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صوت الطالب 

الثالث  وهو  الطالب«،  »صوت  مجلة  من  العدد  هذا  خصصنا 
وعملية   ،2021/2020 واجلامعي  املدرسي  للدخول  نوعه،  من 
التطرق  حتــاول  التي  املــقــاالت  من  ثلة  عبر  بعد،  عن  التعليم 

الدخول  تعترض  التي  والصعوبات  والتحديات  اإلشكاالت  ألهم 
التي  االستثنائية  الظرفية  هــذه  يف  خاصة  احلــالــي؛  اجلامعي 

ببالدنا.  19  - كوفيد  لفيروس  مهوال  انتشارا  تعرف 

ــوت  ــن مــجــلــة »ص ــدد م ــع ال نــســتــعــرض يف هـــذا 
الطالب«:

ملا  ــك  وذل احلــالــي؛  اجلامعي  الــدخــول  انــطــالق  حــول  مــقــاالت 
بالذات،  السنة  من  املرحلة  لهذه  قصوى  أهمية  من  فصيلنا  يوليه 
واإلدارية  البيداغوجية  املشاكل  من  ملجموعة  مرادفة  باعتبارها 
أساسية  محطة  أيضا  وألنها  التسجيل،  أثناء  الطالب  تعيق  التي 
وتاريخه  مببادئه  املغرب،  لطلبة  الوطني  باالحتاد  للتعريف 
التي  الطبقية  املخططات  وأهداف  خبايا  لكشف  وكذا  املشرف، 

التعليم. قطاع  تستهدف 

دراسة أجراها فصيل طلبة اليسار التقدمي يف شهر ماي املاضي 
حيث  بعد،  عن  التعليم  من  األولــى  التجربة  اعتماد  مت  بعدما 
املستجد،  التعليم  هذا  ونتائج  ومعيقات  إشكاالت  ألهم  تطرق 
طرف  من  العملية  لهذه  قصوى  أهمية  من  إيالؤه  يتم  ملا  خصوصا 
يف  وخاصة  احلضوري،  التعليم  عن  بديال  تكريسها  حملاولة  الوزارة 
تراعي  ومستلزمات  شروط  توفير  دون  الوبائية،  الظرفية  هذه 
يتم  أنه  إلى  إضافة  الطالب؛  بني  الفرص  وتكافؤ  االنصاف  مبدأي 
يتم  التي  واملخططات  القوانني  يف  إستراتيجيا  عليها  الرهان 
وخاصة  التعليم،  قطاع  مستوى  على  الدولة  طرف  من  تنزيلها 
الــرؤيــة  والــتــكــويــن،  للتربة  الوطني  )املــيــثــاق  العالي  التعليم 

..إلخ(. البكالوريوس  نظام  اإلستراتيجية، 

املنبثقة  املتابعة  جلنة  منسق  الوايف،  محمد  الرفيق  مع  حوار 

االحتاد  مقر  معركة  حول  الثاني  التشاوري  الوطني  اللقاء  عن 
واملراحل  املعركة  تبلور  بوادر  يتناول  حيث  املغرب؛  لطلبة  الوطني 
فتحتها،  الــتــي  الــوحــدويــة  النضالية  واآلفـــاق  عرفتها  الــتــي 
يتضمن  كما  حتقيقه.  مت  الذي  التاريخي  االنتصار  بعد  خصوصا 
وقضايا  التعليم  حول  األخرى  املقاالت  من  مجموعة  العدد  هذا 
الكاريكاتورية  الفنية  اإلبــداعــات  وبعض  عــام،  بشكل  الشباب 

الساخر. النقد  من  بنوع  التعليمية  املنظومة  تتناول  التي 

 كلمة العدد

فصيل  اها  أجر اسة  ر د
في  التقدمي  ر  اليسا طلبة 

تم  بعدما  الماضي  ي  ما شهر 
من  ولى  األ بة  التجر اعتماد 

ق  تطر حيث  بعد،  عن  التعليم 
ومعيقات  إشكاالت  ألهم 

التعليم  ا  هذ ونتائج 
، لمستجد ا
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التدريس عن بعد.. آلية لتكريس الطبقية

   يف ظل ما يعيشه العالم، وراء غباء وجشع اإلمبرياليات العاملية 
على  اخلاصة  ملكياتها  شبكة  توسيع  عبر  بنفسها  إال  تهتم  ال  التي 
الكادحني/ وعموم  العاملة  الطبقة  رأسهم  وعلى  الشعوب،  حساب 

ات، وأمام تفشي ما سمي ب “فيروس كورونا” - covid  19  -، الذي 
األمريكية  واإلدارة  الصني  بني  املتبادلة  لالتهامات  منبر  إلى  حتول 
أحد  اقتصاد  لتدمير   - البيولوجية  الحروب   - من  نوع  بكونه 

الدولتني.

الرأسمالية  ــدول  ال إتخدت  العاملية،  اجلائحة  هــذه  ــام  وأم    
واملواطنات  املواطنني  حلماية  اإلحترازية  التدابير  من  مجموعة 
حدافره،  بكل  التبعية  الــدول  ستتخده  ما  وهــذا  الفيروس،  من 
واملختلفة  واإلقتصادية  اإلجتماعية  شعوبها  وضعيات  متناسية 

املركز. دول  شعوب  لوضعية  متاما 

   وإذ نسلط الضوء هنا على بلدنا املغرب كبلد تابع لإلمبرياليات 
نفس  نهج  حيث  الفرنسية،  اإلمبريالية  حتديدا  وأكثر  العاملية 
يف  سقط  ولكنه  الفيروس،  مواجهة  يف  فرنسا  اتخذته  الذي  النهج 
سبيل  على  التعليم  قطاع  نأخد  اإلشكالية  هذه  ولتفسير  احملضور، 

املثال:

أسلوب قطعت فيه   - بعد  عن  التدريس   - التربوي  إن األسلوب     
طريقا،  له  يعرف  ال  الذي  املغرب  عكس  على  كبيرا  مسارا  فرنسا 
الطالب/ات  لتدريس  الدولة  اتخذته  الــذي  األسلوب  هــذا  وإن 
الطبقية  للفوارق  تكريس  إال  هو  ما  الفترة،  هذه  يف  والتالميذ/ات 

والفقراء. للكداح  واستنزاف 

أن  جيدا  سيعي  باملغرب،  التعليم  لواقع  اليوم  املتتبع  إن  إذ     
تسييد  أجــل  من  الطبقي،  نهجها  يف  ماضية  الــدولــة  أن  الــدولــة 
وإمنــا  التربوية  ومــقــرراتــهــا  مراجعها  عبر  فقط  ليس  اجلــهــل، 
أساسيات  مع  متاما  يتناقض  الــذي  املــعــارف،  تلقني  طريقة  عبر 
عملية  مركز  هو  التلميذ  أن  تعتبر  التي  التربية  بيداغوجيا 
مساعد  إال  ماهو  املدرس  وأن  املعرفة،  بإنتاج  املنوط  وهو  التعلم، 

املعرفة. اكتساب  لعملية  ومنشط 

يسمى  ما  تفعيل  إطار  يف  ورق  على  حبرا  أصبح  الكالم  هذا  كل     
 33 املادة  يف  مدرج  هو  كما  الرقمي،  التعليم  أو  بعد،  عن  بالتعليم 
على  سلبي  أثــر  من  األخير  لهذا  ملا   ،51.17 ــار  اإلط قانون  من 

عامة. بصفة  والتعليم  العمومية  املدرسة 

والتالميذ  الطلبة  معظم  بــني  كبيرا  تفاوتا  نسجل  حيث    
ــن حــيــث تــوفــرهــم عــلــى املــعــدات  و كــذلــك األطـــر الــتــربــويــة م
ذلك  يف  ضاربة  احملاضرات  إجناز  أو  الدراسة  ملتابعة  اللوجستيكية 
توفر  عدم  عن  ناهيك  الفرص،  تكافئ  ومبدأ  التعليم  يف  احلق  مبدأ 
التي  التعلم  منصات  إلى  الوصول  إمكانية  على  والتالميذ  الطلبة 
على  توفرهم  لعدم  ثــارة  واحملــاضــرات،  ــدروس  ال عرض  فيها  يتم 
على  توفرهم  عــدم  أخــرى  ــارة  وث الذكية،  والهواتف  احلواسيب 
للطلبة  تتيح  ال  التي  التلقني  سياسة  نهج  وكذلك  األنترنيت،  شبكة 
تالميذ  عن  ناهيك  التعلمية،  املــواد  إستعاب  إمكانية  والتالميذ 
الكهرباء  على  حتى  يتوفرون  ال  الذين  واجلبال  األرياف  وتلميذات 

للشرب. الصالح  واملاء 

التعليم  اقع  اليوم لو المتتبع  ن   إذ إ
ن  أ ولة  الد ن  أ ا  جيد سيعي  بالمغرب، 
الطبقي،  نهجها  فــي  ماضية  ولــة  الــد
فقط  ليس  الجهل،  تسييد  أجــل  من 
يــة  بــو الــتــر اتــهــا  ر ومــقــر اجــعــهــا  عــبــر مــر

رف المعا تلقين  يقة  طر عبر  وإنما 

سهيل بادي 



5
العدد : 3

 
صوت الطالب 

  اتخذت الدولة املغربية كغيرها من البلدان 
ملواجهة  اإلحترازية  التدابير  من  مجموعة 
فيروس كوفيد- 19 ومن ضمنها توقيف التعليم 
إلنقاذ  بعد  عن  بالتعليم  واستبداله  احلضوري 
هذا  يف  إجراءات،  عدة  معلنة  الدراسي،  املوسم 
التي  اخلاصة  املواقع  بعض  كاعتمادها  الصدد، 
أو  دروســهــم   متابعة  والطلبة  للتالميذ  تتيح 
واألمازيغية  كالرابعة  التلفزية  القنوات  بعض 
األسئلة  من  جملة  هناك  أن  غير  والرياضية. 
املتعلمة  الفئة  ــر  وأس العام  ــرأي  ال تــؤرق  التي 
تتوفر  هــل  ــي  وه ــراء،  ــ اإلج لــهــذا  متتبع  ــل  وك
حتتية  بنية  عــلــى  أســاســا  املــغــربــيــة  ــة  ــدول ال
تأطير  وبنية  وكوادر  وأطر  معلوماتية  وأجهزة 
اختيار؟   هكذا  باتخاذ  لها  تسمح  بيداغوجي 
الدولة يف قطاع  اتخذته  الذي  القرار  وهل هذا 
على  مبنيا  كان  باستماتة  عنه  وتدافع  التعليم 
اإلشكاالت  وأهم  ببالدنا  التعليم  لواقع  دراسة 
كسابقه  كان  أم  عليه؟  املطروحة  والتحديات 
بعيدا  اتخذ  بيروقراطيا  فوقيا  القرارات  من 
وطلبة  أساتذة  مؤطرين  من  املعنني  واقــع  عن 
موقع  وما  ومجتمع؟  أمورهم  وأولياء  وتالميذ 
قطاع  يف  التدابير  هذه  من  الطالبية  احلركة 

التعليم العالي حتديدا؟

مفهوم  حتــديــد  مــحــاولــة  ستتم  ــة  ــداي ب   
األسئلة  مناقشة  ستتم  ثم  بعد،  عن  التعليم 
من  انطالقا  عنها   اإلجابة  حملاولة  املطروحة 
يف  الــدولــة  اتخذتها  التي  ــراءات  ــ اإلج حزمة 

القطاع.

  التعليم عن بعد هو منهجية تستخدم فيها 
)حاسوب،  واملعلوماتية  التكنولوجيا  الوسائل 
الطباعة، مراسلة…( باعتبارها  هاتف، فيديو، 
املعلم  أو  امللقي  طرف  من  املعلومة  لنقل  وساطة 
)…( إلى طرف آخر هو املتلقي أو املتعلم، ويف هاته 
يف  جسديا  حاضرا  املتعلم  فيها  يكون  ال  احلالة 
معهد…(  مدرسة،  )جامعة،  التعليمية  املؤسسة 
مــحــددة،  رقــمــيــة  منصة  يف  تعليما  ويتلقى 
هذين  بني  فاصلة  مادية  مسافة  توجد  بحيث 
واملعلم.  املتعلم  أو  وامللقي  املتلقي  أي  الطرفني 
عن  التعليم  أسلوب  اعتماد  قبل  ويستدعي 
من  مجموعة  توفر  أن  الدولة  طــرف  من  بعد 
والضرورية  األساسية  اإلستباقية  التدابير 
املتوخات  أهدافه  بعد  عن  التعليم  يحقق  لكي 
القيم  وغرس  التربية  يف  املتجسدة  سواء  منه، 

واإلنسانية  والوطنية  واإلجتماعية  الثقافية 
واملهارات  املعارف  وتعلم  اكتساب  يف  املتجسدة  أو 
بني  ومن  الشغل؛  السوق  ولوج  أجل  من  األولية 
ما  والضرورية  األساسية  التدابيراإلستباقية 

يلي :

الــتــوفــر عــلــى بــيــداغــوجــيــة وديــداكــتــيــك 
يتناسبان والتعليم عن بعد.

يف  الهائلة  التغييرات  تستوعب  حتتية  بنية 
املعلومات. التكنولوجيا  مجال 

إجراءات تنظيمية من قبيل تشكيل فرق من 
أساتذة ومعنيني وخبراء يف هذا القطاع إلعداد 

املقرارات الدراسية املتعلقة بالتعليم عن بعد.

معلمني،  )أساتذة،  وكوادر  أطر  وتدريب  بناء 
مجال  حسب  ..كــل  وغيرهم  موظفني  ــدراء،  م
على  ــادرة  وق التقنية  من  متمكنة  اشتغاله(، 
عن  التعليم  طريق  عن  للمتعلم  املعلومة  إيصال 

بعد.

وجتهيزها  اإلليكترونية  املكتبات  توفير 
للمتعلم.

إنشاء جامعة إليكترونية للتعليم عن بعد.

للمعلم  الضرورية  واألدوات  األجهزة  توفير 
وخلق  بــعــد  عــن  التعليم  ملتابعة  وللمتعلم 

بينهما. تفاعلية 

وللمعلم  للمتعلم  األنترنيت  شبكة  توفير 
على حد سواء وباملجان   يعرف أن قطاع التعليم 
السياسات  بسبب  خانقة  أزمة  يعيش  ببالدنا 
هذا  يف  ــة  ــدول ال تسنها  الــتــي  النيوليبرلية 
للدولة،  الرسمية  اإلحصائيات  وحسب  القطاع، 

من  مجموعة  تشوبه  احلضوري  التعليم  فإن 
التعليم  عــن  ناهيك  ــات  ــراه واإلك اإلشــكــاالت 
هذه  من  بعض  نستعرض  أن  ويكفي  بعد؛  عن 
أنه  لنفهم  احلضوري  التعليم  يف  اإلحصائيات 
مكتبات  إليكترونية،  )جامعات  حتتية  بنية  ال 
)أساتذة،  بيداغوجي  تأطير  وال  إليكترونية..( 
الكوادر  من  وغيرهم  موظفني  مــدراء،  معلمني، 
التي لها تكوين يف هذا التخصص ( وال  واألطر 
وال  حاسوب…(  ذكي،  )هاتف  معلوماتية  أجهزة 

خطة تنظيمية )البرمجة، الهيكلة …( متوفرة 
لدى الدولة املغربية لتعتمد أسلوب التعليم عن 
بعد. فمن بني هذه اإلحصائيات نذكر أن عدد 
اجلامعات يف املغرب يصل إجماال إلى 23 جامعة 
الشراكة،  إطار  يف  و5  عمومية،  جامعة   12 منها 
فيما  خاص،  بتدبير  واحدة  وجامعة  خاصة  و5 
 1.009.678 إلى  للطالب  اإلجمالي  عدد  وصل 
والتكوين  ــاص  اخل العالي  التعليم  من  كل  يف 
هذا  ويقابل  اجلامعي  العالي  والتعليم  األطــر 
الكم الهائل من الطالب 20.829  أستاذ جامعي 
لتصل بذلك كل من نسبة التأطير البيداغوجي 
والطاقة  جامعي  أستاذ  لكل  طالب   194 إلــى 
اإلستعابية إلى 100 مقعد لكل 329 طالب، كما 
العدد  أن  إلى  املعطيات من جهة ثانية تشير  أن 
املتراوحة  املغربي  الشباب  لولوج فئة  اإلجمالي 
اجلامعي  للتعليم  سنة   23 و   19 بني  أعمرهم 
الشباب  من   75% أن  أي   25% يتجاوزنسبة  ال 
أنهم لم  أو  الدراسة  إما ينقطعون عن  والشابات 
اإلحصائيات  هذه  كل  إن   . نهائيا  بها  يلتحقوا 
التعليم عن بعد  أسلوب  أن اعتماد  حتيلنا على 

ال ميكن إال 

التعلمي عن بعد: تكريس للفوارق الطبقية
ورضب لتكافؤ الفرص 

سفيان النوري 
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صوت الطالب 

بعد  التعليم عن  ل  تتمة مقا
الطبقية  ق  ر ا يس للفو تكر

أن يساهم يف تقوية التفاوتات الطبقية؛ 
على  يتوفرون  الغنية  الطبقات  فأبناء 
التجهيزات املطلوبة يف كل مايتطلبه هذا 
الشعبية  الطبقات  أبناء  عكس  األسلوب، 
الذين ال يتوفرون ال على شبكة اإلنترنيت 
وال على األجهزة التي متكنهم من متابعة 
دروسهم عن بعد ناهيك عن أبناء املناطق 
على  حتى  يتوفرون  ال  الــذيــن  القروية 
تغطية  الكهرباء  املاء  الضرورية  اخلدمات 
وغيرها  والتلفزيون  اإلتصاالت  شبكات 
الدولة  تضرب  وبذلك  اإلحتياجات،  من 
الفرص  وتكافؤ  اإلنصاف  مبدأي  املغربية 
يف  حتترمها  أن  الدولة  على  يجب  التي   –
إن  احلائط.  عــرض   – التعلمية  العملية 
لم  اخلطوة  لهذه  إقــرارهــا  خــالل  الــدولــة 
التي  التدابيرالالزمة  بهذه  اهتماما  تولي 
يجب أن تتوفر قبل اعتماد أسلوب التعليم 
عن بعد، والتي وضعتها الدول التي حتترم 
نفسها نصب أعينها كأساس ومنطلقات يف 
اعتماد هذا األسلوب، بينما اجتهت الدولة 
شكليات  مجرد  اعتباراها  إلــى  املغربية 
نظرها  وجهة  مــن  األهــم  وأن  مــتــجــاوزة، 
وبأي  ثمن  بأي  الدراسي  املوسم  إنقاذ  هو 

وسيلة وال يهمها على حساب من.

  إن أقل ما يقال عن هذا التدبير الذي 

أنه  هو  التعليم  قطاع  يف  الدولة  اتخذته 
باقي  شأن  شأنها  فوقية  ارجتالية  خطوة 
القرارات والسياسات التي اتخذتها الدولة 
نظام   ،51.17 اإلطــار  )قانون  قبل  ذي  من 
أساسي  إلعتبار  وذلــك  البكالوريوس…( 
أو  ــو بــدراســة  لــم تقم ول الــدولــة  أن  ــو  وه
املعنية  الفئة  أوساط  يف  واحدة  إحصائية 
بتنفيذ هذه القرارات أي فئة الطلبة حول 
الصدد،  هذا  يف  واحتياجاتها  إشكاالتها 
وبالتالي فإن هذه الفئة هي املتضرر األكبر 
والسياسات  والقرارات  التدابير  هذه  من 
التي  هي  ــر  األم نهاية  يف  ألنها  املرجتلة 

حتصد نتائج هذه القرارات.

للحركة  املــــأزوم  الــواقــع  يسمح  ال    
السياسات  لهذه  تتصدي  بــأن  الطالبية 
األداة  وغياب  والتشرذم  التشتت  فواقع 
يجعل  مكوناتها  بني  والوحدة  التنظيمية 
قادرة  غير   – الطالبية  احلركة  أي   – منها 
هذه  وحقوق  مكتسبات  عن  الــدفــاع  عن 
الفئة ويضعها أمام فواهات كل املخططات 
مهمة  من  يجعل  الــذي  األمــر  التصفوية، 
وإعادة  الطالبية  احلركة  مكونات  توحيد 
مهمة  املغرب  لطلبة  الوطني  اإلحتاد  بناء 
لهذه  وتأجيل  تأخير  وكل  عنها  محيد  ال 
ما  إلى  التعليم  وبقطاع  بها  سيؤدي  املهمة 

ال يحمد عقباه.

أمامه  وانهارت  عيوبه،  وأظهر  الرأسمالي  النظام  كورونا  فيروس  عّرى 
النظم الصحية بالعديد من البلدان الرأسمالية، أما على مستوى البلدان 
تتصدى  أن  األنظمة  تستطع  فلم  افريقيا  شمال  بلدان  خصوصا  التابعة 
الصحي،  احلجر  حتت  ووضعها  للشعوب  الكرة  برمي  سوى  األزمــة  لهذه 
طفت  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن  فبعد  الهشة،  وضعيتهم  مراعاة  دون 
لم  التي   ) التهميش..  اجلوع،  الفقر،   ( املشاكل  من  مجموعة  السطح  على 
تبالي بها الدولة ولم تتفاعل معها تفاعال مسؤوال، بل استمرت يف حلولها 
الترقيعية التي ال ترقى ملستوى تطلعات الطبقة العاملة وعموم الكادحني.
التعليم،  ونخبوية  طبقية  تكريس  يف  الدولة  السياق  هذا  يف  استمرت 
مجانية  من  تبقى  ما  على  لإلجهاز  الهادفة  احملــاوالت  من  سلسلة  فبعد 
قانون  آخرها  كان   ،)  … االستراتيجية  الرؤية   ،01.00 قانون   ( التعليم 
ما  عن  املخزني  النظام  أعلن  الباكالوريوس،حيث  نظام  و   51،17 االطــار 
بذلك  ضاربة   – االنتيرنيت  طريق  عن  أي   – بعد  عن  بالتعليم  يسمى 
حق كل الفئات الشعبية يف التعليم والتحصيل العلمي، دون مراعاة أوضاع 
التالميذ والطالب الذين يسكنون يف اجلبال و البوادي التي ال تتوفر على 
الكهرباء قبل التحدث عن هاتف و تلفاز و أنترنيت، متناسية الدولة بذلك 
نسبة كبيرة من أبناء العمال الكادحني يف املدن الذين أصبحوا فجئة بدون 
الدولة  إن  أبنائهم يف تعبئة االنترنيت كل يوم،  قوت يومي لتزيدهم هم 
بهذا اإلجراء الغير مسؤول تكرس طبقية التعليم من أجل أن تبقى عالقة 
وسائل  ميلكون  من  ألبناء  الكبيرة  الفرصة  لتتيح  القائمة،  نفسها  االنتاج 
االنتاج و البرجوازية املتوسط، واستغلت بذلك أحد أهم أجهزتها القمعية 
يدرسون  ميسورين  نــاس  ألبناء  فيديوهات  بنشر  ــك  وذل اإلعــالم  أي 
ويتعلمون داخل منازلهم مما تزيد من حالة الضغط على العائالت لتوفير 

شروط الدراسة ألبنائهم بدل أن تتحمل هي مسئوليتها يف ذلك.
يبعد  بل  الطالب،  من  التعليم  يقرب  ال  والذي  الطبقي  اإلجراء  بهذا 
أبناء الطبقات الفقيرة عنه. وأصبح راهنيا طرح عدة اسئلة، هل الدروس 
التي جترى عن بعد االن سيتم اعتمادها رسميا؟ و كيف سيتم التعامل مع 
التصدي لهذه القرارات الغير مسؤولة ؟من اضطر لعدم حضور الدروس بسبب الفقر والتهميش؟ و كيف ميكننا 
إن اإلجابة على السؤالني األولني يعتمد على قوة الشبيبة التعليمية 
) الطالب ، التالميذ ، أساتذة … (، فالدولة جهاز بيد البرجوازية وتسخر 
لقمع الطبقات الهشة بكل الطرق سواء املادية أو املعنوية التي تعتبر أكثر 

قهرا ألنها غير مرئية.
وقادرة  قوية  تالميذية  حركة  غياب  ظل  ففي  التالميذ  مستوى  على 
نضال  عن  احلديث  يصعب  التلمذية  اجلماهير  صفوف  توحيد  على 
النضال  جعل  ميكن  لكن  املشئوم،  القرار  هذا  ضد  ومنظم  واعي  تالميذي 
ال  ،ولم  وقوتها  بريقها  التالميذية  احلركة  تسترجع  لكي  مدخال  ضده 
تتصدى  و  وطنيا  التالميذ  توحد  ومكافحة  قوية  تلمذية  نقابة  تأسيس 

لكل املخططات الطبقية التي تخص املدرسة.
أما األساتذة خصوصا الشباب خريجي االحتاد الوطني لطلبة املغرب 
على  الضغط  كيفية  حول  موسع  نقاش  فتح  وجب  التنسيقيات  ومناضلي 
الدولة من أجل التراجع عن التعليم عن بعد، و ذلك عن طريق مجموعة 
من اخلطوات النضالية التي ميكن الدخول فيها اآلن يف احلجر الصحي من 
الدروس  استكمال  مطلب  فرض  أجل  من  بعد  عن  الدروس  مقاطعة  أهمها 

بعد العودة .
التي  احلركات  من  تقدما  اكثر  اعتبارها  فيمكن  الطالبية  احلركة  أما 
ميكنها  و  املعركة  هذه  يف  رياديا  دورا  تلعب  أن  ميكن  التي  و  سلفا  ذكرناها 
توحيد نضاالت كل احلركات ) التالميذية ، االستاذية … ( ، وكذا ميكنها 
لكن  و قوتها.  لبريقها  التالميذية  أن تسترجع احلركة  املساهمة بقوة يف 
االطــراف  كل  بني  املرحلة  يف  التواصل  قنوات  فتح  شــيء  كل  قبل  وجــب 
والعمل  السابقة  املراحل  تقييم  أجل  من  وذلك  التقدمية  و  الدميقراطية 
10 سنوات االخيرة  الطالبية خصوصا يف  الذي عرفته احلركة  املشترك 
وكذا تقدمي نقد ذاتي للعمل التنظيمي لكل طرف يف هذه املرحلة و ذلك 
الطالبية بعد  و نظيم نضاالت احلركة  من أجل فتح نقاش حول توحيد 
حلظة  من  الدراسي  البرنامج  استكمال  فرض  أجل  من  للدراسة  العودة 
أجل  من  و  املغربي،  للنظام  الطبقية  للمخططات  التصدي  وكذا  توقفه 
شعبي  تعليم  حتقيق  حتى  ككل  التعليمية  الشبيبة  مع  نضاالتها  توحيد 

علمي دميقراطي و موحد.

 التعلمي عن بعد : تكريس للطبقية وإقصاء ألبناء

الكادحني

ايوب احلبراوي 
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التعلمي عن بعد.. أو بعد الفقراء عن التعلمي

ن  و د بــعــد  عــن  بالتعليم  يسمى  مــا  عــن  يــث  الــحــد يمكن  ال    
التعليم،  ا  هــذ من  تستفيد  التي  الفئات  مختلف  عن  يث  الحد
اسثتناء..  ن  و رس حق للجميع د التمد ن  ا ات  حيت إننا مؤمنين/
اخل  د وموحد  مجاني  اطي  يمقر د شعبي  بتعليم  ات  ن/ مؤمنو

بي. المغر المجتمع 

المغرب  و بصفة عامة  العالم  يمر منها  التي  زمة  األ وفي ظل 

رة  ا ز و التجأت  ونا”  ر ″19 كو وس كوفيد  بسبب فير خاصة  بصفة 
اصلة  أجل مو وسيلة من  اح  اقتر الى  بالمغرب  التعليم  و بية  التر
ا  هــذ بــعــد”  عــن  التعليم   ” ومــنــهــا  مختلفة..  ق  بــطــر ــة  اس ر ــد ال
الطبقية  ق  ر ا الفو و اع  القطا ا  هذ هشاشة  ى  مد فضح  اء  اإلجر
التي  هي  التعليم  ا  هذ من  تستفيد  التي  الفئة  ن  ا حيث  المهولة، 
اصلة  لمو امكانيات  و االجتماعي  اصل  التو وسائل  على  تتوفر 
يحة  الشر نفس  وهي  انترنيت”  اسب،  ذكية،حو اتف  “هو ذلك 
الشعب  يتأكد  حتى  الرسمية  اإلعالم  وسائل  على  تظهر  التي 
ى  مد اك  ر إد ن  و د الحياة..  قيد  على  بعد  عن  التعليم  عملية  ن  بأ
وصمت  الحق  ا  هــذ مــن  المهمشين  و اء  الــفــقــر بــنــاء  ال اقــصــاء 

ذلك. عن  ولين  المسؤ

توفير  ن  يستطيعو ال  الشعب  بــنــاء  ا مــن  الكثيير  نجد  إذ    

بصحة  رهم  ا استمر ن  وضــمــا بطونهم  الشــبــاع  يومهم  قــوت 
الــتــالمــيــذ ال  ن تــعــلــيــمــهــم، فــأغــلــب  اصــلــو جــيــدة..فــكــيــف ســيــو
بالعالم  اء  ســو االنــاث  وخصوصا  ذكية  اتف  هو على  ن  و يتوفر
ال  اغلبهم  اتف  هو ن  يملكو ين  الذ وحتى  ي..  و القر و  ا ي  الحضر

اله  امو بر  تد ن  يستطيعو وال  االنترنيت  توفير  تكاليف  ن  يملكو
وضعتها  التي  الرقمية  المنصة  وحتى  بأكملها..  المدة  هذه 
تطبيق”  عــل  تتوفر  ال  فهي  منصة  شبه  نقل  لــم  ن  إ رة..  ا ز ــو ــ ال
على  وضعت  اغلبها  ن  ال وس  ر ــد ال ر  ا استمر أجــل  من  يوتيب” 
يعاني  ره  و بد االستاذ  وحتى   ”PDF“ وليست  يوهات  فيد شكل 
اصلة  مو الجل  الخاص  ماله  من  يصرف  ألنه  وال  ا األمر،  ا  هذ من 
انهم  حتى  وتالمذته..  لطلبته  العملية  نجاح  ن  وضما وس  ر الد
اطهم  انخر وقلة  وس  ر للد تالمذتهم  بعة  متا عدم  من  ن  يشتكو

لذلك. امكانيات  توفر  لعدم  رس  الد في 

يسمى  البعد عن ما  ن كل  و بعيد اء  الفقر و المهمشين  بناء  أ
البعد  مفهوم”  يعكس  الحقيقة  في  فهو  بعد”.  عن  بالتعليم  “

التعليم” عن 

ا  هذ بعد”  عن  التعليم   ”
هشاشة  ى  مد فضح  اء  اإلجر

الطبقية  ق  ر ا الفو و اع  القطا ا  هذ
التي  الفئة  ن  ا حيث  المهولة، 
هي  التعليم  ا  هذ من  تستفيد 

اصل  التو وسائل  على  تتوفر  التي 
اصلة  لمو امكانيات  و االجتماعي 

اسب  ذكية،حو اتف  “هو ذلك 
انترنيت”

يامنة الفارسي 
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الشبيبة املغربية والسياسات العمومية للدولة يف قطاعي الصحة والتعلمي

1 - متهيد

جتتازها  الــتــي   19  - كوفيد  جائحة  إن 
الفترة  خــالل  العالم  دول  باقي  كما  بــالدنــا 
أبرزها  من  كان  عدة،  حقائق  كشفت  األخيرة، 
أهــمــيــة قــطــاعــات حــيــويــة يف حــيــاة الــنــاس 
والكل  والتعليم  الصحة  قطاعي  رأسها  وعلى 
سواء  الليبرالية  االختيارات  أن  كيف  شاهد 
نفسها  تعتبر  التي  للبلدان  أو  املغربية  للدولة 
عن  عاجزة  نفسها  وجدت  انها  متقدمة،كيف 
بالفيروس  للمصابني  الهائل  الكم  استيعاب 
بالقطاع  يسمى  ما  أما   ،19 كوفيد-  املستجد 
كبيرة  جشاعة  أظهر  فقد  ببالدنا  ــاص  اخل
أنه  بل  الوبائية  األزمــة  هذه  مع  تعاطيه  يف 
جزء  بتخصيص  الــدولــة  مطالبة  يف  ــادى  مت
أحدثته  الذي   ” كوروان   “ صندوق  مداخيل  من 
السلبية لهذه اجلائحة،  الدولة ملواجهة األثار 
القطاع  على  للدولة  السخية  االمتيازات  رغم 
ــوه من  ــم الــصــحــة ومــا راك ــاص يف مــجــال  اخلـ
التزاماتها  عــن  الــدولــة  تخلي  ــراء  ج ثـــروات 
الصحية  الرعاية  توفير  وعــن  االجتماعية 
عرضة  األخير  هذا  وترك  للشعب  العمومية 

اخلاصة. والعيادات  املصحات  مافيات  جلشع 

حق  يف  قليل  جــد  باملناسبة  وهــو  قيل  مــا 
قطاع  على  ينطبق  بــبــالدنــا  الصحة  قــطــاع 
بالدنا  يف  األخــر  هو  يسلم  لم  الــذي  التعليم 
وتطبيق  للهشاشة  وتشريع  خصخصة  مــن 
القطاع  التصفوية لهذا  العديد من املخططات 
 1966 سنة  بنهيمة  مذهب  من  االستراتيجي 
 ،1965 مــارس   23 لـ  املجيدة  االنتفاضة  بعد 
مرتبطة  كانت  التي   1981 بإصالحات  مــرورا 
ويف  بعدها  الهيكلي  التقومي  بسياسات  أساسا 
حدود سنة 1991 بدأ ما سمي “ امليثاق الوطني 
االستعجالي”  البرنامج  و”  والتكوين”،  للتربية 
مجال  يف  حقيقية  ــوارث  كـ ــى  إل أدى  والـــذي 
التعاقد”  ”قانون  مترير  إلى  وصوال  التعليم، 
التدابير  مــن  جــرا  وهلما  ــار”  اإلطـ و”قــانــون 
سمي  ما  أخرها  كان  االرجتالية،  واالجــراءات 
توقف  بسبب  بعد”  عن  تعلميا   “ وبهتانا  زورا 
الصحي  الطوارئ  قانون  إصدار  عقب  الدراسة 
القطاع  هذا  هشاشة  من  زاد  ما  وهو  ببالدنا 
والطلبة،  التالميذ  بني  مهولة  فوارق  إلى  وأدى 
ولــوحــات  حــواســيــب  على  يــتــوفــرون  مــن  بــني 
الفقر  يعيشون  من  وبني  وانترنيت  الكترونية 
يأكلون  ما  حتى  يجدون  ال  وممــن  واحلــرمــان 

معيل  بـــدون  بقيت  عوائلهم  وأن  خصوصا 
على  التوفر  بالك  فما  الصحي  احلجر  بسبب 
للتعلم  اللوجستيكبة  والوسائل  االنترنيت 

بعد. عن 

الدفاع  املغربية يف  الشبيبة  - نضاالت   2
والتعلمي الصحة  قطاعي  عمومية  عن 

عرت  ــا(  ــورون )ك  19  - كوفيد  جائحة  إن 
الذي  الهشاشة  واقع  غشاوة  عيونهم  على  ملن 
املجتمع،  حــيــاة  يف  مهمة  قــطــاعــات  تعانيه 
بالعناية  حتظى  أن  األجدر  من  كان  قطاعات 
تذهب  ما  دائما  الدولة  اختيارات  لكن  الالزمة 
يف  وجتتهد  الشعب  ملصالح  املعاكس  االجتاه  يف 
وباقي  الدولي  النقد  صندوق  إمالءات  تطبيق 
الدوائر اإلمبريالية أألخرى وتخدم الرأسمال 

والتبعي. املمخزن  احمللي  ونظيره  األجنبي 

يف  خصوصا  املغربية  الشبيبة  نضاالت  إن 
خالل  األقــل  على  والصحة  التعليم  قطاعي 
اخلطر  ناقوس  دقت  األخيرة  السنوات  الثالث 
الصحية  ــواء  سـ املــنــظــومــة  ــالس  إفـ وأعــلــنــت 
األســاتــذة  نــضــاالت  يف  ولــنــا  التعليمية،  أو 
يف  الدولة  تعنت  على  شاهد  خير  املتعاقدون 
حولها  وااللتفاف  بل  مطالبهم  مع  التجاوب 
ال  استراتيجي  قطاع  يف  الهشاشة  وتشريع 
من  وأجيال  أجيال  مبستقبل  املقامرة  يقبل 
التعليم  قطاع  على  الدولة  هجوم  املغاربة. 
لقطاع  الهشاشة  إدخــال  يف  فقط  يقتصر  لم 
التعليم ببالدنا بل تعداها إلى تصفية مجانية 
 ”51  - ــار17  اإلطـ “قــانــون  اقـــرار  عبر  التعليم 
والبحث  والتكوين  التربية  مبنظومة  املتعلق 
الى فرض رسوم تسجيل  والذي يهدف  العلمي 
الطالبية  الفصائل  رفض  رغم  الطلبة،  على 

الطبقي. املخطط  لهذا  الدميقراطية 

والصيدلة  الطب  طلبة  معركة  كانت  كما 
التنسيقية  بقيادة   2019 سنة   واألســنــان 
قطاع  خصخصة  ضد  الطب  لطلبة  الوطنية 
ظروف  لتحسني  ودعوتهم  الطبي  التكوين 
يف  لــه  يخضعون  ــذي  ال والــتــدريــب  الــدراســة 
الطلبة  خــاض  كما  اجلامعية.  املستشفيات 
خطى  على  التعاقد  ضــد  معركة  املمرضون 
لقمع  عرضهم  ما  وهو  املتعاقدين  األساتذة 
االســاتــذة  رفاقهم  باقي  شــأن  شأنهم  رهيب 
باألساس  كانت  معركتهم  األطباء،  والطلبة 
ــي لــلــخــواص  ــح ــص ــاع ال ــط ــق ــت ال ــوي ــف ضـــد ت
الدولة وحتت شعار  وللسماسرة، حيث تعمدت 

احليوي  القطاع  هذا  فتح  االستمثار”  “تشجيع 
للمهن  مــعــاهــد  إلنــشــاء  اخلــــواص  ــه  وجـ يف 
الصحة  قطاع  وإغــراق  اخلاصة  التمريضية 
الطبقات  أبناء  وحــرمــان  ممنوحة  بشواهد 
التكوين  معاهد  ولوج  يف  حقهم  من  الشعبية 

العمومي.

للشبيبة  واضحة  رسائل  كانت  هــذه  كل    
قطاعني  ــن  ره أن  مــفــادهــا  لــلــدولــة  املغربية 
اخلاص  للقطاع  والصحة  كالتعليم  حيويني 
سيشكل  اجتاهه  التزاماتها  من  الدولة  ومتلص 
يومي  بامللموس  يتأكد  ما  وهو  حقيقية  كارثة 
تعيشه  ما  ذلــك  على  دليل  وخير  يــوم،  بعد 
ــا  ــورون ك املــغــربــيــة ويف ظــل جــائــحــة  ــر  ــ األس
اخلــاص  القطاع  لــوبــي  ــرف  ط مــن  ابــتــزاز  مــن 
املستحقات  دفع  بني  يخيرونهم  إذ  بالتعليم، 

بعد. عن  أبنائهم  تعليم  إيقاف  أو  الشهرية 

3 - أولوايتنا وأولوايهتم

التالميذ  من  وباعتبارها  املغربية  الدولة 
وخدمتها  الــدولــي  النقد  لصندوق  النجباء 
لم  التبعي  واحمللي  األجنبي  للرأسمال  الطيعة 
االجتماعية  للقطاعات  اهتمام  أي  تعير  ولن 
اخلــدمــة  تصفية  يف  مستقبال  وســتــســتــمــر 
مرتبطة  ألنها  القطاعات  هذه  يف  العمومية 
والالشعبية،  الالوطنية  اختياراتها  بطبيعة 
احملسوبة  الشبيبية  القوى  على  يتوجب  بينما 
االنصهار  والتقدمي  الدميقراطي  الصف  على 
عن  الدفاع  تــروم  التي  النضاالت  مختلف  يف 
القطاع العمومي ويجب طرح مبادرات لتوحيد 
االقتصادوي  الطابع  وجتــاوز  النضاالت  هذه 
ذات  مطالب  الى  مطالبهم  وترجمت  ملطالبها 
مواجهة  يف  التأميم  مسألة  كطرح  سياسي  بعد 
اخلارجي  الــديــن  مسألة  ــرح  وط اخلصخصة 
والنضال  الدولية  الصناديق  لقرارات  والتبعية 

السياسي. القرار  استقالل  أجل  من 

أولويات الشبيبة املغربية املكافحة املنحازة 
جوهريا  تختلف  الشعبية  اجلماهير  لقضايا 
البلد،  يف  احلــاكــمــة  السلطة  أولــويــات  عــن 
النضاالت  توحيد  على  العمل  يحتم  ما  وهو 
العام،  الشعبي  بالنضال  وربطها  الشبيبية 
دميقراطية  جبهة  بناء  دون  يتأتى  لن  ما  وهو 
أوسع  آفاق  وتعطيها  الشبيبية  النضاالت  تقود 
وسياساته  املخزن  ضد  العام  للنضال  خدمة 

والالدميقراطية. الالشعبية 

بدر اعريش 
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العدد : 3

 
صوت الطالب 

الحركة الطالبية ومهام التغيري الثوري

أدواًرا  الطالبية  احلــركــة  لعبت  لطاملا 
والثقافية  السياسية  التحوالت  يف  حاسمة 
القرن  يف  اجلامعة  بداية  منذ  واالجتماعية 
الطالبية  احلركة  استطاعت  وقد  العشرين. 
كحركة  تاريخيا  نفسها  ترسيخ  املغربية 
أجــل  ــن  م الــنــضــال  ويف  املــجــتــمــع  يف  فــاعــلــة 
لعبت  إذ  الوطني،  والتحرر  الدميقراطية 
التي  االنتفاضات  من  العديد  يف  هاًما  دوًرا 
 23 انتفاضة  أهمها  ولعل  املــغــرب،  شهدها 
الذي  الكبير  ــر  واألث املجيدة   1965 مــارس 
يف  املغربي،  السياسي  املشهد  على  لها  كــان 
والنضال  الطالبي  النضال  بني  جدلي  ربط 

العام.  اجلماهيري 

دائما  الطالبية  احلركة  تكن  لم  تاريخيا 
املــثــال  فــعــلــى ســبــيــل  مــوقــفــهــا،  ــة يف  ــذري ج
1917- وروسيا   1848 باريس  ثورات  خالل 
وكان  البرجوازية  إلى  الطالب  انحاز   ،1919
جهة  من  لكن  الصراع.  يف  رجعي  موقع  لهم 
الستينيات  يف  الطالبية  احلركة  لعبت  أخرى 
ماي  انتفاضة  مع  تزامنا  السبعينيات  وأوائل 
األمر  وهو  ثورية،  أكثر  دوًرا  فرنسا  يف   1968
فئة  الــطــالب  كــون  إلــى  ــاس  ــاألس ب ــع  ــراج ال

متجانسة. وغير  متنوعة 

الطلبة،  لعبه  ــذي  ال املــهــم  الـــدور  ــم  ورغ
املاركسية  التنظيمات  بني  العالقة  اتسمت 
اللبس  من  بكثير  الطالبية  احلركة  ونضال 
النقاش  تلخيص  ميكن  وتاريخيا  والتعقيد. 
اجتاهني  يف  الــعــام  الــصــراع  يف  ــم  دوره حــول 
مجرد  األول  االجتاه  يعتبرهم  إذ  أساسيني، 
وعن  صغيرة  برجوازية  تطلعات  عن  تعبير 
االجتاه  أما  األجيال،  بني  التقليدي  الصراع 
متأثرا  التسعينيات  نهاية  ظهر  الذي  الثاني، 
ثورية.  طليعة  الطلبة  فيعتبر   ،1968 مباي 
الطالبية  املــنــظــمــات  أن  إدراك  املــهــم  ــن  وم

باملاركسية. بشدة  أيًضا  تأثرت 

دور  طبيعة  إشكالية  يف  اخلوض  أجل  ومن 
أن  الضروري  من  الطبقي  الصراع  يف  الطلبة 
املجتمع.  يف  الطبقي  موقعهم  بفهم  نبدأ 
الطبقي  املوقع  أن  إلى  اإلشــارة  جتدر  وهنا 
تغير  قد  املجتمع  يف  الطلبة  يحتله  الــذي 
يف  إنه  إذ  الرأسمالي،  النظام  حاجيات  بتغير 
العالي  التعليم  كان  العشرين  القرن  بدايات 
البرجوازية،  أبناء  من  نخبة  على  يقتصر 
لتلبية  تتطور  أن  اجلامعات  على  كان  أنه  إال 
احلرب  بعد  ما  الرأسمالي  النمو  متطلبات 
األصول  تنويع  إلى  أدى  ما  األولــى،  العاملية 

أن  فــرغــم  إلــيــهــا،  ينتمون  الــتــي  الطبقية 
العمومية  اجلامعات  طلبة  من  واسعا  قطاعا 
الشعبية،  الطبقات  أبناء  هم  املغرب  يف  اليوم 

هو:  كفئة  مييزهم  ما  أهم  أن  إال 

إلى  ينتمون  إنهم  إذ  جتانسهم،  عــدم   -
كما  ومــتــنــوعــة،  مختلفة  طبقية  ــول  أصـ
عملية  يف  مباشر  بشكل  يساهمون  ال  أنهم 

اإلنتاج.

مرحلة  مــجــرد  الــطــالبــيــة  املــرحــلــة  إن    
الشباب  سيلتحق  ــا  م ــان  ــرع وس انــتــقــالــيــة 
ظل  يف  ــه  أنـ غــيــر  جــديــد،  طــبــقــي  ــع  ــوق مب
ينتهجها  الــتــي  النيولبرالية  الــســيــاســات 
اقتصاد  ظــل  ويف  بــاملــغــرب،  القائم  النظام 
وانحصار  الهشاشة  فيه  وتسود  الريع  يطبعه 
القطاع  مصير  فإن  الوسطى،  الطبقة  حجم 
الغالب  يف  هو  املدرسية  الشبيبة  من  الواسع 

آبائهم. موقع  نفس 

عن  مبعزل  الطالبية  احلركة  تتطور  ال 
متتلك  قــد  ــع،  ــ األوس االجــتــمــاعــي  ــراع  ــص ال
لتكوينها  كمنتوج  بها  خاصة  ديناميكيات 
لكن  ظهورها،  وحــاالت  اخلاص  االجتماعي 
العام  الصراع  ضد  محصنني  ليسوا  الطلبة 
متضررون  أنهم  كما  فيه،  يساهمون  الــذي 
السياسات  من  العاملة  الطبقة  جانب  إلــى 
تستهدف  ــي  ــت ال اجلــشــعــة  الــنــيــولــبــرالــيــة 
رأسها  وعلى  االجتماعية،  القطاعات  كــل 
بني  االنتقالية  العالقة  تصبح  هنا  التعليم. 
أكثر  األخرى  االجتماعية  والطبقات  الطلبة 
مجاال  الطالبية  احلــركــة  وتصبح  أهمية، 

االجتماعية. والنضاالت  لالضطرابات 

 900 )حوالي  عددهم  بسبب  الطلبة  إن   
الطبقي  بالصراع  وتأثرهم  املغرب(،  يف  ألف 
طرف  مــن  لــه  يتعرضون  الــذي  واالضــطــهــاد 
قاصرين،  يعتبرهم  الــذي  األبــوي  املجتمع 
سريع،  بشكل  نضاالتها  تصعد  فئة  يعتبرون 
للنظام  حقيقًيا  تهديًدا  ميثلون  ال  أنهم  غير 
الطبقة  مع  يتالحمون  عندما  إال  الرأسمالي 

.68 ماي  إبان  وقع  مثلما  العاملة 

الطلبة  مــهــام  فـــإن  ســبــق  ــا  مم انــطــالقــا   
الطبقة  بنضال  نضالهم  ربــط  يف  تتلخص 

التالية: النقاط  وفق  العاملة 

من  املغربي  الشعب  نضال  يف  االنخراط   *
املساهمة  عبر  الرئيسي  التناقض  حل  أجل 
الــشــعــبــيــة وفــق  الــطــبــقــات  بــنــاء جــبــهــة  يف 

والتحرر  الدميقراطية  مهام  يركز  برنامج 
طني. لو ا

تــطــويــر  ــرورة  ــ ــي ــ س يف  املــســاهــمــة   *
ــة الــنــضــالــيــة عــبــر إعـــادة  ــرك وتــوســيــع احل
إن  إذ  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتــاد  بناء 
والتنظيم  النضال  سيرورة  وخــالل  األفــراد 
ما  اجلمعي،  وعيهم  يبنون  اجلماعي  الذاتي 
معادية  مواقع  أخذ  إلى  منهم  أجزاء  يدفع 
يف  العاملة  الطبقة  جانب  وإلى  للرأسمالية 

الطبقي. الصراع 

الرئيسي  التناقض  حل  يف  املساهمة   *
ــزب  بــنــاء احل ــرورة  ــي عــبــر االنــخــراط يف س
الكادحني،  وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل 
على  ــادرة  ــق ال األســاســيــة  الــقــوة  بــاعــتــبــاره 
يساهموا  أن  للطلبة  وميكن  التغيير.  قيادة 
من  انــطــالقــا  الــرئــيــســي  الــتــنــاقــض  ــل  ح يف 
ــاره اجلــهــاز  ــب ــت ــاع عــالقــتــهــم بــالــتــعــلــيــم، ب
ــة، والــــدور املــنــوط  ــدول ــل ــي ل ــوج ــول ــدي األي
الــســيــاســي  الـــصـــراع  خـــوض  يف  بــطــالئــعــهــم 
حتقيق  بهدف  عضويني،  كمثقفني  والثقايف 
الواقع  نقد  طريق  عن  الثقافّية  الهيمنة 
إدراك  يف  ذلـــك  يــلــعــبــه  ــا  ومـ االجــتــمــاعــي 
كطبقة  وجــودهــا  عليها  املهيَمن  الطبقة 
املهيمَنة،  الطبقة  عــن  مصاحلها  تختلف 
تنسيق  على  الــقــادر  الثقايف  املــجــال  وخلق 
االجتماعّية  والطبقات  الفئات  وتوحيد 

املشترك. الثقايف  الوعي  ذات 

كاهل  عــلــى  تــقــع  الــتــي  ــام  ــه امل حــجــم  إن 
من  فاعلة  كفئة  دورهــم  وأهمية  الطلبة، 
احلركة  مناضلي  على  حتتم  املجتمع،  داخل 
ــاوز األزمــة  الــطــالبــيــة الــعــمــل مــن أجــل جتـ
هذه  تعيشها  الــتــي  واملــوضــوعــيــة  الــذاتــيــة 
ــادة بــنــاء االحتـــاد الــوطــنــي  ــ احلــركــة، وإع
يف  الطبيعي  موقعه  ليتبوأ  املغرب  لطلبة 

الصراع.

الــذي  الكبير  التراجع  ظــل  يف  الــيــوم،     
والتآكل  الطالبية  احلركة  نضاالت  تعرفه 
ــاد الــوطــنــي  ــ الــــذي أصــبــح يـــواجـــه االحتـ
املؤسسات  كافة  عن  الغائب  املغرب،  لطلبة 
والذي  احملدود،  االستقطاب  ذات  اجلامعية 
النضالية،  القالع  بعض  يف  تواجده  انحصر 
األصابع،  رؤوس  على  مــعــدودة  كليات  وهــي 
احلركة  نــضــاالت  وتــوحــيــد  تنظيم  يعتبر 
بامتياز. لينينية  ماركسية  مهمة  الطالبية 

محمد فداء 
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للحركة الطالبية

بعد قرار وزارة الشبيبة والرياضة يف أواخر 
حتويل  أجــل  من  قضائية  دعــوى  رفــع   2016
لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  ــالحت ل الــتــاريــخــي  املــقــر 
قدماء  من  العديد  أصدر  متحف،  إلى  املغرب 
 26 يف  نــداء  املغرب  لطلبة  الوطني  ــاد  االحت
مصادرة  »إيقاف  شعار  حتت   ،2016 أكتوبر 
املغرب  لطلبة  الوطني  لالحتاد  املركزي  املقر 
بتدمير  فيه  منددين  جميعا«،  مسؤوليتنا 
مكتسبات  وتــصــفــيــة  الــعــمــومــيــة،  اجلــامــعــة 
حتصينها  كلف  الطالبية  للحركة  تاريخية 
الزمن،  من  عقود  ونضاالت  جسام  تضحيات 
مكسب  «أوطــم«  لـ  املركزي  املقر  أن  ومعتبرين 
الطالبية  النقابية  احلركة  وجود  مكاسب  من 
ونضالها طيلة عقود، وهو اآلن مهدد، وسيكون 
إضافيا  مــدخــال  مــصــادرتــه  يف  النظام  ــاح  جن
احتــاد  إقــبــار  إلــى  احلثيث  سعيه  مسلسل  يف 
الطلبة، مبا يشكله، هذا املقر، من رمزية قوية 

يف رصيده النضالي والتاريخي.

 12 واستجابة لهذا النداء نظم يوم السبت 
للشغل،  املغربي  لالحتاد  اجلهوي  باملقر  نونبر، 
انطلق  الذي  األول،  التشاوري  الوطني  اللقاء 
احلركة  ــداء  ــه ألرواح ش ــاء  وف بدقيقة صمت 
معركة  انــطــالق  إعـــالن  مت  حيث  الطالبية، 
احلركة  تاريخ  يف  محفورة  ستظل  تاريخية 
ــادرة املقر  ــص ــت شــعــار »ضـــد م الــطــالبــيــة حت

املركزي لالحتاد الوطني لطلبة املغرب«.

النضالية: اخلطوات 
لوقف  النضالية  ــوات  ــط اخل ــى  أولـ كــانــت 
احتجاجية  وقفات  يف  تتجلى  املقر  مصادرة 
خالل  بــالــربــاط  االبــتــدائــيــة  احملكمة  أمــامــا 
القانونية  الناحية  من  أما  األولــى.  اجللسات 
االحتاد  إن  إذ  واهية،  الدولة  مبررات  فكانت 
قانونيا  قائما  ــازال  م املغرب  لطلبة  الوطني 
حله  إلى  يفضي  قضائي  حكم  أي  يصدر  ولم 
عن  خالصة  أي  أيضا  تصدر  ولــم  حــظــره،  أو 
لطلبة  الوطني  لالحتاد  التقريرية  األجهزة 
وقد  نهائيا.  املنظمة  حل  إلى  تفضي  املغربي 
األستاذ  يترأسها  التي  الدفاع  جلنة  تشكيل  مت 
النقيب عبد الرحمن بن عمرو، الذي ترافع يف 

شخص  )يف  لــــ«أ.و.ط.م«  املركزي  املقر  قضية 
رئيس  بوبكري  محمد  االخ  القانوني  ممثله 
ــى جــانــب أســاتــذة  املــؤمتــر الــســادس عــشــر( إل

آخرين. محامني 

لقيت  بــعــدمــا  اخلـــطـــوات،  هـــذه  ــت  ــوج وت
وطنية  طالبية  مسيرة  بتنظيم  واسعا،  جتاوبا 
التأسيس(،  )ذكرى  دجنبر   24 يوم  تاريخية 
عرفت احلضور املئات من املناضلني/ات القدماء 
دون  الدميقراطي  التوجه  الفصائل  وجميع 
السياسية  التنظيمات  من  والعديد  استثناء، 
املقر  نحو  اجتــهــت  واجلــمــعــويــة،  والنقابية 

الطالبية. للنقابة  املركزي 

أصدرت  التاريخية  الوطنية  املسيرة  وبعد 
املقر  بتفويت  يقضي  قرارا  االبتدائية  احملكمة 
موجة  لقي  والرياضة،  الشباب  لوزارة  املركزي 
القوى  مختلف  من  والشجب  اإلدانة  من  واسعة 

والدميقراطية. التقدمية 

للنقابة  القانوني  احلظر  ذكرى  ومبناسبة 
حتت  ــدوة  ن املتابعة  جلنة  نظمت  الطالبية 
 60 املغرب:  لطلبة  الوطني  ــاد  »االحت عنوان 
القمع  مواجهة  يف  والصمود  النضال  من  سنة 

.2017 28 يناير  السياسي« يوم السبت 

تنظيم  مت  الناجحة،  اخلطوات  هذه  بعد 
انعقد  الذي  الثاني  التشاوري  الوطني  اللقاء 
مبقر  فبراير   26 االحــد  يــوم  مقررا  كــان  كما 

شعار:  حتت  بالرباط،  للشغل  املغربي  االحتاد 
»لنناضل جميعا من أجل حتصني املقر املركزي 
يف  وذلــك  اإلشعاعي«،  دوره  واستعادة  ألوطــم 
بني  دميقراطي  بتفاعل  اتسمت  جيدة  ظروف 

واملشاركني. املشاركات  جميع 

ــاء عــكــس الــلــقــاء  ــق ــل ــذا ال ــرف هـ ــد عـ  وقـ
اجلامعية  املــواقــع  بعض  كلمات  إلــقــاء  األول 
املــشــاركــة  التقدمية  الــطــالبــيــة  والــفــصــائــل 
التوجه  املاوي،  القاعدي  الدميقراطي  )النهج 
القاعدي، الطلبة الطليعيني، الطلبة الثوريون، 
الدميقراطيني  الطلبة  التقدمي،  اليسار  طلبة 
تيار  انصار   - الثوريون  الطلبة  التقدميني، 
جلنة  بتشكيل  املوعد  هذا  وتوج  املناضل-ة(. 

رئيس  بوبكري،  محمد  من:  مكونة  للمتابعة 
قدماء  من  ومجموعة  عشر،  السادس  املؤمتر 
عدد  وممثلي  الوطني،  ــاد  االحت يف  العاملني 
)اليسار  احلــاضــرة،  الطالبية  الفصائل  مــن 
التقدميني،  الدميقراطيني  الطلبة  التقدمي، 
القاعدي  الدميقراطي  النهج  الثوريني،  الطلبة 
أن  التأكيد على  املاوي، الطلبة الطليعيني(، مع 
الفصائل  كل  وجه  يف  مفتوحة  ستبقى  اللجنة 
املواقع  كل  داخــل  من  العاملة  الدميقراطية 

اجلامعية.

املنبثقة  املتابعة  جلنة  لنداء  واستجابة 
مصادر  إليقاف  الثاني  التشاوري  اللقاء  عن 
املغرب،  لطلبة  الوطني  لالحتاد  املركزي  املقر 
ــع اجلــامــعــيــة  ــواقـ ــدت مــجــمــوعــة مـــن املـ ــل خ

سعيد وكرزمان 
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من  ومجموعة  التقدمية  الدميقراطية  الطالبية  والفصائل 
التقدمية  املناضلة  واجلمعوية  والنقابية  السياسيىة  القوى 
بتنظيم   1965 مارس   23 لـ  املجيدة  لالنتفاضة   52 الذكرى 
البيضاء  بــالــدار  ــارس  م  26 يــوم  وطنية  جماهيرية  مسيرة 
لتحقيق  سبيلنا  وتضامنها  املناضلة  القوى  »وحدة  شعار:  حتت 
رفع  خاللها  من  ومت  وجيد«،  مجاني  عمومي  دميقراطي  تعليم 
الطلبة يف مقرهم  التأكيد على حق  أبرزها  الشعارات،  مجموعة 
ومن  اجلامعية  مؤسساتهم  عسكرة  وضد  التنظيم  ويف  التاريخي 

أجل الدفاع عن تعليم عمومي وجيد ومجاني.

يأمرهما  بإشعار  املقر  حارسا  توصل   2020 يناير   10 ويف 
ستلجأ  وإال  املــذكــورة،  للمحكمة  مفاتيحه  وتسليم  بإفراغه 
األمر  لتنفيذ  يناير   21 يوم  يف  العمومية  القوة  استعمال  إلى 
باإلفراغ. وردا على هذا القرار نظمت جلنة املتابعة املنبثقة عن 
االقتحام،  يوم  نفس  يف  احتجاجية  وقفة  الثاني  الوطني  اللقاء 

غير أن السلطات لم تبادر إلى أي اقتحام.

محكمة  أصــدرت  حيث  يوليوز،   20 يف  املعركة  هذه  لتنتهي 
نهائيا  حكما  التأجيالت،  من  سلسلة  بعد  بالرباط  االستئناف 
رئيس  رفعها  التي  االستعجالية  الــدعــوى  بإسقاط  يقضي 
املركزي  املقر  مصادرة  بهدف  والرياضة  الشباب  ووزير  احلكومة 
االختصاص؛  بعدم  حكمها  بعد  املغرب،  لطلبة  الوطني  لالحتاد 
والسياسية  اجلوهرية  الدفوعات  صحة  ملموس  بشكل  يثبت  ما 
هيئة  مبعية  املتابعة  جلنة  عنها  عبرت  طاملا  التي  والشكلية 
امللف طيلة  النضالية املصاحبة لهذا  الدفاع يف مختلف احملطات 

أربع سنوات.

اآلفاق

لطلبة  الوطني  لالحتاد  املركزي  املقر  عن  الدفاع  معركة  إن 
ظل  ففي  الطالبية،  احلركة  تاريخ  يف  خالدة  ستظل  املغرب 
للحركة  الناجحة  الوحيدة  املعركة  اعتبارها  ميكن  عقدين 
انطالق  باب  مبثابة  نتائجها  وضع  يجب  وبالتالي  الطالبية، 
من  تبقى  ما  تنفيذ  هو  به  القيام  يجب  ما  أنــه  وأرى  جديد. 
بإعادة  املتعلقة  تلك  خاصة  الثاني،  الوطني  اللقاء  خالصات 
لطلبة  الوطني  ــاد  االحت حــال  )لسان  الطلبة  جريدة  ــدار  إص
جريدة  مقر  إعالنه  عبر  املركزي  املقر  تشغيل  وإعادة  املغرب(، 
من  لها  ملــا  مهمة  اخلــطــوة  هــذه  تكون  وقــد  الــطــالــب«.  ــوت  »ص
مع  هذا  الطالبية.  النقابة  بناء  إعادة  مسيرة  يف  كبيرة  داللة 
يعتبر  الذي  الطالبي  الوطني  امللتقى  عقد  يف  التسريع  ضرورة 
اللقاء  عقد  يف  والتفكير  الثاني،  الوطني  اللقاء  خالصات  أحد 
املكتسبات  على  ينعقد  أن  يجب  الذي  الثالث  التشاوري  الوطني 
والتطورات اإليجابية جدا التي حققها اللقاء الوطني التشاوري 

الثاني.

 تمتة مقال معركة إيقاف مصادرة املقر املركزي

لـ«أوطم«..نرص اترييخ للحركة الطالبية

 
طرف  من  واســع  بهجوم  تتسم  عسيرة  تاريخية  فترة  املغربي  الشعب  يجتاز 
قطاع   ) احليوية  القطاعات  كافة  على  املخزنية  والدولة  السائدة  الطبقية  الكتلة 
اإلمبريالية  املؤسسات  وإمالءات  لسياسات  منه  )تطبيقا   ... التعليم  قطاع  الصحة، 
)وما  للتجارة.....  العاملية  املنظمة  الدولي،  النقد  صندوق  العاملي،  البنك  العاملية( 
كورونا( فيروس  انتشار  ظل  يف  باملغرب  الصحة  قطاع  يعرفه  الذي  احلالي  الوضع 
النقص املهول يف األطر واألطقم الطبية واألجهزة واألسرة واألدوية، وغياب البنية 
النيوليبرالية.  السياسات  هاته  لتعاقب  حاصل  حتصيل  إال  الكافية(  التحتية 
املطالبة  احلرة  األصوات  وإسكات  القمع  مسلسل  يستمر  الهجوم  هذا  مع  وباملوازاة 
الريف،  حراك  (معتقلو  الصورية  واحملاكمات  التعسفية  االعتقاالت  عبر  باحلقوق 
احلركة  تعرف  وقت  يف  كله  )هذا  جتيت.....  بني  معتقلو  جــرادة،  حراك  معتقلو 
على  الضوء  تسليط  املقال  هذا  خالل  من  وسنحاول  خطيرا.  تراجعا  اجلماهيرية 
على  وسنقف  خاص،  بشكل  الطالبية  واحلركة  عام  بشكل  التعليم  قطاع  يشهده  ما 
الوحدوي. النضال  الطب وطب األسنان باعتبارها جتربة نوعية يف  جتربة طلبة 

التعليم: واقع قطاع 

يعرف قطاع التعليم العالي العمومي باملغرب تسارع وتيرة الهجوم عليه من أجل 
تنفيذا  وتسييرا  تدبيرا  الرأسمال  بيد  أكثر  ورهنه  مجانيته  من  تبقى  ما  خوصصة 
البنك  الدولي،  النقد  )صندوق  املالية  اإلمبريالية  الدوائر  مع  النظام  اللتزامات 
املتعلق   51.17 اإلطار  قانون  مشروع  آخرها  العاملية..(  التجارة  منظمة  العاملي، 
إلى  منه   45 املــادة  حسب  الرامي  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  مبنظومة 
وضعية  تعميق  إلى  حتما  سيؤدى  ما  والطالبات،  الطلبة  على  التسجيل  رسوم  فرض 

أصال. املأزومة  الطالب)ة( 

القطاع  هذا  يف  التخريبية  للمخططات  استمرارية  إال  هو  ما  الهجوم  هذا  إن 
الرؤية  والتكوين،  للتربية  الوطني  امليثاق  االستعجالي،  املخطط  قبيل  مــن 

اإلستراتيجية...

بعد  خصوصا  واضحا،  ارتباكا  شهد  فقد  احلالي  اجلامعي  املوسم  بخصوص  أما 
وإعالن   ،19 كوفيد  وباء  انتشار  ملنع  االحترازية  التدابير  اتخاذ  إلى  الدولة  توجه 
استبدال  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
الفرص  لتكافؤ  أخــرى  ضربة  كــان  الــذي  بعد  عن  بالتعليم  احلــضــوري  التعليم 

اسماعيل العروسي 
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الــوزارة  باعتراف  العملية  فشلت  هذا  رغم  التعليم.  لطبقية  وتعميقا 
اجلامعي  املوسم  استمرارية  ضمان  األخيرة  هذه  تستطع  فلم  الوصية، 
رؤية  غياب  على  دليل  إال  االمتحانات  تأجيل  وما  املستويات.  كافة  على 
الدول  من  مجموعة  توجهت  فبينما  اجلامعي،  املوسم  لنهاية  واضحة 
املغربية  اجلامعات  )اجتهت  فرنسا...  اجلزائر،  بيضاء(  سنة  إعالن  إلى 
منها  تأكيدا  فقط،  احلضورية  الدروس  يف  االمتحانات  باجتياز  للقبول 

التعليم عن بعد فشلت فشال ذريعا. أن عملية 

الطالبية: احلركة 

االحتــاد  فغياب  اليوم،  حــدود  إلــى  الطالبية  احلركة  أزمــة  تستمر 
منظم  مهيكل  كــإطــار  املــغــرب  لطلبة  الوطني 
أزمتها  تعميق  إلى  أدى  عقود  أربعة  من  ألكثر 
للفصائلية  مجاال  اجلامعية  الساحة  وجعل 
فوضوية  ممارسات  ــروز  وب الضيقة،  واحللقية 
يشكل  الطالبي،  للجسم  بصلة  متت  ال  تخريبية 
أهم  الفصائلية  البيروقراطية  وفــرض  العنف 
الطالبية  الفصائل  واقع  إلى  وبالنظر  أشكالها. 
جميع  وضعف  تراجع  يتضح  أشكالها،  مبختلف 
أدى  ما  اليسارية،  الدميقراطي  التوجه  فصائل 

أ.و.ط.م،  الطالبية  النقابة  استرجاع  يف  التقدم  على  قدرتها  عدم  إلى 
ما يفرض اليوم ضرورة توجيه نقد ملمارسات هاته الفصائل، ألن أوراقها 
اجلامعية  الساحة  داخل  ممارساتها  لكن  متقدمة،  ما  نوعا  وتصوراتها 
تقليدية  وآليات  بأشكال  تشتغل  مازالت  اآلن  حد  فإلى  متاما؛  مختلفة 
الطالب،  التي تتم بها عملية استقبال  موروثة أصال من األزمة )الكيفية 
للتقرير  رئيسي  الثقافية، احللقية كشكل  األيام  بها  التي تنظم  الكيفية 
تقدم  مما  أكثر  تؤخر  الواقع  يف  أنها  يتضح  األشكال  هاته  املعارك(...  يف 

الطالبية. النقابة  استرجاع  مهمة  يف 

يف  البيروقراطي  الطالبي  التوجه  اســتــمــرار  أيضا  يالحظ  كما   
العنف الطالبي يف عدد  الوحدوية، ويف ممارسة  املبادرات  التضييق على 
لكن  اجلامعية.  اخلارطة  مستوى  على  وتراجعه  اجلامعية،  املواقع  من 
الدميقراطي،  التوجه  أطراف  بني  وتنسيق  عمل  هناك  الوضع  هذا  رغم 
أنه  إال  باملناسباتية،  ويتسم  املطلوب  املستوى  إلى  يرقى  ال  عمل  وهو 

مهما. يظل 

 وأي متتبع لواقع احلركة الطالبية سينوه بالدور الذي لعبته فصائل 
التوجه الدميقراطي إلى جانب جلنة متابعة اللقاء التشاوري الثاني من 
جسد  إذ  املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتاد  مقر  على  السطو  إيقاف  أجل 
املتابعة،  جلنة  لها  دعت  التي  النضالية  اخلطوات  كافة  التوجه  هذا 

الدولة عن قرار السطو. والتي توجت بتراجع 

هو  الطالبية  احلركة  لواقع  حتليلنا  يف  عليه  التأكيد  يجب  ومــا    
االحتاد  يف  مكونا  نفسها  تعتبر  التي  الفصائل  على  فقط  تقتصر  ال  أنها 
أو  الدميقراطي  التوجه  املغرب، سواء تلك احملسوبة على  الوطني لطلبة 
والكليات  وأن فعلها ال ينحصر فقط يف األحياء اجلامعية  البيروقراطي، 

مهمة  طالبية  مــعــارك  فهناك  والــعــلــوم؛  واآلداب  الــقــانــون   – الــثــالث 
والصيدلة،  الطب  كليات  ويف  العالي  التعليم  معاهد  يف  الطالب  يجسدها 
نقابي  كإطار  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  غياب  عليهم  فرض  الذين 
طالبي منظم االنتظام يف جمعيات أو تنسيقيات منظمة يف أجهزة محليا 
الوطنية  للتنسيقية  األخير  البطولي  التحرك  ولعل  ومستقلة.  ووطنيا 
خير  العمومي  والتكوين  التعليم  عن  الدفاع  إلى  الرامي  األطباء  للطلبة 

الفئات. هاته  بها  تزخر  التي  الهائلة  النضالية  الطاقات  على  دليل 

جتربة طلبة الطب وطب األسنان:

 2019 سنة  بداية  منذ  باملغرب  األسنان  وطب  الطب  كليات  عرفت 
ــاز طــلــبــة الــكــلــيــات  ــي ــت ــدا اج مــعــركــة نــضــالــيــة ضـ
الكليات  بطلبة  اخلاصة  التكوين  ملباريات  اخلاصة 
االستشفائية  التداريب  اجتيازهم  وضد  العمومية، 
املعركة  هاته  وتعتبر  العمومية.  املستشفيات  يف 
خاضتها  الــتــي  ــارك  ــع امل ــن  م ملجموعة  ــرارا  ــم ــت اس
األسنان(  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية  التنسيقية 
الطلبة  تعويضات  حتسني  أجل  من   2011 معركة 
ضد   2013 مــعــركــة  الــتــخــصــص،  طـــور  واألطـــبـــاء 
اخلدمة  ضد   2015 معركة  اخلاصة،  الكليات  افتتاح 

اإلجبارية(.

فيها  أتــت  التي  الفترة  يف  خصوصا  نوعية،  املعركة  هاته  وتعتبر 
طلبة  فيها  فرض  إذ  الطالبية،  احلركة  تعرفه  الذي  النضالي  والركود 
مطالبهم؛  على  والتفاوض  واجللوس  الوصية  الوزارة  على  احلوار  الطب 
طلبة  إليه  وصل  الذي  الوعي  أولها  أسباب،  لعدة  نتاج  إال  جناحها  وما 
طرف  من  وتوجيهها  معركتهم  تنظيم  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الطب 
األسنان،  وطب  الطب  لطلبة  الوطنية  التنسيقية  الدميقراطي،  إطارهم 
العمل  الذي ال يغّلب  النقابي األصيل،  بالعمل  الطب  وكذلك إميان طلبة 
السياسي، مع عدم وجود احلساسيات التي جندها تؤثر يف أزمة احلركة 

الطالبية.

التنظيم  أهمية  منها:  النقاط،  بعض  على  نؤكد  أن  بد  ال  األخير  يف 
األطباء  للطلبة  تنظيمي  تعبير  هي  التي  النقابي  للعمل  والتنسيقية 
املادية  مطالبهم  عن  للدفاع  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  غياب  يف 
املغربية  الطالبية  احلركة  إلى  األطباء  الطلبة  انتماء  وكذلك  واملعنوية، 
التنسيقيات  بهاته  الدفع  وجب  نظري  ويف  عامة.  النضالية  واحلركة 
التنسيقية  الطب وطب األسنان والصيدلة،  الوطنية لطلبة  )التنسيقية 
املدرسة  يلعبها طلبة  التي كان  األدوار  للعب  املهندسني(  للطلبة  الوطنية 
فترة  يف  خصوصا  لإلحصاء  العالي  املعهد  وطلبة  للمهندسني  احملمدية 
احلظر القانوني، ومساهمتهم يف رفعه، وأيضا العمل الذي كانوا يقومون 

به.

إعادة  مهام  يف  وتتقدم  تنتعش  الطالبية  احلركة  سيجعل  العمل  هذا 
املغاربة،  الطلبة  لكافة  كممثل  املغرب  لطلبة  الوطني  ــاد  االحت بناء 

ومستقل. جماهيري  دميقراطي  تقدمي  نقابي  وكإطار 
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الدخول الجامعي الجديد رهاانت وتحدايت

أجمع  العالم  عــاش  املاضية،  األشهر  طيلة 
وبــاء  انتشار  ــراء  ج عاملية  جائحة  وقــع  على 
تباينا  الكوني  احلدث  هذا  وخلف  كوفيد19-. 
مستوى  يف  والشعوب  الــدول  مختلف  بني  حادا 
شعارات  فقدان  إلــى  وأدى  لتبعاته،  التصدي 
التابعة  والتنمية  النيوليبرالية  الرأسمالية 
النقاش  ــادة  إع يف  مساهما  لبريقها،  »الــرثــة« 
الواجهة،  ــى  إل االجتماعية«  »املــســألــة  ــول  ح
اخلدمات  وجتويد  تعميم  مطالب  خالله  ومن 
نحو  وتوجيهها  التعليم(  )الصحة،  االجتماعية 

املجتمع. وشرائح  فئات  مختلف  خدمة 

املغربية  الدولة  اتخذت  سبق،  مبا  وعالقة   
-من موقع البلد التابع- العديد من اإلجراءات، 
ســاعــيــة إلـــى مــحــاصــرة الـــوبـــاء، كـــان أبــرزهــا 
الذي  الصحية  الطوارئ  حالة  قانون  استصدار 
يف  ــوري  ــض احل التعليم  تعليق  ــرار  قـ صــاحــب 
مؤسسات  وإغــالق  الدراسية،  املستويات  كافة 
أحياء  معاهد،  )كليات،  العالي  التعليم  ومرافق 
عبر  الدراسة  مواصلة  إقــرار  مع  جامعية...(، 
ما  يف  اإللكترونية  والوسائط  الرسمي  اإلعالم 

الدراسي. املوسم  تبقى من 

السمة  هو  بعد«  عن  »التعليم  خيار  نهج  إن 
ال  إذ  مكتملة،  غير  دراســيــة  لــســنــة     ــرز  األبـ
استثنائية  ملرحلة  تدبيرا  كونه  على  يقتصر 
املرجعي يف املخططات  فحسب، بل يجد أساسه 
من  بدءا  التعليم،  حقل  على  املنزلة  التصفوية 
الرؤية  إلى  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق 

من   33 )املــادة  اإلطــار  والقانون  اإلستراتيجية 
.)51.17 قانون اإلطار 

لشعارات  رسمي  تــن  كــل  كــون  يف  مــراء  وال 
التعليم  »انــدمــاج  وتسريع  التعليم«  »رقمنة 

اجلامعي  املوسم  من  ــدءا  ب التكنولوجيا«،  يف 
إجراء  يف  العملي  تطبيقه  يجد  إمنا  اجلديد، 
التعليم عن بعد؛ فعالوة على افتقار هذا النمط 
»التفاعلية«  مقومات  ــى  أدن إلــى  التعليم  مــن 
ملبدأ  صريح  ضرب  على  يشتمل  فهو  و«اجلودة«، 
التزويد  نسب  لضعف  نــظــرا  الــفــرص،  تكافؤ 
اللوجيستيكية  واإلمكانات  الرقمية  بالوسائط 
صــفــوف  يف  ــروي-  ــقـ الـ ــم  ــال ــع ال يف  ــا  ــوص ــص -خ
ينتظم  بذلك  وهو  وطلبة؛  تالميذ  املتعلمني، 
الطبقي  التفاوت  تكرس  التي  اآللــيــات  ضمن 

اإلنتاج  »إعــادة  أو  التعليمي،  النسق  داخل  من 
بورديو.                     بيير  توصيف  حسب  االجتماعي«، 

لقد اتصف التدبير الوزاري لتجربة التعليم 
ــرارات  ــق ــخــاذ ال ــن بــعــد  بــاالنــفــراديــة يف ات ع
وبسيادة رؤية أداتية تقنوية، وال أدل على ذلك 
من اإلقرار الضمني بالفشل الذريع الذي منيت 
الدروس  على  االقتصار  عبر  التجربة  هذه  به 
أو  التقومي/االمتحانات،  عملية  يف  احلضورية 
باالكتفاء بالوضع االختياري للدروس عن بعد. 
إن ما سبق يضع كل حديث عن »مأسسة التعليم 
السنة  املزاوجة بني اخليارين طيلة  أو  عن بعد« 
اإلحصائية  املعطيات  مع  تضاد  يف  الدراسية 
إمكانية  بانعدام  اعتراف  أمام  وأيضا  امللموسة، 
أي  غياب  ظــل  يف  احلــضــوري  التعليم  تعويض 
تقييم أو إعالن رسمي عن نتائج التجربة ككل.

الدخول  يأتي  السابقة،  للمواسم  وخالفا 
سمتها  استثنائية  ظروف  يف  اجلديد  اجلامعي 
تفشي  مؤشرات  يف  اخلطير  االرتفاع  األساسية 
من  ذلك  يلحق  وما  بالبالد،  التاجي  الفيروس 
والوفيات،  املــؤكــدة  اإلصــابــات  عــدد  يف  تــزايــد 
واالرجتــالــيــة  التخبط  طــابــع  ــى  إل بــاإلضــافــة 
نــاهــيــك عن  الــرســمــيــة؛  الـــقـــرارات  تــنــزيــل  يف 
الفاعلني،  بقية  ــراك  إش وعــدم  »االنــفــراديــة« 
عملية  تــدبــيــر  ــك  ذلـ ــن  ومـ الــطــلــبــة.  ومــنــهــم 

أو  الكليات  يف  ســـواء  حــضــوريــا،  االمــتــحــانــات 
ــدن،  امل يف  املستحدثة  ــرب«  ــق ال ــز  ــراك »م عبر 
تدبير  أمام  يضعنا  ما  جامعي،  موقع  لكل  تبعا 
مصير  ــوض  ــم وغ الــرؤيــة  بضبابية  ــوم  ــوس م
ــل »متــلــص«  ــد يف ظ ــدي ــم اجلــامــعــي اجل ــوس امل
لهذه  أقرت  إذ  مسؤولياتها،  من  الوصية  الوزارة 
التعليم  صيغتي  بني  املزواجة  اجلديدة  السنة 
الطلبة  يحمل  ما  بعد،  عن  والتعليم  احلضوري 

اجلزء األكبر من املسؤولية.

احلركة  يضع  املسبوق  غير  الوضع  هــذا  إن 
إذ  مضاعفة،  حتديات  أمام  املغربية  الطالبية 
االكتظاظ..(  السكن  )النقل،  املادية  املشاكل  إن 
الطالب  منها  يــعــانــي  الــتــي  والــبــيــداغــوجــيــة 
حدة.  أكثر  وبشكل  أخرى  مرة  تطرح  اجلامعي 
الطاقة  ليسائل  االكــتــظــاظ  مشكل  ــود  ــع وي
وبناها  العليا  واملعاهد  للجامعات  االستيعابية 
أو  باملرافق اجلامعية  األمر  تعلق  التحتية، سواء 
القيود  إغفال  دون  البيداغوجي؛  التأطير  بنية 
االحترازية  التدابير  تفرضها  التي  واإلكراهات 
التجمعات، فرض  )التباعد االجتماعي، تقييد 
النقابي من داخل  اإلغالق اجلزئي( على العمل 

اجلامعة.

تدبير  إزاء  نفسها  الطالبية  احلركة  وجتد 
جديدة  وإكــراهــات  االستثنائي  للظرف  متأزم 
الوضع  يتسم  كما  املرحلة،  ــرورات  ض تفرضها 
»التعليم  شرعنة  إلــى  الوصية  الـــوزارة  بسعي 
املخططات  عبر  سبق  كما  ومأسسته  بعد«  عن 
 ،  51.17 اإلطــار  )قــانــون  السابقة  التصفوية 
الهجوم  وتيرة  يسرع  ما  الباكولوريوس(،  نظام 
وتطبيق  العمومي  التعليم  حقل  على  »الكاسح« 

عليه.  النيولبرالية  السياسات 

للعمل  ــدودة  احملـ اإلمــكــانــات  مقابل  ــذا  وه   
ما  املستجد،  الوضع  هذا  يف  الطالبي  النقابي 
نضالية  أشكال  ابتكار  إلى  احلاجة  أمام  يضعنا 
)قرابة  احلالي  الطالبي  الكم  تالئم  جديدة 
العام  السياق  مع  وتتماشى  طالب(،  ألف   900
ويلزم  جــامــعــي،  مــوقــع  لكل  اخلـــاص  ــع  ــوض وال
شتاتها  لــم  على  بالعمل  الطالبية  احلــركــة 
وجتاوز واقع األزمة والتشرذم بتوحيد وتنظيم 
إعادة  إلى  يقود  مبا  وتطويره،  الطالبي  النضال 
األداة  املــغــرب  لطلبة  الــوطــنــي  ــاد  االحتـ بــنــاء 
من  الطالبية  اجلماهير  متكن  التي  الطالبية 
التعليم  حقل  على  الكاسح  للهجوم  التصدي 
احلركة  يف  دورهــا  لعب  من  ومتكنها  العمومي، 

العام. االجتماعي  الصراع  ويف  اجلماهيرية 

اإلمكانات  مقابل  وهذا 
النقابي  للعمل  احملدودة 
الطالبي يف هذا الوضع 

أمام  يضعنا  ما  املستجد، 
ابتكار أشكال  إلى  احلاجة 

الكم  نضالية جديدة تالئم  
احلالي الطالبي 

محمد فداء 
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معضلة العمل الطاليب وسبل اسرتجاع نقابة الطالب اوطم

كارثية  وضعية  اليوم  املغربية  اجلامعة  تعيش 
للنظام  الطبقية  املخططات  تطبيق  نتيجة 
الوصية  للوزارة  املتخبطة  واإلجـــراءات  املخزني 
بخصوص جائحة كورونا. وباملقابل تشهد املواقع 
مؤسسات  مختلف  يف  عديدة  نضاالت  اجلامعية 
على  يطرح  الذي  الشئ  وفروعه  العالي  التعليم 
كل القوى الطالبية املناضلة سؤل أي أفاق للنضال 
الطالبي املتصاعد وأي سبيل إلعادة بناء االحتاد 
لكافة  مــوحــدة  كنقابة  املــغــرب  لطلبة  الوطني 

الطالب.

الجامعة املغربية اليوم بني مطرقة 
الجائحة وسندان املخططات الطبقية:

على   2020-2021 اجلامعي  املــوســم  انطلق 
الوطنية  التربية  لــوزارة  الشديد  التخبط  وقع 
العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم 
جائحة  فرضتها  التي  اإلشكاالت  مع  التعاطي  يف 
التي  البنيوية  لألزمة  تعمق  من  تبعها  وما  كورونا 
أن  ورغــم  باملغرب.  العالي  التعليم  فيها  يتخبط 
إلى  تشير  الرسمية  واالحصائيات  األرقام  معظم 
على  ــواء  س العالي  التعليم  وضعية  ــردي  ت مــدى 
البيداغوجي  والتأطير  التحتية  البنيات  مستوى 
ازدواجية  أن  إال  للطالب،  االجتماعية  الشؤون  أو 
بخصوص  ــوزارة  ــ ال ــرف  ط مــن  املتخذة  املعايير 
بعد  عن  التعليم  نهج  يف  واالنتقائية  اجلائحة 
كرس  قد  هذا  كل  شروطه،  ابسط  انعدام  ظل  يف 
الطالب.  معاناة  من  وفاقم  التعليم  طبقية  من 
اجلامعات  مــن  العديد  شــهــدت  فقد  وباملقابل 
الكارثية  التدابير  هذه  ضد  طالبية  احتجاجات 
ومازالت احلركة الطالبية تخوض معارك نضالية 
االقــصــاء  ظــل  يف  التعليم  يف  احلــق  عــن  دفــاعــا 
السياقة  هــذا  ويف  العاملية.  واجلائحة  املخزني 
معارك  الطالبية  ــع  ــواق امل مــن  الــعــديــد  شــهــدت 
التعليم عن بعد يف ظل  نضالية متصاعدة فرض 
غياب أدنى شروطه سواء بالنسبة للطالب أو أطر 
واملنح  التسجيل  يف  احلق  عن  ودفاعا  التدريس 
الرباط،  مراكش،  القنيطرة،  )تــطــوان،  والسكن 
التي  للمعارك  باإلضافة  ســـلـــوان،...(  أكــاديــر، 
تشهدها كليات الطب ومدارس املهندسني ومعاهد 

تكوين املمرضني واألساتذة ... 

رهاانت توحيد وتنظمي النضال الطاليب

تعكس هذه املعارك النضالية استعدادات هائلة 
للجماهير الطالبية للدفاع عن حقوقها، كما تبني 
النضال  لتوحيد  متوفرة  املوضوعية  الظروف  أن 
والنضالية  التنظيمية  الصيغ  ــداع  واب الطالبي 
تاريخ  مر  فعلى  املهمة.  هــذه  بتحقيق  الكفيلة 

االحتاد الوطني لطلبة املغرب، لم تكن مهمة بناء 
كانت  التي  املعارك  عن  منفصلة  الطالب  نقابة 
منفصلة  تكن  لم  كما  الطالبية  احلركة  تخوضها 
والتوافقات  والتحالفات  السياسية  الشروط  عن 
احلركة  فصائل  مختلف  بها  تقوم  كانت  التي 
وبرنامجها.  النقابة  شكل  بها  وحتــدد  الطالبية 
النضاالت  توحيد  أشكال  كانت  العكس،  على  بل 
العام  السياسي  بالسياق  وثيقا  ارتباطا  مرتبطة 
للحركة. وحتى األشكال التنظيمية لبناء النقابة 
التي  املوضوعية  للشروط  تستجيب  الطالبية 
متر بها احلركة الطالبية وتقدم إجابات للنهوض 
حتقيق  من  متكينه  أجــل  من  الطالبي  بالنضال 
بني  التنسيق  شكل  املثال  سبيل  وعلى  أهــدافــه. 
طالب منظمة 23 مارس ومنظمة إلى األمام عامال 
التنظيمية  املخرجات  حسم  مــن  مكن  أساسيا 
إلوطـــم،  عــشــر  اخلــامــس  للمؤمتر  والــســيــاســيــة 
احملمدية  املدرسة  طلبة  بني  التنسيق  مكن  كما 
األســاس  توفير  من  املعاهد  وباقي  للمهندسني 
التي  الطالبية  املنظمة  بناء  إلعــادة  التنظيمي 
القانوني  احلضر  بفعل  آنــذاك  تفككت  قد  كانت 
بني  ومن  ومناضليها.  ملناضالتها  الهمجي  والقمع 
التي  االنتقالية  اللجان  جتربة  هو  املهمة  األمثلة 
متكنت خالل نهاية الثمانينات وبداية التسعينات 
من خوض معركة طالبية وطنية تصدت لإلصالح 
تنظيمية  أدوات  ــت  ــدع واب ــوم  ــزع امل اجلــامــعــي 
ونضالية مألت الفراغ الكبير الذي ساد عقب فشل 

املؤمتر السابع عشر واشتداد القمع البوليسي.

من  للعديد  الطالب  ابداع  فإن  أخرى  جهة  من 
أشكال التنسيق الوطني )تنسيقيات طلبة الطب 
األساتذة  املهندسني،  مــدارس  طلبة  والصيدلة، 
املتعاقدين...( يوضح بامللموس أن الشروط الذاتية 
للحركة الطالبية متوفرة من أجل توحيد النضال 
الطالبي وتنظيمه. كما أن املعارك الطالبية التي 
تخوضها الفصائل الطالبية يف العديد من املواقع 
اجلامعية على أرضية ملفات مطلبية متشابهة يف 
لهذه  ملموسة  نضالية  قاعدة  توفر  نقاطها  أغلب 
تنسيق  يف  قدما  للمضي  املجال  وتفتح  املعارك، 
تكثيف  الــضــروري  فمن  وبالتالي  ــع.  واس نضالي 
جهود كافة الفصائل الطالبية املناضلة يف برنامج 
اجلامعة  يف  احلالية  للمتغيرات  يستجيب  نضالي 
املغربية ويدافع عن مصلحة الطالب يف ظل األزمة 

الوبائية والسياسية. 

افاق إعادة بناء إوطم نقابة الطالب 
املوحدة:

الشكل  الطالبية  النقابة  بناء  بعملية  نقصد   

للحركة  النضالية  الدينامية  تــأخــذه  الـــذي 
وعلى  تطورها.  حلظات  من  حلظة  يف  الطالبية 
الطالبية، ظلت هناك أشكال  مدى تاريخ احلركة 
للتنظيم الطالبي رغم عدم وجود هياكل وطنية 
جميع  تأخذ  إذ  املغرب.  لطلبة  الوطني  لالحتاد 
اشكاال  اجلامعية  ــع  ــواق امل كــافــة  يف  الــنــضــاالت 
مجالس  أو  تقريرية  كحلقيات  ســواء  تنظيمية 
للمناضلني أو جلان للحوار أو جلان املعارك... وذلك 
حتقيق  ومحاولة  محليا  املعركة  قيادة  أجل  من 
املطالب الطالبية. إال أن هذه األشكال التنظيمية 
تبقى مشروطة مبعارك محلية مؤقتة قد تتمكن 
مكتسبات  حتقيق  من  الطالبية  احلركة  خاللها 
بسيطة ميكن التراجع عنها حلظة خفوت املعركة، 
محدودة  تبقى  احمللية  النضاالت  هــذه  أن  كما 
الطبقية  للمخططات  التصدي  على  قدرتها  يف 
يعطيها  وطني  لتنسيق  وبحاجة  املخزني  للنظام 

قوة أكبر وإمكانية لتحقيق املطالب الطالبية.

تقوية  ــى  إل احلــاجــة  تــبــرز  املنطلق  ــذا  ه مــن 
عن  اليوم  الطالب  يخوضها  التي  احمللية  املعارك 
كافة  يلف  وطني  طالبي  لقاء  إلى  الدعوة  طريق 
الفصائل الطالبية املناضلة ويطرح سبل االنتقال 
برنامج  ويضع  الوطني  إلــى  احمللي  النضال  مــن 
ملعركة طالبية وطنية متكن من توحيد النضاالت 
للتنسيق  تنظيمي  بناء  الــيــات  وتــفــرز  احلالية 

والتشاور الوطني.

من جهة أخرى ستمكن هذه األلية التنظيمية 
والتنسيق  الــتــواصــل  جسور  فتح  مــن  الوطنية 
الطالبية  التنسيقيات  مــع  املــشــتــرك  والــعــمــل 
متابعة  جلنة  املهندسني،  الطب،  )طلبة  األخــرى 
ندوة  إلــى  الــدعــوة  أفــق  يف  الــتــشــاوري...(  اللقاء 
طالبية وطنية حول إعادة بناء االحتاد الوطني 
دميقراطية  جماهيرية  كمنظمة  املغرب  لطلبة 

تقدمية ومستقلة.

الطالبية  الفصائل  عاتق  على  اليوم  يطرح 
ــرف الــراهــن  ــظ حتــمــل املــســؤولــيــة بــخــصــوص ال
خصوص  املغربية  واجلامعة  الطالبية  للحركة 
التسرع  واملخططات  الطبقي  الهجوم  أمام اشتداد 
إلى  احلاجة  تشتد  كما  التعليم،  تسليع  وتيرة  من 
نضاالت  تقود  مــوحــدة  طالبية  منظمة  ــود  وج
الطالب وتنمي وعيهم النضالي، كما متكن احلركة 
يف  احلق  أجل  من  نضاالتها  تقوية  من  الطالبية 
للشعب  التحرري  النضال  يف  واملساهمة  التعليم 
املغربي ضد التطبيع مع العدو الصهيوني ومن أجل 
والعدالة  والكرامة  واملساواة  احلرية  مجتمع  بناء 

االجتماعية.

محمد نصري
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حوار مع الرفيق الوايف: االنتصار يف معركة مقر أوطم درس 
أساسه أن العمل الوحدوي يكرس كل العراقيل

)النشرة  الطالب«  »صوت  نشرة  تستضيف 
يف  التقدمي(،  اليسار  طلبة  لفصيل  الطالبية 
منسق  الــوايف،  محمد  الرفيق  الثالث،  عددها 
التشاوري  اللقاء  عن  املنبثقة  املتابعة  جلنة 
حول  حــوار  يف  أوطــم،  مقر  عن  للدفاع  الثاني 
توجت  الــتــي  الــنــاجــحــة  الــنــضــالــيــة  املــعــركــة 
لطلبة  الوطني  لالحتاد  املركزي  املقر  باستعادة 

املغرب.

املركزي  املقر  معركة  تبلورت  كيف   )  1
ومــا  ــرب؟  ــغ امل لطلبة  ــي  ــوط ال لــالتــحــاد 

أهميهتا؟.

الطالبية  احلركة  فــإن  اجلميع  يعرف  كما 
بغياب  كبيرا،  تنظيميا  فراغا  تعرف  املغربية 
كإطار  املغرب  لطلبة  الوطني  االحتــاد  هياكل 
استمرار  املغاربة، رغم  الطلبة  لكل  نقابي جامع 
النضالية  ومعاركها  الطالبية  احلركة  كفاحية 
الشروط  حسب  الطالبية،  الفصائل  بتأطير 

حدة. على  جامعة  بكل  املرتبطة 

النظام  استغل  التنظيمي،  الفراغ  هذا  وأمام 
احلكومة  رئيس  فقام  الفرصة،  هذه  املخزني 
ــارس  م  29 مــنــذ  ــة  ــاض ــري وال الــشــبــاب  ــر  ــ ووزي
االستعجالي  القضاء  أمام  دعوى  برفع   2016
حارسي  ضد  بالرباط،  االبتدائية  باحملكمة 
من  إفراغهما  بهدف  لـــ«أوطــم«،  املركزي  املقر 
الدكالي  شعيب  أبي  زنقة   23 ب  الكائن  املقر  
يلتني  يحتالن  باعتبارهما  سابقا(،  )الڤوازيي 
االحتــاد  إثــارة  أو  ذكــر  دون  ــوزارة،  ــل ل تابعتني 
املقر  عــلــى  احلــائــز  ــرب،  ــغ امل لطلبة  الــوطــنــي 

وقانوني. رسمي  بشكل  املذكور 

الرفاق  بعض  علم  إلــى  تناهى  ما  ومبجرد 
الوطني  ــاد  االحت ومسؤولي  مناضلي  قــدمــاء 
كل  فــجــروا  حتى  اخلــبــر،  ــذا  ه املــغــرب  لطلبة 
إلى إشراك  وبلوروا خطة عمل، ترمي  طاقاتهم 
األولى  اخلطوة  وكانت  املعركة.  هذه  يف  اجلميع 
املناضالت  مئات  بإصدار   2016 أكتوبر   26 يوم 
مدرسة  وخريجي  الدميقراطيني  واملناضلني 
نداء  احلاليني،  ومناضليها  ومناضالتها  »أوطم« 
لالحتاد  املركزي  املقر  مصادرة  إيقاف  أجل  من 

املغرب. لطلبة  الوطني 

هذه  يف  االنــخــراط  كــان  ــال  احل وبطبيعة   
التوقيعات  حجم  ــالل  خ مــن  قــويــا،  املــعــركــة 
التصدي  يف  تكمن  أهميتها  إن  إذ  النداء،  على 
للحركة  النضالي  الرصيد  اجتثاث  ملخطط 
هذا  ويف  للطلبة.  اجلمعي  الوعي  من  الطالبية 
املركزي  املقر  مــصــادرة  محاولة  تأتي  السياق 
وأحــد  الــنــضــال  ــرة  ذاكـ يشكل  الـــذي  ــم،  ألوطـ
منظمة  صمود  على  والشاهدة  الدالة  الرموز 

سنة   60 مــن  ألزيـــد  أوطـــم  املــغــاربــة  الــطــالب 
دميقراطي  تعليم  بــإرســاء  أهدافها  لتحقيق 
أنها  على  ناهيك  وجيد؛  مجاني  علمي  عمومي 
الشعب  حترر  سيرورة  يف  بــارزة  بصمات  تركت 
التي  والــعــراقــيــل  الــقــيــود  جميع  مــن  املــغــربــي 
أجل  من  املشروعة  تطلعاته  حتقيق  أمام  تقف 
االجتماعية. والعدالة  والدميقراطية  الكرامة 

املعركة،  عرفهتا  اليت  املراحل  هي  2(ما 
واجههتا؟.  اليت  والعراقيل 

إطالقها،  مت  التي  الدينامية  هذه  إطار  يف 
رئيس  بوبكري،  محمد  باألخ  باالتصال  قمنا 
السادس  الوطني  املؤمتر  يف  املنتخب  املنظمة 
رأسهم  وعلى  باحملامني،  االتصال  مت  كما  عشر؛ 
كدفاع  بصفته  بنعمرو،  الرحمان  عبد  الرفيق 
ومت  رئيسها.  شخص  يف  الطالبية  املنظمة  عن 
الدعوى  يف  بوبكري  محمد  األخ  إدخال  بالفعل 
بصفته  االبتدائية،  احملكمة  أمــام  املرفوعة 
منتخب  رئيس  وآخر  لـ«أوطم«،  قانونيا  ممثال 
 ،1979 سنة  عشر  السادس  الوطني  املؤمتر  عن 
الثامن  الفصل  مبوجب  احملاكم  لدى  له  وممثال 

على  وذلــك  للمنظمة،  األســاســي  القانون  من 
التي  هــي  الطالبية  املنظمة  هــذه  أن  اعتبار 
املقر  وفعليا  قــانــونــيــا  حتــوز  ــازالــت  وم كــانــت 
عليهما  املدعى  احلارسان  أما  إفراغه،  املطلوب 
بحراسة  »أوطم«  قبل  من  مكلفني  سوى  فليسا 

الوطني. مقرها 

ولكي تأخذ هذه املعركة بعدها اجلماهيري، 
اللقاء   2016 نوفمبر  يف  انعقد  النداء  فبعد 
إيــقــاف  أجـــل  ــن  م األول  ــاوري  ــش ــت ال الــوطــنــي 
لطلبة  الوطني  لالحتاد  املركزي  املقر  مصادرة 
واملناضالت،  املناضلني  عشرات  بحضور  املغرب، 
واتخاذ  املتابعة  جلنة  انتخاب  عن  أسفر  الذي 
منها  مــهــمــة،  ــات  ــي ــوص وت نــضــالــيــة  مـــبـــادرات 
السياسية  الدميقراطية  القوى  بكافة  االتصال 
بأهمية  لتحسيسها  واحلقوقية  والنقابية 
أمام  احتجاجية  وقفات  وتنظيم  املعركة،  هذه 
وإصــدار  بالرباط،  االبتدائية  احملكمة  مبنى 
أوطم،  مقر  مبصادرة  للتنديد  دولية  عريضة 
املغربية.  باجلامعة  النقابية  احلرية  وانتهاك 
والدميقراطية  التقدمية  الــقــوى  وتضامنت 
والــعــمــالــيــة والــطــالبــيــة الــتــونــســيــة بــإصــدار 
املغربية  احلكومة  مسعى  ضد  تنديدي  بيان 
تنظيم  مت  كما  ــم،  أوط مقر  على  السطو  إلــى 
 2016 دجنبر   25 يوم  حاشدة  وطنية  مسيرة 
الذكرى  مبناسبة  املتابعة  جلنة  إليها  دعــت 
املغرب،  لطلبة  الوطني  االحتــاد  لتأسيس   60
املركزي  املقر  داخــل  جزئي  باعتصام  توجت 

بالرباط.

ــر  ــ األم ــدر  ــ صـ  ،2016 دجـــنـــبـــر   28 ويف 
والالشرعي  والالمشروع  اجلائر  االستعجالي 
ــن رئــيــس احملــكــمــة االبــتــدائــيــة، والــقــاضــي  م
وزارة  إلــى  ــاد  ــالحت ل ــزي  ــرك امل املــقــر  بتفويت 
الشباب والرياضة، مع استبعاد البت يف الدعوى 
بوبكري  محمد  األخ  دفاع  طرف  من  املرفوعة 
عدم  بدعوى  ألوطم،  القانوني  املمثل  باعتباره 
على  فاضح  دليل  وهذا  القضائي،  الرسم  تأدية 
الذي  الوصل  وإخفاء  والكذب  التزوير  واقعة 
عند  القضائي  للرسم  بوبكري  دفاع  أداء  يثبت 
محامي  طرف  من  الدعوى  إدخال  مقال  تقدمي 

احلارسني.
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اجلــائــر،  االستعجالي  احلــكــم  ــذا  ه ورغـــم 
وتسخير  املفضوح،  والتزوير  الكذب  على  املبني 
بكل  ومدانة  بئيسة  سياسية  ألهداف  القضاء 
واألخالقية،  والنضالية  القانونية  املقاييس 
استكمال  وبعد  النضالية.  السيرورة  استمرت 
تــوصــيــات ومــهــام الــلــقــاء الــوطــنــي الــتــشــاوري 
الثاني،  التشاوري  الوطني  اللقاء  انعقد  األول، 
يف  الثقة  وجــدد  ومــبــادرات  مهام  عــدة  وسطر 
من  آخرين  مبناضلني  دعمها  مع  املتابعة،  جلنة 

املنظمة. ورئيس  الطالبية  الفصائل 

هــذه  يف  ــار  ــص ــت االن يف  شـــك  ــا  ــاورن ــس ي لـــم 
االستعجالي  احلــكــم  ــدور  صـ رغـــم  ــعــركــة،  امل
أن  يكفي  ال  أنــه  واعتبرنا  ــراغ،  ــاإلف ب اجلــائــر 
االستمرار  يجب  بــل  عــادلــة،  قضيتنا  تكون 
نــدوة  نظمنا  وهــكــذا  النضالية؛  التعبئة  يف 
بني  بتنسيق  ألوطــم  املركزي  باملقر  صحافية 
فيها  مت  املتابعة،  وجلنة  بوبكري  محمد  األخ 
الوثائق  وإخفاء  التزوير  واقعة  عن  الكشف 
هيئة  قدمت  اإلطار  هذا  ويف  امللف.  طالت  التي 
األمر  ضد  االستئناف  مبحكمة  الطعن  الدفاع 
احملكمة  عــن  ــادر  ــص ال ــؤوم  ــش امل االســتــعــجــالــي 

االبتدائية. 

وطنية  ــدوة  ن تنظيم  مت   2017 يناير  ويف 
تعرضت  الذي  القانوني  احلظر  ذكرى  مبناسبة 
سنة  يف  رفعه  مت  )الــذي   1973 سنة  أوطــم  له 
 23 ــوم  ي املتابعة  جلنة  نظمت  كما  1978(؛ 

البيضاء  بالدار  وطنية  مسيرة   2017 مــارس 
املجيدة  مــارس   23 انتفاضة  لذكري  تخليدا 
املدرسة  عن  الــدفــاع  شعار  حتت   ،1965 لعام 
أيضا  الطالبية  الفصائل  ونظمت  العمومية... 
مستوى  على  النضالية  األنشطة  من  العديد 

املبادرات. من  ذلك  وغير  اجلامعات، 

إشعارا  االبتدائية  احملكمة  وجهت  وعندما 
استعمال  إلــى  اللجوء  أو  بــاإلفــراغ  للحارسني 
يناير  و27   21( مناسبتني  يف  العمومية  القوة 
2020( لالستيالء على املقر، مت إحباط هاتني 

وقفتني  املــتــابــعــة  جلــنــة  بتنظيم  احملــاولــتــني 
باعتصام  القيام  مع  املقر،  أمام  احتجاجيتني 

داخله. جزئي 

االستئناف  محكمة  ــدرت  أصـ ــك  ذل وبــعــد 

االستعجالي،  احلكم  بتوفيق  أمــرا  بالرباط 
والتأجيالت  اجللسات  من  سلسلة  بعد  والحقا 
نهائيا  حكما   2020 يوليوز   20 يوم  أصــدرت 
الدعوى  بإسقاط  يقضي  االختصاص،  بعدم 
احلكومة  رئــيــس  رفعها  الــتــي  اإلستعجالية 
املقر  مصادرة  بهدف  والرياضة  الشباب  ووزير 

ألوطم.  املركزي 

يف  االنتصار  هذا  أهمية  تكمن  أين   )3
أوطم؟. مقر  تحصني  معركة 

تتويج  إال  هو  ما  االنتصار  هذا  احلقيقة  يف 
تتوقف،  لم  التي  النضالية  املبادرات  ملختلف 

تفوتها  وال  يقظة،  بقيت  املتابعة  جلنة  أن  كما 
مبستجدات  الــعــام  الـــرأي  لتنوير  فــرصــة  أي 
النضالية  األشكال  يف  اإلبداع  مع  املعركة،  هذه 
مــرت  الــتــي  املــنــعــرجــات  حــســب  ومتطلباتها 
لعبت  ــاع  ــدف ال هيئة  أن  كما  القضية.  منها 

مسارها  يف  القضية  هــذه  بوضع  أساسيا  دورًا 

املركزي يف عالقته باالحتاد  املقر  أي  الصحيح، 
املستهدف،  باعتبار  املــغــرب،  لطلبة  الوطني 
املناضلة  القوى  كافة  التفاف  احلال  وبطبيعة 
وأحــزاب  طالبية  فصائل  مــن  الدميقراطية 
عمالية  ونقابات  حقوقية  وجمعيات  سياسية 
يف  املتابعة  جلنة  ودعــم  القضية،  هــذه  حــول 
لهذا  املصاحبة  النضالية  احملــطــات  مختلف 
املنابر  إلى  باإلضافة  سنوات،  أربع  طيلة  امللف 
بتنوير  املراحل  مختلف  واكبت  التي  اإلعالمية 
أوطــم  مقر  فتحصني  وبالتالي  الــعــام؛  الـــرأي 
اجلمعية  الذاكرة  حتصني  إطــار  ضمن  يدخل 

النضالية. ورموزه  املغربي  للشعب 

يف  املــعــركــة  ــذه  ه ساهمت  كيف   )4
أرض  ــى  ع الــوحــدوي  الــعــمــل  تجسيد 

الواقع؟. 

مع  املعركة،  هــذه  يف  اجلميع  انخرط  لقد 
وحجم  ــة  ودرجـ نسبة  يف  بــالــتــفــاوت  اإلقـــرار 
ــى االخـــتـــالف يف  ــع إلـ ــرج املــشــاركــة، وهـــذا ي
من  طبيعي.  أمر  وهو  السياسية،  التقديرات 
العمل  ثقافة  إن  الــقــول  ميكن  ــرى  أخ ناحية 
بعد  تترسخ  لم  باالختالف  تقر  التي  الوحدوي 
السياسية  املكونات  ملختلف  اجلماعي  الوعي  يف 
كبيرا  مــجــهــودا  يتطلب  ــذا  وهـ والــنــقــابــيــة، 
ساعدنا  فقد  السياق  هذا  ويف  إليه.  للوصول 
الــيــســار الــدميــقــراطــي  ــاق يف فــيــدرالــيــة  ــرف ال
ــي والــكــنــفــدرالــيــة  ــراطـ ــقـ ــدميـ ــج الـ ــهـ ــنـ والـ

رنــــــا شـــــــك فـــي  و يــــــســــــا لـــــــم 
الــمــعــركــة،  ــذه  ــ ر فـــي ه االنـــتـــصـــا
االستعجالي  الحكم  ر  و صد رغم 

اغ باإلفر الجائر 
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للشغل،  املغربي  واالحتاد  للشغل  الدميقراطية 
املتعدد،  اليسار  بينها  مــن  الــتــيــارات،  وبعض 
املستلزمات  بعض  مصاريف  لتغطية  مــاديــا 
اللقاء  وتوصيات  مهام  وإجناز  اللوجيستيكية 
كلها  أجنزناها  والتي  األول،  التشاوري  الوطني 
الوطني  اللقاء  وتوصيات  مهام  لكن  بنجاح. 
شعار:  حتــت  انعقد  الــذي  الثاني  الــتــشــاوري 
املركزي  املقر  حتصني  أجل  من  جميعًا  »لنناضل 
نتمكن  لم  اإلشعاعي«  دوره  واستعادة  ألوطــم 

مسيرة  تنظيم  باستثناء  كلها،  إجنــازهــا  من 
ــارس،  م  23 ذكـــرى  مبناسبة  الــبــيــضــاء  ــدار  الـ
القضائية؛  الــدعــوى  بإسقاط  املقر  وحتصني 
نتمكن  لم  األخرى  واملهام  التوصيات  أن  حني  يف 
الوطني  اللقاء  تنظيم  بينها  ومن  حتقيقها،  من 
»الطلبة«،  جريدة  وإصــدار  الطالبي،  للحوار 
داخله.  بأنشطة  القيام  خالل  من  املقر  وتشغيل 
إذ  املادية،  اإلمكانيات  انعدام  إلى  يرجع  وهذا 
من  املناضلني  بعض  مساهمات  على  اقتصرنا 

املتابعة.  جلنة 

هذه  تــطــورات  متابعة  ــإن  ف ــك  ذل كــل  ــم  رغ
احلركة  تسترد  أن  أهمية  وأســاســا  القضية 
نضال  مــســار  يف  الطبيعي  دورهـــا  الــطــالبــيــة 
ويجب  اجلميع،  تسائل  إشكالية  املغربي  الشعب 
واملساهمة  اجلــهــد  مــن  تستحق  مــا  تعطى  أن 

الفعالة.

النضالية  اآلفاق  هي  ما  نظرك  يف   )  5
يف  املعركة  هذه  فتحهتا  اليت  الوحدوية 

الطالبية؟. الحركة  وجه 

بتحصني  حققناه  الذي  االنتصار  ترك  لقد 
وفرحة  إيجابيا  صــدى  ألوطــم  املــركــزي  املقر 
الــدميــقــراطــي. ولــقــد كنا  الــعــام  ــرأي  الـ ــدى  ل
احتفالي  مهرجان  تنظيم  يف  التفكير  بصدد 
السياسية  الدميقراطية  القوى  كافة  بحضور 

هذه  يف  ساهمت  التي  واجلمعوية  والنقابية 
اجلامعات،  مستوى  على  نفسه  واألمر  املعركة، 
االنتصار،  هذا  بعد  ملا  نضالية  شحنة  إلعطاء 
فرضه  وما  كورونا،  فيروس  وباء  تفشي  أن  إال 
دون  حال  احترازية  وإجراءات  صحي  حجر  من 

ذلك...

حسب  كل  الطالبية،  الفصائل  ساهمت  لقد 
املعركة.  ــذه  ه يف  واســتــعــداداتــه،  إمكانياته 
والرفيقات  الرفاق  احلصر  ال  بالذكر  وأخــص 
الطليعيني،  والطلبة  التقدمي،  اليسار  طلبة  يف 
ــني، والــطــلــبــة الــقــاعــديــني  ــوري ــث والــطــلــبــة ال
ــني  ــي ــراط ــق ــدمي الــتــقــدمــيــني، والــطــلــبــة ال

املناضل)ة(. تيار  وطلبة  التقدميني، 

أن  وأســاســه  للجميع،  درس  االنتصار  هــذا 
بتكسير  كفيل  والــوحــدوي  اجلماعي  العمل 

ــة كـــل الــتــحــديــات،  ــه ــواج ــل وم ــي ــراق ــع كـــل ال
النضالية  اآلفــاق  لرسم  عنه  غنى  ال  ومرتكز 
أسس  على  الطالبية  احلركة  ومستقبل  لواقع 

جديدة.

للفصائل  رسالتكم  ما  األخــري،  يف   )6
والجماهري  والتقدمية  الــدميــقــراطــيــة 

الطالبية؟.

األوضــاع  بأن  اإلقــرار  يجب  بــدء،  ذي  بــادئ 
ومعقدة،  صعبة  الطالبية  للحركة  الذاتية 
قرابة  خلفتها  التي  السلبية  للتراكمات  نظرا 
التنظيمي،  والفراغ  العملي  احلظر  من  سنة   40

ــن متــريــر عــدة  ومتــكــن الــســلــطــة املــخــزنــيــة م
يف  املــغــربــيــة  اجلــامــعــة  تستهدف  مخططات 
وهذا  واملــعــريف.  العلمي  ودورهــا  استقالليتها 
أخذها  وجب  عوامل  عدة  فيه  تتداخل  الواقع 
التي  اجلهود  أن  يتضح  هنا  من  االعتبار.  بعني 
ملجابهة  مضاعفة،  الطالبية  الفصائل  تنتظر 
ــرورة  ض نفسه  الــوقــت  ويف  الــتــحــديــات،  ــذه  ه
اليوم،  املغربية  اجلامعة  واقــع  من  االنــطــالق 

مضى.  عما  يختلف  والذي 

أنه من واجب  اعتقادي  ناحية أخرى، يف  من 
فصائليتها،  من  تتحرر  أن  الطالبية  الفصائل 
ليس  نفسها  إنتاج  إعادة  حبيسة  ستبقى  وإال 
أن  عليها  وبالتالي  واالندثار؛  التفكك  أو  إال، 
يف  الطالبية  اجلماهير  أعينها  نصب  تضع 
اجلماعي  واحلــوار  العمل  تكثيف  مع  عمومها، 
الواقع  وتعقيدات  احلارقة  األسئلة  باقتحام 
خلق  أفــق  يف  هــذا  كــل  عنها،  التغاضي  عــوض 
للتقدم  اجلميع،  فيها  ينخرط  وطنية  دينامية 
لتوفير  املالئمة،  التنظيمية  الهياكل  بناء  يف 
املغرب  لطلبة  الوطني  االحتاد  استعادة  شروط 
وبالتالي  املغاربة،  الطلبة  جلميع  كنقابة  دوره 
كفضاء  كذلك  دورها  املغربية  اجلامعة  تسترد 
سياسة  مــن  النقيض  عــلــى  واملــعــرفــة،  للعلم 

املنتهجة. »التضبيع« 

طلبة  فصيل  يف  الــرفــاق/ت  أشــكــر  ختاما 
املتاحة  الفرصة  هــذه  على  التقدمي  اليسار 
تنير  أن  نتمنى  معركة  على  الــضــوء  إللــقــاء 
دورهــم  وعلى  الطالبية،  للجماهير  الطريق 

إطارها. يف  املتميز 
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أخطر  ــن  م ــد  واحـ انــتــشــار  الــعــالــم  يــشــهــد 
اصاب  حيث   البشرية،  عرفتها  التي  االوبئة 
اللحظة  حلدود   )19  - )كوفيد  كورونا  فيروس 
مليون  ونــصــف  مــاليــني  خمسة  عــن  يــزيــد  مــا 
ألف   345 عن  يزيد  مبا  تسبب   كما   إنسان،  
الكثير  اتخذت   الوباء  انتشار  وحملاصرة  وفاة؛ 
أهمها احلجر  العديد من اإلجراءات  الدول  من 
كالتباعد  ــة   ــرازي ــت اح ـــراءات  ــ وإج الــصــحــي 
ويف  حضوريا،  الــدراســة  وتعليق  االجتماعي 
إغــالق جميع  قــرار  الــدولــة  اتــخــذت  بــالدنــا  
األطــفــال  ريـــاض  مــن  التعليمية   املــؤســســات 
منذ  اجلامعية  واألحياء  العالي   التعليم  حتى 
من  شتنبر  شهر  غاية  وإلــى   2020 مــارس   16
على   الدراسة  هذه  يف  وسنركز  السنة،   نفس 
تسببت   ما  ملعرفة  العالي  التعليم  مؤسسات  
مليون  حلوالي  انقطاع  من  اإلجراءات  هذه  فيه 
ــب/ة جــامــعــي/ة عــن الــدراســة املــبــاشــرة  ــال ط

بعد.  عن  بالتعليم  وتعويضها 

النظام  فــيــه  يــعــانــي  وقــت  يف  ذلـــك   جــاء   
نتيجة  عميقة  ــة  أزم مــن  املغربي  التعليمي 
الفاشلة  والبرامج  السياسات  من  العديد  تراكم 
املخطط  بفشل  ــة  ــدول ال إقـــرار  آخــرهــا  كــان 
فيه  مــررت  الــذي  الــوقــت  ويف  االستعجالي، 
يوطد  والذي  الرجعي   51/17 االطار  القانون 
قوة  بكل  ويعمل  القطاع  خوصصة  يكرس   و 
ويف  التعليم   مجانية  من  تبقى  ما  على  لإلجهاز 
الوقت الذي حتاول فيه الوزارة الوصية تنزيل 
لم  إذ  متخبط،   بشكل  البكالوريوس  نظام 
بيداغوجي  نظام  على  العالي  التعليم  يستقر 
تنزيل  مت  فقد  املاضيني،  العقدين  طيلة  واحد 
تعديال  الــنــظــام  ــذا  ه وشــهــد   LMD ال  نــظــام 
للهندسة  ومراجعة   2009 سنة  بيداغوجيا 
بالذكر  ويجدر   ،2014 سنة  البيداغوجية 
ترتكز  ال  والتغييرات  التعديالت  هذه  كل  ان 
املسؤولية  تربط  وال  سابقة  تقييمات  اي  على 

باحملاسبة.

فــرضــتــه  ــد   ــع ب عـــن  الــتــعــلــيــم  ان  حـــني  يف 
بتدابير  مرتبطة  موضوعية  معطيات  اليوم 
التعليم،  استمرارية  وضمان  الوباء  محاصرة 
التعليم  من  النوع   هذا  عن  احلديث  يعتبر  ال 
من  الــعــديــد  يف  ــه   ل اإلشـــارة  متــت  اد  حديثا 
الوطني  امليثاق  أهمها  والقوانني  املخططات 
1999 ، كما  مت طرحه  للتربية والتكوين  سنة 
 2030  -  2015 االستراتيجية  اخلطة  يف  بقوة 
االطار   القانون  طريق  عن  أجرأتها  متت  التي 
اشار  كما  البكالوريوس،  نظام  مشروع  و   51/17
عن  أيام  قبل  البرملان  يف  التعليم  وزير  خطاب 
وهو  بعد  عن  التعليم  مأسسة  على  الدولة  عزم 
الشكل  هذا  تثبيت  نحو  الدولة  توجه  يظهر  ما 

العديد  اليوم  يثير  الذي  التعليم  أشكال  من 
ضمانه  مدى  حول  والتساؤالت  االنتقادات  من 
خاص  بشكل  واقصائه   الفرص  تكافؤ  ملبدأ 

الشعبية.  الطبقات  أبناء  من  الهشة  للفئات 

سنحاول يف هذه الدراسة اإلحاطة مبوضوع 
سنقوم  كما  الــعــام،  واطــاره  بعد  عن  التعليم 
وفق  الطلبة  نظر  وجهة  من  تنزيله  بتقييم 
ينتمون   طالب/ة   1500 من  عينة  همت  دراسة 
العالي  التعليم  مؤسسات  و  تخصصات  ملختلف 

باملغرب.

بعد عن  التعلمي  حول  العام  اإلطار   .II

العديد  تطبيق  األخــيــران  العقدان  عــرف 
مع  انسجاما  التعلمي  مجال  ‘‘يف  اإلصالحات  من’’ 
)صندوق  اإلمبريالية  املالية  الدوائر  توصيات 
واملنظمة  الــعــاملــي  والــبــنــك  الـــدولـــي،  الــنــقــد 
اخلطوط  رسمت  التي   ،)... للتجارة  العاملية 
يف  تنزيلها  يتم  الــتــي  للسياسات  العريضة 
دوافــع  فيها  تتحكم  ــي  ــت وال التعليم  قــطــاع 
بداية    املجال.  هذا  يف  نفقاتها  الدولة  تقليص 
والــذي  والتكوين  للتربية  الوطني  بامليثاق 
ثم  القطاع،  يف  للدولة  العامة  التوجهات  حدد 
املنظم   01.00 قانون  طالت  التي  التعديالت 
يشرعن  قانونيا   غطاء  ليصبح  العالي  للتعليم 
الرأسمال  امام  فتحه  عبر  القطاع  خوصصة  

: إلى  التعليم  تقسيم  ليتم  

جامعات  من  مكون  خاص  عالي  تعليم   •
ومراكز،  ومــدارس  معاهد  الى  إضافة  وكليات 
مغاربة  مستثمرين  طرف  من  ومسيرة   مؤسسة 

األرباح؛ حتقيق  بغرض  وأجانب 

اطار  )يف  عنه  مؤدى  عام  عالي  تعليم   •
بالشراكة(؛ يسمى  ما 

حتت  ــرزح  ي ــادح  ك عمومي  عالي  تعليم    •
ــة  ــادي ــات امل ــي ــان ــك ثــقــل االزمــــة وغـــيـــاب االم

والبيداغوجية.

املتعلق بتطبيق   2.1.665 املرسوم   كما يوفٍر 
املتعلق  اإلطار01.00  53 و54 من قانون  املادتني 
القانوني  ــار  اإلطـ الــعــالــي  التعليم  بتنظيم 
طرف  من  املسلمة  الشهادات  مصداقية  لضرب 
مؤسسات  متكني  عبر  العمومية  اجلــامــعــات 
شهادات  تسليم  مــن  ــاص  اخل العالي  التعليم 
وحتظى  اجلامعات،  ــاء  رؤس طــرف  من  مؤشرة 
الوزارة  عمل  ثم  الوطنية.  الشهادات  مبعادلة 
توجهات  الستكمال  جاء   الذي   2016-2013
الطالب/ توجيه  عبر  التعليم  قطاع  يف  الدولة 
واملاستر  واملهنية  التقنية  التخصصات  نحو  ات  
الــطــلــبــة/ات  مــن   35% )تشجيع  املتخصص 

املهنية،  اإلجـــازة  نحو  للتوجه  ــدد/ات   ــ اجل
ــدد/ات  ــ اجل املــاســتــر  ــة/ات   ــب ــل ط ــن  م  60% و 
التعليم  وتشجيع  املتخصص(  املاستر  نحو 
تشجيعية  قــروض  طريق  عن  اخلــاص  العالي 
من  الــعــديــد  ــال  ــ وإدخ املستثمرة  لــلــشــركــات 
الــلــغــات،..(  الــطــب،  )الهندسة،  التخصصات 
الرؤية  ثم  خاصة.  عليا  ومــدارس  جامعات  يف 
عمقت  الــتــي   2030-2015 االستراتيجية 
هذا  خوصصة  عبر  وكرستها  التوجهات  هذه 
مجانتيه،  من  تبقى  ما  على  والقضاء  القطاع 
الذي   51.17 اإلطار  القانون  إقرار  عبر  وذلك 
والــذي  الــرؤيــة  لهذه  قانونية  أجـــرأة  يعتبر 
اخلصوصي،  للتعليم  قــصــوى  أهمية  أعــطــى 
من  ومكونا  العمومي  للتعليم  شريكا  وجعله 
املجهودات  يف  وطرفا  املغربية  املدرسة  مكونات 

التعليم. تعميم  إلى  الرامية 

ــون  ــان ــق ال ــى  ــل ع املـــصـــادقـــة  ــت  متـ إن  ــا  ــ وم
نظام  اعتماد  اقـــرار  مت  حتى   51.17 اإلطـــار 
احلالية  اإلجازة  لنظام  كبديل  البكالوريوس 
من  انــطــالقــا  األخــيــرة  ــذه  ه فشل  عــن  معلنا 
واإلكراهات  والتحديات  الصعاب  من  مجموعة 

وتواجهها. تعتريها  التي 

الدراسي  املوسم  يف  تزايد  الطلبة  عدد  إن 
عددهم  ليصل   268800 مــن  بأكثر  احلــالــي 
طالب  مليون  مــن  أكــثــر  ــى  إل اإلجــمــالــي  ــن  /ه
يف  أستاذ  لكل  طالب/ة    194 بنسبة  وطالبة، 
مقعد   100 وبنسبة  البيداغوجي،  التأطير 
)أي  االستيعابية  الطاقة  يف  طالب/ة   329 لكل 
هذه  تعكس  طـــالب/ات(.  لثالث  واحــد  مقعد 
يتخبط  التي  املستفحلة  الوضعية  األرقـــام 
تسعى  حيث  بــاملــغــرب  الــعــالــي  التعليم  فيها 
أسلوب  باعتماد  العجز  هذا  لتغطية  الدولة 
للتعليم  كمكمل  مستقبال  بعد  عن  التعليم 
االكتظاظ  مشاكل  حلــل  وكــآلــيــة  احلــضــوري 
للطلبة-  املهول  التزايد  هذا  بفعل  -الناجتة 
لهذه  االستقبال  بنيات  وتهيئ  انــشــاء  بــدل 
املعتمدة  الــفــتــرة  هـــذه  أن  مــعــتــبــرة  الــفــئــة، 
احلالة  فرضتها  والتي  بعد  عن  التعليم  من 
وبناء  تقييمها،  يجب  جتربة  مبثابة  الوبائية 
لالشتغال  الالزمة  التدابير  اتخاذ  يجب  عليها 

الطريقة. بهذه 

لهذا  بالغة  أهمية  إعطاء  حتاول  الدولة  إن 
تسنها  الــتــي  والــقــوانــني  النظم  يف  ــوب  األســل
دمياغوجية  شعارات  حتت  التعليم  قطاع  يف 
وادمـــاج  الــرقــمــي«  املــغــرب  »استراتيجية  ك 
واالرتقاء  التجديد  شرط  ميثل  التكنولوجيا 
للتربية  الوطني  امليثاق  ولعل  باملدرسة«... 
2030- االستراتيجية  والــرؤيــة  والتكوين 

دراسة حول التعلمي عن بعد يف مؤسسات التعلمي العايل
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األسلوب  لهذا  املرجعي  اإلطار  ميثالن   2015
 : له  تطرقا  ما  وهذا 

الثالث  املجال  من  العاشرة  الدعامة  ففي 
والتي  والتكوين  للتربية  الوطني  امليثاق  من 
التكنولوجيا  استراتيجية  عــنــوان  حتــمــل 
تؤكد  فــإنــهــا  ــل  ــواص ــت وال ــالم  ــإلع ل ــدة  ــدي اجل
لإلعالم  اجلديدة  التكنولوجيا  اعتماد  على 
املستمر  التكوين  مجال  يف  وخاصة  واالتصال 
على  فيه  اعتماد  ميكن  الــذي  اإلطــار  وتوضح 
حــاالت  بعض  »كمعاجلة  التكنولوجيا  هــذه 
بالنظر  املستمر  والتكوين  التمدرس  صعوبات 
االستعانة  أو  وعــزلــتــهــم،  املستهدفني  لبعد 
اإلعـــدادي  املــســتــوى  يف  بــعــد  ــن  ع بالتعليم 
إلى  السعي  أو  املعزولة،  املناطق  يف  والثانوي 
مصادر  من  باالستفادة  الفرص  التكافؤ  حتقيق 
التواصل  وشبكات  املعطيات  وبنوك  املعلومات 
الندرة  مشكلة  حل  يف  تكلفة  بأقل  يسهم  مما 
والوثائق  للخزانات  املتساوي  غير  والتوزيع 

املرجعية.«

الــعــشــرون  ــة  ــع ــراف ال ــثــالــث  ال الــفــصــل  ويف 
اقتصاد  يف  الفاعل  »االنخراط  عنوان:  حتت 
إدمــاج  أجــل  »مــن  مــحــاور  يف  املعرفة  ومجتمع 
املدرسة«  يف  واالتصال  اإلعــالم  التكنولوجيا 
ــاط  ــق ــن ــة مـــن ال ــوع ــم ــج والـــتـــي حـــــددت م
الــدولــة  وضعتها  الــتــي  األولــيــة  التحضيرية 
من  األسلوب  هذا  اعتماد  قبل  مسؤوليتها  يف 

: النقاط  تلك  من  بعض  وهذه  التعليم. 

محددة،  بآجال  وطني،  برنامج  إعداد   .1
التعليمية  املؤسسات  جتهيز  استكمال  قصد 
اإلعالم  بتكنولوجيا  واجلامعية  والتكوينية 
واالتـــصـــال، وبــالــقــاعــات مــتــعــددة الــوســائــط 
ربطها  مــع  الــبــصــريــة،  السمعية  والــوســائــل 
املدرسية،  املكتبات  وتزويد  األنترنيت،  بشبكة 
بكل  والبحث  للتأطير  اجلامعية  والبنيات 
التعليم  تعزيز  يف  املفيدة  الرقمية  ــوارد  املـ
املتعلمني  ــدى  ل الشخصي  والــبــحــث  ــي  ــذات ال
حد  على  والــبــاحــثــني  الــتــربــويــني  والــفــاعــلــني 

سواء.

يف  التكنولوجيات  هذه  إدماج  تعزيز   .2
: والسيما  التعلمات  بجودة  االرتقاء  اجتاه 

بكامله،  للتعليم  املنهجية  املقاربة  يف   ●
أي منذ الشروع يف تصور املناهج والبرامج واملواد 
ــراك  ــذة، وإش ــات ووضــعــهــا، وتــداولــهــا بــني األس
منذ  التعليمية  واملقررات  البرامج  يف  املتعلمني 
التعلم  وعمليات  التعليم،  من  األولى  املراحل 
قائم  مسلك  وإحـــداث  والتقييم،  والتكوين 

بالبكالوريا. التخصص  هذا  يف  بذاته 

والوسائل  اإللكترونية،  البرمجيات   ●

حيث  ــن  م الــرقــمــيــة،  واحلــوامــل  التفاعلية 
ــواد الــدراســيــة،  ــ الــكــفــايــات املــســتــهــدفــة، وامل
ــني، والــطــرق واألســالــيــب  ــام ــض ــج وامل ــرام ــب وال
الذاتي  التعلم  مبادرات  تعزيز  عبر  التعليمية، 

املعرفة. مصادر  وتنويع  والبحث، 

على  الرقمية  للموارد  مراكز  إحداث   .3
مختبرات  وكـــذا  ــي،  ــل واحمل اجلــهــوي  املــســتــوى 
مختصني  وتكوين  املوارد،  هذه  وإنتاج  لالبتكار 

يف هذا املجال ...

باإلعداد  املتعلق  النقاط  هذه  محتوى  إن 
)حلد  بقي  واإلشـــراك  والــتــزويــد  والتجهيز 
املغربية  فــالــدولــة  ــورق،  الـ على  حــبــرا  اآلن( 
عن  )التعليم  األســلــوب  ــذا  ه اعــتــمــاد  قــررت 
البكالوريوس  نظام  مضامني  بعض  يف  بعد( 
 -  2021 الــدراســي  املوسم  مع  سينطلق  الــذي 
باملهارات  املتعلق  املضمون  وخــاصــة    ،2020
النقاط  مبحتوى  التزامها  دون   - احلياتية 
املعنيني/ واشراك  املؤسسات...،  )جتهيز  أعاله 
وغيرهم/ واألساتذة/ات   املتعلمني/ات  من  ات  

)... هن 

من  مرجعا   51.17 اإلطــار  قانون  ويشكل 
البكالوريوس،  نظام  إليها  يستند  التي  املراجع 
مرجعا  القانون  هذا  من   33 املادة  تعتبر  حيث 
أهــم  وهـــذه  بــعــد،  عــن  التعليم  يــخــص  فيما 

املادة: مضامني 

املعلومات  تكنولوجيا  ــاج  ادم تعزيز   ●
التعليم  ــودة  ــج ب الــنــهــوض  يف  ــاالت  ــصـ واالتـ

مردوديته؛ وحتسني 

وإنــتــاج  لالبتكار  مختبرات  إحـــداث   ●
هذا  يف  مختصني/ات   وتكوين  الرقمية،  املوارد 

املجال؛

بعد،  ــن  ع الــتــعــلــم  وتــطــويــر  تنمية   ●
احلضوري؛ للتعليم  مكمال  باعتباره 

تدريجيا  اإللكتروني  التعليم  إدمــاج   ●
تعميمه. افق  يف 

حتاول  الــذي  بعد  عن  التعليم  أسلوب  إن 
وبشتى  الــتــعــلــيــم  ــاع  ــط ق يف  ــه  ــرض ف الـــدولـــة 
للتربية  ــي  ــن ــوط ال ــاق  ــث ــي امل مــنــذ  ــل  ــائ ــوس ال
واألنظمة  الــقــوانــني  عبر  وبــعــده  والــتــكــويــن 
ــاوز  ــن أجـــل جت الــتــعــلــيــم م املــنــزلــة يف قــطــاع 
الناجت  االكتظاظ  مشكل  حلل  عجزها  وتغطية 
ال  القطاع،  هــذا  يف  لطلبة  املــهــول  تــزايــد  عــن 
أي   - مخططاتها  أهــداف  عن  يخرج  أن  ميكن 
الفكر  عمق  ضرب  إلى  تسعى  التي   – الدولة 
العلمي  الــبــحــث  ــرب  وضـ الــتــحــرري  الــنــقــدي 
عاملة  يد  تكوين  هي  التعليم  مهمة  لتبقى 
الفرد  وجعل  الرأسمال  خلدمة  جاهزة  تكون 

 . والفكر  اإلرادة  مسلوب 

الدراسة  مهنجية   .III

جناح  مدى  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
طلبة/ نظر  وجهة  من  بعد  عن  التعليم  عملية 
املنهجية  عبر  بــاملــغــرب  الــعــالــي  التعليم  ات 

: لتالية ا

البحث  منهج   .1
البحث  تقنية  عــلــى  الـــدراســـة  اعــتــمــدت 
االستمارة  تقنية  استعمال  خالل  من  الكمي 
تدخل  دون  ذاتــي  بشكل  اململوءة  الكترونية 
ــروف احلــجــر الــصــحــي،  ــظ الــبــاحــثــني نــظــرا ل
جناعة  األكثر  االدوات  احدى  لكونها  وكذلك 
مقبول،  وقت  يف  و  موضوعية  معطيات  جلمع 
عبر  الــكــتــرونــيــة  اســتــمــارة  اعـــداد  مت  حــيــث 
العملية. هذه  يتيح  الذي    FORMS GOOGLE

املستهدفة  الفئة   .2
طـــالب/ات  مــن  املستهدفة  الــفــئــة  تــتــكــون 
جلميع  املنتمني/يات  باملغرب،  العالي  التعليم 
احملدود  االستقطاب  ذات  واجلامعات  املعاهد 

تخصصاتهم/هن. ومبختلف  واملفتوح  منها 

الدراسة عينة   .3
 1500 من  أكثر  الدراسة  عينة  شملت  لقد 
مؤسسات  مختلف  على  يتوزعون/ن  طالب/ة 
توجيه  مت  حيث  بــاملــغــرب،  الــعــالــي  التعليم 
وصولها  يضمن  بشكل  للطلبة/ات  االستمارة 
بشكل  نشرها  اعتمدنا  وقد  املؤسسات،  جلميع 
حدة  على  مؤسسة  كل  طلبة/ات   بني  عشوائي 
موضوعية  اكثر  معطيات  على  احلصول  لضمان 
ــى حـــد مـــن احلــريــة  ــص ــان اعـــطـــاء اق ــم ــض ول

اجاباتهم/هن. اختيار  يف  للمستجوبني/ات  

يتوزع الطلبة/ات  املشاركون/ات يف الدراسة 
خمس  على  التركيز  مع  اجلامعات  جميع   على 
بأكادير  زهر  ابن  جامعة  هي:  اساسية  جامعات 
جامعة  بتطوان،  السعدي  املالك  عبد  جامعة   ،
ــوالي  الــقــاضــي عــيــاض مبـــراكـــش، جــامــعــة م
اخلامس  محمد  وجامعة  مبكناس   إسماعيل 
محدودة  عينة  الدراسة  شملت  كما  بالرباط؛ 
بن  محمد  جلامعات  /ن  ينتمون  الطلبة/ات  من 
عبد اهلل  بتازة و جامعة محمد األول بوجدة.

يـــتـــوزع الــطــلــبــة/ات املـــشـــاركـــون/ات يف 
ان  غير  التخصصات  جميع  على  ــة  ــدراس ال
همتها  الــتــي  واملــؤســســات  التخصصات  أهــم 
العلوم  كليات  العلوم،  كليات  كانت:  دراستنا 
كليات  واالجتماعية،  والقانونية  االقتصادية 
الطب،  وكــلــيــات  اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم  اآلداب 
واالقــســام  الهندسة  مـــدارس  ــى  ال بــاإلضــافــة 
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االستمارة 

الدراسة على  مت االعتماد يف هذه 
املغلق  النوع  من  إلكترونية  استمارة 
صياغتها  ومتــت  )املتعدد(  املفتوح 
 GOOGLE FORMS تطبيق  عــبــر 
من  الــعــديــد  بــوضــع  قمنا  بحيث   ،
علينا  تسهل  حتى  املغلقة  األسئلة 
أكثر  تكون  وحتى  تفريغها  عملية 
حتـــديـــدا ودقــــة، فــيــمــا اعــتــمــدنــا 
ــرى مــفــتــوحــة حــتــى ال  ــ ــة أخ أســئــل
أكبر  له/ها  وتكون  الطالب/ة  يتقيد 
فيما  تــصــوراتــه/هــا  لوضع  مساحة 
وليمّكن  ــة.  ــدراس ال مــوضــوع  يخص 
األسئلة  من  الشكلني  هذين  ترابط 
ــرض الــبــحــث الــذي  مــن حتــقــيــق غـ
أشرنا  ــذي  والـ لــدراســتــنــا،  وضــعــنــاه 
االستبيان  بــدايــة  يف  كــذلــك  إلــيــه 
على  ويكون  الطالب/ة  يقرأه  حتى 
سؤال  كل  عن  إجابته  أثناء  به  علم 

األسئلة. هذه  من 

االستمارة  تــوزيــع  يف  الــبــدء  كــان 
ــات الــتــعــلــيــم  ــس ــؤس ــى صــعــيــد م ــل ع
ماي   06 يوم  العلمي  والبحث  العالي 
ومت  ليال،  العاشرة  الساعة  يف   2020
حتليل  يف  للبدء  العملية  هذه  إيقاف 
2020 ، حيث  12 ماي  املعطيات يوم 
للطلبة/ات  االجــمــالــي  الــعــدد  بلغ 
اكثر  الدراسة   هذه  يف  املشاركني/ات 

ومشارك. مشاركة   1500 من 

ــاد  ــع ــي أب ــال ــت ــدول ال ــ ويــبــني اجلـ
املعتمدة: االستمارة 
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ــة/ات   ــب ــل ــط ــد اجــــاب ال ــق ل
سؤالهم/ عند  متباين  بشكل 
تقدمهم/هن  ــدى  م ــن   ع هــن 
مقارنة  ــدروس  الـ مواكبة  يف 
فــكــانــت   ، ــة  ــي ــاض امل بــالــســنــة 
ــك  ــني ذل ــب ــا ي ــم اإلجـــابـــات ك

:  4 املبيان 

26,5 يف املئة من الطلبة   •

ــة  ــدراس ال يف  املـــشـــاركـــني/ات 
تــقــدم يف  اي  يــحــقــقــوا/ن  لــم 
تعليق  منذ  ــدروس  ال مواكبة 

احلضوري؛ التعليم 

66,4 يف املئة من الطلبة   •
ــة  ــدراس ال يف  املـــشـــاركـــني/ات 
أجابوا/ن ان نسبة تقدمهم/ن 
من  أقــل  الـــدروس  مواكبة  يف 

التعليم  بداية  من  املئة  يف   50
شهرين؛ قبل  بعد  عن 

فــقــط  ــة  ــ ــئ ــ امل يف   7,1  •
مــن الــطــلــبــة املــشــاركــني/ات 
ان  أجـــابـــوا/ن  ــة  ــدراسـ الـ يف 
مواكبة  يف  تقدمهم/ن  نسبة 
املئة.  50 يف  أكثر من  الدروس 
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نفس  داخل  بعد  عن  التعليم  تنزيل  انسجام  مدى  ملعرفة 
يتابع  التي  الــوحــدات  عــدد  حــول  ســؤاال  طرحنا  املؤسسة، 
الطلبة/ات   اجابات  وكانت  بعد،  عن  التعليم  املشارك/ة  فيها 
 6 ب  اجابت  فقط   16.7% ان  إذ  متباينة  جد  املشاركني/أت 

.5 املبيان  كاملة(   وحدات 
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عن  للتعلمي  الــولــوج  وســائــل   - 2
: بعد

املستعملة: االجهزة 

اللوجستيكي  املستوى  على  امــا   
الطلبة/ مــن  الــقــصــوى  فاألغلبية 
 )67% ( املـــســـتـــجـــوبـــني/ات  ات 
ــف الــذكــي  ــات ــه ــون/ن ال ــدم ــخ ــت ــس ي
باملئة   21% بعد،  عن  التعليم  ملتابعة 
 2,6% و احلــاســوب  تستخدم  فقط 
أشار  فيما  أخــرى،  أجهزة  تستخدم 
اجلهاز  يقترضون/ن  انهم/هن   ٪  9,1
عن  الــتــعــلــيــم  ملــتــابــعــة  املــســتــعــمــل 
أفــراد  أحــد  أو  آبائهم/هن  مــن  بعد 
)انظر  اقربائهم/هن   او  اسرتهم/هن 

.6 املبيان 

الولوج:  مشاكل 

فقط   23,8% إجابة  كانت  لقد 
صبيب  تـــوفـــر  ــول  ــ ح ــة  ــي ــاب ــج إي
مشابهة  نسبة  أن  كما  االنترنت 
صبيب  توفر  بعدم  اجابتها  كانت 
نصف  من  اكتر  وأفاد  كايف،  انترنت 
انهم/  )52,6 ( /ات  املستجوبني 
كايف  صبيب  على  يــوفــرون/ن  هن 

2 دائم(اجلدول  غير  بشكل  لكن 

االنترنت  صبيب  توفر   2 جدول 
بعد عن  الدروس  لولوج 
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عن  التعليم  لعملية   الطلبة/ات  تقييم   .
: بعد

الدروس: جودة  تقيمي   •

عن  التعليم  جلودة  الطلبة/ات  تقييم  كان 
من  قليال  عددا  ان  إذ  سلبي،  جد  عموما  بعد 
 )10% من   اقل   ( املستجوبني/ات  /ات  الطلبة 
كما  الدروس،  ملنهجية  جيدا  تقيمهم/هن  كان 
كان  املستجوبني/ات  الطلبة/ات  تفاعل  أن 
املعريف  للسياق  هن    / استيعابهم  ملدى  سلبيا 
الطلبة   تقييم  كان  اخرى   جهة  من  للدروس،  
اذ  سلبي  جد  للمعارف  استيعابهم/هن   ملدى 
يواجهون  بانهم/هن   صرح/ت   /هن  اغلبهم  ان 
ــن  صــعــوبــات يف فــهــم مــضــامــني الـــدروس.   /هـ
الطلبة/ مــن    90% تقييم  كــان  لقد  عموما 
الــذي  التعليم  ــودة  جل املــســتــجــوبــني/ات   ات  
(املبيان   ضعيف  الى  متوسط  من  يتلقونه/ينه  

11 8،9،10 و 
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ــة الـــطـــلـــبـــة/ات  ــن ــي ــات ع ــ ــاب ــ اشــــــارت اج
من  املتوخاة  االهداف  ان  الى  املستجوبني/ات 
من   40% حلــوالــي  واضــحــة  تكن  لــم  ــدروس  الـ
منهم/ن  الثلث  عن  يزيد  ما  ان  كما  الطلبة/ات، 
بــاألهــداف  نعني  ــاذا  مـ اصــال  يــعــرفــون/ن  ال 
الطلبة/ تقييم  كــان  الـــدروس.   من  املتوخاة 
الدروس  محتوى  لتنظيم  املستجوبني/ات  ات 
منهم/هن   50% من  اكتر  ان  اذ  متدني،  جد 
من  واقل  متوسطا  او  ضعيفا  تقييمهم/هن  كان 

ايجابيا. تقييمهم/هن  كان   30%

القصوى  االغلبية  ان  الــى  النتائج  تشير   
املعارف  كثافة  ان  يعتقدون  الطلبة/ات   من 
لها(  املخصص  الزمني  الغالف  مع  تتالءم  ال 

12،13و14. املبيان 
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عملية  نجاح  تعرقل  ــيت  ال الــتــحــدايت  ــم  أه
بعد: عن  التعلم 

يعتبرها  التي  التحديات  أهم  تلخيص  ميكن 
عن  التعليم  عملية  لنجاح  معيقا  الطلبة/ات 

التالية: النقاط  يف  بعد 

الكايف  األنترنيت  صبيب  توفر  يعتبر   -
الطلبة/ات،  واجهها  التي  االشكاالت  اهم  أحد 
االمرين  يعاني  منهم/هن   كبيرا  عددا  ان  اذ 
ــة ومــشــاهــدة  ــي ــراض ــت ــام االف ــسـ لـــولـــوج االقـ
اساتذتهم/ يرسلها  التي  الدروس  فيديوهات 
يجدون/ الطلبة/ات  من  العديد  ان  كما  هن، 
االنترنت  لشبكة  ــولــوج  ال مــصــاريــف  ان  دن  

ابائهم؛  كاهل  على  جديدا  عبئا  تشكل 

االستاذات  بني  املباشر  التواصل  غياب   -
بعض  واكــتــفــاء  والــطــلــبــة/ات  ــذة  ــ ــات ــ واألس
يصّعب  مكتوبة  دروس  بإرسال  األســاتــذة/ات 

املعرفية  املضامني  واستيعاب  فهم  عملية 

للدروس؛

مناسبة  الكترونية  اجهزة  توفر  عدم   -
ان  حيث  الظروف،  احسن  يف  الــدروس  ملتابعة 
دروسهم/هن  يتابعون/ن  الطلبة/ات  اغلب 
البعض  ان  كما  ة،  النقالة  هواتفهم/هن  عبر 
احد  من  االجهزة  هذه  باقتراض  يكتفون/ين 

عائلتهم/هن؛ افراد 

ــــوص يف  ــص ــ ــاخل ــ ــص املـــــراجـــــع ب ــقـ نـ  -
االدبية. التخصصات 

ــذي احـــدثـــه غــمــوض  ــ االرتـــبـــاك ال  -
مصير  حــول  الوصية  الـــوزارة  تفاعل  وغياب 

الدراسي. املوسم 

التحدايت  هذه  لتجاوز  الطالب  مقرتحات 

مختلفة  ــالب/ات  ــطـ الـ مــقــتــرحــات  كــانــت 
جزءا  ان  غير  تلخيصها  ويصعب  ومتباينة 

اقتراحات  قدم  املستجوبة  العينة  من  مهما 
: تصب يف اجتاه 

التعليم  ملتابعة  مناسبة  اجهزة  توفير   -
الطلبة. للجميع  بعد  عن 

بثمن  او  باملجان  االنترنيت  توفير   -
للطلبة. رمزي 

رفع  بعد  حضوريا  الــدروس  تعويض   -
احلظر.

: .التحليل 
بعد عن  التعليم  حول  معطيات 

من  يتبني  االســتــمــارة  معطيات  خــالل  مــن 
الطالب/ من  مهمة  نسبة  هناك  أن   )2( املبيان 
التعليم  /ين  يتلقون  ال  /اللواتي  الذين  ات  
هــذه  تــفــوق  حــيــث  نــهــائــيــة،  بصفة  بــعــد  عــن 
ذات  باجلامعات  يتعلق  فيما   %36 النسبة 
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للجامعات  بالنسبة  أما   . املفتوح  االستقطاب 
الطالب/ نسبة  فإن  احملدود  االستقطاب  ذات 
التعليم  يتلقون/ين   ال  /اللواتي  الذين  ات 
ما  وهذا   28  % تفوق  نهائية   بصفة  بعد  عن 
ما  تخالف  النتائج   وهذه   ،)3( املبيان  يبينه 
طلبة  ان  تعتبر  انها  حيث  الــوزارة  به  تصرح 
من   %  100 من  استفادوا  قد  املؤسسات  هــذه 
التكوينية. الــبــرامــج  يف  املــســطــرة  املــضــامــني 
من  فقط   7% ان  ايضا  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
مواكبة  يف  مهما  تقدما  حققوا/ن  الطلبة/ات  
متأخرين/ الطلبة/ات   جل  أن  حيث  الدروس، 
منهم/هن    26 و  دروسهم/هن   مواكبة  يف  ات  
اقل  ان  كما  يذكر.  تقدم  اي  يحققوا/ن   لم 
من  استفاد  فــقــط   الــطــلــبــة/ات  مــن   16% مــن 
يبني  مما  الــوحــدات،  جميع  يف  دروســهــم/هــن  
التعليم  تنزيل  عرفه  الذي  التخبط  طبيعة 
إليها  توصلنا  الــتــي  النتائج  ــذه  وه بعد  عــن 
حتت  أجنزت  منشورة  سابقة  دراســة  تؤكدها 

جامعيني. أساتذة  ستة  إشراف 

بعد عن  للتعليم  الولوج  وسائل 
منه  يعاني  كبيرا  ضعفا  الــدراســة  اظهرت 
مناسبة  اجهزة  توفر  بخصوص  الطلبة/ات  
إذ  ان اغلبهم/ التعليم عن بعد،  لولوج منصات 
ان  كما  الهدف،  لهذا  الهاتف  يستعمل/ن  هن 
خاص  جهاز  على  يتوفر  ال  منهم/هن  جــزءا 
جودة  على   خطير  بشكل  يؤثر  مما  به/ها، 

يتلقوه/ينه. الذي  التعليم 

الــلــواتــي   / الــذيــن  ــة/ات   ــب ــل ــط ال نــســبــة   
ال  كــايف  انــتــرنــيــت  صبيب  عــلــى  ــرون/ن  ــوف ــت ي
قطاع  يواجه  الذي  الوقت  يف   %23,8 تتجاوز 
توفير  يف  حقيقيا  اشــكــاال  منهم/هن  واســـع 
لصعوبة  إما  راجع  وهذا  كايف،  انترنيت  صبيب 
جودة  لــرداءة   أو  االجتماعية  أوضاعهم/هن 
املناطق  من  العديد  يف  باخلصوص  االنترنيت 
التفاوتات  يعمق  مما  القروية،  شبه  و  القروية 
هــذا  يعتبر  و  ــدن،  ــ وامل ــقــرى  ال بــني  املــجــالــيــة 
تعيق  التي  االساسية  املشاكل  احــد  االشكال 

بعد. عن  للتعليم  الطلبة/ات   ولوج 

 111 من   أكثر  انتاج  مت  انه  الــوزارة  تّدعي 
تبقى  االرقـــام  ــذه  ه أن  غير  رقــمــيــا،   ــوردا  مـ
من   66% ان  نتائجنا  اظهرت  حيث   مضللة، 
عبارة  هي  األساتذة/ات   ينشرها  التي  املوارد 
قبل  مــن  ــال  اص مــتــوفــرة  مكتوبة  دروس  عــن 
22 % من هذه املوارد  توقيف التعليم املباشر، 
فقط   11% و  فيديوهات  شكل  على  كان  فقط  
او  اقــســام  مــن  اســتــفــادوا/دن  /ات  الطلبة  مــن 
راجعا  يكون  قد  وذلك  افتراضية،  محاضرات 
الـــى ضــعــف تــكــويــن األســـتـــاذ/ة  حـــول هــذه 
ــات املــتــطــورة و كـــدا ضــعــف الــبــنــيــات و  ــي االل
الــدروس  تصوير  لضمان  الضرورية  االدوات 
احترافية.  بطريقة   االفتراضية  واالقــســام 
االشكال  ان  الــى  االشـــارة  ميكننا  عــام  بشكل 

دور  من  تقزم  بعد  عن  التعليم  اتخذها  التي 
يف  تلغي  و  التعلم  عملية  مواكبة  يف  األستاذ/ة  

األستاذ/ة. و  الطالب/ة   بني  التواصل  اغلبها 

بعد عن  للتعليم  الطلبة  تقييم 
الطلبة/ات  تقييم  ــام  ع بشكل  ــان  ك لقد 
اغلب  ان  حيث  سلبي  جــد  بعد  عــن  للتعليم 
غير  كـــانـــوا/ن   الــدراســة  يف  املــشــاركــني/ات  
ذلك  استخالص  ميكن  العملية،  عن  راضني/ات 

من:

الطلبة/ات  من   86% حوالي   تقييم   •
وذلك  متوسطا  او  ضعيفا  كان  الدروس  جلودة 

إلى: راجعا  يكون  قد 

الــطــالــب/ة  ــني  ب الــتــفــاعــلــيــة  ــاب  ــي غ  )1(  
واألستاذ/ة، 

مناسبة  اجــهــزة  توفير  غياب  بسبب   )2(
الدروس.  ملتابعة 

بشكل  انــتــرنــيــت  صبيب  تــوفــر  عــدم   )3(
الدروس. جودة  على  يؤثر  مما  مستمر 

الدروس  ملنهجية  الطالب/ات  تقييم   •
وللسياق  واملعارف  للمعلومات  استيعابهم  ومدى 
وهــو  سلبي  جــد  ايــضــا  ــان  ك ــدروس  ــل ل املــعــريف 

الدروس. جودة  لضعف  نظرا  املتوقع  املعطى 

ــة لــلــبــيــداغــوجــيــة  ــب ــل ــط تــقــيــيــم ال  •
اهـــداف  ان  اذ  سلبيا  كـــان  ايــضــا  املستعملة 
ارباع  ثالثة  من  ألكثر  واضحة  تكن  لم  الدروس 
نصف  مــن  اكــتــر  تقييم  ان  كما  الــطــلــبــة/ات، 
وتسلسل  الدروس  محتوى  لتنظيم  الطلبة/ات 
ضعيفا،  او  متوسطا  كــان  واملعطيات  االفــكــار 
الغالف  ان  يعتبرون  الطلبة/ات  اغلب  ان  كما 

الدروس.  كثافة  مع  يتناسب  ال  الزمني 

هــذه  لنتائج  حتليلنا  يظهر  ــام  ع بشكل 
يف  بــعــد  ــن  ع التعليم  هــمــت  الــتــي  الـــدراســـة 
املستوى  على  كبير  خلل  من  يعاني  انه  املغرب 
حتقيق  على  قــادر  غير  منه  يجعل  املنهجي 
كما  منه  الطلبة/ات  ينتظرها  التي  االهداف 
دروس  نشر  على  كبير  بشكل  االعــتــمــاد  ان 
يعتمد  يجعله  دروس  ومــلــخــصــات  مكتوبة 
التعليم  لكون  ذلك  متخلفة،  بيداغوجيا  على 
يف  للمعلومات  جامد  حشو  مجرد  ليس  والتعلم 
احملوري  السؤال  يطرح  مما   ، الطلبة/ات  عقول 
ومبعنى  نريد  علمي  بحث  وأي  نريد  تعليم  أي 

نريد؟   مجتمع  وأي  إنسان  أي  آخر 

خالصات   .VI
توفرها  الــتــي  املعطيات  ــالل  خ مــن  يتبني 

الدراسة:

الطلبة/ من  مهم  جزء  استفادة  عدم   •
املليون  قرابة  تعدادهم/هن  البالغ  املغاربة  ات  

تعليق  خــالل  بعد  عن  التعليم  من  طــالــب/ة  
حضوريا. الدراسة 

لم  بعد  عن  التعليم  عملية  تنزيل  ان   •
نفس  داخل  حتى  متفاوتا  كان  و  متجانسا  يكن 

املؤسسة.

يتوفرون/ن   ال  عموما  الطلبة/ات  ان   •
بعد. عن  التعليم  ملتابعة  مناسبة  اجهزة  على 

بشبكة  ــال  ــصـ االتـ ــل  ــاك ــش م تــعــتــبــر   •
التي  االساسية  التحديات  احدى  االنترنيت 

الطلبة. يوجهها 

يضرب  عــام  بشكل  بعد  عن  التعليم   •
املجالية. الفوارق  يوسع  و  الفرص  تكافؤ  مبدأ 

عن  التعليم  اتخذه  الذي  الشكل  يقزم   •
املوارد  ثلثي  ان  حيت  األستاذ/ة   دور  من  بعد 
املنشورة كان على شكل دروس مكتوبة فقط ال 

للمعارف. جيد  استيعاب  على  تساعد 

عام  بشكل  الــطــلــبــة/ات  تقييم  ــان  ك  •
تقييمهم/ ان  حيث  بعد،  عن  للتعليم  سلبيا  
الشيء  ونفس  متدنيا،  كان  الدروس  جلودة  هن 
والبيداغوجيا  الدروس  منهجية  على  ينطبق 
استيعابهم/هن  مستوى  ان  كما  املستعملة، 

ضعيفا. كان  للمعارف 

سبق  مما  انطالقا  القول  ميكننا  عام  بشكل 
ضعيفة  جد  كانت  بعد  عن  التعليم  حصيلة  ان 
تواجهها  انها  كما  الطلبة/ات   رضى  تنال  وال 
تتحمل  موضوعية  لوجستيكية  حتــديــات 
لهذه  و  لها.  حلول  ايــجــاد  مسؤولية  الــدولــة 
حق  التعليم  ان  من  وانطالقا  كلها  االعتبارات 

يلي: ما  نعلن  مقدس 

القطاع  اهمية  على  كورونا  ازمة  تأكد   .1
والصحة  التعليم  ــاص  خ وبــشــكــل  الــعــمــومــي 

اساسيني. قطاعني  باعتبارهما 

عبر  الدي  االنتهازي  للموقف  ادانتنا   .2
االزمة. أثناء  اخلاص  التعليم  ارباب  عنه 

االشـــكـــال  ــن  مـ ــل  ــك ــأي ش ــ ب ــن  ــك ال مي  .3
للتعليم  بــديــال  بعد  عــن  التعليم  يعتبر  ان 

احلضوري.

امتحان  واملطلق  بالبت  نعارض  اننا   .4
بعضهم/ تلقاها  التي  الــدروس  يف  الطلبة/ات 

احلضوري. التعليم  تعليق  بعد  هن  

مسؤوليتها  بتحمل  الدولة  مطالبتنا   .5
باإلضافة  للطلبة  مناسبة  اجــهــزة  بتوفير 

لألنترنت.  مجاني  لولوج 

الى  الرامية  للمخططات  معارضتنا   .6
بعد. عن  التعليم  مأسسة 
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