التعليم الكولونيايل الفرنيس باملغرب
والتحوالت
البنيات
ّ

د .أنس الصنهايج

[[[

ّ
امللخص
كرثت الدراسات والبحوث حول التعليم الكولونيايل ،وتن ّوعت بي القراءات
التاريخيّة والسياسيّة والنفسيّة وغريها ،مع وجود غلبة يف الرأي والنظرة تعترب أ ّن

إال أجندة أملتها النوايا
املدرسة التي أنشأها وهيمن عليها الفرنس ّيون ،مل تكن لتخدم ّ

االستعامريّة للفرنسيّي ،حيث سيتّضح أن الفرنسيّي قد ألبسوا خططهم االستعامريّة
خاصة وأ ّن مرشوع
بنظام تعليمي تحت مس ّميات ع ّدة يطرحها الباحث يف دراسته.
ّ
املدرسة يف املغرب يف هذه املرحلة مل يكن نابعاً من حاجات املجتمع املغريب كام
تؤكّد الدراسات العديدة ،بل كان هذا املرشوع مبثابة خطوة ضمن مشاريع ومخطّطات

املستعمر الفرنيس يف املغرب .هذا ما يعالجه الباحث يف اإلجابة عن العديد من

مؤسسات املعرفة يف مغرب ما قبل الحامية الفرنس ّية؟ وما
األسئلة منها :ماهي طبيعة ّ
املؤسسات إبّان فتة الحامية الفرنسيّة؟.
التحوالت البنيويّة العميقة التي طالت هذه
ّ
ّ

املح ِّرر
[. -[1
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املقدمة
ّ
خاصة عىل مستوى
مؤسسات املعرفة يف مغرب الحامية تح ّوالت عميقة،
ّ
شهدت ّ

خاصة للتدريس،
الربامج والهياكل والتنظيامت ،إذ صار لها فضاءات مرتّبة بحجرات
ّ
للمؤسسة ،وبرامج
ومكاتب إداريّة تسهر عىل تطبيق السياسة التعليميّة والسري العام
ّ

دراس ّية مح ّددة ،وأوقات حضور وانرصاف منتظمة ،وأطر تربويّة وإداريّة تتقاىض أج ًرا
املؤسسات
ظل يعاين من ضعف
شهريًّا ،وقواني منظّمة للقطاع ،...غري أ ّن املغرب ّ
ّ
التعليم ّية العرصيّة يف املدن وغيابها يف القرى ،ومن عدم وجود تص ّور استاتيجي

إجرايئ قادر عىل استلهام أسباب التق ّدم؛ إذ بقي هذا الحقل قاب ًعا يف غياهب التخلّف
والتمييز اإلثني والطبقي ،بسبب انشغال إدارة التعليم ،بتأهيل رشيحة مغرب ّية واسعة من
تأهيل مهن ًّيا بسيطًا ،يوظّف يف تأمي حاجات الكولونيايل من اليد العاملة،
ً
املتعلّمي
ظل وامتدا ًدا لفرنسا يف املغرب ،تدافع
ونخبة منبهرة باملدن ّية الفرنس ّية ومنجزاتها تكون ًّ

أي فئة
عن مصالحها االقتصاديّة ،وتربجز صورتها يف األوساط الثقافيّة واالجتامعيّةّ ،
كل مناحي الحياة .ومبا أ ّن املغرب هو
با ّرة بالنموذج الفرنيس ،متفانية يف سحبه عىل ّ
فلحية منفتحة عىل واجهتي بحريتي ،متوسط ّية وأطلس ّية ،فقد اهتمت هذه
منطقة ّ
اإلدارة بفتح ورشات مهن ّية تعنى بتعليم أساليب الفلحة التسويق ّية يف القرى ،وأساليب

كل املدارس القامئة به ،وهذا ما يؤكّد مدى
امللحة والصيد البحري يف املدن يف ّ
براغامت ّية السياسة التعليم ّية ،التي تغيت توجيه هذا اإلنتاج التعليمي لخدمة املصالح
مؤسسات املعرفة يف مغرب ما قبل الحامية الفرنس ّية؟
الكولونيال ّية .فام هي إذًا طبيعة ّ
املؤسسات إبّان فتة الحامية الفرنس ّية؟.
وما التح ّوالت البنيويّة العميقة التي طالت هذه
ّ
أ ّو ًل :وضع ّية التعليم يف مغرب ما قبل الحامية
اصطبغت طبيعة البنية التعليم ّية يف مغرب ما قبل الحامية ببنية تقليديّة ،تؤطّرها
بيداغوجيا الحفظ وتلقي العلوم الرشع ّية وعلوم اللغة العرب ّية ،وقد كان تعليم
املستوى األ ّول يبدأ من سلك الكتاب املعروف بالوسطي الحرضي والقروي
املغريب «باملسيد» ،إذ كانت املا ّدة املد ّرسة تشمل حفظ القرآن عن ظهر قلب[.[1

[ -[1حسن (كمال) ،البحث والتعليم بالمغرب خلل فترة الحماية «مقاربة تاريخ ّية» ،بحث لنيل شهادة الدكتوراه في
التاريخ ،كلّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية الرباط ،جامعة محمد الخامس ،2002-2001 ،ص.294
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ومل يقترص «املسيد» عىل دوره التعليمي ،بل كان وعاء للتنشئة االجتامع ّية الوف ّية

لرموز املجتمع ومق ّدساته الدين ّية ،أ ّما هيئة التدريس يف هذه املرحلة فتألّفت من

الفقهاء أو الطلبة الراسخي يف حفظ القرآن ،الذين كانوا يتقاضون مقابل خدماتهم
أج ًرا نقديًّا أو عينيًّا[.[1
وكان اليوم الدرايس يبدأ يف الصباح الباكر بعد صلة الفجر ،حتّى ساعة متأخّرة

بعد الزوال ،تتخلّلها استاحة لتناول الغذاء يف املنازل ،وعند انتقال املتعلّم إىل
سلك التعليم الثانوي بعد حفظه للقرآن ،يجلس الستكامل دراسته يف العلوم الدينيّة
واللغويّة ،بصحبة الحساب والجغرافيا اللذين كانا يد ّرسان بشكل سطحي[ ،[2وكان

املنهاج الدرايس يف هذا السلك يرتكز عىل حفظ بعض املتون والنصوص املنظومة،

مثل منظومة ألف ّية بن مالك واألجرومية يف النحو ،ومخترص خليل يف الفقه .ويف هذا
السياق انتقدت املديريّة العا ّمة للتعليم العمومي يف املغرب يف نرشتها الصادرة
سنة  ،1954هذا األسلوب التعليمي يف هذه الفتة ،مفيدة أ ّن تعليم ما قبل الحامية
كان يف مرحلته االبتدائ ّية يعتمد عىل حفظ القرآن عن ظهر قلب ،أ ّما يف املرحلتي

الثانويّة والجامع ّية فكانت املناهج وف ّية لصيغ تعليم ّية استظهاريّة ،متقوقعة حول
مركزيّة العلوم الرشعيّة وعلوم اللغة بطريقة دوغامئيّة[.[3
وقد اشتهرت هذه املدارس يف بعض الحوارض (فاس ،مراكش ،مكناس،
وجدة )...والقرى (سوس ،جبالة ،)...إذ ض ّمت منطقة سوس وحدها ما يقارب مائتي

مدرسة ثانوية .وكانت املادة العلم ّية املد ّرسة تلقّن عن طريق محارضات بعد صلة
العرص من قبل أحد علامء املدينة ،وبعد ثلث سنوات من الدراسة والتحصيل،
أهل ملزاولة الصيدلية أو القضاء أو
يصبح الطالب ،بعد إجازته من قبل أساتذتهً ،
جهون
التدريس[ ،...[4أ ّما الراغبون يف تعميق دراستهم بالسلك العايل ،فقد كانوا يتو ّ

[ -[1ياسين (مح ّمد ) ،سوسيولوجيا الخطاب الكولونيالي ،ج ،1بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في علم االجتماع،
كلّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية ،ظهر المهراز ،جامعة سيدي مح ّمد بن عبد الله فاس ،1993-1992 ،ص.462
[ -[2نفسه ،ص.463

[3]-Direction générale de l’instruction publique au Maroc, pub l’enseignement public au
Maroc, 1954, p1.

[ -[4أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليم ّية االستعماريّة الفرنس ّية بالمغرب ( ،»)1930-1912مجلّة النداء التربوي ،العدد
الرابع ،1998 ،ص.21-20
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يف الغالب إىل جامعة القرويّي ،التي كانت مناهجها تشتمل عىل ثلث عرشة ما ّدة

دراس ّية وهي :الفقه ،الفرائض ،األصول ،التوحيد ،الحديث ،التص ّوف ،املدائح
النبويّة ،النحو ،الرصف ،البلغة ،العروض ،املنطق([ )[1والحساب ،وكان هذا األخري
يد ّرس صباح الخميس والجمعة وأيّام العطل ،أ ّما علم الكيمياء والفلك والهندسة،

أي أثر يف مناهجها الدراس ّية منذ القرن السادس عرش امليلدي ،كام
فلم يعد لهم ّ
شكّلت جامعة ابن يوسف مبراكش قبلة للراغبي يف إمتام دراستهم يف السلك العايل،

بجانب بعض مساجد املراكز الحرضيّة مثل الرباط وسل وتطوان ،وبعد إمتام هذا
السلك كان الطالب الناجح يت ّوج بشهادة العامليّة ،التي كانت تكسب صاحبها مهابة

ورفعة داخل املجتمع ،وتؤ ّهله لتقلّد مناصب إداريّة وحكوم ّية سامية[.[2

مجمل القول ،إ ّن قطاع التّعليم قبل عهد الحامية كان قطا ًعا غري مهيكل ،يفتقر
إىل ميزانيّة رسميّة ورواتب قا ّرة ومناهج استاتيجيّة ذات أهداف مح ّددة ،ويف املقابل
مؤسسات تعليميّة ذات طبيعة دينيّة من قبيل
انترشت عرب مختلف ربوع املغرب ّ
املساجد والزوايا ،التي أسهمت بق ّوة يف تأمي مصاريف املتعلّمي وأجور املد ّرسي،

ظل تعليم مغرب
عرب األوقاف واملساهامت الخرييّة الجامع ّية منها والفرديّة ،...وهكذا ّ
قبل الحامية تدبّره عقليّات تراثيّة جامدة ،مبناهج عتيقة متقادمة ،تغيب عنها العلوم
الحقّة كمواد أساسيّة ،األمر الذي أ ّدى إىل إنتاج تعليم عقيم ،كانت مرآته تعكس عمق
ظل
األزمة التي تتخ ّبط فيها القطاعات االقتصاديّة والسياس ّية والفكريّة ،...وبالتايل ّ

تعليام عتيقًا تحكمه آل ّيات متخلّفة ،جعلته عالقًا يف مشجب
تعليم مغرب قبل الحامية
ً
األصالة الراكدة ،وقد زاد من انتكاسة الوضع وتفاقمه ،غياب إرادة سياسيّة جا ّدة يف
استرياد برامج تنظيميّة وعلميّة من شأنها نقل املغرب من غياهب العتاقة والتخلّف إىل
رحاب الحداثة والتط ّور ،األمر الذي ج ّره عنوة إىل الحتم ّية التاريخ ّية.
ثان ًيا :أوجه السياسة التعليم ّية السائدة يف مغرب الحامية

م ّرت السياسة التعليم ّية الكولونيال ّية يف مغرب الحامية مبرحلتي أساس ّيتي،
املرحلة األوىل وهي مرحلة التجارب التي امت ّدت من  1912إىل  ،1920حيث غاب
مؤسسات البحث ،...م .س ،ص.311
[ -[1حسن (كمال)ّ ،

[ -[2أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليم ّية» ،...م .س ،ص.21
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فيها تعليم رسمي يف القرى والقبائل الجبل ّية ،فمنذ الشهور األوىل لنظام الحامية،

انشغل املقيم العام «اليوطي» بتطوير تعليم األهايل ،فكلّف يف عام  1912بعثة

خاصة لدراسة االحتياجات الدراسيّة واملدرسيّة ،وبعد أربعة أشهر أ ّمنت مصلحة
ّ
التّعليم مستلزمات الساكنة األوروبيّة يف هذا املضامر ،كام ت ّم إحداث مدارس
وقسام لدراسة الفرنس ّية،
قسام لحفظ القرآن ودراسة اللغة العرب ّية،
ً
فرنس ّية-عرب ّية تضم ً
املؤسسات التعليم ّية خلل هذه الفتة يف ملك ّية املخزن أو مكتاة أو مهداة
وكانت
ّ

من طرف األهايل ،وابتداء من سنة  1916ت ّم متييز مدارس أبناء األعيان املؤ ّدى
عنها عن املدارس اإلسلميّة واملدارس املهنيّة العموميّة[ .[1وكانت اإلنجازات التي
حقّقت خلل هذه الفتة هي:

إنشاء املدرسة العليا للغة العرب ّية واللهجات األمازيغ ّية من أجل تكوين
موظّفي متجمي.
إرساء املرشوع اإلجرايئ للتعليم األهيل.
تأسيس ثانويّتي إسلم ّيتي هام «كوليج» موالي إدريس بفاس و «كوليج»
موالي يوسف بالرباط.
تحديد أشكال ورشوط الحصول عىل شهادات ودبلومات التعليم الثانوي
األسايس.
والواقع أ ّن هذه املبادرات رغم أهم ّيتها ،فإنّها كانت تت ّم بشكل ينقصه عنرص
االندماج ،ضمن تص ّور واضح ومح ّدد للمرشوع التعليمي املطروح إبّان تلك
الفتة[.[2
أ ّما املرحلة الثانية فكانت مرحلة التّنظري والتّطبيق عىل أساس منح األهايل
الوسائل الرضوريّة لتكييف عيشهم يف رشوط الوضع الجديد ،وذلك من خلل
تطوير نشاطهم االقتصادي وتزويده بصيغ وأدوات تزيد من مردوديّته ،مع الحرص
[ - [1أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليم ّية» ، ...م .س ،ص.20

[ -[2أشقرا (عثمان)« ،التعليم االستعماري في المغرب والتباس الوضع ّية االستعماريّة» ،مجلّة المناهل ،العدد ،87
يناير ،2000ص.176
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أي إنجاز تطوير دون اقتلع
عىل بقاء أفكارهم العتيقة ،واستمرار عاداتهم األصيلةّ ،

الجذور أو التس ّبب يف االغتاب عن الذات ،وترك االنطباع لدى األهايل بأ ّن فرنسا

جه للنخبة
تريد ما فيه خريهم .وعليه ت ّم فرض منهج تطبيقي صارم مييّز بي تعليم مو ّ
وآخر شعبي ،فاأل ّول أرستقراطي له موروث تعليمي ،ميتلك عادات رقيقة ومهذبة،
ولك ّنها توقّفت عن النم ّو بسبب هيمنة الفكر التايث ،بل صارت مه ّددة يف وجودها
املا ّدي من ج ّراء املنافسة االقتصاديّة الجديدة ،األمر الذي اقتىض متييز هذه الطبقة
جه لرشيحة
بأساليب حديثة يف اإلدارة والتجارة التي خربوا مبادئها ،أ ّما الثاين فمو ّ
فقرية وجاهلة تختلف يف أمناطها وأطوارها حسب الوسط االقتصادي القائم ،األمر

الذي اقتىض توجيه تلميذ املدن نحو املهن اليدويّة الجديدة ،والصناعات التقليديّة
اللزم إنعاشها من قبيل البناء ،النجارة ،الحدادة ،...وتلميذ السواحل نحو امللحة
والصيد ،وتلميذ القرى نحو الفلحة والغراسة وتربية املاشية[.[1

بأي متييز بي املدارس املوجودة يف
ومل تقم السلطات الكولونياليّة يف البدايةّ ،
املناطق العرب ّية وتلك املوجودة يف املناطق الرببريّة ،لكن ابتداء من سنة 1923م،

خاصة يف مجال التعليم ،بيد أ ّن هذه
أصبحت للسلطات االستعامريّة سياسة بربريّة
ّ
السياسة كتب لها اإلجهاض بعد الظهري الرببري الصادر سنة [ ،1930[2ويف ضوء
ذلك أحدثت السلطات الكولونياليّة ثلثة أصناف تعليميّة ذات أبعاد دينيّة ،فاأل ّول
خاص باليهود.
خص املسيح ّيي األوروب ّيي ،والثالث
كان
ّ
خاصا باملسلمي ،والثاين ّ
ًّ
يخص تعليم املسلمي فقد انتظم يف ثلثة مستويات هي:
وفيام
ّ

األول :ال ّتعليم االبتدائي
املستوى ّ
هو نوعان تعليم تقليدي فضاؤه الكتاتيب القرآن ّية ،وتعليم عرصي وعاؤه املدارس
قسمت السلطات الكولونيال ّية هذا الصنف التعليمي إىل ثلثة أصناف
الفرنس ّية ،وقد ّ
تعليميّة تراعي االختلف يف الطبقات االجتامعيّة والفئات اإلثنيّة[.[3
[ -[1أشقرا (عثمان)« ،التعليم االستعماري في المغرب والتباس الوضع ّية االستعماريّة» ،مجلّة المناهل ،العدد ،87
يناير ،2000ص.179-178

[ -[2أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليم ّية» ،...م .س ،ص.36-35
[ -[3م .ن ،ص.41
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أ  -مدارس أبناء األعيان
أحدثت هذه املدارس مبوجب ظهري رشيف صادر يف الثامن والعرشين من

نص عليه الفصل الثاين من الظهري املذكور،
فرباير سنة 1916م ،وقد تق ّرر طبقًا ملا ّ
كل مدينة من املدن الرئيسة باإليالة
فتح مدارس ابتدائيّة ألبناء األعيان املسلمي يف ّ
نص عليه الظهري نفسه ،فإ ّن الغاية من تلك املدارس هي إعداد
الرشيفة ،وحسب ما ّ

املخصصة لهم[ ،[1وقد كان هذا النوع من
الشباب املغاربة لولوج املدارس الثانويّة
ّ

املدارس حك ًرا عىل الطبقات امليسورة أو النجباء من املدارس األخرى يف حاالت
استثنائيّة ،وقد رامت سلطة الحامية من هذه املدارس إنتاج موظّفي يرثون آباءهم يف
الوظائف العموم ّية السامية أو يخلّفونهم يف متاجرهم أو ورشاتهم الصناع ّية ،وذلك

بغية الحفاظ عىل التاميزات االجتامع ّية السائدة نفسها ،وقد تشكّلت مدرسة أبناء
مدرسي فرنسيّي وفقيه وأستاذ مغريب مكلّف بتدريس اللغة العربيّة ،أ ّما
األعيان من
ّ
الربنامج الدرايس للمدرسة فتك ّون من أربع مواد:
ـ مادّة لتعليم القرآن :ويلقّن طبقًا للمناهج التقليديّة املوجودة يف الكتاتيب القرآن ّية،
من قبل فقيه.
ـ مادّة لتعليم األخالق الدين ّية اإلسالم ّية ،يد ّرسها فقيه.
ـ مادّة لتعليم اللغة العرب ّية ،يد ّرسها أستاذ مغريب.
أ ّما الثقافة الفرنس ّية ،فكانت موكولة ملد ّرسي فرنس ّيي ،يد ّرسون اللغة الفرنس ّية

والحساب والتاريخ والجغرافيا والرسم ،هذا باإلضافة إىل تدريب املتعلّمي
عىل أعامل يدويّة يف الصناعة التقليديّة ،ومبادئ بسيطة يف الصناعة األوروبيّة،
وكانت تستغرق الدراسة بهذه املدرسة أربع سنوات ،يسلّم بعدها للتلميذ املجتاز
للمتحانات بنجاح شهادة الدروس االبتدائ ّية ،التي تخ ّول لحاملها التسجيل بإحدى
كل من الرباط وفاس[ .[2وهكذا جاء تأسيس
الثانويّتي اإلسلم ّيتي املحدثتي يف ّ

هذا النوع من املدارس ،استجابة للموقف الجديد الذي اتّخذته البورجوازيّة
[ -[1الجريدة الرسم ّية المغرب ّية ،العدد  28 ،148فبراير  ،1916ص.153-152
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الحرضيّة املغرب ّية ،التي أصبحت مصالحها االقتصاديّة ترتبط تدريج ًّيا بالوضع
الجديد ،وبالتايل أصبح مفروضً ا عليها تطوير أساليبها وقواعدها اإلنتاج ّية ،إن هي

أرادت االحتفاظ مبكانتها التي باتت مه ّددة ،ليس فقط باألمناط االقتصاديّة العرصيّة
التي حملها معه الكولونيايل؛ ولكن ملنافسة جريانهم اليهود الذين استفادوا بشكل

كبري من معرفتهم باللغة الفرنس ّية ولغات أجنب ّية أخرى ،إذ نسجوا علقات وطيدة مع
كربيات الدور التجاريّة يف أوروبا ،واحتلّوا العديد من املناصب امله ّمة يف كربيات

املؤسسات االقتصاديّة ،التي متركزت يف املغرب إبّان عهد الحامية وقبلها؛ لذلك
ّ
أقبل العديد من املغاربة عىل تسجيل أبنائهم يف مختلف املدارس الفرنسيّة يف

بداية عقد العرشين ّيات .وقد شكّلت سنة  1927أه ّم سنة يف تاريخ التعليم الفرنيس-
اإلسلمي يف املغرب ،ذلك بسبب بداية ثقة املغاربة وزوال تر ّددهم من املدرسة
العرصيّة .وقد هيمنت اللغة الفرنسيّة عىل معظم الحصص الدراسيّة ،ومل تراع برامج
أي اهتامم بتاريخ املغرب وجغرافيّته ،واقترص تدريسهام فقط عىل األقسام
ّ 1930

املتوسطة يف هذا التعليم[ .[1وهكذا كان أربعة أو خمسة مد ّرسي فرنس ّيي يد ّرسون
ّ
كل مواد الربنامج التعليمي باللغة الفرنس ّية ،ما عدا العلوم العرب ّية والدين ّية التي كانت
ّ
تد ّرس عىل يد مغاربة باللغة العربيّة ،وعلوة عىل ذلك ،تق ّرر إحداث دروس وورشات

خاصة باألعامل اليدويّة وأقسام لتعلّم الصناعة[ .[2وقد كانت الدراسة مبدرسة أبناء
ّ
األعيان تستغرق أربع سنوات ،ثم ينتقل الحامل فيها لشهادة التف ّوق يف الدروس
االبتدائ ّية إىل الثانويّة اإلسلم ّية يف الرباط أو يف فاس.
ب .املدارس القرويّة

مل تكن لهذه املدارس برامج تربويّة مح ّددة ،وال تجهيزات مدرسيّة ،وال معلّمون
معي ،فأبوابها تبقى مفتوحة طوال السنة[ .[3ففي سنة
مؤهلّون ،وال تنظيم زمني
ّ

- 1947عىل سبيل املثال -فتحت يف منطقة سيدي ب ّنور مدرستي قرويّتي األوىل

جا  ،1956-1912بحث لنيل الدكتوراه في
[ -[1اليزيدي (مح ّمد) ،التعليم بالمغرب على عهد الحماية مدينة فاس نموذ ً
التاريخ ،كل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية ظهر المهراز فاس ،جامعة سيدي مح ّمد بن عبد الله فاس ،2003-2002 ،ص.62

[ -[2الجريدة الرسم ّية المغرب ّية ،العدد 28 ،148فبراير  ،1916م.س ،ص153.-152

[ -[3المكي (المروكي) ،اإلصلح التعليمي بالمغرب  ،1994 – 1956منشورات كل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية،
الرباط ،سلسلة بحوث ودراسات رقم  ،17مطبعة النجاح البيضاء ،1996 ،ص.16
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بخميس الزمامرة ،والثانية بأوالد بوزرارة ،حيث تشكّل الطاقم التبوي لهذه األخرية

من معلّم للّغة الفرنس ّية هو يف األصل كاتب باملراقبة املدن ّية ،ومعلّم للّغة العرب ّية

يعمل كاتبًا مبحكمة القبيلة[ ،[1أ ّما برامجها التعليميّة فانصبّت عىل الطرق واألساليب
الفلحي[ .[2وقد كانت م ّدة الدراسة التي يستغرقها
التقنيّة الكفيلة بتطوير اإلنتاج ّ
التلميذ املتاوحة أعامرهم ما بي مثانية واثنتي عرشة سنة تنحرص يف سنتي ،إذ كان
التلميذ خللها يدرس اللغة الفرنس ّية والعرب ّية ويحفظ القرآن .أ ّما تقن ّيات وأساليب

الفلحة فكان يدرسها باللّغة الفرنسيّة[ ،[3أ ّما املتف ّوقون منهم فكانوا ينتقلون إىل
فلحيّة جهويّة ،التي تع ّدهم المتحان نيل شهادة الدروس االبتدائيّة[ .[4وقد
مدارس ّ

الفلحي ،واالعتياد عىل منط
الفلحي هو تحسي اإلنتاج ّ
كان الهدف من التعليم ّ
كل قسم منها
جل املدارس تتوفّر عىل ضيع فلح ّية يكون ّ
التجربة ،لذلك كانت ّ
مخصصاً ملنبت[ ،[5أو لضيعة تجريبيّة ومتريض بيطري[ .[6هذا عدا تهذيب التلميذ
ّ
وإعدادهم لفهم اإلرشادات املق ّدمة لهم من قبل مفتّيش املديريّة العا ّمة للفلحة

وتربية املوايش .أ ّما من الناحية السياس ّية واالجتامع ّية فكانت الغاية من هذا التعليم،
هو إبقاء األطفال بالبادية والحيلولة بينهم وبي الهجرة نحو املدينة ،فبقاؤهم كانت
الفلحية ،وأمانًا من تفاقم ظاهرة التمدين
ترى فيه إدارة الحامية خ ّزانًا لليد العاملة ّ

الفلحي الكولونيايل يتألّف من
وطبقة الربوليتاريا .وعىل هذا األساس كان التعليم ّ
جه
ّ
مؤسسات من الدرجة األوىل وأخرى من الدرجة الثانية ،فاملستوى األول ،و ّ
للتلميذ الذين ال يتع ّدى س ّنهم السادس عرشة ،ويتطلّب تكوينهم التوفّر عىل تعليم
عام ،ولذلك كانت مديرية التعليم العمومي هي املكلّفة بتنظيمه سواء يف مستوياته

األ ّولية باملدارس االبتدائيّة املحدثة لهذا الغرض يف املناطق القرويّة ،أو يف مستوياته

[ -[1جريدة السعادة ،إنشاء مدرستين قرويّتين لمحاربة األميّة والجهالة ،العدد  ،6709االثنين  17يونيو ، 1946ص.2
[ -[2المكّي (المروكي) ،اإلصلح ،...م.س ،ص.16

[3]-Demourloynes )L( et autres, L’œuvre française en matière d’enseignement au Maroc, Ed
Gentruer, Paris, 1928, p. 111.
[ -[4المكّي (المروكي) ،اإلصلح ،...م.س ،ص.16

[5]- Archive national de Rabat, Carton n°P137, Etablissements d’instruction publique de
l’annexe des Doukkala sud, p. 7.
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كل من القنيطرة والدار
الفلحية املحدثة يف الثانويّات التقن ّية ،يف ّ
العليا يف الشعب ّ

البيضاء وفاس.

جه لشبان يتمتّعون بتعليم جيد ،ال
أ ّما التعليم الفلحي من املستوى الثاين ،فو ّ
تتع ّدى أعامرهم السادسة عرش ،وقد وضع هذا الصنف من التعليم تحت اإلرشاف

واإلدارة املبارشة ملديريّة الفلحة ،التي أحدثت لهذا الغرض ثلث مدارس تطبيق ّية
تخصصات مختلفة وهي :مدرسة «كزافيي برينار» ( ،)Xavier Bernardومدرسة
ذات
ّ
البستنة مبكناس ،واملدرسة الفلحية مبنطقة السويهلة ،التي تبعد عرشين كيلومتًا
ي املدارس الفلّحية بدائرة دكالة ،والحائزين
عن مدينة مراكش[ .[1وفيام ييل جدول يب ّ

الفلحية
فيها عىل الشهادة االبتدائ ّية أواخر عهد الحامية .وهكذا نستنتج أ ّن املدارس ّ

ح ّددت أدوارها يف تأمي يد عاملة مؤ ّهلة يف املجال ،تسهم بق ّوة يف استغلل أكرث
مردوديّة ،وتحويل منط اإلنتاج من إنتاج معييش إىل إنتاج تسويقي.
ج.املدارس الصناع ّية
يهدف هذا الصنف من املدارس إىل تأمي يد عاملة بسواعد ماهرة ومصقولة ،وقد
الشق ال ّنظري فكان
شق نظري وآخر تطبيقي[ ،[2أ ّما ّ
تك ّون تعليمه من شقّي أساسييّ :

ينصب عىل الحساب واللغة الفرنسيّة والرسم .وقد اشتط يف املتمدرس أن
تدريسه
ّ
أقل من اثنتي عرشة سنة ،ولديه بعض املبادئ األ ّوليّة يف اللغة الفرنسيّة،
يكون عمره ّ
وبعد أن يحصل التلميذ عىل الشهادة االبتدائ ّية ،ميكنه االلتحاق باملدرسة التجاريّة
والصناع ّية بالدار البيضاء[ [3ملتابعة دراسته الثانويّة ،وقد احتضنت مدينة الجديدة
مدرسة مهنيّة لألطفال املسلمي املنحدرين من طبقات شعبيّة ،ومدرسة للبنات
مختصة يف تعليم األشغال املنزليّة[.[4
ّ
مؤسسات البحث ،ص.403-402
[ -[1حسن (كمال)ّ ،

[ -[2جريدة السعادة ،المدارس الصناعيّة ،العدد  ،1887اإلثنين  24فبراير  ،1919ص.1

[3]- Adam )A(, Casablanca Essai sur la transformation de la société marocaine en contact de
l’occident, t II, Ed C.N.R.S, 1972, p. 491 .
[4]- Feucher )Ch(, Mazagan )15141956-(, l’Harmattan, Paris, 2011 , p. 198 .
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ـ صورة :ورشة امليكانيكا يف املدرسة
ـ صورة :ورشة النجارة يف املدرسة الصناع ّية مبدينة الجديدة[ [1الصناع ّية بالجديدة

[[2

صورة :املدرسة الصناع ّية يف األشغال املنزل ّية مبدينة الجديدة خالل عهد الحامية

[[3

وقد احتضنت هذه املدرسة
سنويًّا أربعي تلميذًا ،أعامرهم

تراوحت ما بي عرش وسبع عرشة
انكب عىل تعلّم
سنة ،فبعضهم
ّ
ال ّنجارة ،والبعض اآلخر اختار
تعلّم امليكانيك[ ،[4بتأطري من
معلم فرنيس وآخر مغريب ،أ ّما
مع ّدات االشتغال فكانت أدوات

عتيقة ومتهالكة .هذا الوضع
أ ّدى إىل تراجع اإلقبال عىل املدرسة املهنيّة ،والدليل هو تخ ّرج تلميذين ال غري يف
[1[- www.marocAntan.com, op.cit.
[2[- Idem.

[ -[3أخذت هذه الصورة من معرض الصور الذي نصب في المكتبة الوطن ّية بالرباط من  2012-12-8إلى .2012-2-9

[4]-Bulletin économique du Maroc, »L’enseignement professionnel des indigènes
musulmans au Maroc«, vol II, n°10, Octobre 1935, p.281.
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الصناعة امليكانيك ّية ،وثلثة يف صناعة الخشب سنة .[1[ 1934
كام أسهم التص ّور الذي كان لدى املغاربة عن املدرسة املهن ّية ووظيفتها ،يف
ضعف التمدرس بها ،إذ كانت أهداف األهايل تختلف متا ًما عن األهداف التي كانت
مديريّة التعليم العمومي ترمي تحقيقه ،من خلل هذا النمط من التعلّم ،فاملغاربة
تعليام
اعتربوا املدرسة أداة للتقّي االجتامعي ،لذلك مل يستسيغوا أن يتلقّى أبناؤهم
ً
عام ًال ،فالحريف املغريب ال يرسل ابنه إىل املدرسة
يؤ ّدي بهم يف النهاية ألن يصبحوا ّ
إالّ ليعفيه من مشقّة املهنة التي يزاولها[.[2
وهكذا ت ّم تأسيس مدارس مهن ّية عىل قاعدة نظريّة وتقن ّية جديدة ،غايتها استقطاب
أبناء الرشائح الشعب ّية لتعليم الحرف بأسلوب حديث ،لكن بفلسفة تكوين متعلّم
ألي يشء ،مع املحافظة عىل بنيات الوضع
أهيل صالح ّ
لكل يشء وغري صالح ّ
القائم يف إطار إعادة إنتاجها وفق منظور تحسيني[ .[3غري أ ّن درجة التك ّيف الضعيف
لألطفال يف املدارس املهن ّية ،وسوء التدبري السيايس لهذا الحقل ،وقلّة انسجامه
مع الحرك ّية االقتصاديّة الكولونيال ّية يف مغرب الحامية ،كانت تسقطه يف مشكلت
املسايرة والقدرة عىل التط ّور[.[4
مجمل القول ،إ ّن ترسيخ وجود املدرسة الكولونيال ّية يف الوسط األهيل ،كان
يقتيض متكي التعليم من عنارص النم ّو التي تستوجبها الوضع ّية االقتصاديّة والسياس ّية
للبلد ،ويف الوقت نفسه فتح جبهات جديدة للغزو الفكري يف املدن والوسط
القروي[ ،[5فاالستاتيج ّية التعليم ّية الكولونيال ّية ارتكزت أهدافها عىل خلق طبقات
وتجسد الحضور
متوسطة حاملة وحامية لقيم الحداثة ،وطبقة عاملة ترمز
اجتامع ّية
ّ
ّ
الكولونيايل وتناهض فئة املثقّفي والبورجوازيّة التقليديّة[.[6
[1[-Bulletin de l’enseignement public du Maroc, »Les vocations de nos élèves«, n°72, Février
1926, pp. 89- 90 .
مؤسسات البحث ،...م .س،ص.399
[ -[2حسن (كمال)ّ ،

[ -[3أشقرا (عثمان) ،التعليم االستعماري ،...م.س ،ص.180-179
[ -[4مح ّمد ياسين ،سوسيولوجيا الخطاب ،...م.س ،ص. 474
[ -[5نفسه ،ص. 480

[ -[6الديالمي (عبد الصمد) ،القضية السوسيولوج ّية نموذج الوطن العربي ،مطابع أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
 ،1989ص.45
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ج .املدارس الفرنس ّية-الرببريّة
تعليام فرنس ًّيا محضً ا
خاصة باملناطق الرببريّة ،يتعلّم فيها التلميذ
وهي مدارس
ّ
ً

خاليًا من مواد اللغة العربيّة والدين اإلسلمي[.[1
د .املدارس الفرنس ّية-اإلرسائيل ّية

فتح التعليم اإلرسائييل أبوابه يف املغرب منذ  1872مبدينة تطوان ،إذ كان
اليهود يدرسون موادها باللّغة الفرنس ّية ،أ ّما اللّغة العربية فقد استعملت يف دراسة
العلوم الدينيّة مل ّدة خمس ساعات يف األسبوع ،وقد أصبحت هذه املدارس تابعة
ملصلحة التعليم االبتدايئ األورويب إبّان عهد الحامية[.[2حيث استخدمت السياسة
الكولونيال ّية يف هذه املرحلة التعليم اإلرسائييل من أجل إعادة التتيب االجتامعي
تعليام إرسائيل ًّيا ،كانت
لليهود داخل البنية الوطن ّية ،وقد أوجدت السلطة الكولونيال ّية
ً
ترشف عليه ومت ّوله الرابطة اليهوديّة العامليّة منذ أواسط القرن  ،19وازداد ارتباط
اليهود باملخطّط الثقايف والسيايس الكولونيايل ،عرب املعاهدة املربمة سنة ،1915
بي مديريّة التعليم العمومي والرابطة اليهوديّة ،إذ حافظت هذه األخرية عىل مكاسبها
وخاصة إرشافها الديني عىل مدارسها ،وحصلت سلطة الحامية عىل
القدمية،
ّ
مكسب إنشاء املدارس الفرنسيّة-اإلرسائيليّة ،واإلرشاف السيايس والتبوي الكامل
وخاصة يف املدارس الحكوميّة ،مع توايل
عليها .وقد تصاعد عدد املتعلّمي اليهود،
ّ
سنوات الحامية[ ،[3وكانت أ ّول مدرسة إرسائيل ّية للذكور واإلناث مبدينة الجديدة سنة
 ،1906حيث فتحت أبوابها تحت إدارة عمران املالح وزوجته سنة [ ،1912[4ويف
جلت مدرسة االت ّحاد اليهودي مائة ومثانية وعرشين تلميذا ً ومثلها
سنة  1914س ّ
إناث ًا[ ،[5وحوايل سنة  1919فتحت مدرسة أخرى للذكور تحت إدارة السيّد إرسائيل،
ومدرسة لإلناث تحت إدارة الس ّيدة بن رس ّية ( )Madam Ben arceyaوالس ّيدة «ميل
السفديي» ( ،)Melle Safadiéأ ّما سنة 1933م فت ّم إنشاء مجموعة مدرس ّية جديدة،
[ -[1أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليميّة ،»...م.س ،ص.41

[ -[2عياش (ألبير) ،المغرب واالستعمار حصيلة السيطرة الفرنسيّة ،ترجمة :عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي،
مراجعة وتقديم :إدريس بنسعيد وعبد األحد السبتي ،دار الخطابي ،الدار البيضاء ،1985 ،م.س ،ص.362

[ -[3ياسين )مح ّمد( ،سوسيولوجيا … ،م.س ،ص.479

[4]- Feucher )Ch(, Mazagan )15141956-( ,op.cit., p. 198.
[5]- A.N.R,Carton n°F 90, Statistiques des écoles, p. 10.
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من تصميم مهندسي يهوديّي جزائريّي ،هام إلياس وجوزيف الرساقي .أ ّما مدينة
أسست سنة
تأسست فيها مدرسة يهوديّة سنة 1921م ،لتع ّوض تلك التي ّ
أزمور فقد ّ
1908م من طرف االتّحاد اإلرسائييل ،وقد تألّفت هذه املدرسة من طاقم إداري
املؤسسة ،ومساعدان إداريّان[ ،[1وثلثة أساتذة أبرزهم:
وتربوي ،هم مدير
ّ
املؤسسة.
السيد «بويش» ( )Bouchetمدير
ّ
السيد «لوبنو»( )Lebinoمعلّم للفرنسيّة.
السيد «كوهن» ( )Cohenمد ّرب مهني.

السيد «كوهن ريبي» ( )Cohen Rubiمد ّرس للّغة العربيّة والدين اليهودي[.[2
أ ّما املتمدرسون فوصل عددهم إىل مائة واثني وستي تلميذًا سنة 1921م،
وهذا رقم مرتفع نسبيًّا إذا ما قورن بعدد الساكنة املوجودة آنذاك بأزمور[ [3التي بلغت
 3190نسمة[.[4
جل التعليم اإلرسائييل مبدينة الجديدة خلل الفتة املدروسة ،تط ّو ًرا
وقد س ّ
ملحوظًا مع توايل سنوات الحامية ،حيث بلغ متمدرسوها  218تلميذًا سنة
1912م ،ليشهد هذا العدد تراج ًعا طفيفًا بسبب اندالع الحرب العامليّة األوىل إىل
 154تلميذًا بأزمور و  151تلميذًا بالجديدة سنة 1915م[ ،[5غري أ ّن هذا العدد انتقل
متمدرسا ،و  252متمدرسة ،أ ّما
إىل  529تلميذًا وتلميذة سنة 1933م ،منها 277
ً
الهيئة التدريس ّية فقد بلغ عددها أربعة عرش أستاذًا ،سبعة منهم يد ّرسون الذكور،
وسبعة يد ّرسون اإلناث ،ويف سنة 1950م قفزت مع ّدالت املتمدرسي اليهود
إىل ألف متمدرس ،منهم ستامئة يتلقّون دراستهم يف مدارس االت ّحاد اإلرسائييل،
كل هذه املدارس ورشات
والباقون يدرسون يف املدارس الفرنس ّية ،وقد توفّرت يف ّ
تطبيق ّية ملختلف الحرف واملهن التقليديّة والعرصيّة ،حيث ركّزت ورشات مدارس
[1[- A.N.R, Carton n°P 11, Effectif au 1 Juin 1913, p. 15.

[2[- A.N.R, Carton n°P94, Etablissements d’instruction, p. 3.
[3]- Idem.

[4] - A.N.R, Carton n°P 131, Renseignements demandés par la mission scientifique, p. 4.
[5]- A.N.R, Carton n°P 91, Rapport politique du mois de Mars 1915, p. 3.
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البنات عىل تعليم األعامل املنزل ّية من قبيل الخياطة والتطريز[.[1
هـ  .التعليم البتدايئ األورويب

تعليام عا ًّما ،يشمل مبادئ يف اللغات األوروبيّة
كان التلميذ األورويب يتلقّى فيه
ً
وآدابها والعلوم الحقّة ،هذا إضافة إىل مبادئ تطبيق ّية يف الرسم ،...وقد مت ّيزت املرافق
املؤسسات بفضاءاتها املرونقة وتجهيزاتها الكهربائ ّية ووسائطها
الدراس ّية بهذه
ّ
التعليميّة الحديثة[ .[2وقد أوىل املقيم العام «اليوطي» اهتام ًما بالغًا بتعليم أبناء
األوروبيّي ،إذ عمل عىل استقدام أستاذين من جامعة بوردو لتنظيم أوىل امتحانات
البكالوريا يف املغرب سنة  ،1915كام حرصت إدارة التعليم من جهتها عىل توفري
دروسا يف التاريخ والجغرافيا والتنظيم
أجود األطر الفرنس ّية لتلقي صغار األوروب ّيي
ً
اإلداري[.[3
ومل تكن هذه املدارس الفرنسيّة حك ًرا عىل التلميذ األوروبيّي ،بل كان التلميذ
املسلمون واليهود يدرسون فيها ،لكن بصفة استثنائ ّية ،إذ كان أبناء األعيان يستفيدون
من هذا االمتياز ،رجاء يف حصول أبنائهم عىل شهادة بكالوريا تؤ ّهلهم ملتابعة
دراستهم يف كلّيات الطب والهندسة ،...أو الحصول عىل شهادات تسمح لهم
مبؤسسات التعليم الفرنيس
مبزاولة املحاماة ،...وقد بلغ عدد املغاربة املتمدرسي
ّ
مسلام ،وثلمثائة وسبعة وخمسي يهوديًّا سنة 1916م
متمدرسا
إىل سبعة وثلثي
ً
ً
مسلام ،ومثامنائة
يف املستوى االبتدايئ ،لريتفع هذا املعدل إىل مائة وأربعة وأربعي
ً
وسبعة وخمسي يهوديًّا سنة .1931
املستوى الثاين :التعليم الثانوي
املدارس اإلسالم ّية الثانويّة
هدفت الحامية من تأسيس هذه الثانويّات ،خلق تعليم هجي ميتزج فيه النموذجان
التقليدي والعرصي ،بغية إنتاج نخبة مغربيّة أصيلة متشبّعة بالثقافة الفرنسيّة ،ومؤ ّهلة
لشغل مناصب مخزنيّة وازنة ،ويف الوقت ذاته تعمل بشكل عفوي عىل ردم ه ّوة

[1[-Jmahri )M(, La communauté juive de la ville d’El Jadida,les cahiers d’El Jadida
1èreédition, Mars 2OO5. p.57.
[2[-Idem.
[ -[3اليزيدي (مح ّمد) ،التعليم بالمغرب ،...م.س ،ص.71-70

102
ثقافة االجتناب ،التي ظلّت عقبة يف م ّد جسور التأثري يف املجتمع املغريب بالشكل
ي دور التعليم يف تكوين طبقة
املرجو[ .[1وهذا ما أشار إليه «أندريه آدم» حي ب ّ
مغرب ّية
متوسطة مشحونة بقيم الحداثة يف شكلها الغريب[ ،[2تدافع عن املرأة وتنتقد
ّ
التقاليد ،والنتيجة تأثري هذه الطبقة عىل مرافق الحياة االجتامع ّية عىل مستوى امللبس
واملسكن والتطبيب...حتّى يف املدن األكرث محافظة مثل مدينة فاس[.[3
مقسمة عىل دورتي :األوىل
وقد امت ّد زمن التعليم بهذا السلك م ّدة ست سنوات ّ
م ّدتها أربع سنوات ،والثانية م ّدتها سنتان ،ويستويف التلميذ يف دروس الدور األ ّول ع ّدة
علوم متجانسة مستكملة باللغتي العرب ّية والفرنس ّية ،أ ّما دروس الدور الثاين فتنقسم
يختص يف
يختص يف دراسة التدبري التجاري االقتصادي ،وقسم
إىل قسمي ،قسم
ّ
ّ
الحق يف اختيار إحدى الشعبتي ،ومتنح يف نهاية الدور األ ّول
دراسة األدب ،وللتلميذ ّ
شهادة الدروس الثانويّة ،ويف نهاية الدور الثاين إجازة الدروس الثانويّة[ .[4وقد احتوت
برامجه التعليم ّية عىل دراسة العلوم الدين ّية (فقه ،أصول ،توحيد )...التي من أبرزها
مق ّدمة سيدي عبد القادر الفايس يف السنة األوىل ،ورسالة ابن أيب زيد القريواين يف
السنة الثانية ،وكتاب ابن عارش يف السنة الثالثة ،وتحفة ابن عاصم يف السنة الرابعة،
وكل ما يتعلّق بالبيع
أ ّما السنتان الخامسة والسادسة فيدرس فيهام التلميذ اإلرثّ ،
والسلف والهبة وتحرير الرسوم العدل ّية ،أ ّما العلوم اللغويّة فقد كان التلميذ مطال ًبا يف
السنة األوىل بحفظ ودراسة األجروم ّية يف النحو ،مصحوبة بنصوص نرثيّة مختارة يت ّم
رشحها وتفسريها من الناحية اللغويّة والنحويّة ،بينام يف السنة الثانية يبدأ التلميذ بحفظ
وضبط قواعد األلف ّية ،ودراسة بعض النصوص النرثيّة والشعريّة املختارة ،ويف السنة
الثالثة يستكمل التلميذ حفظ ما تبقّى من األلف ّية وقواعد اإلعراب ،مع بعض النصوص
الشعريّة والنرثيّة ،أ ّما السنوات الثلث املتبق ّية (الرابعة والخامسة والسادسة) فتفرد لعلوم
البلغة والفصاحة والعروض ،وتاريخ األدب العريب منذ العرص الجاهيل ،وقد أدرج
يف هذا املنوال دراسة لدواوين العرب واملعلّقات السبع ،ومؤلّفات بعض الكتاب
مؤسسات البحث  ،...م .س ،ص.390-384
[ -[1حسن (كمال)ّ ،

[2[-B.E.S.M, »Naissance et développement d’une classe moyenne au Maroc«, vol XIX,
n°68,4ème trimestre 1955, p. 489- 492.
[ -[3الديالمي (عبد الصمد) ،القض ّية ، ...م.س ،ص .54

[ - [4جريدة السعادة ،حول التعليم بالمدارس اإلسلم ّية الثانويّة ،العدد  ،1982السبت  27سبتمبر ،1919ص.1-2
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يخص التعليم الفرنيس فقد كانت اللغة الفرنس ّية هي
املغاربة واألندلس ّيي .أ ّما فيام
ّ
املا ّدة التي ت ّم التكيز عليها أكرث من غريها يف هذه الشعبة؛ إذ كان الهدف من تدريسها
هو إتقانها واإلملام بثقافتها[ .[1ولتعميق معرفتها كانت العلوم الحقّة (الحساب ،الجرب،
الهندسة) ،وعلوم التاريخ والجغرافيا (الطبيع ّية ،السياس ّية ،االقتصاديّة)[ ،[2والتجارة
والتنظيم اإلداري املغريب والرسم يد ّرس باللغة الفرنس ّية ،وإىل جانب ذلك أحدثت
ما ّدة التجمة بهذه الشعبة ،التي كانت أنشطتها تركّز عىل التجمة من اللغة الفرنس ّية إىل
اللغة العرب ّية ،والعكس صحيح[.[3
وقد أرشف عىل الفعل التعليمي والتبوي بهذه الشعبة أطر كان «اليوطي» يقوم
تتوسم فيهم الكفاءة العلم ّية واألخلق ّية
بنفسه عىل اختيار مديريها وأساتذتها ،م ّمن ّ
والسلوك ّية ،ويف الوقت نفسه يساندون نظام الحامية أو محايدون[.[4
املدارس الفرنس ّية  -اإلرسائيل ّية الثانويّة
أسست مبوجب االت ّفاق ّية التي أبرمت بي الرابطة اإلرسائيل ّية الثانويّة واإلقامة
ّ
خاصة باليهود يف
العا ّمة سنة  ،1915إذ تح ّملت هذه األخرية مصاريف بناء مدارس
ّ
املدن الكربى ،مقابل تكفّل الرابطة بصيانتها وتجهيزها بالوسائط الدراس ّية اللزمة،
وقد كان موظّفو هذه املدارس يع ّينون من قبل وزارة املعارف[ ،[5ويف سنة 1952م
وصل عدد املتمدرسي يف هذا السلك إىل  1250تلميذًا[.[6
املدارس الفرنسية  -الرببريّة الثانويّة
املتوسط مثل أزرو[ ،[7مبناهج دراس ّية
وهي مدارس تركّزت يف مناطق األطلس
ّ
أي تعليم ديني أو
اقترصت عىل اللغة الفرنس ّية وثقافتها ،إذ كانت برامجها عارية من ّ
عريب أو بربري.
[ - [1حسن (كمال) ،مؤسسات البحث ،...ص.390

[ -[2جريدة السعادة ،المدارس الثانويّة وما يد ّرس بها من العلوم ،العدد  ،1856اإلثنين  30ديسمبر  ،1918ص.1

[ -[3حسن (كمال) ،مؤسسات البحث ،...ص.391
[ -[4نفسه ،ص.393
[ -[5نفسه ،ص.371

[ -[6ع ّياش (ألبير) ،المغرب واالستعمار  ،...م.س ،ص.363

[ -[7أوهلل (بدر)« ،السياسة التعليم ّية ،»...م.س ،ص.41
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املدارس األوروب ّية الثانويّة
ولعل أشهرها ثانوية «بوميري» والواقعة يف مدينة مكناس ،وقد متيّزت هذه
ّ

املدارس بكرثة طواقمها التبويّة واإلداريّة ،ورونقة مرافقها الدراس ّية ،وحداثة
وسائطها وبرامجها التعليميّة ،التي ض ّمت موا ّدها دراسة مختلف اللغات األوروبيّة
وآدابها (الفرنس ّية  -اإلنجليزيّة  -األملان ّية  -اإلسبان ّية  -العرب ّية  -الرسم -التبية البدن ّية

 -التبية اليدويّة  -التاريخ والجغرافيا)[.[1

املستوى الثالث :التعليم العال والبحث العلمي
كانت أقسام التهيّؤ للتعليم العايل منتظمة يف ثانوية «اليوطي» يف الدار البيضاء

بالنسبة للرياض ّيات ،وثانوية «كورو» ( )Gouraudيف الرباط بالنسبة لألدب ،وقد
متثّلت نواة التعليم العايل يف معهد الدراسات العليا يف الرباط الذي ع ّوض عام

1921م باملدرسة العليا للغات العرب ّية والرببريّة ،وكان من أهداف املعهد تشجيع

البحوث املتعلّقة مبعرفة املغرب من خلل االهتامم باللهجات املغربيّة (العربيّة،
الرببريّة ،البدويّة ،الحرضيّة) ،واللّغة واألدب العربيي ،والسوسيولوجيا ،واإلثنولوجيا،
والرشيعة اإلسلميّة ،والقانون العريف الرببري ،وجغرافيا املغرب وتاريخه.

كام أنشئ ،بجانب معهد الدراسات العليا ،املعهد العلمي الرشيفي ،ومصلحة

الجغرافيا ،ومصلحة الجيولوجيا ،ومصلحة املناجم املعدنيّة ،ومصلحة فيزياء الكرة
كل
األرض ّية واألرصاد الجويّة[ .[2وفيام ييل جدول وخطاطة يربزان الشِّ عب التي كان ّ
من معهد الدراسات العليا املغربيّة واملعهد العلمي الرشيفي يحتضنانها[.[3

[ -[1ياسين (مح ّمد) ،سوسيولوجيا ،...ج ،1م.س ،ص.490

[ -[2عياش (ألبير) ،المغرب واالستعمار  ،...م.س ،ص.373
[ -[3ياسين (مح ّمد) ،سوسيولوجيا ،...ج ،1م.س ،ص.483
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 .1معهد الدّ راسات العليا املغرب ّية
جدول رقم  :93شعب معهد الدراسات العليا املغرب ّية واهتامماتها

املجاالت
البحث العلمي

العنارص اللحقة بها
التخصصات:
ّ

لسان ّيات الشامل اإلفريقي

اللهجات العربيّة باملغرب
األدب العريب

علم اللغة العربيّة

األدب العريب املعارص

اللهجات الرببريّة باملغرب

سوسيولوجيا الشامل اإلفريقي
القانون اإلسلمي

األركيولوجيا والفن اإلسلم ّيان
التاريخ الدبلومايس للمغرب

األركيولوجيا املاقبل إسلم ّية

جغرافيا املغرب

جغرافيا البلدان اإلسلم ّية
الترشيع املغريب

إثنولوجيا الشامل اإلفريقي

االقتصاد االجتامعي املغريب

القامئون عليها

G.S Colin
L. Brunot

I.S. Allouche

L. Di Giacomo
P. Counillon
A .Roux

R. Montagne
F. Arin

H. Terrasse
J. Caillé

R. Thouvenot
R. Raynal

J. Célérier

P. Decroux
A. Adam

A. Berque
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أصناف التعليم باملعهد

اللغة العرب ّية واللهجات
الرببريّة

تخصصات
شواهد اإلجازة يف
ّ
مختلفة
تكوين املتجمي املدنيي
دراسات يف العلوم اإلنسان ّية
املراكــز الجهويــة التابعــة
للمعهــد

(كانــت مق ّراتهــا موزّعــة
مؤسســات مختلفــة)
عــىل ّ

بـعــض املراكــــــز
أزرو
أكادير

الثانويّة

املدرسة األوروب ّية

كلميمة

مكتب الشؤون األهليّة

الحاجب

املدرسة األهل ّية للبني

خنيفرة

الشــواهد التــي يخ ّولهــا
م.د.م.ع

مق ّراتها

املحكمة العرفيّة

شــهادة اللغــة العربيّــة واللهجــات
الرببريّــة (بأصنافهــا الثــلث).
اإلجازة يف اللغة العربيّة.

شهادة الدراسات املغرب ّية.

شهادة التجمة الفوريّة.
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جدول رقم  :94املراكز العلم ّية التابعة للمعهد

[[1

-I

الوظيفــة :تهيــئ الطلبــة للحصــول عــىل اإلجــازة أو
الكفــاءة يف الحقــوق.

مركز
الدراسات
القانون ّية
طريقــة التدريــس :يرتبــط املعهــد علم ّي ـاً بثــلث كلّيــات
الرباط-الدار للحقــوق هــي :الجزائــر -بــوردو -تولــوز -وهــي التــي
البيضاء
تتــوىل إرســال األســاتذة وإعــداد االمتحانــات
ّ
كانــت
بصفــة دوريّــة.
عدد الطلبة :السنة الجامع ّية 1954-53

التخصصات.
 1210طلب يف مختلف
ّ

ربزين ،ومدبّرين للدروس.
هيئة التدريس :ثلث م ّ

رضا
املحارضون :أربعة وثلثون محا ً

-II

مفتش ّية املآثر الوظيفــة :تصنيــف املآثــر والعنــارص القدميــة ماقبــل
اإلســلميّة باملغــرب.
التاريخ ّية
باملدن
الرتكيبة اإلدار ّية:
العتيقة
أ -مفتش ّية مركزيّة بالرباط
ب -ثــلث مفتشــ ّيات جهويّــة لتت ّبــع وضع ّيــة املآثــر
(فــاس ،مراكــش ،الربــاط ،مكنــاس)

[ -[1ياسين (مح ّمد ) ،سوسيولوجيا ،...ج ،1م .س ،ص.484
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-III

مفتش ّية
العصور
القدمية يف
املغرب

الوظيفــة :تصنيــف املآثــر والعنــارص القدميــة ماقبــل
اإلســلمية باملغــرب.

تصنيــف مآثــر ماقبــل التاريــخ،
واملنتميــة إىل تاريــخ العــرص
القديــم.

الكشــف عــن اآلثــار الرومانيّــة
والبيزنط ّيــة يف املغــرب.

تنظيــم ورشــات أركيولوج ّيــة ورعايــة
املتاحــف املركزيّــة والجهويّــة
(مثــل:متحــفالربــاط،وليــيل)...
ً

الرتكيبة اإلدار ّية :أ -مفتش ّية مركزيّة

ب -مقــ ّرات إداريّــة يف مناطــق الكشــف
واآلثــار واملتاحــف.

 .2املعهد العلمي الرشيفي :أنشئ هذا املعهد سنة 1920م ،تحت إرشاف ثلث

مؤسسات ،مه ّمتها الربط والتنسيق بي مختلف املراكز والدراسات ،يف مجال علوم
ّ
تبي هذه الخطاطة:
الطبيعة وتنميتها كام ّ
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مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي ،أ ّن
يكشف لنا هذا املسح الخاص
ّ
حقل املامرسة العلم ّية الكولونيال ّية انفتح عىل وظيفة التع ّدد العلمي يف التنظري
والنشاط امليداين واملامرسة التجريبيّة ،وكذا االستفادة من خربات معاهد أخرى.

خامتة
نجحت السياسة التعليم ّية االستعامريّة يف املغرب إىل ح ّد بعيد يف تغيري أشكال
مؤسسات املعرفة وأدوارها النمطيّة ،ويف إنتاج أجيال متأث ّرة بالنموذج الفرنيس
ّ
ومرشوعه الحضاري يف العمل والتخطيط والربمجة واإلنتاج ...وذلك من خلل
املؤسسات والنظم والربامج الحديثة التي تحكّمت عربها
استنبات العديد من
ّ

يف الشبكة االجتامع ّية والعنارص الفاعلة فيها ،وح ّدت بنزر من مامرسات الفعل
االجتنايب والنظرة األهليّة الشزراء تجاه املستوطن األجنبي .فمسألة التعليم مل تنظر
إليها اإلدارة االستعامريّة من منظور إنساين ،أو باعتبارها رسالة حضاريّة كام ر ّوجت

لذلك ،بل باعتبارها آل ّية استاتيج ّية ميكن من خللها تكوين يد عاملة تقن ّية تعمل من

دون وعي عىل تقوية الحضور الكولونيايل ،ومحارصة البورجوازيّة التقليديّة ،وتسهم
الفلحي
من جهة أخرى يف تغطية النقص الحاصل يف مستعمرتها عىل املستوى ّ
والصناعي والخدمايت ،وتح ّد من جانب آخر من ظاهرة التمدين ،وتعاظم سيل الطبقة
الربوليتاريّة املتنامية يف املدن؛ هذا علوة عىل صناعة نخب منبهرة بالحداثة الغرب ّية

ومبادئها ،تضمن والءها والتبشري بقيمها يف األوساط الشعب ّية واملنابر اإلعلم ّية،
واملؤسسات املغربيّة .وأل ّن املدارس الوطنيّة الح ّرة
وتدعم امتدادها يف الدوائر
ّ
كانت تقاوم من أجل املحافظة عىل الشخص ّية الثقاف ّية والحضاريّة لإليالة املغرب ّية
من االستلب ،ومبا أ ّن ذلك كان يش ّوش عىل املرشوع االستعامري التعليمي يف
كل
املغرب ،وينذر باإلجهاز عىل مخطّطه ،فقد ج ّدت إدارة الحامية يف توظيف ّ
الوسائل التي من شأنها القضاء عىل هذه املدارس وكبْت طموحها ،وذلك عرب
مجموعة من املامرسات التعسف ّية ،مثل سحب الرخص القانون ّية ،ووضع الناشط
منها تحت املراقبة الصارمة لسلطتها.
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