا
وهم متامثلون يف ملبسهم وسلوكهم
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الجامعة هي إحدى السامت املميزة
لبنية املجتمع الياباين ،وهذه السمة
ليست وليدة اللحظة ،إمنا متتدجذورها
التاريخية مع امتداد تاريخ امرباطورية
الجزر ،مام جعل املجتمع الياباين قويا
ومتامسكا ،يصعب اخرتاقه ،وتشويه
متثالته ال��داخ��ل��ي��ة وت��دم�ير نسيجه
الجامعي ،ومل تكن الفردية فيه إال جزء
مكمال ل��دور الجامعة ،بل إن الفرد
الواحد ال ميكن فهم دوره التنموي خارج
4
إطار الجامعة.
وعي الشعب الياباين مبدى أهمية
انسجامه ووحدته ،وقناعته التامة بأن
مصري دولة اليابان رهني بتكاثف أفراد
شعبها ،جعله يراهن عىل قطاع التعليم،
ويعمل عىل تطويره جهدا واستثامرا،
ليكون هو وسيلتهم للنهوض واللحاق
بركب الحضارة التي تخلفوا عنها بسبب
عزلة اليابان التاريخية ،حتى غذت
الغاية الكربى ملنظومة التعليم اليابانية،
هي تخريج مواطنني يقدرون ويقدسون
وحدة الجامعة.

استطاع اليابانيون أن يوظفوا التعليم
ويستثمروا ما يعود عليهم منه من نفع
يف عملية النهضة ،موقنني أنه سالحهم
لتحقيق غاياتهم الكربى وهي الحفاظ
عىل متاسك مجتمعهم وتقدم اليابان ،من
خالل تحويل عملية التعليم من كونها
وسيلة لسرب غور اإلمكانيات الفردية
إىل عملية تساهم يف الوصول لهدف
5
قومي.
العلوم والتكنولوجيا ،الرتبية ،الثقافة،
الرياضة ،كلها أدوات لخدمة املرشوع
القومي الياباين ال��ذي يستمد قوته
وصالبته من وح��دة شعبه ومتاسكه،
وقد أج��اد اليابانيون توظيفها لبلوغ
املراد .فقد تكاثف اليابانيني شعبا منذ
أم��د طويل ،ك��ان له انعكاس ايجايب
عىل اليابان مؤسسات ودولة ،فبعد أن
كانوا يشتغلون عىل شكل مجموعات
يف مزارع األرز ،حني كانت الفالحة هي
املعيل األول ألغلب األرس اليابانية ،صاروا
اليوم يشتغلون يف مؤسسات اقتصادية
وعلمية ،..ضمن وحدات مركبة يكمل

بعضها بعضا ،م�ما يرفع م��ن نسبة
اإلنتاج ،وبالتايل الرفع من وترية النمو
االقتصادي.
تركز سياسة التعليم اليابانية عىل
تنمية الشعور باالنتامء للجامعة وحس
املسؤولية لدى التالميذ والطالب اتجاه
الوطن ،بد ًءا بالبيئة املدرسية املحيطة
بهم ،ففي املدارس اليابانية يقوم التلميذ
عند نهاية اليوم الدرايس بكنس القاعات
الدراسية ،تنظيف دورات املياه وجمع
القاممة؛ وذلك ألن امل��دارس اليابانية
ال تستعني بخدمات عامل نظافة وإمنا
تريب التلميذ عىل تنظيف بيئته الدراسية
واالعتناء بها؛ ويعترب ه��ذا األسلوب
الرتبوي لدى اليابانيني ناهيك عن كونه
يرسخ روح املسؤولية وي��زيك العمل
الجامعي ،فهو كذلك يعد مبثابة قوة
نفسية كابحة للسلوكيات االجتامعية غري
الالئقة اتجاه املجتمع.
من أبهى الصور التي تجسد اهتامم
املدرسة بجعل التالميذ وحدة متناسقة،
وط��رح كل ما ميكنه أن يجعل منهم
عكس ذلك ،هو فرض الزي املوحد عىل

الهوامش
 - 1أدوين رايشاور ،اليابانيون ،عامل املعرفة  ،1989ص184
 - 2بيداغوجيا املجموعات :تقنية تعليمية ،تقوم عىل تشكيل مجموعات صغرية من التالميذ ،التي تكون بدورها جامعة القسم ،وتقتيض وضع التالميذ يف وضعيات
بناء ذايت للمعرفة؛أي جعل التلميذ نشيطا وفاعال خالل عملية التعلم ،وتنطلق من واقعه ،وتجعله يف وضعية تعلم جامعي “بيداغوجيا املجموعات ،منتديات دفاتر
الرتبوية باملغرب”2012 ،
 - 3رايشاور ،اليابانيون ،ص 189
 - 4يحيى بولحية ،البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب من أربعينيات القرن التاسع عرش حتى أربعينيات القرن العرشين تباين املقدمات واختالف النتائج ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة األوىل  ،2016ص .233
 - 5تاكييش هاياين ،تقرير« :الخلفية التاريخية لنقل التكنولوجيا والتغري والتطور يف اليابان»
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التالميذ يف مختلف األسالك التعليمية.
��دريس يرسخ قيمة
فاعتامد
ّ
ال��زي امل� ّ
املساواة بني التالميذ ،ويقلل من مظاهر
الفرقة ،فيتشابهون شكال ،ويسعون
للتميز سلوكا وتحصيال ،يوحدهم مظهرا
زي منسجم متجانس ،عىل الرغم من
اختالف بيئاتهم وطبقاتهم االجتامعية،
ناهيك عن فوائده االقتصادية ،هي إذا
دقة ال متناهية يف التخطيط لزرع القيم
وبلوغ الغايات ،بدءا من الزي املوحد،
مرورا بتنظيف مرافق املؤسسة والحفاظ
عىل النظام والرتتيب ،وانتهاء مبادة
الرتبية عىل األخالق.

 - 2االستفادة من التجارب
الدولية الناجحة

مبجرد أن فتحت اليابان أبوابها ،حتى
قبيل عرص امليجي ،تفطن قادتها لرضورة
االستفادة من التجارب الدولية الناجحة،
فقاموا باختيار نخبة طالبهم إلرسالهم
إىل دول أورب��ا وأمريكا يف إطار بعثات
تعليمية ،حيث قام الشوجن6عام 1860
بإرسال بعثة مكونة من  80ساموراي إىل
الواليات املتحدة ،وأرسلوا بعثة ثانية إىل كل
من إنجلرتا وهولندا وفرنسا ،عامي 1862
7
و.1863
عملت اليابان عىل تطوير نظمها
التعليمية وتعديل مناهجها حتى تخدم
غاياتها وأهدافها ،وحاولت أن تستفيد
قدر املستطاع مام وصلت إليه دول أوروبا
وأمريكا ،مستفيدة من كل ما هو مفيد
عندهم طارحة لغريه ،مع الحفاظ يف
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نفس الوقت عىل هويتها والحرص عىل
عدم الذوبان يف تلك النامذج .وباملوازاة
مع نهج سياسة البعثات التعليمية ،قامت
اليابان بجلب خرباء دوليني واالستعانة بهم،
حيث استخدمت اليابان الخرباء األملان
لتنظيم الجامعات الجديدة واملدارس ،أما
املستشارون األمريكيون .فساعدوا يف إقامة
املحطات الزراعية والخدمات الربيدية ..أما
املستشارون الربيطانيون فقد أوكلت الثورة
اليابانية إليهم أمر تطوير السكك الحديدية
والتلغراف ..وتوىل الفرنسيون أمر الجيش
8
الياباين.
حرص اليابان عىل إحضار الخرباء
األجانب مل يكن بعني االنبهار التام أو
التقليد األعمى ،إمنا كانت سياسة تنم
عن ذكاء كبري وحكمة بالغة ،أحرضوهم
ليستفيدوا من خالصة ما وصلوا إليه ،ثم
يصوغون منوذجهم املتفرد ،حتى أن كل
هؤالء الخرباء واملستشارين األجانب تم
وضعهم تحت إرشاف اليابانيني ،وعملت
الحكومة عىل إنهاء خدماتهم بلطف
مبجرد أن شعر اليابانيون أن باستطاعتهم
9
اإلحالل محلهم.
سياسة إرسال البعثات التعليمية،
كانت سياسة مدروسة ودقيقة جدا
من أولها إىل آخرها ،بدء باختيار النخبة
وإعطاء األولوية للكفاءة ،انتهاء ا بالعمل
عىل تنزيل توصيات ومخرجات البعثات
عىل أرض الواقع ،من خالل منح أفرادها
مبارشة بعد عودتهم مناصب عليا،
باستطاعتهم من خاللها أن يطبقوا ما
توصلوا إليه من نتائج ،فنجحوا بذلك يف
خدمة مرشوع النهضة الياباين.

موري ارينوري ،أحد أف�راد البعثة
التعليمية إىل دولة انجلرتا يف ستينيات
القرن التاسع عرش ،بعد عودته تقلد
منصب وزير التعليم ،فكان بذلك أول
وزير للتعليم يف إمرباطورية اليابان،
وكان إىل جانب تشبعه باملناهج الرتبوية
الحديثة شغوفا بالنظام الجامعي األملاين،
وأس��س امل��درس��ة اليابانية الحديثة،
وتحققت يف عهده مكاسب مهمة،
منها تزايد نسبة املتعلمني وإضفاء
الطابع القومي عىل مبادئ التعليم
10
الياباين.
ظلت اليابان طيلة املدة التي كان
فيها خ�يرة طالبها يف ال��خ��ارج ،تنتظر
عودتهم بفارغ الصرب يك تكمل إعداد
وتنزيل مخططها التنموي اإلصالحي،
والذي يقوم عىل توظيف التقنية الغربية
بلمسات يابانية ،وذلك ال ميكن أبدا دون
أن تكون العقول املوظفة لهذه التقنيات
عقوال يابانية.
أملانيا ،أمريكا ،بريطانيا ،فرنسا ..كلها
دول شكلت بالنسبة لليابانيني وجهة
علمية ،لالستفادة من خرباتهم وتجاربهم
التي قضوا سنوات طوال يف العمل عليها،
واضعا اليابانيون نصب أعينهم هدفا واضحا
وهو البدء مام وصل إليه اآلخر واالنتهاء
مبا سيصل إليهم .باإلضافة إلرسال أفضل
طالبها إىل الخارج ،واالستعانة بخرباء دوليني
لالستفادة منهم ،عملت الحكومة اليابانية
كذلك عىل ترجمة اإلنتاجات الغربية
إىل اللغة اليابانية ،فرتجمت كتبا ملؤلفني
أمريكيني وبريطانيني وغريهم يف مجاالت
مختلفة ،من طب وتكنولوجيا...
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 -3اللغة اليابانية «تعليم
اللغات أ
الجنبية واجب،
والتعليم باللغات أ
الجنبية
جريمة حضارية وقومية».
11
أحمد بن نعمان

ال ميكن لدولة أ ن تنهض دون لغتها
األم ،هذا ما استوعبته اليابان مبكرا،
فعملت عىل االهتامم بلغتها رغم
أنها من أصعب لغات العامل ،ورفضت
كل دعاوى تركها جانبا وإحالل لغات
عاملية غريها محلها ،فجعلت اليابانية
هي اللغة الرسمية لإلمرباطورية ،بينام
اللغات األجنبية هي آليات تواصلية ال
ميكن إهاملها لكن يستحيل أن تبلغ أو

انفتاح اليابان عىل الغرب واستعانتها
تتفوق عىل اليابانية ،قال الدكتور املهدي
املنجرة رحمه الله« :ال توجد أي دولة بخرباء أجانب يف بداية نهضتها لتنزيل
يف العامل انطلقت يف املجال التكنولوجي منوذجها التنموي ،جعلها ملزمة باعتامد
12
اللغات األجنبية يف املرحلة الجامعية،
دون االعتامد عىل اللغة األم”.
لكن رسعان ما أعادت اليابان لغتها األم
الهوامش

 - 6الشوجن :باليابانية  shōgunهو اللقب الذي كان يطلق عىل الحاكم العسكري لليابان منذ  1192م وحتى نهاية فرتة إيدو ( 1868م) ،وللشوجن هيئة
استشارية خاصة به تعرف مبجلس الكبار او مجلس الشيوخ وقد تم تشكيل هذا املجلس يف عام  ،1620والذي يتألف من  4أشخاص من الدامييو الوارثني والذين تناط
بهم مهام :متابعة الشؤون الخارجية للدولة ،اإلرشاف عىل بالط النبالء اإلمرباطوري ،اإلرشاف عىل املؤسسات الدينية ،وكذلك إدارة األرايض واملقاطعات واألمالك األخرى
العائدة للشوجن ,وقد بلغ عدد شواجنة أرسة توكوجاوا خمسة عرش شوجناً حكموا البالد ملدة  265عاماً ،واتخذوا من إيدو عاصمة لحكمهم.
 - 7فوزي درويش ،اليابان الدولة الحديثة والدور األمرييك ،الطبعة الثالثة  ،1994ص 81
 - 8فوزي درويش ،اليابان الدولة الحديثة والدور األمرييك ،الطبعة الثالثة  ،1994ص 83
9 - whitney,j-ibid,p287
 - 10يحيى بولحية ،البعثات التعليمية يف اليابان واملغرب ،ص 720
 - 11أحمد بن نعامن:كاتب و باحث جزائري متخصص يف القضايا اإلسرتاتيجية و الحضارية ،عينه الرئيس اليمني زروال عضوا يف املجلس األعىل للغة العربية بالرئاسة
سنة  ،1998واستقال منه سنة  1999حائز عىل جائزة اإلمام عبد الحميد بن باديس من املنظمة اإلسالمية للرتبية و الثقافة و العلوم بالرباط سنة  ،1992له عدة مؤلفات
يف مختلف مجاالت العلوم اإلنسانية منها الثقايف والسيايس والديني والتاريخي واللغوي والنفيس.
 - 12املهدي املنجرة:املهدي املنجرة ( 13مارس  1933ء  13يونيو  )2014اقتصادي وعامل اجتامع مغريب مختص يف الدراسات املستقبلية .يـُعد حـُجة عربية يف الدراسات
املستقبلية ،وعمل مستشارا وعضوا يف العديد من املنظامت واألكادمييات الدولية .كام ساهم يف تأسيس أول أكادميية لعلم املستقبليات ،وترأس بني  1977ـ  1981االتحاد
العاملي للدراسات املستقبلية ،عرف بدفاعه عن قضايا الشعوب املقهورة وحرياتها ،ومناهضته للصهيونية ورفضه للتطبيع ،سخر املنجرة كتاباته لفضح ما أسامه بـ»العوملة
الجشعة» .وألف املهدي املنجرة العديد من الدراسات يف العلوم االقتصادية والسوسيولوجيا وقضايا التنمية ،أبرزها «نظام األمم املتحدة» ( )1973و « من املهد إىل
اللحد» ( )2003و «الحرب الحضارية األوىل» ( )1991واإلهانة يف عهد امليغا إمربيالية..
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للواجهة ،قال الدكتور شارل عيساوي:
«تم جلب أع��داد كبرية من املدرسني
واملستشارين األجانب ،حيث كانت لغة
تدريس الكثري من املواد الجامعية هي
اللغات أجنبية ،غري أنه حدث تراجع

يف مثانينيات القرن التاسع عرش عن
هذا االختيار ،فتم توفري كتب مدرسية
جديدة وح��ل امل��درس��ون اليابانيون
محل األجانب ،وأصبحت اليابانية لغة
التدريس».13

تركز وزارة التعليم اليابانية يف املرحلة
االبتدائية ،عىل متكني التالميذ من لغتهم
األم ،حتى أنها تحرص يف التوزيع الزمني
لحصص املوادأن تكون الساعات األكرث

للغة اليابانية ،وال يتم إدراج اللغة بحصة األسد من التوزيع الزمني ،حيث
األجنبية يف برنامجها التعليمي إال بعد يبلغ مجموع ساعاتها سنويا 1461
وص��ول التالميذ للسنة الخامسة من ساعة.
التعليم األويل ،كام أن مادة اللغة تحظى
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مقارنة بني تدريس اللغات األجنبية
واللغة اليابانية يف مختلف األسالك
التعليمية
14
النموذج :1
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النموذج :2

15

الهوامش
 - 13شارل عيساوي ،تأمالت يف التاريخ العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل  ،1991ص190
14 - jun oba, Système éducatif au Japon ,institut de recherche pour l’enseignement superieur ,p18
15 - jun oba, Système éducatif au Japon ,institut de recherche pour l’enseignement superieur ,p19
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نالحظ يف النموذج الثاين ازدياد عدد
ساعات تدريس اللغة األجنبية يف املرحلة
اإلعدادية مع التقليل من عدد الساعات
املخصصة للغة اليابانية ،فبعد أن يتمكن
التلميذ من ضبط لغته األم ،يتم تخصيص
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حصص أكرث لتعلم اللغة اإلنجليزية باقي املواد تستهدف تنمية الحس الفني
باعتبارها اللغة األجنبية األوىل يف اليابان .والجاميل لدى التلميذ ،وترسيخ القيم
ناهيك عن اللغات تتنوع املواد الدراسية واألخالق يف معامالته.
بني مواد أدبية وعلمية ،تستحوذ فيها
املواد العلمية عىل نسبة كبرية ،بينام
النموذج الثالث:
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إذا كانت اللغة االنجليزية لغة
العديد من الدول األوروبية ،والفرنسية
تتعدى حدود فرنسا لتتحدث بها دول
أوروبية ككندا وأخرى إفريقية ،وحتى
اإلسبانية والعربية ،فإن اليابانية ال
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تتجاوز حدود إمرباطورية الجزر ،وإن
كان هناك ِمن تشابه بينها وبني الصينية
إال أنه تظل لليابانية خصائصها املتفردة،
مام يفرض عليها أن تبدل جهدا مضاعفا
للحفاظ عىل اللغة اليابانية ،واختيار

وزارة التعليم تأجيل انفتاح التالميذ عىل
اللغات األجنبية ميكن تفسريه برغبتها
يف منح التلميذ متسعا من الوقت حتى
يضبط لغته األم ،خصوصا ألنها من
أصعب لغات العامل.
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إن كانت اليابان لها لغة تتميز بها
مام يفرض عليها حاميتها من الضياع ،فإن
قوة اليابان االقتصادية واحتاللها مراتب
متقدمة عامليا جعال من تعلم اللغة
اليابانية رغبة كل مستثمر وباحث عن
التميز ،عدد الطالب املسجلني يف مراكز
ودورات تعلم اللغة اليابانية يف العامل،
وتم فتح شعبة الدراسات اليابانية يف
عدد من الجامعات األوروبية واآلسيوية.
فتحولت بذلك من مجرد لغة يتكلم
بها شعب اليابان إىل لغة عاملية تفرض
وجودها سنة بعد سنة.
روح الجامعة ،االستفادة من التجارب
العاملية ،والتدريس باللغة اليابانية ،ثالث
مميزات لسياسة التعليم اليابانية ،تحمل
بني طياتها بعدا ثقافيا ،وتهدف إىل نرش
القيم اإلنسانية واالنفتاح عىل العامل،
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وقد جعلت اليابان من تعليمها مخططا
اسرتاتيجيا قوميا ،به ميكنها أن ترفع
من مكانتها الدولية وتقوية اقتصادها
ال��وط��ن��ي ،م��واج��ه��ة ك��ل التحديات
واإلك��راه��ات التي تعرتضها ،مجيدة
استثامر عنرصها البرشي وتوظيف
طاقاتها الشابة لخدمة مرشوعها
التنموي ،مهتمة بكل ما من شأنه أن
ينهض بتعليمها بدءا من توفري امليزانية
الكافية لتلبية حاجياته ،مرورا بحرصها
عىل تكوين املعلمني تكوينا جيدا وانتهاء
بتنزيل أفكارها عىل أرض الواقع من
خالل األنشطة املدرسية والتشجيع عىل
االبتكار واإلبداع.
استوعبت اليابان مبكرا أن التعليم هو
طوق نجاتها وسبيلها للنهوض بحضارتها،
فعمدت إىل إصالحه وتطويره ،ورغم

تباين السياسة العسكرية لإلمرباطوريات
املتوالية وموقفها من الغرب ،إال أنهم
توحدوا يف إميانهم بأهمية التعليم ،فأدى
هذا الرتاكم إىل صياغة نظام تعليمي
قوي ومتميز ،مازال لليوم يتطور وينافس
م��ن اج��ل ف��رض ح��ض��وره يف الساحة
الدولية.
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حوار العدد

والخب�
الدكتور
ري

الخمس
محمد
ي
يقودنا هذا الحوار الخاص والحرصي لمجلة رهانات ،مع الدكتور
العال بجامعة سيدي محمد بن
الخمس ،أستاذ التعليم
محمد
ي
ي
نانس ،والحاصل
عبدهللا بفاس ،وخريج معهد البوليتكنيك باللورين -ي
عىل دكتوراه الدولة ف ي� الرياضيات والطاقة ،إىل رشت�يح مجهري
ألزمات التعليم بالمغرب ،أ
والدوار المنوطة بالجامعة المغربية ف ي�
الكراهات الذاتية والموضوعية المتنامية ف� مجال رث
أك� ارتباطا
ظل إ
ي
بالبحث العلمي وإشكاالته؛ كما رت
الخب� والمستشار لدى
يق�ح علينا ري
الخمس ف ي� هذا الحوار
مؤسسات ومنظمات وطنية ودولية الدكتور
ي
ت
ال�
مجموعة من المداخل نحو إ
الصالح وبعض الحلول الممكنة ي
من شأن اتباع قواعد نز
ت�يلها أن يساهم ف ي� إصالح الوضع التعليمي

مجلة رهانات  :ما تقييمكم لوضع التعليم ف ي�
المغرب؟
د.محمد الخميس  :فيام يتعلق بوضع التعليم يف املغرب،
امل��ؤرشات الدولية تجعلنا يف املراتب األخ�يرة ،رغم ما بذله
املغرب من موارد مالية هائلة جدا ،ومن موارد برشية هائلة،
ورغم كمية املقرتحات ،أو حجم املقرتحات كام وكيفا ،إلصالح
التعليم ،فمن جهة هناك اقتناع عىل أن التعليم أسايس
ورضوري ،اقتناع عىل جميع املستويات ،سواء من طرف
النخب ،أو من طرف القيادة السياسية بكل حجمها وثقلها،
أو من طرف الفاعل االقتصادي ،أو من طرف املشتغلني أصال
بالقطاع ،أو من طرف املغاربة جميعا .فهم يعلمون ،أو متيقنني
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تيقنا أكيدا أن التعليم هو مفتاح املستقبل ،وواقعنا كثري من
اختالالته وهشاشته ،تفرس من خالل واقع التعليم.
لكن ميكن أن أقول ،هناك ثالث محطات أساسية كربى
هي املفاتيح التي متدنا بقراءة للتعليم باملغرب :املحطة األوىل
كانت قبل مجيء االستعامر .ال ننىس أن املغاربة كانوا واعون
بأهمية التعليم ،وكان التعليم ما يسمى بالخصويص اآلن هو
الذي كانت تنظمه وترشف عليه كثري من هيئات العلامء ،ومن
األرس ذات البع الثقايف واالهتامم العلمي تاريخيا .بل الحركة
الوطنية بعد ذلك احتضنت هذه املدارس التي سعت فرنسا
أن تضع منوذجا مركبا من ثالث مستويات للتعليم املغريب،
وهناك بدأ أول عطب ،بحيث أن فرنسا جعلت النبغاء والنبهاء
واألذكياء من تالميذتنا يلتحقون بتعليم «مدين» أي تعليم
ترشف عليه السلطات املستعمرة ،وكانت تنظمه ،وبه كانت
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تكون نخب املغرب يف الجانب التقني لخلق التوازن أوال يف العامل القروي ،الخريجني باملدارس العليا بفرنسا عىل
مستقبال ،وتعليم أصيل أو هكذا سمي ،بحيث ك��ان امل��ت�ضرر األول يف هذه سبيل املثال ال الحرص.
وهو تعليم امتداد للنظام التقليدي املرحلة ،ولتوسيع قاعدة االستيعاب
العطب الثاين هو عطب التعريب،
والتكوين والتأطري يف مجال املدينة.
تاريخيا.
أنا لست ضد التعريب ولست معه ،أنا
إال أنه مل يلتفت إىل إشكاالت يف هذه
مع التعريب إن وضعت آفاقه ومداه،
يف الحقيقة ستكون ه��ذه أول
املرحلة ،وظل الرصاع األيديولوجي هو
وضد التعريب إذا كان نصف عملية،
انتكاسة ،بحيث التحق بهذا التعليم
املهيمن عىل التعليم ،عىل اعتبار أن من
وحقيقة كان الدافع أيديولوجي محض،
كثري من التالميذ الذين ميكن أن نقول
هيمن عىل التعليم هيمن عىل املستقبل
ومن األدلة عىل ذلك الذين رفعوا صوت
كانوا قلييل االستيعاب والفهم ،وجعلتهم
السيايس ،وهنا سيعرف التعليم عدم
التعريب حرص أن يدرس أبناؤهم بفرنسا
يأخذون أو يكونون الرصيد البرشي الذي
االستقرار بسبب هذه الخلفية التي
وأمريكا ،معناه التعريب للمغاربة
سيبنى به من بعد املجال الديني واملجال
حكمت الذين كانوا يصنعون القرار أو
وليس ألبنائنا .ال يعقل أن يكون خيارا
الفقهي وأحوال األرسة ،وكل ما يتعلق
كانوا يؤثرون يف القرار.
اسرتاتيجيا لدى القيادات السياسية دون
بالرشيعة االسالمية .ثم هناك مجال
ثم جاءت املحطة الثانية،إذن العطب أن تطبق هذا الخيار عىل أبنائها ،مثل ما
تقني بني هذا وذاك ،مجال وسيط ،مع
األسف حينام وقع االستقالل ،ورثنا هذا األول عطب أيديولوجي وعدم الحسم يقع اآلن ونشاهده أن كثريا من النخب
االختالل ،بل متادينا فيه ،ومل ننتبه أن يف نوعية االستقطاب والتصنيف ،أعترب السياسية تدعي أنها تدافع عن املدرسة
مجاالت حيوية كان ميكن أن توجه لها أن التوجيه املدريس كان به خلل فكان املغربية ،لكن أبناءها يدرسون يف كل
العقول أو ميكن أن نسميه املتفوقني من عندنا إذا تساوى التفوق عند التلميذ أو املدارس إال املدرسة املغربية ،يف الحد
تالميذتنا وتلميذاتنا ،بحيث أصبح التقني التلميذة بني علمي وأديب ،يحسم أن يوجه األدىن التعليم الخصويص ،ولكنني أعترب
ميتص خربات الوطن ،ونحن نعلم أن علميا ،وهكذا كثري من القطاعات ذات التعليم الخصويص نوع من االمتداد
التقنيات أو املجال العلمي رضوري ،لكن الفاعلية وبناء املجتمعات كالفلسفة ،للتعليم العمومي اللهم إذا اعتربنا بعض
ليس بالشكل الذي بني به هذا االختيار ،علم االجتامع ،املجال الحقوقي ،املجال التكاليف واملصاريف التي أصبحت ترهق
مبعنى أن اإلدارة املغربية ،أن املجال االقتصادي ،املجال السيايس مل يعرف املغاربة الذي كان يف متناول رشيحة
كبرية وعريضة جدا ،أصبح اآلن
السيايس أن املجال االجتامعي،
هناك رشيحة اجتامعية تنادي
أن املجال االقتصادي مل يكن
كثيف،
أيديولوجي
اع
رص
ل
تعرض
التعليم
أن ه��ذا مكلف ،وأصبح عبئا
يذهب إليه املتفوقون من أبناء
حسم
من
أن
السياسية
اءة
ر
الق
كانت
بحيث
جديدا عليها ،ولكن هذه نقطة
التعليم ،وك��ان عنوان النجاح
تميل
قاعدة
يكون
أن
استطاع
التعليم
معركة
أخرى تخرج عن جانب تقييم
االجتامعي والنجاح ال��درايس
أ
إىل اختياراته اليديولوجية.
الوضع يف التعليم.
الطبيب واملهندس ،ومن هنا
كانت أول اختالل عرفه املغرب.
أصبحنا أمام عودة لعناوين
متعددة وم���دارس متعددة،
رغم ذلك ميكن أن نقول بأن
مدا وزخام للتالميذ املتفوقني ،وسنجد
وأصبحنا سوقا مفتوحا يف مجال التعليم
هذه املرحلة ،عىل قلة من كان يلتحق
أثاره أننا يف مرحلة معينة أصبحنا نسلم
بعد هذه املعركة التي سميت مبرحلة
بالتعليم ،فقد بذل املغرب جهودا جبارة،
األمور اإلدارية إىل الكفاءات التقنية أي
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التعريب والتي أجهزت عىل أجيال مؤهالته وتجربته وخربته ،ولكن ضمن شديد ،التعليم تعرض لرصاع أيديولوجي
بكاملها ،بحيث خرسنا املستوى ويف نفس تصور موحد وإط��ار مرجعي موحد ،كثيف ،بحيث كانت القراءة السياسية
الوقت خرسنا املضمون وتخرج جيل واألمر الثالث هو فرصة اللغات لجميع أن من حسم معركة التعليم استطاع
صعب عليه أن يشتغل عليه مبارشة ،األبناء ،بحيث أنه ب��دأت بعد دراسة أن يكون قاعدة متيل إىل اختياراته
ظل لسنوات وهو يتصارع ويعاين من متعددة ،نكتشف أننا قد نصل إىل السنة األيديولوجية ،العناوين كثرية ال داعي
الهشاشة يف مجال اللغة ،ويرمم ما ميكن اإلشهادية ،أي السادسة من االبتدايئ للتفصيل فيها ،بني التيارات التقليدية
ترميمه بالتكوين الخاص عىل لغات ولدينا تالميذ ال يتسطيعون أن يقرأوا املحافظة وتيارات يسارية ،كان يفرضها
متعددة ،إذ اكتشفنا أننا بلدا يقع يف نصا فام بالك أن يتمكنوا من فهمه ،إذن السياق العاملي وتيارات ليربالية ملا؟ ،عىل
جغرافيا تفرض لغات متعددة ،وتفرض ورش التعليم وقع اجامع عىل أنه عطب أية حال كان رصاعا أيديولوجيا حادا وال
انفتاحا لغويا ،وأصبحت املعركة هل كبري ،أنه خلل كبري ،أنها منظومة تعاين زالت أث��اره لحد اآلن ،كلام فتح ورش
التعليم كلام استحرضنا هذه
سنستمر يف هذا الخيار.
الكل يدعي أنه يجب أن يكون لدينا تعليم ال�صراع��ات وه��ذه الخلفيات،
اآلن نحن يف مرحلة ثالثة،
تتفاوت مستويات التعبري عنها،
ميكن أن نقول خرجنا بإيجابية حديث ولكن بهوية وطنية وبأصالة وعمق
لكنها حارضة وتسكننا ،ال أقول
واحدة ،رغم ما يقال عن القانون
مغر�.
تاريخي ب ي
بني الحداثة واألص��ال��ة ،الكل
اإلط��ار ،ميكن أن يكون إحدى
يدعي أنه يجب أن يكون لدينا
األرضيات التي ميكن ننطلق منها
تعليم حديث ولكن بهوية
مستقبال إذا وضعت نصوص
من كثري من الهشاشة ومن الثغرات ،بذل وطنية وبأصالة وعمق تاريخي مغريب ما
تنظيمية إيجابية ومتوازنة ،ولن تقتل
املغرب إمكانات مالية وال زال يبذل ،لديه هي املنطقة وما هو حجم هذا التغيري
روحه ومعناه ،لكن الذي أخشاه ،أن
بنية تحتية ،ولكن العنرص البرشي الذي وحجم هذا الثبات؟ هذه التفاصيل
التعليم باملغرب ،يف نفس الوقت توجد
هو محطة اهتامم مل نصل به إىل املستوى ممكن أن نقول أح��د األعطاب التي
ثالث إرادات ،طبعا هناك إرادة ملكية
أو املعايري املطلوبة يف الدول املشابهة ولدت قصورا يف إصالح التعليم.
التي نصت عليها مجموعة من الخطب
لنا ،أو املقرتبة لنا ،إذ يف مجال التعليم
األمر الثاين ،امل��وارد البرشية :بكل
وتتجىل يف دمج التعليم األويل وإنقاذ
هناك بعض الدول اإلفريقية التي كانت
نزاهة ورصاحة ،اختيار وظيفة التعليم
الطفل مبكرا ودمجه يف منظومة التعليم
أقل منا مستوى ،ولكن يف ظرف خمس
باملغرب ،إذا كان يف مرحلة ما ،مبني عن
وإنهاء هذا التشتت وهذه الفوارق بني
وعرش سنوات حلت هذه املعضلة ،يبقى
القناعة والرغبة يف مزاولة هذه املهنة
فرصة تلميذ املدينة وتلميذ القرية أو
األمل رهني للمستقبل.
وه��ذه املهمة ،فإنها يف مرحلة أخرى
العامل الحرضي والعامل القروي.
كانت فرصة لكسب العيش والشغل
مجلة ره��ان��ات  :م��ا أ
الس��ب��اب
نعلم أنه من العدالة االجتامعية ومن
فقط ،وبالتايل جسم كبري أو ال بأس به
رت
العدالة يف التعليم الولوج مبكرا للتعليم الكامنة خلف القصور الذي يع�ض
ف من رجال التعليم ،التحق بالتعليم إما
األويل الذي مل يكن ميس جميع أبناء
الص�لاح��ات التعليمية �
ت���وال إ
ي
ي صدفة ،حادثة سري ،أو رغبة يف العيش
املغرب ،ثانيا إنقاذ ما يسمى بالتعليم المغرب؟
وظروف العمل ،ثم بعد ذلك ميكن أن
العتيق من خالل إدماجه واالستفادة من
د.محمد الخميس  :يف نظري وبرتكيز تقع قناعات ،وتتغري القناعات ،ولكن
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يف األصل ،جزء ال بأس به ممن اختار
مهنة التعليم مل يخرتها عن قناعة ،وإمنا
كانت إما تحت رغبة الحاجة أو لظروف
اجتامعية ما .إذا امل��وارد البرشية ،إذا
كان يف كثري من الدول تستشعر عظمة
املسؤولية والحسم يف القيام بها برغبة
وشغف وأمانة ،فإن كثريا ممن اختار
التعليم اختاره بقناعة ،ولكن جزء ال بأس
به مل يخرت التعليم ،وإمنا اختارته ظروف
العيش التي مر بها.
األم��ر الثالث (أو ال��ق��ص��ور) ،هو
أمر أصاب التعليم ،خصوصا الثانوي
والجامعي ،يف صميم مفصله ،وهو غياب
العقل النقدي ،وهيمنة مرحلة من
التعليم عىل الحفظ بدل الفهم ،ونحن
نعلم أن ما يكتسبه التلميذ يف االبتدايئ
واالعدادي والثانوي ،هو الخزان والرصيد
الذي سنستدعيه يف التكوين الجامعي
أو يف مرحلة التكوين التقني ،أو يف أي
مرحلة من التكوين بعد الباكالوريا ،ولذا
هذه املراحل تركز عليها الكثري من الدول
بيشء من الجدية والرصامة ،وتعتربها
مرحلة أساسية يف تكوين التعليم ،خاصة
املراحل الثانوية ،فحينام توجهنا إىل
إفراغ كثري من املقررات من مضمونها
العلمي املبني بحكمة ،بحيث أننا
سنجد أن الرياضيات تعرضت إىل إصالح
وتغيري ،وإصالح وتغيري ،كان هدفه دامئا
هو التخلص مام سمي بالدروس الصعبة
وتبسيط املقرر واالعتامد عىل الحساب
ب��دل املنطق ،وع�لى فهم املشكالت
وإدراك بنائها وتصميمها ،كذلك قس
عىل ذلك مواد الفيزياء ومواد العلوم
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الطبيعية ،ولكن أيضا حتى املواد األدبية،
مجلة ره��ان��ات  :بعد م��رور
وخاصة امل��واد االجتامعية ،التاريخ أرب���ع س��ن��وات ع�لى وض��ع ال��رؤي��ة
ال رت
والجغرافيا.
س�اتيجية ،هل ترى أنها بدأت
إ
أ
تحقق اله���داف المتوخاة منها
هذه املواد أصبحت يف حس التلميذ
؟
والتلميذة بأنها غري مهمة للمستقبل
وبدأنا نجد أنفسنا أمام تالميذ حينام
د.محمد الخميس :إذا اعتربنا أنها
يتصورون أنهم سيتوجهون علميا ،وطبعا ساهمت ويرست وضع القانون اإلطار،
حتى النسق ساعد يف ذلك ،يبدأ العزوف فقد حققت هذا الهدف .ميكن أن نقول
املبكر عن التحصيل يف اللغات ،وعن بأن كثري من تقارير بعض الخرباء كانت
التحصيل يف مواد العلوم االجتامعية ،مفيدة جدا .لكن السؤال :هل حجم
ناهيك عن الكره العلني أحيانا للفلسفة ،املوارد املالية والبرشية التي رصدت لهذه
ألن��ه أت��ت مرحلة يف املغرب اعتربت العملية تناسب ما تم اقرتاحه؟ هذا يبقى
الفلسفة تساوي الضالل ،وهذه كانت للخرباء .يف اعتقادي أن يف آخر املطاف،
إحدى الكوارث عىل عقل التلميذ املغريب ،بدل أن تكون اختيارات اسرتاتيجية كربى
ال��ذي أصبح عقال مييل إىل التسليم ،هيمنت أحيانا عليها بعض التفاصيل
أو مبني عىل االستسالم ،عقل مييل إىل التقنية أكرث من البعد االسرتاتيجي ،كان
الحفظ ،عقل عاجز عن بناء السؤال الهدف هو وضع رؤية اسرتاتيجية ،وليس
والنقد ،عقل ال يتمتع بالقدرة عىل الشك فقط اقرتاح إجراءات عملية وتقنية هنا
واالعتبار ،عقل يصعب عليه املالحظة ،أو هناك ،ألننا نعلم أننا حني تكون لدينا
وبالتايل كل العنارص األساسية لخلق فكر رؤية اسرتاتيجية واضحة فإنه لن تنقص
متميز ،أو لخلق عقل مستقل للمستقبل الوسائل واالمكانات والتفاصيل التقنية
مل نوفرها ،هذه التوابل األساسية يف بناء النجاحها.
التلميذ قبل مرحلة العبور إىل التعليم
لكن عىل أي حال ،إذا افرتضنا أننا
الجامعي كان فيها كثري من القصور،
قد وضعنا خطة اسرتاتيجية ،ميكن أن
وال زال هذا القصور حارضا نلمسه يف
نقول أن الحركة الوطنية تاريخيا كانت
الكتاب امل��دريس ،نلمسه يف املنهجية
لديها رؤي��ة اسرتاتيجية ،رؤي��ة تجعل
التي تعتمد عىل كم من املعلومات
التعليم يبني السيادة املغربية والهوية
دون القدرة عىل التحليل .فهذه إحدى
الوطنية ،تجعل التعليم يعمق استقاللية
األعطاب التي أصابت يف مكمن ،أو هي
املغرب وصناعة مستقبله ،وكان حراكا
كامنة يف منظومة التعليم وهي التي
فكريا ونقاشا عميقا يف املجال ،وهذه
تولد وتخلق قصورا وعجزا عن املتابعة
من سيامت االسرتاتيجية .حينام نتحدث
يف املستقبل.
عن رؤية اسرتاتيجية ،معناه أننا نتحدث
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مساحة زمنية ممتدة ،نتحدث عن بإبداعنا .إذا كان هذا هو شغل هذه
مجلة رهانات  :ف ي� ظل التنامي
الم�ايد للعروض التعليمية �ف
تز
املنعطفات الكربى إلص�لاح ورش ما ،املؤسسة ،فسيكون هذا إيجابيا ،نحن
ي
نتحدث عن خيارات مناسبة ملجتمع ما ،نعلم أن وزارة الرتبية والتعليم جسم القطاع الخاص ،هل ترى أن تنصل
ف
توف� خدمة
نتحدث عن بناء مستقبل وعن أجوبة كبري جدا من ناحية املوارد البرشية ،من الدولة من مسؤوليتها ي� ري
ألسئلة املستقبل وألجيال املستقبل ،ناحية املجتمع املرتبط به ،نحن نتحدث عمومية ف ي� مجال التعليم لصالح
الذي يهم اآلن ،هو أننا أمام مؤسسة عن ماليني التالميذ ،وعن مستويات القطاع الخاص كفيل بتجاوز أزمات
مبوارد برشية تفكر ،وهي متحررة من وأعامر متفاوتة ،نتحدث عن خريطة التعليم ف ي� المغرب ؟
اإلجراء اليومي الذي يستنزف الوزارة ،تشمل املغرب من شامله إىل جنوبه ومن
د .محمد الخميس  :أخ�شى أن
ألنه ولألمانة ،فمديري األكادمييات يف رشقه إىل غربه ،هي بنية برشية ضخمة
يتمزق النسيج االجتامعي ،تبعا لتمزق
الجهات أحيانا أمامهم ملفات مستعجلة جدا ،موارد مالية كبرية جدا ،الرشيحة
النسيج التعليمي ،هذه إحدى املخاطر
تجيب عىل ما هو يومي ،توفري املقعد االجتامعية املعنية بها كبرية جدا ،عىل
يف املستقبل ،بلغة أوضح ،املغرب أصبح
لكل تلميذ ،القاعة لكل قسم ،املدرسني سبيل املثال فإنه يف كل جهة ،لو أخذت
منفتحا عىل الكثري من ال��دول ،بحيث
لجميع املستويات ،الخريطة
أنشأت الكثري من املؤسسات
املدرسية ،املناهج ،الربامج،
ترفرف أعالمها فوق البنايات،
املواد.
ولكن ف� أ
الصل ،جزء ال بأس به ممن اختار يدرس فيها األبناء بكلفة مالية
ي
يخ�ها عن قناعة ،وإنما هائلة جدا ،وليس للوزير وال
أم��ام��ك ج��زء ه��ائ��ل من مهنة التعليم لم رت
ل��ل��وزارة أي حضور أو سلطة
البنية االجتامعية التي تحتاج كانت إما تحت رغبة الحاجة أو لظروف
إىل تنظيم لها ،إىل مدخالت
عىل هذه املؤسسات ،فاملقررات
اجتماعية ما
وم��خ��رج��ات ...إذا ال ب��أس أن
مقرراتها ،أي مقررات الدول التي
تكون لدينا مؤسسة متحررة
أنشأت هذه املؤسسات ،دون
من هذا اإلكراه اليومي ،ولكن
أدىن حد من االلتزام مع املغرب
يجب أن يكون اشتغالها فعال
فيام يتعلق بالهوية الوطنية،
اشتغاال ،أوال ينطلق من حاجيات املغرب
بالثوابت املغربية ،مبعنى أنها هجرة
مثال جهة فاس -مكناس ،ربع الساكنة
األساسية ،يجيب عىل أسئلة املغرب،
داخلية دون أن نشعر ،فهذه املؤسسات
معني بالعملية التعليمية الرتبوية ،يعني
أسئلة أبنائه ،وينظر لرؤية مستقبلية ملا
تأخذ أبناءنا يف سن مبكرة وأتساءل :هل
من أربعة هناك واح��د تحت إرشاف
هو آت ،مبعنى آخر أن هذه املؤسسة أي
هذا خيار اسرتاتيجي؟ أن تكون طبقة
وزارة الرتبية والتعليم ،بلغة أخرى هناك
املجلس األعىل للتعليم لنتحدث بوضوح،
اجتامعية ال تعرف من املغرب إال هواءه
ثقل لهذه ال��وزارة ،ثقل دميغرايف ،ثقل
إذا كان سيكون شغله هو التفكري يف
وسامءه وماءه ،ال يهمها تاريخ املغرب ،ال
وظيفي ،ثقل املهام ،ثقل املؤسسات،
التعليم يف مدى زمني أبعد ،هو قراءة
البنية االجتامعية ،ال فيام يشتغل املغرب،
تدبري البنيات ،وبالتايل ال بأس أن تكون
تجارب وما ينجز لدى الدول التي عاشت
اللهم إذا نظر إليه يف املستقبل أنه بلد
لدينا مؤسسة ،مجلس مستقل من هذا
ظروفنا واختارت االختيارات الخاصة بها
لرشكة لالستثامر وكسب الرثوات والعيش
الثقل ومن هذا اإلك��راه لإلجابة عن
ونجحت ،ألنه ال بأس من قراءة تجارب
يف رفاهية ،هذا الخطر األول.
املستقبل.
اآلخرين لكن بخصوصيتنا ،ببصمتنا،
مجلـة رهانـات
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ال أتحدث هنا التعليم الخصويص ،ألن أبعاد ،بعد محيل ،يعني كيف يكون بأي معيار ومقياس يتم تحديد األمثنة،
التعليم الخصويص هو امتداد للتعليم مغربيا ،يف نفس الوقت كيف يدرك اللهم إال إذا كنا أمام رشكة مبنطق الربح
العمومي ولكن له معضلة أخرى من نوع جواره اإلقليمي االفريقي ،وكيف تكون والخسارة ،حقيقة يقدم بعض الخدمات
آخر ،إذن األزمة األوىل هي هذه املدارس لديه شخصية عاملية ،أي يستطيع أن املحدودة جدا املتعلقة مبنسوب العنف،
منخفض داخل هذه املؤسسات،
التي بدأت تنشأ بكربى املدن
قد يكون هناك مستوى من
املغربية التي تؤثر يف االقتصاد
اللغات ال ب��أس به جيد ،قد
والثقافة واالجتامع والرياضة
ن
(الرباط ،الدارالبيضاء ،القنيطرة ،ناهيك عن الكره
العل� أحيانا للفلسفة ،تكون هناك درجة من النظافة
ي
أ
ف
أكادير ،طنجة ،)....هذه املدن لن اتت مرحلة ي� المغرب رب
اعت�ت الفلسفة والرعاية ،مبعنى ال�شيء الذي
بدأت تنشأ فيها فئة اجتامعية تساوي الضالل ،وهذه كانت إحدى الكوارث خرسناه يف املدرسة العمومية
استثمرت فيه هذه املؤسسات
خاصة تدرس وهي غريبة عن
المغر�
عىل عقل التلميذ
بي
دون أن متر إىل املضمون ،يعني
املغرب ،املدرسة البلجيكية،
ضمنت لنا فضاء ليس فيه عنف،
امل��درس��ة ال��روس��ي��ة ،املدرسة
قد ال تكون فيه مخدرات ،قد ال
الفرنسية ،املدرسة األملانية،
يكون فيه منسوب من التسيب،
املدرسة اإلسبانية ،معناه أننا
ننشئ أجياال ترتبط مع املغرب بالكنية يتعايش بسالم إذا اقتىض األمر ،بحريته وقد يكون فيه حظ ال بأس به من اللغة
واألرسة ولكن ال تقتسم معه ال ثقافته وثقافته بالدفاع عن هويته ،ولكن وإذا فشلنا يف إنقاذ املدرسة املغربية
وال فكره وال هويته ،وال تاريخه ،وهذه شخصية تعيش يف العامل وتهيأ للعامل ،من هذه األزم��ات األرب��ع التي أرشت
إذن األزمة الثانية :هل يستطيع تعليمنا إليها «العنف داخل املدرسة ،املخدرات
إحدى األزمات.
اآلن أن ينترص يف معركة الفهم ،وقدر من التي تهدد أبواب املدرسة وبدأت تلج
األزمة الثانية ،هو أننا لحد اآلن مل
الحفظ ،ولكن الرتتيب عندي مهم جدا ،إليها ،منسوب اللغة ،معركة الحفظ أم
نجب عىل السؤال التايل ،هو إشكال
عىل حسب تجربة وكتابة ابن خلدون أن الفهم.»..
كبري ،هل سنبني منظومة تعليمية
الحفظ والفهم ظال يتصارعان يف الفضاء
ه��ذه بعض األزم���ات التي تهدد
تربوية ترفع من شأن الفهم قبل الحفظ
االسالمي ويشتبكان ،فكلام انترص الفهم
املدرسة العمومية وهي التي شجعت
أم ستعتمد الحفظ وقد يأيت الفهم وقد
كلام كان لدينا ابن رشد ،وكلام انترص
نسبيا أن تكون لدينا مدرسة خصوصية،
ال يأيت ،كثري من األعطاب التي يعاين منها
الحفظ ،كلام ك��ان لدينا شخص آخر
وال بأس أن تكون هذه املدرسة ،هي
عقل الرجل وعقل املرأة املغربية سببه
منغلق.
ليست نقصا وال عيبا ،ولكن يجب أن
منظومة التعليم التي مر منها والتي
األزمة الثالثة ،هو التعليم الخصويص ،تكون ،حينام يقال رشيك ،ال يبدو يل هذا
مألته مبعلومات دون أن متنحه القدرة
عىل التفكيك ،عىل الفهم عىل االستيعاب ،ما هي القيمة املضافة التي قدم للتعليم املفهوم واضحا وعمليا وجريئا ،فعندما
مبعنى أن األزمة الثانية تتعلق بجودة باملغرب؟ ،ال زال يعتمد عىل امل��وارد نتحدث عن الرشاكة ،أين هي الوظيفة
التعليم وليس التعليم ،ألننا نعلم أننا البرشية للتعليم العمومي ،ال زالت ترتفع االجتامعية للمدرسة الخصوصية،
اآلن نصنع مواطنني البد لهم من ثالثة كلفته كل سنة ،وال يجيب عىل أسئلة بلغة أخرى ،كم تساهم يف تأطري أبناء
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حوار العدد :

تقييم وضع التعليم بالمغرب والرؤية رت
الصالح
االس�اتيجية ومكامن القصور وممكنات إ

الفقراء وتسجلهم مجانا ،ما هي النسبة
بالتحديد ،ال ميكن أن نحقق فقط األرباح
يف هذا املجتمع وأن ننظر إليه كسوق
لبناء الثورة ،أين هي املسؤولية األخالقية
واالجتامعية للمؤسسات الخصوصية
يف مجال العامل القروي الذي يعاين من
الهشاشة ،مبعنى أننا أمام أزمة ،التعليم
ليس سوقا وليس استثامرا وإمنا هو بناء
مجتمع ،ومن أراد أن يكون له سوق
واستثامر ،فالبد من دفرت تحمالت وأن
تكون الدولة حارضة من ناحية الواجبات
واملسؤولية والحقوق.
مجلة رهانات :نظرا للصعوبات
ت
ال� رت
تع�ض التحكم ف ي� اللغات ف ي�
ي
ين
المتعلم� ،هل تعتقد أن
صفوف
خيار التدريس باللغات سيكون
اي��ج��ا� ع�لى التحصيل
ل��ه وق��ع
بي
الدراس؟
ي
د.محمد الخميس  :فيام يتعلق
ب��س��ؤال ال��ل��غ��ات ،امل��وق��ع الجغرايف
والتاريخي للمغرب ،هو تاريخ إغناء
وتنوع ،املغرب ال ميكن أن يكون إال
دول��ة متعددة اللغات ،موجود عىل
بوابة أوروبا ،يطل عىل الواليات املتحدة
األمريكية ،لديه عالقة بإفريقيا ،ال ميكن
أن يكون دولة اللسان الواحد ،وسبب
آخر ،ال توجد دولة اآلن ،باستثناء بعض
ال��دول امل��ع��دودة عىل األص��اب��ع ،التي
تستطيع أن تفرض وجودها االقتصادي
والثقايف والسيايس واالجتامعي وهي
تعتمد عىل لغة واح��دة .إذا يجب أن
نتيقن أن الحاجة إىل التمكن من اللغات
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خيار اسرتاتيجي ،بل يفرض نفسه دون
أن تكون إرادة الدولة فيه ،من يدعي
أن الدولة شجعت دراسة االنجليزية أو
االهتامم بها.

الثقافة ،أو الكتاب الذي يعتمد اللغة
العربية ،مبعنى لو أردنا أن ننترص للغة
العربية هناك عرشات الطرق ،غري أن
نأخذ التعليم أس�يرا يف هذه املعركة،
وأن نجعلها قضية للمزايدة ولالستفزاز
املتبادل «البوليميك» ،لو أردنا أن نجعل
للغة العربية مكانة ،أنا اطلعت عىل
برامج اللغة العربية داخ��ل البعثات
وخاصة البعثة الفرنسية ،يف نظري تحرتم
اللغة العربية ،أحيانا أكرث مام تحرتمها
مدارسنا ،من حيث عدد الكتب ،وتعتمد
منهجية أفضل مام نعتمد عليه ألننا يف
اللغة العربية قدمنا علومها عىل لسانها،
مبعنى آخ��ر قبل أن يتمكن تلميذنا
من اللغة العربية ،أغرقناه يف قواعد
النحو واإلع �راب والتفاصيل يف البالغة
والبيان والعروض ،ويف الشعر الجاهيل
وما أدراك ما هو ،ثم العرص الوسيط
والشعر العبايس واألندليس واألم��وي،
بحيث عناوين كثرية ،حتى جعلنا بيننا
وبني اللغة العربية حواجز بل حجابا
مستورا.

يف املراحل األوىل ،لقد كان خيار
املغاربة ،بحسهم بذكائهم بتجربتهم
بفطنتهم باحتكاكهم بانفتاحهم شعروا
أن اللغة االنجليزية لغة رضوري��ة
للمستقبل ،ورضورية للعلم ،ورضورية
للتجارة ،وأن هذه اللغة هي مفتاح زيارة
العامل ،وبالتايل كل دبر أمره يف التمكن من
هذه اللغة ،يف التعلم مبقدار منها ،اللغة
االسبانية يحكمنا التاريخ والجوار ،واللغة
االسبانية ليست لغة إلسبانيا فقط ،وإمنا
مفتاح ألمريكا الالتينية ،اللغة الفرنسية
لها رصيد تاريخني هناك عالقات جيو
اسرتاتيجية ،عالقات اقتصادية ،مصالح.
إذن ،اللغات ستكون عامل إغناء،
للشخصية املغربية عموما ،وللتلميذ
املغريب وللطالب املغريب خصوصا ،لكن
سؤال آخر يفرض نفسه ،مكانة اللغات
املحلية ،اللغة العربية ،اللغة األمازيغية
األصل أن هناك الكثري من الدول
وملا ال الحسانية كرافد من روافد الهوية
خاضت تجربة متكني التالميذ من اللغة
املغربية.
العربية بالصليقة وباللسان العريب املبني
أعتقد بأن هناك معركة وهمية،
الواضح ثم بدأ اإلغناء والتخصص ،فقد
الدفاع عن اللغة العربية وحامية اللغة
وقع خلط بني التخصص يف اللغة العربية
العربية جزء منه داخل املقعد املدريس،
وبني أن تتمكن من قراءة وكتابة اللغة
ولكن كثري منه يف املحيط االجتامعي
العربية وفهم نصوصها ،والتمتع برتاثها
الثقايف ،بلغة أوض��ح ،أين هو اإلعالم
وآدابها وما أنتجته من علم وفكر وحضارة
الذي يستطيع أن يقدم مادة محرتمة
إنسانية عميقة وعريقة ،إذن اللغات
متعلقة باللغة العربية ،سواء يف الفن
نعم ،اللغة العربية ولغات محلية أخرى،
املرسحي ،أو الفن السيناميئ ،أو دور
هناك أعطاب يف األدوات ،هناك خلل يف
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التفكري ،بحيث نعترب أن الوعاء الوحيد
هو القسم ،بينام يبقى هو أحد األوعية
التي ميكن أن تقدم فيها اللغة العربية.
فهذه معركة ،أوال يجب استيعابها
واالستفادة من أدوات ما أنتجته اللغات
األخ��رى يف عمليات التدريس ،فأنت
حينام تنظر إىل كتاب اللغة الفرنسية
أو االنجليزية ،تجده كتابا جميال منفتحا
منرشحا مندمجا مع عرصه ،حينام تنظر
إىل كتاب اللغة العربية تجده حزينا
كتابا خ��ارج التاريخ ،س��واء يف اختيار
املادة واملضمون ،مبعنى قبل الحديث
عن اللغة العربية ،أين هي الكفاءات
التي تستطيع أن تعيد لنا حب اللغة
العربية ،أن متتعنا وترفع من ذوقنا يف
اللغة العربية ،بالقصة الجميلة املنتقاة،
باملوضوع الجميل ،باللغة السهلة،
وطبعا نحن نتحدث يف منظومة التعليم
االبتدايئ واالعدادي والثانوي ،بالكتاب
املحبوب املؤلف مبهنية وبطريقة يرشف
عليها خرباء متعددون إىل جانب خرباء
اللغة والجامل والفن ،ال بأس أن تكون
هناك ملسة من خ�براء علم االجتامع
والعلوم االجتامعية ،التاريخ والجغرافيا
ومل��ا ال الفلسفة وأيضا ال�تراث كيف
نستحرضه بذكاء يف هذا الكتاب ،وأال
نستدعي اللحظة التاريخية التي كنا فيها
متخلفني كساىل ،نستحرض هذه النصوص
التي بدل أن ترتقي بعقل تلميذنا ،أحيانا
تزيده انتكاسة عىل انتكاسة وجهال عىل
جهل.
مجلة رهانات  :ف ي� ظل التنامي
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تز
الم�ايد للعروض التعليمية ف ي� الواقع يفرض غري ذلك.
القطاع الخاص ،هل ترى أن تنصل
املسار التاريخي والسياق الذي
توف� خدمة
الدولة من مسؤوليتها ف ي�
ري
نذهب إليه يفرض هذا الخيار الثالث،
عمومية ف ي� مجال التعليم لصالح
حبذا لو فكرنا فيه مبكرا قبل فوات
القطاع الخاص كفيل بتجاوز أزمات
األوان ،أو قبل ارتفاع الكلفة وقبل تعميق
التعليم ف ي� المغرب ؟
األزمة ،هذا الخيار الثالث الذي هو عبارة
محمد الخميس  :يف بداية األمر ،عن تعاونيات يف التعليم ،يرشف عليه
تاريخيا كان التعليم الخاص كام أرشت يف أناس يحددون فيه الكلفة التي تستقيم
مرحلة االستعامر وقبله ،كان هو األصل وتستجيب للقدرات الرشائية وقدرات
يف تعليم املغرب ،وهذه يجهلها كثري األرس املغربية ،ألننا حقيقة لدينا أرس
من املغاربة والناس غري املتخصصني ،ثم مقتنعة قناعة تامة أنها مستعدة أن
جاء االستعامر وبنى التعليم العمومي تؤدي أقل من التعليم الخصويص وأكرث
ألهداف معينة ،بعضها صائب وخدم مام تؤديه للتعليم العمومي الذي هو
املغرب يف جوانب ،وبعضها أثر عىل ال يشء ،اقتنعت كثري من األرس أنها
مستعدة أن تضحي بجزء من راتبها بجزء
مسار املغرب.
من اقتصادها من معيشتها قصد جودة
اآلن ،هل يعلم كثري من املغاربة أن
عالية يف التعليم ،وقد خيضت تجارب يف
كثريا من مؤسسات التعليم العمومي
هذا الجانب ،تم تدبري هذه املؤسسات
مغلقة ومعطلة كبنايات ،أنفقت عليها
املغلقة اآلن أو شبه املغلقة يف كثري من
املاليري ،وعاؤها العقاري ماليري ،ومل
الرتاب الوطني ،هناك مؤسسات تعليمية
نستطع أن ننتج تصورا آخر غري التعليم
يتم تدمريها مجانا ،وهدر أموالها مجانا،
الخصويص والتعليم العمومي ،هناك دول
هي مغلقة ،دون إضافة بنايات أخرى،
تتحدث عن تجارب متعددة ومتنوعة يف
ودون إسمنت آخر ،فقط تسلم هذه
تدبري التعليم ،مبعنى إىل جانب التعليم
املؤسسات إىل خرباء ،إىل كفاءات ،إىل
العمومي والخصويص ميكننا أن ننشئ
من يستطيع إدارتها ،طبعا وفق دفرت
قطاعا ثالثا يف التعليم ،وهو التعليم
تحمالت واض��ح املعامل ،بأهداف غري
بالتعاونيات ،وهذه التجربة خاضتها كثري
ربحية ،لتكون مثل منوذج «مؤسسات»،
من الدول األوروبية التي تتمتع مبوارد
التي بدون هدف ربحي ،وهي مجال من
وإمكانات هائلة ،واستطاعت أن تبني
مجاالت االستثامرات ،إذن هذا خيار من
تعليام جيدا ورائدا ،ولكن وسيطا .بلغة
الخيارات أو أحد العروض التي ستطرح
أخرى ،إذا تتطوع كثري من اآلباء وأنجزوا
مستقبال ،ماذا لو أجبنا عنها مبكرا ،طبعا
جمعية –هناك من سيأيت ليقاطع ويقول
إذا أردنا أن نحتال عىل هذا املرشوع
بأن هذا رضب ملجانية التعليم لكن
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مل يعد ممكنا وال ميكن أن يطاق مرة بها يف بعض املجاالت وبعض القضايا،
أيضا.
أخرى ،وإما أن نضع نصوصا تنظيمية ويف مواضيع محددة ،ميكن أن تساهم
ال ينقصنا خيال وإب��داع يف مجال
ذكية ،مرنة ،تستوعب اإليجابيات التي يف االصالح.
تنويع النموذج املدريس املغريب ،رشيطة
راكمناها وحققناها ،ألننا ال ننطلق من
ميكن كذلك أن نستفيد مام يتاح
أن يكون هناك إطار جامع ،أن تكون
فراغ ،أمامنا بنيات ال يستهان بها أنفقت
داخل املنظامت الدولية ،حينام نتحدث
هناك م��ادة ،أو م��واد ،متثل اللحمة
فيها املاليري ،أمامنا موارد برشية متفاوتة
عن املؤسسات واملنظامت الدولية،
االجتامعية ،حتى نعيش يف مغرب نعرف
املستوى ولكن ميكن تأهيل وتعويض
ليست رشا مطلقا وال خريا مطلقا ،وإمنا
تاريخه جميعا ،نعرف مكوناته اللغوية
الخلل والنقص فيها وميكن االستفادة من
هي فرص وسوق ميكن أن نستفيد مام
والثقافية ،أي تنوعه الثقايف ،ما هي
كفاءاتها.
يتيح ،ما يقرتح ،أن ننصت له ،ولكن
منظومة القيم التي ستحكمنا جميعا.
ميكن أن نستدعي بعض الخربات ب���إرادة مستقلة وب��ق�رار س��ي��ادي ،أي
مبعنى آخر أن تكون هذه املدرسة جامعة
للمغاربة بغناهم باختالفهم ،بتنوعهم ،الوطنية الهائلة جدا ،التي تم تبديدها قرار سيايس يف التعليم ميلك السيادة
ولكن هناك ما يسمى يف الرياضيات ب وضياعها باملغادرة الطوعية ،وأحيانا وميكن أن يقرأ العواقب ،وهنا أقصد
بإصالح الشق املهارايت التقني يف
«القاسم املشرتك» ،وأن ال يكون
التعليم سببا من أسباب خلق عقل يميل إىل الحفظ ،عقل عاجز عن بناء منظومة التعليم عندنا ،فال ميكن
الفوارق االجتامعية واالقتصادية ،السؤال والنقد ،عقل ال يتمتع بالقدرة عىل أن نتصور تكوينا نظريا عاما
وخ��ل��ق ط��ب��ق��ات اجتامعية الشك واالعتبار ،عقل يصعب عليه المالحظة يف مرحلة الثانوي ثم نتوقع أن
تكون لدينا خربات ومهارات يف
سياسية مستقبال متباعدة فيام
الجامعة.
بينها ،قد تجد صعوبة للحوار
والتعاون والرشاكة ،أي أن نصنع
يف كثري من ال��دول أثبتت
مجتمعات داخل املجتمع.
الدراسات أن بعد سن التاسعة
بظروف ما يسمى بالتقاعد النسبي،
إعدادي أي االشهادية الثانية ميكن ،ونحن
مجلة رهانات  :هل يمكن الحديث
ميكن أن نستدعيها يف مجاالت محددة،
لسنا أفضل من أملانيا والربازيل وهي
عن حلول إلصالح المنظومة التعليمية
ويف ملفات محددة لنستفيد من خرباتها
تجربة رائدة ،أن منيز ونكتشف ،وهنا
ف ي� غياب الرؤية السياسية؟
ومن ذكائها ،من تقييمها ،لنعطيها فرصة
التمييز ليس انتقاصا وإمنا اكتشافا ،أن
محمد الخميس :ال ميكن أن يدعي أخرى لتساهم معنا .ال ننىس أن املغرب
نكتشف القدرات واملؤهالت لتالميذنا،
أح��د ،كفرد ناهيك عن مؤسسة ،عن يتمتع بجالية مغربية متنوعة ،هذه
وأن نضعهم مبكرا يف بعض القطاعات
حلول ثابتة ومستقرة ،لكن عن مشاريع الجالية ميكن أن نقول يف حقها مل تعد
ذات املهارات اليدوية أو العقلية الفنية
«حلول» ،بخيط ناظم ميكن الحديث تلك الجالية التي تشتغل يف الفالحة
التقنية ،مبعنى أن نستفيد منهم مبكرا،
عن ذلك ،نحن اآلن أمام وثيقة «القانون أو يف قطاع الصناعة ،وإمنا دخلت إىل
يف تكوينهم وتأهيلهم وتأطريهم ،خاصة
اإلطار» ،النصوص املنظمة إما ستفرغه من مجاالت جامعية هائلة جدا ،إىل مجاالت
أن هناك بعض املجاالت املغرب مقبل
محتواه ،إما ستؤدي به إىل حافة أخرى ،يستعمل فيها الذكاء بشكل عال ،إىل
عىل االستثامر فيها كقطاع السيارات
ونبحث أيضا وسنتحدث يف املستقبل عن مجاالت الخربة والكفاءة ،رصد هذه
وقطاع الطريان ،الصيد البحري ،ما يتعلق
إصالح التعليم ،وأظن أن هذا الهامش الخريطة من املوارد البرشية واالستعانة
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انطالقا من املدخل الريايض ،نحن ال زلنا
نتمتع ،هنا أقصد بالرياضة البدنية ،ال
زلنا نتذكر الفرصة التي يتاح فيها ذلك
النشاط املدريس الذي يعتمد املنافسة

بالكيمياء ومجال الفوسفاط ،ما يتعلق
بالفالحة والزراعة ،املغرب األخرض هنا
أشري ،وإىل مدن التكوين املهني ،خاصة
القيمة املضافة التي فتحتها األوراش من
خالل الخطابات امللكية املتعلقة
باملوضوع ،أي إصالح منظومة
التعليم وخاصة التكوين املهني.
4يف ع�صر ي��ف��رض نفسههذه أعتربها فرصة أخرى ،أن اللغات ستكون عامل إغناء ،للشخصية
يوميا ،وه��و ع�صر رق��م��ي ،ال
المغربية عموما
ننشئ جيال يجمع بني الثقافة
ميكن أن يظل نسقنا التعليمي
وبني الحس الجاميل وبني تكوين
يف معزل عن هذا البعد الذي
الشخصية ،لكن له خربة وكفاءة
أصبح يؤثر يف كل يشء ،ويطور
تنقذه م��ن اف�ت�راس البطالة،
كل يشء ،ويتحدى كل يشء.
وتدمجه يف الشغل ،خاصة ونحن نعلم بني األق �ران ،عىل االحتكاك الجسمي،
مبعنى إعادة أوال تأهيل املوارد البرشية،
أن الشغل املقبل يعتمد عىل الكفاءات عىل تفريغ الطاقات بشكل إيجايب ،عىل
باستعامل العامل الرقمي ،والعامل الرقمي
العقلية وعىل املهارات اليدوية ،فرصة التهذيب ،وكنا نتمتع باالنتصار ،ونقبل
ليس هو تشغيل الحاسوب واستعامل
أخرى يجب أن ال تغيب ،وهي إعادة الهزمية الرياضية ،هو نوع من التدريب
بعض التطبيقات امل��ح��دودة ،بل هو
االعتبار بشكل جدي إىل خمس مجاالت ،ال��دمي��ق�راط��ي ع�لى العيش امل��ش�ترك،
تكوين مؤهل علمي ،له روافده وروافعه،
وبأن الحياة فيها تنافس وفيها هزمية
أقولها بعناوين كربى:
ومن خالل هذه الروافد والرافعة ،ميكن
وخرسان ،الرياضة مترر الكثري من القيم
أن نقول ،سيكون لدينا العنرص البرشي
 - 1املجال الفني الجاميل :ال ميكن
االجتامعية النبيلة التي همشت عندنا،
مؤهل أن يستعمل تطبيقات معقدة
أن يكون لدينا تعليم سوي وهو يهمش
وأصبحت تتوارى إىل درجة أنه أصبحت
وغاية يف التدريس والتكوين والتأهيل
البعد الجاميل والبعد الفني ،أقصد
لدينا مجموعة م��ن امل���دارس دون
مرتبطة باملجال الرقمي ،هذا ورش قد
املرسح داخل املدرسة.
فضاءات للرياضة ،إذن هذا ورش ميكن
يساهم ويساعد عىل اختصار الزمن
 - 2إعادة فكرة التدريب والتأهيل أن نستدركه ،إعادة الصلح بني التالميذ
والتمكني برسعة يف كثري من املجاالت،
ورب��ط التالميذ مبجال الرسم مبجال ومادة الرياضة.
وق��د سبقتنا بعض ال��دول اإلفريقية
الشعر ،أي الحياة املدرسية الحقيقية،
3ال ميكن أن يكون لدينا تعليم التي كانت باألمس تعاين من أزمة يفأي املتعلقة بالنوادي ،سواء كانت هذه
منفصل عن املامرسة والواقع ،مبعنى من التعليم ،يف االستثامر يف املجال الرقمي
النوادي ذات نشاط ذهني كالشطرنج،
خالل األمثلة سيتضح ما أريد أن أعرب واعتامده كأحد اآلليات التقنية العلمية
أو نشاط فني ج�مايل وأيضا ذهني
عنه ،ال ميكننا أن نتصور نشاطا علميا عىل لتطوير مجال التعليم .حينام أتحدث
إبداعي .إذن هذا ورش كبري ميكن أن
األوراق ،مبعنى إعادة تجهيز املختربات عن املجال الرقمي ،التعلامت اللغوية،
نصلح به منظومة التعليم عندنا ،لكن ال
بشكل ج��دي وعلمي وأم�ين ومحرتم تدريس الرياضيات بشكل هائل ،كثري
ميكن أن أتصور مدرسة ال تعتني بجسم
داخل مؤسساتنا التعليمية .فالتلميذ من التجارب قد ينظر إليها باملحاكاة la
التلميذ ،وبالرتفيه والتسلية للتلميذ
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الذي ال يرتىب عىل املشاهدة واملالحظة،
وعىل التأمل والتدبر ،وعىل استعامل
األدوات والوسائل ،ال ميكن أن ننتظر منه
مستقبال أن يكون رجال لديه مهارات
يف هذا املجال ،مبعنى كفى من
التحصيل عرب الخيال.
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 ، simulation numériqueالتفاعلية ؟
والتواصل والتجاذب ،وملا ال قد يستفاد
د.محمد الخميس  :أرشت إىل بعض
من بعض الدروس املوجودة عىل املواقع
التي قدمها ويقدمها كفاءات عاملية يف مداخل اإلصالح التي هي حلول ممكنة،
مجال وحصص معينة ،عىل أي حال هذه قد ال تكلفنا كثريا ،إذا استعملنا نوعا
نافذة من النوافذ التي ميكن أن تساعد من ترشيد اإلمكانات ،وتوزيع هذه
اإلمكانات حسب األولويات والحاجة.
عىل اإلصالح.
فأي حل يخضع إىل ثالث قواعد :أوال،
5ال ميكن أن نتصور إصالحا للتعليمالتدرج مرحلة مبرحلة .وثانيا ،اإليقاع
دون رشكاء يف القطاع الخاص ،املقاولة
مجلة ره��ان��ات  :كيف تقيمون
املنتظم أي الرتاكم .أما ثالثا ،االحتشاد
املغربية لها مسؤولية تاريخية وأخالقية
ين
ب�ين
الجامعة المغربية
واجتامعية ومسؤولية سياسية
االن��ت��ظ��ارات المأمولة ف ي�
ف
شئ
يف أن تساهم يف تطوير منظومة
ين
وب�ين
يمكننا أن نن� قطاعا ثالثا ي� التعليم ،وهو وظيفتها وأدواره����ا
التعليم ،ال ميكن ملقاولة تنتظر التعليم بالتعاونيات ،وهذه التجربة خاضتها واقعها بالمغرب؟ وبأي ىن
مع�
أن تستفيد م��ن ك��ف��اءات كث� من الدول أ
الوروبية ت
ري
ال� تتمتع بموارد يمكن الحديث عن البحث
ي
ن
املستقبل ،دون أن تساهم اآلن
ف
ف
تب� تعليما العلمي ي� المغرب ي� ظل
وإمكانات هائلة ،واستطاعت أن ي
يف تطويرها وتقويتها .
جيدا ورائدا
الهيمنة الرقمية؟
ه��ذه بعض الخطوط مام
د .محمد الخميس  :أعترب
يسمح به الحديث ،وما يسمح
محور الجامعة ،محور مهم جدا.
به الزمن ،من أوراش رضورية
الجامعة املغربية ميكن اعتبارها
لإلصالح.
أي اإلرادة السياسية العليا التي إذا أقرت
من الجامعات املتميزة يف العامل ،بغنى
أن التعليم أولوية اسرتاتيجية ،رصدت له
مواردها وكفاءاتها الجامعية ،فالجامعة
وأخريا ،إذا ظلت اإلرادة السياسية
من املؤهالت واإلمكانيات ما يجعله حال
املغربية تجد فيها خربات من فرنسا،
تنظر للتعليم كمجال للتنافس الضيق،
ممكنا.
وخربات من إسبانيا ،وخربات من كندا،
وكسب املعارك للمواقع ،وليس اإلجابة
بل هناك خربات من الواليات املتحدة
عىل التحديات الوطنية ،فمام أرشنا إليه
ذك��اء امل��غ��ريب تاريخيا ،ك��ان من
األمريكية ،وخربات درست يف الرشق،
سيكون أثره قليل ،ألننا نعلم أن النزاهة
األزمات يصنع املستقبل ،لسنا استثناء يف
وخ�برات وطنية .مبعنى أن الجامعة
والحكامة والشفافية يف املجال السيايس
هذا العامل إذا اقتنعنا وأظن أن الجميع
املغربية فعال متثل منوذجا للجامعة
تؤثر حتام عىل القطاعات ومنها قطاع
قد اقتنع ،وأن ال أحد يزايد عىل أهمية
التي تعددت فيها التكوينات أو املدارس
التعليم.
التعليم ورضورت��ه ،وهذا أمر مكتسب
الجامعية التي كونتها ،وهذا عنرص غنى
وطني ال يستهان به ،إذا اقتنعنا بأننا ال
مجلة رهانات :ما هي الحلول
وق��وة وليس ضعف .األم��ر الثاين ،أن
ميكن أن نقوم بحل جذري ألننا ال ميكن
الممكنة ف ي� نظرك لتجاوز القصور
األستاذ الجامعي عرب مراحل من عمره،
أن نوقف اآللة عىل اعتبار حجمها يف
رت
المغر�
ي��ع�تري التعليم
ال��ذي
ضمن نسق يدفعه ،ألسباب متعددة ال
بي
املوارد البرشية واملالية وما تشمله ،وإذا
يجب إصالحات استعجالية ،وال أشري
إىل الربنامج االستعجايل الذي مل يكن
استعجاليا إال يف العنوان ،وإمنا حلوال
أساسية ال تتطلب التأخري والتأجيل،
وهناك قضايا اسرتاتيجية تحتاج إىل وعاء
زمني لتنزيلها ،وأكتفي مبا أرشت إليه من
بعض مجاالت اإلصالح.
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يتاح أو ليس املجال للتفصيل فيها ،أن
يطور كفاءته العلمية والبيداغوجية،
ولدينا رصيد يف هذا الجانب .إذن العنرص
البرشي مكون من مصادر متعددة
وبخربات متعددة .البنايات ،ميكن أن
نقول لدينا مؤسسات وبنايات يف الحجم
املحرتم ،ليست بالشكل الراقي جدا،
وأيضا للحقيقة واالنصاف ،ليست كلها
سيئة الحال ومحدودة اإلمكانات.
لكن الذي ال يعرفه الكثري أن أغىل ما
يف الجامعة بعد املوارد البرشية ،ليست
بناياتها ،وإمنا تجهيزاتها ،فيمكن أحيانا
أن تجد بعض األجهزة يف الجامعات
الغربية تساوي إمكاناتها املالية مبا
بنيت به جامعة عندنا ،نفس املشكل
نجده يف املستشفيات الجامعية ،فال
يعني توفر بناية وم��وارد برشية أنه
أصبحت لديك جامعة باملواصفاة
العاملية الدولية .من هنا مستوى تجهيز
هذه الجامعات ،حسب املجال وحسب
االختصاص وحسب االهتاممات سيؤثر
حتام عىل مستوى التحصيل لدى الطلبة،
عىل مستوى تكوينهم ،عىل مستوى
مؤهالتهم العلمية والخربة ،إذن املعضلة
الكربى أو املعركة األساسية إذا وجدنا
موارد برشية مؤهلة علميا وبيداغوجيا،
إذا وجدنا عنرص برشي من طلبة تتوفر
فيهم حد أدىن من التمكن والتحصيل،
ف��إن املعضلة ال��ك�برى ب��أي أدوات
سنشتغل ،وبأي إمكانات ،ألن الجامعة
هي بنية ونظام ومدخالت ومخرجات
ونسق يشتغل بأدوات وإمكانات ،فأي
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ركن أصابه العطب ،فإن الوظيفة حتام العلمي يف كل دول العامل التي تهتم
ستتأثر ،إن مل نقل لن تكون يف املستوى بالبحث العلمي له ثالث موارد:
املطلوب .هذا الجانب أسايس وأردت
امل���وارد الذاتية :أي ما تستطيع
أن أشري إليه ،ما يتوفر لدى الجامعة
الجامعة أن تبيعه من منتوج معريف
املغربية من إمكانات وأدوات للتكوين
علمي تقني ،مهام كانت التسمية ،لكن
والتأهيل.
منتوج جامعي يرد عليها أمواال .أما املورد
األمر الثاين ،عانينا من خطاب ،تقريبا الثاين ،هو دعم الدولة كاختيار اسرتاتيجي
عرشين أو ثالثني سنة ،عنوانه «يجب يتمثل يف أن الجامعة لها دور ومستقبل
انفتاح الجامعة عىل املحيط» ،ولكن وأساسية يف بناء املجتمع الحديث ،سواء
السؤال الحقيقي والواقعي «هل انفتح معرفيا أو علميا أو تقنيا أو اقتصاديا
هذا املحيط عىل الجامعة واملدرسة أو اجتامعيا .وطبعا املورد الثالث ،وهو
املغربية؟ هل تواصل معها؟ هل عرض القطاع الخاص ،أو النسيج االقتصادي
عليها ما يحتاجه من هذه الجامعة الذي تسبح فيه ،أويجاور هذه الجامعة،
املغربية؟» ،فأنت تجد السيايس ال إذا وجدنا الجامعة املغربية ودرسنا
يستشري الجامعة املغربية يف قضايا هي إمكاناتها ومؤهالتها سنجدها تعتمد
يف صلب السياسة العمومية والشأن فقط عىل إمكانات الدولة ،مبعنى أنها
العام ،فحينام تجد رجل السياسة يزهد مل تتح لها فرصة خلق مواردها الذاتية،
يف إمكانات الجامعة ومؤهالتها ،اللهم إذا وأن تتطور منتوجها وإمكاناتها العلمية،
أراد مواردها البرشية أن تكون كأعضاء وأن تصبح مصدرا من مصادر متويل
يف الحزب ،وليس هذا هو املطلوب يف ذاتها.
الفاعل السيايس يف عالقته مع الجامعة
النصوص القانونية غامضة جدا
املغربية ،إذ املطلوب هو أن يستشريها
ومبهمة ،االختصاصات غري واضحة ،ما
يف قضايا اجتامعية ،يف قضايا قانونية
الذي يدفع أستاذا جامعيا أن يبحث عن
حقوقية ،يف قضايا علمية تقنية .معناه،
عقد للبحث العلمي؟ ،يف آخر املطاف
أول من يجعل الثقة يف الجامعة املغربية
سيجد أن لديه منه الفتات ،وهذا ال
هو القرار السيايس ،فإذا كان هذا القرار
يحرض وال يغري وال يساعد ،ما الذي
السيايس مستغنيا عن الجامعة وعن
يجعل هذه الجامعة املغربية تنطلق
مؤهالتها وعن خرباتها ،فهنا السؤال «هل
حينام تجد أن منتوجها مل يدعم من
نطلب من مؤسسات أن تنفتح دون أن
النسيج االقتصادي والقطاع الخاص ،ليك
نثق فيها وننفتح عليها؟» ،السؤال الثاين،
تتطور يف بحثها العلمي وتقدم منتوجا
هو أننا ال نتصور تقدم مجتمع دون
يعود بالفائدة عىل املجتمع ككل؟،
تطوير البحث العلمي فيه ،والبحث
بلغة أخرى ،إحدى املعضالت الكربى يف
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حوار العدد :

تقييم وضع التعليم بالمغرب والرؤية رت
الصالح
االس�اتيجية ومكامن القصور وممكنات إ

الجامعة املغربية ،هو منسوب الثقة بني وفرنسا وأملانيا ،هجرة العقول بعدما من هذه الجامعة؟ هل نستطيع أن
القطاع الخاص واملؤسسات الجامعية ،تستويف مراحل التكوين والتأهيل ،مبعنى نتصور تقدما للمجتمع دون هذه
ومنسوب الثقة بني الدولة املرشفة عىل آخر أن كل الجهود الوطنية ملنظومة الجامعة؟ ملاذا كثري من الدول وضعت
الجامعة والبحث العلمي واالستثامر يف التعليم وللجامعة املغربية ،ال نقطف الجامعة عىل رأس أولوياتها كأحد
هذه الجامعة عىل أساس سيكون لها مثارها بالشكل املطلوب ونحاسب هذه املفاتيح الكربى لتطوير املجتمع واإلجابة
عائد اقتصادي واجتامعي سيايس يف الجامعة املغربية ،فكم خريجي هذه عن حاجاته وتحدياته ،لتنميته والرفع
املستقبل ،بهذا املعنى ،فإننا عندما نبني الجامعات يف شتى املجاالت ،من قبل من مستوى الوعي العام لدى املجتمع،
الجامعة ونعطل وظيفتها فإن وجودها كانت املواد التقنية كالهندسة والطب لتدبري الشأن العام من خالل الجامعة،
وغيابها سواء ،بلغة أخرى ،أن كثريا من هي التي نستنزف فيها ،اآلن حتى ومل��اذا ظل ينظر إىل الجامعة كوعاء
الدول عجلة التنمية قامت وتتحرك من التكوين املهني قد يتم استنزاف خرباتنا للرصاع األيديولوجي ،كمهدد لالستقرار
خالل مرشوع البحث العلمي والجامعي ،ومؤهالتنا فيه وذهابه إىل أملانيا ،وقد السيايس أحيانا؟ ،ال ننىس بأنه يف سنوات
السبعينات والثامنينات كان
عجلة تطوير املجتمع قامت
عىل أسس الجامعة ،الجامعة ال يمكن تناول موضوع الذكاء االصطناعي ينظر إىل الجامعة املغربية
التي ال تساهم يف تطوير النقاش دون استحضار علم االجتماع ،ال يمكن عىل أنها تخرج من يخلقون
يف الشأن العام وتوسيع آفاق الحديث عن الفن دون استحضار علوم تقنية االضطرابات والبالبل ،تجاوزنا
هذا املنطق وأصبح لدينا هناك
الحريات ،هي جامعات عىل
مرتبطة بالفن
نوع من الثقة ،لكن يجب أن
الهامش ،مبنطق واض��ح ،هل
ترافق هذه الثقة اإلمكانات التي
نريد أن تكون الجامعة رشيك يف
صناعة القرار االسرتاتيجي يف البالد ،فهذا أعلنتها أملانيا مبارشة ورصيحة وواضحة تقتضيها املعركة واملسؤولية ،املعركة
ضد الجهل واألمية والتخلف واألمراض
له ظرفه ورشوط��ه وإمكاناته وأسسه يف هذا املجال.
والهشاشة بكل أنواعها ،ومعركة التحدي
وأدواره ،أم نريدها محضنا تجتمع فيه
مع محدودية إمكانات الجامعة
يف عامل يعتمد يوميا عىل ذكاء أبنائه
الطاقات الطالبية ،شبه معتقلة معرفيا
املغربية ،مع شبه حصار ملواردها املالية
وعىل جامعاته.
ملرحلة معينة ،ثم نلقي بها إىل سوق
وتطوير هذه امل��وارد ،مع محدودية
الشغل؟.
ما يقدم لها يف مجال البحث العلمي،
مجلة رهانات  :هل تعتقدون
ال ش��ك أن ال��ج��ام��ع��ة املغربية مع ذلك استطاعت أن تكون أجياال
أن تهميش الفلسفة وعلم االجتماع
ساهمت مبا أمدته من أط��ر ل�لإدارة من الكفاءات وال��خ�برات يف مجاالت
أث��ر ع�لى س���ؤال البحث العلمي
املغربية ،ساهمت مبا كونت من أطباء متعددة ،س��واء العلوم اإلنسانية أو
بالمغرب؟
ومهندسني ،ساهمت برجاالت وطنية العلوم االقتصادية أو العلوم السياسية،
يف املجال السيايس واألديب والفني ،أو املجاالت التقنية ،وذلك كان مبكرا،
د.محمد الخميس  :أعتقد أن أثرهام
لكن هذه املساهمة تظل متواضعة استطاعت أن تكون أجياال بقي بعضها كان بالغا مؤملا عىل الجامعة املغربية،
ومحدودة وال تفي بالغرض واملطلوب ،وسافر كثريها ،مبعنى آخر ،أن الجامعة ال ميكن أن نتصور تطورا للعلم فقط
ومع ذلك تتعرض الجامعة املغربية إىل املغربية ليست هي املعنية يف املعادلة ،يف شقه التقني ،ما يسمح به املجال
أكرب نهب من أوروب��ا ،وخاصة إسبانيا بقدر ما الدولة مسؤولة ،ما الذي نريد
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بإيجاز واختصار ،استطاع الغرب وكثري
من الدول األسيوية وأمريكا الالتينية ،أن
تنشئ داخل املجتمع ما يسمى باملجتمع
العلمي ال��ذي لديه أعرافه وتقاليده
وطقوسه ،هذا املجتمع العلمي ،مبنطق
علم االجتامع ،هو بنيات ولكن بنيات
حية ككائن بيولوجي يتغذى عىل أفكار
ويعيش من خالل منظومات ،له نظام
يحكمه ،هذا النظام مسكون مبنطق
وتقاليد وأع���راف كام متت اإلش��ارة،
له ثقافته التي تعتمد عىل السؤال
الفلسفي ،تعتمد عىل التأمل ،تعتمد عىل
الشك قبل اليقني ،عىل املناقشة العميقة
والحادة ،عىل الرتاكم التاريخي ،األخطاء
يف منهجية البحث العلمي ،مبعنى أنه ال
ميكن تصور جامعة تقوم عىل أركان تقنية
فقط ،فام مل نعي تاريخ العلم ،والسؤال
الفلسفي املرتبط بالعلم ،وما مل نعي آخر
علم أنتجه البرش الذي هو علم االجتامع
الذي يعيش مرحلة ،كام نقول ،اشتداد
العود ،ألننا ال ميكن أن نتصور الجامعة
املغربية دون نسق متكامل.
هناك من يعتقد أنه ميكن متلك
التكنولوجيا وه��ذا يكفي من العلم،
التكنولوجيا هي آخر مرحلة تتمكن
منها ،وحتى إن متكنت منها فإنك لن
تستوعبها ولن تستوطنها يف بلدك ما
مل تستوعب سؤال «كيف ينشأ البحث
العلمي؟ كيف ينشأ السؤال العلمي؟
كيف تنتج التقنيات من خالل البحث
العلمي؟» ،مبعنى هناك أعطاب يف بنية
التكوين خالل الجامعة املغربية ،فأنا ال
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أتصور كليات العلوم دون تاريخ العلم
ودون الفلسفة ودون قدر من علم
االجتامع ،كام أنني ال أتصور كليات
العلوم اإلنسانية دون منطق ودون
قدر من فهم الرياضيات عىل األقل يف
إشكاالتها وقضاياها ،ودون طرح أسئلة
عميقة فلسفيا تتعلق بالبيولوجيا وسؤال
البيئة.
هناك ما ميكن استدراكه ،حقيقة
كانت قفزة نوعية يف انفتاح الجامعة
داخ��ل��ي��ا ،م��ن خ�لال ت��ب��ادل الخربات
واللقاءات بني الكليات ،ولكن سنكون
أكرث تقدما إذا تجاوزنا عائق االختصاص،
وأصبحنا نجد بعض مناطق التامس التي
يتحاور فيها أطراف من زوايا متعددة،
بعض النامذج :ح��وار بني الرياضيات
والفلسفة لن يكون إال مفيدا للجامعة
املغربية ،ال ميكن تناول موضوع الذكاء
االصطناعي دون استحضار علم االجتامع،
ال ميكن الحديث عن الفن دون استحضار
علوم تقنية مرتبطة بالفن ،فحينام
نتحدث عن السينام هي ليست فقط فنا
وإمنا ملتقى كل الكفاءات واالختصاصات
يف العرص الحديث تجمع يف السينام،
سواء تعلق األمر باإلبداع (النص) ،أو
باإلخراج ،أو بالعامل الرقمي أو بتقنيات
التخيل ،أو بتقنيات الصوت والصورة،
مبعنى أننا أمام منتوج يتطلب كل املوارد
اإلبداعية والكفاءات داخل الجامعة
املغربية.

سنستطيع حامية جامعاتنا من أفكار
متطرفة ح��ادة ،وألنشأنا فيها البيئة
العلمية الحقيقية التي تعتمد النسبية
والشك ،وكام يقول باشالر «إمنا تاريخ
العلوم تاريخ أخطائها» ،فحينام تصبح
معرفة قطعية يقينية ،تصبح متسلطة
عىل الجامعة ،حتى يف مجال التفكري
والتأمل ،سواء تعلق باألبعاد الروحية،
أو مجال االعتقاد أو مجال الفقه ،كلها
قضايا قابلة للمناقشة وقابلة للحجة،
ألننا ال نجيب عىل أسئلة داخل بنية
منغلقة وإمنا نحن وسط عامل من حقه
أن يسائلنا يف كثري من القضايا.
ال ميكن أن نساهم يف مرشوع إنساين
إلنقاذ البرشية من قضايا مهددة لنا
جميعا «فالسلم العاملي يجب أن نكون
رشكاء يف صناعته» ،وهذا السلم العاملي
ال ميكن أن يكون إال عرب نخب وعقالء
متكنوا من معرفة اآلخر ،درسوا اآلخر،
يعرفون فلسفة وخلفية اآلخر ،معتقدات
اآلخر .إذن السلم العاملي يفرتض جامعة
منفتحة ،متوازنة متأملة عميقة .ال ميكن
أن نجيب عىل قضايا البيئة ونحن ال ندري
مخاطرها وتفاصيلها وآثارها املستقبلية
عىل األجيال ،ال ميكن أن نساهم يف غنى
الثقافات وحامية التنوع ونحن لسنا عىل
مستوى التمكن من اللغات والكفاءات،
فالنص األديب اآلن يبدأ محليا ثم يصبح
نصا عامليا.

ه��ذه قضية ل��و رب��ح��ن��اه��ا ،أوال
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نافذة فكریة

الفلسفة والدين  :رصاع العقل والخيال
ث
البلغي�
عبد الصمد
ي

الدارة
إطار إداري متدرب (مسلك إ
رت
رت
ال�بوية) بالمركز الجهوي لمهن ال�بية
والتكوين مراكش.

ما هو معقول وم��ا هو متخيل بني الزمان بني الخاصة والعامة،بني الفالسفة
الحقيقة واملجاز ،بني الخاصة والجمهور ،والجمهور ،بني العقل والخيال.
تقديم
كل ذل��ك من خ�لال نصوص فلسفية
لكن كيف نفرس هذا النزوع لدى
للفارايب وابن باجه وابن رشد أخذناها
الفالسفة إىل تقسيم الناس إىل خاصة
لقد درج الباحثون يف معالجتهم من تآليف مختلفة وأسسنا بها تصورنا
وعامة؟ إذا كان ذلك عىل أسس معرفية
إلشكالية العقل والنقل ،عىل مقاربتها للموضوع.
إبستيمولوجية ،فكيف ذلك؟
من زواي��ا نظر إيديولوجية ضيقة ،ال أوال :رش
ال�يعة خياالت
لإلجابة عىل هذا السؤال البد من
تسعف يف الوقوف عىل جوهر املشكلة
الوقوف عىل نص للمعلم الثاين (الفارايب)
فإما من ينترص للعقل ويضيق النقاش الفلسفة:
حول حدوث األلفاظ والفلسفة وامللة،
يف الجدل حول أسسه مبادئه ،وإما من
• م����وق����ف ال�����ف�����ارايب يقول فيه ...« :وامللة إذا جعلت إنسانية
ينترص للنقل فيحتج عىل األول مبا يدعيه (260ه339ه874/م950م) :
فهي متأخرة بالزمان عن الفلسفة،
من مرشوعية وقداسة لنصوصه بدعوى
إن الرصاع بني الرشيعة والفلسفة ،وبالجملة ،إذا كانت إمنا يلتمس بها
امتالكها للحقيقة.
بني العقل والنقل هو يف األساس رصاع تعليم الجمهور األشياء النظرية والعملية
لكننا يف هذا القول ،سنحاول مقاربة عقل وخيال ،معقول والمعقول ،هكذا التي استنبطت يف الفلسفة بالوجوه التي
املشكلة من زاوية نظر مخالفة ،تروم نستخلص مع نص للفارايب إىل وجود يتأىت لهم فهم ذلك ،بإقناع أو تخييل أو
أساسا النظر إىل إشكالية العقل والنقل ،عالقة قوية بني املعرفة النقلية ومرتبة بهام جميعا( ».الفارايب أبونرص ،كتاب
الفلسفة والرشيعة ،إىل كونها يف الجوهر اإلدراك���ات الجمهورية ،وهي تتقابل ال��ح��روف ،ت��ح :محسن م��ه��دي،ط،2.
مشكلة رصاع بني العقل والخيال بني تقابل تضاد خلف صداما عىل طول  ،1990ب�يروت ،دار ال�ش�رق،ص ).4
الهوامش
 - 1حسني العودات ،املثقف العريب والحاكم ،دار الساقي ،الطبعة األوىل  ،2012بريوت ،صفحة .9
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ومعنى ذل��ك أن الفلسفة تتقدم
امللل بالزمان وهذه األخرية إمنا تحصل
للجمهور عن املتخيلة ويتوهمون عكس
ذلك ،ألن الفارايب يؤكد عىل أن الحقائق
املستنبطة من الفلسفة مستعصية
عىل الجمهور ،وبالتايل فالرشيعة تروم
تبسيطها وتقريبها من العوام عن طريق
رضب التخييالت والتمثيالت ،التي
تتفق مع مستوى التعليم الذي يخص
الجمهور ،وهكذا نقف عىل أن الفارايب ال
ينكر حضور الخيال يف طريق أهل امللة
وحاجتهم له يف التعليم والتدبري.
كام أن يف النص إش��ارة ضمنية إىل
كون الفلسفة لها نفس ما تروم له امللل
من تدبري النظر والعمل ،إن حضور
الجانب العميل والنظري يف الفلسفة،
جعلها ندا للملل التي عادة ما يدعى
أصحابها أنها وحدها من يتأسس عىل
النظر والعمل.
بل إن الفارايب يذهب إىل أن امللة
يف ترشيعاتها النظرية قد تحايك ملة
أخرى متقدمة عليها أخذت خياالتها
عن فلسفة مظنونة ،فكان األول يأخذ
خيال ما ظنه الثاين خيال الحق ،فكان أن
مثل للخيال بخياالت أخرى «فالفلسفة
بالجملة تتقدم امللة عىل مثال ما يتقدم
بالزمان املستعمل اآلالت»( .املصدر
نفسه ،ص  )131لذلك ف»امللة إذا
كانت إمنا تعلم األشياء النظرية بالتخييل
واإلقناع ومل يكن يعرف التابعون لها من
طرق التعليم غري هذين( ».م ،ن ،ص
 )132فظاهر أن امللة ليست إال مثاالت
للحق وليست هي الحق ،ويقول أبو
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نرص« :واإلقناع إمنا يكون باملقدمات للامدة غري متربئة منها ،وتستعمل يف
التي هي يف بادئ الرأي مؤثرة ومشهورة ،الصنائع املهنية والعملية.
وبالضامئر والتمثيالت ،وبالجملة بطر
وهي متثل أساس الرشائع وعليها تقوم
خطبية( ».م،ن،ص )132
نصوص امللل ،ألنها تسعى إىل مخاطبة
ويبدوا يف األخري أن التخيل أعظم أثرا الطبيعة الجمهورية العامة للناس الذين
عىل الجمهور ألن التخييالت أشد وقعا مل يرقوا إىل مستوى يخول لهم إدراك
يف النفوس من الحقائق ،لذلك فمن السعادة العقلية واملعنى الكيل الذي
يتقن صناعة التخييل يكون أشد تأثريا ال نسبة له للهيوىل .وملا كان هذا الحال
من الذين يحرتفون الربهان ،فالجمهور من املعرفة الجمهورية متصفا بالجزئية
يريد صورا وخيالت للنهوض إىل العمل والشخصية ،كان من الطبيعي أن تبدوا
واإلب���داع ،ال براهني وأقيسة مطولة مخالفة ملا هو مجرد وعقيل ،وكان هذا
هو أس��اس ال�صراع الدائر بني العقل
ومملة لحواسه.
والنقل ،والفلسفة والرشيعة .إن املرتبة
وينتهي الفارايب إىل أن «الخواص
الجمهورية ليست تنزع إال للبهيمي
عىل اإلطالق إذن هم الفالسفة الذين
وتشتاق للذة املحسوسة ذات الوجود
هم فالسفة بإطالق»( ،م ،ن ،ص )135
العيني الواقعي أو ممثلة لهم مبا هو
أما غريهم فإن كانوا خواصا فباإلضافة
موجود ،لذلك قال الفالسفة أن الدين
إىل أهل ملتهم و»الفيلسوف خاصته
متثيالت وتخييالت للحقائق ،وذلك ملا
باإلضافة إىل جميع الناس وإىل األمم».
كان الجمهور من العسري عليه إدراكها،
(م ،ن ،ص )133
فجاءت الرشيعة لتتناسب مع مستوى
ثانيا :م��رات��ب ال��ن��اس ف ي� إدراك هؤالء.

المعرفة

أ -املرتبة الجمهورية أو الخيال
الحيس
يقسم أب��و بكر اب��ن باجه (460-
533ه1066-1139 /م) مراتب الناس يف
املعرفة إىل ثالثة منازل ،فاألوىل الجمهور
والثانية النظار والثالثة السعداء ،وما
يهمنا هنا هي املرتبة األوىل التي يدرك
أصحابها املعقوالت من خالل الصور
الروحانية الخاصة وهي الحس والحس
املشرتك والقوة املتخيلة وهي ذات نسبة

يقول ابن باجه حول ذل��ك« :فقد
بان مام قلته أن هناك منازل ثالثة :أولها
املرتبة الجمهورية ،وهي املرتبة الطبيعية،
وهؤالء إمنا لهم املعقول مرتبطا بالصور
الهيوالنية وال يعلمون إال بها وعنها ومنها
ولها ،ويدخل يف هذه جميع الصنائع
العملية»(،ابن باجه ،رسالة اتصال
العقل باإلنسان،ضمن رسائل ابن باجه
اإللهية ،تح :ماجد فخري ،ط ،1991 ،2
بريوت ،دار النهار ،ص  )167فالجمهور
إذن ال يفهم إال بالصور الهيوالنية لذلك
«فهم ينظرون إىل املوضوع أوال وإىل
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نافذة فكریة  :الفلسفة والدين  :رصاع العقل والخيال
املعقول ثانيا وألجل املوضوع»( .م،ن،ص
)167
وال��واض��ح أن املعرفة الجمهورية
خيالية تقوم عىل متثل خياالت املعقوالت
حتى يستطيع إدراكها ،لذلك فهي أبعد
ما تكون عن الفلسفة ،وهو ما أكده
فيلسوف رسقسطة وف��اس حني قال:
«والجمهور يرون خيال خياله ،مثل أن
تلقي الشمس خيالها عىل ماء ،وينعكس
ذلك إىل مرآة ويرى يف املرآة الذي ليس
له شخص»( .م،ن،ص )167
ج��اءت الرشائع لتقرب لهم األخ�لاق
والكامالت بالطرق العملية ،والطريق
إىل ذلك كان طريق الخيال ،فالرشيعة
والدين خياالت للفلسفة ،وهذا مازال
يؤكد لنا أن ال�صراع هو رصاع الخيال
والعقل.

فالجمهور إذن مستعدون لقبول عند أهل املغارة ،كذلك ال وجود لذلك
الرشائع النقلية ألن إدراكاتهم ال تقع العقل عند الجمهور وال يشعرون به».
إال عىل خيال الخيال ،وهذا مثال دقيق (م،ن،ص )168
لفيلسوف رسقسطة وف��اس ،فهم فهم
فالخياالت عند الجمهور تأيت مبا
ال يرون إال الخيال املنعكس عىل املرآة يناسب املعقوالت ليك يحصل ما يعرس
بعد أن انعكس عىل املاء ،وهذا يجعل عندهم إدراك��ه ،فيتصورونه عىل صور
لكن م���اذا ع��ن املرتبة املقابلة
معارفهم بعيدة كل البعد عن املعقول محسوسة ،ويكون للقوة املتخيلة دور
ألن الشمس وهي متثل هنا الكيل ال كبري يف ذلك عرب فعل الرتكيب والتفصيل ،لهؤالء ،وكيف تحصل معرفتهم؟ وماذا
سبيل لهم إلدراكها نظرا الستعدادهم وهو إعادة تشكيل املحسوسات مبا يتفق عن أصحابها؟ وكيف ينفصلون عن
للخيالت فقط.
وما يعرض لها من معقوالت «فالجمهور الجمهور؟
ويذهب فيلسوفنا إلعطاء مثال ال ي��رون بذلك الصور ،بل يرونه كام
ب -مرتبة السعداء :االتصال
أخر لحال الجمهور يقول فيه»:فحال يرون الضوء منعكسا عىل سطوح ذوات
بالعقل.
الجمهور من املعقوالت تشبه أحوال األلوان»( .م،ن،ص )170
لقد سبق وتحدثنا ع��ن املعرفة
املبرصين يف مغارة ال تطلع عليهم
والحاصل من أق��وال ابن باجه أن
الشمس فيها فريونها ،بل يرون األلوان هذه املرتبة هي أبعد ما تكون عن الجمهورية وقلنا أنها توافق النص الديني
كلها يف الظل ،فمن كان يف فضاء املغارة العقل والسعادة األزلية ،بل هي بهيمية والرشائع ،ملا كان للجمهور من استعداد
رأى يف حال شبيهة بالظلمة ،ومن كان يف شقاوة مع الحواس والخياالت التي ال للطريقة الدينية التي تقوم عىل التمثيل
عند مدخل املغارة رأى األلوان يف الظل ،تفيدها غري التذاذ فاسد غري دائم ،فلام والتخييل قصد توصيل صور املعقوالت
وملا يبرصوا قط ذلك الضوء ،فلذلك كام كانت هذه من األمور الحاصلة عندهم إىل العامة ،وهذه هي الوسيلة الوحيدة
ليك يحقق هؤالء بعض الكامل.
أنه ال وجود للضوء مجردا عن األلوان
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أما املرتبة التالثة وهؤالء هم الخاصة لها بأحوال الجمهور ،كام أنها علم ال صلة
أو الفالسفة أو كام يحب اب��ن باجه له بالعلوم املتداولة يف الطبيعة.
نعتهم بالسعداء ،وغايتهم الوصول إىل
فهم باتصالهم باملعقول ذاته ،كمن
الحقيقة باالتصال بالعقل الفعال عن
ينظر للشمس مبارشة ألنها مصدر النور،
طريق التأمل الفلسفي ،وهي أسمى
أما غريهم فإما ينظرون للخيالت أو
الدرجات فمعقولهم واحد وغري متكرث،
للنور ملتبسا باأللوان وهذا كله ال يرقى
ألنه تخلص من مقولة اإلضافة ،وبذلك
إىل مستوى مرتبة السعداء ،ويقول ابن
تخلص من كل ما ميكن أن يربطه باملادة
باجه « :فأولئك ،وهم أرسطو وسائر
والهيوىل ،فهؤالء «السعداء الذين يرون
السعداء واحد بالعدد ال فرق بينهم
اليشء بنفسه»( ،م،ن،ص  )167وواضح
بوجه»(.م،ن،ص )170
أنهم أصحاب معرفة خاصة ،تتأسس
واملقصود أن أصحاب هذه الرتبة
عىل االتصال بالعقل الفعال بحيث يصري
العقل واملعقول واحدا ،يقول ابن باجه :بنظرهم هذا ،واتصالهم بالعقل الفعال
«وأم��ا السعداء فليس لهم يف اإلبصار هم وهذا العقل واحد ،وبالتايل يكون
شبيه ،إذ يبرصون هم اليشء ،فلو استحال من سبق يف الزمان وم��ن يف الحارض
البرص فصار ضوءا لكان عند ذلك ينزل واملستقبل واحد بهذا املعنى ،مع كل من
يتصل بهذا العقل ،ألن الغاية عندهم
منزلة السعداء( ».م،ن،ص )169
واحدة وهي إدراك املعقول الكيل الذي
يبدوا من خالل ما سبق ،أن مرتبة
ال يتكاثر وال يتعدد ،وهذا ما دفع ابن
السعداء هي ح��ال أو أح��وال عقلية
باجه إىل قوله»:ومن كانت له الرتبة
ونفسية ووجودية ال صلة لها وال نسبة
الثالثة أشبه عند ذلك الشمس بعينها ،بل

مل يكن له يف األجسام الهيوالنية شبيه،
ألن يف تلك املرتبتني امنا وجد له شبيه
هيوالين ،فإنه هيوالين بوجه ما ،وأما
هذا فغري هيوالين بوجه ...وهذا فقط
واحد من كل جهة وغري بال وال فاسد».
(م،ن،ص )171
ولذلك ك��ان االخ��ت�لاف بني مرتبة
الجمهور والسعداء ،يف مستوى املعرفة
وطبيعة االت��ص��ال ،فالرشع يخاطب
الجمهور بأن يرضب ويصور لهم صفات
إلهية والقضايا األخروية تصويرا حسيا
وتخييليا مستمدا من ما هو مشاهد
عندهم ،أما السعداء فيزيدون عليهم
مبا ي��درك بالربهان ،أي مبا يتوصل له
بأنواع االستدالالت« ،والنظر من هذه
الجهة هو الحياة اآلخرة وهو السعادة
القصوى اإلنسانية املتوحدة ،وعند ذلك
يشاهد ذلك املشهد العظيم»( .م،ن،ص
)166
ولذلك جعل الدين خطابه يف املستوى
الذي يفهمه معظم الناس فرضب األمثال
واستعمل املجاز وغري ذلك من أساليب
اإلقناع ،وهذه هي طريق امللل يف حمل
الجمهور عىل االعتقاد.
أم���ا ال��س��ع��داء -أم��ث��ال أرس��ط��و
(384ق.م324 /ق.م) وم��ن ذهب
مذهبه من الفالسفة -فإنهم يختصون
باالتصال ويتوحدون مبصدر املعقوالت،
إن��ه اتصال من اإلنسان نحو العقل
الفعال ،من املحدود املتناهي نحو
لقاء بالالمحدود والالمتناهي ،يف تجاوز
للمعارف الظنية والتخييلية إىل الحقيقة
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واليقني من الكرثة إىل الوحدة ،فاإلنسان
ما قبل االتصال يحيى التعدد والكرثة،
ويتمتع بلذة عابرة ،إنه يحيى عىل النقص
واإلمكان ،والسعي الدائم نحو الكامالت
وتحقيق الغايات ،وفعل االتصال هو تلك
الطفرة القادرة عىل نقله نحو طأمنينة
الوحدة وسعادة الكامل األقىص وتجاوز
اللذة العابرة نحو ال��دوام وااللتذاذ
املطلق.

ن
الدي�
ثالثا :من المتخيل
ي
إىل المعقول الفلسفي:
 -املعاد والحرش منوذجا

لقد اتضح من النصوص السابقة
عمق التداخل بني هذه املستويات،
وكيف تكون امللل تخييالت لحقيقة
أدركه بالفلسفة عند أصحابها ،وأن
طبيعة الناس الجمهورية هي التي
اضطرت أصحاب امللل إىل اتباع
طريق التمثيل والتشبيه ،لحقائق
أدركها الفالسفة يف إتصال بالعقل،
ألجل هذا كله ستكون إشكالية املعاد
والحرش خري منوذج يعرب عن هذا
التقابل بني امللة والفلسفة.
ي�������ق�������ول إب����������ن رش�����د
(520ه595ه1126/م1198م)« :الرشائع
كلها اتفقت عىل وج��ود أخ��روي بعد
امل��وت ،وإن اختلفت يف صفت ذلك
الوجود»( ،ابن رشد أبو الوليد ،تهافت
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التهافت ،تقديم صالح الدين الهواري،
 ،2003ب�يروت ،املكتبة العرصية ،ص
 )373فالبعث األخروي من املسلامت
عند أهل الرشيعة واالختالف يف أحواله
واقع ،وهذا ال ينفي البعث باإلطالق،
كام ال مينه أحقية تأويله وهو ما اضطلع
به الفالسفة فالرشيعة «بالجملة ملا
كانت تنحو نحو الحكمة بطريق مشرتك
للجميع كانت واجبة عندهم ،ألن
الفلسفة إمنا تنحو تعريف سعادة بعض
الناس العقلية ،وهو َم ْن شَ أْنُ ُه أن يَتعل َم
الحكمة»( ،م،ن،ص  )373يعني أن حال
هذا الوجود من جهة الرشيعة يخاطب
عامة الناس بطريق مشرتك عىل قدر
أفهامهم ،فكان ال بد من التشبيه والتمثيل
يف املعاد ووص��ف الجنة مبحسوسات
واقعية عندهم ولذة معروفة لهم (مثال:
العسل والحليب وأن��واع الفواكه)...
ووصف جهنم وعذاب متنوع األشكال
مبا هو معروف يف زمنهم (مثال :الحراس
والسالسل )...كل هذا ليتفق مع الطبيعة
الجمهورية ،يقول ابن رشد« :والرشائع
تقصد تعليم الجمهور عامة ،ومع هذا
فال نجد رشيعة من الرشائع إال نبهت
مبا يخص الحكامء( ».م،ن،ص  )173وال
يخفي فيلسوف قرطبة ومراكش دعوته
إىل تأويل الرشيعة عند أصحاب السعادة
حتى تتفق م��ع مرتبتهم ويفارقوا
الجمهور «وأن يٌ �تَ� َ
�أول لذلك أحسن
تأويل»( .م،ن،ص )170

متثيل الجزاء عليها باألمور املحسوسة
والجسامنية لجدوى ذلك مع الجمهور
«ولذلك كان متثيل املعاد لهم باألمور
الجسامنية أفضل من متثيله باألمور
الروحانية كام قال سبحانه:مثل الجنة
التي وع��د املتقون تجري من تحتها
األنهار( ».م،ن،ص .)174

خاتمة:
وهكذا نخلص إىل أن الجنة والنار
متثيل ملعاد روح���اين ،أع�لى من ذلك
الذي قصدت به امللة تفهيم الجمهور،
فالسعادة هي تلك الدرجة التي تقربك
من العقل األول والتي تكتسبها عرب
البحث العلمي والتأمل الفلسفي ،أما
األمل والنار فهي النفوس التي بقية مدنسة
بالجسامين والشهواين ومل تكتسب يف
الحياة علوما وال فلسفة.
من هنا ،سيكون علينا أن نفهم
أن التقابل بن الفلسفة والرشيعة بني
العقل والنقل ،عىل أنه تقابل بني نظامني
معرفيني أحدهام عقيل وب��ره��اين يف
استدالالته ،واآلخر تخيييل وجداين صويف
يف خطابه.

ك�ما ال ينكر فيلسوفنا رضورة
طريقة امللة يف الحث عىل الفضائل عرب
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نافذة فكریة

السوسيولوجي  ...ي ن
التنظ� و واقع البالغة
ب� حلم
ري
إدموىس محمد

باحث ف ي� علم االجتماع

ن��ج��د أنفسنا ال��ي��وم ،يف مجال
السوسيولوجيا املغربية عىل الخصوص،
بني حقيقة الفراغ الفكري وكذبة البالغة
السوسيولوجية ،بحيث نرى اآلن اختالف
يف أبجديات الروابط الفكرية كبنية قامئة
الذات من الناحية اللغوية ،تسلط الضوء
عىل جدوى اللغة ،يف حني أن واقع الفكر
يفرض تركيب وظيفي نظري وجهاز
مفاهيمي بناء ،بعيدا عن البالغة األدبية
أو عن البهرجة اإلصطالحية أو التعقيد
التحلييل.
إذا كانت السوسيولوجيا ،كعلم
جاءت من أجل فكرة تعرية الواقع و
تحليل تعقيداته من أجل تبسيط فهمه،
فال داعي هنا إىل تلك التوضيحات التي
تجعل من الكتابة و اإلنتاج الفكري،
رهني لواقع لغوي غري مهم و ال يفيد.
( )...ليست املامرسة السوسيولوجية
مجرد ترف فكري لغوي  ،إنها مهمة
نضالية ال تقتنع باملقاربات الكسولة
واملطمئنة ،و ال تقف عند حدود الجاهز
واليقيني ،فمهمة السوسيولوجي تقتيض
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منه االلتزام إىل درجة األورثودوكسية اإلستقرائية للفكر؟
بالرباديغم السوسيولوجي  ،من حيث
إذا ك��ان الفكر امل��غ��ريب عموما،
هو تفكري يف املجتمع يستلزم التباعد ،
قد حسم يف أمر االختيارية اللغوية
أي تحقيق الحد األدىن من القطيعة تجاه
وإشكالية الهوية و االنتامء ،وذلك بفسح
ال��ذات و تجاه الجامعة ،فاملوضوعية
مجال االختيار أمام الباحثني بني اللغة
تعد رشطا غري قابل للتفاوض يف رحاب
األم أو اللغة املكتسبة ،ومدى إتقان
السوسيولوجيا ،فهي الضامنة املمكنة
إحداهام أكرث من أخ��رى للتعبري عن
ألصالة و نزاهة املنجز السوسيولوجي
إشكال معني وتحليله،قد فتح الباب أمام
.
جدلية أكرث رضورة لتوضيح كام أسلفنا،
ما يؤرش ضمنا و علنا عىل القطع وهي االرتباط أو فك العزلة مع البالغة،
النهايئ مع كل املقاربات اإلرشافية  ،ونحن هنا ال نريد الذهاب بالقارئ أو
ففي علم االجتامع ال رشعية وال سلطة الباحث صوب الجزم الكيل و النهايئ،
إال للغة العلم و من هنا نطرح كإشكال برضورة القطيعة مع متثالت البالغة أو
سوسيولوجي للعالقة الدامئة و املتجدرة االكتفاء بلغة العلم،أكرث من أننا نريد
يف الفكر بني جدلية االلتزام املوضوعي توضيح التداخل الفكري بني التيارات
بلغة العلم الثابتة و بالغة املحصلة اللغوية و الفكرية يف فكر أو علم معني،
األدبية :فإىل أي حدا ميكن للبالغة اللغوية بل نريد بسط أرضية تحليلية واقعية
أن توضح جوهر التساؤل الفكري كيفام لهذا اإلشكال.
كان ؟ هل للعلم لغته و أدواته الخاصة
إذا كان املسار الكرونولوجي ،للفكر
؟ أين تتجىل هذه األدوات ؟ كيف
املغريب عامة والسوسيولوجي خاصة»،قد
ميكن للبالغة أن ترصف النظر عن قيمة
خاض يف دوامة االنتامء ،ما أخذه الفكر
التساؤل العلمي ؟ ما رشوط املوضوعية
الغريب من سجال حول موضوعيته من
لحتمية القطيعة بني البالغة اللغوية
عدمها يف فرتة تكوينه ،فقد كان رواد
من جهة ،والعمليات االستنباطية أو
السوسيولوجيا املغربية تحديدا اتفقوا
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نافذة فكریة  :السوسيولوجي  ...ي ن
التنظ� و واقع البالغة
ب� حلم
ري
عىل أن الفكر السوسيولوجي املغريب
له خصوصيته ،و خصوصيته تتجىل يف
انه فكر قائم ال��ذات ،فقد يلتقي مع
السوسيولوجيا العاملية يف كونه يقتسم
معها املواضيع واملفاهيم واألدوات ،غري
أن اختالفه عنها يتمثل يف كونه يعرف
تداخال من الناحية املوضوعاتية» ،1و
هنا خصوصيته فقد أكد :بول باسكون
عىل أن»:املجتمع املغريب يعرف تداخال
عىل مستوى البنيات les structures
واألنساق  .»les systèmes 2يف تحليل
لهذه املقولة السوسيولوجية ،يظهر لنا

جليا االختالف التنظيمي بداخل املجتمع
املغريب ،عن باقي املجتمعات األخرى،
سواء املجاورة منها و التي لها إىل حد ما
نفس املسار البنيوي يف تكوين املجتمع،
أو تلك التي تبتعد عنا جغرافيا و تلتقي
معنا موضوعيا.
من هذا املنطلق فاالختالف الجوهري
هنا بني املجتمعات ،هو نفسه االختالف
و التنافر ال��ذي خاض فيه املفكرين
املغاربة من أجل توضيح جدلية اإلتباع
و االبتداع ،و تأكيد أن ال خصوصية أو

إستقاللية دون ابتداع ،و ال ابتداع دون
لغة األم ،غري أن الرأي األخر كان يرى
أن الفكر املغريب ،كان آنذاك فكرا فتيا
مل يكتسب بعد تلك (الرشعية املعرفية
) ،التي تخول له االستقاللية مبوضوعاته
بحيث أكد رواد هذا التيار ،عىل أن
اإلنتاج السوسيولوجي الكولونيايل كان
هو ذاك القنديل الذي يجب إتباعه ،من
أجل تحقيق تلك الرشعية العلمية la
 . légitimité scientifiqueوقد يتفق
اغلب السوسيولوجيني املغاربة عىل هذا
الطرح،إال أن القيمة أو القوة االقرتاحية

الهوامش
- 1محمد الصغري جنجار ،الرسائل و االطروحات الجامعية املغربية  ، 1956-2007:دراسة بيبليومرتية  ،مجلة املدرسة املغربية ،العدد  2ص 2009، 13
 - 2بول باسكون  ،رضورة اعادة النظر يف االطار النظري لدراسة الظاهرة االستعامرية  ،املجلة املغربية للقانون و السياسة و االقتصاد  ،عدد 5، 1979م
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لهذا الطرح ،كان يعلم مساندوها أنها
لن تعمر طويال ،وكذالك يف الجانب
األخ��ر ،حتى أك�ثر املساندين لفكرة
الكتابة السوسيولوجية بلغة الفرنسية،
كان يعلم أيضا أنها لن تصمد كثريا ،ألن
املجتمع املغريب يف حراك ،و الحراك كام
هو معروف يأيت غالبا بنقيض ما هو
كائن ،و قد يتفق كثريا مع ما ينبغي أن
يكون.
لذالك فإننا نرى اليوم تيارات تنادي
من قلب الجامعة املغربية ،عىل رضورة
الكتابة باللغة العربية ليس لتهميش
البحث أو الكتابة الفرانكفونيةأ و
االنكلفونية يف سوسيولوجيا ،عىل العكس
و لكن لقناعة هؤالء الباحثني واألساتذة،
برضورة متتيع الفكر املغريب بنوع من
التفرد و الخصوصية السوسيولوجية عن
باقي الكتابات .قد يفيد أو ال يفيد ليس
هذا ما يهمنا أكرث من تنقيح و تفعيل
لغة العلم وتنزيهها عن باقي البالغات
األدبية ،لتحديد الهدف من اإلشكال و
اإلجابة عليه دون تعقيدات لغوية قد
تسلب منه قيمته و فحواه.
إن إشكالية اللغة و الفكر هي
إشكالية متشعبة ،برزت يف أواخر القرن
التاسع عرش ،ملعرفة من األسبق اللغة أم
الفكر ،و نحن هنا ال نريد اإلجابة عن
هذا التساؤل،أكرث من معرفة قيمة اللغة
يف عالقتها الالمتناهية مع الفكر ،بل
حقيقة تواجدها بداخل النسق الفكري
وهنا نود طرح التساؤل التايل هل ميكن
لإلنسان أن يفكر بلغة أوأن يتكلم بفكر؟
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كال األمران ممكنان يف جميع الحاالت و يعتمد البالغة،أو لعدم إتقانه اللغة
العلمية ،ما يدفع بالباحث إىل توظيف
يف جميع العلوم .
البالغة كمخرج لغوي.
لكن هل ميكن للفرد أن يفكر بنوعية
ق��د أك��ون غ�ير صائب يف طرحي
اللغة( ،البالغة/العلمية) التي سيكتب
بها أم أن لغة العلم هي التي تفرض وتقدميي هذا ،قد أكون ارتكبت مغالطات
ذاتها عليه ،و تجعله يوظف مفاهيمها يف تقييمي للعالقة الجدلية بني حلم
العلمية ؟ هل هذه املفاهيم هي يف ملك التنظري و واقع البالغة ،ألن من الصعوبة
الجميع؟ قد يقول الكثري ميكن املزج بني مبكان أن يقوم باحث اآلن ،بخلق نظرية
االثنني أي البالغة و العلمية،إال أن هذا معينة أو تنظري ملفهوم معني ،بحيث
الطرح ال يفيد يف موضوعية العلم و أن اإلجامع الحاصل اآلن عىل مستوى
قيمة املوضوع ،بحيث أن توظيف نوعي الفكر ،ال يعدو أن يكون سوى إعادة
للغة قد يحيل القارئ إىل فهم أو قصد إنتاج لنظريات ومفاهيم معينة ،أقرتها
غري ذاك الذي ينشده الباحث أو املفكر ،السريورة الفكرية اإلنتاجية للعلوم
وهنا يقع القارئ يف اإلشكال التوضيحي وخصوصا العلوم االجتامعية.
و املقصود ،وتجدر اإلشارة هنا إىل وجوب
التفريق بني الرتجمة ،و اللغة كلغة قامئة
الذات بداخل فكر معني .
ال تعني الرتجمة يف هذا اإلشكال
شيئا ،فاالستالب اللغوي الذي يعرفه
م��ج��ال السوسيولوجيا حاليا عىل
مستوى الكتابة ،أدى إىل بروز كتاب
يف سوسيولوجيا يعتمدون املحسنات
البالغية كجزء رئييس يف كتابتهم ،من
اجل إثارة اإلعجاب أو اللعب عىل الوتر
الحساس للقارئ ،أو من أجل إظهار نوع
من اإلتقان اللغوي ،ال رمبا غايته االبتعاد
بشكل كبري عن حقيقة اإلشكال املطروح.
مل��اذا ،يبقى هذا أيضا إشكال ال ميكن
معرفته ،غري أن الذي ميكن استشفافه
هو غياب القدرة املعرفية capacité la
 cognitiveمن أجل إيصال التحليل
املوضوعي لإلشكال املطروح لذالك
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يوتوبيا التسامح
ع.الله الكلخة
د .إ

تؤكد حنة أرندت يف كتابها املوسوم
بـ»حياة العقل» عىل أن إعامل الرأي
وتوظيفه يف الفكر واملواقف السياسية
ج��زء من ماهية اإلن��س��ان الحر ،إذ
لينعم اإلنسان بالرأي البد من وجود
إرادة حرة .يف املقابل يعد التسامح
استبعادا للرأي مع املوقف وتعطيله
الغاية يف ذلك دعم دميومة الحياة
واستمراريتها ،إذ ليك يستمر اإلنسان
يف الوجود متعايشا مع اآلخر يلزمه
استحضار آليات التسامح هذه لتقويض
الرش والدفع به جانبا ،لهذا االعتبار
فالعيش املشرتك يُلْ ِز ُم ال��ذات قبول
اآلخر واالعرتاف به كقيمة مع التوفر
عىل حد أدىن من اإلرادة الطيبة اتجاهه
وامللخصة يف التسامح.
ال يحيى اإلن��س��ان إال م��ن أجل

االنتصار لقيم الخري وجعلها يف األعىل
إيذانا باإلعالء من قيمة التفكري نفسه.
فهل يعني هذا أن املتسامح ال يوظف
مكاسب العقل يف تسويغه للفعل
اإلنساين إذ ال يبقي إال عىل العفو عند
اإلقتدار!؟ يف الجهة األخرى «هل يوجد
الرش يف ذاتنا ،هذا الجانب الذي يريد
أن يفرض هيمنته علينا ...هل يكون
مشكل الخري وال�شر ،عىل عالقة مع
مؤهالتنا يف التفكري!؟».1
يف هذه الحدود يظهر الخري عىل
أنه الوجه اآلخر للتسامح ،واألخذ بالثأر
واالنتقام أق��رب إىل الرش م��ادام هذا
الفعل غري مرفوق بقيمة الصفح والعفو
عند املقدرة.

ف� ىن
مع� التسامح
ي

يعني التسامح لغويا التساهل ،أو
هو القبول مببدأ التخيل عن العقوبة

متى كانت لنا القدرة عىل ذلك والتنازل
عن الحق يف األخذ بالثأر أو االنتقام،
هو مبعنى آخر البديل املمكن لإلرادة
اآلتية« :أقبلك رغم كل يشء ،وأحتملك
مع ذلك».2
ال يكون التسامح بهذا املعنى عىل
أرضية متساوية ،ألن��ه بكل بساطة
يلغي العدالة لصالح إرادة طيبة تأمل
يف املستقبل أكرث مام تتشبث باملايض،
غري أن اإلشكال يكمن يف تحويل إرادة
اإلن��س��ان ه��ذه عن التفكري يف اآلالم
واألح �زان التي تسبب له فيها آخرون
والوصول إىل لحظة صفاء عاطفي يغيب
فيه اإلحساس أو الرغبة يف االنتقام،
هي بالضبط تلك اللحظة التي نؤدلجها
بالعبارة اآلتية« :اإلنصاف واملصالحة».
«يستحيل – بتعبري حنة أرندت -الهروب
من عملية التفكري ذاتها ،هي عادة
سرب كل ما يحدث أو يثري االنتباه ،دون
اللجوء إىل حكم مسبق عىل املحتوى

الهوامش
1 - «Le Mal fait- il partie de soi? Ce côté qui veut exercer son pouvoir sur nous... le problème du «bien» et du «mal» aurait- il un
rapport avec nos compétences de rèflexion?». - Arendt. (H). La vie de l’esprit. La ponsée philosophie d’aujourd’hui.trd. lucen totringer.
Éd. PUF. 2013. P : 45.
 - 2قاموس أكسفورد الحديث .تأليف .العزيب وآخرون .بريوت .لبنان .ط .2002 .8مادة (س.م.ح).
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النوعي أو النتائج املرتتبة عنه ،فهل
يكون هذا النشاط املوجه بالتفكري إذن
جزءا من الرشوط التي تدفع اإلنسان إىل
تجنب الرش ؟» .3بتعبري آخر هل ميكن
القول إن عدم التفكري يف فعل الرش
أيا كان يقود إىل إرادة التسامح هذه؟
اإلشكال هو ملاذا ينتعش التسامح داخل
دائرة الرصاع؛ رصاع أبدي بني قيم الخري
وإرادة الرش ،هل هو يوطوبية القوي
اتجاه الضعيف؟ أم هو رغبة الضعيف
يف إثبات تفوقه اإلنساين املحكوم بآليات
الصفح والعفو واملغفرة عند االقتدار،
هذا اإلحساس املتجذر يف ميتيولوجيا
أي دين.-الدين ِّ
يف كل هذا اإلحساس بالذنب هو ما
يوجه اآلخر نحو إرادة التسامح هذه،
وهو شعور متنامي نحو إرادة يراد لها
أن تكون طيبة «الشعور الطيب  -كام
تذهب إىل ذلك حنة أرن��دت -بصفة
عامة هو من شيم أشخاص قادرين عىل

اإلحساس بالذنب .لكن باملقابل عيل التسامح؟ وهل هناك ح��دود ضابطة
أن أتساءل «بأي حق رصت أمتلك هذا له ال يلغى فيها التاريخ وال العقل،
وبتعبري آخر متى يبدأ التسامح وأين
الشعور بالطيبة وأستعمله!؟» . 4
ينتهي؟
اإلح��س��اس بالذنب ،هو ن��وع من
تحدثنا عن وج��دان القوي ،هذا
أزمة الضمري القامئة عىل ضغط الذات
عىل نفسها عندما توجه هذه الذات يف الوجدان املجمل بإرادة االنتصار والتفوق
أفق استعادة املايض وتعويضه بفضيلة واملتجه صوب هبة التسامح ،وهي هنا
«العطاء غري املمنون» يف هذه الحدود
التسامح.
يظهر الدين هنا اإلطار املوجه إلرادة
ال يسامح القوي /املنترص ،واملتفوق
اإلنسان نحو الفعل اإلنساين باملعنى
من موقع إحساسه بالقوة ،ولكن بدافع
اإلي��ج��ايب ،وه��و فعل ي��درك بالحيس
اإلحساس بالشفقة ،ولرمبا اإلحساس
امللموس ،وق��د ك��ان هيجل عىل حق
بالذنب .وهو إحساس كام سبق تأكيده
حينام أكد أن «هذا الذي ندركه بالحس
ميثي وديني دفني يف سيكولوجية إنسان
يتعذر علينا بلوغه باللغة»  . 5التسامح
الدين عنده جزء من ماهيته ،ويتحول
بهذا املعنى فعل ديني خالص.
هذا اإلحساس إىل اعرتاف بجرمية كانت
الدين هو اعتقاد وتصور ومتثل،
تستوجب العقاب ،لكن لحظة انبثاق
هذا اإلحساس بالذنب يُظْ ِه ُر املعتدي /ومبا أنه كذلك فهو إقرار باأللوهية أوال
اآلثم عطفه عىل الضحية .فهل هناك ومرسخ لإلميان ثانيا ،ويعني ذلك أيضا أنه
مساحات بني املقرتف للجرمية ومن ضد النفي (اإللحاد) ،وضد النفاق وهذا
وقعت عليه تسمح له بالحديث عن مهم يف فهم ماهيته ،فاملنافق ال تستقيم
يف ذهنه معنى األلوهية (اإلرادة الخرية)،
هذا يف االعتقاد والتصور ،أما التمثل فهو
تحول الدين إىل سلوك ناقل للتقوى
والورع والرحمة وأيضا الصفح والعفو
والتسامح وهذا هو األهم.
يف املحصلة املتسامح هو مؤول
للنص الديني يحول تصوره يف االعتقاد
– اإلميان – إىل مسامحة فتستحيل هذه
القيمة إىل آلة لتوجيه الذات /املؤمنة
نحو تبديد عنف قائم أو محتمل يتامثل
مع العبارة الدالة« :الصفح الجميل»
واملقصود به التسامح دون رغبة يف
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نافذة فكریة  :يوتوبيا التسامح
تعويض عن فعل سلبي سابق سواء كان بهذا االعتبار يعمق معنى التطبيع مع
العنف ويسري يف اتجاهه.
ماديا أو رمزيا.
خالفا ملتيولوجية القوي هذه ال تقبل
متيولوجية الضعيف التسامح باعتباره
مصدرا للشفقة وال حتى آلة لالعرتاف
بالخطيئة أو الذنب ،ولكن تصنع هذه
اإلرادة – املسامة طيبة –التسامح
وتوظفه وتقبله إمعانا يف إثبات خرييتها
املطلقة املتعالية عن الزمان واملكان،
واملتجهة صوب الهناك يف العامل اآلخر،
إرضاء ملثلها الدينية ،فاملتسامح كريم،
ويف لسان العرب «املسامحة :املساهلة،
وتسامحوا تساهلوا ،ويف الحديث
الرشيف يقول الله عز وجل :اسمحوا
لعبدي كإسامحه إىل عبادي ،واإلسامح
لغة يف السامح مبعنى جاد وأعطى من
كرم وسخاء» .6

يبني املتسامح /األقوى إرادته هذه
عىل مبدأ املسؤولية وصحوة الضمري،
وه��ذا وازع أخالقي بامتياز ،وهو ما
يحول بينه وبني نزعة ال�شر ،فيسعى
إىل القطيعة معه وعدم املراهنة عىل
دميومته ،وهو نوع من اإلذع��ان يُ ِح ُّل
الخري محل الرش ليلغيه بعد ذلك ،يصبح
املتسامح هنا رهينا مبن ميتلك القدرة
عىل االضطهاد مرة أخرى فيتم الحديث
عن «جرب الرضر» ال عن التسامح.

متى يصبح التسامح ممكنا؟ عندما
يتهيأ هذا الضمري إىل التحلل من كل
ما يتامثل مع تلك الوضعية السابقة
املأزومة التي تسببت يف إذاية اآلخرين ،
وهو أمر أشبه ما يكون بالتوبة إذا تعلق
يف التسامح إذن هناك دامئ��ا أعىل األمر بالجانب الديني.
وأسفل ،أقوى وأضعف ،لهذا املفهوم
عند األقوى نتحدث عن التسلط يف
إمعان – وأي إمعان – يف تكريس هيمنة الحكم والرأي ،ويف هذا إمعان يف إلغاء
القوي ،واإلشكال الذي يطرحه الفيلسوف اآلخر فكرا ومامرسة ،فالقوي هو من
هنا متعلق بالبدائل ،إذا كان التسامح

يؤذي وهو من يلجأ إىل إىل التسامح .لذا
كان اإلميان حجة جون لوك (1632م-
1704م) ،يف الدفاع عن التسامح كقيمة
عليا له القوة الالزمة يف رصف الناس أيا
كانوا عن إذاية اآلخرين واضطهادهم
باسم الدين ،بل ويف الدفاع عن حرية
املعتقدات واألدي��ان ،فالقوة تظهر يف
تحويل الناس عن قناعاتهم وهذا شكل
يف إظهار التعصب يف الرأي ،فاملتسامح
هو من ال يلغي اآلخر بحسب معتقده،
والتسامح بهذا االعتبار تفريغ لإلدراك
والفكر والسلوك البرشي من التعصب
والعنف ،هو بهذا االعتبار عند ج .لوك
نفعي ،من أجل املستقبل أوال ومن
أجل الحفاظ عىل النسيج االجتامعي
ثانيا .7لذلك  -ولهذا السبب – كلام طرح
التسامح كفعل عىل التاريخ خصوصا
السيايس كلام قلت فعاليته ،ألنه دعوة
إىل تعطيل ال��ذاك��رة الفردية وأيضا
الجامعية .إذ كيف تسامح من حرمك
الحق يف الحياة!؟ (قنبلة هريوشيام
وناكازايك) . 8

الهوامش

3 - «Il est impossible d’échapper au processus de rèflexion. C’est l’habitude d’examiner tout ce qui se passe ou attire notre attention.
Sans recourir à un préjugé sur le contenu qualitatif ou ses conséquences. Cette activité orientée par la réflexion serait-elle une partie des
conditions nous poussant à éviter le Mal?» - Arendt. (H). La vie de l’esprit. La ponsée philosophie d’aujourd’hui.p : 45.
4 - «Le sentiment du bien est généralement l’éthique des gens capables de ressentir le remords». - Ibid. P : 48.
5 - «Ce qui est perçu par l’intuition est difficile à exprimer par le langage». - Hegel. (F). Phénoménologie de l’esprit. Tr. J. Hypolite.
Paris. S.d.1. P: 91.
 - 6ابن منظور .لسان العرب .مادة (س .م .ح).
 - 7ج .لوك .رسالة يف التسامح .تر .منى أبو سنة .املجلس األعىل للثقافة .ط .1997 .2ص.22 :
 - 8يف نهاية الحرب العاملية الثانية يف غشت  ،1945قامت الواليات املتحدة بقصف مدينتي هريوشيام وناكازايك باستخدام قنابل نووية ،قتلت هذه القنابل ما يصل
إىل  140000شخص يف هريوشيام ،و 80000يف ناكازايك بحلول نهاية عام )www.Almrsal.com( .1945
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التسامح عند فالسفة أ
النوار
(ج .لوك /سبينوزا)
الدولة عند ج .لوك «مجتمع من
البرش ،يتشكل بهدف توفري الخريات
املدنية والحفاظ عليها وتنميتها وأنا
أعني بالخريات املدنية :الحياة والحرية
والصحة وراح��ة الجسم باإلضافة إىل
امتالك األشياء مثل املال واألرض والبيوت
واألثاث وما شابه ذلك» . 9
من املنظور الفلسفي السابق الذكر،
القائم عىل إرساء الدولة املفهوم يصبح
التسامح مجاله العالقات البرشية،
وفضاء ملامرسة الحق يف االختالف وإبداء
الرأي مع احرتام حرية اآلخر يف الوجود
وامللكية بغاية الحفاظ عىل الخريات
املدنية وتنميتها ،أما املستحيل التسامح
فيه فيبقى مرتبطا مبا اعتربه ج .لوك
األساس يف تشكل الدولة وهو مصادرة
الحق يف الحياة والحرية .لهذا االعتبار
فالتسامح إف��راغ لإلنسان من القيم
السلبية املتمثلة يف الكراهية والحقد
والحسد ،مرجعه – أ ي املتسامح  -يف
ذلك سياسة الدولة التي تجعله أكرث
واقعية إذا فهمت السياسة عىل أنها
الرديف الطبيعي للحرية ،فالحرية هي
الغاية الحقيقية من قيام الدولة العادلة
عند فالسفة األنوار عموما.
من هذا املنطلق أحل ج .لوك سلطة
الدولة املدنية وجعلها عوض سلطة
الدين يف ترسيخ قيم التسامح ،ففي
السياسة – تدبري الدولة – ميكن الحديث
عن االختالف يف الرأي واالعتقاد ،ويف
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الدين – العقيدة – ميكن الحديث عن
الخالف ،وفرق كبري بني املفهومني ،لذا
«ومن أجل أال يسعى آخرون بدعوى
الدين إىل أن يجدوا يف الدين خالصا ملا
يرتكبونه من إباحية وانحالل ،ومن أجل
أال يفرض أحد عىل نفسه أو عىل غريه
أي يشء تحت دع��اوي ال��والء والطاعة
لألمري أو الخالص والوفاء يف عبادة الله،
أقول من أجل هذا كله ينبغي التمييز
بدقة ووض��وح بني مهام الحكم املدين
وبني الدين وتأسيس الحدود الفاصلة
والعادلة بينهام ،وإذا مل نفعل هذا فلن
تكون هناك نهاية للخالفات التي تنشأ
عىل ال��دوام بني من ميتلكون االهتامم
مبصالح نفوس البرش من جهة ،وبني
من يهتمون مبصالح الدولة من جهة
أخرى».10
إن اإلع��ل�اء م��ن قيمة ال��ع��دال��ة
االجتامعية رشط يف التوقف عن إحساس
بالغنب يف املواقف أو العقيدة ،ويف طرح
ج .لوك هذا دعوة لالحتفاظ لآلخر برأيه
وعقيدته ضامنا الستمرار النوع البرشي،
بتعبري أدق التسامح هنا يحمل معنى
إيقاف الحرب والقتل والعنف باسم
الفضيلة« .إن االتجاه املهيمن عىل األنوار
– يقول بحق تودوروف – ال يجد نفسه
يف اإللحاد بل يف الدين الطبيعي ،أو قل
يف األلوهية الطبيعية بصيغتها املختلفة،
وإذا كانت األنوار تصف وتفحص العقائد
التي يؤمن بها الناس ،فإنها ال تقوم بذلك
بغرض التشكيك والقدح يف األديان ،وإمنا
بهدف إشاعة روح التسامح والدفاع عن
حرية االعتقاد» . 11

م��ن ه��ذا املنطلق ف��اإلمي��ان عند
سبينوزا «يكفل لكل فرد الحرية املطلقة
يف أن يتفلسف ،حتى ليستطيع أن يفكر
كام يشاء يف أي موضوع دون أن يكون
بذلك قد ارتكب جرما ،وهو ال يدين إال
من يدعون الناس إىل العصيان والكراهية
واملنازعات والغضب ،بوصفهم خارجني
عن الدين ودعاة الفنت ،أما املؤمنون
بحق فهم أولئك الذين يدعون الناس
من حولهم إىل العدل واإلحسان بقدر
ما تسمح به لهم عقولهم وقدراته. 12
اإلميان الحق عند سبينوزا ال يدعو إىل
الكراهية والعنف بل هو يف العمق
نبذ لألحقاد والضغائن ،واإلنسان عندما
رصف أه��واءه فهو يف األصل يتعارض
ي ّ
مع الدين يف معناه الحق ،وال يسعى
بذلك إال إىل إبراز ما يثبت نزوعه نحو
الرش مبا أنه متظهر ذايت للحقد والضغينة
والكراهية« .ف��اإلمي��ان ال يُطلب من
الحقيقة بقدر ما يطلب من التقوى ،وهو
ال يكون باعثا عىل التقوى وال يؤدي إىل
الخالص إال بقدر حثه عىل الطاعة ،وعىل
ذلك فأفضل املؤمنني ليس بالرضورة من
يعرض أفضل الحجج ،بل هو الذي يقدم
أفضل أعامل العدل واإلحسان»  .13يف
هذا األفق الداعم ملعنى اإلميان املسنود
بالتقوى يتمظهر معنى التسامح امل ُ َر َّس ِخ
بروح القوانني «وإين – يحاجج سبينوزا
– ألترك لكم حرية الحكم يف مدى نفع
هذه العقيدة ورضورتها للدولة إذا أراد
الناس أن يعيشوا يف سالم ووئ��ام ويف
مقدار ما تتيحه هذه العقيدة من تجنب
أسباب القالقل والجرائم ،وما أكرثها
وأخطرها» . 14
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نافذة فكریة  :يوتوبيا التسامح
بهذا املعنى دعمت فلسفة األنوار
مبدأ التسامح يف التعامل مع األديان
وغلفته بالقوانني يك يتسنى االحتفاظ
بالبرش كقيمة عليا ،فالرصاعات الدينية
والعرقية – بتعبري ت��ودوروف – كفيلة
بإدخال اإلنسان يف دائرة التوحش ليبتعد
بعد ذلك هذا اإلنسان كل البعد عن
أية عقيدة قامئة عىل التقوى .وينزاح
عن معنى الدولة النفعي القائم عىل
ضامن الحرية للكل يف ظل التعاقد.
«يتعني عىل اإلنسان – بلغة تودوروف
مرة أخرى – أن يعطي معنى لوجوده
عىل األرض ،فالبحث عن السعادة يحل
محل البحث عن الخالص ،وحتى الدولة
ال تضع نفسها يف خدمة املقاصد اإللهية والشام) ،راية اإلسالم للدفاع عن هوية
ألن الدور املنوط بها هو العناية بحسن مغرقة يف القداسة ،الحرب اآلن قامئة
عىل تصفية هذه الدولة اليوطوبية،
عيش املواطنني» .15
وم��ع ه��ذا الفعل السيايس املوجه
ال���ت���س���ام���ح خ��ط��اب بالحرب نتحدث عن املواجهة بني إسالم
سني وآخر شيعي ،يف ظل هذا التحول
المتعال
ي
السيايس الحديث كيف ميكن الحديث
اعترب جورج بوش االبن الحرب عىل
16
عن التسامح؟
العراق حربا مقدسة ومع انتهاء الحرب
عند حنة أرندت يستحيل الرجوع
رفعت داعش (الدولة اإلسالمية بالعراق

إىل الوراء لتحديد طبيعة املؤسس لفعل
اإلذاية أو الرش ،فالتاريخ باعتباره أحداثا
يتوجه نحو املستقبل ،ومبا أنه كذلك
فال ميكن معه إبطال أثر األفعال السيئة
والرشيرة ،اليشء الوحيد الذي نقدر عليه
هو االستفادة من هذا املايض من أجل
أال تتكرر اإلذاية مرة أخرى ،اإلنسان يف
هذه الحدود «ضحية الالمعنى وانهيار
القيم ،يف خلق معايري مقبولة يف عامل

الهوامش
 - 9ج .لوك .رسالة يف التسامح .م .س .ص.23 :
 - 10ج .لوك .رسالة يف التسامح .م .س .ص.23 :
« - 11مرشوع األنوار» .تيزفيطان تودوروف .تر .حسن العمراين .مجلة يتفكرون (تصدر عن مؤسسة مؤمنون بال حدود).ع .1.ربيع  .2013ص.257 :
 - 12سبينوزا .باروخ .رسالة يف الالهوت والسياسة .تر .حسن حنفي .دار الطليعة .بريوت .1997 .ط .4.ص.114:
 - 13نفسه .ص.433 :
 - 14نفسه .ص.448 :
« - 15مرشوع األنوار» .تيزفيطان تودوروف .م.س .ص.258 :
16 - www.orient-news.net
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بالقوانني واملقصود بذلك أن الجرمية
تستدعي العقاب ،فهل ميكن بعد هذا
أن نحل التسامح محل العقاب؟ كيف
نقبله عندما نتحدث عن جرمية ضد
اإلنسانية أو قتل جامعي؟ (مجزرة صربا
وشاتيال).

محكوم مبقولة الغاية والوسائل» . 17
لهذا االعتبار فـ «الخالص الوحيد – يف
تقديرها – املمكن من وضعية يستحيل
فيها الرجوع إىل الوراء ،والتي يتعذر فيها
إبطال مفعول أفعالنا ،يف الوقت الذي
مل نكن نعرف ،وال كان يف مستطاعنا
معرفة م��اذا كنا نفعل ،هذا اإلبطال
لألفعال يتحقق عرب ملكة الصفح/
التسامح».18
م��ع ح��رك��ة اإلص��ل�اح ال��دي��ن��ي يف
أوروب��ا19أخ��ذ التسامح معنى العفو
واملحبة والخري بتعميم إرادة املصالحة،
فالتسامح مع اآلخر يعني «أن تجعله
ح �را يف اتباع ما ميليه عليه ضمريه
وأن ميارس حريته كيفام يشاء يف ظل
القوانني» .20

مفكر فيه ،أوال واملقصود بذلك أن
من يسعى إليه يعتربه فعال مرشوعا
اآلن مبا أنه حاجة مجتمعية ،هذا وقد
يلغيه مطلقا ألنه ال يتالءم مع حاجاته
السياسية .فمن يسامح؟ وكيف نهيئ
الفرد كام الجامعة ألن تتبنى إرادة
التسامح هذه؟ أال يبدو التسامح هنا
يوطوبيا من يعتقد يف مطلقية الخري؟
«بإمكاننا – يقول جاك دريدا – الحديث
يف هذا السياق عن عدة مناذج عىل أقل
تقدير متشابهة ،وذلك سواء يف أوروبا
أو خارجها كام هو الشأن يف اليابان
والواليات املتحدة وإرسائيل ،تتعلق
بأعامل عنف أو قمع سبق أن شوهدت
يف املايض أو بجرائم حرب معروفة ،منها
ما مل يتم اكتشافه إال مؤخرا ،ومنها ما بدأ
يؤرق ضمري اإلنسانية منذ أمد طويل»
. 21

يف  16شتنرب من سنة 1982م حدثت
مجزرة مبخيمي صربا وشاتيال ،استمرت
لثالثة أيام عىل التوايل ،وقد قامت بها
بعض املجموعات االنعزالية اللبنانية
ممثلة بحزب الكتائب اللبناين وجيش
لبنان الجنويب باإلضافة إىل الجيش
اإلرسائييل ،وصل عدد القتىل إىل 3500
قتيل من أطفال وشيوخ ونساء دون
توظيف رصاصة واح��دة ،ق��ادة هذه
املجزرة آرييال شارون ورافائيل إيطان
وإييل حبيقة الذي كان يقود القوات
22
املحتلة.
إذا تهيأنا للتسامح فهذا يفرتض حدا
أدىن أيضا وهو اعرتاف اآلخر باقرتاف
الجرمية ،وال��س��ؤال هنا هو مع من
سنتسامح؟ إن من يرفع شعار التسامح
يلغي ذاته إذا كان ضحية ،لذا فيوطوبية
التسامح تتبدى عندما ال تكون عىل
أرضية متساوية.

هناك وضعية أخ��رى يظهر فيها
التسامح أفقا للدعاية ال قيمة له ،ألن
الطرف األضعف وه��و الضحية فقد
حس املحاسبة .وفعل املسامحة هنا
ال يتعدى حدود بروتوكول يشهد به
التسامح والعنف
املجتمع الغريب الحدايث أمام قوانني مل
يعود اإلشكال هنا يف العمق إىل تتوقف عن استغالل البرش وتحويلهم
ال مكان للتسامح خارج دائرة عنف
تحيني التسامح كقيمة إنسانية مؤطرة
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نافذة فكریة  :يوتوبيا التسامح
إىل سلعة.
يف اليابان سنة 1989م رفعت قضية
ضد وزارة الصحة والرفاهية وخمس
رشكات أدوية يف قضية ما عرف باسترياد
«الدم امللوث من أمريكا» .ويف شهر يناير
عام (/1996م) تم تعيني كان ناوتو وزيرا
للصحة ،وقد قام هذا األخري بتشكيل
فريق للبحث يف فضيحة الدم امللوث
الذي تسبب يف نقل فريوس السيدا إىل
الكثري من املتطببني ،ويف غضون شهر تم
الكشف عن تسعة ملفات ترتبط بهذه
الفضيحة ،رغم ادعاء وزارة الصحة بعدم
وجود هذه املستندات وبصفته وزيرا
اعرتف كان ناوتو عىل الفور باملسؤولية
القانونية وقدم اعتذارا رسميا للمدعني.
حكمت املحكمة بعد ذلك أن يقف كل
أعضاء الحكومة أمام املترضرين املتأذين
من استعامل الدم امللوث (وقد أصيب
بني ألف إىل ألفني بفريوس اإليدز ،من
منتجات الدم الفاسدة ه��ذه) .الغاية

الثاين /الضحية :من يقبل التسامح
من الوقوف أمام املترضرين هو تقديم
اعتذار رسمي ،أو طلب العفو واملسامحة يتوجه بوازعني:
عىل اقرتاف هذه الجرمية .عند وقوف
 -1تيولوجي دي��ن��ي :العفو عند
الحكومة ردد املترضرون العبارات اآلتية:
املقدرة ،التسامح هبة لكنها محدودة
«أنتم وحوش»« ،أنتم حيوانات»« ،أنتم
األف���ق ،وال��ح��ق أن الضحية هنا ال
ال تستحقون الحياة» ...هذه العبارات
يسامح.
كانت ممتزجة بالبكاء ...انتهت املقابلة
23
- 2ل��ي�برايل – وه��ذا هو املؤكد –
بعد ذلك.
أسامحك ل�كي ال يتكرر الخطأ مرة
اإلشكال هنا من يطلب املسامحة أو أخرى ،وليك يستمر الخري وننآى بالرش
العفو؟ وهل لآلخر /الضحية أن يقبله؟ بعيدا .نتذكر هنا رأي حنة أرن��دت
ثم بعد هذا كله كيف للقانون أن يقف باستحالة الرجوع إىل ال��وراء لتصحيح
عند حدود التزام الجاين بالوقوف أمام الوضعية.
الضحية وطلب املسامحة؟
الثالث /القانون أو الحكم :الذي بلور
لكل هذه األقطاب حدود.
التسامح هنا يف شكل مقابلة يف اعرتاف
األول /الجاين :ميكن أن نتحدث عن بالجرمية وتأنيب ...لكن لهذا القانون
أزم��ة ضمري تبلورت يف شكل اع�تراف ،حدود ومحدودية أيضا.
فاملتسامح البد وأن يعرتف باقرتافه الجرم
املتسامح الذي يحول رأيه إىل فعل
أوال.
وإىل منجز يعرف الحقيقة كام يعرف ما
الهوامش

17 - «L’homme vit dans un monde absurde où l’effondrement des des valeurs et manifeste. Il ne peut alors créer des normes humaine
dans un monde gouverné par le pragmatisme». - Arendt. (H). « l’intersibilité et le pardon » in condition de l’homme moderne. Guhoman
– levey . 1993.
18 - «L’unique salut possible dans une situation où le retour en arrière est impossible pour désactiver nos actes au moment où nous
étions incapables de savoir ce que nous faisions. Cette désactivation des actes se réalise à travers la tolérance». - Ibid. P :45.
 - 19حركة شهدتها آوربا خالل القرنيني  15و 16حركات تقوم عىل اإلصالح الديني تزعمها دينيون تأثروا بأفكار الحركة اإلنسية فوجهوا عدة انتقادات للكنيسة
الكاثوليكية وطالبوا بإصالح ديني يواكب التحوالت اإلقتصادية واالجتامعية والثقافية .إصالح_دينيar.wikipedia.org/wiki /
20 - «Tolerance towards the other is to make people think freely in reponse to their conscience and to make them exercise their
freedom as they wish but under the law». - Carey. (G). Toleroting Religion. PP 45- 63. In the politics of toleration in modern life. Ed by
susan mendus . Durham : Duke university Pres 2000.
 - 21جاك دريدا .التاريخ الكذب .تر .رشيد بازي .املركز الثقايف العريب .ط .2016 .1ص.55 :
22 - www.nakba.ps/massave
23 - ar.m.wikipedia.org
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يتوخاه من التسامح وهو إراحة الضمري
بطلب العفو ،حفاظا ع�لى النسيج
االجتامعي ،ولكن لرمبا من أجل الدعاية
فقط ،ألنه يعرف الفروق بني ما يقوم به
ونواياه ،باختصار يعرف بأنه كذَّاب ،لذا
فالتسامح يف العمق هو تساهل مع الرش
يف مطلقيته وتواطؤ مع اإلذاية إن مل يكن
شكال من أشكال السذاجة ،ومع ذلك
فإن للتسامح امتدادا يف العقل عندما
تصبح دعامته نزعة إنسانية ،فيه وعي
بتخليق الحياة العامة ،هو «ميل فطري
نحو العدالة» بتعبري سبينوزا ،وإميان
بالتعدد واالختالف إذ يف ذلك استيعاب
ألذى اآلخرين وطغيانهم.

بالغة التسامح :ال�نزنز ع��ة
النسية
إ

كانت الفلسفة عرب تاريخها الطويل

األقدر من بني كل الخطابات املعرفية
األخ��رى عىل دف��ع اإلنسان نحو فهم
ماهيته ،وك��ذا البعد اإلن��س��اين فيه
( .)Humanismeمب��ا أنها وجهت
اهتاممها ومنذ البدء إىل وض��ع اليد
عىل العالقة بني كينونة اإلنسان ووعيه
االجتامعي املتنامي بفعل إدراكه للوجود.
وقد عرب سقراط ( 468-399ق.م) عن
هذه العالقة حينام دفع مبخاطبه اآلين
املشارك له يف محاوراته وكذا الكوين ،إىل
بناء معرفة خالية من كل عنف وتوتر أو
أيديولوجيا « .24إن مكانة العقل ٌمشَ َّوشَ ة
متاما – يقول أركون -وحدهم الفالسفة
ال يزالون مستمرين يف النضال من أجل
الحفاظ عىل أولوية التفكري النقدي
املتمركز عىل نظام العقول املفرتض
وجودها» . 25

إنسانية َه ُّم َها النظر إىل اإلنسان كقيمة
عليا مبعزل عن املعتقد والعرق والجغرفيا،
بتعبري أدق نظرت ه��ذه النزعة إىل
اإلنسان مبنأى عن املقدس الديني الذي
شكل هويته يف القرون الوسطى فكان
ذلك سببا يف االقتتال والعنف.

كان الجاحظ (ت 250/هـ) أول من
أظهر هذه النزعة يف سياق بالغة تتجه
إىل مخاطب كوين ،الهدف عنده كان هو
اإلقناع بتوظيف الحجج املوجهة بالعقل
واالستدالل وهو يقصد بذلك اعتامد
الدليل يف الحجاج الذي يراد به التواصل
واإلق��ن��اع بالحجة ،ما ك��ان يعنيه هو
إنسانية اإلنسان وحسب ،يقول« :بالناس
حفظك الله أعظم حاجة إىل أن يكون
لكل جنس منهم سيام (يعني عالمة).
ولكل صنف منهم ِحلْ َي ٌة ِ
وس َم ٌة يتعارفون
عن طريق الفلسفة تبلورت نزعة بها» .26
كان التنويع يف السلوك واملعامالت
والرموز عند الجاحظ مقومات ثقافية
الالزم احرتامها بغض النظر عن الدين
واألصل والعرق ،يؤكد ذلك محاججا «ولو
علم القوم أخالق كل ملة وزي أهل كل
لغة وعللهم يف ذلك واحتجاجهم له لَق ََّل
شغبهم وكفونا مؤونتهم» . 27
يف ظ��ل ه���ذه األب��ع��اد الفكرية
الداعمة لإلنسانية يف اإلنسان املوجه
بقيمة التسامح يف العمق سار كل من
التوحيدي (414ه��ـ1023/م) ومسكويه
(ت 420ه��ـ1029/م) .األساس من هذا
املنظور اإلنساين الخالص هو تحول
الفلسفة نحو الحياة اإلنسانية املستقلة
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نافذة فكریة  :يوتوبيا التسامح
وحسب ،يقول« :ف��إذا تعود اإلنسان
أن تكون سريته فاضلة ،ومل يقدم عىل
يشء من أفعاله إال بعد مطالعة العقل
الرصيح ،وبعد مراعاة الرشيعة القومية
كانت أفعاله منتظمة غري مختلفة وال
خارجة عن سنن العدل أعني املساواة.
ولهذا السبب قلنا إن السعيد هو من
اتفق له يف صباه أن يأنس بالرشيعة
ويستسلم لها ويتعود جميع ما تأمر به،
فاستحكم رأيه ،وقويت بصريته ونفذت
عزميته».30

عن كل عنف مغلف بالدين ،وهذا ما
نقله التوحيدي يف «املقابسات» معلال
سعادة اإلنسان فيام يحيا به ،يقول:
«فاسعد أيها اإلنسان مبا تسمع وتحس
وتعقل ،فقد أُ ِردْتَ لحال نفيسة ،ودعيت
إىل غاية رشيفة ،وهيئت لدرجة رفيعة،
وتوجت بكلمة جامعة ،ونوديت من
ناحية قريبة»  . 28كام َع� َّر َف اإلنسان
مباهيته اإلنسانية وليس الدينية .يقول:
«وأم��ا اإلنسان فال رشف له أيضا عىل
إنسان آخر ،من جهة َح � ِّد ِه الذي هو
الحياة والنطق واملوت ،ألن الحد يف كل
هذا التوجه املدافع عن اإلنسان
أحد واحد (يعني قائم يف كل إنسان)،
كقيمة كان بعيدا عن مفهوم األصل
فإن ال رشف من هذا الوجه» . 29
القائم عىل االنتامء الديني والعقدي،
تبينت ه��ذه النزعة اإلنسية يف لذلك اختار ه��ذا النوع من التنظري
كتابات مسكويه ،وذل��ك باالنفتاح تعريف اإلن��س��ان يف ح��دود ماهيته
املزدوج عىل اإلنسان يف ماهيته اإلنسانية وحسب ،وعليه كان بإمكان السجال
وكذا ارتباطه بالعامل األخ��روي ،صحيح الديني أن يتوارى إىل الخلف بغاية
أن الوازع الديني كان يوجه مسكويه ،تجريب الطرح الفلسفي.
لكن من منظور مختلف عن علامء
مرشوع مسكويه ،مرشوع فلسفي
الكالم ،ال�شرع عنده منظم للوجدان متامسك يغلب عليه النظر إىل اإلنسان
الهوامش

ككائن عاقل أخالقه قابلة للتهذيب إذا
ترىب عىل حس الرشيعة (العدل يف كل
يشء) وتقوى هذا الحس بالعقل ،فيصل
بذلك هذا اإلنسان إىل الخري األسمى
والسعادة األبدية .يقول مسكويه «وذلك
الغرض املقصود بوجود اإلنسان إذا
توجه إىل الواحد منا إليه حتى يحصل
له ،هو الذي يجب أن يستمر به َخ رِّ ًيا
وسعيدا» . 31
تبينت هذه النزعة املتجهة صوب
الدفاع عن التسامح كقيمة إنسانية يف
رأي مسكويه حني ربط جميع الخريات
التي يسعى إليها اإلنسان مرشوطة
بتجنب الرشور والتمسك بإرادة التسامح
باعتبارها إرادة عليا .يقول« :الواجب
الذي ال مرية فيه أن نحرص عىل الخريات
التي هي كاملنا ،والتي من أجلها خلقنا،
ونجتهد يف الوصول إىل االنتهاء إليها،
ونتجنب ال�شرور التي تعوقنا عنها
وتنقص حظنا منها» .32
ال��ف��ض��ائ��ل ع��ن��د مسكويه أرب��ع

24 - Brun (J). Socrate. Que sais – je? 5éme ed. P.U. F. 1973.p.p: 45-46.
 - 25أركون محمد .الفكر األصويل واستحالة التأصيل .نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي .تر .هاشم صالح .دار الساقي .ط .2007 .3.ص.68 :
 - 26الجاحظ أبو عثامن عمرو .البيان والتبيني .ج .3ص.90 :
 - 27نفسه ص.90 :
 - 28التوحيدي أبو حيان .املقابسات .تحقيق حسن السندويب .دار الكتاب اإلسالمي .ط.1992 .2ص( .117 :املقابسة األوىل).
 - 29التوحيدي أبو حيان .املقابسات .م.س .ص( .144 :املقابسة الخامسة).
 - 30مسكويه .تهذيب األخالق وتطهري األعراق .تقديم حسن متيم .بريوت .دار مكتبة الحياة للطباعة والنرش .ط .1985 .2.ص.153 152- :
 - 31نفسه .ص.14 13- :
 - 32نفسه .ص.12 :
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العريب الوصية ذاتها (من قتل نفساً بغري
نفس أو فساد يف األرض فكأنمّ ا قتل ال ّناس
جميعاً ومن أحياها فكأنمّ ا أحيا ال ّناس
جميعاً).36

وه��ي« :الحكمة والعفة والشجاعة
والعدالة»33،تتفرع عن هذه الفضائل
فضائل أخرى:

حاصل القول إن الحرب كانت دامئا
سببا يف الكوارث ،بل ومرعبة ،والقضاء
عىل جامعة من الناس باسم فكرة أو
عقيدة أو اختالف يف الدين أو العرق
هو بشكل آخ��ر إف��راغ لإلنسان من
إن التفكري امل�ل�ي يف التسامح
إنسيته التي متيزه عن باقي الكائنات
كيوطوبيا ،حفرياته تبني أن أولئك الذين
الحية.
اخرتعوه – وهم األقوياء قطعا – هم

املسامحة» ،34عنده التسامح واملسامحة
نوع من العفة والسخاء والجود والكرم
والنبل« .وأما السامحة فهي بذل بعض
ما ال يجب (ن��وع من النبل والكرم)،
وأم��ا املسامحة فهي ت��رك بعض ما
يجب (انتزاع حق) والجميع باإلرادة
واالختيار» .املتسامح سخي ،يوثر عىل
نفسه ،يصرب وله دماثة أخالق ،إنه مبعنى
آخر إنسان.

إن يوطوبية التسامح إرادة يف
التوقف عن توجيه الناس ضد بعضهم
البعض بدافع نزعة الرش القابعة يف
وجدانهم ،وبتعبري كارل بوبر «إن من
بني أهم الوصايا العرش تلك الوصية
التي تقول« :ال تقتل أبدا» إنها تلخص
تقريبا كل األخالق» .35ومبا أن الوصايا
ينسخ بعضها بعضا ،فقد تلقى محمد

فَتَ ْح َت فضيلة السخاء تندرج ست
فضائل يعددها مسكويه كاآليت« :الكرم،
اإلي��ث��ار ،النبل ،امل��واس��اة ،السامحة،
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الذين تسببوا فعال يف الحجيم عىل
األرض ،ومع ذلك يبقى التسامح هو
«الخالص» الوحيد املمكن من الوضعية
التي يستحيل فيها الرجوع إىل الوراء
إلخراج الذاكرة من اإلحساس بالرغبة يف
االنتقام والثأر.
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نافذة فكریة  :يوتوبيا التسامح
الهوامش
 - 33نفسه .ص.12 :
 - 34مسكويه .تهذيب األخالق .م.س .ص.16 :
35 - «L’un des dix commandements le plus important est celui qui dit: «Ne tue jamais» résume presque toutes les éthiques». - Morin.
(E). « pardonner c’est résister a la cruauté du monde ». le monde des Débats. Revrin. 2000.
 - 36املائدة .اآلية.32 :

الئحة المصادر والمراجع

• بالعربية :

 - 1ابن منظور .لسان العرب.
 - 2أركون محمد .الفكر األصويل واستحالة التأصيل .نحو تاريخ آخر للفكر اإلسالمي .تر .هاشم صالح .دار الساقي .ط.2007 .3
 - 3تيزفيطان تودوروف« .مرشوع األنوار» .تر .حسن العمراين .مجلة يتفكرون (تصدر عن مؤسسة مؤمنون بال حدود) .ع .1.ربيع .2013
 - 4التوحيدي أبو حيان .املقابسات .تحقيق حسن السندويب .دار الكتاب اإلسالمي .ط.1992 .2
 - 5الجاحظ أبو عثامن عمرو .البيان والتبيني .ج .3تح .ع .السالم هارون.
 - 6جاك دريدا .التاريخ الكذب .تر .رشيد بازي .املركز الثقايف العريب .ط.2016 .1
 - 7ج .لوك .رسالة يف التسامح .تر .منى أبو سنة .املجلس األعىل للثقافة .ط.1997 .2
 - 8العزيب وآخرون .قاموس أكسفورد الحديث .بريوت .لبنان .ط.2002 .8
 - 9سبينوزا .باروخ .رسالة يف الالهوت والسياسة .تر .حسن حنفي .دار الطليعة .بريوت .ط.1997 .4.
 - 10مسكويه .تهذيب األخالق وتطهري األعراق .تقديم حسن متيم .بريوت .دار مكتبة الحياة للطباعة والنرش .ط.1985 .2.

• باألجنبية :

1 - Arendt. (H). *« l’intersibilité et le pardon » in condition de l’homme moderne. Guhoman –levey . 1993.
*La vie de l’esprit. La ponsée philosophie d’aujourd’hui. Éd. PUF. Paris. 1981.
2- Brun (J). Socrate. Que sais – je? 5éme ed. P.U. F. 1973.
3- Carey. (G). Toleroting Religion. PP 45- 63. In the politics of toleration in modern life. Ed by susan mendus . Durham : Duke
university Pres 2000.
4- Hegel. (F). Phénoménologie de l’esprit. Tr. J. Hypolite. Paris. S.d.1.
5- Morin. (E). « pardonner c’est résister a la cruauté du monde ». le monde des Débats. Revrin. 2000.
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دراسات

ن
المد� ف ي� الفكر
الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع
ي
الغر�
بي

تمهيد:
نشأ مفهوم املجتمع املدين وتطور
يف الغرب عرب مراحل ومحطات فكرية
أساسية ،أسهمت يف بناء تصورات
واستخدامات جاءت يف سياقات ذات
مضامني غري موحدة ،ومتغرية بنيويا
وتاريخيا .ونتيجة للتعدد يف استخدام
ه��ذا املفهوم منذ ظ��ه��وره ،ك��ان من
الصعوبة مبكان وضع حدود فاصلة بني
هذه االستخدامات والوصول إىل تعريف
جامع متفق عليه ،مام يتحتم علينا رصد
املفهوم عرب مراحله التاريخية املختلفة
ويف بيئته األوروبية حتى ال نهدر سياق
تطوره التاريخي والسوسيولوجي .فرصد
تاريخ هذا املفهوم هو الذي يسمح لنا
مبعرفة سبب تعدد معانيه واختالفها.
ورغم أن هذه الدراسة ترى أن تعدد
املساهامت يف إط��ار ه��ذا املوضوع
الشائك واملعقد تتطلب تتبع تطور
املفهوم مبا تتضمنه من معاين الرتاكم
واالختالف يف بعض الحاالت ،فإن اإلحاطة
بكل املقتضيات املعرفية والتاريخية،
ومبساهامت كل املدارس يف هذا الشأن
أمر جد صعب للغاية .وعليه ،وليك تكون
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محمد حدوي

من مجتمع الطبيعة املحكوم بنظرية
ما كان يعرف بالحق اإللهي إىل املجتمع
املدين ،مجتمع الدميقراطية والعقالنية
والثورة العلمية.

املحاولة لعرض جذور وتطورات وتغريات
استعامل املفهوم إجاملية ما أمكن ألهم
دالالت املفهوم بكل تعقيداته ،اهتمت
الدراسة بعد املقدمة بعرض تاريخ موجز
للمفهوم بدءا بلحظة نشوئه يف العرص
ويف ه��ذا السياق ،ي��رى الباحث
الكالسييك وتطوره مع لحظة هيغل
الهولندي هوغو غروسيوس (1583-
مرورا بلحظة ماركس وغر اميش وصوال
« )1645واضع مبدأ الحق الطبيعي» يف
إىل الحالة الراهنة مع ما يسمى باملوجة
كتابه «قانون الحرب والسلم» ()1625؛
الثالثة للدميقراطية.
أن بوسعه وضع قواعد كلية وعامة
ن
المد� وملزمة للناس قاطبة يف عالقات العنف
 - 1مدلول المجتمع
ي
القامئة فيام بينهم؛ فالبت يف ما إذا كانت
ف
الكالسيك
العرص
�
ي
ي
الحرب عادلة أو ظاملة ،ويف ما إذا كان
مام الش��ك فيه أن والدة املجتمع يحق للعاهل أن يفرض عىل رعاياه ديانة
املدين يف الغرب كانت والدة عسرية،ومل بعينها ،وأي��ن تبدأ مرشوعية سلطته
تكن هذه الوالدة ممكنة ويسرية إال بعد وأي��ن تنتهي ال يكون من وجهة نظر
نجاح الثورات السياسية البورجوازية التي أفراد معينني بل من وجهة نظر العقل
أنجزت كثري من املهامت الدميقراطية،يف الالشخيص ،وباسمه .والعقل الالشخيص
فضاء التنوير والعقالنية والعلم .فقد يتوافق مع القانون الطبيعي بصفته
كان نجاح هذه الثورات يف هولندا يف نظام العقل ،يأمر بعمل وينهى عن
مطلع القرن السابع عرش،ويف بريطانيا آخر تبعاً التفاق هذا العمل أو ذاك أو
(،)1641-1688ث����م الثورة الفرنسية عدم اتفاقه مع طبيعة املوجود العاقل.
( ،)1789-1815وال��ث��ورة األملانية يف وهذه قاعدة ال اعتساف فيها ،وليس
منتصف القرن التاسع عرش مبثابة اإلعالن باملستطاع تغيريها .1والقانون الطبيعي،
الحقيقي مليالد عرص النهضة .ويف هذا يف نظر غروسيوس هو «قرار عقل سليم
العرص بالذات انتقلت أوروبا الغربية ينظر يف أمر من األم��ور فيحكم عليه

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

ن
الغر�
المد� ف ي� الفكر
دراسة  :الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع
يب
ي
بحسب مناسبته أو مخالفته للطبيعة
العاقلة املؤانسة ،هل هو فاسد أخالقياً
أم غري فاسد ،وبالتايل هل هذا العمل
هو واجب أو مخلوق من قبل الله خالق
هذه الطبيعة».2
وبعد هوغو غروسيوس جاء جان
لوك ( )1632-1704الذي يعد من أنصار
مدرسة العقد االجتامعي ،ونادى بالحرية
الفردية واملساواة التي كانت تسود يف
حالة الفطرة األوىل وقد أعد لوك يف
كتابه «الحكومة املدنية» ( ،)1688أن
الفطرة  ،l’etat de natureأو الحالة
الطبيعية،هي حالة سليمة ،أو عىل األقل
سلمية نسبيا.وليست الطبيعة بنظره
مفرتسة.فالفطرة هي حالة واقعية،
ووضع قابل للتحسن .ويعد لوك امللكية
الخاصة موجودة يف حالة الطبيعة ،وأنها
سابقة عىل املجتمع املدين .وهذه امللكية
طبيعية وخرية ،وأن اإلنسان «الصانع
والعاقل» ،وليست الطبيعة ،أصل كل
ما له قيمة تقريبا .ويف نظريته ال يفرق
بني كلامت «مجتمع مدين» «société
 »civilو«حكم» «»gouvernement
ويصف املجتمع املدين بقوله« :عندما
يتحد عدد من الناس مكونني فيام بينهم
مجتمعا واحدا ،حيث يتنازل كل فرد عن
سلطته التنفيذية لقانون الطبيعة لصالح

العامة ،فهنا ميكن لنا الحديث عن كون
ه��ذا املجتمع هو مجتمع سيايس أو
مدين».3
بعد لوك قام توماس هوبس (1588-
)1679يف كتابه «اللوياثان» ()1651
بتمثل حق الطبيعة يف حرية الفرد يف
استخدام القوة التي تكون لديه ليفعل
كل ما يعتربه حكمه وعقله الخاصني
أحسن وسيلة لتحقيق غاية الحفاظ
عىل ذات��ه .إال أن حالة الطبيعة هذه
حسب هوبس قد أدخلت اإلنسان يف
حرب مزرية وف��وىض دامئ��ة مام جعل
الناس يبحثون عن السلم .وهو األمر
الذي يتعارض مع الحق الوضعي والذي
يفرض عليه الخضوع له وفق ما تقتضيه
الحياة داخل النظام االجتامعي والذي
من خالله سيتنازل عن حريته وحقه

الطبيعي لصالح إرادة عامة ستضمن
له حريته وأمنه.وال ميكن أن يتحقق
هذا إال بالتنازل عن حق الترصف يف
كل يشء مبا يسمح بالسلم وبالحفاظ
عىل الذات.وهذا التنازل يتبعه إنشاء
سلطة مشرتكة،سلطة قادرة عن الدفاع
عن البرش يف وجه الغرباء واألرضار التي
ميكن أن يلحقها البعض يف حق البعض.
وه��ذه السلطة تجمع قوى وق��درات
الناس باتجاه شخص واحد أو مجموعة
من األشخاص ،تستطيع بغالبية األصوات،
حرص كافة إرادتهم يف إرادة واحدة .وهذا
أمر يتجاوز مجرد املوافقة واإلجامع ألنه
يعني اتحادا حقيقيا تذوب فيه مجموعة
األفراد يف ذات شخص واحد.إنه اتحاد
ناشئ من ميثاق عقده كل فرد عىل
نحو خاص وكأن كل امرئ يخاطب غريه
بقوله« :إنني تنازلت لهذا الرجل أو هذا

الهوامش
 - 1إميل برهييه .تاريخ الفلسفةـ القرن السابع عرش .ترجمة جورج طرابييش ،دار الطليعة ،بريوت ،1983 ،ص.9 .
 - 2توشار جان وآخرون ،تاريخ الفكر السيايس ،ترجمة عيل مقلد ،الدار العاملية للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط ،1983 ،2 .ص.250.
3 - lock J,traité du gouvernement civil, trad.de l’anglais, édition revue et corrigée exactement sur la derrière de Landres,Paris,p.151
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املجلس عن حقي يف أن أسوس شؤوين
بنفيس ،رشط أن تتنازل مثيل عن حقك،
وأن تقبل كل فعل صادر عن هذا الرجل
أو عن هذا املجلس».4
وغني عن البيان أن فكرة العقد
االج��ت�ماع��ي ،رغ���م ك�ث�رة ال�ش�روح
والتفسريات التي قدمت لها ،واختالفاتها
وتنوعها،ميكن أن تنحرص يف النهاية يف
صورة القول بأن التجمع البرشي الذي
يشكل الدولة جاء نتيجة اتفاق واع
بني األفراد بعضهم وبعض من ناحية،أو
بينهم وبني الحاكم من ناحية أخرى.
وبهذا املعنى فإن املجتمع املدين هو
املجتمع املنظم سياسيا والذي من خالله
سيتنازل كل ف��رد عن حريته وحقه
الطبيعي لصالح إرادة عامة ستضمن
له حريته وأمنه .ويالحظ هنا يف هذه
املرحلة ،أن مفهوم املجتمع املدين يعنى
املجتمع السيايس ،أي املجتمع والدولة
معاً.

ن
المد� ف ي�
 - 2المجتمع
ي
الهيغل
الفكر
ي

املجتمع املدين وبني الدولة السياسية .واملنظامت الحقوقية».6
وهيغل كذلك يرفض االنسجام الذي
ويعرف هيغل املجتمع املدين بأنه
تفرتضه نظرية العقد االجتامعي بني
مجال إشباع الرغبات والحاجات من
الدولة واملجتمع املدين مؤكدا عجز األخري
خالل العمل ،وهو مجال يؤطره الحق
عن إقامة وتحقيق العدالة والحرية من
والتعاونيات .فاملجتمع املدين بالنسبة
تلقاء نفسه حيث تكون الدولة هي
له ليس يف تناقض مع الدولة ،ولكنه
اإلطار القوي القادر عىل تحقيق هذه
جزء منها وال ميكن أن يوجد من دونها.
الغاية.
ألن املجتمع املدين يف غياب الدولة هو
ولتوضيح نظريته ،ينطلق هيغل من مجتمع يسوده الفرقة والرصاع والتمزق
األرسة ،واملجتمع املدين لفهم الدولة .لتجسيده املصالح الخاصة لألفراد
وي��رى أن العائلة هي التحقق األول املتعارضة يف الكثري من األحيان ولهذا
االجتامعي،ويقوم دورها الرئييس عىل ال يتحقق له االستقرار والوحدة إال يف
تربية األوالد،التي هي منبع األخالقية وجود الدولة.
األول .أما اللحظة الثانية من الثالثية
وهكذا اكسب هيغل يف نظريته
فهي،هنا،املجتمع املدين حيث يجتمع
الدولة رشعية غري مسبوقة تغدي الفكر
األش��خ��اص وف��ق مصالحهم .وتدخل
الذي وضع الدولة فوق املجتمع ،إن
التجمعات الناشئة يف عالقة تكون غالبا
الدولة عنده غاية يف حد ذاتها ،باعتبارها
نزاع .وهكذا يسود يف الحياة االجتامعية
نظاما أخالقيا يكون يف احرتامه احرتاما
نسق خارجي وناتج عن اتفاق الحاجات،
للعقل باعتبار الدولة تجسيدا للعقل،
وعن تحديدها املتبادل ،والذي يفرضه
لذلك كان من الواجب يف نظر هيغل
تنظيم جامعي.5ويتضمن املجتمع املدين
االنخراط يف الدولة التي هي أساس
يف فلسفة الحق الهيغلية اللحظات
املجتمع املدين .وهنا يتبني لنا جيدا ،أن
الثالثة اآلتية:
املنظور الهيغيل أضفى صفة السلبية عىل
«ت��وس��ط الحاجة وإرض���اء الفرد مفهوم املجتمع املدين ملصلحة التقديسبعمله وبعمل اآلخرين جميع آو إرضاء املتزايد للدولة ،مبا َغ��ذى الحركات
والفلسفات القومية التي تضع الدولة
حاجاتهم»
فوق الجميع.
«واق��ع��ي��ة عنرص الحرية الكيل،ف
ن
المد� ي� الفكر
املتضمن يف هذه املنظومة ،وهي الدفاع - 3المجتمع
ي
عن امللكية بالعدالة».
ش

يعترب الفيلسوف ج .ف .هيجل يف
كتابه «نقد فلسفة الحق» ،والصادر
سنة  ،1821أفضل من ميثل املرحلة
التي بدأ مفهوم املجتمع املدين فيها
يأخذ منحى جديدا ً ،فهيجل هو أول من
تحدث برصاحة عن أن مثة فصال قامئا
ام�
بني ما هو سيايس وما هو م��دين ،بني
ي
الماركس وغر ي
«ال��ح��ي��ط��ة ض��د ت��رس��ب��ات ج��وازمجاالت املعامالت والنشاطات اإلنتاجية
لقد انتقدت أفكار هيغل من طرف
واالقتصادية وبني نطاق اإلدارة السياسية هذه املنظومة ،والدفاع عن املصالح
الفيلسوف كارل ماركس (،)1883-1818
والحكم ،مبعنى أن هيجل قد ميز بني الخاصة،وكأنها يشء مشرتك ،ب��اإلدارة
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ن
الغر�
المد� ف ي� الفكر
دراسة  :الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع
يب
ي
أما مفهوم املجتمع امل��دين فيعد من
املفاهيم األوىل التي جادل فيها هيغل
ع��ام  1843يف نقد حقوق الدولة يف
الرؤية الهيغلية .وبعد ماركس حمل
املفكر االيطايل غرا ميش أنطونيو (1891-
 )1937مشعل التيار املاركيس وحاول يف
نصوص كتابه «دفاتر السجن» أن يطرح
موضوع املجتمع املدين يف إطار نظرية
السيطرة والهيمنة الطبقية ويستخدمه
إلعادة بناء إسرتاتيجية الثورة الشيوعية
أو التحررية.
أ -ماركس و املجتمع املدين
ينطلق املفهوم املاركيس للمجتمع
املدين من فرضية تـأثري وهيمنة العامل
االقتصادي عىل التاريخ االجتامعي .ويرى
أن الدولة ال تستمد مرشوعيتها من
االتفاق والتعاقد بقدر ما تستمدها من
التنافس والرصاع بني طبقة بورجوازية
مالكة لوسائل اإلنتاج ،وطبقة الربوليتاريا
التي تشغل وسائل اإلنتاج .7
إن مامييز م��ارك��س ،أن��ه استخدم

مفهوم املجتمع املدين بطريقتني:األوىل
وردت يف «املسألة اليهودية» عىل
الشكل التايل :إن الدولة السياسية حسب
جوهرها حياة اإلنسان النوعية –العامة
مبعارضة حياته (املادية) .كل افرتاضات
هذه الحياة األنانية تواصل بقاءها يف
املجتمع املدين خارج دائرة الدولة ،ولكن
كخصائص للمجتمع البورجوازي .وحيثام
وصلت الدولة السياسية إىل تفتحها
الحقيقي ،يعيش اإلنسان ،ليس فقط
يف الفكر ،والوعي ،بل يف الواقع ،ويف
الحياة ،وجودا مزدوجا ،سامويا وأرضيا
الوجود يف الجامعة السياسية أو االشرتاك
السيايس ،حيث يعترب نفسه كائنا عاما،
وال��وج��ود يف املجتمع امل���دين ،حيث
يشتغل كإنسان خاص(يف إطار عالقات
وقوى اإلنتاج) ،ويرى يف البرش محض
وسائل ،يخفض ذاته إىل مرتبة وسيلة
محضة ،ويصري لعبة بيد قوى غريبة.
الدولة السياسية هي إزاء املجتمع
املدين روحانية بقدر ما السامء روحانية
إزاء األرض.8فاملجتمع املدين  -حسب
ماركس -هو جامع العالقات التجارية

والصناعية ملرحلة تاريخية محددة لكن
مل يتم وعيه كصياغة نظرية إال يف القرن
الثامن عرش عندما تخلصت الدولة من
االمتياز الديني والعائيل.9
وي���ق���دم م���ارك���س يف كتابه
«اإليديولوجية األملانية»تعريفه الشهري
للمجتمع امل��دين باعتباره« :مجتمع
يتضمن مجموع العالئق املادية لألفراد
يف مرحلة معينة من التطور،تحددها
القوى اإلنتاجية،وتشمل الحياة التجارية
والصناعية ملرحلة ما،لتتجاوز بالتايل من
هنا الدولة نفسها وحتى األمة».10
إن املفهوم امل��ارك�سي للمجتمع
املدين يأيت عموما يف إطار هيمنة الرصاع
الطبقي إىل جانب قيام دولة الربوليتاريا
التي تعني اختفاء النظام الطبقي إىل
األبد ،األمر الذي يعني عدم الحاجة إىل
تنظيامت املجتمع املدين.وهكذا يتبني
لنا بوضوح ،أن اإليديولوجية املاركسية
ترفض املجتمع امل��دين ،ألن تنظيامته
ومؤسساته ال تسمح بالعمل يف إطار
النظم الشيوعية استنادا إىل تغليب

الهوامش

4 - Hobbes Thomas, Léviathan: troisième partie, Traduction de Foliot, 2004, P. 10.
 - 5سري ورينيه ،هيغل والهيغلية،ترجمة أدو نيس العكره ،دار الطليعة ،بريوت،الطبعة األوىل ،1993 ،ص.63.
6 - Hegel , principes de la philosophie du droit, trad. inédite et présentation par Jean-Louis Vieillard-Baron, éd.GF Flammarion
,Paris,1999,p:283,para.:273.
7 - Marx Karl ,Le manifeste communiste,(1848),éd. Sociale, Paris,1974,p p.6-7.
 - 8الصوراين غازي ،تطور مفهوم املجتمع املدين وأزمة املجتمع العريب ،..مركز دراسات الغد العريب،الطبعة األوىل،2004،ص.46-47.
 - 9ماركس وانجلز،اإليديولوجية األملانية،ترجمة أيوب فؤاد ،دار دمشق،د.ت،ص.274.
10 - GOURDON Hubert, les trois comptines à propos de la société civile»,in:Annuaire de l’Afrique du nord ,Tome XXVIII1989,Ed.
Du CNRS, Paris,1991,p.200.
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الجامعة عىل الفرد من ناحية ،واستنادا
إىل أن بروز وتطور املجتمع املدين قد
تم يف إطار الليربالية والرأساملية من
ناحية أخرى.
ب-غراميش واملجتمع املدين
ال ميكن أن نفهم املكانة البارزة
التي حظي بها مفهوم املجتمع املدين
يف فكر غرا ميش إال إذا وضعناها يف
مرحلتها التاريخية ،مرحلة الحرب
العاملية األوىل ،ووصول الفاشية إىل
السلطة يف إيطاليا ،والنازية يف أملانيا
بعد ذلك ،فاملرحلة ،كام يقول ،ليست
مرحلة افتكاك السلطة ،وإمنا هي مرحلة
اإلعداد من أجل الوصول إليها ،فهي–
إذن -مرحلة الدعاية ،والتعبئة والتنظيم
من أجل انتصار الثورة الربوليتارية،
وقد حلم غرا ميش ،كام حلم غريه من
رواد الفكر املاركيس،بأن انتصار الثورة
العاملية ،سيحقق املجتمع املدين املثايل،
وتصبح الدولة يف خدمته،وليس قامعة
له بقوانينها ،وأجهزة قوتها ،كام هو
الشأن يف املجتمع ال��رأس�مايل .11لذلك
سيعمل هذا املاركيس املجدد يف نصوص
كتابه «دفاتر السجن» ،عىل استنطاق
التجربة الروسية ،القريبة منه من
الناحية التاريخية ،وذلك بطرح التساؤل
الرئييس التايل عليها :ما هي الرشوط
والعوامل واألسباب التي ساعدت الطبقة
العاملية يف هذا البلد عىل االستيالء عىل
السلطة؟ وهل اختالف بنياته االجتامعية
واالقتصادية وكذا منظومة قيمه الثقافية
عن مثيالتها يف إيطاليا ،سيؤدي حتام
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إىل تغيري وتعديل اإلسرتاتيجية العامة
للثورة؟
يف سياق التفكري الغراميش يف هذه
األسئلة وغريها ،سريد ألول مرة تعبري
املجتمع امل��دين .يقول غراميش :يعود
سبب انتصار الثورة يف روسيا سنة 1917
إىل أن الدولة كانت متثل كل يشء هناك
تقريبا ،مقابل هالمية وضعف املجتمع
امل��دين .ومن مثة كانت السيطرة عىل
الدولة تقتيض السيطرة عىل املجتمع
السيايس فقط (ما يسميه غراميش بحرب
الحركة (Guerre de mouvement
) بينام نجد الدولة يف الغرب متالحمة
مع املجتمع املدين ،الذي يقوم مبراقبتها
وحاميتها يف نفس الوقت .وهذا يعني
أن إسرتاتيجية تحقيق الثورة والوصول
إىل السلطة ،ينبغي تطويرها وتغيريها
مبا ينسجم واألوض��اع الجديدة للدولة
األورب��ي��ة الرأساملية .بحيث ستقوم
هذه اإلسرتاتيجية أساسا عىل الهيمنة
اإليديولوجية عىل مكونات املجتمع
املدين بواسطة استخدام املثقف العضوي
أو الجمعي إلنتاج رأسامل رمزي مضاد،

مستعينا يف ذلك مبؤسسة النقابة والحزب
واملدرسة والكنيسة واإلعالم( ..ما يسميه
غراميش بحرب املواقع (Guerre de
 )positionsهذه الهيمنة ،إذا ما كتب
لها النجاح ،فإنها ستسهل السيطرة
عىل املجتمع السيايس ،وبالتايل عىل
الدولة.12
وبالنسبة لنظريته العامة حول
السلطة ،نجد أن غراميش قد أشار يف
بدايات القرن العرشين إىل أن الهيمنة
تبنى ،كام يعاد إنتاجها ،ضمن شبكة من
املؤسسات يسميها غراميش باملجتمع
امل��دين متيزا لها عن الجانب القمعي
للدولة .املجتمع املدين عنده هو تلك
التنظيامت ذات الطابع غري الحكومي:
النقابات ،املدرسة ،األح���زاب ....الخ،
وهذه تنظيامت طوعية تفعل فعلها عن
طريق اإلقناع أي من خالل االيدولوجيا.
وب��خ�لاف ه��ذه التنظيامت ،تشكل
مؤسسات الدولة :اإلدارات ،الجيش،
الرشطة ،القضاء ،ما يسمى باملجتمع
السيايس ،الذي يفعل فعله عن طريق
القهر (السيطرة) .13فهو يعرف الهيمنة
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ن
الغر�
المد� ف ي� الفكر
دراسة  :الجذور التاريخية لمفهوم المجتمع
يب
ي
بأنها موقع يف الرصاع االجتامعي ،ألن
يف كل املجتمعات تقريبا توجد طبقة
سائدة متارس الهيمنة عرب املجتمع املدين،
والسيطرة عرب املجتمع السيايس .كام
توجد طبقات خاضعة تحاول طليعتها
الثورية أن تشكل هيمنة جديدة مضادة
( ،)Contre-Hégémonieلها فكرها
وأخالقياتها وفعلها الجديد ،سواء عىل
املستوى السيايس يف املجال الربملاين
والحزيب ،أو عىل املستوى االقتصادي يف
مجال النقابة واملصنع ،أو عىل املستوى
الثقايف واالجتامعي (دع��وى غراميش
إىل التعامل البناء واإليجايب مع الثقافة
الشعبية والفلكلور) .14لكن املراهنة عىل
املجتمع املدين مل تلغ عند غراميش دور
الدولة وال أهمية السيطرة عليها .فالعمل
يف إط��ار املجتمع امل��دين هو جزء من
العمل يف إطار الدولة وسياسة التحويل
الدولوية .لذلك ال قيمة للمثقف عند
غراميش وال ضامنة لفاعليته إال إذا كان
عضويا ،أي إذا ارتبط مب�شروع طبقة
سياسية ،متاما كام أن الهيمنة ال قيمة
لها إال كجزء أو مستوى من مستويات
العمل لتحقيق السيطرة االجتامعية .إنها

ليست منافية للسياسة ولكن مكملة
لها ،وإن كانت متميزة عنها .فاملجتمع
امل��دين واملجتمع السيايس أو الدولة
يسريان جنبا إىل جنب ويجمع بينهام
يف كل نظام وحدة ديناميكية السيطرة
االجتامعية.15

،1945غاب مفهوم املجتمع املدين طوال
مرحلة الحرب الباردة التي امتدت حتى
انهيار منظومة البلدان االشرتاكية،ومع
العقود األخرية من القرن العرشين عرف
املجتمع املدين صحوة جديدة يف خضم
حركة رسيعة ومتتالية وجامعية تحول
خاللها العديد من األنظمة التسلطية
الشمولية إىل الدميقراطية وع��رف
املجتمع املدين ذيوعا وانتشارا مستفيدا
من هذا املناخ الفكري الجديد الذي
يؤمن بالتعددية الحزبية واالنتخابات
الحرة.وهي الحركة التي أطلق عليها
املفكر األمرييك صمويل هنتنجتون يف
كتابه «املوجة الثالثة»باملوجة الثالثة
للدميقراطية .16

باختصار،ميكن أن نلخص تصور
غرا ميش حول املجتمع امل��دين ضمن
إشكالية سياسية وفكرية هامة هي»:
الهيمنة»،حيث تناول غرا ميش مفهوم
املجتمع املدين يف عالقته بالبنية الفوقية،
وهذا هو عنرص االختالف ،الذي نراه
جوهريا وهاما يف فكرة غرا ميش حول
املجتمع املدين،فهو يتناول املجتمع
املدين كمجال لتحقيق مرشوع تاريخي
إن املجتمع املدين الذي نتحدث عنه
معني.وهذا ما جعل من حدود تصوره
للمفهوم ال يتعدى األشكال املحددة اليوم مع املوجة الثالثة من الدميقراطية
ملفاهيم طبيعة السلطة ،عسفها ،مقاومة بتعبري هنتنتون ،مل يعد مجرد مفهوم
يشري إىل مستوى من مستويات النشاط
عسف السلطة أو ما شابه ذلك.
املجتمعي يتسم بالتعددية والتناقض
ن
 - 4المجتمع ي
المد� والموجة والجزئية واملصلحة الخاصة،ولكنه يشري
الثالثة للديمقراطية
إىل مجموعة من املنظامت النشيطة
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية سنة التي ميكن تعيينها وتحديد موقعها
ومكانها واألدوار التي تلعبها،مبوازاة
الهوامش

 - 11الجنحاين الحبيب ،املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب،منشورات الزمن،الكتاب،49مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء،2006،ص.25.
 - 12نادي الفكر العريب« ،مفهوم املجتمع املدين يف فكر غرا ميش السيايس»،بتاريخhttp://www.nadyelfikr.com/showthread.php?tid=28181 ،15-3-2012:
 - 13صالح يارس،الدميقراطية واملجتمع املدين ،سلسلة قضايا فكرية ،منشورات طريق الشعب ،بغداد،2005،ص.26.
 - 14نادي الفكر العريب« ،مفهوم املجتمع املدين يف فكر غرا ميش السيايس»،نفس املرجع السابق.
 - 15صالح يارس،نفس املرجع السابق،ص.25.
 - 16هنتنجتون صمويل ،املوجة الثالثة:التحول الدميقراطي يف أواخر القرن العرشين،ترجمة علوب عبد الوهاب،مع مقدمة تحليلية بقلم سعد الدين إبراهيم،دار
سعاد الصباح،الطبعة األوىل.1993،
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مع الدولة أحيانا،وأحيانا ضدها .هذا
املجتمع امل��دين يتمثل يف العديد من
املنظامت وال��رواب��ط االختيارية التي
يقيمها األف��راد عىل أس��اس اختياري،
تعب ًريا عن اهتامماتهم املشرتكة .ويُعد
قبول التعددية واالختالف يف الرأي أحد
السامت الرئيسية التي البد وأن يتسم
بها ويقوم عىل أساسها املجتمع املدين
يف أية دولة .كام يُستخدم املجتمع املدين
للداللة عىل وجود مساحة واسعة من
حرية الحركة واستقالل اإلرادة للفاعلني
االجتامعيني خارج نطاق سيطرة الدولة،
يعربون فيها عن حيويتهم وإبداعهم
يف مجاالت متعددة معظمها بعيد عن
السياسة بأي صورة مبارشة.

خالصة:
يتبني من ما سبق أن مفهوم املجتمع
امل��دين ارتبط منذ ظهوره يف العرص
الكالسييك الغريب بالفكر الليربايل ثم
ترافق يف الحقب التاريخية الالحقة مع
الفكر العلامين الذي دعا إىل الفصل ما
بني الحياة املدنية والحياة الدينية دون
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أن يعني ذلك إلغاء الدين .وهذا ما الطبقات واملآيس املرتتبة عليه.
يجعل من املجتمع املدين ساحة الرصاع
وبناء عليه ،فإنه ميكن القول بأن
الحقيقية التي تنجذب إليها وتتفاعل
التداول ملفهوم املجتمع امل��دين بهذا
فيها ق��وى التغيري من أج��ل التحكم
الشكل الجديد يف العقود األخرية من
واإلرشاف عىل أجهزة الدولة ،عرب تجاوز
القرن العرشين وحتى اآلن ما هو إال
الروابط البدائية ،العائلية ،العشائرية،
إع��ادة اكتشاف للمفهوم كام جاءت
القبلية ،األهلية،الدينية ،الطائفية،
صياغته يف كتابات أنطونيو غراميش بعد
باتجاه إقامة عالقات جديدة بني األفراد
تخليصه من جوانبه الفلسفية املاركسية
والجامعات عىل أساس املصالح املشرتكة
يك ال يحتفظ إال بفكرة التنظيامت
واإليديولوجيات الجامعة بحيث تفرز
والهيئات واملؤسسات الخاصة غري
خطابا» وطنيا» وإسرتاتيجية وطنية
الحكومية التي تعمل إىل جانب الدولة
تهدف إىل تحقيق املزيد من الدميقراطية
ولكن ليس تحت أمرتها عىل تنظيم
واملزيد من الضامنات لحقوق اإلنسان،
املجتمع وتنشيطه وتحقيق االتساق
فهي فضاء للحرية يركز عىل حق الفرد
والتغيري املطلوب فيه .إن املجتمع املدين
واملجتمع واملواطن.ومام يلفت النظر أن
ينتمي للمواطنني الذين يعملون معا
املاركسية التقليدية التي سادت الحقاً
بشكل تطوعي نحو أه��داف مشرتكة
(يف منوذجها السوفيتي خصوصاً) تعاملت
وغالبا يف تعارض مع الحكومات املقاومة
مع مفهوم املجتمع امل��دين بأسلوب
للتغيري.إنه ميهد الطريق للمواطنني
التجاهل واإلقصاء والتهميش .فكثريا ً
يف كل مكان يف رسم اتجاه مجتمعهم
ما أهملت املجتمع املدين وعابت عليه
يف إط��ار دميقراطي يحرتم االختالف
بوصفه مفهوماً بورجوازيا ،ألن الحديث
والتعددية.
عنه يعني الغطاء والتربير لعدم الحديث
ب�صراح��ة ،وبكل وض���وح ،ع��ن رصاع
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دراسات

نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
محمد رحمون

أستاذ باحث ،المغرب

تمهيد:
تتميز املجهودات الفكرية والعلمية
التي بدلها نرص حامد أبو زيد ببعدين
أساسيني ،يتمثل البعد األول يف إعادة
النظر يف الكثري من القضايا التي تقبلها
العقل اإلسالمي بوصفها مسلامت انتهى
حولها النقاش ،ومنها بحثه يف ماهية
الوحي ،من خالل الحفر يف الرشوط
التاريخية واملعرفية التي جعلته ظاهرة
متحققة ومعقولة ،ويتجىل البعد الثاين
يف سعيه إىل تحليل النص القرآين من
حيث طريقته يف إنتاج الداللة والكشف
عن آليات تشكلها وتكونها ،إضافة إىل
البحث عن اآلليات التي ميزته عن باقي
النصوص األخرى وأكسبته سلطة التفوق.
يقول عيل حرب» أما نرص حامد أبو زيد
فإن أهمية عمله الفكري ال تكمن يف
جرأته عىل القول بأن النص القرآين هو
نتاج لواقع العرب والثقافة العربية يف
العرص الجاهيل ،ألن مثل هذا القول ال

يضيف جديدا للفكر ،األحرى أن نبحث
عن األهمية الفكرية يف تحليالت أبو زيد
آلليات النص القرآين يف إثبات تفوقه
أو تثبيت سلطته .وهو أمر مل يستلفت
نظر الذين اتهموه أو أدان��وه ،وهكذا
فاألهمية تتأىت من مصداقية األفكار وقوة
املفاهيم» .1إن القول بأن القرآن منتج
ثقايف لغوي تاريخي ،وإع��ادة التأكيد
عليه يف كل وقت وحني ليس باألمر
البسيط كام يتصور عيل حرب ،ألن هذه

الفكرة التاريخية املوضوعية غري متقبلة
إطالقا داخل املجال التداويل اإلسالمي،
أما تنبيهه إىل املجهودات التحليلية أليب
زيد يف كشف آليات النص القرآين يف
إنتاج الدالالت واملعاين ،فهذا ما ينبغي
أن تنصب عليه البحوث والدراسات،
إذ يشكل النص القرآين يف بنيته الكلية
ظاهرة أو واقعة نصية لغوية تفرض
سلطتها عىل القارئ بشكل متكرر ،ومن
هنا قوته واستمراريته ،وما عىل الباحث

الهوامش
 - 1أوهام النخبة ،أو نقد املثقف،عيل حرب ،املركز الثقايف العريب ،بريوت/البيضاء ،ط 2ـــ  ،1998ص .164
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إال البحث عن تلك اآلليات والوسائل
والقواعد اللغوية والداللية والفنية التي
يوظفها ويبني بها سلطته وقوته.

 )1أسس منهج قراءة رت
ال�اث
لدى نرص حامد أبو زيد

يسعى أبو زيد من خالل مجهوداته
العلمية إىل» ق��راءة ال�تراث الفكري
الديني يف الثقافة العربية اإلسالمية قراءة
تحليلية تفكيكية» ،2وما دام هذا الرتاث
املتعدد يستمد خلفيته املرجعية الثابتة
من النص الديني اإلسالمي األصيل «فإن
إشكالية ق�راءة النص الديني وتأويله
تعد إشكاليات جوهرية ــ تأسيسية ــ
لكثري من إشكاليات القراءة التي يطرحها
ال�تراث من ذات��ه ،فضال عن إشكاليات
قراءة هذا الرتاث وتأويله».3
إن الهم األساس الذي حكم مرشوعه
الفكري هو إعادة قراءة الرتاث العريب
اإلسالمي والنص القرآين بشكل خاص
ق�راءة جديدة ،اعتامدا عىل املنجزات
النظرية واملعرفية املعارصة ،فتحا آلفاق
جديدة يف الدراسات اإلسالمية ،ومستفيدا
من املناهج الحديثة يف ق �راءة النص
القرآين ،ومن الحفريات واالكتشافات
التي تتعلق باملصحف .من هنا ينبغي
عىل الدراسات القرآنية الحديثة أن تفتح
«النص القرآين عىل الحياة ،واإلسهام يف
بناء حياة يدخلها النور ،نور املعرفة
والفهم ،والحق يف اختالف الفهم والقراءة
والتفسري».4
يشتغل أب��و زي��د وف��ق منجزات
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ل�لإن��ج��ازات الرتاثية يف علوم اللغة
والبالغة ،خاصة تلك اإلنجازات ذات
الطابع املتقدم ،والتي تطرح ب��ذورا
تسمح بتأسيس إنجازات العلوم الحديثة
تأسيسا ثقافيا عربيا».6

منهج تحليل الخطاب ،الذي يأخذ بعني
االعتبار طبيعة الخطاب وخصوصيته
يف تحديد آليات االشتغال ،ومنهجه يف
كليته ينطلق من حقيقة أن قراءة الرتاث
والنص الديني تتجىل يف شكل خطابات،
تستوجب التحليل من أجل الكشف عن
لقد استطاع أبو زيد اإلفادة من «
الدالالت الرصيحة واملضمرة يف الخطاب،
املناهج البنيوية والسيميائية وفقه اللغة
س��واء عىل مستوى املنطوق أم عىل
وغريها يف تفكيك النصوص واستبار
مستوى املفهوم ،وصوال إىل تحليل بنية
غ��ور مضامينها اللغوية واألسلوبية
الخطاب أسلوبيا ورسديا.
ودالالتها املعرفية ،كام ركز عىل املباحث
ولكل خطاب سياق ميثل ج��زءا يف الفلسفة والعقيدة واللغة ،وأظهر
من بنيته الداللية « س��واء أك��ان هذا طول باع يف قراءة املصطلحات وكشف
السياق خطابا أم خطابات أخ��رى ،أم مضامينها معوال عىل تاريخية املصطلح
كان سياق مساجلة دينية أو سياسية ..واملفهوم يف آن .كام مل يهمل مناهج
ألخ ،وال يتوقف منهج تحليل الخطاب القدماء من املفرسين والبالغيني وعلامء
عند مستوى اكتشاف الداللة اللغوية الكالم ،وأفاد منها جميعها بعد دعمها
والرسدية والسياقية ،ألن بعض الخطابات باملنهجيات الحديثة واملعارصة» ،7وهو
توظف دالالت سيميولوجية تحتاج من املفكرين الباحثني الذين جمعوا يف
للتحليل والكشف عن بنيتها» ،5إنه منهج مجهوداتهم العلمية بني اإلملام باملنجزات
يتميز باملرونة واالنفتاح املستمر ،وقابل الرتاثية عىل تعددها ،ومعرفتها معرفة
لتجديد آلياته تبعا لطبيعة الخطاب علمية أكادميية ،خصوصا مناهج العلوم
موضوع التحليل.
اإلنسانية واإلجتامعية ،وال تنحرص
يحاول هذا املنهج مقاربة الخطابات همومه عند حدود البحث األكادميي
عىل تعدد مرجعياتها بشكل شمويل ،ال�صرف ،وإمن��ا تتجاوزها إىل االهتامم
لذلك»يعتمد منهج تحليل الخطاب بقضايا وإشكاالت الواقع العريب املعارص،
عىل اإلف��ادة من «السيميولوجيا» و سياسيا وفكريا ،فهو من رواد حركة
«الهريمنيوطيقا» باإلضافة إىل اعتامده التنوير املعارص ،إذ سعى إىل اإلسهام
عىل «اللسانيات» و»األسلوبية» و يف صياغة م�شروع نهضوي تنويري
«علم ال�سرد» ،وال يقوم هذا االعتامد عريب معارص ،من خالل دراسات رائدة
عىل توظيف حريف ميكانييك ملقوالت متعددة يف مجال نقد ال�تراث العريب
تلك املعارف وقواعدها املنهجية ،بقدر اإلسالمي.
ما يحاول االنطالق من قراءة معارصة

يرى محمود أمني العامل أن «قراءة
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دراسة  :نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
الدكتور أبو زيد هي ق �راءة يف إطار
الدين نفسه ،ال مبا يعلنه ويؤكده بأقواله
وكتاباته فحسب ،بل مبضامينها ونتائجها
كذلك..ولهذا يقول الدكتور أبو زيد يف
مقدمة كتابه «النص،السلطة،الحقيقة»:
إن الخطاب الذي يطرحه هذا الكتاب
يعد يف جانب منه تواصال مع خطاب
عرص النهضة يف جانبه الديني ،ليس
بدءا من محمد عبده حتى محمد أحمد
خلف الله .بل هو تواصل مع هذا الرتاث
يف بعده األعمق املتمثل يف اإلنجازات
االعتزالية ــــ الرشدية .ولكنه تواصل
ميثل االمتداد النقدي ال لخطاب النهضة
فقط بل للخطاب الرتايث كذلك».8

تعد ـــ يف نظرنا ـــ امتدادا للرؤية والعدالة االجتامعية..
االعتزاليةالعقالنية القدمية لكن بأدوات
رت
ال���ت��اث وه��اج��س
منهجية جديدة ومعارصة ،فقراءة أبو )2
زيد تقوم عىل التحليل العلمي النقدي التجديد
التاريخي للنصوص والخطابات يف حني
ميكننا تحديد اللحظة التاريخية
نجد معظم القراءات األخ��رى 9تقترص التي ظهرت فيها محاوالت إعادة قراءة
عىل النص الديني الثاين» السنة» دون ال�تراث ق��راءة معارصة بنهاية القرن
النص األول «القرآن» ،الذي قام أبو زيد التاسع عرش وبداية القرن العرشين،
بتحليل آليات إنتاجه للداللة .والالفت بحيث كانت الدعوات إىل قراءة الرتاث
لالنتباه أن أبا زيد ركز عىل التحليل اإلسالمي قراءة تتوافق مع روح العرص
البنيوي الداخيل للنصوص الرتاثية .كشفا ومستجداته ،وتركزت املجهودات عىل
لداللتها املحايثة ،إىل جانب تركيزه عىل قضية إصالح الفكر الديني وتجديده
أثر العوامل التاريخية واالجتامعية يف بشكل خاص ،ونذكر هنا العديد من
تشكيل الرتاث يف تعدديته تنوعه ،وإن املفكرين :رفاعة الطهطاوي( 1801ـــ
مل يقف عند ذلك طويال لطبيعة دراسته  ،)1873خري الدين التونيس( 1820ـــ
التي يكرسها لدراسة البنية الداخلية  ،)1890جامل الدين األفغاين( 1838ـــ
للنصوص وآليات إنتاجها للداللة وبنائه  ،)1897محمد عبده( 1849ـــ،)1905
للمعنى.
قاسم أم�ين( 1863ـــ ..)1908ومي��ك��ن

تعد ق�راءة أيب زيد للرتاث الديني
عموما ام��ت��دادا يف بعض عنارصها
ومفاهيمها للمشاريع الفكرية التنويرية،
وإن اختلفت معها اختالفا من حيث
إن الهاجس املتحكم يف كل دراسات للمطلع عىل تلك املجهودات الفكرية
بنية املنهج ،فكلها مشاريع سعت إىل
إعادة قراءة الفكر الديني مبنظور جديد أيب زيد هو هاجس التجديد ،والتجديد تسجيل مالحظتني:
مختلف عن القراءات السابقة ،وذلك يعني أشياء كثرية؛ منها اإلميان بالتعدد
املالحظة األوىل :تعد تلك املجهودات
إلعادة بنائه بناء جديدا ،وهي قراءة الفكري وبالدميقراطية وحرية الرأي محاولة للتوفيق بني ال�تراث اإلسالمي
الهوامش
 - 2النص والسلطة والحقيقة :إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة،نرص حامد أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط 5ــ  ،2006ص7
 - 3املرجع نفسه ،ص .7
 - 4التجديد والتحريم والتأويل،نرص حامد أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط 1ــ  ،2010ص .10
 - 5النص والسلطة والحقيقة ،ص .8
 - 6املرجع نفسه ،ص .8
 - 7قراءات نقدية يف الفكر العريب املعارص ودروس يف الهريمنوطيقا التاريخية ،محمود إسامعيل ،مرص العربية للنرش والتوزيع .الطبعة األوىل  ،1998ص .24،25
 - 8مواقف نقدية من الرتاث ،محمود أمني العامل ،دار قضايا فكرية للنرش .القاهرة .الطبعة األوىل  .1997ص .59،60ينظر كذلك «النص،السلطة ،الحقيقة» ،نرص
حامد أبو زيد ،ص .10
 - 9املفكر املرصي حسن حنفي منوذجا.
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ونتائج الفكر الغريب املعارص ،ومل يكن
همها األساس هو تجديد تأويل الخطاب
الديني ،وإمنا انحرص األفق يف تقديم
اإلس�لام بشكل يوافق الفكر الغريب
املتطور ،وهو خطاب ـــ يف نظرنا ـــ له
مسوغاته التاريخية واملوضوعية.
املالحظة الثانية :اعتمدت تلك
املجهودات يف مجملها عىل آليات منهجية
ونظرية تراثية مل تتجاوز ما أبدعته
األدبيات اإلسالمية القدمية.
ظهرت بعد هذا الجيل من الرواد
النهضويني تصورات سعت إىل االعتامد
عىل املناهج الحديثة يف مقاربة القضايا
الرتاثية ،ونذكر هنا طه حسني وأمني
الخويل وأحمد خلف الله بعد ذلك .ثم
ظهرت يف بداية السبيعينات مشاريع
فكرية لثلة من املفكرين اهتمت بنقد
الرتاث وإعادة قراءة نصوصه املتعددة،
س��واء األدبية اإلبداعية ،أو الدينية
الترشيعية ،اعتامدا عىل منجزات املناهج
الحديثة املرتبطة باملجاالت املعرفية
املختلفة واملتنوعة .وفيام يتعلق
بالتعامل مع النصوص الدينية نجد فئة
تعاملت معها بشكل غري مبارش مثل
حسني م��روة وج��ورج طرابييش وعبد
الله العروي ،وفئة تعاملت معها بشكل
مبارش مثل زيك نجيب محمود ومحمد
أرك��ون وحسن حنفي وطيب تيزيني
ومحمد شحرور وهشام جعيط ..ولكن
هذه ال��ق�راءات الحداثية متايزت من
حيث األدوات املنهجية واملقاربات
النقدية ،مع إجامعها عىل رضورة قراءة

120

النصوص الدينية وفق أنظمة قراءة
جديدة.
ينتمي نرص حامد أبو زيد إىل هذه
املدرسة الحديثة بالضبط ،بحيث يعتمد
القراءة العلمية اإلنسانية التاريخية
للنص الديني ،والبحث يف بنية وماهية
النص القرآين ،إضافة إىل اهتاممه مبقاربة
الرتاث اإلسالمي يف أبعاده املتعددة ،سواء
الرتاث النقدي البالغي واللغوي ،أو الرتاث
الفلسفي الكالمي ،أو ال�تراث الفقهي
األصويل ،أو الرتاث التفسريي.
إن القانون ال��ذي يحكم الفكر
هو «التجديد» ،والتجديد « حاجة
دامئ���ة ،س�ي�رورة اجتامعية وسياسية
وثقافية ،بدونه تتجمد الحياة وتفقد
رونقها ،وتدخل الثقافات نفق االندثار
واملوت»،10وكل حركة تجديدية مرهونة
بسياقاتها التاريخية واالجتامعية
والسياسية والفكرية التي تستدعيها
وتفرضها فرضا ،من هنا « ميكن القول

إن التجديد ليس حالة فكرية طارئة ،بل
هو الفكر ذاته يف تجاوبه مع األصول
التي ينبع منها ويتجاوب معها بوسائله
الخاصة»،11ومنهج التجديد الذي يتميز
به البحث النقدي التحلييل ال تقوم له
قامئة إال بعد «قتل القديم بحثا» ألن
«التجديد دون فحص القديم فحصا
علميا نقديا من شأنه أن يضيف أفكارا
إىل أفكار ،فتتجاور األفكار القدمية
واألفكار الحديثة دون أن يزحزح الجديد
القديم ويحل محله» ،12وكثرية هي
األفكار القدمية التي أصبحت بفعل
الرتديد املستمر واالمتداد الزمني عقائد
ال يجوز مناقشتها وإعادة النظر فيها،
من هنا يعد التجديد خروجا من دائرة
العقائد املغلقة»الدوغامئية» إىل دائرة
األفكار املنفتحة ،إنه يحفر يف جذور
األفكار ويفصح « عن دالالتها يف سياق
تكونها التاريخي االجتامعي ،وبذلك
يردها إىل أصولها بوصفها فكرة وليست
عقيدة» ،13أي أنه يقدمها بكونها نتاجا
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دراسة  :نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
برشيا تاريخيا.
• تتطلب أي قراءة جادة للرتاث ــ يف
ال��خ��ط��اب األول :خ��ط��اب
تصورنا ــ رشوطا أساسية:
القطيعة

ال�شرط األول :اإلمل��ام بالجوانب
املعرفية املتعددة للرتاث ،واالطالع عىل
كل التيارات التي تعاملت معه قراءة
ونقدا وتأويال.
الرشط الثاين :يتعلق بتحديد املنهج
املتبع يف عملية القراءة والتأويل.
ال�شرط الثالث :ال��وع��ي الدقيق
بالتموضع التاريخي واالجتامعي
للقارئ.
ال�ش�رط ال���راب���ع :وه���و ال�شرط
االبستمولوجي املتعلق باالستفادة من
كل طرق االجتهاد والبحث الحديثة،
وأنظمة القراءة املعارصة.
ونرص حامد أبو زيد كان عىل وعي
تام بهذه ال�شروط لذلك نجده يرصد
ثالثة خطابات أساسية يف التعامل مع
الرتاث.

به إال بالتوقري والتعظيم واإلج�لال»،15
وهو خطاب ال يفرق بني مفهوم الرتاث
بوصفه مجهودات العقل اإلنساين يف
عملية تقريب دالالت الوحي إىل الواقع
يف سياق اجتامعي تاريخي معني ،وبني
مفهوم الدين بوصفه النصوص األصلية
مجردة من أي تفسري أو تأويل ،بل يحاول
ــ يف نظر أيب زيد ـــ إدماج الرتاث « يف
هيكل املقدس ،وهكذا يتم إعالء الرتاث
وتقدميه ليس عىل الحارض فقط ،بل
تكريس سيطرته عىل قاعدة من التمسك
العقائدي االنتقايئ املسيطر كتعبري عن
السيطرة السلطوية» .16إنه خطاب يؤمن
بشعار اإلسالم/الرتاث هو الحل.

يؤمن هذا الخطاب برضورة االنقطاع
عن املايض /الرتاث بشكل كيل ،سواء يف
شكل الحياة أو أمناط السلوك أو يف مناهج
التفكري «ويف رأي أصحاب هذا االتجاه أن
الرتاث هو املايض بخريه ورشه ،بليرباليته
وتقليديته ،وبعقالنيته وأساطريه ،وإنه
أيا ما ماكانت عنارص التقدم واالستنارة
العقالنية يف هذا الرتاث ،فإنها تظل يف
النهاية عنارص تنتمي إىل املايض وتعجز
عن مخاطبة الهموم واملشكالت التي
تطرحها الحياة يف شكلها الراهن».14
ال��خ��ط��اب ال��ث��ال��ث :خطاب
إنه خطاب يرى أن االنقطاع املعريف هو
17
التوفيق
الحل.
يتعامل هذا الخطاب مع الرتاث
ال��خ��ط��اب ال���ث���اين :خ��ط��اب
مببدأ االنتقاء ،ومشكلة هذا الخطاب
التقليد
أنه «ينتهي إىل التلفيق بانتقاء عنارص
يتعامل هذا الخطاب مع الرتاث فكرية من هنا وهناك ،أي عنارص فكرية
بوصفه» إنجازا مقدسا ال يجب املساس مأخوذة من أنظمة فكرية مختلفة،
الهوامش

 - 10التجديد والتحريم والتأويل ،أبو زيد ،ص.21
 - 11املرجع نفسه ،ص .21
 - 12الخطاب والتأويل ،أبو زيد ،ص.19
 - 13املرجع نفسه ،ص.19
 - 14نفسه ،ص .177
 - 15نفسه ،ص .180
 - 16نفسه ،ص .180
 - 17حاول أبو زيد مقاربة هذا الخطاب بشكل موسع يف الفصل الثالث من كتابه نقد الخطاب الديني ،تحت عنوان :الرتاث بني التأويل والتلوين ،قراءة يف مرشوع
اليسار اإلسالمي ،الطبعة الرابعة ،مدبويل ،القاهرة  .1997ص  137وما بعدها .أو طبعة سينا للنرش ،الطبعة األوىل  .1992ص 108وما بعدها.

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

121

بل متعارضة أحيانا ،ليصنع منها عىل ال بد من إنجاز وعمي علمي بالرتاث
تفاوتها بناء واحدا يصلح للحارض» ،18يضعه يف سياقه التاريخي» . 23
وهو خطاب ينطلق من مفهوم محدد
العملية الثانية :ال بد من «إنجاز
للزمن ،يكون فيه الحارض نقطة التقاء
وعي علمي بالحضارة الحديثة ،بأصولها
املايض باملستقبل ،نقطة مليئة بالحركة
وأسسها ،وبإنجازاتها الحقيقية ،مع
والحيوية ،لكنه يظل م��ش��دودا إىل
رضورة التمييز بني اإلنجاز العلمي
الرتاث « األكرث امتالء بالعافية وبالخربة،
والفكري وب�ين اإليديولوجيات التي
وبهاجس اآلخر الغريب الطامع املستعمر
تلتبس بها عادة» .24
املهدد للهوية» ،19وهو بهذا يعيد إنتاج
تستمد هاتان العمليتان فرادتهام
القراءة الرتاثية للرتاث.
من كون تلك الخطابات تعاملت مع
تجعل ه��ذه الخطابات ال�تراث
ال�تراث العريب اإلسالمي «باعتباره كال
موسوما مبالمح ع��دة ،ألن��ه» ال ينطق
جوهريا موحدا ميثل نوعا من االنعكاس
20
لكن
،
بل تتكلم به اإليديولوجية»
الزدواجية التعامل مع أوربا بوصفها كال
21
كيف يتكلم الرتاث أو ينطق ؟ ،يجيبنا جوهريا موحدا .إنه يف الحالتني انعدام
أبو زيد عىل الفور بقوله»:فالسبيل إىل الوعي التاريخي بالظاهرة ،سواء كانت
ذلك يتطلب تغيري ال�شروط العلمية تلك الظاهرة أوروب��ا أو كانت الرتاث
املعرفية وتحريرها ،بدون تغيري هذه العريب اإلسالمي» .25
الرشوط ،من املستحيل أن يصبح الرتاث
ال ميل نرص حامد أبو زيد من التذكري
مجاالللدرس العلمي النقدي ،الذي
يستنبط داللة الرتاث يف سياقه التاريخي بفكرة مركزية يف تعامله مع الرتاث،
االجتامعي ،فيصبح قادرا عىل التمييز تتمثل يف طبيعة العالقة الرابطة «بني
بني مستوى املعنى السياقي التاريخي الرتاث يف أي مجال من مجاالته املتعددة
22
ووعينا املعارص ،إذ ليس للرتاث وجود
ومستوى املغزى الكيل العام».
مستقل خارج وعينا به ،وفهمنا إياه»
إن إشكالية األصالة واملعارصة التي  ، 26ومن هنا فإن طبيعة القراءة التي
تتخبط فيها كل الخطابات التي أنتجت يأمل الباحث تحقيقها هي» القراءة
منذ مرحلة م��ا سمي ب»النهضة» املوضوعية الحقة ،التي ال تغفل املنطق
تحتاج مناإنجاز عمليتني منهجيتني الداخيل الخاص للرتاث من جهة ،وال
علميتني:
تتعامل معه مبعزل ت��ام عن الوعي
العملية األوىل :إدراك «العمق املعارص من جهة أخرى»  .وهي قراءة
التاريخي للرتاث من جهة ( )...وإدراك واعية بأن الرتاث ليس كيانا واحدا ،بل
تعددية هذا ال�تراث من حيث الرؤى هو « متنوع متغري طبقا لطبيعة القوى
والتوجهات من جهة أخرى ،بعبارة أخرى املنتجة له .إن الرتاث ليس معطى واحدا
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بل هو اتجاهات وتيارات عربت عن
مواقف وقوى اجتامعية وعن إيديولوجية
ورؤى مختلفة»  ، 28ومادام الرتاث يتمتع
بصفة التنوع والتعدد ،فعملية االختيار
تقوم عىل أساس «موقف الباحث من
الواقع الذي يعيش فيه بوصفه رشطا
أوليا للتجديد»  ، 29وبناء عىل دراسته
النقدية لخطاب النهضة وما تاله من
خطابات نقدية تجديدية ،يحذرنا من
أن التجديد عىل أس��اس» إيديولوجي
دون استناد إىل وعي علمي بالرتاث ال
يقل يف خطورته عن التقليد»  ،30ولذلك
ينبغي إبداع قراءة علمية للرتاث تنظر
يف األصول التي كونته ،وكل العوامل التي
ساهمت يف تطوره ،لكن هذه القراءة
تعرتضها عقبات عدة وعىل الباحث أن
ميتلك» كثريا من الجرأة والشجاعة يف
طرح األسئلة ،ويستلزم منه جرأة أشد
وشجاعة أعظم يف البحث عن اإلجابات
الدقيقة لهذه األسئلة» . 31
تسعى ال��ق �راءة العلمية للرتاث
إذا إىل استكناه مدلوالته ومنتوجاته
املعرفية املتعددة ،إنها كام أسامها
أبو زيد»القراءة الواعية»التي تنطلق
من اكتشاف التعالقات الخفية بني
مجاالت الفكر الرتايث وصوال إىل وحدته،
فهو يسلم مبدئيا بأن الرتاث منظومة
واحدة متوزعة إىل أمناط وأنساق جزئية
متغايرة يف مجال معريف خ��اص ،إنه
الوعي بالتداخل املعريف بني املعارف
الرتاثية ،وهذا األساس املنهجي ينبغي
استحضاره حتى ال تكون النتائج قارصة
وغ�ير علمية ،فسبيويه وه��و يؤثث
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دراسة  :نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
األساس النظري والقوانني الكلية للغة ومقصدية النصوص الرتاثية.
العربية مل يكن منفصال نظريا ومعرفيا
إن القراءة الواعية قراءة مهمومة
عن نتائج وإنجازات الفقهاء واملحدثني
ومثقلة بهموم الحارض وتساؤالته ،هذه
واملتكلمني ،وعبد القاهر الجرجاين مل
األسئلة ينبغي أن تكون واضحة حتى
يكن منعزال يف دراساته عن إطار علم
تكون القراءة منتجة ونافعة وقاصدة
الكالم وأصول الفقه واللغة والنتيجة
وفاعلة ،وإذا تحدثنا عن األسئلة نتحدث
التي نخلص إليها تتمثل يف كون «علوم
بالتلقائية عن آليات القراءة ،أما إذا
النقد والبالغة مل تنعزل لحظة واحدة عن
كانت األسئلة غري واضحة وغامضة فغالبا
32
العلوم الدينية ، »..والقراءة الواعية ما تستبطن أبعادا إيديولوجية ضيقة.
إذا تحددت وظيفتها األوىل يف استكناه وتكون املحصلة نتائج متحايلة ومزاجية،
الدالالت انطالقا من سياقاتها املتعددة ،فتتعقد القراءة من مثة وتتناقض آلياتها،
فهي تتجاوز ثانيا ه��ذه املرحلة إىل واألهم هو السعي إىل إثارة أكرب عدد
مرحلة الوقوف عىل «املغزى» ،أي غاية من اإلشكاالت والتساؤالت الحقيقية

التيتؤدي إىل نوع من املراجعة الواعية،
فهناك ثنائية مرتابطة« :التساؤل املستمر
واملراجعة الدامئة» ،وهو ما يؤدي إىل
تصحيح املعرفة وأخطائها ،وفتح باب
االجتهاد املستمر .هكذا تصبح «القراءة
فعال مستمرا ال يتوقف .يبدأ من الحارض
والراهن وينطلق إىل املايض والرتاث ثم
يرتد إىل الحارض مرة أخ��رى يف حركة
ال تهدأ وال يقر لها قرار ،لكنها الحركة
التي تؤكد الحياة وتنفي سكون املوت،
إنها حركة الوجود واملعرفة يف نفس
الوقت». 33
تقوم ال��ق �راءة العلمية الواعية

الهوامش
 - 18الخطاب والتأويل ،ص .184
 - 19نفسه ،ص .186
 - 20نفسه ،ص .186
 - 21يعد املايض صفحة مفتوحة للقراءة الدامئة واملستمرة ،ويظل « سؤال الرتاث مفتوحا ،ألن السؤال الحارض وكذلك أسئلة املستقبل تعيد صياغة أسئلة املايض فال
يشء مكتمل ،ألنه ال يشء مغلق إال عقول البعض »..الخطاب والتأويل ،أبو زيد ،ص .186
 - 22املرجع نفسه ،ص  .186يشري أبو زيد يف موضع آخر إىل رضورة إحداث قطيعة واضحة بني املفكر واملثقف والسيايس والعمل «عىل استقالل أدوات إنتاج املعرفة
بكل فروعها من العلوم إىل األغاين واألناشيد ،مرورا بالفلسفات والفنون واآلداب عن سلطة السيايس .إن السياسة كام يقال ــ هي فن تحقيق املمكن ـــ أما املعرفة فهي
بناء املستقبل وتحقيق املستحيل» .النص ،السلطة ،الحقيقة ،ص .66
 - 23النص ،السلطة ،الحقيقة ،أبو زيد ،ص.14
 - 24املرجع نفسه ،ص .14
 - 25نفسه ،ص.32
 - 26إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة السابعة .2005ص.149
 - 27املرجع نفسه ،ص .151
 - 28مفهوم النص ،دراسة يف علوم القرآن ،أبو زيد ،املركز الثقايف العريب ،بريوت،الطبعة الثالثة ،1996ص.16
 - 29املرجع نفسه ،ص .17
 - 30نفسه.17 ،
 - 31نفسه.17 ،
 - 32إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،أبو زيد ،ص.5
 - 33املرجع نفسه ،ص.9
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والكاشفة للرتاث يف تصور أيب زيد عىل استنطاقها دعام للمصالح التي تعرب عنها
الجامعات الفكرية.
عدة مسلامت:

وتحليل ال�سرد واأللسنية واألسلوبية
ليست وحدها منهجا ،ذلك أن املنهج
هو ناتج حركة التفاعل العميقة جدا
والخصبة بني سؤال الباحث وموضوع
البحث» .39

املسلمة الثانية :االرتباط الجديل
بني النشاط الفكري وبني اإلشكاالت
(االجتامعية االقتصاد ـــ السياسية ـــ
الفكرية) التي تشغل الكائن االجتامعي.
واملفكر كائن اجتامعي ميارس فعاليته
الفكرية غري منعزل أو متعال عن طبيعته
األساسية تلك.

ويعد منهج أيب زيد امتدادا لحركة
النهضة من حيث اإلشكاالت واإلجراءات
التحليلية ،لكن عىل مستوى علمي أعمق
وأدق ،والغاية التي يرسمها ملرشوعه
النقدي ه��ي» استنباط الجوهري
واإلن��س��اين وامل��ع��ريف ،وتعرية املرحيل
والعرقي واإليديولوجي»  ، 40واالهتامم
الكبري بإشكالية املنهج لها ما يسوغها يف
تصوره ،فهي التي «متيز العقل املتسائل
عن العقل املذعن من جهة ،كام أنها متيز
العقل القادر عىل إنتاج املعرفة من ذلك
القابل للمعلومات لحفظها وتكرارها من
جهة أخرى. 41 »..

املسلمة األوىل :وجود عالقة تفاعلية
تداخلية وتكاملية بني املجاالت املعرفية
داخل الثقافة العربية اإلسالمية.

املسلمة الخامسة :إن سيطرة اتجاه
فكري عىل اتجاه آخ��ر لفرتة زمنية
طويلة ال تعني ملكيته للحقيقة املطلقة
ألن السيطرة ال تتم عىل أساس الجدل
الفكري واملعريف ،وإمنا عن طريق آليات
سلطوية ،وهي آليات» ال عالقة لها
مبفهوم «الحقيقة» باملعنى الفلسفي،
ألنها آليات تفرض «حقائقها» يف الوعي
الجامعي بعد أن تضفي عليها الرسمدية
واألبدية» . 36

املسلمة السادسة :تعد العديد
من األفكار التي يتبناها الفكر الديني
املعارص ذات أص��ل ت��رايث ،لكن تلك
األفكار التي تتميز بالنسبية التاريخية
يتم تحويلها إىل عقائد فيدخل «يف مجال
«الدين» ما ليس منه ،ويصبح االجتهاد
البرشي ذو الطابع األيديولوجي نصوصا
 )4الخطاب الديني وهاجس
مقدسة» .37
التجديد

املسلمة الثالثة :تعد قضية»رؤية
العامل» يف بعدها العام مجاال مشرتكا
داخل الثقافة العربية اإلسالمية إال أن
تفاصيلها تختلف من جامعة إىل أخرى،
وهكذا فمصداقية وصحة الفكر نابعة
من رؤية العامل لدى كل جامعة .وحني
«ندخل» «رؤية العامل» يف تحليلنا للفكر
يصبح»الصدق» أو «عدم الصدق» أمورا
نسبية ،أو تاريخية باملعنى االجتامعي،
)3س����ؤال املنهج يف مقاربة
وهذا هو الذي يجعل ممكنا لنا الحديث الرتاث
عن «أيديولوجيات» مختلفة داخل
يتشكل منهج مقاربة الرتاث ــ يف نظر
النظام الفكري اإلسالمي. 34 »..
أيب زيد ــ انطالقا من التفاعل بني «قراءة
املسلمة الرابعة :إن كل»الخالفات مفاهيم الدراسات الحديثة واإلفادة منها،
ا الجتام عية ( ا القتصا د ية  ،ا لسيا سية  ،وبني القراءة النقدية لإلنجازات الرتاثية
الفكرية) بني الجامعات املختلفة يف يف مجال علوم اللغة والبالغة والنقد
تاريخ الدولة اإلسالمية كان يتم التعبري مبعناه العام»  . 38وسؤال املنهج سؤال
عنها من خالل اللغة الدينية يف شكلها ال يتوقف أبدا ،والذي يتحكم يف طبيعة
35
األيديولوجي»  .وكان الرصاع يتمركز املنهج هو طبيعة املوضوع ،ويرى أن
حول قضايا التفسري والتأويل ،وخاصة «قراءات يف الهريمنوطيقا والسيميولوجيا
النزاع عىل ملكية النصوص ،والسعي إىل
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سبق أن أرشنا إىل أن املرشوع الفكري
والنقدي لنرص حامد أب��و زي��د يعد
امتدادا لخطاب النهضة ،سواء من حيث
األسئلة واإلشكاالت ،أو من حيث اآلليات
اإلجرائية ،والذي يهمنا استحضاره هنا
هو إشكالية إصالح وتجديد الخطاب
الديني التي شغلت ج��ل املشاريع
الفكرية اإلسالمية املعارصة ،وذلك إميانا
منها ب��أن ه��ذه اإلشكالية هي بوابة
اإلصالح الشامل.
يعد الخطاب الديني جزءا ال يتجزأ
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دراسة  :نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
من السياق الثقايف العام ،يتطور بتطوره،
ويرتاجع برتاجعه ،ويف تحليالته للخطاب
الديني يف عاملنا العريب اإلسالمي اليوم
ال يستطيع أب��و زي��د فصله أو عزله
ع��ن الخطاب التعليمي والسيايس
واالقتصادي ،الذي يعكس حالة الرتاجع
والتدهور بشكل كبري ،اليشء الذي أثر
يف نوعية الفكر والثقافة يف العامل العريب
اإلسالمي ،وال ميكن تطوير هذا الخطاب
إال يف وجود تحليل نقدي حر للفكر،
وتفكيك للمصالح السياسية التي تتحكم
فيه وتوجهه . 42

إن تجديد الخطاب الديني له
ما يسوغه يف نظر أيب زيد:
املسوغ التاريخي:
تنبع الحاجة إىل التجديد «من
مطلب التغيريـ وه��ذا املطلب األخري

يصبح بدوره رضورة ملحة حني تتأزم
األوضاع عىل كل املستويات واألصعدة:
االجتامعية ،السياسية ،االقتصادية،
والثقافية والفكرية عىل السواء»  .تشكل
هزمية ( )1967لحظة فارقة يف الوعي
العريب اإلسالمي الحديث ،إذ كشفت
تهافت الخطابات التغيريية سواء الثورية
التقدمية أو الرتاثية املاضوية ،والصدمة
التي أنتجتها األزم��ة خلقت» الحاجة
إىل التغيري ،وأول مظهر من مظاهر
التغيري هو الحاجة إىل التجديد الفكري
والسيايس واالجتامعي ،أي التجديد يف
كل مجاالت املعرفة وحقولها ،وأيضا
التجديد يف إطار الفكر الديني ،خاصة
وأن الهزمية تم تفسريها يف الخطاب
الديني بشقيه الرسمي والشعبي تفسريا
دينيا» . 44

بوصفها عقابا إلهيا سببه تقليد الغرب
والتحالف معه والتخيل عن التقاليد
والقيم اإلسالمية ،هذا التفسري ال يسعى
إىل كشف األسباب الحقيقية لألزمة،
وإمنا هدفه تزييف وعي املواطن العريب
اإلسالمي ،ومن هنا «نشأت الحاجة إىل
إعادة النظر يف ما اعترب مسلامت فكرية
وعقيدية ينطلق منها ذلك الخطاب،
وظهرت كتابات تبحث يف ال�تراث من
وجهات نظر مغايرة ومختلفة ،مثل
كتابات زيك نجيب محمود وحسني مروة
ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي
وغريهم  ، 45ومفكرين آخرين تناقش
املربر التاريخي ملطلب (تجديد الخطاب
الديني)» . 46
املسوغ املعريف:

ي��ق��وم ه��ذا امل��س��وغ ع�لى أس��اس
لقد نظر الخطاب الديني إىل الهزمية
«تحقيق عملية التواصل الخالق بني
الهوامش

 - 34التفكري يف زمن التكفري ،ضد الجهل والزيف والخرافة ،أبو زيد ،سينا للنرش ،الطبعة األوىل .1995ص.130
 - 35املرجع نفسه ،ص.131
 - 36املرجع نفسه.132 ،
 - 37نفسه ،ص.133
 - 38النص ،السلطة ،الحقيقة ،ص .12
 - 39نفسه ،ص.12
 - 40نفسه ،ص .12
 - 41الخطاب والتأويل ،ص .74
 - 42لقد خصص أبو زيد كتابا خاصا لتفكيك الخطاب الديني املعارص ،وكشف مستضمراته وخباياه ،والنتيجة التي خلص إليها هي أن هذا الخطاب هو خطاب
متهافت يقوم عىل أسس إيديولوجية نفعية ،بعيدة كل البعد عن العلمية والدقة املنهجية ،ينظر نقد الخطاب الديني ،سينا للنرش ،الطبعة األوىل .1992
 - 43التجديد والتحريم والتأويل ،أبو زيد ،ص.22
 - 44املرجع نفسه ،ص .23
 - 45ومنهم نرص حامد أبو زيد ومحمد أركون.
 - 46املرجع نفسه ،ص  23ــ .24
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امل��ايض وال��ح��ارض ،واملقصود بعملية
ال��ت��واص��ل ال��خ�لاق ال��خ��روج م��ن أرس
التقليد األعمى وإع��ادة إنتاج املايض
باسم األصالة ،وكذلك الخروج من أسوار
التبعية السياسية والفكرية التامة للغرب
باسم املعارصة» .47وتهدف هذه العملية
إىل إعادة النظر يف كل مسلامت الخطاب
الديني القديم ،ودراستها وتسليط النقد
عىل كل جوانبها بوصفها أصل الخطاب
الديني املعارص  ، 48والعودة إىل تلك
املسلامت هي ع��ودة تستهدف نقد
جذورها وتفكيكها «إذ ال انقطاع بال
تواصل نقدي مبدع وخالق ،أما التواصل
لغاية التواصل فهو التقليد» . 49

م����س����وغ ال���ت���وظ���ي���ف
اإليديولوجي للدين:
تعد هذه القضية من التحديات
التي تعيشها املجتمعات اإلسالمية ،إذ
أصبح اإلس�لام وسيلة لتحقيق مصالح
فئوية وسياسية معينة ،وتقوم هذه
العملية بتحويل «اإلسالم إىل أداة من
األدوات واختزاله يف وظائف وغايات
ذات طبيعة دنيوية متدنية»  ، 50بحيث
تفرغ اإلس�ل�ام م��ن محتواه الخلقي
والروحي الرفيع وتحمله ما ال يحتمل،
كأن تتبنى أطروحة «الشمولية ،إنه
الفهم السقيم لإلسالم الذي من شأنه
أن يرسخ سلطة رجل الدين واملؤسسات
الدينية ،لتصبح سلطة شاملة ومهيمنة يف
كل املجاالت» . 51هكذا يصبح الخطاب
الديني خطابا سلطويا ألنه يربط عالقة
تحالفية نفعية مع السلطة السياسية

126

لفرض منطق الوصاية  ، 52ويتم التالعب اختصاصهم وحدهم ،وأن قولهم فيها هو
بدالالت النصوص الدينية للحفاظ عىل القول الفصل وليس فقط اجتهادا من
أوض��اع فئة معينة ،ويقوم الخطاب بني اجتهادات» .56
الديني بعمليات اخ��ت �زال متعددة
تعد عملية نقد وتجديد الخطاب
للنصوص الدينية اإلسالمية ،ويؤدي هذا
الديني ـــ الخاضع للتوظيف السيايس
إىل سجن «الفرد باسم دين الحرية يف
واإليديولوجي ـــ «مطلبا ملحا بالنسبة
سالسل من القهر واالمتثال واإلذع��ان
للباحثني ،ب��دءا ب��ال��دراس��ة النقدية
تحت زعم طاعة الله الذي ميثله الخليفة
للتاريخ يف تجلياته األدبية والثقافية
أو السلطان أو أمري أو جامعة تحتكر
والسياسية» ، 57كام أنها تنصب يف قلب
اإلسالم ومعفرة الرب».53
«الكفاح لتجديد حياة هذا املجتمع ،ويف
من هنا تنبع الحاجة إىل اللجوء إىل قلب الكفاح للخروج من الوضع املأزوم
عملية « التثوير الفكري» التي تتجاوز الذي نعيشه» . 58
عملية «التنوير» ،بل وتتجاوز حتى
«التجديد» ،يقول « والحقيقة أننا يف  )5القرآن وهاجس تجديد
مجتمعاتنا العربية اإلسالمية يف حاجة القراءة والتأويل
إىل ما هو أك�ثر من التجديد ،نحن
إن الحاجة إىل تجديد قراءة القرآن
54
واملقصود
،
بحاجة إىل تثوير فكري»
وتأويله نابعة من طبيعة الهموم التي
بالتثوير هو «تحريك العقول بدءا من تشغل العقل اإلسالمي اليوم ،ونوعية
سن الطفولة ،فقد سيطرت عىل أفق القراءة املطلوبة للقرآن تتحكم فيها
الحياة العامة يف مجتمعاتنا ــ سواء يف طبيعة الهموم واإلشكاالت التي تطرحها
السياسة أو االقتصاد أو التعليم ـــ حالة كل مرحلة تاريخية معينة ،بحيث إن
من الركود طال بها العهد 55حتى أوشكت «فهم القرآن مهمة مطروحة يف كل وقت
أن تتحول إىل موت»  .هذه الحالة ومطلوبة يف كل زمان ،وقد يكفي التذكري
املتأزمة عىل كل املستويات انعكست بأن اقتناعنا بأن القرآن يخاطب أهل كل
عىل البنية الفكرية والثقافية ،فنحن زمان ومكان ،يفرض علينا اكتساب فهم
نعيش حالة مخاصمة للفكر النقدي متجدد للقرآن بتجدد األح��وال يف كل
الحر وأهله ،لقد تم تعويض منهج عرص. 59 »..
التفكري بنهج التكفري ،لهذا نحتاج إىل
يعد القرآن ــ يف نظر املسلمني ــ
تثوير الفكر عرب السعي إىل «تحريك
العقول بالتحدي والدخول إىل املناطق وحيا ،وهو معطى أويل ومركزي يف نظام
املحرمة ،وفتح النقاش حول القضايا التي التلقي اإلسالمي ،وأي صياغة جديدة
تفتح إمكانات التفكري ،وتدخل النور إىل ملعنى الحياة ترتكز عىل هذه البؤرة
املناطق املعتمة التي يعتربها الفقهاء من املركزية للمعنى .وإعادة قراءة القرآن
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دراسة  :نرص حامد أبو زيد وهاجس التجديد
واالجتهاد يف تأويل دالالته ومقاصده
رضورة عملية يقتضيها تطور الواقع
وتعدد املجتمعات اإلسالمية واختالفها،
هذا االجتهاد كان عامال مهام من عوامل
االختالف يف الفكر اإلسالمي الكالسييك،
وهو اختالف رحمة بني الناس ،وفهمت
التأويالت املتعددة عىل أنها داللة قوية
عىل احتامل النص لهذه التأويالت
كلها.
وإذا كان النص القرآين نصا محوريا يف
الحضارة العربية اإلسالمية ،فالبد من أن
تتعدد تفسريات وتأويالته «ويخضع هذا
التعدد التأوييل ملتغريات عديدة متنوعة،
أهم هذه املتغريات مثال طبيعة العلم

الذي يتناول النص ،إىل املجال املعريف للمؤول.
الخاص ال��ذي يحدد أه��داف التأويل
وإعادة تجديد فهمنا للقرآن مرده إىل
وطرائقه ،ثاين هذه املتغريات األفق
عاملني اثنني:
املعريف الذي يتناول العامل املتخصص من
•تغري األحوال واألوضاع االجتامعية
خالله النص ،فيحاول أن يفهم النص من
خالله ،أو يحاول ان يجعل النص يفصح والسياسية واالقتصادية والثقافية
للمسلمني ،وبروز إشكاالت وتحديات
عنه» . 60
جديدة تحتاج إىل إج��اب��ات واقعية
إن التأويل ـــ •حسب هذا الفهم ـــ ومقنعة.
يتحكم يف طبيعته:
•تجدد املعارف وأدوات االجتهاد
•المجال المعرفي أو المنظور وأنظمة ال��ق�راءة ،األم��ر ال��ذي يدفعنا
اإلب��س��ت��م��ول��وج��ي ال����ذي يعتمده إىل ت��ج��دي��د مناهجنا يف ال��ق��راءة
المؤول.
والتأويل.
•األفق املعريف والتموضع االجتامعي
الهوامش

 - 47الخطاب والتأويل ،أبو زيد ،ص .228
 - 48حاول أبو زيد البحث يف سؤال املعنى الديني عند التيارات الفكرية اإلسالمية القدمية ،بحيث خصص دراسات للمعتزلة وخصومهم ،وانتقل إىل الصوفية من
خالل الرتكيز عىل محي الدين بن عريب ،واهتم باملدارس النقدية البالغية ،وركز يف هذا اإلطار عىل رصاع التأويالت ،وامتد خطابه النقدي التفكييك ليشمل الخطابات
التفسريية املعارصة.
 - 49التجديد والتحريم والتأويل ،أبو زيد ،ص.26
 - 50املرجع نفسه ،ص.27
 - 51املرجع نفسه ،ص .29
 - 52يقول أبو زيد« :إنه لألسف منطق (الوصاية) يتذرع باسم(الحامية) ملامرسة ديكتاتورية فكرية وعقلية ال تقل خطرا عن الديكتاتورية السياسية يف مجتمعاتنا».
املرجع نفسه ،ص  .34ويقول كذلك « استطاع التحالف بني املؤسسة السياسية واملؤسسة الدينية أن يخنق تيارات اإلصالح والتجديد» ،املرجع نفسه ،ص.82
 - 53املرجع نفسه.31 ،
 - 54الخطاب والتأويل ،أبو زيد ،ص232
 - 55التجديد والتحريم والتأويل ،أبو زيد ،ص.31
 - 56املرجع نفسه ،ص.32نستحرض هنا مفهوم «الالمفكر فيه» الذي استخدمه محمد أركون يف جل دراساته.
 - 57املرجع نفسه ،ص .83
 - 58املرجع نفسه ،ص.86
 - 59مدخل إىل القرآن ،محمد عابد الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص.9
 - 60مفهوم النص ،قراءة يف علوم القرآن ،أبو زيد ،ص .9
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م��ا ه��ي مسوغات إع��ادة
التفكري يف القرآن اليوم ؟
يشكل ال��ح��ادي عرش من سبتمرب
 2001منطلقا للتفكري من جديد يف
الظاهرة الدينية عموما والظاهرة
القرآنية خاصة ،فقد أنتج هذا الحدث
ما يسمى باإلسالمفوبيا يف الغرب ،بحيث
عد اإلسالم دينا راديكاليا إرهابيا إقصائيا،
ومن هنا «يجب تأكيد أهمية دعوة كل
املسلمني برصف النظر عن اختالفاتهم
العرقية والثقافية ،للتفكري مجددا يف
القرآن» ،وليس أبو زيد هنا صاحب
دعوة يحاول أن يصوغ نسخة خاصة
لإلسالم ،بقدر ما يحاول أن يرسم فضاء
ملوقفه التأوييل ،يتمثل هذا الفضاء يف
حقيقة كون» عملية التفكري مجددا يف
الرتاث عملية بدأت ومل تتوقف حتى
اآلن يف العامل اإلسالمي منذ القرن الثامن
عرش .وباملثل مل تتوقف أب��دا عملية
مفاوضة املعنى القرآين بطرق وأساليب
شتى منذ أواخر القرن التاسع عرش حتى
اآلن» .61والقضية ال تقف عند هذه
الحدود ،بل تتجاوزها إىل رضورة « أن
يحاول املسلمون ـــ أينام كانوا ـــ التقدم
خطوة أبعد يف هذه العملية من أجل
إنجاز منهج تأوييل ناجزـ وذلك ليكونوا
مشاركني ناشطني يف صياغة معنى
حياتهم ،يف العرص الذي يعيشون فيه،
بدل أن يكونوا متلقني سلبيني للمعاين
التي تفرض عليهم بالقهر واالنصياع من
هنا أو هناك».62
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خاتمة
إن ق��راءة امل�شروع الفكري لنرص
حامد أبو زيد تتطلب كثريا من الدقة
العلمية واملوضوعية والجرأة املعرفية
لعدة أسباب ،أهمها األوصاف السلبية
التي ألصقت به ،والدراسات الجارحة
التكفريية التي كتبت عنه ،واألحكام
القضائية التي صدرت ضده ،ونادرا ما
يجد الباحث دراسات أو مقاالت أنصفت
هذا املفكر وعرضت أفكاره وتصوراته
متجردة من كل نزعة إيديولوجية أو
مصلحة حزبية.

يعد أبو زيد بناء عىل ما أسلفنا
من املفكرين البارزين الذين يشتغلون
بتجديد وتأويل ال�تراث الديني بكل
مستوياته وتجلياته ،بناء عىل منهجية
علمية دقيقة ،ومنطلقات ابستمولوجية
محكمة ،وبنوع من الجرأة والشجاعة
املعرفيتني ،وانطالقا من أسئلة حية
وحارقة تتعلق براهنية وواقع املجتمعات
العربية االسالمية ،والتداخل الحاصل بني
هذه املستويات هو ما يجعل تناول
منجزاته العلمية يتسم بكثري من التعقيد
والصعوبة.

وميكننا إرج��اع سوء فهم دراساته
إىل اعتامده لغة علمية جريئة غالبا ما
تصطدم بالشعور العاطفي االنفعايل
للقراء املؤدلجني ،ومهمة تلك اللغة
هي إحداث الدهشة والصدمة يف ذهن
املتلقي ،وكرس أفق انتظاراته ،فاملفكر
الباحث ال يخوض يف املألوف واملعتاد،
وإمنا يتسم عمله بسمة املغامرة ،وعندما
نفقد هذه السمة ميوت البحث العلمي،
كام أن ماهية البحث العلمي أساسها
السؤال ،وكل سؤال تتناسل منه حزمة
من األسئلة ،وحني يتوقف العقل عن
السؤال فال قيمة للبحث .وهذا الرتابط
الجديل بني األسئلة هو ما مييز املفكر
النسقي ،ولذلك ينبغي قراءة دراسات
أيب زيد ومؤلفاته قراءة نسقية تربط
السابق بالالحق ،وتتجنب الفصل بني
إنجازاته املتفرقة ،وعدم التعامل معها
مبنطق تبسيطي سطحي تجنبا لألحكام
االنطباعية غري العلمية.
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زيد وهاجس التجديد
دراسة :
دراسة  :نرص حامد أبو

الهوامش
 - 61املرجع نفسه ،ص.244
 - 62نفسه ،ص .244

البحث
الهوامش
مراجع
 )1إسامعيل (محمود)
• قراءات نقدية يف الفكر العريب املعارص ودروس يف الهريمنوطيقا التاريخية ،مرص العربية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل .1998
 )2أمني العامل(محمود)
• مواقف نقدية من الرتاث ،دار قضايا فكرية للنرش ،القاهرة ،الطبعة األوىل .1997
 )3الجابر(محمد عابد)
• مدخل إىل القرآن ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة االوىل .2008
 )4حرب (عيل)
• أوهام النخبة أو نقد املثقف ،املركز الثقايف العريب ،بريوت/البيضاء ،الطبعة الثانية .1998
 )5نرص حامد(أبو زيد)
• إشكاليات القراءة وآليات التأويل ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة السابعة .2005
• التجديد والتحريم والتأويل ،بني املعرفة العلمية والخوف من التكفري ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة األوىل .2010
• التفكري يف زمن التكفري ،ضد الجهل والزيف والخرافة ،سينا للنرش ،الطبعة األوىل .1995
• الخطاب والتأويل ،املركز الثقايف العريب ،الدر البيضاء ،الطبعة الثانية .2005
• مفهوم النص ،دراسة علمية يف علوم القرآن ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة .1996
• النص والسلطة والحقيقة ،إرادة املعرفة وإرادة الهيمنة ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب ،الطبعة الخامسة.2006 ،
• نقد الخطاب الديني ،مدبويل ،القاهرة  /1997طبعة سينا للنرش ،الطبعة األوىل .1992
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دراسات

ن
المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
العصيان
ي
البوكيل عبد الحي
ي

)refusal
ثالثا :العصيان املدين حد فاصل بني
نهدف من خالل هذا املقال إىل
تدقيق مفهوم العصيان املدين ،باعتباره الدساتري الوسطوية والحديثة
آلية من آليات الدميقراطية .فهو وسيلة
الكلامت املفاتيح :العصيان املدين،
األفراد للتعبري عن طموحاتهم داخل الدميقراطية ،الدولة ،العدالة
حياة سياسية منظمة ،التي ال تكون إال
إن الحديث عن الدول الدميقراطية
يف إطار الدولة املنظمة ،ويف ظل النظام
واالس��ت��ق�رار .مام يجعله يف تعارض يقتيض منا فحص العالقة بني مفهومي
مع املفاهيم املجاورة له ،من قبيل الدميقراطية والدولة ،سواء الدولة ــ
االحتجاج والثورة والتمرد وغريها؛ إذ املدينة اليونانية أو دولة الرعاية والعناية
اإللهية الوسطوية ،ثم الدولة الحديثة
ال يقود إىل الفوىض ويعتمدها بشكل
واملعارصة ،من جهة قبولها بالعصيان
ما ،ويفرتض وجود النظام العام ويخرق
امل��دين من عدمه .فهو ميثل املقياس
القانون املؤسس له .فهو ال يضحي
الحقيقي ال��ذي يسمح مبعرفة مدى
بالدولة بقدر ما يعمل عىل إصالحها
تقبل االختالف وضامن الحق يف التعبري
من الداخل وبأساليب خارجة عن
السلمي ،وسلمية الرفض صفة متكن
منطقها.
من متييز أشكال الدميقراطية املختلفة
تناولنا هذا املوضوع من خالل ثالثة وتحديد مفهومها.
محاور:
مادامت كلمة الدميقراطية تعود إىل

أوال :العصيان امل��دين بني واجب أصل يوناين يعني حرفيا سلطة الشعب
التقيد بقوانني غري عادلة وانتهاك أو حكمه لنفسه بنفسه ،فإن الدولة
الدميقراطية تعرف بكونها تستمد
العدالة
سيادتها من الشعب ،ومن تحقيقها
ثانيا :العصيان املدين واالستنكاف
الحرية واملساواة لجميع أفراد املجتمع
ال������ض������م���ي��ري(conscientious
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دون متييز .إال أن معنى الدميقراطية هذا
مل يستقر إال يف العرص الحديث ،ذلك أنها
كانت عند اإلغريق مقصورة عىل قلة من
األفراد دون سواهم من سكان املدينة،
السكان األصليون الذين يستحقون
صفة «املواطنني األح �رار» .أما السواد
األعظم من الطبقات الدنيا يف املجتمع،
فهم عبيد لصالح سادتهم أو أجانب أو
غريه.
ويرجع تطور مفهوم الدميقراطية
يف العرص الحديث إىل اختالف الظروف
االجتامعية واالقتصادية للمجتمعات
األوروب���ي���ة ع��ن املجتمع ال��ي��ون��اين،
وال��ذي يعد السبب الرئييس يف ظهور
النظريات الفلسفية التي عالجت سؤال
طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها ،مثل
نظرية «العقد االجتامعي» و»النظرية
االش�تراك��ي��ة» .فالدميقراطية ،مبا هي
شكل من أشكال التنظيم السيايس،
تخدم اإلن��ت��اج وتتحدد بالعالقات
اإلنتاجية يف مجتمع معني ،وال تنفصل
عن أساسها االجتامعي والواقع املادي
للمتعاقدين .لذلك ،يتطلب تحديد
عالقة الدولة بالدميقراطية ربطها بالواقع
التاريخي.
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ن
المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
دراسة  :العصيان
ي
غري أن ربط الدميقراطية بالرشوط
االقتصادية واالجتامعية قد ال يكفي
لضبط مفهومها م��ا مل يتم ربطها
بالعصيان امل��دين ،فمناهضة فالسفة
العقد االج��ت�ماع��ي ،أم��ث��ال «روس��و»
و«لوك» ،لالستبداد ومناداتهم باألنظمة
الدميقراطية التي تجعل غاية الدولة
يف العمل عىل تحقيق الحرية الفردية
واملساواة بني األفراد ،تبقى مجرد أفكار
جوفاء وشعارات حاملة إذا مل توضع
الدولة الدميقراطية عىل محك العصيان وبدوافع التقيد بقوانني قد تكون غري
املدين وتقف وجها لوجه أمام الرفض عادلة ،ومقارنته بأشكال أخرى من عدم
الطاعة ،مثل االستنكاف الضمريي ،من
الشعبي.
أجل كشف دوره يف استقرار الحكومة
ولنايف حديث «رول��ز» عن مفهوم الدميقراطية العادلة تقريبا .كيف ذلك؟
العصيان املدين يف معرض بسطه لنظرية ما مربرات العصيان املدين؟ ما عالقته
العدالة ،والواجب الطبيعي وااللتزامات بالدميقراطية؟ ما دوره يف بناء مجتمع
التي تطبق عىل األف�راد خري مثال عن دميقراطي؟
أهمية العصيان املدين يف الدميقراطية.
ن
ن
المد� يب� واجب
حيث وضح اختياراته وأهدافه ،بدءا العصيان
ي
ين
بقوان� غ�ي ري عادلة
من املبادئ يف الوضع األصيل ودورهام التقيد
يف جعل الرشاكة االجتامعية مستقرة ،وانتهاك العدالة
وص��وال إىل نظرية الواجب السيايس
يعترب «رولز» أن أي تصور للعدالة
وااللتزام ضمن إطار دستوري .وانتهى إىل
عرض توصيف لحالة خاصة من العصيان يبقى ناقصا ،وأن مبادئها بحاجة إىل
امل��دين ،تربطه مبشكلة حكم األغلبية توضيح وتربير؛ ملَ يتم اختيارها يف الوضع

األصيل ،وملَ هي جزء أسايس من مفهوم
الحق .فمبادئ العدالة تحدد طبيعة
الروابط املؤسساتية التي تجمعنا وتفرس
سبب وج��وده��ا .ي��ق��ول »:من وجهة
نظرية العدالة ،إن الواجب الطبيعي
األكرث أهمية هو دعم وتأييد املؤسسات
العادلة»  .1والواجب ينقسم إىل جزءين:
جزء يخص التقيد باملؤسسات العادلة
والقيام بدورنا فيها حني تكون موجودة
ومطبقة علينا .وآخر يعنى باملساعدة يف
تأسيس وترتيب القوانني العادلة .فحني ال
تكون األخرية موجودة ،ميكن عىل األقل
القيام بالواجب وبتكلفة أقل.
إذا كانت البنية األساسية 2ملجتمع ما
عادلة ،بالقدر الذي تسمح به الظروف

الهوامش
1 - John Rawls، théorie de la justice، traduit de l’American par Catherine Audiard، édition du seuil, 1987, p 376.
 - 2فكرة البنية األساسية هي فكرة مهمة عند رولز ملجتمع حسن التنظيم ،وتؤلف البنية األساسية للمجتمع الطريقة التي تتالءم بحسبها املؤسسات السياسية
واالجتامعية الرئيسية فتدخل يف نظام تعاون اجتامعي ،وطريقة تعيينها الحقوق والواجبات األساسية ،وتنظيمها لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون االجتامعي عرب
الزمن .وتشمل البنية األساسية القانون األسايس ذا القضاء املستقل ،وصورا من امللكية معرتف بها قانونيا ،وبنية االقتصاد ،وأيضا األرسة يف صور من الصور ،فتكون البنية
األساسية اإلطار االجتامعي الخلفي الذي تجري يف داخله نشاطات الجمعيات واألفراد .والبنية األساسية العادلة تؤمن ما ميكن أن ندعوه العدالة الخلفية (جون رولز،
العدالة كإنصافإعادة صياغة ،ترجمة حاج حيدر إسامعيل ،ص).99:
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من املعقولية ،وجب عىل كل شخص
القيام بواجبه الطبيعي واملطلوب منه،
والخضوع للقوانني عىل أساس إصالحها
وترميمها بطرق تحرتم املؤسسات العادلة.
فاإلشكال يظهر بجالء أثناء القيام بأي
واجب طبيعي ،حني تكون أسباب تبنيه
واضحة متاما ويتبني أن محاولة املوازنة
بني الواجبات متعذرة ،إما ألنها تتعارض
فيام بينها ،أو ألن االلتزامات تتناىف مع
ما ميكن تحقيقه من خري .يقول «رولز»:
‘‘ ال توجد قواعد واضحة للبث يف هذه
األسئلة .وال ميكننا القول عىل سبيل
املثال ،إن الواجبات سابقة يف الرتتيب
عىل األفعال الثانوية ،أو عىل االلتزامات،
وال ميكننا كذلك إقحام مبدأ املنفعة
3
لرتتيب األشياء مبارشة’’.

ويجعله مستقرا يف جدول ف َعال من
العقوبات العلنية ،وكذلك يؤسس الناس
مشاريعهم الخاصة ويجعلونها مستقرة
بإعطاء كلمتهم لبعضهم البعض يف
غياب ترتيبات قرسية’’ .5

قسم الطاعة الجزئية من نظرية غري
مثالية ،التي تجمع بني نظرية العقاب
والعدالة التعويضية ،والحرب العادلة
االستنكاف الضمريي ،والعصيان املدين،
واملقاومة العسكرية.

ال بد من التحيل بالصرب إزاء بعض
اإلختالالت التي قد تصيب املؤسسات،
إذ ال ميكن عدها مربرا للخروج وشل
مفاصل الدولة.

تلكم هي املسائل املهمة من قضايا
الحياة السياسية األساسية التي أثارها
«رولز» وناقش قضيتي العصيان املدين
واالستنكاف الضمريي يف إطارها .خاصة
وأنهام يشكالن أهم القضايا يف نظرية
الطاعة الجزئية داخل دولة عادلة تقريبا؛
تلك التي تكون فيها البنية األساسية
عادلة تقريبا 7،مع ترك بعض املساحات ملا
ميكن توقعه بشكل معقول من الظروف.
وذلك بحكم اعتقاده أن فهم هذه الحالة
الخاصة يساعد يف توضيح املشكالت
األكرث صعوبة .عمل عىل توضيح مضمون
مبادئ الواجب الطبيعي وااللتزام من
خالل عرض نظرية العصيان املدين ،ألن
االلتزام املبديئ بالخضوع للمؤسسات
العادلة ال يلغي بشكل جذري احتامل
فسخ العقد مع الحكومة ،خاصة عندما
يتعلق األمر بخرق واضح وخطري ملبدأي
العدالة.

يرى «رولز» أن تفسري كيفية التقيد
بقوانني عادلة مسنونة تحت دستور
عادل ال يطرح أي مشكل عىل املستوى
النظري ،ألن مبادئ الواجب الطبيعي
ومبدأ اإلنصاف يؤسسان الواجبات
واالل��ت�زام��ات املطلوبة .وأن السؤال
الحقيقي الذي يقف عقبة كأداء يف وجه
فمتطلبات األفراد يف غالب األحيان
من يعالج سؤال عالقة القانون بالعدالة
تنفي بعضها ،وتبني مبدأ املنفعة
هو فحص ظروف تطبيقه ،ومدى وجوب
بالنسبة لهم ينتج تعارض املصالح ،مام
تقيد الفرد برتتيبات غري عادلة؟
يقود إىل تصور غري متسق مع الحق.
ويجيب بأن القول بالطاعة يف هذه
سوف يعرتف «رول��ز» بصعوبة البت
يف هذا الشأن بقوله ‘‘ :ال أعرف كيف الحالة ينطوي عىل خطأ كبري‘‘ .إن عدم
ميكن معالجة هذا إلشكال ،أو ما إذا عدالة قانون عموما ،ليس سببا كافيا
كان حال نظاميا يصوغ قواعد مفيدة ،لعدم التقيد به ( )...علينا االعرتاف بأن
فإنه يعد عمال عمليا ممكنا’’ 4 .قبل القوانني غري العادلة ملزمة رشيطة أال
أن يضعه جانبا وينكب عىل مناقشة تتجاوز حدودا معينة من الالعدال’’.6
أسئلة أخ��رى أك�ثر دق��ة ،حيث راجع ترتبط الصعوبة الكامنة يف التمييز بني
حاالت خاصة لها صلة بالعصيان املدين الواجب السيايس واالل��ت�زام ،جزئيا يف
واالستنكاف الضمريي يف ضوء ظروف تنازع املبادئ؛ إذ يأمرنا بعضها بالطاعة،
مفرتضة أطلق عليها اسم «الحكومة ويوجهنا بعضها اآلخر إىل طريق مخالفة،
العادلة تقريبا» .ويقول ‘‘إن دور الوعود مام يقتيض موازنة الواجب السيايس
مناظر ملا يعزوه هوبز للحاكم ،كام أن واالل��ت��زام ووض��ع تصور لألولويات
الحاكم يحفظ نظام الرشاكة االجتامعية ،املناسبة .وغريها مام يدخل يف نطاق
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تهم نظرية العصيان املدين الحالة
الخاصة مبجتمع عادل تقريبا؛ مجتمع جيد
التنظيم يف مجمله ،وميكن أن تحدث فيه
انتهاكات جدية للعدالة .يقول‘‘ :مبا أنني
أفرتض أن الدولة ذات العدالة التقريبية
تتطلب حكومة دميقراطية ،فالنظرية
تهتم بدور ومدى مالمئة العصيان املدين
بالنسبة لسلطة دميقراطية مؤسسة
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ن
المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
دراسة  :العصيان
ي
بشكل رشعي’’ .8ال تنطبق عىل األشكال
األخرى من الحكومات ــ إال بالصدفة
ـــ وال عىل أنواع أخرى من املعارضة أو
املقاومة.
ال تنشأ مشكلة العصيان املدين إال
يف دولة دميقراطية إىل حد ما ،وبالنسبة
ملواطنني يعرتفون برشعية الدستور
ويقبلونها ،ثم يجدون أنفسهم أمام
تضارب الواجبات ،حيث يصبح واجب
التقيد بالقوانني املسنونة من قبل
األغلبية الترشيعية ،غري ملزم لهم من
الناحية األخالقية ،كونه يتعارض مع
واجب الدفاع عن حريات املرء ومناهضة
الظلم .يتعلق ال��س��ؤال إذا ،بحدود
وطبيعة حكم األغلبية ،يقول «رولز»:
‘‘إن مشكلة العصيان املدين تعد قضية
اختبارية حاسمة بالنسبة ألي نظرية
تتعلق باألساس األخالقي للدمقراطية’’.9
بحيث يتفرع العصيان املدين يف النظرية
الدستورية إىل ثالثة أقسام:
أوال :إنها تقبل ه��ذا النوع مناملعارضة وتفضله عن األشكال األخرى يف

مواجهة سلطة دميقراطية ،كونه يرتاوح حس عدالتها’’.11
بني املظاهرات القانونية ومخالفات
انطالق مام سبق سيبدأ «رولز» حديثه
القانون املصممة لقياس ردة فعل
عن نظرية العصيان املدين من التعريف
السلطة قبل اللجوء إىل العمل العسكري
التايل :العصيان امل��دين عمل سيايس،
واملقاومة املنظمة.
عام ،واع ،سلمي ،مخالف للقانون ،ينفذ
ثانيا :إنها تضع أسس العصيان املدين عادة بهدف إحداث تغيري يف القانونوال�شروط امل�بررة له يف إط��ار حكومة أو يف سياسات الحكومة .يخاطب املرء
دميقراطية عادلة إىل حد ما.
من خالله حس العدالة لدى أغلبية
وأخ��ي�را :أن ت�شرح وج��وب��ا دور املجتمع ،ويجهر برأيه املدروس قائال:العصيان املدين ضمن نظام دستوري ،إن مبادئ الرشاكة االجتامعية بني أناس
تفسري بحفظ املعارضة مكانتها يف أحرار ومتساوين مل تحرتم ،وأنها تتعرض
لالنتهاك .وبالتايل ،تكمن أهمية فعل
10
مجتمع حر.
العصيان األوىل يف عدم خرقه للقانون
تثبت هذه النظرية بشكل معقول املحتج عليه نفسه ،بحيث يسمح
توقعات املرء ملا ميكن أن تقوم به ،وتردم بنوعي العصيان معا ،ما يدعوه البعض
الهوة املمكنة بني االعتقادات الواعية بالعصيان املدين املبارش وغري املبارش.
ألولئك الذين يقبلون املبادئ األساسية ذلك أنه يبني أحيانا أسبابا قوية لعدم
ملجتمع دميقراطي .مبا يفيد أن ‘‘ :خرق القانون أو السياسة التي يعتقد
العصيان املدين» ليس إلغاء للسلطة ،أنها غري عادلة؛ إذ يحتمل مثال أن يعيص
وإمنا هو باألحرى ضغط عليها من خالل املرء األنظمة املرورية ،أو قوانني تتعلق
إثارة انتباهها ،فاملحتج العادل ال يعوض بحرمة األرايض ،كطريقة لعرض قضيته،
السلطة ،وإمنا يخاطبها ويراهن عىل وتسن الحكومة ترشيعا مبهام وقاسيا
الهوامش

3 - Ibid. p 381.
4 - Ibid. p 381.
5 - ibid. p 388.
6 - Ibid. p392.
7 - ibid. p 392.
8 - Ibid. p 403.
9 - ibid. p 404.
 - 10لقد حذر رولز من نظرية تتعلق بالعصيان املدين ،وانه ال يجب أن نتوقع منها الكثري يف نظره حتى ولو كانت مصاغة من أجل ظروف خاصة ص .404
 - 11محمد هاشمي ،نظرية العدالة عند جون رولز ،ط ،1دار توبقال للنرش ،2014 ،ص 181
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يجرم االحتجاج عىل الترشيع ويدينه
بالخيانة العظمى ،فتكون العقوبة أكرث
من أن يقبلها عقل أو يتحملها إنسان.
أو عندما ال توجد أصال إمكانية النتهاك
سياسة الحكومة مبارشة ،مثل السياسة
املرتبطة بالشؤون الخارجية ،أو املؤثرة
عىل قسم آخر من البلد.
أما أهميته الثانية ،فرتتبط باالعتقاد
أن فعل العصيان املدين مناقض للقانون،
عىل األقل من قبل املشاركني فيه الذين
ال يعرضون مجرد حالة اختبارية بالنسبة
لقرار دستوري ،بل يعلنون استعدادهم
ملناهضة الترشيع حتى إن كانوا مطالبني
بتأييده .يقول «رولز» يف هذا الصدد:
‘‘بال ريب يف حكومة دستورية ،قد يقف
املرشعون أخ�يرا إىل جانب املحتجني
ويعلنون أن القانون أو السياسة املعرتض
عليها غري عادلة (دستورية) ،ويحدث
يف غالب األحيان ،إذن ،أن هناك بعض
عدم التأكد حول ما إذا كان سيعدُ فعل
12
املحتجني غري قانوين أم ال’’.
غري أن فعلهم ذاك لن يزيد األمر إال
تعقيدا ،ألن من يستخدمون العصيان
املدين لالحتجاج عىل قوانني غري عادلة
غري مستعدين للتوقف ما مل تتحقق
مطالبهم كاملة ،رغم أنهم يرحبون بأي
قرار معاكس.
يفصل «رول��ز» القول يف املفهوم
من خالل تفكيكه وتدقيق خصائصه
ورشوطه .ويقول إنه ‘‘فعل سيايس ليس
ألنه يخاطب األغلبية التي تسيطر عىل
القوة السياسية ،ولكن أيضا ،ألنه فعل
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يوجه ويربر بوساطة مبادئ سياسة،
أي بوساطة مبادئ العدالة التي تنظم
ال��دس��ت��ور وامل��ؤس��س��ات االجتامعية
عموما’’.13ال يرجع املرء فيه إىل مبادئ
تتعلق باألخالق الشخصية أو العقائد
الدينية ،عىل الرغم من احتامل توافقها
ودعمها ملطالبه ،وال يهم مجموعة ما
بعينها أو مصلحة ذاتية مخصوصة.
فإذا فقد طبيعته السياسية ،خرج عن
مساره وتحول إىل أداة تدمريية ،وليس
إصالحية ،عاجزة عن ضامن التواصل بني
أفراد املجتمع.
يستدعي االنتهاك الدائم والقصدي
للمبادئ األساسية املتساوية ،إما
الخضوع أو املقاومة .وعندما متيل أقلية
إىل الخيار الثاين وتشارك يف العصيان
املدين تجرب األغلبية عىل إعادة النظر
يف مربرات فعلها؛ ما إذا كانت ترغب يف
تفسري أفعالها انطالقا من نظرة معينة
للترشيع ،أو بناء عىل اإلحساس العام
بالعدالة.
ك�ما أن ‘‘العصيان امل��دين عمل،
علني’’ .14ال يتوجه إىل املبادئ العامة
فحسب ،بل يحدث يف العلن ،وتتم
املشاركة فيه بشكل مفتوح ،وبإعالن
واض��ح .ترشح «حورية بن توهامي»
فكرة العلنية هاته قائلة إن العصيان
املدين شكل من أشكال العصيان الهادف،
وبشكل علني ف��وري ،إىل إظهار ظلم
وجور قانون ما ،وأن الهدف غري املبارش
هو دفع املرشع إىل تغيري هذا القانون.
‘‘ف��إذا أخذنا يف االعتبار أيضا النظرية

السياسية ،لوجدنا أنها تنقسم إىل قسمني
عىل طول التاريخ ،نظريات حول الطاعة،
وأخرى حول املقاومة’’ .15بشكل يجعل
بقاء الفعل خفيا أو رسيا أمرا متعذرا،
ألن الرسية تفقده جدواه ،يقول «رولز»
شارحا رشط العلنية هذا‘‘ :ميكن للمرء
أن يقارنه بالخطاب العام ،ومبا أنه شكل
من الخطاب ،تعبريا عن اعتقاد سيايس
أس��ايس وواع يف منرب العموم ،لهذا
السبب من بني غريه من األسباب ،يعد
العصيان املدين سلميا’’ .16فرسية عمل
العصاة مدنيا تثري الشك يف كون دوافع
العصيان وأهدافه شخصية ،وعالنية
االحتجاج دفع للشبهة ،أشبه مبحاكمة
علنية تحرضها كل األطراف.
تسمح العالنية فضال ع��ن ذل��ك،
بتجنب استخدام العنف ،خاصة ضد
األش��خ��اص ،ألن��ه يعلن رفضه املبديئ
الستخدام القوة يف رفضه للظلم .وعندما
يتسبب املشاركون يف أعامل عنف أو
يلحقون األذى بالغري أو املمتلكات،
بسبب االندفاع الناتج عن كون العصيان
يعد آخر تعبري ممكن عن قضيتهم،
يفقد الفعل صفة العصيان امل��دين،
كأسلوب لتوجيه العموم .يقول «رولز»:
‘‘« بالطبع ،إن التدخل بالحريات املدنية
لألخرين مييل إىل إخفاء نوعية العصيان
املدين لعمل املرء ،أحيانا إذا أخفقت
هذه املناشدة يف غرضها ،ميكن الحقا
التفكري باملقاومة بالقوة ،لكن العصيان
املدين يعطي صوتا للضمري ولالعتقادات
العميقة ،وبينام هو إنذاري وتحذيري
فهو ليس تهديدا بحد ذاته’’.17
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ن
المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
دراسة  :العصيان
ي
كام أن سلمية العصيان املدين تعود
إىل سبب آخر يربطه «رولز» باإلخالص
للقانون ،فهو يعرب عن إميان املشاركني
ب�ضرورة القانون وسموه ،ويف نفس
الوقت عن رفضهم لبعض مقتضياته.
يدل اإلخالص للقانون عىل أن األغلبية
تعترب الفعل حميميا وواعيا من الناحية
السياسية ،يساعد عىل توجيه حس
العدالة لدى العموم .فألجل أن تتحقق
السلمية بشكل كامل ،ال بد وضع ميثاق
يعلن فيه املرء إخالصه ،بحيث يقنع
نفسه أن أعامله واعية وميكن الوثوق
بها ،من قبل امل��رء نفسه وم��ن قبل
اآلخرين .يقول «رولز»‘‘ »:بال شك من
املمكن تخيل نظاما قانونيا يرى االعتقاد
الواعي أن قانونا غري عادل مقبول كدفاع
عن الطاعة’’ .18فالناس الذين يحملون
أمانة عظيمة وثقة كبرية يف بعضهم
بعضا ،يستطيعون وحدهم جعل نظام
كهذا يعمل ،دون مراعاة نتائج التخطيط
التي عمدت الدولة عىل دراستهام حتى
يف دولة ذات عدالة تقريبية .يجب إقناع
األخرين أن ألعاملنا ،املنبثقة من رؤيتنا

املدروسة جدا ،أساس أخالقي كاف يف إما خاطئ أو غري مؤثر.
االعتقادات السياسية للجامعة.
تسعى األعامل العسكرية املنظمة،
لقد عرف «رول��ز» العصيان املدين من وراء التخريب واملقاومة وما شابه ،إىل
بشكل يجعله يتوسط املعارضة القانونية مهاجمة الرؤية السائدة للعدالة أو فرض
واث���ارة قضايا اختبارية م��ن جهة ،التحرك يف اتجاه مرغوب ،كأن يحاول
واالستنكاف الضمريي واألشكال املتنوعة العسكري التهرب من العقاب الذي قد
من املقاومة من جهة ثانية .إذ يقول :يرتتب عن ،انتهاك القانون ،ليس ألنه
‘‘يف هذا الطيف من االحتامالت إنه يدرك أن ترصفه يعود بالنفع عىل خصمه
يأخذ شكل املعارضة عند حدود اإلخالص الذي ال ميكن الوثوق به ،وليس عليه
للقانون ،كام يفهم العصيان املدين ،إنه هو ،وإمنا ألنه يعلن عدم اعرتافه برشعية
مختلف متاما عن العمل العسكري ،الدستور املناهض له‘‘ .بهذا املعنى
وإعاقة املشاريع يف الربملان إنه بعيد ال يعد العمل العسكري ضمن حدود
كثريا عن املقاومة العسكرية املنظمة’’ .19اإلخالص للقانون ،لكنه ميثل مناهضة
صحيح أن من يقوم بالعمل العسكري ،جوهرية للنظام القانوين’’ .20يعتقد أن
عىل سبيل املثال ،أكرث عمقا ومناهضة البنية األساسية غري عادلة ،أو أنها تبتعد
للنظام السيايس املوجود ،كونه ال يقبل كثريا عن مثلها الذاتية املعرتف بها ،بحيث
أن يكون عادال تقريبا أو معقوال ،ويعتقد يتوجب عىل املرء متهيد الطريق للتغيري
أنه بعيد كثريا عن مبادئه املتعارف الجذري أو حتى الثوري ،عرب إثارة وعي
عليها ،أو أنه يسعى وراء تصور خاطئ العموم باإلصالحات الجوهرية الرضورية
للعدالة .فيكون عمله ،وإن كان واعيا املمكن القيام بها.
بتعابريه الذاتية ،ال يناشد حس العدالة
غري أن «رولز» سيعرتف الحقا ،ويف
لدى األغلبية ،ألنه يعتقد أن حسهم ذاك،
معرض حديثه عن العصيان املدين ،أن
الهوامش

12 - John Rawls، théorie de la justice-op.cit. p 405.
13 - ibid. p 406.
14 - Ibid. p 406.
15 - HouriyaBentouhami, discours de la servitude volontaire de la Boétie et désobéissance civile de Thoreau, regards croisés, philosophie,
)université paris 3, Erytheis /numéro 4/mars 2009/86. )P 1(. (18/08/2016
16 - John Rawls, théorie de la justice-op.cit. p 406.
17 - Ibid. p 406.
18 - Ibid. p 407.
19 - ibid. p 407.
20 - ibid. p 408.
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العمل العسكري واألن��واع األخرى من
املقاومة ،تكون مربرة يف ظروف معينة،
ولكن دون أن يعطي أي توضيح لذلك.
فهدفه األسايس يقترص ،عىل حد تعبريه،
عىل تعريف مفهوم العصيان املدين
وفهم دوره يف حكومة دستورية عادلة
تقريبا.

ن
ال���م���د�
ال��ع��ص��ي��ان
ي
ال��ض��م���ي
واالس��ت��ن��ك��اف
ري
( conscientious
)refusal

بدأ «رولز» تعريفه ملفهوم االستنكاف
الضمريي بتمييزه عن العصيان املدين،
أو فصل فكرته وعزلها .فيام ميكن عده
تضييقا للمفهوم التقليدي للعصيان
_نقصد هنا مقالة تورو_ ،حيث شمل
مدى أوسع وجعل عدم التقيد بالقانون
ألسباب ضمريية عصيانا ،رشط أال يكون
خفيا أو يستخدم القوة .والحال أن
فكرة االستنكاف الضمريي ،كام قدمها
رول��ز ،تقترص عىل ع��دم التقيد بأمر
قانوين أو أمر إداري .وهو استنكاف
ألن األمر موجه لنا شخصيا ،ورفضنا له
معروف لدى السلطات .ميثل له «رولز»
باستنكاف املسيحيني األوائل حني أقدموا
عىل أعامل معينة تشري إىل طاعة الدولة
الوثنية ،ورفض شهود «جاهوفا» تحية
العلم .وكذا ،عدم رغبة املنادين بالسالم
بالخدمة يف القوات املسلحة ،أو عدم
طاعة جندي أمرا من قادته يعتقد أنه
مناقض عىل نحو جيل للقانون األخالقي
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املطبق يف الحرب ،أو ما أشار إليه هرني طريقا لبيان قضيته ،فيتحني الفرصة
دافيد تور من رفض لدفع الرضائب املناسبة للتنفيذ وكله أمل أال تنضج
التي تستخدم يف إلحاق رضر بالغ رشوط العصيان.
باآلخر.
املستنكفون أقل تفاؤال من أولئك
إن الطابع الشخيص املميز لهذا الذين يقومون بالعصيان املدين يف نظر
الشكل من العصيان ،يجعله يفتقد إىل «رولز» ،قد ال يفكرون بأي تغيري للقوانني
الطابع الحواري والتواصيل الذي مييز والسياسات ،وقد ال يسمح لهم الوضع
العصيان امل��دين ،وينطوي عىل يأس بإنجاز فعلهم ،وال يجدون وقتا لعرض
عميق من تفهم اآلخر  ،21يفرتض علم قضيتهم ،بحيث ال تجد األغلبية فرصة
املرء مبعرفة السلطات بنواياه ومع ذلك لالستجابة ملطالبهم مجددا.
يرغب يف بعض الحاالت ،يف إخفائها،
ث��ان��ي��ا :ليس رضوري���ا أن يرتكز
فيسقط يف التهرب الضمريي بدال من االستنكاف الضمريي عىل مبادئ سياسية.
االستنكاف الضمريي ،ومثاله املخالفات فقد يستند إىل مبادئ دينية أو مبادئ
الخفية لقانون العبودية التي شهد أخرى عىل خالف مع النظام الدستوري.
التاريخ الكثري منها.
إذا كان العصيان املدين مناشدة لتصور
وملزيد من التدقيق ،سيعمل «رولز»
عىل وضع مقارنة دقيقة بني العصيان
املدين واالستنكاف الضمريي .خلص منها
إىل:

أوال :أن االستنكاف الضمريي ليس
شكال من الخطاب الذي يناشد إحساس
العدالة لدى األغلبية .ينتمي إىل صنف
األع�م�ال ال��ت��ي يستحيل يف الغالب
إخفاؤها ،بحيث ميكن أن يرفض املرء
ببساطة ،بناء عىل دوافع ضمريية ،طاعة
أمر أو التقيد بعرف قانوين ،دون أن
يناشد اعتقادات الجامعة أو يحرك فيهم
شيئا .إنه فعل شخيص كليا وبعيد كل
البعد عن منرب العموم ،يدرك من يقدم
عليه ويجد يف نفسه االستعداد لشق
عصا الطاعة ،أنه ال يوجد أساس للتفاهم
املتبادل ،وأنه ال يرغب يف جعل العصيان

عام مشرتك للعدالة ،فإن االستكناف
الضمريي قد ينطلق من دوافع أخرى.
عدم طاعة املسيحيني األوائل لألعراف
الدينية لالستعامر ،مثال ،مل تربر بأسباب
تتعلق بالعدالة ،إمنا بحجة مناقضتها
ألعتقاداتهم الدينية .مل تكن حجة
املستنكف سياسية يوما ،حتى وإن
اختلفنا مع رأي الداعيني للسالم ،الذي
يستند عىل افرتاض أن حروب الدفاع
عن التنافس مبنية عىل تصور معني
للعدالة ،ميكن عده أحد أسس الحكومة
الدستورية ،وبشكل يبقي قامئا إحتامل
استناد االستنكاف الضمريي عىل مبادئ
سياسية .كأن يرفض املرء املوافقة عىل
قانون يعتقد أنه ظامل جدا ،وأن التقيد به
مستحيل من الناحية األخالقية ،فالقانون
الذي يجعلنا عامال يف إذالل اآلخر أو
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إذالل أنفسنا ،يعد بال شك إنتهاكا واضحا عىل مامرسة أعامل دينية تنتهك الحرية
املتساوية ،وال يتوجب عىل جندي طاعة
ملبادئ سياسية معرتف بها.
أوامر رشيرة .لكن ستظهر الحاجة حتام
يعرتف «رول���ز» بصعوبة إيجاد
إىل وجود سلطة أعىل تقود إىل التساؤل
الطريق الصحيح الذي يسمح بإبداء قول
حول مربرات العصيان املدين.
فصل يف هذه القضية .إذ يستند بعض
إن��ط�لاق��ا م��ن ه���ذه االخ��ت�لاف��ات
الناس إىل مبادئ سياسية يف رفض القيام
بأعامل معينة يبدو أنها ،هي اآلخرى ،املفهومية ،سوف يناقش «رولز» الظروف
تطلب بواسطة مبادئ العدالة السياسية .التي يربر تحتها العصيان املدين .وذلك
هل يحق لدعاة السالم رفض الخدمة باالقتصار _كام جاء يف كتابه «نظرية يف
العسكرية يف حرب عادلة ،بافرتاض وجود العدالة»_ عىل مؤسسات محلية ،وعىل
حروب عادلة؟ وهل ميكن للدولة فرض حاالت الالعدالة الداخلية يف مجتمع
معطى .غري أنه سيوسع حلقة هذا القيد
مشاق معينة مقابل الطاعة؟
عند تناوله ملشكلة التباين املرتبطة
ال يوجد يف األوضاع الفعلية متييز
بالصلة بني االستنكاف الضمريي والقانون
حاد بني العصيان امل��دين واالستكناف
األخالقي ،كام يطبق يف الحرب .حيث
الضمريي .فباستثناء الحاالت الواضحة
بدأ بوضع ما تبدو له رشوطا معقولة
الخاصة التي يظهر الفرق فيها بجالء،
للمشاركة يف عصيان مدين ،وربطها الحقا
يحتمل أن يحمل العمل نفسه (أو
بالطرق النظامية يف دولة ذات عدالة
سلسلة من األعامل) سامت قوية تربطه
تقريبية .حيث أُخذت الرشوط املرسدة
بهام معا .وإن كان من املمكن ايجاد
كإفرتاضات مسبقة ،ألن األوضاع قد ال
معيار لتمييز العصيان املدين وبيان دوره
توافقها وتفرض تقديم حجج أخرى أكرث
يف مجتمع دميقراطي ،فستكون وال شك
دقة.
يف طابعه السيايس وليس القانوين ،إذ
تتعلق النقطة األوىل ،أو الرشط
يفتقد دامئ��ا إىل امل�برر الكايف التخاذ
خطوات أخرى ضمن اإلطار القانوين ،يف األول ،بأنواع األخطاء التي متثل مجال
مقابل االستكناف الضمريي الرشعي الذي إحتجاجات مناسبة للعصيان .حيث
يخفق هذا املطلب .ففي مجتمع حر ،قد يرشح «رولز» كيف أنه بالنسبة لشخص
ال يجبرَ أحد ،كام أُجرب املسيحيون األوائل ،يعترب العصيان عمال سياسيا موجها إىل
الهوامش

حس العدالة لدى الجامعة ،يبدو تساوي
األشياء األخرى أمرا معقوال .وقدم األمثلة
املتعلقة بالالعدالة الجوهرية الواضحة،
وفضلها عىل تلك التي تعيق مسار إزالة
حاالت الالعدالة اآلخرى.
لهذا السبب يفرتض تقييد العصيان
املدين باإلنتهاكات الجدية ملبدأ العدالة
األول« ،م��ب��دأ الحرية املتساوية»،
وبالخروقات الفاضحة للجزء الثاين
من املبدأ الثاين« ،مبدأ تكافؤ الفرص
املنصفة» .ليس من السهل دامئا تبينّ
ما إذا كانت تحرتم هذه املبادئ ،ومع
ذلك ،فاعتبارها ضامنا للحريات األساسية
يجعلها يف الغالب عرضة لإلنتهاك،
وبشكل ي��ف�ترض متطلبات صارمة
معينة يجب التعبري عنها بوضوح يف
املؤسسات .حني ينكر حق أقليات معينة
يف التصويت ،أو يف تقلد منصب أو يف
امتالك ملكية والتنقل من مكان إىل آخر،
أو حني تقمع مجموعات دينية معينة،
ومينع عىل آخرين فرص متنوعة ،وتكون
املظامل واضحة للجميع ،فإنها تدخل علنا
يف املامرسة املعرتف بها يف الرتتيبات
االجتامعية .لكن إذا كان من املمكن
إنتهاك مبدأ العدالة األول ‘‘مبدأ الحرية
املتساوية’’ ،22وكذا الجزء الثاين من املبدأ
الثاين «مبدأ تكافؤ الفرص املنصفة» ،فإنه
يصعب التحقق من اخرتاقات «مبدأ

 - 21محمد هاشمي ،نظرية العدالة عند جون رولز ،سبق ذكره ،ص ) (.183
 - 22ينطلق رولز ،عند اقرتاحه مبادئ العدالة ،من السؤال التايل« :ما...مبادئ العدالة األكرث مالمئة لتعيني الحقوق األساسية والحريات ،وتنظيم ظواهر الالمساواة...؟
للمزيد ميكن الرجوع اىل :جون رولز ،العدالة كإنصاف :إعادة صياغة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل ،مراجعة ربيع شلهوب ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،2009 ،ص
.145-146
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الفرق» .هناك حسب «رول��ز» مجال
واسع من التناقض يف األراء التي تتفق
يف قدر من الوفاء لهذا املبدأ ،يقدم
مبدأ الفرق‘‘ ،بوصفه ممثال ملا يراد
به تحقيق العدالة يف التوزيع باملعنى
الضيق’’.23
والسبب يف ذلك يعود إىل أنه يطبق
بشكل أسايس عىل مؤسسات ،وسياسات
اقتصادية واجتامعية.
يتوقف اإلختيار ،إذن ،عىل اعتقادات
نظرية تخمينية ،وعىل قدر كبري من
املعلومات اإلحصائية وغريها .ميثل لها
«رولز» بالقوانني الرضيبية التي تسن
ملهاجمة أو الحد من الحرية األساسية
املتساوية ،حيث يجب عدم اإلحتجاج
عليها بواسطة العصيان امل��دين ،إلن
اللجوء إىل تصور للعدالة ليس واضح
عىل نحو كاف .ويفضل أن ترتك تسوية
هذه القضايا للعملية السياسية ،رشيطة
أن تكون الحريات املتساوية املطلوبة
آمنة .يقول ‘‘ :من املحتمل أنه ميكن
التوصل إىل تسوية معقولة يف هذه
الحالة’’ أو النتيجة‘‘ هي أن انتهاك مبدأ
الحرية املتساوية هو الهدف املناسب
األكرث للعصيان املدين’’.24إن هذا املبدأ
يع ّرف الوضع العام للمواطنة املتساوية
يف حكومة دستورية ويقع يف أساس األمر
السيايس .عندما يحرتم بالكامل ،فإن
اإلفرتاض املسبق هو أن املظامل األخرى،
مع إحتامل دوامها وتأثريها ،لن يصعب
السيطرة عليها.

األغلبية وعجز املنظومة القانونية.
إذ يقول‘‘ :رمبا نفرتض أن املناشدات
العادية لألغلبية السياسية قد حدثت
فعال بنية حسنة ،وأنها أخفقت وقد
تبني أن الوسائل القانونية غري ذات
نفع’’ .25أو أبدت األح �زاب املوجودة
نفسها إستخفافا والمباالة مبطالب األقلية
وأبانت رغبتها يف عدم معالجتها ،وتم
تجاهل محاوالت إبطال القوانني ومل تلق
اإلحتجاجات القانونية واملظاهرات أي
نجاح ،يكون العصيان املدين عندئذ هو
املالذ األخري‘‘ .يجب أن نكون متأكدين
أن ه��ذا رضوري’’ .26ألن الوسائل
القانونية إستنفدت ،ومل يتم الحسم
يف القضية رغم تكرار املناشدات مرارا.
فالتعبري الحر يكون دامئا ممكنا.
لكن إذا بيّنت الترصفات السابقة أن
ودب
األغلبية غري متأثرة أو غري متعاطفةّ ،
الشك يف جدوى االستمرار يف املحاولة يف
نفوس الفاعلني ،وأصبح االستمرار غري
معقول ،فإن العصيان املدين يكون قد
استوىف رشطا آخر.27

ورغم تلبيته يبقى إفرتاضا مسبقا هو
اآلخر ،ألن بعض الحاالت املتطرفة جدا
تعفي من واجب إستخدامه ،وتكتفي
بالوسائل القانونية فقط ألجل املعارضة.
ومثاله عزم الهيئة الترشيعية سن قانون
ينتهك بوحشية الحرية املتساوية،
من خالل تحريم ديانة أقلية ضعيفة
وغ�ير ق��ادرة عىل الدفاع عن نفسها،
حيث يتوقع أن تعارض تلك الطائفة
أم��ا النقطة الثانية ،فرتتبط بنية القانون عرب إج �راءات سياسية عادية.
ّ
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يقول «رولز»‘‘ :بالفعل رمبا يكون حتى
العصيان املدين معتدال كثريا ،فاألغلبية قد
أدانت نفسها فعال بظلم جائر وبأهداف
عدائية رصيحة’’.28
أما النقطة الثالثة ،أو الرشط الثالث
الذي يعتربه «رولز» األكرث تعقيدا من
بني ال�شروط السالفة ال��ذك��ر ،فينشأ
من الوضع الذي يكون فيه الرشطان
السابقان كافيني عادة لتربير العصيان
املدين ،ويفشالن بسبب ظروف معينة،
فيتطلب واجب العدالة الطبيعي تقييدا
معينا آخر.
إذا ك��ان إش�تراك أقلية معينة يف
العصيان املدين مربرا ،فإن أية أقلية أخرى
يف ظروف مامثلة نسبيا تجد مربرا مامثال
لفعل مخالف .وبإستخدام الرشطني
السابقني كمعايري يف ظ��روف مامثلة
نسبيا ،ميكن أن نقول ،وم��ع تساوي
األشياء األخ��رى ،أن لجوء األقليتني إىل
العصيان املدين مربر بشكل مامثل ،إذا
كانتا تعانيان خالل املدة الزمنية نفسها
ومن الدرجة نفسها من الظلم ،وإذا
تبني أن إخالصهام املتساوي ومناشدتهام
السياسية العادية ال تُجدي نفعا.
يؤكد «رولز» أنه من املعقول ،حتى
لو كان من غري املرجح دامئا ،أن توجد
مجموعات كثرية تدافع عن قضايا سلمية
متساوية ويحق لها اللجوء إىل العصيان
املدين .لكن إذا سار الجميع عىل نفس
النهج ،ستنتج فوىض خطرية من شأنها
تهديد كفاءة الدستور العادل .لذلك
يتعني وضع حدود للمشاركة يف العصيان
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املدين متنع تعطيل القانون والدستور،
وتجنب املجتمع عواقب وخيمة يحتمل
الوقوع فيها.
تبقى املناشدة التي ترغب املجموعات
العاصية مدنيا القيام بها ،عرضة للتشويه،
وتظل نيتهم يف تحريك إحساس العدالة
لدى األغلبية قابلة لالنحراف عن طريقها
ورؤيتها .يقول «رول��ز» ‘‘ :ألحد هذه
األسباب ،أو لكليهام تنخفض فعالية
العصيان املدين كشكل من اإلحتجاج،
خلف نقطة معينة ،وأن أولئك الذين
يفكرون به يتوجب عليهم إعتبار هذه
القيود’’ .29ويقدم حال مثاليا من وجهة

نظر سياسية عىل حد تعبريه ،يطالب فيه والتي تتجاوز ما ميكن ضامنه إن هي
بتحالف سيايس تعاوين لألقليات غايته أخذت مع بعضها دفعة واحدة ،يتعني
التوافق عىل خطة منصفة معينة يجد
تنظيم املستوى الكيل لإلنشقاق.
فيها كل واحد صوته وحقه.
يجب أخ��ذ طبيعة ال��وض��ع بعني
أما املطالب التي ال تقبل القسمة
االعتبار؛ هناك مجموعات كثرية كلها
مخولة بالتساوي باملشاركة يف عصيان أو املحدودة العدد ،كالسلع غري القابلة
مدين ،والجميع يرغب يف مامرسة هذا للتقسيم ،فالحل املنصف يف نظر «رولز»
الحق ،وبنفس القوة يف كل حالة .لكن هو إيجاد مخطط يقوم عىل التناوب
إذا نهض الجميع دفعة واح��دة ،نتج أو القرعة .ورغم أنه ال يناسب الحالة
رضر دائ��م يف الدستور العادل الذي التي يكون فيها عدد املطالب الرشعية
يعترب الجميع أنه مدخل أسايس لتحقيق املتساوية كبريا جدا ،ويصبح حال غري
العدالة وأن احرتامه واجب .ففي ظل واقعي ،فإن املطلوب هو ‘‘ تفاهم سيايس
وجود مطالب كثرية ومتساوية يف القوة ،بني األقليات التي تعاين من الالعدالة’’.30
الهوامش

 - 23محمد عثامن محمود ،العدالة االجتامعية الدستورية يف الفكر الليربايل السيايس املعارص ،منوج رولز،ط ،1املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسيات ،2014 ،ص .209
24 - John Rawls, théorie de la justice-op.cit. p 413.
25 - ibid. p 413.
26 - Ibid. p 413.
27 - Ibid. p 413.
28 - ibid. p 413.
29 - ibid.p 414.
30 - Ibid. p 415.
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ينظم الحق يف اإلنشقاق ويجعله له
حدودا ،كأن يتوقف عندما يهدد مصالح
آخرين ميتلكون الحق نفسه متاما .فينتج
خطة منصفة معينة تجنب األط�راف
املختلفة حصد عواقب وخيمة.

ميكنهم تلبية واجبهم تجاه مؤسسات
دميقراطية من خالل تنسيق أفعالهم،
بحيث تحصل كل مجموعة عىل فرصة
ملامرسة حقوقها ،ودون أن تتجاوز
الحدود التي يتطلبها العصيان املدين.
صحيح أن تحالفا من هذا النوع يصعب
يرى «رولز» يف ضوء الرشوط الثالث
ترتيبه يف ظل تعدد الرؤى واملشاريع،
السالفة الذكر ،أن حق امل��رء يف رفع
لكن قيادة واعية قد تجعله ممكنا ،يؤكد
قضيته من خالل العصيان املدين مكفول
«رولز».
دامئا ،ألن الظلم الذي يحتج عليه إنتهاك
يبقى وضع هذا املتخيل خاصا ،ألن واض��ح لحريات املواطنة املتساوية
هذه األن��واع من اإلعتبارات ال تقف ولتكافؤ الفرص ،وإذا استمر اإلنتهاك
حاجزا أمام العصيان املدين املربر .ذلك أن لفرتة ممتدة من الزمن يف حق معارضة
األسباب التي تربر بها مجموعات مختلفة سياسية عادية ،واج��ه مبدأ االنصاف
مشاركتها فيه ،حتى وإن اختلفت يف تعقيدات معينة أثناء التطبيق.
مستوى ضغطها ،تقود يف أغلب األحيان
لكن هذه ال�شروط ليست شاملة،
إىل اإلفرتاض مسبقا أن مطالب الجميع
إذ يجب ترك مساحة ما إلحتامل ترضر
غري قابلة للتمييز .وبتبني هذه القاعدة
أطراف أخرى ،أطراف بريئة عىل الرغم
يبدو الطرف املتخيل أك�ثر ترجيحا،
من أنها تغطي النقاط الرئيسية .فالدافع
ويلعب دور النموذج اإلرش��ادي الذي
الذي جعل «رولز» يتساءل ما إذا كان

من الحكمة مامرسة هذا الحق ،الحق
يف العصيان املدين ،يرتبط برتسيخ الحق
نفسه ،إذ يعد املرء حرا يف طلب ما يراه
حقا له وبالطريقة التي يراها مناسبة،
فتنقصه الحكمة وي��ؤدي سلوكه ،من
حيث ال ي��دري ،إىل إح��داث أذى بالغ
باألغلبية.
ال يرجح عادة يف دولة ذات عدالة
تقريبية ،وجود قمع إنتقامي ملعارضة
مرشوطة ،غري أن تصميم الفعل بشكل
جيد من أجل مناشدة فاعلة للجامعة
األوس��ع ،يبقى مهام ورضوري��ا .ومبا أن
العصيان املدين أسلوب مخاطبة يأخذ
محال يف منرب العموم ،فإنه يجب توخي
الحذر يف مخاطبته والتأكد من بلوغ
الرسالة .لذلك تبقى مامرسة هذا الحق
رهينة بالصياغة الجيدة للفعل ،الصياغة
املعقولة التي تضمن بلوغ املرء غاياته أو
غايات أولئك الذين يرغب مبساعدتهم.
ال متلك نظرية العدالة أي يشء محدد
ميكنها قوله بصدد ه��ذه اإلعتبارات
العملية التي تجعل األسئلة املتعلقة
باإلسرتاتيجية والتكتيكات مقصورة عىل
ظروف كل حالة .غري أنها تسمح عىل
األقل بالتعرف عىل النقطة التي تثار فيها
هذه املسائل بشكل مناسب.
مل يذكر «رولز» يف تفسريه ملربرات
العصيان املدين مبدأ اإلنصاف ،إميانا منه
أن واجب العدالة الطبيعي هو األساس
األويل والفعيل لروابطنا السياسية
بحكومة دستورية (كام ذكرنا سابقا).
يرجح أن يكون لألعضاء األكرث إمتيازا
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دراسة  :العصيان
ي
إلتزام سيايس واضح مخالف للواجب
السيايس بحكم موقعهم .فعادة ما
يكون وضعهم أفضل للفوز مبنصب عام،
وتكون فرصهم أكرب وأسهل لإلستفادة
من النظام السيايس ،مام يعد إلتزاما
إزاء املواطنني من وجهة نظر الدستور
العادل .بينام أعضاء األقليات الخاضعة
الذين يتبنون قضية قوية تعطيهم الحق
يف العصيان املدين ،ليس لديهم عموما
إلتزام سيايس من هذا النوع ،وبحكم
املربرات نفسها.
هذا ال يعني أن مبدأ اإلنصاف ال
ي��ؤدي إىل ح��دوث إلتزامات مهمة يف
حالتهم ،إمنا املراد قوله هو أن الكثري
من املتطلبات يف الحياة الخاصة ال تنشأ
عنه وحده .نعم يصبح املبدأ نافذا حني
يجتمع األشخاص أو املجموعات مع
بعضهم بعضا من أجل أغراض سياسية
عامة ،لكننا نكتسب إلتزامات كثرية تجاه
األخرين من اشرتاكنا معهم يف روابط
خاصة متنوعة ،ألن أولئك الذين يشرتكون
يف عمل سيايس يتعهدون بروابط إلتزام
تجاه بعضهم بعضا.
ومبا أن االلتزام السيايس للمنشقني
تجاه املواطنني يعد إشكاليا ،فإن
روابط الوالء واإلخ�لاص تتطور بينهم،
سعيا إىل تعزيز قضيتهم .ومنه تؤدي
الرابطة الحرة تحت دستور عادل ،إىل

نشوء اإللتزام ،رشيطة أن تكون غايات
املجموعة مرشوعة ،وتكون ترتيباتها
منصفة .وهو ما ينطبق عىل الروابط
السياسية وع�لى غريها من الروابط
األخ��رى وبنفس الدرجة .غري أن هذه
اإللتزامات ذات الداللة العميقة ،التي
تحدد يف أحايني كثرية ما يستطيع األفراد
القيام به ،تختلف عن اإللتزام بطاعة
دستور عادل.
يرجع الهدف الثالث من نظرية
العصيان املدين إىل الرغبة يف رشح دوره
ضمن نظام دس��ت��وري ،وتفسري صلة
االش�تراك فيه بالحكومة الدميقراطية.
حيث يقصد امل��رء به مخاطبة حس
العدالة لدى األغلبية وتقديم إعالن
منصف ،يعتربهام منقذا ومخلصا من
اإلنتهاكات الواضحة لرشوط الرشاكة
الحرة .يقول «رول��ز» يف شأن العاصني
الذين يطالبون األغلبية بوضع نفسهم
مكانها ‘‘ :نحن نناشد اآلخرين بإعادة
التفكري ،لوضع أنفسهم يف محلنا،
وإلدراك أن��ه ال ميكنهم التوقع منا
اإلذعان بشكل ال متناه للرشوط التي
يفرضونها’’.31

وإذا كان املرء يرى املجتمع بطريقة
آخ��رى ،فإن هذا النوع من اإلحتجاج
قد يكون يف غري محله .كأن يعتقد أن
القانون األسايس يعكس نظام الطبيعة
ويظن أن الحاكم يحكم بوساطة حق
إلهييجعله القائد املختار من الله ،عندها
يكون لرعاياه فقط حق املتوسلني،
ميكنهم الدفاع عن حجتهم ،ولكن ال
ميكنهم شق عصا الطاعة يف حال تم
التنكر ملناشدتهم .والقيام بذلك يعد
متردا عىل السلطة األخالقية الرشعية
النهائية (وليست مجرد سلطة قانونية)
ال غري.

وال مينع ذلك الحاكم من أن يكون
مخطئا ،وأن تكون حركة تصحيحية
م��ن ل��دن رع��اي��اه يف صالح املجتمع
وق��ادرة عىل بناء رشاك��ة بني أشخاص
متساوين ،ال يضطر معها املترضرون
من الظلم إىل الخضوع املجحف .يرى
«رولز» أنه ‘‘بالفعل أن العصيان املدين
(واإلستنكاف الضمريي كذلك) إحدى
الوسائل املساهمة يف استقرار النظام
دستوري ،عىل الرغم من أنه وسيلة
غري قانونية بالتعريف’’ .32شأنه شأن
وسائل أخ��رى ،مثل االنتخابات الحرة
حيث تفقد مناشدة تصور دميقراطي
واملنتظمة والهيئة القضائية املستقلة
للمجتمع ،القائم عىل نظام الرشاكة بني
املفوضة لتفسري الدستور‘‘ ،فأن يكون
أشخاص متساوين ،قوتها ومربرها.
املواطنون عىل استعداد للجوء إىل
الهوامش
31 - John Rawls, théorie de la justice-op.cit. p 422.
32 - Ibid. p 422.
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العصيان املدين املربر ،فإن ذلك يساعد العدالة يف جميع أنحاء املجتمع من
عىل استقرار مجتمع منظم جيدا أو خالل تقوية تقدير األشخاص لذواتهم
عادل تقريبا’’ 33تساهم مقاومة الظلم وتعزيز إحرتامهم لبعضهم.
ضمن حدود اإلخالص للقانون ،يف منع
تظهر العقيدة التعاقدية ،القائلة
اإلبتعاد عن العدالة وتصححه يف حالة
إن مبادئ العدالة هي تلك املبادئ
حدوثه .وبالتايل ،فامليل العام للمشاركة
املتعلقة ب��ال�شراك��ة ب�ين األش��خ��اص
يف عصيان مدين مربر يضمن االستقرار
املتساوين ،أن إنكار عدالة قضية اآلخر،
يف مجتمع جيد التنظيم أو يف مجتمع
إما رفض لإلعرتاف به كشخص متساو،
ذي عدالة تقريبية.
أو إب��داء لنية يف إستغالل الظروف
يجب أال ننىس أن «رولز» يفرتضفي الطارئة من حظوظ وأحداث طبيعية
الوضع األصيل أن األشخاص ال يعرفون ألجل مصلحة ذاتية .يقول «رولز» يف
مصالحهم الشخصية ،وأن افرتاضه هذا الصدد:
يضعنا أمام مشكلتني مرتابطتني :تكمن
« يستدعي الظلم املقصود يف كلتا
األوىل يف أن إف�تراض إختيار مبادئ
الحالتني الخضوع أو املقاومة .فال يثري
لألفراد ،يستلزم إيجاد إرشادات موجهة
الخضوع إال إزدراء من يستمرون يف
ألجل تقويم قوة الواجبات الطبيعية
الظلم ويؤكد نيتهم ،يف حني أن املقاومة
واإللتزامات ،ويف مقدمتها قوة واجب
تقطع أوصال الجامعة .إذا ،وبعد فرتة
طاعة الدستور العادل ورضورة أحد
مقبولة من الزمن تم االعتامد فيها
إج�راءات��ه األساسية واملتعلق بحكم
عىل وسائل سياسية معقولة بالطريقة
األغلبية .أما الثانية فرتوم إيجاد مبادئ
العادية للنضال من أجل الحريات
معقولة من أجل التعامل مع أوضاع
األساسية ،وانتهى املواطنون منها إىل
غري عادلة ،أومع ظروف يكون التقيد
اللجوء إىل العصيان امل��دين كوسيلة
فيها مببادئ عادلة جزئيا فقط.
للمعارضة ،ستكون هذه الحريات يف
يبدو حسب «رول��ز»  ،وبإفرتاض مأمن،عىل ما يبدو ،أكرث من الحالة
اإلفرتاضات الواصفة ملجتمع ذي عدالة املعاكسة.34
تقريبية ،أن األطراف سيوافقون عىل
لهذه األسباب إذن يتبنى األطراف
اإلفرتاضات املسبقة التي توضح متى
الرشوط املربرة للعصيان املدين ،كطريقة
ي�برر العصيان امل��دين .وأنهم سوف
إلبداء رفضهم ضمن حدود اإلخالص
يعتمدون هذه املقاييس يف معرفة متى
للقانون ،وكوسيلة نهائية للحفاظ عىل
حني يكون اإلنشقاق مناسبا .سوف يقرر
إستقرار الدستور العادل .فعىل الرغم
اإلنشقاق وزن العدالة الطبيعي يف حالة
من أنها وسيلة مناقضة للقانون ،فهي
خاصة مهمة ،ومييل إىل تعزيز إدراك
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طريقة تصحيحية أخالقية قادرة عىل
الحفاظ عىل الحكومة الدستورية.
وبالقدر نفسه الذي قلناه عن الرشوط
التي يربر من خاللها العصيان املدين
وعن الدور الذي يلعبه يف إعادة تصحيح
أخطاء الحكومة الدستورية .فالوظيفة
التصحيحية هي الفكرة األساسية التي
جاء بها «رولز» يف نظرنا ،والتي غابت
عمن قبله ،ومن بينهم ث��ورو دفيد
هرني.
صحيح أن التفسري نفسه ينطبق عىل
ال�شروط امل�بررة لإلستنكاف الضمريي،
غري أن ما يهمنا هو تأكيد «رولز» عىل
ارتباط النظرية الدستورية للعصيان
املدين بتصور للعدالة واستنادها عليه.
فعالمات الالعنف ميكن أن ت ُفسرَ عىل
ه��ذا األس���اس ،وأن تصلح لتوصيف
اإلستنكاف الضمريي ،رشيطة أن يتم
توضيح منزلتة بدقة يف إطار العقيدة
التوافقية ،وأال يتم ربطه مببادئ غري
سياسية ،كالتصورات الدينية أو السلمية
التي تبقى غري رضورية يف نظره .عندما
يتحرك املشاركون يف عصيان ما بناء عىل
إعتقادات من هذا النوع ،يفقدون كل
صلة بالعصيان املدين‘‘ .يف الواقع ،هذا
الشكل من العمل السيايس ميكن أن
يفهم كطريقة ملخاطبة حس العدالة
لدى الجامعة ،مناشدة ملبادئ الرشاكة
املعرتف بها من قبل أشخاص متساوين،
مب��ا أن��ه مناشدة ل�لأس��اس األخالقي
للحياة املدنية ،فهو عمل سيايس وليس
دينيا’’ .35يقوم عىل مبادئ الفطرة
السليمة للعدالة التي ميكن للناس
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المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
دراسة  :العصيان
ي
مطالبة بعضهم بعضا بإتباعها ،وليس
عىل تأكيدات اإلميانالديني واملحبة التي
ال ميكنهم مطالبة الناس بقبولها.
وليس املقصود هنا ،أن التصورات غري
السياسية فاقدة للرشعية ،ألن افتقارها
إىل العدالة قد يربر بناء عىل دوافع
آخرى .والدوافع أو املبادئ املطلوبة التي
يشتق منها العصيان املدين هي مبادئ
العدالة املؤسسة للدستور ،التي متثل
الرشوط األساسية للرشاكة االجتامعية
بني أشخاص أحرار ومتساوين ،وليست
املبادئ املؤسسة للتعصب والتطرف.
وبشكل يجعل العصيان املدين جزءا من
نظرية الحكومة الحرة التعاقدية.

ككل ،أو أي جزء منه .يقول «رولز» ‘‘ :
أن العصور الوسطى مل تعرف األفكار
األساسية املتعلقة بالنظرية الدستورية
الحديثة ،أي فكرة الشعب السيد املالك
للسلط النهائية ،ومأسسة هذه السلطة
عرب االنتخابات والربملانات وغريها من
36
األشكال الدستورية األخرى’’.

وق��د حملت النظرية املتعلقة
بالعصيان املدين تحوال مامثال يف النظرية
الدميوقراطية الحديثة ،شبيها بالتحول
الذي حدث يف التصور الحديث للحكومة
الدستورية مقارنة بالقرون الوسطى،
حيث تخلصت من التصور القانوين
الرصف .إنها ‘‘ تحاول أن تصوغ الرشوط
التي ميكن بناء عليها معارضة السلطة
ن
العصيان
ي
المد� حد فاصل الدميقراطية الرشعية بطرق ،وإن كانت
ين
ب�ين ال��دس��ات�ي ري الوسطوية تخالف بوضوح القانون ،فهي تعرب مع
ذلك عن إخالص لهذا القانون وتناشد
والحديثة
امل��ب��ادئ السياسية األساسية لنظام
مل تكن صيانة سيادة القانون يف النزعة
37
دميقراطي’’.
الدستورية القروسطية تتم بواسطة
أما بالنسبة لألشكال القانونية للنزعة
رقابة دستورية راسخة ،ألن الرقابة
إقترصت يف ذلك الرقت عىل الحاكم الذي الدستورية ،فيمكن للمرء أن يتبنى
يخالف يف أحكامه وأوامره حس العدالة أساليب معينة من املعارضة غري القانونية
ل��دى الجامعة ،خاصة تلك املتعلقة التي ال تنتهك أهداف دستور دميقراطي،
بالحق يف املقاومة من قبل املجتمع وإستنادا إىل املبادئ نفسها التي يسرتشد

بها املعارض .قد يعرتض معرتض عىل
نظرية العصيان املدين عند «رولز» يقول
إنها غري واقعية ،كونها تفرتض مسبقا أنه
لدى األغلبية حس بالعدالة ،وأن النوازع
األخالقية مهام بلغت من النبل تفتقد إىل
القوة السياسية املؤثرة .فام يحرك الناس
يف الغالب هو املصالح والرغبة يف النفوذ
واإلمتياز والرثوة وغريها .وإن كان جميع
الناس يجتهدون يف إنتاج حجج أخالقية
داعمة ملطالبهم ،فإن درجة مصداقيتها
تختلف من مجتمع آلخر ،وتفرس كيف
أن بعضها يكون أكرث صدقا ووفاء لقيمها
األخالقية من غريه ،يؤكد «رولز».
ولكن السؤال الجوهري يكمن يف
القوة النسبية التي تتمتع بها النوازع
املناهضة لحس العدالة؛ ما إذا كان
األخري قويا كفاية بحيث يتؤدي مناشدته
إىل إحداث التأثري املطلوب .قد يبدو
من نظرة أولية أن هذا التفسري صائبا،
لكنه ال يكفي للقول بوجود عدالة تامة،
ويفرض علينا التعامل مع مجتمع ذي
عدالة تقريبية فقط ،ويقتيض وجود
حكومة دستورية وتصور للعدالة معرتف
به من قبل الجميع .حتى إذا وقع األفراد
أومجموعات معينة تحت إغراء إنتهاك
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ما للمبادئ (مبادئ العصيان املدين)،
كان الشعور الجمعي ذيالقوة الكبرية
حني يخاطب بشكل مناسب ،عونا
لهم.
إذا متت املوافقة عىل جعل هذه
املبادئ رشوط��ا أساسية للرشاكة بني
أشخاص أحرار ومتساوين ،وأمكن تحديد
وع��زل أولئك الذين يرتكبون الظلم
عن الجامعة األوس��ع ،أمكن أن يكون
إلعتقادات القسم األكرب من املجتمع
وزن ك��اف .ويف ح��ال كانت األط �راف
املتنازعة متساوية تقريبا ،أمكن أن يكون
حس العدالة عند غري املتورطني منهم
عامال مقررا .فعدم توفر ظروف من هذا
النوع ،يجعل الحكمة من العصيان املدين
موضع استفهام كبري .حتى إذا ردت
األغلبية بتدابري أكرث همجية وقمعية،
وس��ارت مجريات األم��ور يف صالحها،
وج��ب عىل الهيئات القضائية أخذ
الطابع املدين لعمل العايص أو املعارض
يف الحسبان ،وأنه قابل للتربير بواسطة
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تحكمنا وتقوده إىل ه��ذا اإلستنتاج.
يقول «رول��ز» ‘‘ :أكيد أنه ،ويف سياق
قريب إىل العدالة ،هناك قرينة لصالح
الطاعة يف غياب حجج مضادة قوية.
حيث تنسجم القرارات الفردية الكثرية،
الحرة واملعقولة ،يف نظام سيايس محكم
التنظيم’’.39

املبادئ السياسية التي تؤسس الدستور،
فتعمل عىل تخفيف العقوبة القانونية،
ويف بعض الحاالت تعليقها .ذلك ألن
االفتقاد لهذه الخلفية الرضورية يقود
إىل العكس متاما .يقول «رولز» ‘‘ :علينا
أن نعرتف ،إذن ،أن العصيان املدين،
املستند عىل مربرات ،ال يكون بالطبع
معقوال وناجعا للرفض إال يف حالة
تتخذ القرارات يف العصيان املدين
املجتمع الذي يكون فيه حس العدالة
إنطالقا من املصالح الشخصية ،أو
العام ميارس تأثريا معتربا’’.38
اعتامدا عىل والءات سياسية مشكلة
إال أن هناك حسب «رولز» مخاطر بشكل ضيق .ألن الترصف بإستقالل ذايت
محددة يف اللجوء إىل العصيان املدين ،ومبسؤولية يفرض عىل املواطن النظر إىل
ويف مقدمتها ح��دوث فوىض سياسية املبادئ السياسية التي تؤسس وتسهم
قد تشجع كل شخص عىل أن يقرر يف تفسري الدستور بشكل صحيح يتوافق
بنفسه ولنفسه ،والتخيل عن األداء العام ومبادئ العدالة .حتى إذا وجد ،بعد
للمبادئ السياسية .إن املواطن مستقل تفكري عميق ،أن العصيان املدين ترصف
ذاتيا طبعا ،إال أنه يعد مسؤوال عام مربر بناء عىل قناعاته ،وقام مبا ميليه عليه
يقوم به ،فإذا كنا نفكر بشكل طبيعي ضمريه .إذ أن غياب السلطة النهائية التي
حسب «رولز» فإنه يتوجب علينا طاعة تقرر ،والتفسري الرسمي الذي يتوجب
القانون ،غري أن األمر متعلق يف الواقع عىل الجميع قبوله ،ال يسمح باإلستنتاج
بدرجة الوفاء للمبادئ السياسية التي أصال ،وال يوفر رشوط التقدم النظري يف
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المد� والديمقراطية  :جون رولز نموذجا
دراسة  :العصيان
ي
فهم حاجة أشخاص متساوين ،يقبلون
ويطبقون مبادئ معقولة ،إىل سلطة
أعىل راسخة.
فمن املخول باتخاذ القرار إذن؟
يجيب رولز‘‘ : :عىل الجميع أن يقرر ،إذا
استشار كل شخص ضمريه ،و بقدر من
الحس السليم ،من الود ومن الحظ ،غالبا
ما نصل إىل نتائج طيبة’’.40
يعرتف ك��ل م��واط��ن ،يف املجتمع
الدميقراطي ،أنه مسؤول عن تفسريه
ملبادئ العدالة ،وعن سلوكه يف ضوئها.
وحيث تحظى باألثر القانوين واملوافقة
االجتامعية التي تجعل األفراد ملزمني
أخالقيا بها ،وتسهر محكمة عليا أو
هيئة ترشيعية عىل صيانتها .ورغم أن
املحكمة متلك حق البت النهايئ يف أية
قضية خاصة ،فإنها ليست محصنة متاما
من تأثري النفوذ السيايس القوي الذي قد
يضطرها إىل مراجعة قرائتها للدستور كل
مرة.
إن جهة النهائية التي يتم اإلحتكام
إليها ،يف نظام دميقراطي ،ال تتوقف عند
حدود املحكمة أو الهيئة التنفيذية ،وال
الهيئة الترشيعية ،إمنا الناخبون ككل،
الذين يتوجه إليهم من يقوم بالعصيان

امل��دين .مام يعني أن خطر الفوىض
السياسية مستبعد متاما ،مادام هناك
إتفاق فاعل كاف يف تصورات املواطنني
للعدالة واحرتام كامل للرشوط الرضورية
للعصيان املدين .وما دام بإمكان للناس
تحقيق مثل ه��ذا التفاهم وإح�ترام
هذه القيود ،إذا توفرت لهم الحريات
السياسية األساسية ،املفرتضة ضمنيا يف
الحكومة الدميقراطية .إذ ال يشء يذيك
نار النزاع املسبب لإلنشقاق الكامل،
أك�ثر م��ن إستبعاد ال��ج��دال العلمي
الجوهري.
وإن اتضح أن العصيان املدين يهدد
السلم املدين ،فإن املسؤولية ال تقع عىل
عاتق املعارضني ،إمنا عىل ذمة اآلخرين
الذي جعلوا بإستغاللهم للسلطة وللنفوذ
مثل هذه املعارضة ممكنة .عندما يوظف
الجهاز القرسي للدولة يف الحفاظ عىل
مؤسسات غري عادلة ،فإنه يصري استخداما
غري مرشوع للقوة يعطي للناس الحق يف
مقاومتها عندما يستحق األمر ذلك .لكن
هناك من يتسائل عن جدوى املقاومة
يف مجتمع دميقراطي ،حيث ال يوجد أي
تناقض بني الدميقراطية والعصيان ،وأن
اإلنطباع السائد حول الدميقراطية هي
أنها مكان للحديث والتفاوض ،وليس

املقاومة والعصيان .لهذا تعترب ‘‘sandra
 ’’laugierأن الرغبة يف العصيان يف
الدميقراطية ،هي يف أغلب األحيان
متقلبة ،ومهمة ،لكنها يف أغلب األحوال
غري مسؤولة وخطرية.41
ال��س��ؤال املهم واملعقد ،يف نظر
« ،»sandraهو :ما األشكال املمكنة
والرضورية للعصيان يف الدميقراطية؟
ذلك أن العديد من أشكال العصيان املدين
تستند يف نظرها عىل أفكار ،مجازية
أحيانا ،حول الديكتاتورية؛ حيث تربر
املقاومة بديكتاتورية السوق ،والصحافة
وغريها ،ويقبل مفكرو العصيان أن يكون
اإلحتجاج فيها عنيفا أحيانا ،بل ورضوري
لتكسري القيود املفروضة ،والتي مل يخرتها
أحد.
لكن فكرة العصيان املدين مختلفة
وأكرث تعقيدا ،وتجربنا عىل التفكري يف
فكرة املقاومة التي ال تحتاج إىل اختباء
خلف أي شكل من أشكال الديكتاتورية،
ألن فكرة العصيان املدين يف الدميقراطية،
ليس رفضا للدميقراطية يف حد ذاتها،
بل هي عىل العكس من ذلك تأكيد
لها .لهذا إعتربت أن العصيان املدين هو
بالذات أساس الدميقراطية ،وليس ضعفا
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38 - ibid. p 426.
39 - ibid. p 428.
40 -Ibid. p 429.
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أو إنحطاطا داخليا ينخرها .42ألنها تقبل مرشوعيته ورشوطه وأشكاله.
املقاومة وتعدها جزءا أساسيا منها .ألنها
كام أن ال��دول املتقدمة الحديثة
تقبل املقاومة وتعدها ج��زءا أساسيا املدنية الدميقراطية ،مل تصل بالصدفة إىل
منها.
املستوى التي هي عليه اليوم،إمنا وصلته

خاتمة

نستخلص م�ما سبق أن حضور
مفهوم العصيان املدين مرتبط بالدول
الدميقراطية عىل حد تعبري ‘‘ج��ون
رولز’’ كام أنه عىل الرغم من مخالفة
العصاة للقانون ،فإن غرضهم ال يكمن
يف التضحية بالقانون إمنا يرتبط بالسعي
إىل تجويده وجعله يخدم الجميع؛ ال
يصبو إىل املصالح الشخصية للعصاة،
وال إىل مصالح الفئة املسيطرة كام هو
حال أشكال احتجاجية أخرى .حيث تم
متيزه عن االستنكاف الضمريي،وبحث

146

بعد مسار طويل وشاق جمع بني التأمل
الفلسفي وال�صراع��ات الدامية ،ابتدأ
بالفصل بني السلطتني الزمنية والروحية،
وانتهى إىل الدولة املدنية الدميقراطية
التي تقوم عىل التعاقد بني الحكام
واملحكومني ،وتكفل الحق للجميع
يف تدبري ش��ؤون املجتمع .ولضامن
استمرارية الدولة املدنية الدميقراطية
وتصحيح أخطائها باستمرار،كان لزاما
البحث عن بدائل لألساليب التقليدية
منثورة واحتجاج ومت��رد إل��خ ،فجاء
العصيان املدين كتتويج لهذا املسار وآلية
دميقراطية بيد املحكومني تسمح لهم

مبراقبة عمل الحاكمني .وهذا ما يجعلنا
نتساءل انطالقا من هذا العمل عن
إمكانية التحديث داخل الدول العربية
اإلسالمية ،وكيف أنه بإمكان العصيان
امل��دين أن يكون من��وذج الرفع الظلم
واالستبداد ،ويجنبنا مغبة تكرار نفس
آالم اآلخرين ومعاناتهم ،بدل الثورات
واالنقالبات العسكرية التي نراها اليوم
يف واقعنا؟
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ئ
روا�
مقال ي

إبداعات

تفاصيل حدث لم يقع بعد
رشأ�ف سدجاري

« أن نعيد إعطاء لفعل املابعد تربية حدوده وإمكاناته عن ماقبله من العدوى،
بأحد أشكال الرتبية وصوال إىل أحد آختالفها؛ الذي بدوره يتأثل
عىل املاقبل يف الرتبية».

 ...وحال تفاصيل أحداث الحياة تتدفق عبثا ،ونعبث بها ،معا؛ إليكم بداية ونهاية مقطع حيايت عبثي،
بأول لحظة تعرف باملسمى ‘التلميذ’ ،وهو تلميذ يتمدرس هذه السنة؛ وكان السنة املاضية كذلك ،حني كلفت
يف شهر أبريل املايض بتدريس بعضا من أقسام أستاذ مادة الفلسفة ،الذي كان يشتغل معنا؛ إثر تكليفه
مبؤسسة أخرى آلستكامل حصصه؛ كان التلميذ ،أحد تالمذة قسم الجذوع املشرتكة ،وأول حصة يل مع هذا
القسم ،وخالل رشحي للدرس ،كان املدعو يشوش عىل سري التعلم بالضحك الغري مربر والكالم غري الالئق
بالقسم؛ وأنا أتذكر أين أول ما تدخلت وقلت له « :قليال من الصمت ،إحرتم مجال القسم « بتعبري تربوي؛
أجابني بقوله « :شناهوا؟ مالك أساد؟ « ،بتعبريين تشمئزون من مالمحهام عادة؛ فكتمتها يف قلبي وتابعت
رشحي ،ومل أتابعه تربويا باملؤسسة أو أتخذ يف حقه أي إجراء؛ رغم تفانيه يف هكذا حضور ،ألين ال أستحسن
الدخول يف تلك اإلجراءات الرتبوية العقيمة تكتيكا ،إال نذرا ،أو حني يشتد الحدث ،فتوالت حصيص معه بهذا
الشكل ،ومرات شتمني بأحط وأبشع أشكال الشتم والسب (فهو مل يرتك يل أبدا يف تفاصيل الحدث ،جانبا يف
ويف أهيل ويف إلهي مل يشتمه ،وعلنا أمام من يتواجد معنا أو حرضوا تفاصيله) ،ومرات إستفزين وأنا مامرس
لعميل ،ومرات كذلك توعدين بالرضب خارج املؤسسة؛ ملاذا؟ ال أدري أو فقط ،وأكرر فقط ،حني أتدخل لخلق
جو التعلم الذي تفسده أقواله وحركاته العبثية داخل حجرة الدرس؛ لدرجة أين أستبق التفكري فيه قبل دريس
وكيفية رشحي؛ لحني رغبتي وحاجتي أن يتغيب عن الحصة ،إىل أن علم بنقطة املراقبة املستمرة ملادة الفلسفة،
التي حصل فيها عىل نقطتان مبشقة كسولة ،حتى أصبح يصادفني داخال للمؤسسة أو خارجا منها أو أمتىش
وسطها فيأتيني متذلال ملصلحة ما ،يقول « :نهز ليك املحفظة أساد « أجيبه « :ال عليك « ،ومرة يف القسم قبيل
انتهاء الحصة ،نهض بشكل طوعي وقال « :منسح السبورة أساد « وقبل أن أقول ما مل أكن أعي ما أقوله ،عمد
املسح بطواعية ،وبعد كل ذلك أخذ ما يستحق تربويا فقط ،بله حتى نقطة األنشطة املندمجة ،إستحق فيها،
خمس نقط :لعدم توفره عىل دفرت املادة ،وال يشاركنا عملية التعلم داخل حجرة الدرس؛ حيث غرضه خلق
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تفاصيل حدث مل يقع بعد

الفوىض التي عدت من مقومات أو جو بناء الدرس ،بل كم من مرة أراد رضب تالميذ معه يف القسم ،ال يحرتم
وجودي كذلك ،وال يعطيني أية أهمية أو قيمة لوجودي كأستاذ موجه للتعلم فقط.
بعدها ،يف آخر السنة كرهني ألنه أخذ ما يستحق كتلميذ؛ وثاين لحظة بعد التعرف كانت لحظة
تصادم مع املسمى يومه الثالثاء من شهر نونرب من هذه السنة ،وقت دخويل للعمل عىل الساعة الثانية وخمس
وعرشون دقيقة؛ عندما كنت قاصدا حجرة الدرس التي أشتغل فيها؛ وأنا مار مبحاذاة األقسام ،صادفت أستاذا
تعرفته هذه السنة ،وهو صديق يل ،واقف بجانب حجرته ينتظر دخول تالمذته ،توقفت وسلمت عليه ،وبينام
نحن نتكلم أحوالنا؛ فجأة شاهدنا املدعو ‘التلميذ’ يود الدخول للقسم الذي يدرس فيه ويدرس فيه األستاذ،
وهو يشتم ويسب ،والتالميذ مينعونه من إقتحام الفصل لرضب تلميذ معه فيه ،وما إن تدخلت أنا واألستاذ
بنية حسنة تنشد السالم ،وبصفتنا أساتذة تربية ألجل قصد الرتبية ،ال عبثيتها ،لوقف التهجم العنيف بطريقة
لبقة ،حتى رصخ قائال يل أنا شخصيا ال األستاذ ،الشاهد عىل تفاصيل الحدث الذي قرب وقوعه « :إبتعد عني،
رس لحال غريك ،بسب والديت( ،واألستاذ الصديق يسمع ،والذي قال يل بعدها أنه آنبهر من تلميذه املشاغب
 هذا  -والذي يشتيك هو كذلك عبثه ،ووبخه داخل الحصة عن ترصفه املشني واملهني) ،وإال سأرضبك،بسب والدي هذه املرة « ،يقول هكذا بصوت جد مرتفع ،ويعيد عباراته تراتيال وعلنا يف الساحة وأمام أنظار
الحضور الكثيف ،وأمام كامريات املراقبة كذلك ،وهي تسجل التفاصيل؛ بعد ذلك ،قصدين بنية الرضب ،لوال
تدخل التالميذ الذين كانوا مينعونه عن رضب غرميه فأضحاه يل أنا ينوي ،لرضبني عن اليشء يستحق كل ذلك
العبث - ،وداخل أسوار الرتبية والتعليم  -أو عن الخبث الذي هو؛ خلق ليرضب؛ وقتها حرض أستاذ صديق
لنا ،وهو يف طريقه لقسمه املجاور لقسمي ،الذي توقف منبهرا ملا يجري؛ وأنا ،أكتب تفاصيل الحدث اآلن
إتصل يب اآلن هو كذلك ،وبعد حديث مطول عن الحدث ،قال « :أنا كنرتعد فبالصتي فاش كنشوفو كيعايرك
أونتا واقف كتسمعو مربد ،شابو ليك «؛ وقد شدين إليه قبله يف الساحة ،وترافقنا نتحدث بداية ما حصل ،إىل
أن بلغنا قسمينا؛ فوقف عيل (التلميذ) كملك الحياة ،لعله زرادشت الحيوان قوة؛ بعد تعقبه يل ،وكامريات
املراقبة تلحظ تحركاته إىل أن وصلني ومعي رفيقي يف العمل ،وهو يرصخ كاملسعور « :سأرضبك ،بسب الرب
« ،قلت له :إرضب ،وأنا مل أبارح وضعيتي ،وأعاد قولها ،وهو يسب ويشتم ويهددين ويتوعدين بالرضب وأنا
عىل مقربة من قسمي ،وأرتدي زيي املهني ،وأقول له جوابا واحدا :إرضب (بربودة مطلقة) ،بعدها مل يتجرأ
رضيب ،مع العلم أن يده اليمنى كانت مجموعة كأنها مندفعة صوب ندها ،ثم أدار جثته ،وسار عني منهزما
ألنه يراين منهزما ،وما إن مل يرضب أقول :نزل بعدها وكرس يل جانبا من سياريت ،التي بدأت أتحرى فاعلها  -مع
علمي املسبق أنه هو ،من آعرتاف تلميذين ،كان ألحدهام طمع أن ال أعقد وأطلب بشأنه ،مجلسا إنضباطيا
يف حالة عبثيته املغدقة بالالتربية هو كذلك  -بدء بتخصيص ساعتان متتابعتان ملراقبة تسجيالت كامريات
املراقبة الخارجية ،ولسوء تقننتها املفتعلة والعادية مل أمتكن من رصده ،وتثنية بالتحري داخل عالقات التالميذ
وتعبرياتهم ،حتى تيقنتها بتأكد تام من أستاذ صديق هو كذلك ،الذي استخلصها مبارشة من ‘التلميذ’ مبكر
كالمي ،أنه هو من قام بالفعل ،حني علمها (األستاذ) من التلميذين السابقني بوحا يل؛ وهنا أقدر األستاذ عىل
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آهتاممه الرتبوي املاكر؛ وال أخفيكم إشاعة تدور مغزاها يف أوساط إشاعات التالميذ؛  -وما بال ‘علم’ اإلشاعات
فينا ويف مجتمعنا وثقافته والذي ينخرنا حتى الوراء  -أنه كرس يل جانبا من سياريت بسبب صديقته الحبيبة
التي تدرس عندي ،والتي ال أعلمها يقينا ورصاحة؛ ومادام يكرهني ،فقد تهجم بدء عىل سياريت تخريبا ،عىل
أساس أن التهجم والتخريب بله حتى الرضب الذي سأفصل فيه تفاصيال أعزايئ القراء فيام بعد ،هو ما يشفي
حساسية الكره املتولد عن الكره الطبيعي عند بعضهم وعند أكرثهم ،فال يجعله حبيس أنفاس كرهه ،بل
يتعداه إىل التعدي بالكره وإعطائه حيز الوجود ،فالوعي به ،والتأثري عيل به كذلك من تفاصيل مل تصلني
عبثا نشوة وانتشاء ،دونه ،ومن مثة فهي تقبل الخضوع لرقابات الرتبية  -املطلوبة من صاحبها  -جميعها
وبوسائلها العقابية كذلك؛ بخالف إن تلك العبثية كتعبري عن الكره؛ الذي أقول أين لست مسؤوال عنه بتاتا،
هو من يكرهني لوحده بسبب عبثيته ،ومن أول فرصة لقاء ،وأنا ،جميل منه ،أن ،لو كان تحسس حساسيته
لكان أفضل؛ وال بد لها  -حساسية الكره  -أن ترىب وترتىب ألجل وجود قيمة الرتبية فينا ،فاألذى ال يتجسم فقط
بل هناك أذى خفي ،يشعر املرء بكافة األذى ،وعليه فالعقاب كشكل مختلف للرتبية عن الرتبية ،ميثل رضورة
قصوى ومستعجلة ،شأنها ،شأن‘ :الكناش’ ،فهاكم ما قرأتم وستقرأون من تفاصيل حدث مل يقع بعد.
وعودة منا بني أسطر التفاصيل السالفة التفصيل ،أعود أقول ،بعد أن أحيط يف علمي اآلن ،أن
تتخيلوا حالتي بكامل حاالتها وقتها؛ (ملا تعقبني حتى قسمي بالتوعد والتهديد الجارح) وبعدما أنرصف ،تكلم
جاري األستاذ بحرقة نفس متذمرة ،فقال « :آه ،،،شنو هاديش يل وصلنا ليه أصاحبي؟ « ،وأعود أقول :أين مل
أتخذ فيه  -كذلك  -أي إجراء تربوي إداري ،وال شخيص إنفعايل ،ال ثم ال ،فلذت عنه كعبث ما صادفني كعاديت؛
إال إن هذا العبث بسكون الثاء سيشتد وال يود أن يطلقني ،عساي أجد عبثا أفضل منه فنعبث معا يف صالح
العبث؛ فأجبته بعد أن آستنشقت كامل أوكسيجني املكان وزفرته بقول « :أودي« ،،،؛ اللفظة الشعبية املغربية
التي نستنشقها كرها؛ فدخل األستاذ الجار قسمه ودخلت قسمي ،وبدأت عاديت العمل والتفلسف ،وأنا لست
أنا أو لست يل بحس دروييش ،بعد كل هذا الذل واإلهانة والالتربية التي يحس بها شخص األستاذ ،دون أي
قول أو سلوك ال أخالقي وال تربوي يعمده آتجاههم ،ومنه :ما الذي يجعلنا نستحق إحساسا بهكذا تفاصيل؟
هل أضحت فعال تفاصيال علينا تقبلها والعمل بها؟ إنهم أشباه التالميذ أكرر (أكرر :ألين قلتها مرات ومرات
خارج هذه الكتابة ،وبشأن تالمذة من طينته وعجنته)؛ ونحن يا سادة ندرس التالميذ الذين ،ال نية لنا ،أن نلق
أو نصادف أشباههم ،ألن الشبيه داخل دائرة اليومي املشرتك ،والضيق واملحاط (املؤسسة) يصعب تقبله أمام
تلون وأمزجة العالقات اإلنسانية ،وأولئك التالميذ هم تالميذ برشوط  -كام نحن برشوط أساتذة  ،-يك تتحقق
تلمذته ،ومن هذه الرشوط ال غريها :بداية الرتبية (كأمل تلقفوه) ،والرتبية عليها أن ترق ملستوى الرتبية
الخالقة بالتعلم عىل الرتبية ،ال ملسامها ،فهم من آختري لهم ،فآختاروا شبح الشبيه ،غري مثل الرتبية واملعرفة
والتفوق فاإلمتياز التي نودهم عليها  -إن بأشكالها جميعها  ،-ضف ،ما فعال ،يضيفه دراسة وتعلم الفلسفة،
فالتفلسف ،من الوعي ،والوعي النقدي ،وحضور الذات بكل مدخالتها ومخرجاتها( ...ليس موضوعنا) فنحن
نعلم أو نوجه التعلم ،عىل أساس إنهم ذوات تربت وآكتسبت الرتبية كرتبية فقط ،أو أول الرتبية ،وحني نرشع
معهم يف مهنتنا الراقية مامرسة ،نجدهم يعانون عدوى الالتربية ،التي تولد عن غياب روح مسؤولية لذة
الجامع ،وحني كذلك ،نتدخل للحد من العبث الالإنساين  -الالتربوي ،والذي ،أي العبث :له مجال الحضور فينا
جميعا ،لعله رضورتنا اإلنسانية للعيش  -مع  ،-ال ملحاولة العيش  -ب  ،-ولكن نتقصاه بجانب الرتبية واألخالق
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إبداعات :

تفاصيل حدث مل يقع بعد

والفضيلة ،هذا ،وإن تدخلنا وألننا أصبحنا نخافهم ،نفاجأ بأقوال وسلوكات عبثية تربوا عليها  -إن بوعي من
من ربوهم أو بدونه (وهام بداية فعل الرتبية وأول العبث)  -وألفوها لدرجة إنهم ميكن أن يسمونها مع
أنفسهم بأنها قوة الرتبية؛ ال متت صلة باألخالق بتاتا ،إال نادرا ،عند بعض التالميذ الذين سمة أهلهم فيهم
حارضة ،وظاهرة عليهم ،ورصاحة نفرح ونسعد بهم رغم قلتهم؛ وليك ال أالم تعطفا ،فهؤالء األشباه الذين
بقدر ما إنهم تابعني ملؤسسة تربوية  -تعليمية؛ بإمكانية رشعية وأحقية وجودية تفتح لهم وألجلهم ،ومادامت
 أقول  -مؤسسات العقاب غري تابعني لها؛ وهام قامئتان وموجودتان بنوع شكل آختالف فن تربيتهام ،إىلغاية تأسيس إحداها عىل أخراها؛ أي :الرتبية عىل العقاب ال الرتبية عىل التعليم يف حاالت العبث ،وإن رغبت
الذات ذلك بإلحاقه يل الالتحمل بعبثه الدائم لشخيص ،فهناك إمكانية  -إذن  -أن يضحوا تابعني ملؤسسات
عقاب الدولة  -احرتاما للقانون وروحه أو للصالح العام واملشرتك  ،-ألجل الرتبية أو إعادتها ،بنكهة زجرية
عقابية ،قد تتغيى نتيجة الوعي بغاية الرتبية التي يتأسس عليها فعل التعليم (املؤسسايت) واإلكتساب فالتعلم
(الثقايف)؛ وجدلية أستا ّذ  /تلميذ تفقد وثوقيتها الدوغامئية ،إن ،لحاجة يف نفس يعقوب قضاها؛ والعقاب
كآختيار للرتبية أو إعادة الرتبية عىل الحدث و األحداث والتفاصيل هو موجود ،وواجب الوجود داخل عالقاتنا
وحساسياتنا آتجاه بعضنا البعض؛ كانت هذه إذن بعضا من تفاصيل حدث مل يقع بعد ،واآلن لنعرج الحديث
إىل تفاصيل مضافة إليه.
وحينام ،أنا وقسم يل يف الجذوع املشرتكة هذه السنة ،مستغرقا يف الرشح أميا تفلسف ،وهي
اللحظة األخرية معه (لحظة الرضب) ،حتى وقف صاحبنا آتيا مهروال من منزله وأخوه برفقته إىل املؤسسة،
وسط باب حجرة الدرس؛ ولنتوقف هنا بغرض التذكري بتخبط عبثه عيل ،الذي يجعل العبث (بسكون الثاء)
يشدين إليه؛ هذا العبث الذي حدث بتفاصيله قدرا عند البعض ،ولنطلب عفو العفو والسالم؛ إعلم متتبع
التفاصيل :فقد كان العبث األول فوىض التمرد الجسدي واللفظي للتلميذ داخل قسم السنة املاضية ،وثانيه،
عندما تدخلت كأستاذ تربية (دون أن ننس ،قوال ماركسيا مأثورا يفيد أن « :واملريب نفسه محتاج للرتبية» ؛
التي هي :كشحن دائم ومتواصل ألجل حياة ووجود الرتبية ،التي تتحىل يف الذات والشخص؛ فنحن (بسكون
الحاء) إىل الرتبية) ألجل تعليم أن هذا السلوك  -بحكم تحليه وتفشيه يف الذات واملكان (املؤسسة الرتبوية) -
ال تربوي ،وإن واصلته ستتيقن حينها إنه هو السلوك بعادة التكرار ،التي تعود ويتعود عليها ،فتعود له مرضة،
مبرضة ال أخالقية وليست أخالقية ،نظرا لسلطة تكرار العادة ،وما تنفشه يف طبائعنا؛ والعقاب هو من يتعقب
العادة مبطلق أنواعها ،هنا األمل الحقيقي والفعال « :أن نعيد إعطاء لفعل املابعد تربية حدوده وإمكاناته
عن ماقبله من العدوى ،بأحد أشكال الرتبية وصوال إىل أحد آختالفها ،الذي بدوره يتأثل عىل املاقبل يف
الرتبية»  ،داخل ،ومع الوعي الجمعي املشرتك واليومي الضيق ،ال أن نرفع الشعار الرتبوي ،فالشعار يرفع يف
كافة بقاع العامل ،بآنتامء وآحرتام شديدين ،وثالثه ،حني علم بأمر أمه أنها استعلمت أمره يف املؤسسة بسبب
تخريبه لجانب من سياريت ،فنقل األمر ألخيه ،وهروال مرسعني لشخيص؛ وهو واقف  -كام أسلفت قوال  -حني
توسط حجم الباب ،كانت آنها حالته كهيجان يهيج فرتاه ،يسمع شهيقه وزفريه من مكانه؛ وأنا جالس مبكتبي،
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ووجهه كخدي محارب طارت خودته بحركة عبث ،وعرقان الجبني ،فقال يل « :خرج بغيتك» ؛ ومع علمي
املسبق باألمر - ،إال أمر والدته التي مل يتقبال أبدا حضورها لتستعلم أمر إبنها ،الذي سبقته وأخوه األجنبي عن
املؤسسة للحديث معي ،بعدما عادت للبيت وسبقاها آنذاك ،حينام شدهام الغضب إثناهام بعبث ال موصول
مني إليهام شخصيا أو إداريا – تربويا ،أما عقابيا فلنا حدث بعيد حدثنا الحايل ،وأمهام تتبعهم وهام يرسعان
للوصول إيل ،وكامريات املراقبة تشهد تهجمهم عىل املؤسسة والقسم فاألستاذ  -قلت له « :واخا ،نزل لحراسة
املؤسسة ،نسايل دريس ونجي عندك « ،الحراسة التي تفتقدها مؤسستنا لضبط عبثية التمدرس ،ومبارشة بعد
قويل ،إقتحم حرمة القسم والدرس عنوة حتى مكتبي ،وأنا جالس فيه أميل لتالمذيت جانبا من كبار فالسفة أثينا
وفلسفاتهم الخالدة ،وهو يردد مكررا هذه العبارة وأخوه بعده ،كأنهام جاءا إيل لهذا الغرض فقط « :عالش
عيطتي عىل الواليدة « (رغم إين مل أتصل بها شخصيا) ،مل أجب ،وأخذ بالسب والشتم أمام جمهور التالميذ،
وهم يتفرجون قرب وقوع الحدث بتفاصيله ،يقول « :بسب الذات اإللهية يسألني :ملاذا آتصلت بها؟ ويزيد
يتجرأ سب والديت بغريها « (تخيل أنك تسمع هذه العبارة خصوصا -،سب غريية والديت  -والتي ال يقبلها الكل
وإن كانت ضحكا من مسمى الصديق غري الفاضل بتعبري أرسطو طاليس) ،بعدها قرب مبحاذايت ملسا ،وهو
واقف وأنا قاعد ،حتى أن يدي اليمنى بكاملها تقيس طول فخده األيرس ،وأنا بطبيعة الحال جالس متهدن
أسمع وأرى ،إىل حني (وهو يسبني ويشتمني داخل قسمي وأمام تالمذيت) ،إىل حني أقول :أن هز عني وزريت
عن كتفي األمين بأصبعني ال ثالث لهام ،بآحتقار مولدي وآستفزاز تعنتي « ،آنها تدخلت وقلت « :حيد إديك
عليا ال داعي تقيسني»؛ وهو التدخل األول من بداية التفاصيل إىل قربها حدثا؛ وحيطة إنها (استدعاء األم)
مل تكن فكريت وقتها ،بل كانت قبلها بأسابيع ،ألنه حينام طالبت بعدها بالتدخل الخارجي لفك النزاع مع
‘التلميذ’ ،فوجئت بقبول فكريت؛ ما علينا ،سأفصل فيها بعد أن نعلم مبا أجابني حني قلت له أبعد يدك عني
بقوله الذي تجرأ فيه ليس رضيب أنا شخصيا بل رضب الرب ،وأنا جالس ال أنبس ببنت شفة؛ وبحركته أجابني
كذلك ،مبد يده بشكل مفتوح صوب وجهي ،قصد لطمي ،حتى أحسست هوائها ،وقد قصد بذلك ترهيبي
وتخويفي ،وأنا جالس كالجامد ،وبعد هذا السلوك تقدم التالميذ ملنعه عن رضيب مبساعدة أستاذ صديقي،
الذي شاهد معنا نفحات العبث؛ وأثناء منعه ،وهم يجروه مبشقة ليخرجوه عن القسم ،عراين نظرة لتالمذة
القسم ،برضب مكتب القسم وأنا جالس فيه برجله ،فدار جهة ال يصح معها الجلوس ،فقمت وأرجعته مكانه؛
بينام السب والشتم ألفت الحجرة سامعهام ،فأنزل لحراسة املؤسسة ومدير املؤسسة فيها ،وبعد آنشغال هذا
األخري (املدير) بتفاصيل أدق الحدث يف شخص املؤسسة الرتبوية  -التعليمية ،طلب ويل أمره ،وطلب الرشطة
بعده ،وواساين مشكورا ،فعقد  -كام يشيع  -مجلسا إنضباطيا للمسمى ،لرد اإلعتبار الذي ال يرد إال مبن عليه
اإلعتبار ،بهكذا كتابة إبداعية مفتوحة؛ لنعد :فأخذ التلميذ شهادة مغادرته ،فغادر أو غادرنا ال أدري ،عن
املؤسسة التي أنتمي إليها والتي وقع فيها اإلعتداء اللفظي املعنوي والجسدي؛ وأسرتجع أقول « :بعدما كانت
قضية مؤسسة أشتغل فيها ،غدت قضية أستاذ بأساتذيت يف املهنة ،الذين تربطني بهم حاسة املهنة - ،إن جاز
الحس تعبريا  ،-فكلنا واحد بقضية أو حدث وقع ملسمى ‘األستاذ’ ،وآنتهى :مبكر بالدة الرجل ،التي تتجانب أن
تكون العبث ،لغري بناء تربية خالقة غري خنوعة وخاضعة ملصلحة  -األنا الكل  -وهو عبث ناطق؛ والحيوانات
ناطقة كذلك ،إن يف ظاهرها.
ولنعد لويل أمره الذي كنت أحطتكم علام أين سأفصل فيه بعدا ،هو الذي كم وددت مقابلته عن

152

مجلـة رهانـات
عـدد مــزدوج 2020 - 50/49

إبداعات :

تفاصيل حدث مل يقع بعد

إبنه - ،وكنت أريده رجال ال إمرأة  -للتوافق (كام يشاع) عىل حل يريض الطرفني ،كام هو املعتاد املشئوم،
مشؤوم :ألنه األصح يف حل كهذا أن يعطينا راضيا وغري راض ،وسيد التفاصيل وعبدها ،والذي ال تليق آعتياديته
بعد اآلن ،والذي هو التسامح العكيس واملغلوط ،بله الالتسامح يف دائرة املمكن واملفكر فيه واملعاش ،وتكريسه
يف عقليات املجتمع البسيط (هذا موضوع آخر ال يسعنا ونظام العمل الروايئ هذا) ،هكذا وقد جاءت السيدة
الوالدة التي تعاين ولدها كربا ،التي آستضافها املدير ،ورافقها لقسمي ،وحني وصل املدير أوال ،تلته األم متعبة
الوقوف ،فخرجت أنا ،ومبارشة بدأت تحيك تفاصيل فقر األرسة؛ بعد تحية السالم ،مبارشة ،التي تنشد السالم ال
البؤس؛ وهي تحيك معاناتها كذلك ،حيطة منها أين أود مقابال نقديا جراء ذلك (تخريب جانبا من سياريت ،علام
إنه قد وقعت يل نفس الواقعة مع سياريت األوىل التي أعدت طالئها بكاملها بسبب عبث تلميذ ما ،أن زخرفها
بخطوط ،مبسامر صدئ) ،أي نعم ،أقبل به من أرسة تتحمل مسؤولية كونها وعيا وحضورا وتربية يف فلذات
أكبادها ،هي من ستبادر أو بادرت سابقا فأنتجت تربية ،وال تعاين بقدر ما ،أما حالة األم وحني تالقي بها ،إنىس
عني املقابل مصادفة ،وإن مل أضعه أساسا تربيرا أو تسامحا يرضيني وال يريض غريي ،كام أسلفت تفصيال؛ وعن
أي تسامح تتكلمونه معرش القراء ،هل هو حقيقة تسامحا؟ أوليس العقاب تسامحا؟ أال يحق لنا التساؤل عن
ممكن التسامح ال غري ،لنعيد ملطلق التسامح وجوده اإلنساين القيمي واألخالقي ،وبعد قولها ،قلت يل :أعلم
حالة الفقراء إىل ربهم ،ومن منا ليس فقريا إليه ،فأسمعتها أقول :علينا آتخاذ إجراء معه ،وأنا أتذكر ما عانيته
وأعانيه من تفاصيل؛ وبضعا من الكالم البئيس ،حتى همس يل ثالثنا (املدير) ،أن ،لنرتك مجاال آخرا يف تفاصيل
الحدث ،لعله املجال األخري فيقع عليه الحدث؛ فولجت قسمي وتابعت رشحي ،إىل أن كان قد جاءين الجاين
األول كام فصلت عبثه ،وتاله الجاين الثاين واألخري؛ والذي  -كذلك  -بينام أنا جالس كعاديت أميل ما رشحته يف
نفس الحصة وبعدها بدقيقتني ،أبرصت أحدا يقف أمام باب القسم ،خارجا عنه شيئا ما ،وقفة متثال لنظرة
وحيدة ،ويحدق إيل مبكر وكره شديدين ،قلت له « :عالش واقف بوحدك متا؟ صايف نزل معاهم ،أنا عندي
حصة دابا « ،فأجاب « :أنا أخوه ،ويقسم بالله الذي يشتمه طوال كالمه ،برضيب وبسب والديت «؛ فقصدين بعد
تعويذته ،وآقتحم هو كذلك القسم عنوة ليرضبني ،بعد دخوله قبال جانب حراسة األمن وحراسة املؤسسة
يجري مرسعا ،ولوال تدخل التالميذ كالعادة ،وهم مشكورون ،ومعهم أستاذ آخر صديق ،له الشكر كذلك ،لكان
قد رضبني كام ود مثال عبثه ،فأبعدوه عني مبشقة كبرية من قبل تلميذين وأستاذ ،خارج الفصل الدرايس ،وأنا
جالس كلحظة جلويس حالة عبث أخيه ،مبارشة قلت لتالميذ القسم « :ديرو فحاال ماطرا والو ،نساو صايف،
لنتابع درسنا هو األهم « ورغم تشوش القسم ورعب أكرثهم ،هدنتهم ملتابعة الدرس؛ وأنا من يهدنني ،ال
عيل ...فتابعت معهم الدرس؛ وتصوروا معي هنا حاالت حااليت ،وكيف سأتابع بعد كل هاته التفاصيل ،والكل
يخفق يف ،نريفانا السامع حللتها؛ إىل أن دق جرس الخروج عىل الساعة الثانية عرشة ونصف ،فلممت أغرايض
املهنية ،أطفأت نور القاعة وإن تغيم حالها بأصوات العبث ،وإن كذلك ،هذا العبث الذي هو وجود يف حد
ذاته ،حني يصري له أن يغدو عبثا ،فحقه أن يكونه كوجود يف شخص العبث العبثي ،الذي يراد له إعادة الرتبية؛
لتجنب أو محاولة تجنب العبث  -الرتبوي  -ألخينا ‘التلميذ’ التي تؤسس يف وعي الذات قيمة الرتبية وفعاليتها،
ما علينا ،فرست هابطا عن حجريت الدراسية إىل اإلدارة الرتبوية ،لإلستفسار عام تجووز وأنا يف قسمي أمارس
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فلسفتي ومهنتي ،للتفكر يف إجراء يتخذ ،لتخطي ممكن العبث ،وآخرا لسفسطائيتي (ليس كام يشاع عن
معناه ،ومعناها (السفسطائية) عند العوام ،بل هي اللون يف تشكيالته ،الكل يف جزئياته ،املطلق يف نسبيته؛ إنها
التفنن واإلتقان ثم اإلبداع) يف التعليم والتعلم؛ فبلغت باب الحراسة أقف وحاجباي مبتسامن غضبا ،وأميل
برأيس حيث ال أدري ،وفوىض املكان هدنني ،واليد التي ال أحمل فيها حقيبة العمل ،أحك بها شعريات لحيتي
بال شعور مني ،حتى قدمت األم لرتغبني التسامح؛ إن حقيقة الالتسامح ،بشأن ولديها وما قاما به من تفاصيل،
بتهجمهام عيل يف القسم ،وتفاصيل فصلتها قبال أساتذيت؛ وما إن تقربت أقول :يك تقبل يدي ،حتى آبتعدت
وأبتعد عن عبوديتي ،وأقول لها وأنا أتراجع عنها بخطى مجنبة :ال تقبيل يدي ،األمر إنتهى سيديت ،املرجو منك
أال داعي لهذا القول ولفعل التقبيل ،عيل أن أتخذ يف حقهام إجراء عقابيا  -تربويا ،لقصد الرتبية ،وحني تجنبتها
قليال ،حتى باغتني خفة ولدها الذي ال يدرس يف املؤسسة ،واألنىك إنه ال يتمدرس فيها ،علام إنه دخل من بابها
يجري مرسعا مل يتوقف إال حني بلوغه القسم الذي أدرس فيه وأدرس فيه كذلك؛ فالتفاصيل تعطي الدروس
أيها القارئ ،كيف؟ ال علم ،إال ما أعلمتكم به؛ باغتني أقول بلكمة كراطية متعمدة لوجهي مبارشة بعد حكم
قبضة يده ،وبالضبط جهة الفك األمين ،وما خلفتها حسب التقرير الطبي ،أنه تشوهت بسببها عضلة هذا
الفك مبكان التحريك؛ وهكذا فام أن آنتهت تفاصيله ،بلحظاته األساس ،حتى رضبت قبالة حراسة املؤسسة،
والساحة تعج تالميذا يخرجون فرحني ،وأساتذة أنهوا مهمتهم منهمكني ،وإداريون يقبلون إنهاء جو التمدرس،
وكامريات املراقبة التي تعقبت بغري شعور ووعي منها أنها شدت تفاصييل ،لتنهي مسلسلها العبثي الرتاكمي
بالحدث الذي وقع.
كان هذا جانبا من مقطع تفاصيل حدث وقع ،ومل يقع بعد؛ ولرد اإلعتبار لشخص شخيص؛ وقد
قلتها يف غري ما موضع « :لقد آمتألت بكل أسباب التذمر ،فالغياب» .وتأسيسا عليه ،من منكن ترض أو منكم
يرض بهكذا تفاصيل؟
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إبداعات
قصيدة

ال نصدقك !
محمد الشاوي

ال نصدقك !
فتاريخك خري شاهد...
كنت دامئا يف الحق تعاند!
من جربوتك كنا ،وال زلنا..
نكابد!
قضينا احقابا لغيك
نجاهد
ال أصدقك !
فتاريخك خري شاهد
استعبدتنا ،والحرية اله
انت له عاكف  ،عابد!
ال نصدقك !
فالتاريخ شاهد!
انتهكت حرماتنا ،وكنت دامئا
للطاغوت تساند!
ال نصدقك
فتاريخك شاهد!
ملن يسبح يف برك الوهم
افق من غفوتك!
ال تنخدع بدموع
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فالتامسيح امام ضحاياها ،
بدموعها؟
تبدو لألمل (تجاهد)!!!
٠قل ماشئت،افعل ما شئت
انت حر!
حريتك ..االهك انت له عابد؟
حريتي.كياين وجودي...
خطاب جامد!
دماؤك حمراء زكية ،تجري يف
عروق جنس سائد!!
دمايئ خرضاء تجري
يف عروق»نوع» بائد!
يجتث كام يجثت من االرض العشب
زائد!
البأس؟ فلتسفك بدم بارد!
لن نصدقك فامضيك
خري شاهد !!!
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قراءات
قراءة ف ي� كتاب

ف
القطيعة االبستمولوجية  :ي� التأصيل لثورة
المعرفة

محمد جليد

يدرس الكاتب والباحث محمد
مستقيم ،يف كتاب األخري «القطيعة
االبستمولوجية ..رحلة مفهوم بني
العلم والثقافة» األصول الفلسفية
لهذا املفهوم اإلشكايل واملفاهيم
النظرية واإلجرائية املرتبطة به .كام
يدرس انتقالها إىل الثقافة العربية
وم��دى تأثريها يف تحقيق ثورتها
املعرفية.
يواصل الكاتب والباحث محمد
مستقيم الحفر يف املفاهيم الفلسفية
التي تطرح إشكاليات معرفية كربى.
فبعد أن تناول ،بالدرس والتحليل،
مفاهيم مرتبطة بالهرمينوطيقا ،وكذا
املفاهيم التي وظفها املفكر الجزائري
الراحل محمد أركون لبسط مرشوعه
الفكري حول نقد العقل اإلسالمي ،انتقل
يف كتابه األخ�ير املوسوم بـ»القطيعة
االبستمولوجية ..رحلة مفهوم بني العلم
والثقافة» ،إىل مفهوم فلسفي آخر ال
يقل إشكالية عام تطرق إليه يف السابق،
س��واء يف كتبه أو مقاالته ودراس��ات��ه
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الفكرية وحواراته الصحافية .إنه مفهوم من ثقافة إىل أخرى ،مثلام ترتبط بدورها
«القطيعة» املركب واملتشعب ،الذي ووظيفتها وتأثريها يف املجاالت والحقول
يتخذ لنفسه أشكال تعريفية ونظرية الجديدة التي تنتقل إليها ،الخ.
وإجرائية تختلف من فيلسوف إىل آخر،
قبل أن يجيب مستقيم عىل هذه
ومن مدرسة إىل أخ��رى ،ومن تيار إىل
األسئلة ،فهو يربر اختياره دراسة هذا
آخر...
الشق األساس يف الفلسفة املعارصة .إذ
وإذ ق��رر مستقيم خ��وض هذه يقول يف هذا السياق« :نحن يف حاجة إىل
املغامرة الفكرية املحفوفة بااللتباسات مكتسبات املعرفة العلمية الحديثة من
والتشابكات املفاهيمية والنظرية ،فإنه أجل تحديث العقل العريب ،وليس هناك
عمل ،يف هذا الكتاب الصادر عن دار دال من سيقوم بهذه العملية غري الفاعلني
السورية ،عىل طرح إحدى اإلشكاليات ضمن ه��ذه الثقافة واملشتغلني يف
الكربى يف تاريخ العلوم واألفكار ،وتفكيك مجاالت الفكر والنقد .من جهة
أبعادها وتحوالتها ،وعرض تطوراتها
ومكاسبها ومنجزاتها ،ال��خ .يتعلق
األمر بإشكالية طبيعة التطور الذي
يحصل يف العلوم واملعارف واألفكار؛
أي برتاكمها واستمراريتها وانتقاالتها
عرب العصور .ذلك أن السؤال الجوهري
الذي يحاول هذا الكتاب اإلجابة عنه
يأيت بالصيغة التالية :هل هذا التطور
يحصل عرب الرتاكامت ،أم بالقفزات ،أم
عرب القطائع؟ وتتفرع عن هذا السؤال
أسئلة ثانوية تتصل أساسا بانتقال
املفاهيم واألفكار من مجال معريف إىل
آخر ،مثال من العلوم إىل الفلسفة؛ أو
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قراءات  :قراءة ف ي� كتاب "القطيعة االبستمولوجية"
أخرى فالدرس األكادميي العريب اليوم
يف حاجة كذلك إىل تحديث آليات اشتغاله
عرب إدماج املفاهيم االبستمولوجية يف
الربامج التكوينية والبحث العلمي ،ألن
غياب التفكري النقدي جعل املؤسسات
الجامعية عند العرب تعمل عىل تخريج
أطر «علمية» تفكر بطريقة تقليدية ال
فرق بينها وبني من يتخرج من كليات
الرشيعة وأص��ول ال��دي��ن ».ويضيف
موضحا هذه الغاية أكرث بالتأكيد عىل
أن «الغرض من هذا الكتاب هو تناول
بعض اإلش��ك��االت املرتبطة مبفاهيم
أساسية يف تاريخ البحث االبستمولوجي.
وهي مفاهيم تشري إىل التحوالت الكربى
التي عرفها تاريخ العلم ،والتي اتسمت
بالثورة والتجديد ،الثورة عىل القديم
واستئناف النظر يف األفكار التي يرى
العلامء أنها الزالت تصلح لفهم وتفسري
بعض الظواهر العلمية .ه��ذه إذن
مفاهيم يف القطيعة والثورة العلمية
التي عرفها الفكر اإلنساين عموما والفكر
العلمي بصفة خاصة يف مطلع العصور
الحديثة».
انطالقا م��ن ه��ذه ال��غ��اي��ة ،قسم
مستقيم كتابه إىل جزأين :جزء أول
يبسط املفاهيم االبستمولوجية
املرتبطة بعنوان الكتاب «القطيعة
االبتسمولوجية» ،حيث يتناولها حسب
الرتتيب اآليت :قانون الحاالت الثالث،
املواضعاتية ،مشكلة االستقراء ،الصياغة
األكسيومية ،العقالنية املعارصة ،القطيعة
االبستمولوجية ،العائق االبستمولوجي،
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معيار التحقق التجريبي ،معيار قابلية
التنفيذ ،الرباديغم (األمن��وذج) ،وأخريا
برامج البحث .إذ يستعرض من خالل
هذا الجزء تعريفات هذه املفاهيم
ومستوياتها اإلجرائية يف أعامل رواد
منظري القطيعة االبستمولوجية ،أمثال
كونت وب��وان��ك��اري والالن���د وبيكون
وهيوم وبوبر وباش وهيلربت وباشالر
وبرانشفيك وبالنيش وكانط وألتوسري
وفرويد وراس��ل وفتغنشتاين وكوهن
وشاملرز والكاتوس وغريهم من الفالسفة
ممن سعوا ،عرب تأمالتهم واجتهاداتهم
الفكرية ،إىل إعطاء نفس جديد لألفكار
والعلوم وتدشني حقب مغايرة يف تاريخ
تطورها.
أما الجزء الثاين ،فريكز من خالله
مستقيم عىل ثالثة مشاريع فكرية عربية
كربى ،فكرت يف القطيعة االبستمولوجية
ووظفتها من أجل تثوير البيئة الثقافية
العربية وخلق ثقافة حديثة منفصلة عن
الرتاث .يتعلق األمر بالقطيعة املنهجية
عند املفكر عبد الله العري والقطيعة
االبستمولوجية عند املفكر محمد
عابد الجابري والقطيعة املعرفية عند
املفكر محمد أركون .إذ يعود السبب
يف اختيار هذه األسامء املغاربية الثالثة
إىل «أهمية مشاريعهم الفكرية والنقدية
والتي تدخل يف إطار البحث عن مخرج
لألزمة التي تعيشها املجتمعات العربية
املعارصة» .فالقطائع الثالث ،املنهجية
واالبتسمولوجية واملعرفية ،تروم ،كام
يقول املؤلف ،إىل االنفصال عن األثر

ال�ترايث وخلق عقالنية عربية جديدة
وت��دارك التأخر التاريخي عند العرب.
غري أن كل قطيعة تقرتح طريقها الخاص
إىل تحقيق هذه الغاية ،وهي ترتاوح
بني القطيعة النهائية (العروي) وتجديد
ال��رؤي��ة التأويلية م��ن أج��ل تحقيق
القطيعة االبتسمولوجية (الجابري)
واخ�تراق ال�تراث وزحزحته من أجل
تجاوزه (أركون).
تكمن أهمية هذا الكتاب يف كونه
يروم رشح بعض املفاهيم األساسية التي
استنبتتها بعض املشاريع الفكرية العربية
الحديثة واملعارصة ،ألنها مفاهيم أساسية
يف التصورات العقالنية العلمية واملعرفية
الغربية معا ،ويف فهم طبيعة الثورة التي
يخلقها العلم واملعرفة وكيفية انبثاق
عقالنيات جديدة من رحم العقالنيات
السابقة .ومن هنا ،يكون كتاب «القطيعة
االبستمولوجية» كتابا يف الوعي بهذه
ال�ضرورة يف الفكر الفلسفي املعارص،
كونها متثل رشط��ا أساسيا من رشوط
االخرتاق والتجاوز .كام تكمن أهميته يف
تنبيهه إىل هذه الرضورة التي استحدثتها
مشاريع العروي والجابري وأرك��ون،
باعتبارها تساهم يف معرفة واقع املعرفة
والثقافة العربية املعارصة من جهة ،ويف
ربطها مبا يحيط بها من نتاجات معرفية
يف العامل من جهة ثانية.
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أوكاتفيو باث

1

الله الكلخة
ترجمة :د .ع .إ

ن��ع��ي��ش ال��ي��وم يف زم���ن صعب
بصفة خاصة ممثال يف الفراغ الفكري
الكبري الذي نعرفه يف مجال الفلسفة
السياسية .ص��ادف اندثار األنساق
الفكرية والسياسية الكربى املنجزة
يف القرن العرشين ظهور بريوقراطية
اقتصادية يف العامل بأرسه.
يتعلق األم��ر يف الواقع بجامعة
اجتامعية جديدة؛ بطبقة سياسية
التي يف حالة غياب مصطلح صحيح
ودقيق يصفها سننعتها بـ «الجامعة
البريوقراطية» ،يف بعض البلدان -حتى
النامية منها -ه��ذه البريوقراطية

يف املحصلة الفراغ يف مجال فكر
تتامهى م��ع األيديولوجيا أو مع
وسياسة واملجتمع هو نتاج تاريخ
الدولة.
القرن العرشين ،إنه مظهر ألزمة كبرية
يف مكان آخر ،يف املكسيك مثال ،يف الحضارة املعارصة يف مرحلة ما بعد
إذا كانت البريوقراطية السياسية  -صناعية.
والتيقنوقراطية تلعب دورا ُم َو ِّجها
إىل الثالثينات م��ن ه��ذا القرن
فإن سلطتها بعيدة أن تكون مطلقة.
هذه الطبقة العاملية الجديدة أحاطت (ق.العرشين) كثري من الناس وأنا
واجتاحت املؤسسات الرأساملية واح��د منهم كنا نعتقد أن الثورة
للرشق وك��ذل��ك ال��دول االقتصادية االشرتاكية هي الوحيدة القادرة عىل
الكربى كاليابان مثال ،بل واكتسحت حل تناقضات مجتمعنا ،لكننا عايشنا
أيضا قوانني أورب��ا الرشقية ،م��رورا فشل التجربة السياسية التي بدأت
بوكالة املخابرات األمريكية ( ،)CIAمع الثورة البلشفية سنة 1917م،
وحتى حكومات ال��دول السائرة يف إنه فشل اجتامعي ناتج عن عجزها
يف تحقيق الحرية واملساواة ،وفشل
طريق النمو.
اقتصادي ألن الغنى املادي املتوقع مل

 - 1أُكتافيو باث ( )Octavio Pazشاعر وأديب وسيايس مكسييك ،ولد يف مدينة املكسيك يف  31مارس  .1914حصل عىل جائزة نوبل يف األدب لسنة  1990ليكون
بذلك أول شاعر وأديب مكسييك يفوز بهذه الجائزة .عرف مبعارضته الشديدة للفاشية ،وعمل دبلوماس ًّيا لبالده يف عدة دول .تشعب نشاطه يف عدة مجاالت ،فإىل جانب
كونه شاعراً ،فقد كتب أيضاً العديد من الدراسات النقدية والتاريخية واملقاالت السياسية.
«متاهة العزلة» «،»El laberinto de la soledadا 1972م
من أعامله:
«حرية تحت كلمة».
		
«فصل من العنف».
		
«فالمنورا».
		
«،»Réflexion sur l’histoire contemporainا 1985م
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ترمجات  :نهاية أ
اليديولوجيا
يحصل .االنتصار الكبري كان سياسيا أو
عىل األصح كان عسكريا.

نهاية أ
اليديولوجيا
بعد ذلك ُم َّست األيديولوجيا الثورية
بشكل كبري ،وفقدت كل سلطتها ووهجها
املثري تقريبا ،وخصوصا يف البلدان النامية.
حتى يف املكسيك حيث الطبقة املثقفة
التي حلت محل رجال الدين وحاشي ِة
أمراء القرنني السابع عرش والثامن عرش،
مل تتعرض لالنتقاد بصفة دقيقة .اليسار
بدأ بإزالة انساممه األيديولوجي ،أيضا
اختفاء األيديولوجيا التي سجلناها حتى
يف االتحاد السوفيايت مع اإلصالحات
الجديدة لغورباتشوف 2ال تعني والدة
فلسفة سياسية جديدة.
يف العمق نعيش أكرب فراغ يف مجال
األفكار االجتامعية والضمري الجامعي.
بكلمة واحدة إن الشعوب واملجتمعات
تسري إىل الهاوية.

طبيعة مجتمعاتنا الحديثة يف مجموعها،
فالقنبلة ال��ن��ووي��ة وت �راج��ع الوسط
الطبيعي هام نتاج التطور التكنولوجي
وليس لهذه األيديولوجيا أو تلك .إن
الواقع قد اختلس األيديولوجيات يف
ملحة البرص.

إن النقد األخالقي للرأساملية من
3
قبل الفيلسوف ماركس وكذا الفوضويني
مل يعد يف كليته صالحا ،بل وحتى النقد
الليربايل لالستبداد واالشرتاكية .الدولة
واشرتاكية الكارتيل كام يسميها إنجلز مل
تفقد شيئا من حارضها ،ميكن أن نقول
اليشء ذاته وباملامثلة عندما يتعلق األمر
من هنا وبدون أن نعمد إىل لعب
مبظامل العامل العرصي من قبل املتدينني دور األنبياء ميكن أن نقول إنه يف هذا
املسيحيني وممثيل ديانات أخرى.
الفراغ التاريخي الكبري النظام الوحيد
األس��س الدقيقة لأليديولوجيات األكرث صالحا يف حياتنا هو الدميقراطية،
السياسية التي حركت اإلنسانية يف القرن غري أن الدميقراطية ليست ترياقا ،إنها
العرشين واملمثلة يف االشرتاكية والليربالية شكل من التعايش بغاية منع األفراد من
وغريها من األيديولوجيات توجد اآلن يف االقتتال يف ما بينهم ،وإتاحة الفرصة إىل
موضع الشك والريبة منذ الحرب العاملية الرئيس الحكومة أن يصل إىل مركز القرار
السيايس عن طريق صناديق االقرتاع.
الثانية.
إن الدميقراطية تعلمنا أن نتعايش ليس
إننا اليوم نعيش يف مواجهة خطرين
إال.
كبريين ي��ه��ددان ليس فقط السلم
أمتنى أال أرى يف غالب الظن أبدا
العاملي ولكن بقاء الجنس البرشي أصال
وهام :االنفجار النووي وتخريب البيئة- .ألن عمري خمسا وسبعني سنة -ميالد
والحال أن كال من هاتني الظاهرتني ال فكر سيايس جديد يدعي إصالح التقاليد
تعود إىل غياب عدالة الرأساملية وال الليربالية واالشرتاكية عىل السواء.
إىل لعنة االشرتاكية ،إنها تنحدر من

التمرين النقدي
يف هذا العامل الصغري الذي أنتمي
إليه (املكسيك) كل ما ميكن أن نفعله
يف الحارض هو إزال��ة الغبار وخيوط
العنكبوت ،وأن نفتح النوافذ يك ندخل
شيئا من الضوء ،أن ال نرتاجع عن النقد
وأن نزرع الحذر والوقاية من الحلول
السطحية .السخرية هي مظهر من
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ترمجات  :نهاية أ
اليديولوجيا
مظاهر النقد ،لكنها مع األسف ولدت
أيضا يف أحضان خيبة األمل.
إننا جيل فاقد لألمل ،ينقصنا أيضا
يشء آخر :التخ ُّيل والشفقة.
إنني أستعمل كلمة سخرية باملعنى
املعروف عند مرسيل دوشومب إنها
سخرية تذهب يف اتجاه ذاتها وتلغي
نفسها متهكمة ومستهزئة من ذاتها.
السخرية رد فعل ال��ذات لألنا اتجاه
الجاد والتافه أو القاتل للعامل املوضوعي،
اإلنسان الساخر يضحك من اآلخرين
ولكن من نفسه أيضا .إن السخرية
الواصفة تعمد إىل الحوار مع الذات،
أن تتهكم من األن��ا التي تتهكم من
العامل.
إذا كانت السخرية قاسية فإن
السخرية الواصفة تنسف هذه القساوة
مب��ا أنها تنقل ال��ج�مال إىل األخ�لاق
والسياسة عىل السواء .أعتقد أن الكاتب
يف السياسة ملزم بأن يتحىل بيشء من

السخرية اتجاه ذاته واتجاه اآلخر ،عليه ال��ذي سمم القرن العرشين بدعوى
أن يظهر يقينا أقل وأن يعرف أيضا من أنه يقينية العلم والفلسفة الوضعية.
ال ميلك وصفات جاهزة وحلوال للمشاكل
ال أعرف إال ترياقا واحدا لهذا التنني
االجتامعية ،أن يعرتف من أنه ليست
الفكري :النقد ،متى فهمنا أننا ال منتلك
هناك حقائق مطلقة ،وأن يعطي الدليل
الحقيقة املطلقة ،وأن كل الحقائق
عىل ذلك بتطبيقه للسخرية الواصفة
وخاصة السياسية هي نسبية ،ننفتح
القامئة عىل الشفقة والرحمة.
بذلك عىل السخرية والتحنن ،)Pitié(4
إن الدكتاتوريني املرعبني الذين اتجاه اآلخرين واتجاه ذواتنا هذا ما
عايناهم يف القرن العرشين كان لهم ينقص القرن العرشين الذي نحيا فيه هو
جميعا جذور أيديولوجية ال إنسانية ،انبعاث الرحمة والتحنن.
ففي بعض الحاالت -ك�ما هو الحال
إن ما هو جميل يف البوذية هو
بالنسبة لستالني -ك��ان هناك إفساد
أنها تظهر لنا حكامء يبتسمون دامئا
لعقيدة نبيلة ،غري أنه مع ذلك يجب أن
وابتسامتهم هذه تعرب يف اآلن نفسه عن
نقبل كون هاته العقائد تتضمن جينات
السخرية والشفقة.
االستبداد والتعصب.
يف السياسة ينبغي إقحام ابتسامة
كان التيولوجيون القدماء بحكمتهم
الحكامء البوذيني.
البالغة والعميقة يعتربون التكرب إمثا
شيطانيا يَتَ َمل َُّك اإلنسان فيفرغه من
إنسيته ،هذا اإلث��م ولد من املطالبة
باإلمساك باملعرفة املطلقة ،هذا الرش

 - 2غورباتشوف :ميخائيل سريغيفيتش غورباتشوف .شغل منصب رئيس الدولة يف االتحاد السوفييتي السابق بني عامي  1988و .1991رئيس الحزب الشيوعي
السوفيتي بني عامي  1985و .1991كان يدعو إىل إعادة البناء أو الربيسرتويكا .شارك رونالد ريغان الرئيس األمرييك يف عرصه عىل إنهاء ما اصطلح عليه بالحرب الباردة.
كانت الربيسرتويكا سببا يف تواري اإلتحاد السوفييتي واختفائه من صفحات التاريخ بعد توقيع بوريس يلتسن عىل اتفاقية حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية
االشرتاكية سابقا.
 - 3الفوضويون :تعرف بالالسلطوية ( .)Anarchismتقوم فلسفتها يف تدبري الشأن السيايس عىل اتهام الدولة بالالأخالق .أو بدال من ذلك تعارض السلطة يف تسيري
العالقات اإلنسانية .يدعو أنصار الفوضوية إىل مجتمعات من دون دولة مبنية عىل أساس جمعيات تطوعية غري هرمية.
 - 4التحنن :فضيلة مقرتنة بالشفقة ،أي ذلك املكروه الذي يصيب اآلخر وال نريده له مبا أنه إنسان( .ج .ج .روسو .خطاب يف أصل التفاوث).
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