ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ:

ﻳﺠﺪر اﻟﺘﺬﻛﺮﻴ ﺑﺄن ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ
اﻟﺠﺎﻤﻋﺔ ﻛﺎن ﻳﻔﺮض اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك
واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﻦﻴ ،ﻓﺘﺠﺪ ﺣﻀﻮر اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﳌﺎرﻛﺴﻴﺔ ،واﻻﺣﺘﻼل اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﺳﺠﻮن
ﺟﺎﻤل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﴏ ﰲ ﻣﴫ ،واﻟﻨﺰاع اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﳌﺴﻠﺢ
ﺑﻦﻴ اﻟﻘﻄﺒﻦﻴ اﻟﻜﺒﺮﻴﻳﻦ وﻗﺘﺬاك :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﺘﻲ
واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،واﻧﺘﺼﺎر اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﻣﺎ
ﺷﻜﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻖ ﺗﺤﺮر ﻟﻠﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻦﻴ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﻌﺎرات
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ،وﻋﻠﺎﻤﻧﻴﺔ أﺗﺎﺗﻮرك،
وﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻌﺮب ،وﺗﻘﺎﻋﺲ اﻟﻌﻠﺎﻤء...اﻟﺦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻹﻣﺎم رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ وﰲ ﺳﻴﺎق ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷوﺿﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻳﺜﻨﻲ ﻋﲆ
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻤر اﻷﺟﻨﺒﻲ )أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( أو
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺴﻴﺎﳼ )إﻳﺮان( ،دون أن ﻤﻳﻨﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ
ﻧﻘﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻦﻴ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺎﻤ ﺑﻌﺪ.

دليل الطالب املغريب

اجلامعــــة
جملة إسالمية

العدد الرابع عرش
شهر ذي احلجة  1403هـ
املدير املسؤول :عبد السالم ياسني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ذكرى محاة والصمت اإلعالمي
اعتادت وسائل اإلعالم ،العربية منها والغربية أن تذكر اجلامهري باملآيس
وأحداثها ،لكنها صمتت صمتا مطبقا عن جمازر محاة ،وعام حدث فيها من
التقتيل والرهيب يف شهر يرباير .1982
مل تقترص الصحافة يف شجب التدخل الرويس يف أفغانستان ،واملحاكامت
يف إيران ،واملجازر التي استهدفت الفلسطينيني ،وأحداث بولندا ،وأحلت
إحلاحا شديدا عىل كل حادثة سقط فيها هيودي.
عندما نحلل بتبرص تدخل وسائل اإلعالم ،و تدخل املنظامت الدولية
للدفاع عن حقوق األفراد والشعوب ،بام يف ذلك اإلعالن الدويل عن حقوق
اإلنسان؛ نالحظ أن الشعوب ،وهي متساوية أمام اهلل ،ليست متساوية بتاتا
أمام هذه املنظامت ،فإننا ال نشك أن من وراء كل حترك إديلوجية خمتفية ،لكننا
مع ذلك نتساءل :مل كل هذا التجاهل لشهداء محاة؟ هل السبب يف ذلك دين
هؤالء الشهداء لكيال يعرف العامل أن اإلسالم يتصاعد تصاعدا ال يقاوم،
فتكون تلك املعرفة دعوة لإلسالم؟ أم السبب هو اخلوف من انتقام نظام أسد
اإلرهايب ذي الشهرة الكئيبة بأعامله اإلجرامية املوجهة ضد كل من يكشف
وجهه الدموي؟
يمكننا اليوم أن نجيب عن هذين السؤالني بجواب قد يبدو غريبا ،إن
احلكام العرب حياولون ،دون جدوى حلسن احلظ ،أن يقضوا عىل كل احلركات
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الثورية باالعتقاالت واإلعدامات ومصادرات األمالك ليمكنهم احلفاظ عىل
امتيازاهتم ،والتامدي يف ممارسة حياة اخلالعة والتهتك عىل حساب شعوهبم.
إن يف نية الغربيني ،من الرشق إىل الغرب ،أن يستمروا يف تنفيذ خمططهم
الطويل األمد ضد اإلسالم ،لكن بوسائل أكثر شيطنة بحيث يصورون
املسلمني عىل شكل خملوقات رشيرة غري قادرة عىل التمكن من أمور بالدهم
وإدارهتا ،لكن التاريخ أعطانا الربهان عىل أن املسلمني كانوا مثاال للتسامح،
بحيث كان كل املظلومني ،بقطع النظر عن دينهم ،يتمتعون بحامية الدولة
اإلسالمية ،وال يناهلم من إدارهتا أي مكروه.
إن احلكومات تدرك أمهية وسائل اإلعالم وما يرتتب عىل استعامهلا،
لذلك تستفيد منها لغسل األدمغة ،وتوجيه الرأي العام ،وختدير األفكار
حسب الظروف.
						

باريس يف 26-2-1983

عن املكتب اإلعالمي للثورة اإلسالمية يف سوريا ،فرع فرنسا
(ترمجتها عن الفرنسية جملة اجلامعة)
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

دليل الطالب املغريب
تقديم وتوجيه
ال جدال يف كون اجلامعة تشكل إحدى املؤسسات الرئيسية الكربى يف
تكوين الطالب ،وتثقيفه وتسليحه بالعلم ،وإعداده للمشاركة يف ميادين
احلياة وتوجيهه بأوسع وأدق وأجل ما حتمله كلمة توجيه من معان.
ولن يكون من قبيل املجازفة القول بأن العالمة البارزة عىل رقي أمة من
األمم وحترضها ،أو تقهقرها وختلفها تلتمس يف مؤسساهتا الرتبوية والتعليمية
عامة ،ويف جامعاهتا خاصة.

وإذا كان الطالب اجلامعي يف بلدنا يعاين رضوبا من املشاق واألزمات،
بعضها يعزى إىل الفوارق املوجودة بني احلياة اليومية املعتادة واحلياة داخل
رحاب اجلامعة ،وبعضها اآلخر يعزى إىل التناقضات احلادة يف نظام سري
اجلامعة نفسها؛ فإن الدليل املتواضع الذي نترشف بوضعه بني يديه ،من شأنه
أن يساهم يف التخفيف من وطأة املشاكل املرتاكمة ،أو يف توضيحها وعرض
بعض أسباب وجودها عىل األقل ،ولعل تشخيص الداء يعدل نصف الدواء.
هدفنا إذن -واهلل من وراء القصد -أن نحاول إطالع الطالب املبتدئ عىل
األجواء النفسية والعلمية واملادية داخل اجلامعة ليسهل عليه التوفيق بينها
وبني إمكانياته اخلاصة حتى ال يؤخذ عىل حني غرة ،ولن نتعمق يف تشخيص
ما يالقيه الطالب من عراقيل شتى ألن هذا الدليل املوجز يضيق عنها ،ولنا
مع أصدقائنا وإخواننا الطالب لقاءات أخرى عندما يدعو الداعي إليها ،ولن
نبخل ال بنصح وال بتحليل مسهب إن مل يكن منه بد.
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وهدفنا من جهة أخرى أن نسعى إلجياد قدر طيب -بإذن اهلل -من
التقارب العاطفي والفكري بني الطلبة عامة ،ونوع من االلتحام العاطفي
والعقدي والفكري بني الطلبة املسلمني املوحدين خاصة (ونعترب مبدئيا أن
كل مسلم موحد حتى يثبت العكس).

وهدفنا أيضا إظهار تعاطفنا وفهمنا العميق ملا يكابده الطالب اجلاد من
معاكسات وتعسفات وإهانات من طرف األجهزة اإلدارية يف اجلامعة ،ومن
طرف عديمي األخالق والضالني ،من املعدودين ظلام يف صفوف الطالب.
وإذا حظي هذا الدليل بالنقد البناء واملشاركة األخوية يف سد ما به من نقص،
فإنه سيكون حقا صادرا من إخواننا الطلبة وموجها إليهم ،ورجاؤنا أوال وأخريا
أن يدرك اجلميع نبل مقصدنا وسالمة نيتنا ،وعىل اهلل قصد السبيل.

غداة احلصول عىل الباكالوريا:
قبل قرابة عقدين من السنني كان التلميذ احلاصل عىل الباكالوريا يشعر
باخليالء والزهو ألنه اجتاز عقبة كأداء ،ومانعا مصطنعا كان حيول دون ولوجه
باب التعليم العايل حيث ينعم الطلبة باالغرتاف من معني املعرفة املفيدة يف
حرية وكرامة ال نظري هلام يف الثانوي ،وكانت ثقته يف املستقبل ال يكاد يكدر
صفوها مكدر ألن إمكانيات االختيار متاحة ،واملعاهد العليا والكليات
رغم قلتها -ال تضن عليه بالقبول ،واحلصول عىل وظيف أو عمل حمرتمماديا ومعنويا مضمون أو يف حكم املضمون بعد التخرج.

وكان يستلذ يف راحة بال التبخرت يف بنايات الكلية ومرافقها التي يعتربها
بيئته الطبيعية ،وكان يباهي أفراد عائلته وزمالءه القدامى الذين مل يقدر هلم
النجاح يف الباكالوريا بام توفره اجلامعة لطلبتها من أنواع املعرفة ،والرخاء
يف العيش ،يف مأمن من كل رقيب ،ال مدير وال حارس عام ،وال معيد
يزعج مأموريه بعبارات فظة ،وإنام هناك دكاترة وأساتذة مقتدرون ،وأساتذة
مساعدون يعاملون طالهبم باحرتام بالغ ومساواة شبه تامة.
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أما السيد العميد فال يكاد يلحظ له أثر أو يسمع له خرب إال يف أوقات
نادرة ،وإذا حتدث ال يشم من نرباته رائحة التهديد أو الوعيد املعتادة لدى
مديري الثانوي.
وبصفة جمملة فقد كان التلميذ احلديث العهد باجلامعة يشعر بأمهيته
كطالب ناشئ حيسب له حسابه ،وصالحيته بعد إمتام دراسته وتعليمه ليحتل
منصبا قارا ومرشفا ،فيتمكن يف إطاره من القيام بواجبه الوطني عىل وجه
مرض.
كانت تلك حال الطالب اجلامعي يف «العصور الذهبية اجلامعية» أما حال
صديقه الذي أتى متأخرا عنه بام ال يقل عن عرشين سنة ،فإهنا ال تبعث عىل
االرتياح وال تثلج صدرا ،فأول ما يفاجأ به أن حصوله عىل الباكالوريا ال خيلف
يف نفوس ذويه االطمئنان املعهود ألن اجلريان وأهل البلد يتناقلون حكايات
وأقاصيص عن طالب حصلوا عىل الشهادة وخترجوا من اجلامعة ،فعجزوا
عن العثور عىل عمل يناسب مؤهالهتم ،فانضموا إىل طوابري العاطلني الذين
يبحثون عن شغل ولو مقابل ثمن زهيد ،وذلك أرحم من البطالة الرصحية.
ويشعر هبلع يكاد يزلزله من هول ما تتقاذفه األلسن ،وحياول العثور عىل
ما يعيد إىل نفسه بعض الثقة عند القدامى من الطلبة ،فال يسمع منهم إال النذير
والشكوى والتذمر من سوء احلال ...وخيرج من الدوامة أو حياول اخلروج
منها بحقيقة راسخة وهي أن اجلامعة رش البد منه ،وأن أمله يف الفوز مرهون
بخوض غامر املعركة الضارية مستعمال كل قواه وطاقات .فاحلاصلون عىل
الباكالوريا كثريون جدا ،وهذا يعني أن املغرب أصبح بلد املثقفني العاطلني،
وما كان يسمع عنه يف دول الغرب املتقدمة انتقلت عدواه إىل وطنه!

ويف غمرة البحث املحموم عن مقعد يف اجلامعة خييل إليه فعال أن كل
من تعج هبم الشوارع من املارين حاملون للباكالوريا وينسى ،أو لعل
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أحدا من أساتذته يف الثانوي مل يطلعه عىل نسبة األمية يف املغرب التي تربو عىل
التسعني باملائة ( ،)90%ومل خيربه أن نسبة امللتحقني بالتعليم الثانوي ال تتعدى
أربعة عرش باملائة ( )14%من جمموع التالميذ املؤدين المتحان االلتحاق ،وأن
نسبة امللتحقني بالتعليم العايل تقل عن اثنني ونصف باملائة ( ،)2% 4, 2وأن
نسبة املتخرجني املحظوظني تبلغ بالتامم والكامل نصفا باملائة ( ،)% 0,5ولعله
لو كان عىل علم هبذه األرقام هلدأ من روعه ،فام زال املغرب أبعد ما يكون عن
«بلد املثقفني» أو حتى «املتعلمني» .ولكن هل يف األرقام ما هيدئ الروع؟!
وإذن فكرة احلاصلني عىل الباكالوريا كثرة ظاهرية سطحية ليس إال ألن
اجلامعات واملعاهد واملدارس العليا يف املغرب نظرا لقلتها وضيق جدراهنا
ال تستطيع إيواء كل احلاصلني اجلدد عىل الباكالوريا رغم قلتهم ،أما حتديد
املسؤولني املبارشين عن هذا الوضع فمسألة نرجئ احلديث عنها ألن بحثها
يطول.
الرصاع من أجل احلصول عىل مقعد يف اجلامعة:

ال يكاد التلميذ املسكني الذي ساعده احلظ يف النجاح يرتاح من تعب
اإلجراءات اإلدارية املعقدة يف هتييء ملف املنحة ،حتى جيد نفسه يف خضم
جولة جديدة أعنف وأشق ،إذ يتعني عليه أن يسارع إىل تسجيل اسمه ضمن
الئحة املرشحني الجتياز مباريات الدخول إىل الكليات التي ال تكتفي
بالباكالوريا جمردة -وظروف التشديد آخذة يف التفاحش ،-وعليه أن يعد ملف
التسجيل بأقىص ما يستطيعه من رسعة ألن الكليات ال تضع يف اعتبارها ما
يتطلبه جتميع األوراق والوثائق املطلوبة من نفقات ووقت وجهد ،وال تسأل
عام يعانيه التلميذ من قلق وحرية ،وفكره موزع بني استكامل اإلجراءات
اإلدارية الشكلية وبني االستعداد املنظم املركز ألداء مباراة أو مباريات،
حظوظ النجاح فيها أقل من واحد يف األلف!
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وإذا ما بدا له أن يسأل أو يتساءل عن رضورة املباراة بعد الباكالوريا،
فإنه لن يعدم جوابا جاهزا رسيعا ملخصه أن مستوى الدراسة يف الثانوي قد
هبط ،وأن ما متثله الباكالوريا من رصيد علمي وثقايف ال يسمن وال يغني من
جوع مما جعل البعض يطلق عليها اسم «شهادة حماربة األمية» ،وإذا كان هذا
اجلواب يقرتب من احلقيقة املرة ،فإن املسؤولية ال يتحملها التالميذ وحدهم،
وتفصيل القول يف هذا املشكل يأيت يف وقت الحق إن شاء اهلل.
صعوبات اختيار الشعبة املناسبة:

يقف عدد كبري من التالميذ احلاصلني عىل الباكالوريا حائرا أمام
االختيارات املخولة له ،وال يدل التنوع يف الدراسات دائام عىل رواج يف سوق
املعرفة ألن ارتباط احلياة السياسية والثقافية واالقتصادية يف بلدنا بعجلة
الغرب يفرض علينا نوعا من التقليد يأرس شخصياتنا ويطمس مقوماتنا،
وكيف ملن ال حيسن امليش أن يتقن القفز؟! ولكي ال يذهب التلميذ الذي
يقف عىل عتبة املرحلة اجلامعية ضحية سوء اختياره وتقديره للعواقب حيسن
به أن يراعي الرشوط التالية:

 .1مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات ليس عن مادة أو مواد التخصص
فحسب ،بل عن كل ما له صلة باجلامعة أو املعهد الذي ينوي ولوجه ،ومرحلة
مجع املعلومات تبتدئ منذ انتقال التلميذ إىل السلك الثاين من التعليم الثانوي،
وتستمر إىل ما بعد حصوله عىل الباكالوريا.

 .2حتديد اهلدف الذي ينشده بدقة عىل أن ال يكون التحديد متعجال
أو موحى به أو ممىل أو مفروضا من طرف الغري (املقصود بالغري كل
من سوى التلميذ نفسه) ،قد حيصل أحد أبناء العم عىل الدكتوراه يف
الطب مثال مما جيعل العائلة ترمقه يف إعجاب وتقدير موحية لصاحبنا
التلميذ بنوع املهنة املحرتمة التي سيرشفه ويرشفها وال شك أن
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يمتهنها بعد التخرج ،وقد يكون األب أو األم متجربين فيفرضان عىل ابنهام
نوع الدراسة املطلوب مزاولتها ألهنا فازت برضامها ،وقد تعودا أن يأمرا
وتعود هو أن يمتثل ،وقد يؤثر يف حتديد اهلدف ما يتوسع يف رشحه أحد
األصدقاء من مزايا كلية من الكليات أو شعبة من الشعب .كل هذه العوامل
جمتمعة أو متفرقة إذا مل تبن أساسا عىل اختيار التلميذ نفسه ،فلن تكون هلا
انعكاسات طيبة عىل مستقبله الدرايس واحليايت كله.
 .3عدم االنخداع باألسامء الالمعة التي حتملها بعض الكليات وبعض
شعبها :فشعبة العلوم السياسية يف كلية احلقوق ال تعني إلزاميا أن احلاصل
عىل اإلجازة منها سيايس حمنك يتوقف عىل أمثاله املصري السيايس للوطن،
واملعهد العايل للتجارة ال يؤمن للمتخرج منه إدارة املؤسسات الكربى
يف البالد .اختيار الشعبة بعد اختيار اجلامعة والكلية البد أن يرافقه معرفة
ما تفيض إليه الشعبة بعد استكامل الدراسة فيها ،وما جدوى شهادة طويلة
عريضة يزين هبا جدار الغرفة وال تكفل لصاحبها قوت يومه.
 .4رضورة مالءمة الشعبة املختارة ملؤهالت التلميذ (الطالب) ال شك
أن نوع الباكالوريا يكشف عن تلك املؤهالت ،ولكنه ال حيددها بدقة
كافية ،والتلميذ أعرف من غريه بحقيقة حاله ،فإذا حصل عىل الباكالوريا
األدبية املزدوجة مثال فإن ميوله ال تنرصف إىل الطب أو اهلندسة ألن زاده
من الطبيعيات والرياضيات ضئيل ،وال تنرصف إىل التخصص يف اآلداب
العربية ألن زاده من اللغة واألدب العربيني قليل .وبعد تفكري وتدبر يقع
اختياره عىل شعبة اللغة اإلنجليزية أو اإلسبانية ألهنام تستجيبان أكثر من
غريمها من شعب كلية اآلداب ملا يتوفر عليه من رصيد لغوي وثقايف وفكري،
وال غنى للتلميذ عن قدر من الرصاحة واملوضوعية بعيدا عن كل ادعاء أو
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تعال أو تبجح ،واملوضوعية ال تتعارض مع الثقة بالنفس ،بل عىل العكس
تزيل عنها ما يعلق هبا من أخطاء يف احلكم والتقدير ،وال غنى له أيضا عن
عقد مقارنات واضحة ورصحية بينه وبني نموذج معني متعارف عليه للطالب
اجلامعي الناجح من حيث قوة شخصيته ،وإقباله الواعي عىل التحصيل،
وتنظيمه ألوقاته وبعده عن االرجتال ،وختطيطه للمستقبل.
 .5دراسة كافة االحتامالت ويف مقدمتها احتامل الرسوب:
التفاؤل باملستقبل شعور طيب إذا جتاوز حدوده انقلب إىل هتور،
واالقتصار عىل منفذ واحد للخروج إىل احلياة العملية ال يدل عىل احلكمة،
واملعلم الناجح يف مهمته أفضل والشك من الطالب الذي تعود الرسوب
وتعوده الرسوب يف سنوات الكلية ،واملساعد التقني املاهر أنفع من مهندس
بالقوة استعىص عليه احلصول عىل شهادة التخرج ...لذلك جيب أن ال ينهار
الطالب وييأس إذا فاجأه الرسوب غري املنتظر ،وكلام استطاع حرص حجم
اخلسارة فليفعل ،ولربام كان أخذ العربة من الفشل أجدى من اللهث وراء
أمل كاذب ،ولنا إىل هذه النقطة عودة عند حديثنا عن االمتحانات.
 .6تقدير الظروف املادية املحدودة:

الدراسة يف اجلامعة تتطلب نفقات باهظة بالقياس إىل املستوى املادي
جلل أرس الطلبة ،وخاصة األرس التي تقطن بالبادية ،وإذا كان أرباب
هذه األرس يعانون من وطأة نفقات السفر املحدودة التي يطالبهم هبا
أبناؤهم ،فام بالك بام يتبع ذلك من رضورة توفري املسكن والكتب
والطعام واللباس هلؤالء األبناء طوال سنوات دراستهم باجلامعة؟! وال
خيفى ما يبذله اآلباء من تضحيات جسام لتعليم أبنائهم ،ولكن إرهاق
مواردهم املالية الضعيفة بتعليم جامعي طويل متشعب فوق ما يستطيعون،
وكثريا ما يتأذى صاحب احلس املرهف بمنظر طالب ركبته أنانيته
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فأصم سمعه وحجب برصه عن واقع أرسته الضعيفة احلال ،وأبى إال أن
يكمل تعليمه العايل املتعثر ولو كان فيه هالكها .ونسمع كثريا عن أرس افتقرت
وغرقت يف الديون -كام يقال ،-فلام خترج أبناؤها وحصلوا عىل الشهادات
العليا قلبوا هلا ظهر املجن ،وتنكروا هلا وتناسوا ما بذلته من أجل تعليمهم.
هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان ؟!
 .7تقدير املسؤولية بكل أبعادها:
يفرتض يف الطالب املقبل عىل التعليم العايل أن يكون مدركا حق اإلدراك
ملا ينتظره منه ذووه ومواطنوه ووطنه .وتقديره خلطورة مركزه ينبغي أن يكون
حافزا له عىل توجيه كل اهتاممه نحو الدرس والتحصيل؛ ألن نجاحه كسب
له وألرسته الكبرية والصغرية ،وهل ينهض باألمة إال الربرة من أبنائها
واملخلصون يف خدمتها؟
إن قرص التفكري عىل الذات والدوران حوهلا مسلك خطري ال يضار به
صاحبه وحده ،بل يرسي داؤه كالوباء الفتاك ليصيب فئات كثرية يف املجتمع،
وأي خري يرجى من ذلك الذي ال يفرت عن ترداد املثل اخلبث «أنا وبعدي
الطوفان»؟!
عىل ضوء االعتبارات املتقدمة يستطيع التلميذ الراغب يف ولوج التعليم
العايل أن حيدد اختياره لنوع الدراسة املناسبة ،وقد أغفلنا ذكر اعتبارات أخرى
إما لنذرهتا-والشاذ ال يقاس عليه ،-وإما لكوهنا من البدهييات التي ال حتتاج
إىل تعيني كاحلالة الصحية ،وانخفاض مستوى الفهم واالستيعاب لدى بعض
التالميذ.
من واقع احلياة اجلامعية :ال يوجد اختالف يذكر بني التعاريف
االصطالحية السم اجلامعة ،فهي مؤسسة تربوية تعليمية كربى يتلقى
الوافدون عليها من الطلبة علوما ومعارف شتى كل حسب ختصصه،
ويتهيئون فيها ملواجهة الصعوبات واملشاكل التي يرزح حتتها بلدهم
بام يكتسبونه من خربة عالية.والتعريف القانوين ال خيتلف بدوره
كثريا عن التعريف االصطالحي «فهي مؤسسة عمومية هلا شخصيتها
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املعنوية املستقلة ونظامها املايل اخلاص ،وختضع لوصاية السلطة احلكومية
املكلفة بالتعليم العايل ،ووظيفتها أساسا توفري تعليم عال ،وفتح آفاق البحث
العلمي أمام الطالب لتخريج أطر مقتدرة من جهة ،ونرش شتى أنواع املعرفة
والثقافة وتعميمها عىل كل املستويات يف املجتمع.

وتتكون كل جامعة من عدد معني من الكليات تتفرع كل منها إىل عدة
شعب (أو ختصصات) ،وللجامعة كام أسلفنا بنيتها اخلاصة ونظامها اخلاص،
وقد تشبه يف تسيريها بعض املعاهد واملدارس العليا التي ليست تابعة هلا،
والتقارب يف نوعية الدراسة ومستواها بني اجلامعة وتلك املدارس ال جيعل
منهام صنوين.

واجلامعة غري أجنبية عن واقع البلد وإن كانت ال تنصهر فيه ،فجامعات
الدول املتخلفة تعكس مشاكل تلك الدول أو عىل األصح تنعكس عليها
تلك املشاكل ،وحقوق الطالب يف بلد متخلف غري حقوق الطالب يف بلد
آخر متقدم أو متطور ،ومستوى الطالب ودرجة وعيه هنا خيتلفان عن مستواه
ودرجة وعيه هناك.

وإذا كان تعريف اجلامعة يكاد يكون موحدا ،فإن االختالف بني بالنسبة
للغايات واألهداف املتوصل إليها ،فام أبعد البون بني الدور الذي تضطلع به
اجلامعة يف البلدان املتقدمة ،والدور الذي تقوم به يف بلدان العامل الثالث!

ونعرض فيام يأيت للعنرص البرشي الذي حتفل به اجلامعة مقسمني إياه إىل
قسمني مؤ ِّطرين (بكرس الطاء) ومؤ َّطرين (بفتحها).

 .1املؤطرون أو املسريون :نجد يف أ عىل السلم رئيس اجلامعة ،ثم الكتابة
العامة ،ثم كتابة املجلس التي يتفرع عنها جملس اجلامعة ،ويتكون جملس
اجلامعة من صنفني من األعضاء؛ أعضاء معينني ،وأعضاء منتخبني.
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أما األعضاء املعينون فهم :رئيس اجلامعة ،وعمداء الكليات ،ومدير
املعاهد ،ومديرو املدارس العليا ،ونواب العمداء واملديرون.

وأما األعضاء املنتخبون فهم :أستاذ مربز (ذو كريس) ،وأستاذ حمارض،
وأستاذ مساعد ،ومساعد ،وطالب.

وباإلضافة إىل صنفي األعضاء املذكورين هناك ثامنية أعضاء يعينون
كممثلني للسلطة.
وعىل مستوى الكلية نجد التسلسل اإلداري اآليت :عميد الكلية أو مدير
املدرسة أو املعهد ،ثم نائب العميد أو نائب املدير ،ثم الكتابة العامة ،ثم جملس
الكلية أو املدرسة أو املعهد.

ويتكون جملس الكلية عىل غرار جملس اجلامعة من صنفني من األعضاء؛
أعضاء معينون هم :العميد أو املدير ،ونائب العميد أو املدير املساعد،
وأساتذة حمارضون وأساتذة مساعدون ،ومساعدون ،وطلبة ،وإىل جانب
هؤالء األعضاء هناك أعضاء معينون كممثلني للسلطة.

 .2املؤطرون :هم جمموع الطلبة الذين تعج هبم رجاب املؤسسات آنفة
الذكر ،وختتلف مشارهبم وثقافاهتم اختالفا نسبيا ،وغرضهم الغائب مغادرة
التعليم العايل مزودين بسالح العلم واخلربة واملعرفة املفيدة ،وهم يكونون
ثالث دعامة تبنى عليها احلياة يف اجلامعة :األساتذة واملقرر ،والطلبة ،ونتناول
كال منها بيشء من البحث حماولني تقديم نظرة مبسطة وجمدية عن العالئق
الرابطة بينها.
طبيعة العالقات بني األساتذة والطلبة واملقرر:

 .1األساتذة :حيظى أساتذة اجلامعة باحرتام كبري من طرف
خمتلف األوساط املجتمعية عامة ومن طرف املجتمع الطاليب بصفة
خاصة ،ومبعث هذا االحرتام الطبيعي غري املصطنع ما يتوفرون
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عليه من تكوين متني وشخصية فذة ،وجتربة راسخة .ويظهر أن هذه احلظوة
ال تعرف نموا بل وال تعرف استقرارا ،وإنام هي آخذة يف التناقص ،ومرد
ذلك ،فيام نرى ،إىل عدة عوامل نذكر منها:
* حرص بعض األساتذة عىل تكسري السياج بينهم وبني طلبتهم متأثرين
باآلراء والنظريات الغربية احلديثة يف الرتبية ،ناسني واقعنا املعيش ،متحللني
من القيم األخالقية والدينية.

* متلق أساتذة آخرين للطلبة حتت تأثري تكوينهم الضعيف ،وقرب
عهدهم بالتعليم ،مما جيعلهم خيرسون احرتام الطلبة هلم ألن األستاذ الضعيف
ال مكانة له يف أعينهم ،وإذا سايروه للحصول عىل نقط مرتفعة يف االمتحان،
فإهنم ال خيفون ازدراءهم له حني يأمنون خماطر االمتحان.
* تقارب يف السن بني األساتذة وبني طلبتهم جيعل الطلبة غري الناضجني
يعبثون ويشاغبون ويتندرون ،ويصعب التغلب عىل هذه الفوىض إذا كانت
شخصية األستاذ مهزوزة ،وال تكفي املعلومات الصحيحة ،وال املحارضات
املمتازة لرد الطائشني إىل رشدهم.

* تغلب احلس التجاري واالستغاليل عند بعض األساتذة :ويتجىل يف
إرغامهم طلبتهم عىل انتقاء كتب ومطبوعات مقابل أثامن باهظة ،وليت األمر
يقف عند هذا احلد ،ولكنه يتجاوزه إذ يرفض هؤالء األساتذة املحرتمون
كتب املؤلفني اآلخرين تعصبا منهم آلرائهم ونظرياهتم امللفقة يف معظمها،
حماولني احلد من تطلعات الطلبة واطالعهم ،منتهكني حرمة األمانة العلمية،
ورشوط البحث العلمي.

وال يلبث الطلبة أن يلمسوا الفرق بني هزال املحارضات (املكتوبة)
التي حيملون عىل اقتنائها محال ،وما يرصفون عنه من معرفة قيمة يف
الكتب املحظورة ،وكثريا ما يفطن األذكياء منهم إىل كون أساتذهتم
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يقتاتون مما ينقلونه من تلك الكتب ،ويسلخون منها سلخا ألن تعطشهم إىل
املال وتسابقهم إىل جتميعه بكل وسيلة ال يرتك هلم وقتا وال جهدا كافيني لطرح
نظريات بديلة أو هضم ما هو موجود عىل األقل ،ويصدق هذا الوصف عىل
قلة قليلة من أساتذة كليات اآلداب واحلقوق خاصة.
* تسفل بعض األساتذة-مع األسف الشديد -واختاذهم من طالبات
الكلية حمظيات «وصاحبات» يقضون فيهن وهبن أوطارهم البهيمية اآلثمة،
ونظرا هلبوط املستوى اخللقي وانتشار الرذيلة بني الطلبة ،فإن الساقطات من
املحظيات يباهني بعهارهتن وجموهنن أمام زميالهتن وزمالئهن ،مظهرات ما
هلن من سلطة عىل األستاذ «املحرتم» فاحتات جمال املساومة.
* معاملة صنف من األساتذة لطلبتهم عىل أساس من انتامئهم السيايس
واحلزيب ،وينطبق هذا القول عىل الشيوعيني واالشرتاكيني .وتتفاوت درجات
الضغط قوة وضعفا وظهورا وتسرتا من أستاذ إىل آخر ،بحسب أقدميته يف
احلزب واحلركة ،وبحسب حذقه الوسائل الدعائية الرتغيبية منها والرتهيبية،
والضحايا يتكونون من الطلبة اإلسالميني ،وغري املنتمني.
واالشرتاكيون والشيوعيون كام هو معلوم يتقنون لعبة التدجني والتدجيل،
ويضعون خططهم بمهارة ال يستهان هبا ،وتنطيل حيلهم ليس عىل السذج من
الطلبة فقط ،بل وحتى مجوع من متوسطي الذكاء منهم ،غري أن هذا «التكتيك»
فضح يف السنوات األخرية ،فانفتحت أعني الطلبة عىل قسط مهم مما حياك هلم
ويراد هبم ،والفضل يف ذلك يرجع إىل فشل السياسة الشيوعية العاملية ،وإىل ما
بذله اإلسالميون من جهود للتوعية.
 .2الطلبة :خالصة املجتمع والنخبة املمتازة فيه ،عليهم يعقد
األمل يف اخلروج باملغرب من أزمته اخلانقة وهبم تناط مهمة النهوض
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بالبلد من سقطته اخلطرية ونومه الثقيل الطويل .وختتلف طبائع الطلبة
وأمزجتهم وميوهلم واهتامماهتم...اختالفات حادة تقرر عنف الصدام الذي
تشهده التجمعات والندوات املعقودة بني الفينة واألخرى يف مدرجات
الكلية ،وملحاولة فهم حقيقة التباين يف االجتاهات الفكرية والعقدية أحيانا
بني فصائل الطالب نبدأ بتقديم نظرة عن أهم الفوارق االجتامعية والسلوكية.
يشكل الطلبة الفقراء غالبية الطلبة ،والفقر يف اجلامعة ليس عامل توحيد
أو تأليف« ،وقد كاد الفقر أن يكون كفرا» ،وموقف الطلبة من ضيق وضعهم
االجتامعي يطبعه مدى إحساسهم ووعيهم بام «ورائيات» املشاكل ،بعضهم
عضه الفقر بنابه فأفقده حاسة التمييز بني املسؤول املبارش عن العرس،
واملسؤول غري املبارش ،ف َك َّن للجميع عداوة مدمرة ال يسلم من لظاها أحد،
وانطوى عىل حقده األعمى منتظرا الفرصة املالئمة لتفجريه ،وبعضهم اعترب
خالصه الوحيد يف الدراسة واحلصول عىل الشهادة ،فقطع صالته بزمالئه وبام
جيري من حوله ،وكرس كل وقته للمراجعة واحلفظ ،وخيتلف هذا الصنف
عن سابقه يف تبلد إحساسه ،فقلبه ال حيمل ال حبا وال كراهية ،وال يعنيه سعد
الناس أم شقوا ،ولكن الصنفني معا جيدان يف العمل ألن كال منهام عرف غايته
فسعى إليها بحامس.

* طائفة أخرى من الطلبة اختذوا من فقرهم دافعا للنجاح ،وقديام قيل:
«لوال أبناء الفقراء لضاع العلم» ،فهدفوا إىل حتسني وضع أرسهم اعرتافا
منهم بام لتلك األرس من أفضال عليهم ،وسبيلهم إىل رد اجلميل أو بعضه هو
التفوق يف الدراسة ،والشك أن هذه الطائفة قريبة إىل سبيل الرشد ألن عمق
إحساسهم بام بذلته أرسهم من تضحيات ،وحرصهم عىل رد اجلميل يفيض
بالرضورة إىل التخلص من األنانيات الضيقة ،وإىل التفكري يف مآيس أبناء البلد
قاطبة ،وتلك نقطة البداية يف طريق الوعي الصحيح.
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* طائفة أخرى من أبناء الذوات اعتربوا اجلامعة مرتعا خصبا لنزواهتم
وطيشهم ،فاستهرتوا وتبذلوا وبالغوا يف التامجن غري عابئني بالعواقب ،فهم
يقضون فرتة معينة وسط عامة الطلبة إرضاء لذوهيم ،مطمئنني عىل املستقبل
الذي أمنه ويؤمنه هلم آباؤهم ،والنجاح يف الدراسة ال يكون بالنسبة إليهم
مشكال أو عائقا.
وهذه الطائفة رغم قلة عددهم يشكلون خطرا حقيقيا عىل الطلبة املعوزين
من ذوي الدخل الضعيف ،فإما أن يرصفوهم عن دراستهم بإغراءاهتم
وصداقاهتم الكاذبة ،وإما أن يؤزموهم ويدفعوهم إىل مواجهتهم بعنف،
وذلك بعض ما هيدفون إليه بلعبتهم اخلسيسة ألن اخلارس احلقيقي لن يكون
سوى أولئك الطلبة الذين وقعوا يف الرشك .وأحسن سبيل فيام نرى لكرس
شوكة هؤالء الشياطني هو تقوية االلتحام بني اجلادين من الطلبة إلقامة
احلجة عليهم سواء يف أثناء إلقاء املحارضات ،حيث يكثر شغبهم وعبثهم ،أو
يف أثناء اللقاءات الطالبية لتدارس مشاكل الكلية .وال نرى مطلقا أن املواجهة
العنيفة حل مقبول ،بل إن اإلعراض عنهم وجتاهل سفاهتهم يؤديان ال حمالة
إىل إفشال خططهم ،عىل أن هناك قلة من أبناء املرتفني ال تستهوهيم ضالالت
أقربائهم يف املستوى املعييش ،فال يتوانون عن التشهري هبم واعتزاهلم ،ولكنهم
ال يكونون الرادع احلقيقي لشياطني اجلامعة ،وإن كان هلم دور يف احلد من
نشاطهم اإلبلييس.
وقد تنبه بعض حمرتيف السياسة يف بلدنا للواقع الطاليب الذي أرشنا إليه،
فشكلوا منظامت طالبية غايتها الظاهرة رعي مصالح الطلبة ،وغايتها اخلفية
تسخريهم كأداة للمساومة السياسية ضد منافسيهم ،فظهر االحتاد الوطني لطلبة
املغرب بشعاراته الرباقة اخلادعة (منظمة-طالبية-ديموقراطية-مجاهريية)،
وأخفى يف مبادئ األمر هويته .ولكن تعاقب األحداث أرغمه عىل كشف
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القناع ،فتحول مناضلو احلزب إىل خطباء وسط اجلامهري الطالبية ،وحتول
االحتاد إىل بوق نحايس للحزب ،ورضب حصارا شديدا عىل الطلبة املسلمني
وغري املنتمني.
وظهر االحتاد العام لطلبة املغرب كرافد من روافد حزب االستقالل،
وغايته الدفاع عن مصالح املورسين واألغنياء من أعضاء احلزب بني مجوع
طلبة اجلامعة ،ومل يدخر وسعا يف امتهان مطالب الطلبة وتبنيها ما دامت ال
تتعارض مع مراميه القريبة والبعيدة.

والرصاع بني االحتاد الوطني واالحتاد العام رصاع مصغر بني الشيوعية
والرأساملية عىل مستوى البلدان املتخلفة تستعمل فيه املفاهيم البالية التي
فقدت ملعاهنا مثل حقوق اإلنسان ،والطبقة املسحوقة ،ودكتاتورية الربوليتاريا
واالمربيالية ...وقد وجد االحتاد الوطني من يدعمه من أساتذة اجلامعة
املتحزبني واملتعاطفني مع التيار الشيوعي واالشرتاكي ،ولكن التصدع الذي
عرفه احلزب انعكس عىل االحتاد فربز املتشددون من اجلبهويني ثم القاعديني،
ثم شل نشاطه بعد اإلرضابات العشوائية املتكررة املؤيدة لنضال الرفاق
خارج جدران اجلامعة ،وبتدخل احلرس اجلامعي أو «اهلوكس» كام يتندر هبم،
أصبح االحتاد اسام بدون مسمى ،وأصبحت اجتامعاته وشعاراته رضبا من
العبث الصبياين ألن السلطات أحكمت املراقبة عىل حتركات قادته والبارزين
من أعضائه ،واستطاعت بوسائلها املعروفة أن جتعل من جل أعضاء االحتاد
صنائع وفية تتجسس عىل الطلبة بجرهم إىل مزايدات يف الشعارات ،وإىل
التنفيس الساذج عن مكبوتاهتم.

أما االحتاد العام فقد كشف القناع دون حياء منذ البداية ،فسار يف
ركاب املسؤولني حني تسلم احلزب نصيبه من املسؤولية احلكومية،
وشنع عىل معارضيه مواالهتم لألحزاب الشيوعية اخلارجية ومسخهم
لألصالة واإلنسية واملغربية .والواقع أن االحتاد العام مل يكسب
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تأييدا يذكر بني الطالب نظرا لتذبذب مواقفه والتواء برناجمه ،ومل ينل دعام من
األساتذة ألن «االستقاللية» مل تلق رواجا بينهم.
أما التيار اإلسالمي فامزال يتعثر يف البحث عن أسلوب مفيد لدعوة الطلبة
إىل الرجوع إىل اإلسالم أو الدخول فيه ،وعىل الرغم من كونه ال خيضع لتأثري
حزيب خارجي أو داخيل ،وال لتوجيه سيايس معني؛ فإن فعاليته مازالت ضعيفة،
والسبب يف ذلك راجع إىل انعدام الرؤية املوحدة بني الدعاة من الطلبة ،وقد
خفت -وهلل احلمد -حدة التنافر بني أفراد اجلامعات اإلسالمية ،ولكن شيئا
من التعصب للرأي واالعتداد املفرط بالذات مازال ساريا ،وطاملا أن مصالح
اجلامعة أو اجلمعية (اإلسالمية) توضع فوق كل اعتبار فإن فالحها غري متوقع.

ومما ينفر الطالب غري املنتمي  -جديدا كان أو قديام -من اإلقبال عىل
اإلسالم ،ما يراه من مظاهر العداوة والبغضاء بني تلك اجلامعات الداعية
مجيعها  -حسبام ترصح به -إىل كتاب اهلل وسنة رسوله ،ويبحث عن التآخي
والتسامح اإلسالميني فال جيد هلام أثرا إال يف االستشهادات اجلوفاء عىل
ألسنة اخلطباء ،فيكفر باجلامعات كلها ،وينكر الدين مجلة ،أو يكتفي بمامرسة
الشعائر التعبدية بعيدا عن كل اتصال باملتشدقني باإلسالم ،هذا إذا مل يسقط
يف شباك التيار اإلحلادي العلامين.

وإذا كان االختالف يف الرأي بني رؤساء اجلامعات اإلسالمية واردا
يف غياب النص الرشعي القاطع ،فإن االتفاق عىل ما قطع بصحته
واجب ،وال خيتلف مسلامن يف وجوب الصالة ،ولزوم أدائها يف وقتها،
واملسجد بيت اهلل جتتمع فيه جسومهم وأرواحهم ،وحري بالطلبة
املسلمني أن جيعلوا من مساجد الكليات بيوتا للتصايف والتآخي ،فال
يشعر الوافد اجلديد إال بالسكينة املخيمة ،فتنرشح نفسه جلو األلفة بني
املصلني ،ويرتاح سمعه لعبارات السالم واألخوة التي يتبادلوهنا ،ولن
يغيب عن وعيه الفرق اهلائل بني الصخب املشتعل يف أندية الشيوعيني
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وامللحدين ،والطمأنينة اإليامنية السائدة بني املسلمني.

وإذا استعمل الطلبة املسلمون وسائل الدعاية املرشوعة من ملصقات
وجرائد حائطية ونرشات داخل املسجد ،فإن هدفهم األسايس جيب أن
يكون التعريف باإلسالم كبديل للنظريات والفلسفات املهرتئة التي يلوكها
الشيوعيون والرأسامليون عىل السواء ،وإذا ثارت ثائرة أعداء اهلل وأحسوا
باخلطر الذي يشكله عليهم التيار اإلسالمي وطلبوا النزال ،فإن الدعوة اهلادئة
واملجادلة بالتي هي أحسن ،والرتفع عن الكالم البذيء من أمىض األسلحة
التي ينبغي أن يواجه هبا لغطهم وجعجعتهم.
والتميز الذي يلح عليه أعضاء اجلامعات اإلسالمية من حسناته أن يظهر
عيوب املالحدة وهتافتهم ،فإذا حتول إىل انزواء وتقوقع فقد جاذبيته ،وليس هناك
أي تعارض بني التميز والتشبث بالدين احلنيف ،وبني احلوار الرزين املتفتح.

نعم ،إذا سمع اإلسالميون آيات اهلل يكفر ويستهزأ هبا ،فال عذر هلم يف
جمالسة الكفرة واملستهزئني حتى خيوضوا يف حديث غريه ،وهلم أن يدعوهم
إىل الكف عن هبتاهنم إذا رأوا من بعضهم عالمات املروءة.

وإذا أثر عن اإلسالميني يف صفوف الطالب ُب ْعدهم عن الفحش،
وحبهم للنظام ،وكراهيتهم للفوىض ،والتزامهم اآلداب واألخالق الفاضلة،
وتفوقهم يف الدراسة ،وحبهم الشديد للنظافة ،وفهمهم الدقيق للواقع
املعيش ،وحرصهم عىل االحتاد ،ونبذهم للفرقة ،واجتناهبم للعنف؛ فإن
التميز املنادى به البد أن يكون له أثره البليغ يف نفوس أعدائهم أنفسهم ولو
بعد حني .فليحرص قادة اجلامعات اإلسالمية عىل نبذ خالفاهتم جاعلني من
اجلامعة بيئة مناسبة ،ومنطلقا لتوحيد الكلمة والرؤيةَ ﴿ ،و ُق ِل ا ْع َم ُلو ْا َف َس َ َيى
ُون﴾ (سورة التوبة.)105 ،
اللُّ َع َم َلك ُْم َو َر ُسو ُل ُه َوا ُمل ْؤ ِمن َ
وضع الطالبات يف الكلية :تكون الطالبات نسبة مائوية تربو
عىل العرشين باملائة ( ) 20%وهذه النسبة رغم قلتها عامل أسايس
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يف تعكري اجلو الدرايس وتلويثه ،بل هي عامل أسايس يف تلويث املجتمع
بكامله أخالقيا وسلوكيا ،وال ختتلف فصائلهن وعقلياهتن عن فصائل
وعقليات الطلبة الذكور الذين سبق احلديث عنهم.
فهناك نوع من الطالبات الفقريات اللوايت وصلن إىل اجلامعة بعد كفاح
مرير ،وينتظر اآلباء واألقارب منهن الكثري؛ فمنهن من قويت إرادهتن
وصحت عزائمهن ،فتفانني يف اجلد واملثابرة مرجئات كل تفكري يف الزواج إىل
ما بعد التخرج -وهن قلة قليلة ،-ومنهن من ضعفن أمام املغريات والوعود
اخلادعة عىل ألسنة حمرتيف الغواية يف الفاسدين ،فارمتني يف محأة الرذيلة غري
مباليات «والنساء قليالت عقل ودين».

ونسبة الغنيات أو «مستورات احلال» من الطالبات أعىل من نسبة الطلبة
لذلك كثر فيهن التجاهر باخلالعة.

وملظاهر اخلالعة يف مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية قصة يطول رشحها،
ومل ال نجهر باحلق فنقول إن بلدنا كسب سمعة سيئة يف املجتمع الدويل
عامة والعريب خاصة؟ فصار أمراء البرتول وصعاليكهم يتعطشون إىل قضاء
ليال ماجنة يف فاس (مدينة العلم واحلضارة) أو الدار البيضاء وماخورها
الشهري «عني الذئاب» (الدار البيضاء العاصمة التجارية والصناعية حيث
تزدهر جتارة األعراض وتروج صناعة امللذات اآلثمة) ،ومل تسلم مدينة
مغربية واحدة من هذا الوباء الفتاك ،وأصبحت األسامء الرباقة -واملغرب
مشهور هبا -مثل عروس األطلس ،وجوهرة املغرب ،وعروس الشامل...
عالمات عىل تنوع التخصصات يف التهتك والفجور ،فللفاسيات طعمهن،
وللمراكشيات لوهنن ،ولألطلسيات مذاقهن ،ويا صائد اللذات ،أسعد
وامرح فاملغرب «مسلم» طوع بنانك! ويا أهيا املغريب «املسلم» ،مت بغيظك
أو ابتسم يف وجه ثري البرتول إذا سألك بلهجته الكرهية :هل عندك بنات أو
أخوات؟ وال تغضب فسؤاله بريء ألن ما يعرفه عن املغرب اجلميل املضياف،
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العريب األصيل ...الخ أنه بلد الديوثني واملتاجرين باألعراض ...وفيم
حديثنا عن األخالق والرشف العريب القديم ،ونحن حمتاجون إىل «العمالت
الصعبة» ،ونحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة؟

وهيون اخلطب إذا كان االنحالل اخللقي ناجتا عن جهالة ،ولكن اخلطب
يعظم حني يكون الفجور «مثقفا» «وجامعيا» وتلك قاصمة الظهر ،وقد اختذ
الشيوعيون من العنرص النسوي يف اجلامعة وسيلتهم الفعالة لنرش مبادئهم
املخربة« ،فاملناضالت» يعرضن عىل اجلموع عرهين وهتتكهن كدليل حي عىل
املدى الذي وصلت إليه حرية املرأة وتعاطي التدخني ورشب اخلمور والنوم
املشرتك ،وتبادل النكت الفاضحة عالنية مؤيدات قوية عىل استثبات املساواة
بني اجلنسني ال فرق فيها بني فتى وفتاة!
وإذا استعىص عىل املناضلني كسب ود أستاذ صعب املراس ،وذلك نادرا
ما حيدث؛ فإن الرفيقات «واملناضالت» يقمن باملهمة خري قيام ،وإذا ما أبدت
الفريسة بعض املامنعة أو شيئا من احلياء ،فإن املتخصصات يف التهكم منهن
ال يعدمن أسلوبا إلحراجه وجعله أضحوكة ،أو الستدراجه إىل الفخ بشتى
األساليب الشيطانية املتطورة ،وتشهد قاعات املحارضة ألوانا ال تعد من
املرسحيات التي يذهب األساتذة املساكني ضحية هلا ،وتلعب فيها الرفيقات
األدوار األوىل.

أما الطلبة اجلدد املجردون من سالح اإليامن ،والضعيفو اإلرادة فصيد
سهل وفري تتفنن «الرفيقات» يف العبث به ،ومتريغه يف أوحال اإلثم ،وقطع
صالته بسبل النجدة ،وهل ملد من املخدرات فكاك عنها؟!
يذهب الطلبة املغررون ضحية شهواهتم وأوهامهم وظنهم أن اقتناص
اللذات ال يكلفهم ثمنا ،بل خيل إليهم أن ذكاءهم « احلاد» يضمن هلم اقتناص
السالمة ،وال يتبينون فداحة خطئهم إال بعد أن خيرسوا دينهم ودنياهم،
ويصلوا إىل منطقة الالعودة ،فينخرطوا يف سلك الفساد .والواقع أن خطة
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إفساد األجيال السائرة يف طريق العلم -وباألخص النابغني منهم -خطة
صهيونية عاملية ال ختفى إال عىل العاشني عن ذكر الرمحن ،وجذورها ضاربة يف
جمتمعاتنا ،ويزيدها السفهاء من قادتنا جتدرا وتأصال ،واجلامعة مكان مالئم
جدا إن مل يكن األنسب عىل اإلطالق لنرش بذور الرش والفساد حتت ستار
العمل واستقالل الشخصية واكتامهلا.
ونكف عن رضب أمثلة ناطقة ملا وصل إليه التبذل يف األحياء اجلامعية
حيث خيتلط الطلبة بالطالبات ،ويتزاورون خلسة إن خشوا مواجهة
اإلسالميني ،وعالنية وجهارا إن أمنوا مفاجأهتم .والطلبة اإلسالميون هم
املانع والرادع الوحيد أمام موجات االنحالل« ،واإلدرايون» يساعدون
السفلة واملنحطني عىل ممارسة شذوذهم ودعاراهتم متذرعني بحرمة «احلرية
الشخصية» التي يكفلها النظام .نمسك عن رسد أمثلة ختدش حياء املتعففني،
وتؤذي أسامع مرهفي اإلحساس والطاهرين من طلبتنا مكتفني بتنبيه إخوتنا
إىل مواطن الفساد ليتجنبوا الوقوع فيها ،داعني اهلل بأن ال يكون للشياطني
عليهم سبيل .عباد الرمحن ال سلطان للشيطان عليهم ﴿ َو َم ْن َأ ْصدَ ُق ِم َن اللِّ
ِقي ً
ال﴾ (سورة النساء.)122 ،
وال تكتمل نظرتنا العجىل عن واقع العنرص النسوي يف اجلامعة بدون
التعريج عىل أخواتنا الطالبات املسلامت ،فقد بدأت بعض النقط البيضاء يف
الظهور وسط هذا الظالم احلالك ،ورصنا نرى بعض األخوات املتحجبات
يسجلن حضورهن اإلجيايب ساعيات إىل إيقاف املد االنحاليل ،وال ننكر أن
دورهن مازال مهمشا نظرا لواقع التيار اإلسالمي اخلجول الذي أرشنا إليه
آنفا من جهة ،ونظرا لتحالف قوى الرش ضد ظاهرة احلجاب وما يتصل هبا
من جهة ثانية.
وبام أن االلتحاء (اختاذ اللحية) تكليف قبل أن يكون ترشيفا أو
تزيينا جمردا بالنسبة للذكور من إخوتنا امللتحني ،فإن التحجب (اختاذ
احلجاب) تكليف أيضا بالنسبة ألخواتنا امللتزمات ،وإذا تركنا جانبا
سخافات املومسات من الشيوعيات اللوايت يقلدن «األخوات»
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استخفافا ومتاجنا ،وتركنا حتايل بعض عديامت احلياء من صائدات األزواج؛
فإن احلجاب مازال مل يؤد الدور املنتظر منه ألن األخوات تقوقعن واعتزلن
ساحة الدعوة مكتفيات بالتفرج عىل خمازي املائعات وامللحدات.

ومما يؤسف له حقا أن مردودهن الدرايس هزيل وال يساعدهن عىل بذ
منافساهتن من بعض «املناضالت» ،وينطبق هذا احلكم عىل بعض اإلخوة
امللتزمني من ذوي اللحي الذين تكاسلوا وتوانوا وتركوا املجال فسيحا
ألعدائهم (وال مفر لنا من استعامل هذه اللفظة) ،فتعالوا وتعاظموا وشمتوا
هبم ،وكادت إحدى نظرياهتم تنترش بني عامة الطلبة ،وهي أن أصحاب اللحي
قليلو الفطنة والذكاء ،دراويش.
وال عذر لألخوات يف مخوهلن وختاذهلن ،وال نقبل منهن اختاذ احلشمة
والوقار ذريعة ومربرات لفشلهن .وارتقا ُء سلم العلم واملعرفة ،واكتساب
اخلربة الواسعة ،واحلصول عىل أعىل املعدالت يف االمتحانات ال تصطدم
باحلياء ،وال تتعارض مع الوقار واحلشمة .وكام أملعنا إليه سابقا فإن دماثة
اخللق ،وقوة الشخصية ،والتفوق يف الدراسة ،والتمسك بتعاليم اإلسالم من
أمىض األسلحة يف يد اإلسالميني ضد منازليهم ،ال فرق يف ذلك بني اإلخوة
واألخوات.

 .3املقرر :يشكو الطلبة مجيعا بدون استثناء من طول املقررات وتشعبها
وعدم مالءمتها لرشوط احلياة ،وعدم استجابتها للواقع املعيش ...وللمقررات
عالقة وثيقة باألساتذة إذ يشاركون يف وضعها ،ويمتحنون الطلبة فيها .ومع
أن دور األستاذ اجلامعي خيتلف عن دور األستاذ يف التعليم الثانوي ،فإن
تأثري األستاذ اجلامعي يف طلبته قوي سلبا وإجيابا ،فكثريا ما نلمس إعجاب
الطلبة باألساتذة األجانب وطرقهم يف التوجيه ،وقد نلمس اإلعجاب نفسه
باألساتذة املغاربة الذين يدرسون نفس املواد ،ولكن الطول املفرط يف مقررات
معينة يوجد نوعا من التوتر الشديد ،ويعرتف األساتذة أنفسهم أو جلهم بأن
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غزارة املواد تربو عىل إمكانية االستيعاب لدى الطلبة ،ولكن عالج املشكل
ليس بأيدهيم ،فقد ربطت عجلتنا بعجلة الغرب ،وقر مسؤولونا أو أذعنوا
مكرهني ملا قرره «السادة» ،وال حيلة لنا يف األمر ،فإذا شكا سادتنا من مرض
أو أزمة عصبنا رؤوسنا وتأملنا ألملهم ،وإذا عانينا نحن من أزمة أو حلت
بنا ضائقة مل نلق منهم إال اللوم والتقريع الشديد خلروجنا عن احلدود التي
رسموها لنا ،والقرد لن يظل إال قردا ولن يصبح يوما ما نجارا.
وعالوة عىل طول املقررات ،فإن الوقت املخصص هلا ال يسعها مما يلجئ
األساتذة إىل االكتفاء باإلشارات العابرة والغامضة حميلني طلبتهم عىل مراجع
ال قبل هلم هبا نظرا الرتفاع ثمنها وصعوبة ما اشتملت عليه ،وجيد الطالب
نفسه أمام صعوبات مجة ال تكفي جتربته املحدودة يف تذليلها.
فاملنحة أو «املحنة» كام تواضع الطالب عىل تسميتها ال تكفي مطلقا
لسد احلاجات الرضورية ،وغالبا ما تلتهمها «املواصالت» والتدخني وما
يسد به الرمق ،وال يفضل منها للكتب إال النزر اليسري .وقد ازداد الوضع
سوءا بعد خصم نصفها ،فلم تعد تكفي إال لرشاء بعض الكتب األساسية،
وينتظر -وسياسة التقشف القاسية يف طريقها إىل التطبيق -أن حتذف املنحة
كليا ،وينتظر يف املستقبل القريب أن يدفع الطالب مصاريف الدراسة ألن
جمانية التعليم حسبام يؤكده املسؤولون بذخ ال قبل للحكومة به ،ويرضبون
األمثلة بالدول املتقدمة التي يسدد فيها الطلبة مصاريف الدراسة ،ويمسكون
عن مقارنة الدخل الفردي يف املغرب بالدخل الفردي يف تلك الدول ،ونفس
املغالطة يلجأ إليها املسؤولون احلكوميون حينام يتحدثون عن البطالة يف
أمريكا وفرنسا ،،مع أن ما يتقاضاه العاطل هناك يفوق ما حيصل عليه العامل
أو املوظف يف بلدنا ،وال عربة بالفرق يف مستوى املعيشة ألن ما شهده بلدنا من
غالء شبيه جدا بام تشهده دول أوروبا ،وحتليل الوضع االقتصادي ينكئ جراحا
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مازالت دماؤها تسيل .فلنؤجل تناول هذا املوضوع إىل مناسبة أخرى بحول
اهلل.
يعجز كثري من الطلبة عن االستفادة الصحيحة من الكتب واملراجع ألن
مستواهم اللغوي واملعريف عموما ضحل هزيل ،وقد تظافرت عدة عوامل
عىل إجياد هذا النقص اخلطري منها :حرص الدولة أو اجلهاز احلكومي
عىل استعامل لغتني يف التدريس ،وال تفسري لذلك سوى متسكها الشديد
بالسياسة االستعامرية ،وحفاظها عىل مكاسب النخبة املثقفة من أبناء
الذوات ،وثقافتهم غربية حمضة وال متت إىل لغتنا أو عقيدتنا بصلة ،ومنها
خشية مسريي األمور من طغيان الشخصية اإلسالمية العربية ألن يف ذلك
تعرية وفضحا لتهافتهم املجنون عىل التمسح «باألسياد» والتامس بركاهتم،
ومنها هتديد األسياد بقطع كل عون إذا مل تطبق «تعليامهتم حرفيا».
وال يملك الطلبة القدرة عىل اإلفادة من املراجع ألن الفرق كبري بني
ما تلقوه يف الثانوي ،وما يطالبون به يف اجلامعة ،فقد تعودوا أن يقلدوا
أساتذهتم يف كتاباهتم وأقواهلم ،وحتى يف طريقة تفكريهم تقليدا فرديا خاليا
من التدبر ،بينام يطالبهم أساتذهتم اجلدد باالعتامد عىل أنفسهم ،وباستعامل
مناهج يف البحث تكشف عن ملكاهتم ومواهبهم اخلاملة ،وتنشطها من
عقاهلا ،ولكن ما يزودوهنم به من إرشادات وتوجيهات يقرص عن حتقيق
هذه الغاية ،وقد يكون األساتذة خملصني جادين يف عملهم ،ولكن طرقهم
يف التبليغ عقيمة ،فتنقطع الصالت العلمية بينهم وبني طلبتهم ،وقد يبالغ
أساتذة آخرون يف السخرية من «بالدة» الطلبة ،وال يكلفون أنفسهم عبء
إزالتها والتخفيف منها ،فينشأ التنافر والتباغض ،ويزداد «البلداء» تبلدا،
أو حيدث مترد يعصف بجو الود والتعاطف الرضوري لنقل املعرفة واخلربة
من األستاذ إىل الطالب.
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وإذا حق لنا أن نتوجه بقليل من النصح إىل إخوتنا الطلبة للتغلب عىل هذه
العراقيل ،فإننا نحثهم قبل كل يشء عىل االستعداد النفيس لتقبل املفاجآت
غري السارة ،وقديام قيل« :كل مصيبة تصيبني يف مدرسة الدهر وال تقتلني،
فهي قوة جديدة يل».

حذار من «سخونة الدم» ورسعة القلق! فهام عدوان لدودان إذا متكنا
من املرء أورداه موارد اهلالك ،وحذار من أساليب «الشحن» والتسخري التي
يامرسها «املتسيسون» لدفع البسطاء إىل سلوك الطرق املخوفة غري املأمونة!
داوموا عىل حضور مجيع املحارضات ،وعىل التزام حدود األدب اإلنساين
واإلسالمي ،وجتنبوا إغاظة أساتذتكم إرضاء لنزوات طائشة أو رغبات
جاحمة .أقلوا من النقد السطحي للوضع ،وال تصدروا األحكام اجلزافية.
قدروا املسؤولية املنوطة بكم ،واعلموا أن هفواتكم الصغرية معدودة من
الكبائر يف ميزان املجتمع ألنكم متثلون صفوة شباب هذه األمة ،وبكم
يرضب املثل األسمى إن كنتم قدوة صاحلة ،وعليكم تقام احلجة إن تدنيتم
وتسفلتم .اجعلوا من اجلامعة منارا للعلم تتطلع إليه األعني تقديرا وحتنى
عنده اهلامات إكبارا .ال تنهاروا حتت وطأة املشاكل ،وعاجلوها باحلكمة
فأنتم متلكون سالح املعرفة ،وإذ دب الوهن إليكم أنتم ،فمن يقوى بعدكم
عىل املواجهة!؟

لقد أغفلنا ذكر العديد من املضايقات التي تتعرضون هلا من صعوبة
يف احلصول عىل املأوى ،وشظف يف العيش ،وتعسف شنيع من طرف
اإلداريني...ومل نغفلها استهانة هبا ،ولكننا نتحاشى إثارة الفتن ودفعكم
أو جركم إىل معارك تكونون أنتم الطرف اخلارس فيها .ال تنسوا أن من بني
أساتذتكم من هيمه نجاحكم ،وهيتم بالدفاع عنكم من حيث ال تشعرون،
فال جتروا عليكم غضبهم.كونوا رصحاء يف تقويم فشلكم ،وال حتملوا
غريكم جريدته .وإذا تأكدتم من استحالة سلوك الطريق الذي اخرتمتوه،
فبادروا إىل تغيريه دون تردد .اعلموا أن احلياة يف اجلامعة ال متثل إال جزءا من
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احلياة العريضة بقسوهتا وتناقضاهتا ،فهيئوا أنفسكم الحتالل املركز الالئق
بكم بني مواطنيكم ،وإياكم واالستهتار!

وننتقل بعد هذا الفرش املوجز الذي نعتربه رضوريا إىل تقديم دليل بأسامء
الكليات املوجودة يف املغرب مع ما تشتمل عليه من شعب وختصصات ،ثم
نتبعها باملعلومات األساسية عن أهم املدارس واملعاهد العليا ليتسنى للطالب
بناء اختياره عىل أساس من الفهم الصحيح لنوعية الدراسة التي توفرها الكلية
أو املعهد املختار ،وليعي آفاق املستقبل الذي ينتظره بعد التخرج.
ونستهل هذا الدليل بتقديم نظرة عامة عن التقسيم اجلغرايف للجامعات
وما يتفرع عنها من كليات ،ثم ييل ذلك تقسيم جغرايف للمعاهد واملدارس
العليا ،ونعد إخواننا الطلبة باطالعهم عىل ما جيد من تعديالت عند توصلنا
هبا واستقرائها.
(أ) جامعة حممد اخلامس بالرباط :وتشتمل عىل الكليات التالية:
 .1كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
 .2كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
 .3كلية العلوم،
 .4كلية الطب والصيدلة (مازال فرع الصيدلة مل ير النور بعد رغم
الدعوة املتكررة).
(ب) جامعة حممد بن عبد اهلل بفاس :وتشتمل عىل كليتني اثنتني:
 .1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
 .2كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية.

(جـ) جامعة القرويني بفاس :وتتضمن
 .1كلية الرشيعة
 .2كلية األدب العريب (كلية اللغة العربية) بمراكش
 .3كلية أصول الدين بتطوان
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(د) جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء وتتفرع عنها كليتان اثنتان:
 .1كلية العلوم القانون واالقتصادية واالجتامعية،
 .2كلية الطب والصيدلة.
(ر) جامعة القايض عياض بمراكش :وكلياهتا:
 .1كلية العلوم،
 .2كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
 .3كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
(ز) جامعة حممد األول بوجدة وكلياهتا:
 .1كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
 .2كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.

ولبعض اجلامعات السالف ذكرها ،معاهد تابعة هلا نرجئ ذكرها إىل حني
التعرض للمدارس العليا واملعاهد.
*كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية :يوجد حلد اآلن باملغرب أربع كليات
موزعة عىل الشكل التايل (كام سبقت اإلشارة إليه :الرباط ،فاس ،وجدة،
مراكش (وقد خترج أول فوج من هذه الكلية يف هذه السنة).
واملفروض أن تتوفر كل جامعة عىل العدد األسايس من الكليات الستيعاب
خمتلف شعب الباكالوريا ،ولكن التخطيط الذي ينهجه املسؤولون ال يسمح
عىل املدى القريب -بتوفري العدد الكايف من الكليات واملعاهد ،والظاهر أنالتخطيط املتبع مل يقدر حجم االحتياجات بام يلزم من دقة ،فوقع يف سياسة
ارجتالية تساير املتطلبات العاجلة ،وللضائقة املالية التي يعرفها املغرب دخل
مبارش يف التقليص من عدد الكليات ،وهلذا الوضع عالقة مبارشة طبعا
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بسوء احلالة االقتصادية التي يمعن املسؤولون يف تأزيمها بتغافلهم املقصود
عن االلتجاء إىل احللول اجلذرية.
ختتص كلية اآلداب بتكوين الطلبة احلاصلني عىل الباكالوريا (الشعبة
األدبية املزدوجة ،وشعبة اآلداب العربية ،والشعبة األصيلة) ،ويدرسون املواد
األدبية واللغات والعلوم اإلنسانية ملدة أربع سنوات ،وتنقسم الدراسات إىل
ثالثة أسالك ينتهي كل سلك منها بشهادة خاصة:
* السلك األول :ومدة الدراسة فيه سنتان حيصل بعدمها املتخرج عىل
الشهادة اجلامعية للدراسات األدبية (برصف النظر عن نوع الشعبة).
* السلك الثاين :وتستمر الدراسة فيه أيضا سنتان تتوجان باحلصول عىل
إجازة مناسبة للتخصص والشعبة التي اختارها الطالب (إجازة يف األدب
العريب أو الفرنيس أو األملاين أو يف االجتامعيات).

* السلك الثالث :تنقسم الدراسة فيه إىل مرحلتني :مرحلة أوىل يوجه
فيها الطالب نحو البحث العلمي اهلادف ،وتستمر الدراسة مدة سنة كاملة
حيصل بعدها عىل شهادة الدروس املعمقة ،وما زال نوع الدارسة الذي يتلقاه
الطالب أو يوجه إليه دون املستوى املطلوب كيفيا ،إذ أغلب ما يضيفه إىل
خربته السابقة واملحصل عليها طيلة سنوات اإلجازة ال يزيد عىل متطيط بعض
املواد املختارة قصد اإلحاطة بجزئياهتا ،وهو هدف طيب لو عزز بدروس
عملية مفيدة متكن الطالب من إجادة التعامل مع املادة من حيث تصنيف
املصادر واملراجع ،وطريقة حتضري البحث وجتميع خيوطه ،ثم تقسيمه إىل
عنارصه األساسية.

ومرحلة ثانية يشتغل فيها الطالب بإعداد مذكرة حتت إرشاف أستاذ خمتص
قصد نيل «دبلوم الدراسات العليا» أو دكتوراه السلك الثالث.
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ومن حق الطالب احلاصل عىل هذه الشهادة أن يعد أطروحته لنيل
«دكتوراه الدولة» تبعا للشعبة التي اختارها يف األصل ،وإعداد األطروحة
يعتمد عىل البحث الدقيق املنظم ،وتربز فيه املؤهالت والقدرات التي يتميز
هبا الطالب (األستاذ) وترشحه الحتالل مقعده املحرتم كمدرس ناجح يف
الكلية.

وينبغي التنبيه إىل كون غري احلاصلني عىل الباكالوريا بإمكاهنم ولوج كلية
اآلداب بعد نجاحهم يف االمتحان الذي تنظمه وفق برنامج معمد مسبقا،
ويودع املرشحون طلباهتم مع الوثائق قبل شهرين من تاريخ االمتحان.
شعب كلية اآلداب )1( :اللغات احلية واآلداب:

أ -األدب العريب خيتار الطالب عالوة عىل اللغة األساسية (العربية) لغة
ميتة كالعربية والفارسية ،ومتثل املواد األدبية (األدب العريب بعصوره املختلفة
وجماالته املتعددة من حضارة وشعر ونثر) ،وتستمر الدراسة ملدة أربع سنوات.
ب -اللغة واألدب الفرنسيان :تشكل اللغة الفرنسية يف هذه الشعبة اللغة
الرئيسية ،ويلزم الطالب بأخذ دروس يف اللغة العربية باإلضافة إىل لغة تكميلية
خيتارها ،وتطول الدراسة أربع سنوات بالنسبة للسلكني األول والثاين.

جـ -اللغة واألدب اإلنجليزيان :جيرب الطالب عىل دراسة اللغة العربية
كلغة ثانية بعد االنجليزية (لغة الشعبة) ،وخيتار لغة تكميلية عالوة عىل
اإلنجليزية والعربية.

د -اللغة واآلداب اإلسبانيان :الثقافة العربية إلزامية واللغة اإلسبانية هي
لغة الشعبة ،ويتلقى هبا الطالب جل الدروس ،وخيتارون لغة ثالثة إضافية،
وما زال السلك الثالث يف اإلسبانية مل ينظم بعد.

__  32  

هـ -اللغة واألدب األملانيان :شعبة حديثة العهد ،وختضع لنفس النظام
الذي ختضع له الشعب السابقة من حيث مدة الدراسة وتعدد اللغات.

واملالحظ أن كل الشعب جتري عىل طلبتها امتحانات يف اللغة العربية
وآداهبا ،برصف النظر عن شعبة األدب العريب التي تتخذ العربية لغتها
األساسية ،واملالحظ أيضا أن اللغة اإلضافية (االختيارية) هي نفس اللغة
األجنبية التي اختارها التلميذ يف املرحلة الثانوية وامتحن فيها يف الباكالوريا،
ومن الصعب عليه أن خيتار لغة خمالفة مل يسبق له أن درسها فيام قبل ،خاصة
أن االمتحان فيها إجباري.
( )2العلوم اإلنسانية:

أ -الفلسفة وعلم النفس وعلم االجتامع :تشتمل هذه الشعبة عىل ثالث
ختصصات هتيمن الفلسفة عليها مبدئيا ،وإن كان اختيار الطالب يميل
تدرجييا نحو العلوم احلديثة كعلم النفس وعلم االجتامع ،ويتحدد االختيار
بصفة هنائية بعد السنة الثانية نظرا ألمهية املراجع باللغة األجنبية ،ويفكر
املسؤولون يف حرص اختيار التخصص منذ السنة األوىل ،وقد أثارت شعبة
الفلسفة مشاكل ممضة «لإلداريني» ،إذ خترج منها أفواج من املجازين عجزوا
عن احلصول عىل عمل ،وانضموا إىل طوابري العاطلني (من املثقفني).
ب -التاريخ واجلغرافيا :تسري الدراسة يف هذه الشعبة عىل نفس الطريقة
يف شعبة الفلسفة من حيث اختيار مادة التخصص واللغة التكميلية.

شعب كلية احلقوق  :تشتمل كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتامعية (كلية احلقوق) عىل ثالث شعب متميزة :العلوم القانونية،
والعلوم االقتصادية ،والعلوم السياسية ،وتشرتك الشعب كلها يف مواد قانونية
واقتصادية أساسية رغم االختالف النوعي املوجود بني شعبة وأخرى.
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أ -شعبة العلوم القانونية :تدرس فيها املواد باللغة العربية والفرنسية
حسب االختيار ،وهتيأ اإلجازة يف ظرف أربع سنوات؛ سنتان للسلك األول،
وسنتان للسلك الثاين .ودروس السلك األول مشرتكة ،والغاية منها تزويد
الطالب بمعلومات قانونية أساسية تؤهله الجتياز أحد فرعي الدارسات
القانونية املوجودة باملغرب؛ القانون العام ،والقانون اخلاص.
فرع القانون العام :يرمي إىل تكوين أطر تستجيب حلاجيات اإلدارة
والقطاعات الشبه العمومية ،وتدرس فيه مواد القانون الدويل العام ،واملالية
العامة ،والقانون اإلداري.
فرع القانون اخلاص :يتلقى فيه الطالب تكوينا يؤهله للمشاركة يف
اجلهاز القضائي ،ولتلبية حاجيات القطاع اخلاص يف اخلدمات الترشيعية،
وترتكز الدراسات حول القانون املدين ،والقانون اجلنائي اخلاص ،والرشيعة
اإلسالمية ،واملسطرتني املدنية واجلنائية.
ب -شعبة العلوم االقتصادية :يتضمن مقررها مواد مثل االقتصاد السيايس
واملحاسبة ،واملالية العامة ،واللغة املستعملة أساسا هي الفرنسية ،ويسهل عىل
التلميذ احلاصل عىل الباكالوريا شعبة االقتصاد ،وباألحرى شعبة العلوم
الرياضية أن يتابع دروسه فيها ألن مستوى الدراسة ما يزال بسيطا إذا ما قيس
بام يقابله يف الدول املتقدمة كفرنسا مثال.
وتضمن اإلجازة يف العلوم االقتصادية حلاملها االختيارات التالية:

 )1اقتصاد التنمية  )2االقتصاد العام والسياسة االقتصادية  )3العالقات
االقتصادية الدولية  )4اقتصاد املرشوع (اقتصاد املؤسسة).

وحتدد االختيارات يف بداية كل سنة قبل التسجيل ،وتقبل تبعا
لالحتياجات.
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جـ -شعبة العلوم السياسية :تدرس فيها املواد باللغة العربية أو الفرنسية،
وترتكز عىل القانون والعلوم السياسية بوجه عام ،ويداوم الطالب عىل تلقي
املواد اآلتية طيلة الدراسة وهي :القانون الدستوري ،القانون الدويل العام،
القانون اإلداري ،تاريخ الفكر السيايس.
شعب كلية العلوم :تستمر الدراسة بصفة عامة يف كلية العلوم ملدة أربع
سنوات عىل غرار ما رأينا يف الكليات األخرى ،وتقسم السنوات األربع عىل
الشكل اآليت:

(أ) شعبة الرياضيات والفيزياء :السنتان :األوىل والثانية يدرس فيهام
الطالب مادة الرياضيات والفيزياء ،وابتداء من السنة الثالثة خيتار إما
الرياضيات وإما الفيزياء ،فإذا اختار الرياضيات وجب عليه دراسة املواد
الرئيسية التالية :الرياضيات ،امليكانيك ،الفيزياء ،أما املواد االختيارية مثل
الرياضيات اخلالصة والرياضيات التطبيقية ،فامزال تدريسها غري حاصل،
وإذا اختار الفيزياء درس هبا املواد املتعلقة هبا للحصول عىل اإلجازة يف
الفيزياء انطالقا من كون صل هذه الشعبة جيمع الفيزياء والكيمياء.
(ب) شعبة الفيزياء والكيمياء :السنتان األوىل والثانية يدرس من خالهلام
الفيزياء والكيمياء ،وابتداء من السنة الثالثة يتخصص إما يف الفيزياء فيحصل
عىل إجازة فيها ،وإما يف الكيمياء ليحرز عىل إجازة فيها ،واملواد األساسية يف
الفيزياء هي :الفيزياء النووية ،فيزياء األجسام الصلبة ،واإللكرتونيك ،ويف
الكيمياء :الكيمياء العضوية ،والكيمياء املعدنية.
واملالحظ أن طالب شعبة الرياضيات والفيزياء يمكنه أن يتخصص يف
الفيزياء شأنه شأن طالب شعبة الفيزياء والكيمياء ،وذلك بعد نجاحهام يف
السنتني األوىل والثانية كل يف إطار شعبته.

(جـ) شعبة البيولوجيا (علم األحياء) واجليولوجيا :هييئ الطالب هبذه
الشعبة إجازته يف خالل أربع سنوات ،وهي نفس املدة التي يقضيها الطالب
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عادة للحصول عىل اإلجازة يف أي كلية من الكليات ،وال يملك إمكانية تغيري
الشعبة ألهنا ال تتغري ،فيحصل عىل إجازة يف البيولوجيا واجليولوجيا ،وترتكز
الدراسة هبا عىل اجليولوجيا ،والكيمياء ،وعلم اإلحصائيات ،والبيولوجيا
العامة.
وللطلبة الراغبني يف إمتام دراستهم العليا أن حيرضوا مذكرة لنيل الدبلوم
يف الرياضيات أو الفيزياء ،أو الكيمياء أو البيولوجيا ،وهلم طبعا أن حيرضوا
أطروحاهتم لنيل دكتوراه الدولة.
وتقبل كلية العلوم احلاصلني عىل الباكالوريا العلمية :شعبة الرياضيات
والعلوم التجريبية أو أي شهادة تقنية تعادهلام ،واحلاصل عىل اإلجازة يف كلية
العلوم بإمكانه العمل يف حقل التعليم الثانوي أو أن يتخصص يف مدارس
املهندسني أو يف أحد فروع االتصاالت السلكية والالسلكية.
كلية الطب والصيدلة :ختتلف نوعية الدراسة هبا عن باقي الكليات
األخرى ،فمدة الدراسة هبا تصل إىل سبع سنوات ،وقد أنشئت هذه الكلية
لسد حاجة الدولة واملواطنني إىل األطباء والصيادلة ،وما تزال نسبة األطباء
العاملني ضئيلة جدا إذا ما قيست بأعداد املواطنني املحتاجني بصفة مستمرة
إىل العالج (طبيب واحد لعرشات اآلالف من املواطنني).

وتنشأ الصعوبة الكربى التي يعاين منها طالب كلية الطب من طول املقرر
وتشعبه ،ووفرة مواده وتداخلها ،ويتناقص أمله يف الفوز إذا صعد فكره يف
السنوات السبع التي عليه أن يقضيها سنة بعد سنة باذال أقىص جهده لتحصيل
الدروس ،متحسبا كل مفاجآت االمتحانات الشاقة ،وال يبدو التناسب
املطلوب بني التكوين الذي يفرتض حصول الطالب عليه وبني الوسائل
املتوفرة .وترد نسبة الرسوب املرتفعة خاصة يف السنة التحضريية إىل عاملني
اثنني :هبوط مستوى الباكالوريا ،وعدم تقدير الطالب ملؤهالته تقديرا دقيقا
موضوعيا.
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وتقبل كلية الطب كل حاميل الباكالوريا العليمة (شعبة العلوم التجريبية،
والباكالوريا املحصل عليها من التعليم الفرنيس صنف «د» بعد اجتيازهم
مباراة الدخول) ،وقد كثر احلديث حول ظروف هذه املباراة ،فمن قائل إن
أبناء العائالت «الكربى» وحدهم دون غريهم حيظون بالنجاح ،ومن قائل
إن األساتذة «أو اإلدارة» ختضع لضغوط مادية ومعنوية من «جهات» معينة،
ومن قائل إن املزايدات يف ثمن النجاح ال تعرف حدا.
وأيا كان مبلغ صدق الشائعات ،فإن الواقع امللحوظ أن نسبة الناجحني
هزيلة جدا ،وتلعب فيها الصدفة دورا بارزا.

وتنقسم الدراسة إىل مرحلتني :السنة التحضريية :وهي عبارة عن اختبار
مكثف مللكات الطالب العقلية والفكرية ،بوضعه مبارشة يف مواجهة املشاكل
التي ال مهرب لدارس الطب من مواجهتها ،وهتدف الكلية إىل تسليحه باخلربة
العلمية األساسية ،ووضعه يف بيئة أقرب ما تكون إىل متطلبات املهنة من قوة
جسمية وقدرة عىل التحمل ،وتعتمد الدراسة يف السنة التحضريية ( األوىل)
عىل التوسع يف الفيزياء والرياضيات والكيمياء.

وبعد اجتيازه املرحلة األوىل يدخل الطالب يف خضم الدراسات الطبية
احلقيقية ،فيدرس األمراض املختلفة دراسة علمية صحيحة ،ويدرس
حاالت املرىض ونفسياهتم ،ووسائل العالج بام فيها اإلسعافات األولية،
والعالجات الطويلة األمد ،وترتاوح الدراسة بني اجلانب النظري واجلانب
التطبيقي العميل الذي تتزايد فعاليته باطراد كلام ارتقى الطالب السلم مقرتبا
من املامرسات الفعلية للمهنة.

بعد مخس سنوات من الدراسة املتواصلة -بعد السنة التحضريية -يدخل
الطالب سنته السادسة حيث يكاد يقترص عمله عىل متابعة التداريب التطبيقية،
وينهي نشاطه الدرايس باجتياز امتحان يدعى «امتحانات املصحة» ،وحتضري
مذكرة قصد مناقشتها أمام جلنة من االختصاصيني ،فإذا نجح حصل عىل
لقب «دكتور يف الطب».
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وتلقن الدروس التطبيقية يف املراكز الطبية اجلامعية ،وبعد التخرج يمكن
للطبيب الناشئ اجتياز مباراة قصد الدخول يف سلك األساتذة املساعدين ،أو
قصد توسيع خربته ومعرفته يف املجال الطبي ،ويطلق عىل هذه املباراة «مباراة
الداخلية».
ويتم اختيار األطباء املساعدين من بني «الداخلني» الذين قضوا سنتني
عىل األقل هبذه الصفة ،عالوة عىل حصوهلم عىل شهادة التخرج (الدكتوراه يف
الطب) ،وخيتار األساتذة املساعدون بعد نجاحهم يف مباراة جترى عىل األطباء
املساعدين،،،
التعليم األصيل :يتكون من ثالث كليات ختضع إلدارة جامعة القرويني
بفاس والكليات الثالث هي :كلية الرشيعة بفاس ،كلية أصول الدين بتطوان،
وكلية اللغة العربية بمراكش ،باإلضافة إىل دار احلديث احلسنية.
(أ) كلية الرشيعة بفاس :تدرس لطلبتها مواد الرشيعة اإلسالمية والعلوم
املتصلة هبا مع بعض أوليات القانون الوضعي ،وحيصل املتخرجون عىل
إجازة ،ثم عىل دكتوراه اجلامعة أو «عاملية اجلامعة» ،وبعدها يعدون -إن
شاءوا -دبلوم الدراسات العليا يف الرشيعة أو دكتوراه يف القانون ( احلقوق).

(ب) كلية أصول الدين بتطوان :ال ختتلف هذه الكلية كثريا عن سابقتها إال
من حيث تركيزها عىل تدريس تاريخ الديانات والعلوم املرتبطة به ،وحيصل
املتخرجون منها عىل نفس الشهادات السابق ذكرها ،وبإمكاهنم إعداد دبلوم
للدراسات العليا يف دار احلديث احلسنية ،أو إعداد أطروحة لنيل دكتوراه
الدولة يف القانون.

(ج) كلية اللغة العربية بمراكش :ختتص بكل ماله عالقة باللغة العربية من
نحو ورصف وبالغة وأدب ،وأوليات اللغات السامية .وال خيتلف نظامها
اجلامعي عام رأيناه يف كلية الرشيعة.
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(د) دار احلديث احلسنية :ليست تابعة بصفة مبارشة جلامعة القرويني،
ويلجها الطالب احلاصل عىل اإلجازة من إحدى الكليتني السابقتني أو ما
يعادهلا بعد اجتياز مباراة الدخول ،وتستمر الدراسة هبا سنتني.

هييئ الطالب يف األوىل شهادة الدراسة العليا يف احلديث ،ويف الثانية
شهادة الدراسات العليا يف دراسة القرآن وخمتلف حتليالته ،واللغة الوحيدة
املستعملة هي العربية.

 -املدارس واملعاهد العليا-

إذا حاولنا إمجال أهم الفوارق بني املدارس واملعاهد العليا وبني الكليات
فإننا نسجل اآليت:

(أ) جترى عىل املرشحني للدخول اختبارات انتقائية ختتلف أسئلتها من
مؤسسة إىل أخرى.
(ب) تطول مدة الدراسة هبا نسبيا إذ ترتاوح بني ثالث سنوات وست.

(ج) ال يسمح للطلبة الراسبني بتكرار السنة ،خاصة يف املدارس العليا.

(د) تتابع التداريب باهتامم كبري ،مثلام تتابع األعامل السنوية (نوع من
الرقابة املستمرة).

(ر) تويل الدولة هذه املؤسسات اهتامما خاصا نظرا اللتزام الطالب
بالعمل معها بعد التخرج.
(ز) يأمن املتخرجون منها خطر البطالة ألن الدولة تضمن توظيفهم.

(هـ) خيضع الطالب لرقابة صارمة حيث حتىص عليه التغيبات،
ويزود بتكوين تطبيقي عميل متني .ونسبة الناجحني يف الغالب
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عالية ألن النظام الدرايس أشبه ما يكون بنظام الثانويات املمتازة.
التوزيع اجلغرايف للمدارس واملعاهد العليا باملغرب.

الرباط * :املعهد الزراعي :تابع لوزارة الفالحة
* معهد اإلحصائيات :التخطيط
		
* مدرسة الربيد :وزارة الربيد
		
* املدرسة املحمدية للمهندسني :جامعة حممد اخلامس
		
* املدرسة الوطنية اإلدارية :الوظيفة العمومية
		
* مدرسة علوم اإلعالم :التخطيط.
		
* املدرسة الغابية :الفالحة
سال:
البيضاء * :مدرسة األشغال العمومية :األشغال العمومية
* املعهد العايل للتجارة :التجارة
		
مكناس * :مدرسة الزراعة (الفالحة) :الفالحة
طنجة * :معهد السياحة :السياحة
مراكش * :مدرسة املعادن :املعادن
عىل الصعيد الوطني :املدارس العليا (لألساتذة) :الرتبية الوطنية
ونعرض بقليل من التفصيل لكل من املدارس واملعاهد آنفة الذكر.
 .1املدارس العليا للفالحة (الزراعة) :تعرف الفالحة ببالدنا أزمات
حادة بعضها راجع إىل العوامل الطبيعية (اجلفاف وانخفاض معدل
املياه اجلوفية ،)...وبعضها اآلخر راجع إىل بطء إجراءات اإلصالح
الفالحي وعدم فعاليتها ،مما يستوجب تكوين أطر فالحية ذات كفاءة
عالية تتدارك ما يمكن تداركه من أخطاء وهفوات عىل ضوء الفهم اجليد
لواقع الفالحة ببالدنا بعنارصه البرشية واألرضية (الرتبة) ،واملناخية
واملادية (اآلالت واألجهزة) ،وحماولة جعل هذا الواقع متطورا وقابال
ملسايرة واقع الفالحة يف البلدان املتقدمة ،أو تقليص اهلوة الفاصلة
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بينهام عىل األقل ،ومن ثم نشأت احلاجة امللحة إىل إنشاء مدارس فالحية عليا
خترج متخصصني يف خمتلف فروع الفالحة.
وتفتح هذه املدارس أبواهبا يف وجه محلة الباكالوريا شعبة الرياضيات
والعلوم التجريبية بعد اجتيازهم مباراة الدخول بنجاح ،وترتاوح مدة الدراسة
هبا ما بني أربع وست سنوات ،فيحصل املتخرج عىل شهادة اهلندسة التطبيقية
أو شهادة «مهندس الدولة» ،والعمل بالشهادتني مضمون بل واجب ألن
املتخرج التزم بوضع خربته رهن إشارة الدولة ملدة ال تقل عن ثامين سنوات.
وتتوفر املؤسسات الفالحية عىل داخليات جمهزة ،ومتنح طلبتها منحا
شهرية أعىل نسبيا من منح الطلبة اجلامعيني.
( )1مدارس تكوين املهندسني الفالحيني :مدرسة الفالحة والبيطرة
بالرباط ،واملدرسة الغابية بسال ،واملدرسة الفالحية بمكناس .ويلجها
حاملو الباكالوريا «العلمية» بعد نجاحهم يف مباراة الدخول ،ويقضون هبا
سنة حتضريية يتبني يف خالهلا نوع التوجيه املناسب لكل طالب ،مع املقاعد
الشاغرة يف كل فرع من فروع هذه املدارس:
 فرع املهندسني الفالحيني األطباء البيطريني املهندسني يف صناعة املواد الغذائية املهندسني يف األشغال القروية والطبوغرافية مهنديس املياه والغابات املهندسني يف االنتاج احليواين والنبايت(أ) مدرسة الفالحة والبيطرة بالرباط :تقبل الطلبة الناجحني يف السنة
التحضريية والراغبني يف متابعة دراساهتم يف ميدان الفالحة والبيطرة،
وتكنولوجيا التغذية ،ويف ميدان األشغال القروية والطبوغرافية.

يتطلب تكوين املهندسني الفالحيني ست سنوات موزعة عىل ثالث
أسالك :سنتان لكل سلك؛ يتضمن السلك األول منها السنة التحضريية ،وتقوم
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عىل دراسة الرياضيات والفيزياء والكيمياء ،يف حني تقوم السنة الثانية عىل
اكتساب معلومات مشرتكة بني الفالحيني والبيطريني ،وينبني السلك الثاين
عىل تكوين يف الفالحة العامة ،وال يرشع يف التخصص إال يف بداية السلك
الثالث لتهييء الشهادات التالية باملغرب أو خارجه:
 مهندسو األشغال القروية. مهندسو املياه والغابات -املهندسون الصناعيون يف التغذية الفالحية

وتنتهي الدراسات باحلصول عىل شهادة يف أحد التخصصات أعاله،
وبإمكان الطالب الطموح أن يواصل دراسته للحصول عىل دكتوراه الدولة
يف الفالحة.

تكوين األطباء البيطريني :يتطلب ست سنوات من الدراسة بام فيها
السنة التحضريية .ومقرر السنة الثانية مشرتك بني طلبة هذا التخصص
وطلبة الفالحة العامة ،ويرشع البيطريون -باعتبار املآل -يف أخذ دروس هلا
صلة وثيقة بتخصصهم يف املستقبل ،فيدرسون يف السنوات الثالثة والرابعة
واخلامسة العلوم اإلنسانية مثل علم االجتامع واجلغرافية ،وختصص السنة
السادسة إلنجاز أبحاث ميدانية قصد احلصول عىل شهادة «طبيب بيطري».

ويلزم الراغب يف احلصول عىل شهادة اهلندسة يف األشغال القروية
والطبوغرافية بعد اجتيازه السنة التحضريية بمتابعة نظام درايس يطول ثالث
سنوات ،حيصل يف أثنائها عىل معرفة طيبة يف املجال التقنني خاصة يف السنة
األوىل والثانية ،أما السنة النهائية فيوزع فيها العمل بني حتصيل الدروس
النظامية ،وإعداد مذكرة هناية الدروس ،وقد جترى األبحاث داخل املؤسسة
أو خارجها ،ويتلقى الطالب باإلضافة إىل اخلربة التطبيقية تكوينا نظريا ال
يستهان به يف مباحث العلوم ،ويندر أن تتاح نفس الفرصة لطلبة الفروع
األخرى.
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وخيضع الراغب يف إحراز شهادة اهلندسة يف تكنولوجيا التغذية الفالحية
لنفس النظام أعاله.
(ب ) املدرسة الغابية بسال :تقبل الطلبة الناجحني يف السنة التحضريية
(وهي سنة مشرتكة بني كل املدارس الفالحية) ،واحلاصلني عىل املعدل
السنوي طبعا ،وتستمر الدراسة هبا أربع سنوات بام فيها السنة التحضريية،
وختصص السنة الثانية لدراسة القواعد التقنية والعلمية األساسية ،ومتكن
السنة الثالثة الطالب من تعميق معرفته لتقنيات التجهيز اهلادفة إىل حتسني
املجال الغايب والرعوي.

ويستفيد الطلبة يف هذه السنة من أبحاث وتداريب تطبيقية يسامهون يف
تنظيمها.

وحيصل الناجحون يف السنة الرابعة (املتخرجون) عىل شهادة اهلندسة
التطبيقية ،ويلتحقون هبيئة املتخصصني يف املياه والغابات ليسامهوا يف حتسني
الرتبية وإحياء األرايض (بعون من اهلل) وتوسيعها.

(ج) املدرسة الفالحية بمكناس :تقبل هذه املدرسة -مثل سابقاهتا-
الطلبة الناجحني يف السنة التحضريية ،وتستمر الدراسة هبا ثالث سنوات
أخرى ،ختصص السنة األوىل لتحصيل املبادئ األساسية يف الفالحية وإلجراء
تداريب تطبيقية ،وجتمع السنة الثانية ما بني التعليم النظري والعميل لتمكن
الطالب من إعداد شهادة التخرج يف هناية السنة الثالثة ،فإذا نجح أمكنه
االلتحاق بالقطاعات العمومية واخلاصة لالقتصاد الوطني.
( )2املدرسة املحمدية للمهندسني :من أهم وأشهر املدارس باملغرب
وهي تابعة جلامعة حممد اخلامس خالفا ملعظم املدارس التابعة لتكوين
األطر ،وقد أنشئت سنة  ،1958أي بعد سنة من إنشاء أول جامعة باملغرب،
وخترجت منها األفواج األوىل من مهنديس الدولة يف اهلندسة املدنية ،واهلندسة
امليكانيكية ،واهلندسة املعدنية ،واهلندسة الكهربائية ،يف ظرف وجيز.
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وقد اكتسبت شهرهتا الواسعة تلك ليس من أقدميتها فحسب ،بل من
التعديالت املتتابعة التي أدخلت عىل نظامها سواء من حيث املدة أو من حيث
خصوصية املواد التعليمية وتركيزها ،وتفرض املدرسة عىل طالبها رشوطا
تربز االتفاق احلاصل بينها وبني خمتلف القطاعات االقتصادية الوطنية التي
تعلق عىل املتخرجني آماال رحبة.

وباإلضافة إىل اإلدالء بالباكالوريا يف الرياضيات أو العلوم ،فإن الطالب
مطالب بتقديم سجله الدرايس الذي يثبت تفوقه يف املرحلة الثانية من التعليم
الثانوي (السلك الثاين) أو عدم قصوره عن بلوغ املعدل عىل األقل.
وتسري الدراسة يف املدرسة عىل نمط خاص ،بحيث ختصص السنة األوىل
والثانية لتعميق معرفة الطالب باملواد العلمية األساسية ،وهناك تقارب بني هذا
املقرر ومقرر كلية العلوم الرامي إىل تكوين الطلبة يف الرياضيات والفيزياء.
أما السنوات املتبقية فرتصد للتوجيه إىل التخصصات التالية:
 اهلندسة املدنية. اهلندسة امليكانيكية. -اهلندسة الكهربائية.

وتقسم السنة اجلامعية (هبذه املدرسة) إىل قسمني ،الستة أشهر األوىل
(ومتتد من فاتح أكتوبر إىل منتصف فرباير) ،والستة أشهر الثانية (ومتتد من
 16فرباير إىل  5يوليوز) ،وتسري التداريب بموازاة هذا التقسيم حيث جيري
الطالب ثالثة تداريب تطبيقية يف املعامل وخمتلف أوراش العمل ليتعرفوا عىل
ميادين العمل عن قرب ،وليتهيأوا ملهنهم املقبلة.

( )3مدرسة األشغال العمومية :تعنى هذه املدرسة العتيقة ذات
الشهرة الالمعة يف البيضاء ويف عموم املغرب بتكوين مهندسني
__  44  

تطبيقيني يف اهلندسة املدنية والكهرباء ،وبتكوين تقنيني ممتازين يف الطريان،
ومساعدين تقنيني.
ولولوج املدرسة يتعني عىل املرشحني إحراز الباكالوريا العلمية ،والنجاح
يف مباراة الدخول.

ويتمتع الطلبة بحق االختيار بني النظام الداخيل أو اخلارجي ،فاملدرسة
تكفلهام ،ويستغرق تكوين املهندسني التطبيقيني ثالث سنوات (السلك
العادي) تكرس السنة األوىل لتعميق اخلربة العلمية األساسية ،وتكرس
السنتان الثانية والثالثة للتخصص إما يف الكهرباء ،وإما يف اهلندسة املدنية،
ويؤمل إحداث ختصصات يف املستقبل القريب مثل :الطرق ،وإدارة األعامل،
واإللكرتونيك.
وباإلضافة إىل ما ذكر تعنى املدرسة بتكوين تقنيني ملراقبة حركة
املرور اجلوية ،وتقنيني يف االتصاالت الالسلكية اجلوية بواسطة الطريان،
واختصاصيني يف األرصاد اجلوية ،واملدة املعينة لكل من هذه التخصصات
سنتان اثنتان .والتسجيل يف املدرسة ممكن لتالميذ السنة السابعة علمي بعد
اجتيازهم مباراة الدخول بنجاح.
( )4مدرسة املعادن ،ومدرسة الصناعة املعدنية :توجد مدرسة املعادن
بمراكش ،وقد تسلمت نفس مهام املدرسة املعدنية بالرباط ،فأخذت تكون
بصفة خاصة مساعدين تقنيني يف التخصصات التالية :اجليولوجيا التطبيقية،
استغالل املناجم ،اهلندسة الكيميائية ،الكهرباء امليكانيكية واملعدنية.
وتقبل املدرسة محلة الباكالوريا العلمية الناجحني يف مباراة الدخول يف
حدود العدد الذي تسعه مقاعدها (ال تنظم مباريات الدخول إال إذا كان عدد
املقاعد الشاغرة أقل من عدد املرشحني) ،وتقبل أيضا طلبة السابعة علمي
بعد نجاحهم يف مباراة الدخول ليتخرجوا منها كمساعدين تقنيني.
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تستغرق الدراسة سنتني بالنسبة لكل من التكوينني ،ونظام الدراسة داخيل
وخارجي (مزدوج) ،وحيصل الطلبة عىل منح تتفاوت مقاديرها بتفاوت
التخصص .إىل جانب مدرسة املعادن هناك مدرسة األستاذية يف التعدين،
وتوجد ببوجنيبة (قرب خريبكة) ،ويدخلها التالميذ احلاصلون عىل مستوى
السنة السابعة من الثانوي بعد اجتيازهم مباراة الدخول ،والتالميذ املحرزون
عىل الباكالوريا العلمية (بدون مبارة) ،ومدة الدراسة أربعة وعرشون شهرا
( ،)24ستة عرش منها خمصصة لتلقي الدروس ،والثامنية األخرية للتداريب.

وختضع املدرسة لوصاية املكتب الرشيف للفوسفاط الذي يؤمن للطلبة
منحهم نظري التزامهم بالعمل مع الدولة طيلة ثامين سنوات ابتداء من تاريخ
خترجهم.
( )5مدرسة علوم اإلعالم :من مراميها األساسية ختريج وثائقيني
(متخصصني يف الوثائق) ،وقيمي اخلزانات ،وربائديني مكلفني (باألرشيف).
وما يزال هذا امليدان يعاين من فقر كمي وكيفي.
وال ختتلف رشوط االنتساب إىل املدرسة عام تشرتطه املدارس التي سبق لنا
التعريف هبا ،غري أن مجيع شعب الباكالوريا دون متييز مقبولة (هذا باإلضافة
إىل مباراة الدخول).
تطول الدراسة هبا أربع سنوات مقسمة إىل سلكني :ثالث سنوات للسلك
األول ،والرابعة للسلك الثاين .وتقترص السنتان األوىل والثانية من السلك
األول عىل دراسة اقتصاد اخلزانات وعلوم اإلعالم ،ويتم التخصص يف السنة
الثالثة يف الربائد ،واخلزانات ،أو التوثيق.

أما السلك الثاين (السنة الرابعة أو السلك العايل) فيصعد إليه
املحرزون عىل شهادات التخصص املذكورة أخريا إذا هم نجحوا يف
امتحان الدخول ،ويقبل يف هذا السلك أيضا املهندسون واملجازون،
وطلبة املدرسة غري احلاصلني عىل الشهادة إذا أثبتوا أهنم اشتغلوا يف إدارة
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عمومية أو شبه عمومية طيلة أربع سنوات متتابعة ،وتكفيهم ثالث سنوات
من األقدمية إذا كانوا حاصلني عىل شهادة التخرج من املدرسة ،وجترى عىل
اجلميع مباراة الدخول .واهلدف من هذا السلك أن يدعم التكوين ويتممه،
وأن يفتح آفاق التخصص.

( )6املدرسة الوطنية لإلدارة العمومية (املدرسة اإلدارية) :أقدم مدرسة
(عليا) عرفها املغرب إذ أنشئت سنة  ،1948ورشعت يف تكوين أطر اإلدارة
املركزية منذ ذلك التاريخ ،ويرتكز التكوين يف هذه املدرسة عىل ترسيخ احلس
اإلداري والروح اإلدارية لدى الطالب (التلميذ) املدعو بعد قضائه أربع
سنوات هبا إىل العمل يف خمتلف القطاعات اإلدارية التابعة ملختلف الوزارات.
ويبقى اهلدف الغائي هلذه املدرسة هو ختريج أطر عليا تعمل يف الوظيفة
العمومية ،وحيصل املتخرجون حاليا عىل شهادة مترصف مساعد.

وتنقسم الدراسة هبا إىل ثالثة أسالك :يلج األول منها احلاصلون عىل
الباكالوريا بعد نجاحهم يف مباراة الدخول ،كام يلجه املوظفون املنظمون يف
السلم السابع واملتوفرون عىل أقديمة مخس سنوات فيه عىل األقل ،وال جيد
هؤالء املوظفون صعوبات تذكر يف التأقلم مع نظام املدرسة الذي يذكرهم
بنظام اإلعداديات (الكوليجات) والثانويات (الليسيات القديمة).

ويعنى السلك الثاين بالتخصص يف امليادين التي تعرف عليها التالميذ
(الطلبة) يف السلك (األول) ،وهي شبيهة بشعب كلية احلقوق مثل شعبة
العلوم القانونية وشعبة العلوم السياسية.
ويتلقى الطلبة دروسا نظامية عادية من أساتذة جامعيني وموظفني سامني
يف أغلب األحيان ،وتواكب هذه الدروس أشغال تطبيقية ،وتداريب سنوية،
وتداريب بمناسبة هناية الدراسة.
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ويلزم الطالب بتقديم مذكرة (بحث) شبيهة بام يقدمه طلبة السنة الرابعة
من كلية احلقوق ،ويعني املتخرجون يف املصالح التي أبرموا معها عقدة الثامين
سنوات.

ويقبل الطلبة املتخرجون يف السلك العايل بعد قضائهم أربع سنوات عىل
األقل بصفتهم موظفني مرسمني ،وال تستمر الدراسة بالسلك العايل أكثر من
سنة ونصف (ثامنية عرشا شهرا) يقدم بعدها الطالب مذكرة يف موضوع يقع
عليه اختياره باتفاق مع األساتذة املرشفني ،فإذا وفق صعد إىل السلم احلادي
عرش ( ،)11ويوجد تطابق من حيث التخصص بني السلكني العادي والعايل.

( ) 7املدارس العليا لألساتذة :انتهى العمل بالنظام القديم للمدارس
العليا لألساتذة يف سنة  ،1981وبدال من االقتصار عىل املدرسة العليا
(العتيقة) بالرباط ،وفرعها يف فاس ،تقرر مبدئيا أن تنشأ مدرسة عليا يف كل
مدينة ،وما زال هذا «احللم» مل يتحقق.

تقبل املدرسة -دون مباراة -كل احلاصلني عىل الباكالوريا ،املحرزين عىل
معدالت مرضية خاصة يف الشعب التي يرغب املرشحون يف االنتساب إليها.

تدوم الدراسة أربع سنوات ال يسمح فيها للطالب بالتكرار أكثر من
مرة واحدة مع مالحظة أن من كرر السنة األوىل مرتني يقىص من املدرسة
هنائيا ،ومن كرر سنتني متفاوتتني عني أستاذا مؤقتا بدون وضعية يف انتظار أن
يستكمل ما ينقصه من سنوات.
ويتلقى التلميذ (الطالب) يف السنة األوىل والثانية تكوينا نظريا عاما تطبعه
هيمنة التخصص املختار ،دون إغفال التكوين التكمييل يف اللغة واحلضارة
اإلسالميتني.

ويستفيد الطلبة من تكوين تطبيقي عميل يف السنتني األخريتني حيث يسند
إليهم تدريس سنوات السلك الثاين من الثانوي بمعدل ساعة يف األسبوع عىل
األقل حتت إرشاف األستاذ املختص.
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ويطالب الطالب يف السنة الرابعة بتحضري بحث (مذكرة) يقدمه يف آخر
السنة بعد مراجعة األستاذ املرشف.
ويتقاىض الطلبة منحا (رواتب) ترتاوح بني  1000درهم و 1300درهم،
ويتخرجون بصفتهم أساتذة للسلك الثاين حسب مادة التخصص ،ويلتزمون
بالتدريس يف املدارس احلكومية مدة ال تقل عن ثامين سنوات.
واألصل يف نظام التعليم هبا أنه داخيل ،وبإمكان الراغبني يف «اخلارجية»
أن يقدموا طلبا لإلدارة .وقد أحدث باملدرسة سلك ثالث يضم الناجحني
املتفوقني من اخلرجيني.
( )8املعهد الوطني لإلحصاء :يكون املساعدين التقنيني واملهندسني
اإلحصائيني ،ويشرتط يف األوائل أن يدلوا بشهادة متابعة الدروس بالتعليم
الثانوي طيلة ست سنني ،ويف األواخر أن يدلوا بالباكالوريا العلمية.
ويشبه التعليم املتبع نظام التعليم الفالحي ،ومن حق التالميذ أن خيتاروا
بني النظامني الداخيل واخلارجي ،وحيصلون عىل منح ،ويلتزمون بالعمل مع
الدولة مدة ثامين سنوات بعد التخرج.
يقيض املساعدون التقنيون باملدرسة سنتني ،ويقيض هبا املهندسون
اإلحصائيون ومهندسو التحليل اإلعالمي ثالث سنوات ،يف حني ال يمكث
هبا املربجمون أكثر من سنة.
وقد نظم سلك ثالث لتكوين املهندسني اإلحصائيني االقتصاديني،
والطلب ملح عىل املتخرجني ،يتسابق فيه القطاعان العام واخلاص.
( )9املعهد العايل للتجارة بالدار البيضاء :أحدث سنة  1971لتلبية
حاجة القطاع اخلاص خاصة ،ثم العام من األطر اإلدارية (تسيري املؤسسات
التجارية)...
وقد بطل العمل بنظام السنة التحضريية ،وأصبح الرشط األسايس هو
التوفر عىل الباكالوريا العلمية واجتياز مباراة الدخول ،وبام أن عدد املقاعد
قليل فإن اكتساب تكوين علمي مكثف مطلوب.
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للطلبة االختيار بني «النظام الداخيل» واخلارجي ،وتستغرق الدراسة يف
السلك العادي أربع سنوات يتلقى الطالب يف خالهلا تكوينا يدور أساسا
حول املالية واألسواق التجارية ،والقانون التجاري واملحاسبة ،واالقتصاد،
والعلوم اإلنسانية ،وختصص السنة األوىل للتكوين العام والتعرف عىل
تقنيات اإلدارة ،أما السنة الثانية فتكرس لتعميق اخلربة املكتسبة يف علم اإلدارة
(القانون ،االقتصاد ،الوسائل الكمية عموما) وختصص السنة الثالثة لتهيئ
الطالب للتمرس بوظائف (املؤسسات واإلنتاج ومراقبة اإلدارة واملالية)،
ويقترص دور السنة الرابعة عىل تأصيل اخلربة املكتسبة وتعميقها.
ويف هناية كل سنة دراسة يكلف الطالب بتقديم بحث يعزز التدريب
التطبيقي.
ويقبل يف السلك العايل لإلدارة الطلبة احلاصلون عىل شهادات عليا،
وكذلك األطر العليا يف اإلدارات العمومية واخلاصة ،ويطالب التالميذ
القدامى بأقدمية ثالث سنوات أسوة بتالميذ املدرسة اإلدارية بعد التخرج
من السلك العادي.

( )10املعهد العايل للصحافة :يلجه الطلبة احلاصلون عىل الباكالوريا أو
شهادة تعادهلا ،بعد النجاح يف مباراة الدخول ،وترتب الدراسة عىل أساس
سلكني اثنني ،تستغرق الدراسة يف األول منهام سنة واحدة يف التكوين العام
قصد اكتساب مهارة يف التحرير.
وتطول الدراسة بالسلك الثاين ثالث سنوات قصد تكوين رؤساء أقالم
يف امليادين اآلتية :اإلعالم ،التاريخ ،اجلغرافية ،علم االجتامع ...الخ.

ويتحدد اختيار التخصص يف السنة الثالثة وقت جتذير املعارف املحصل
عليها سابقا يف جماالت الصحافة املكتوبة واملسموعة ،وتسلم الشهادة بعد
مناقشة مذكرة هناية السنة.
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ويمكن اعتبار الصحافة مهنة صاحلة جلميع الكفاءات ،إذ مل يعد حميطها
حمصورا يف الكتابة وحدها ،والبد لطالب هذه املهنة من تكوين عال (ولو
قصري األمد) قبل احرتافها ،جيمع فيه بني عمق املعرفة واتساعها .والشك أن
العمل يف اإلذاعة والتلفزة ،واإلحلاق الصحفي يتطلب ثقافة ودارية كبريتني؛
«املستجوبني» بفتح
ألن كسب احرتام اجلمهور وثقته من ناحية ،وكسب ود
َ
الواو (األشخاص الذين جترى معهم لقاءات إذاعية أو صحفية أو تلفزية)...
عىل اختالف أمزجتهم يستوجبان مهارة وتكوينا وخربة غري عادية.
( )11املعهد العايل للسياحة :يتزايد االهتامم بالسياحة بشكل مطرد
وتوليها بعض الدول-كاملغرب -اهتامما خاصا ملا هلا من تأثري يف االقتصاد
والتنمية .وال تقترص السياحة عىل الفنادق وما يتصل هبا فقط ،بل إهنا آخذة يف
االمتداد إىل كل القطاعات احليوية .واالستقبال ،وعرض البضائع واألشياء
السياحية ،وتوسيع الدعاية للبلد؛ صارت علام له أصوله ومعارفه .غري أن
ما يالحظ أن احلرص عىل كسب عطف السواح يتجاوز كل احلدود الدينية
واألخالقية ،فتحولت بعض الفنادق واملناطق السياحية إىل مواخري وأوكار
للفساد حتت مرأى ومسمع السلطات املسؤولة التي ال ترتدد يف «الرضب عىل
أيدي خمريب االقتصاد الوطني» من دعاة الفضيلة وحفظ ماء الوجه .و
إذا سلمنا جدال بأن للسياحة -كام نعهدها يف بلدنا -دخال وفريا عىل
الدولة ،فإن اخلسارة التي جتلبها ال تعوض ،والرشخ الذي حتدثه يف قيمنا
ومثلنا وأعراضنا وديننا ال يمكن إصالحه أو تداركه ،مادام الوضع كام ذكرنا.
وال مفر لطالب املعهد السياحي من قبول ما تفرضه «السياحة العرصية
املتطورة» من طقوس وقواعد ،ويف مقدمتها إشعار السائح بأنه بني أهله
وذويه ،ومتلق رضاه بأي ثمن!
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يشرتط املعهد عىل الراغبني يف دخوله احلصول عىل الباكالوريا ،واجتياز
مباراة ،وتستمر الدراسة به سنتني ،والتفكري جاد يف إحداث سلك عال.

( )12املعهد الوطني للربيد :خيتص بتكوين املهندسني التطبيقيني
واملساعدين التقنيني يف االتصاالت السلكية والالسلكية ،ويقبل الجتياز
مباراة الدخول التالميذ احلاصلون عىل الباكالوريا ،والتالميذ غري احلاصلني
عليها إذا أثبتوا دراسة سبع سنوات يف التعليم الثانوي.

ومدة الدراسة باملعهد أربع سنوات بام فيها السنة التحضريية يتخرج
بعدها التالميذ (الطلبة) مهندسني يف نقل اإلشارات ،أو االتصاالت التلفزية
واإلذاعية.

				

واحلمد هلل رب العاملني

ملحوظة :اعتمدنا يف القسم الثاين من هذا الدليل عىل القوانني األساسية
للجامعات واملدارس واملعاهد العليا ،وعىل ما أمدنا به إخوتنا الطلبة من
معلومات طيبة ،وعىل «دليل الطالب املغريب» الذي تولت نرشه بالفرنسية
«الرشكة املغربية للنارشين املتحدين».
وأملنا أن نوفق إىل تقديم دليل موسع ،ومنقح ،ومفصل ،يف وقت الحق
بإذن اهلل ،وعىل اهلل االتكال.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

اجلهاد يف أفغانستان يا أمة اإلسالم !

أخي املسلم ،هل خلوت بنفسك يوما تسأهلا :من أنا؟ وإىل أين أسري؟
وكيف أسري؟ شقاوة أن يسري اإلنسان ال يعرف إىل أين! وتعاسة أن يميض
كسهم بال هدف! آنذاك تسمع نداء الفطرة يناجيك ويقول« :أنت خلق من
خلق اهلل».
نعم ،لكنك مسلم عليك مسؤولية تبليغ اإلسالم للناس عامة ،وقبل ذلك
وأهم من ذلك جيب عليك أن حتب وتؤازر وتعني باملك ونفسك إخوانك ،إهنا
أمانة ،وما أدراك ما األمانة! فضالل أن يعرف اإلنسان وال يسلك ،وجحيم
أن ينافق الناس وهم تراب فان ،وخيون من ائتمنه.

أخي املسلم ،أمانة اجلهاد يف سبيل اهلل قائمة يف رشق أرضك اإلسالمية،
إخوانك األفغان محلوا -وحيملون -نصيبهم من هذه األمانة ،إهنم يقاتلون
العدو وجها لوجه بعد ثالث سنوات من اهلجوم الرويس مل يستطع التقدم
ولو خطوة واحدة نحو األمام ،وبدأت حماوالت االحتواء للعمل اجلهادي.
إهنا فرصة ثمينة لتحمل نصيبك ببذل املال والكلمة والوقت يف سبيل إنقاذ
أرضك وإخوانك.

عار عىل املسلم أن يشمت بأخيه األعداء ،وأشد من ذلك أن يفرغ جعبته
يف ال يشء أو يضيع مهجته يف حترس أجوف!
اهنض ،أخي ،وكون جلانا إلعانة أفغانستان والتعريف بقضيتها اإلسالمية،
فإن مل تستطع فال أقل من أن تبعث بمسامهتك إىل بيت التمويل الكويتي حساب
 120الكويت ،أو إىل عبد السالم ياسني حساب بريدي  23279الرباط.
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