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واحلّر  امل�ستقل  العقل  هو  الفهم  ويحاول  يبحث  الذي  العقل  اإن 
وهو  املذهبّية،  اال�ستمالة  اإلى  ينجّر  وال  لالإمالءات  يخ�سع  ال  الذي 
املواطن الذي ال ميكن مغالطته والتالعب بعقله وال توؤثر فيه الدعوات 
اخلارجية.  فتدري�س ال�ساأن الديني ي�ساعد على ا�ستقاللية الفرد وحمايته 
من االنحرافات الطائفية ويجعله مت�سفا بالت�سامح واالنفتاح، ويبعده 
عن احللول التب�سيطية واملتطرفة والكاريكاتورية. اإن التاريخ يعلمنا اأن 
هو  امل�ستنري  والعقل  للظالمية.  الت�سدي  على  القادر  هو  االأنوار  عقل 
املواطن ذو التكوين اجلّيد القادر على اأن يعي�س يف عامل التعّددية ويف 
جمتمع التعّددية، واأن يتعاي�س مع معتقدات االآخرين وفل�سفاتهم مبا يف 
الديانات يف املجتمعات احلديثة.  ذلك وجود امللحدين والعاطلني عن 
فالرهان االأكرب هو تكوين مواطن واع بتعقيدات العامل احلديث الذي ال 
منا�س فيه لالأديان من اأن تتعاي�س مع بع�سها البع�س يف كنف ال�سالم 
و�سعنا  اإذا  وحاملون  طوباوّيون  نحن  فهل  العنف.  اإلى  نزوع  دون  ومن 
اأمام اأنف�سنا هذه االأهداف النبيلة؟ رمّبا، لكن االأحالم هي التي تتقّدم 

باالإن�سانية، ومهّمة اجلامعة اأن حتّول احللم اإلى حقيقة.

تدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  هو  العيادي  عبدالرزاق  االأ�ستاذ 
ماج�ستري الدرا�سات املقارنة لالأديان واحل�سارات الذي اأُحدث يف كلية 

االآداب بجامعة منوبة. تون�س �سنة 2004.

الن�س معرب من الفرن�سية.  

درا�سة من كتاب
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إصالح التعليم الديني بالمغرب

اإلنجازات والحدود

الأ�ستاذ حممد ال�سغري جنجار

السياق المغربي 

يوم 23 مايو 2003، قامت جمموعة من �سبان االأحياء ال�سعبية 
بالدار البي�ساء بتفجري اأنف�سهم يف عدة مناطق من املدينة، واأ�سفرت 
اإلى  ينتمون  املجموعة  اأفراد  وكان  �سخ�سا.   45 مقتل  عن  العملية 
ال�سباب  هوؤالء  مّثل  وقد  اجلهادية.  ال�سلفية  االإ�سالمية  االأيديولوجيا 
وقد  الديني.  ال�سيا�سي  االإرهاب  من  اجلديد  النوع  لهذا  املحّلي  اللون 

تخرجوا يف املدار�س املغربية ومل يعرفوا غريها.

جمموعة  وبعد  احلرية،  اإلى  ال�سدمة  من  العام  ال�سعور  تطّور 
من �لإجر�ء�ت ذ�ت �لطابع �لأمني )حمالت �إيقاف و��سعة يف �أو�ساط 
االأ�سولية الراديكالية( بداأ يطرح الت�ساوؤل حول االأ�سباب العميقة لهذه 
الكارثة، �سواء من ال�سلطات العمومية اأو و�سائل االإعالم اأو ال�سخ�سيات 



المسبار 82

محمد الحّداد

مثل  االجتماعية،  الدوافع  طرحت  وقد  واجلمعياتية.  ال�سيا�سية 
االجتماعية  والتجهيزات  ال�سحّية  واملعّدات  والرواتب  والعمل  ال�سكن 
والثقافّية... اإلخ. لكن طرح اأي�سا م�سكل املنظومة التعليمية وبرزت عّدة 

اأ�سئلة منها:

طبيعة التعليم الديني واالجتماعي الديني يف املجتمع املغربي. 	 

اخلطاب الديني املدر�سي.	 

م�سامني الكتب املدر�سية. 	 

تكوين مدر�سي الدين والعلماء والوعاظ وطرق االإحاطة بهم. 	 

واالجتماع 	  للتعليم  املخ�س�سة  املوؤ�س�سات  واإدارة  تنظيم  طرق 
الدينيني.

لقد ا�ستيقظ الوعي املغربي على وقع هذه االأحداث االأليمة ومل 
باالأفكار  يرمي  و�سطحي  اأيديولوجي  خطاب  وراء  التخفي  يقبل  يعد 
ببلدان  مرتبطة  خارجية  م�سوؤولية  اإلى  املتطرفة  الدينية  واملمار�سات 
اأوروبا،  يف  املغاربي  ال�ستات  اأو  االأو�سط  ال�سرق  اأو  اآ�سيا  من  م�سلمة 
واعتبار التطرف مناق�سا لالإ�سالم املغربي املعتدل واملت�سامح واملحرتم 

للغري.

وقد بدا للبع�س اأّن هذه االأحداث تعرّب عن نهاية اأ�سطورة االإ�سالم 
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املغربي املتمّيز، لكنها تعني اأي�سا ف�سل اإ�سالح املنظومة التعليمية وهي 
حركة بد�أت منذ �إقر�ر »�مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين« )2000( ومل 

تتجاوز �سنتها الثالثة عند وقوع هذه االأحداث.

ثقل الماضي 

يف  الديني  التعليمي  االإ�سالح  وماأزق  احلايل  الو�سع  نفهم  كي 
ون�سائل  والقريب،  البعيد  املا�سي  ثقل  نقّيم  اأن  يتعنّي  فاإنه  املغرب، 

الرتاث ونعاين امتداداته يف احلا�سر.

التعليم الديني: الهياكل املفككة: مل يكن التعليم الديني موّحدا، 
على غرار التعليم املغربي عموما، فهناك هياكل عديدة تتوّلى تنظيم 
اإلى  وبع�سها  العام  احلكومي  التعليم  اإلى  ينتمي  بع�سها  التعليم،  هذا 
�جلمعيات )جمعيات �لأحياء و�لزو�يا... �إلخ(. و�لبع�ض من موؤ�س�سات 
البع�س  اأما  للحماية،  ال�سابق  العهد  اإلى  يعود  وقد  قدمي  الثاين  النوع 
االآخر من اجلمعيات فقد ظهر وتعّدد يف مرحلة قريبة �سهدت تنامي 

االأ�سولية الدينية يف �سلب املجتمع.

�سنة  البي�ساء  الدار  �سهدتها  التي  االأليمة  االأحداث  ع�سية  اإلى 
املفكك  الو�سع  هذا  مع  متالئمة  العمومية  ال�سلطات  كانت   ،2003
دقيق  اإح�ساء  يتوفر  يكن  ومل  الدينيني،  واالجتماع  التكوين  ف�ساء  يف 
املعلومات  وكانت  الدينية،  املعرفة  تبث  التي  االأطراف  ملختلف  و�سامل 
)وز�رة  وز�رية  م�سالح  عدة  بني  موّزعة  و�لوعظ  �لعبادة  �أماكن  حول 
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االأحبا�س وال�سوؤون االإ�سالمية، وزارة الرتبية، وزارة الداخلية(.

وزارة  �سمن  التقليدي  التعليم  اإدارة   2004 �سنة  اأن�سئت  وقد 
ملختلف  الدولة  مراقبة  تو�سيع  بغاية  االإ�سالمية،  وال�سوؤون  االأحبا�س 
االأماكن التي يدّر�س فيها الدين بطريقة تقليدية، وخا�سة يف االأرياف 
املغربية ويف جنوب املغرب. فهذه االأماكن كانت منف�سلة عن ال�سلطات 
العمومية تديرها تقليديا زوايا واأ�سر اأو طلبة تخ�س�ست منذ اأجيال يف 

نقل املعرفة الدينية التقليدية.

يف  الدينية  املعرفة  بن�سر  امل�سطلعة  هي  الزوايا  كانت  تقليديا، 
�لأو�ساط �لو��سعة، لكن �لعقود �لثالثة �لأخرية �سهدت تنامي موؤ�س�سات 
للوعظ  جمعيات  وتديرها  الدينية  املعرفة  ن�سر  اإلى  تهدف  خا�سة 
م�ستقلة  مراكز  اململكة  ف�سيئا يف  �سيئا  انت�سرت  وقد  والدعوة.  الديني 
للتكوين �لديني حتمل ت�سميات عامة مثل »د�ر �لقر�آن« �أو »د�ر �ل�سنة« 
موؤ�س�س  مالك  االإمام  مثل  الديني  الرتاث  من  اأعالم  اأ�سماء  حتمل  اأو 
املذهب املالكي، وَيرتبط جزء من هذه املراكز ببع�سها البع�س وحتظى 

مب�ساعدات مالية اأجنبية.

يف  التفكك  من  اأي�سا  يخلو  ال  فهو  العمومي  الديني  التعليم  اأّما 
التعليم  هياكل  فهناك  وتراقبه.  عليه  ت�سرف  التي  االأطراف  م�ستوى 
اأربعة  التي تغّطي  التابعة لوزارة االأحبا�س وال�سوؤون االإ�سالمية  الديني 

جماالت رئي�سة وهي: 
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التعليم القراآين احلديث الذي تتواّله هذه الوزارة منذ 1964.	 

يف 	  الوزارة  تعينهم  علماء  يلقيها  التي  الدينية  العلوم  درو�س 
خمتلف م�ساجد اململكة. وقد �سرع يف تنظيم هذه الدرو�س منذ 1984 
واملحا�سرات  القدمي  التقليد  اإحياء  يعاد  كي  املغرب،  ملك  من  بقرار 

الدينية العامة يف امل�ساجد؛ الأن هذا التقليد كان قد تراجع و�سمر.

�سنة 	  اأن�سئ  وقد  الدينية،  االإطارات  لتكوين  االإ�سالمي  املركز 
1974، وكان م�ستقال بنف�سه يف البداية، ثم و�سع حتت اإ�سراف الوزارة 

�سنة 1985.

املدار�س التقليدية، وهي مراكز قدمية للتعليم الديني موزعة 	 
واأئمة  واملوؤذنني  الوعاظ  تكوين  ومهمتها  املغربي،  الرتاب  كامل  على 

امل�ساجد.

موؤ�س�سة دار احلديث احل�سينية، وقد اأن�سئت �سنة 1964، وعهد 	 
اإليها بتكوين االإطارات العليا للعلماء.

وهناك اأي�سا الهياكل التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل، اإذ 
واأهّمها  التعليم الديني  الوزارة بدورها على بع�س هياكل  ت�سرف هذه 
الدرا�سة.  �سّن  يبلغوا  مل  الذين  االأطفال  اإلى  املوّجه  القراآين  التعليم 
اأّما التعليم الديني يف املرحلتني االبتدائية والثانوية فهو ميثل الوظيفة 
التوجيهات  على  قائما  تنظيمه  وكان  امليدان،  هذا  يف  للوزارة  الثانية 
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التي ت�سمنها اخلطاب امللكي �سنة 1973. وينتهي هذا التعليم ب�سهادة 
اأّما  اجلامعة.  اإلى  للدخول  املجال  تفتح  الديني  التعليم  يف  باكالوريا 
التعليم العايل فاإن الوزارة ت�سرف فيه على جامعة القرويني امل�سهورة، 
وتطوان.  ومراك�س  واأغادير  فا�س  يف  موزعة  كليات  اأربع  ت�سم  وهي 
واإ�سافة اإلى هذه املوؤ�س�سات التقليدية فقد وقع اإحداث ق�سم للدرا�سات 

االإ�سالمية يف كل الكليات االأدبية باململكة منذ الثمانينات.

تلتقي كل هذه الهياكل للتعليم الديني حول هدف تكوين اإطارات 
والتف�سري  واحلديث  الفقه  واأهمها  الدينية  العلوم  فروع  خمتلف  يف 
من  جزء  اإلى  وموّجها  خمت�سا  تعليما  تقّدم  فهي  اإلخ.  وال�سرية... 
املتعلمني املغاربة، وقد ت�ساعف عدد املقبلني على هذا التعليم مع اإن�ساء 
على  املتح�سلني  وجه  يف  التعليم  وفتح  االإ�سالمية  الدرا�سات  اأق�سام 
اأحدثت  مادة  لتدري�س  انتدابهم  اإذ ميكن  االأق�سام،  هذه  من  �سهادات 

نهاية �ل�سبعينات دعيت »�لرتبية �لإ�سالمية«.

الوظيفة االأ�سا�سية للتعليم الديني: ا�سطلعت الدولة املغربية منذ 
التكوين الديني ل�سبابها، على غرار ما هو حا�سل  اال�ستقالل بوظيفة 
يف اأغلب البلدان االإ�سالمية. وقد اعترب هذا التكوين جزءا من الرتبية 
�لوطنية، كما تن�ّض �ملادة �ل�ساد�سة من �لد�ستور )1963( التي تعترب 
االإ�سالم دين الدولة وت�سمن حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية. فقد عهد 
اإلى املدر�سة املغربية مبهّمة تعليم كل االأطفال امل�سلمني مبادئ االإ�سالم 

تعليما اإجبارّيا من ال�سنة االأولى من التعليم االبتدائي اإلى البكالوريا.
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املدر�سة  اعتمدتها  التي  التعليمية  املقاربة  اإن  القول:  وميكن 
يف  التعليمية  للموؤ�س�سات  القدمي  التقليد  مع  توا�سال  متثل  املغربية 
�لزو�يا...  �مل�ساجد،  �لقر�آنية،  )�ملد�ر�ض  �ل�ستقالل  قبل  �ملغرب 
باملقاربة  ت�سميته  املغربي ما ميكن  التعليم  تاريخ  يعرف يف  اإلخ(. ومل 
من اخلارج للدين، اأي احلديث عن العقائد وال�سعائر من جهة كونها 
ظواهر اجتماعية وثقافية وتاريخية، فلي�س املطلوب من درو�س الرتبية 
االإ�سالمية اأن تقّدم مقاربة علمية ملعطيات الدين االإ�سالمي، اأو قراءة 
ت�سوف،  عقالنية،  �سيعة،  )�سنة،  و�لفرق  �ملذ�هب  ملختلف  مقارنة 
املجتمعات  تاريخ  امتداد  على  وتراكمت  توالت  التي  اإلخ(  اإ�سراقية... 
مو�سوعية  مقارنات  تقدم  اأن  اأي�سا  منها  املطلوب  ولي�س  االإ�سالمية، 
هذه  من  مطلوبا  يكن  مل  اأخرى:  بعبارة  التوحيدية.  الديانات  ملختلف 
تقّدم  اأن  بل  واختالفه،  تنوعه  يف  االإ�سالمي  الفكر  تقّدم  اأن  الدرو�س 
للمتعّلم العقيدة الر�سمية للدولة يف املجال الديني. فالهدف ال يتمثل يف 
نقل م�سمون معريف، بل تعميق االنتماء الديني. وتقّدم الكتب الدرا�سية 
التعليم  من  نوعا  االأ�سا�سي،  التعليم  يف  خا�سة  االإ�سالمية،  الرتبية  يف 
ب�سفته  �ل�سباب  �إلى  نقله  �إلى  �ملجتمع  ي�سعى  )كاتي�سيزم(  �لر�سمي 

مت�سمنا حقائق مطلقة واأزلية.

اال�ستعماالت ال�سيا�سية للتعليم الديني: �سهدت نهاية ال�سبعينات 
وكليات  التعليم اجلامعي احلديث  اإ�سالمية يف  درا�سات  اأق�سام  اإن�ساء 
اإدخال مادة الرتبية االإ�سالمية  االآداب والعلوم االإن�سانية، كما �سهدت 
يف التعليم العمومي، وقد مّثل هذان احلدثان املهّمان حتّوال يف التعليم 



المسبار 88

محمد الحّداد

اإر�ساء  التحّول عن  وقد عرّب هذا  املغربية.  العمومية  باملدر�سة  الديني 
عالقة جديدة بني الدين والدولة املغربية، اإذ اأ�سبح االإ�سالم م�ستعمال 
القومية  واأهمها  املعار�سة  واالأيديولوجية  ال�سيا�سية  التيارات  ل�سّد 
االأّول  الرهان  املدار�س  �سباب  وكان  وال�سيوعية.  واال�سرتاكية  والبعثية 
هذا  اعترب  فقد  الدولة  قبل  من  لالإ�سالم  ال�سيا�سي  التوظيف  لهذا 
فاأ�سبح  الهّدامة.  واالأيديولوجيات  الالئيكية  الدعاية  �سحية  ال�سباب 
هذا  حتقيق  على  وتعا�سدت  االإ�سالم،  اإلى  ال�سباب  اإعادة  املطلوب 
�سمنيا  الطرفان  اتفق  فقد  االإ�سالمية؛  واجلماعات  الدولة  املطلب 
املدر�سي  الو�سط  يف  الالئيكية  لالأيديولوجيات  الت�سّدي  �سرورة  على 
الطريقة  بهذه  حتتوي  اأّنها  اآنذاك  تعترب  ال�سلطات  وكانت  واجلامعي. 
االحتجاجات ال�سبابية، اإذ اإن ال�سباب املدر�سي واجلامعي كان املحّرك 

الرئي�س لهذه االحتجاجات.

يف  ال�سباب  باأ�سلمة  القا�سية  ال�سيا�سة  هذه  تطبيق  بداأ  وقد 
منت�سف ال�سبعينيات، وتوا�سلت يف ال�سبعينيات والثمانينيات،  وتنزلت 
االجتاه  ذات  واملعار�سة  العر�س  بني  ح�سلت  التي  القطيعة  اإطار  يف 
من  العديد  اتخاذ  ال�سيا�سة  هذه  على  ترتب  وقد  اال�سرتاكي.  القومي 
االإجراءات مثل تهمي�س تدري�س الفل�سفة وتقلي�س جمال العلوم االإن�سانية 
واالجتماعية. وبهذه الطريقة برزت املعامل االأولى للدور ال�سيا�سي للدين 
�لذي مل يرتّدد بع�ض �لباحثني من دعوته بـ»�أ�سولية �لدولة«، باعتبار �أن 
االإ�سالم اعترب اأ�سال للدولة املغربية، مقابل التع�سب االإ�سالمي الذي 

اعترب غريبا عنها، والذي كان يعرّب بدوره عن االحتجاج واملعار�سة. 
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خصائص الخطاب الديني المدرسي 

التعليم  يف  م�ستعملة  كانت  التي  املدر�سية  الكتب  حتليل  يثبت 
الديني �سابقا اأن الغالب على اخلطاب هو املنحى التمجيدي واملقابالت 
واالأيديولوجيات  االأديان  كل  على  متفوقا  االإ�سالم  جتعل  التي  احلادة 
املناف�سة. وت�ستعمل هذه الكتب الطرق التعليمية القائمة على التلقني كي 
تر�سخ يف العقول ت�سّورات مانوية قائمة على قطبني، اأحدهما اإيجابي 
واالآخر �سلبي، فكل �سيء يبدو قابال للتقييم ح�سب اأحد القطبني، مبا يف 
ذلك الق�سايا الفكرية واالجتماعية املتعلقة باملجتمع واملراأة واالقت�ساد 

وال�سلطة والدولة واملعرفة والعلم.

ويتحّول االإ�سالم يف هذا اخلطاب اإلى نظام �سيا�سي واأيديولوجي 
اإّنه يجعل االإ�سالم  ي�سمل كل جوانب احلياة ومينع علمنة املجتمع، بل 
منظومة مغلقة ومنفردة ال ميكن لها اإقامة عالقات مع االأديان والعقائد 
يف  »�لإ�سالم  �أو  �لإ�سالم«  »ذ�تية  عـن  �حلـديث  يكرث  لذلك  �لأخرى، 
مو�جهة �لأيديولوجيات �ملعا�سرة«. ويتمثل �لعمود �لفقري لهذ� �خلطاب 
يف الن�سو�س املقد�سة طبعا، وهي اآيات منتقاة اأو اأحاديث نبوية، تعر�س 
منتزعة عن �سياقها التاريخي. فاعتماد هذه الن�سو�س املوؤ�س�سة يف تعليم 
مدر�سي يجعل املتلقي يتماهى مع جممل اخلطاب املقّدم، وال ميّيز بني 
االنتماء اإلى االإ�سالم وهذه اخل�سائ�س االإ�سالموية للخطاب. ي�ساف 
اإلى هذا االأمر اآثار االأ�ساليب التعليمية التقليدية القائمة على احلفظ 
و�لتلقني، مما يجعل �خلطاب �أكرث عمقا وتاأثري� يف �لنف�ض. ويبدو لنا 
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اأن بنية اخلطاب التعليمي متثل عامال اأ�سا�سّيا يف التماهي بني املتلقي 
و�مل�سمون �ملدرو�ض. و�إلى جانب مرجعياته �ملطلقة )�لقر�آن، �حلديث( 
فاإن هذا اخلطاب يعتمد جمموعة اأخرى من املرجعيات تتعلق ببع�س 

الكّتاب املعا�سرين.

الدين ب�سفة الالمفكر فيه يف امليثاق: مّثل اعتماد امليثاق الوطني 
التعليم  تاريخ   يف  االأهمية  بالغ  حدثا   2000 �سنة  والتكوين  للرتبية 

باملغرب، وذلك الأ�سباب ثالثة على االأقّل:

اأ�س�س 	  حتّدد  �ساملة  بروؤية  البلد  فيها  يحظى  مرة  اأّول  اإّنها 
املنظومة التعليمية الوطنية وفل�سفتها وتوجهاتها. 

على 	  قائمة  للتعليم  قومّية  روؤية  عن  التخّلي  عن  امليثاق  يعرّب 
روؤية  اإلى  والتحّول  الدينية،  اأبعادها  ة يف  الوطنية، خا�سّ الهوية  اإثبات 

قائمة على نوع من العقالنية التنموية.

وفاق 	  بالتعليم على  وثيقة متعلقة  فيها  اأّول مّرة حت�سل  كانت 
واالجتماعية  والنقابية  ال�سيا�سية  القوى  خمتلف  وتقبلها  وطني، 

والثقافية التي اأ�سهمت يف �سياغتها.

فتحت  اإّنها  اإذ  تاريخيا؛  حدثا  الوثيقة  هذه  �سدور  اعترب  لقد 
الرتبوية  باملنظومة  املت�سلة  االإ�سالحات  من  �سل�سلة  اأمام  املجال 
ظّلت  فقد  ذلك  ومع  م�ستوياتها.  كّل  ويف  عنا�سرها  مبختلف  املغربية 
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م�ساألة التعليم الديني واخلطاب املدر�سي حول الدين م�ساألة ال مفكر 
فيها، واقت�سر على ا�ستعمال بع�س ال�سيغ الف�سفا�سة يف هذا املو�سوع 

القابلة لكل القراءات املمكنة.

م�سادر  اإلى  ت�ستند  متناق�سة  مبادئ  الوثيقة  راكمت  لقد 
كتابا   2001 �سنة  التعليم  وزارة  اأعّدت  وكذلك  متباينة،  وم�سادرات 
اأبي�س يحتوي على التوجهات العامة يف جمال مراجعة جممل الربامج 
وي�سع  امليثاق  اأقّرها  التي  االختيارات  الكتاب  هذا  ويقّدم  التعليمية. 
توّجه  اأن  ينبغي  التي  القيم  ب�سفتها حمّددات  اأ�سا�سية  اأربعة  م�سادر 

امل�سامني التعليمية وهي التالية:

قيم الدين االإ�سالمي. 	 

قيم الهوية احل�سارية واالأخالقية والثقافية للمغرب. 	 

قيم املواطنة. 	 

قيم حقوق االإن�سان يف مفاهيمها الكونية.	 

اإّن االإجماع حول املبادئ ال ميكن اأن يخفي نقائ�س امليثاق الذي 
تفادى الدخول يف عر�س تقييمي لو�سع التعليم الديني واقرتاح خطط 
الع�سر  روح  عن  بعيدا  اأ�سبح  الذي  التقليدي  التعليم  هذا  الإ�سالح 

وحركية املجتمع. فامليثاق ي�سري اإلى التعليم الديني يف ف�سلني: 
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اأّن 	  فيه  ويرد  االأ�سا�سية،  املبادئ  لر�سم  املخ�س�س  الف�سل 
املنظومة التعليمية للمملكة املغربية قائمة على مبادئ الدين االإ�سالمي 
واال�ستقامة  بالف�سيلة  املت�سف  املواطن  لتكوين  تهدف  واأنها  وقيمه، 
واالعتدال والت�سامح... اإلخ، واأن القيم املقد�سة وغري القابلة للمراجعة 
هي االإميان باهلل وحّب الوطن والتعلق بالنظام امللكي الد�ستوري... اإلخ.

تاأكيد 	  فيه  ويرد  البيداغوجي،  للتنظيم  املخ�س�س  الف�سل 
ا�ستيعاب القيم الدينية واالأخالقية واملدنية واالإن�سانية االأ�سا�سية؛ كي 
اأي�سا  فيه  وترد  اإلخ.  بهويتهم...  معتزين  مواطنني  املتعلمون  ي�سبح 
وتطوير  الثانوي،  امل�ستوى  اإلى حد  اأ�سلي  ديني  تعليم  باإن�ساء  التو�سية 
يف  املتو�سطة  االإطارات  تكوين  مراكز  واإن�ساء  التقليدية،  املدار�س 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  بني  وتن�سيق  روابط  واإن�ساء  الدينية،  اخلدمات 

يف التعليم العايل الديني.

التي  واالأهداف  الديني  التعليم  طبيعة  عن  امليثاق  �سمت  لقد 
ثقيلة؛  نتائج  ال�سمت  لهذا  وكانت  خالله،  من  البلد  اإليها  ي�سعى 
االأمر  وانتهى  املعلنة،  الغايات  م�ستوى  دون  جاء  االإداري  التنفيذ  الأّن 
باملحافظة على االأو�ساع كما هي، فال�سعي اإلى التقريب بني قيم ومبادئ 
متناق�سة، حتّول يف الكتب التعليمّية اجلديدة اإلى خطاب متجيدي حول 
تفّوق االإ�سالم على كّل االأديان ومبادرته بطرح كل الق�سايا، مثل حقوق 
االإن�سان والبيئة والعدالة االجتماعية واالقت�ساد املتوازن واال�ستطيقا... 

اإلخ، و�سبقه يف ذلك كل العلوم واملعارف املعا�سرة.



93المسبار

تجــــــارب كونيـــــــــة في تدريس األديان

مراجعة الكتب التعليمية 

الرتبية  كّتاب  من  جديد  بجيل   2002 منذ  املغرب  يحظى 
�سنة  املقّررة  االإ�سالحات   لتلبي  الكتب  هذه  و�سعت  وقد  االإ�سالمية، 
توجهاتها  االأبي�س  الكتاب  �سبط  كما  املدر�سية،  الربامج  يف   2001
�لكتاب  �لتعليم )�سدر  تنظيمها يف خمتلف مر�حـــل  و�أهد�فها وطرق 
جملدات(   8 وت�سمن   2001 �سنة  الوطنية  الرتبية  وزارة  عن  االأبي�س 
االإ�سالحات  م�سار  يف  تتنّزل  املراجعة  لهذه  العميقة  الدوافع  اأن  على 
ال�سيا�سية والتعليمية والقانونية التي �سهدها املغرب منذ �سنة 1990، 
وتعّد من مراحل هذا امل�سار الذي طبع املنظومة التعليمية املغربية ما 

يلي: 

اإقرار د�ستور �سنة 1992 الذي ي�سري �سراحة يف ديباجته اإلى 	 
حقوق االإن�سان املعرتف بها دوليا. 

التوقيع �سنة 1974 على اتفاق بني وزارة الرتبية الوطنية ووزارة 	 
حقوق االإن�سان، مو�سوعه و�سع ا�سرتاتيجية م�سرتكة يف جمال الرتبية 
على حقوق االإن�سان، تت�سمن دعم ح�سور هذه احلقوق وما يت�سل بها 

من مبادئ ومفاهيم يف الربامج واملحتويات املدر�سية.

يت�سمن 	   2001 �سنة  اأبي�س  لكتاب  الرتبية  وزارة  اإ�سدار 
التوجهات العامة حول مراجعة خمتلف الربامج التعليمية.
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الكربى،  والتعليمية  ال�سيا�سية  االإ�سالحات  اإلى هذه  وباالإ�سافة 
وو�سعا  باالإ�سالحات  عّجال  مهمني  حادثني   2003 �سنة  �سهدت  فقد 

ق�سية التعليم الديني يف مركز النقا�س العام وهي: 

البي�ساء يوم 16 مايو 	  الدار  التي �سهدتها  االإرهابية  االأحداث 
لالأيديولوجيا  املنتمني  ال�سبان  من  فيها جمموعة  تورطت  وقد   ،2003
م�سبوق  مثلت حدثا غري  االنتحارية  فالهجمات  املتطرفة.  االإ�سالموية 
يف التاريخ املعا�سر للبلد، واأحدثت �سدمة عميقة يف وعي املغاربة. وقد 
املوجودة  االأحياء  بع�س  البائ�سة يف  االأو�ساع  القناع عن حقيقة  رفعت 
امل�سارعة  �سرورة  واأّكدت  ال�سخمة.  احل�سرية  املراكز  هام�س  على 
باإ�سالح عميق للخطاب الديني الذي تبثه املدار�س واملوؤ�ّس�سات املختلفة 
)�لإعالم �ل�سمعي و�لب�سري، �ل�سحافة، �مل�ساجد، �جلمعيات... �إلخ(.

اأربع 	  اإثر  اأكتوبر 2003،  اإ�سالح مدونة االأحوال ال�سخ�سية يف 
باإحداث  املدونة  وتتمّيز  العام.  والنقا�س  املكثف  اجلدل  من  �سنوات 
والتبعية  الدونية  و�سع  يف  املراأة  ترك  قدمي  ت�سريعي  تراث  مع  قطيعة 
للرجل )�لأب، �لأخ �أو �لزوج(. لقد �جتهت �ملدونة �إلى �إر�ساء حتديث 
حقيقي الأحكام االأ�سرة واإحالل مبداأ امل�ساواة بني اجلن�سني وااللتزام 
بالعدالة بينهما، وقد اأغلقت املدونة جدال طويال حتكمت فيه االنتماءات 

االأيديولوجية و�ساركت فيه كل �سرائح املجتمع املغربي.

ذاك  ي�سبه  الديني من جدل  التعليم  اإ�سالح  م�سروع  ي�سلم  ومل 
الديني  التعليم  ق�سية  الأن  املراأة؛  اأو�ساع  اإ�سالح  م�سروع  �سهده  الذي 
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�سيا�سية حالية،  وترتبط برهانات  املا�سي  تتمّيز بح�سا�سية خا�سة يف 
وقد �عترب جزء مهّم من �لطبقة �ل�سيا�سية �ملغربية )�ل�ستقالل، حزب 
العدالة والتنمية، التجمع احلركي... اإلخ( وجزء من الن�سيج اجلمعياتي 
�ملغاربي )جمعية �لعلماء، جمعية �أ�ساتذة �لرتبية �لإ�سالمية، خريجو د�ر 
احلديث احل�سينية... اإلخ( اأن االإ�سالم  ال ميكن اأن يتحّول اإلى جمرد 
للهوية املغربية.  اأو ميدان للبحث، بل هو املرتكز الرئي�س  تراث ثقايف 
فاالإ�سالم ح�سب هوؤالء هو الذي نحت تاريخ الوطنية املغربية ومنحها 
تعامل  اأن  ميكن  ال  االإ�سالمية  الرتبية  فمادة  و�سخ�سيتها.  ثقافتها 
معاملة �ملو�د �لأخرى �أو تدّر�ض مثلها، بل هي »�لروح �لتي ينبغي �أن تبّث 
وتوّجه كل املواد واالخت�سا�سات يف كل م�ستويات التعليم ومراحله، كي 
�إن�ساء �لنموذج �حل�ساري �ملن�سود« )من  �لتعليمية يف  ت�سهم �ملنظومة 
الدرا�سات  اأق�سام  بو�سّعارة، ممثل جمعّية خريجي  زيد  لل�سّيد  خطاب 

�لإ�سالمية �لعليا، جملة »ترنيتنا« عدد 3-4، مار�س 2002، �س 4(.

وما اإن بداأ عمل الّلجان التي كونتها وزارة الرتبية القومية وكلفتها 
بتحديد االختيارات والتوجهات التعليمية، حتى اأطلقت القوى ال�سيا�سية 
ويف  البيداغوجية  الّلجان  �سمن  حملة  اأعاله  املذكورة  واالجتماعية 
الربملان ويف ال�سحافة، وكان الهدف حتقيق جمموعة من االإجراءات 
جتعل التعليم الديني م�سيطرا يف جمموع املنظومة التعليمية، فطالبت 

مبا يلي: 

اعتبار التعليم الديني جزءا من اأهداف املنظومة الرتبوية كما 	 
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حتّددها الوثيقة االإطارية املتعلقة باالختيارات والتوجهات التعليمية.

االإ�سالمية يف 	  الرتبية  لدرو�س  ال�ساعات املخ�س�سة  رفع عدد 
كل مراحل التعليم العام. 

من 	  والرفع  اإجبارية  مادة  االإ�سالمية  الرتبية  مادة  اعتبار 
�سواربها واإخ�ساعها ملراقبة حازمة.

�أمناط 	  كل  ويف  �مل�ستويات  كل  يف  �ملادة  هذه  تدري�ض  تعميم 
التعليم املغربي.

)�لّلغات، 	  �لأخرى  �ملو�د  يف  �ملدرو�سة  �لن�سو�ض  �إخ�ساع 
تت�سمنها  التي  وال�سوابط  القيم  اإلى  االإ�سالمي(  التفكري  الفل�سفة، 

الرتبية االإ�سالمية.

اإخ�ساع كتب العلوم الطبيعية اإلى مفاهيم العقيدة االإ�سالمية.	 

ولئن جنحت الوزارة يف احل�سول على وفاق حول اإ�سالحاتها، 
الرتبية  درا�سة  تعميم  �سوى  املطالب،  هذه  من  �سيئا  حتقق  مل  فاإنها 
)�لأ�سا�سي  �خت�سا�ساته  وخمتلف  �لتعليم  مر�حل  كل  يف  �لإ�سالمية 
ال�سنة  طوال  الدورية  للمراقبة  خا�سعا  تعليما  واعتباره  والثانوي( 

املدر�سية. ومل ت�ستجب الوزارة اإلى بقية املطالب.

يبدو الرهان التعليمي لل�سلطات العمومية وا�سحا، وهو االجتاه 



97المسبار

تجــــــارب كونيـــــــــة في تدريس األديان

على نقي�س ما كانت عليه ال�سيا�سة التعليمية يف ال�سابق، الأّنها �سيا�سة 
املدر�سية  الف�ساءات  يف  ون�سره  الديني  التطرف  بن�ساأة  �سمحت 
اأ�سبح  وقد  االجتماعية.  الف�ساءات  خمتلف  اإلى  ومنها  واجلامعية، 
للفكر  خا�سعة  تكون  ال  حتى  املدر�سية  املوؤ�ّس�سات  حماية  �سروريا 
املتطرف يف هذا ال�سياق ال�سيا�سي واالجتماعي الذي ي�سهد تنامي هذا 
للتع�سب  وكرا  املوؤ�س�سات  هذه  ت�سبح  اأن  تفادي  املهّم  من  اإذ  الفكر، 
والالت�سامح. على اأّن الطرف املحافظ مل يخ�سر املعركة كلها. فقد كان 
على  هوؤالء  وعمل  واملتفقدين  املدر�سني  �سمن  االأن�سار  من  الكثري  له 
املدر�سية  الكتب  يف  بالتاأثري  املعلنة  االإ�سالحات  طموحات  من  احلّد 

وم�سامني الدرو�س.

اأدجلة  من  االنتقال  اأو  التعليمية  الكتب  من  اجلديد  اجليل 
امل�سمون الديني اإلى حتويله م�سمونا اأخالقيا

الكتب  م�سامني  درا�سة  من  العيادي  حممد  الباحث  ا�ستنتج 
دورا مهما يف  لعبت  قد  الكتب  اأّن هذه  اال�سالمية  الرتبية  القدمية يف 
بّث االأيديولوجيات االإ�سالموية بتخ�سي�سها م�ساحة وا�سعة للخطابات 
قد  كانت  �سو�سيولوجية  درا�سة  اال�ستنتاج  هذا  اأكدت  وقد  التمجيدية. 
لدى  الدينية  القيم  مو�سوعا  لها  وجعلت   1996-1995 �سنتي  اأجنزت 
�لتقاء  نقاط  عدة  وجود  �لدر��سة  هذه  �أثبتت  فقد  �ملغربي.  �ل�سباب 
الكتب  يف  املوجودة  وامل�سامني  لل�سبان  الديني  املخيال  بني  وتوا�سل 

املدر�سية.
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ما هو الو�سع اليوم مع الكتب املدر�سية اجلديدة؟ وفيم تختلف 
غايات  عن  اليوم  معلنة  هي  كما  الديني  للتعليم  االإ�سالحية  الغايات 

�لتعليم �لديني �لقدمي )1970-1980( كما حللها حممد العيادي؟ 

هنا جدول يلخ�س نتائج املقارنة ويقّدم بع�س املعطيات لالإجابة 
اجلديدة  الكتب  م�سامني  يف  اأّويل  بحث  من  انطالقا  ال�سوؤال،  عن 

املتوافرة اإلى اليوم.
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الكتب التعليمية القدمية 
)1980-1970(

الكتب اجلديدة
)2004-2002( 

مثل  تنخرط،  �لكتب  هذه  م�سامني 
يف  املدر�سية،  الكتب  كل  م�سامني 
منطق قومي قائم على حمور تثبيت 
ب�سفته  الدين  ي�ستعمل  الهوية. 
ذمة  على  تو�سع  تعبوية  اأيديولوجيا 
تهّددها  التي  الهوية  عن  الدفاع 

احل�سارة الغربية 
العمومية  ال�سلطات  رغبة  تعك�س   -
يف  �سيا�سيا  توظيفا  الدين  توظيف 
واالأيديولوجي  ال�سيا�سي  ال�سراع 
اال�سرتاكية  املعار�سة  تيارات  مع 

وال�سيوعية 
- حتمل روؤية االإ�سالم نظاما �سموليا 
يت�سمن العقيدة والعبادات واالأخالق 
واحلقوق  وال�سيا�سة  واالقت�ساد 

واجلمالية والتنظيم االجتماعي. 
الدينية  اخلطابة  بطابع  تتميز   -
للرتهيب  فقرات  اأحيانا  وحتتوي 

والوعيد بالعقاب يف اليوم االآخر.
�لطويلة  �لقر�آنية  �لإحالت  كرثة   -
تقليدية غري  واملف�سلة مع تف�سريات 

منا�سبة ل�سّن التالميذ.
- تعر�س م�ساألة ال�سريعة االإ�سالمية 
القانونية  االأنظمة  كل  على  وتفوقها 

والفل�سفات احلقوقية.

الروؤية  من  م�سامينها  ت�ستوحي   -
على  فتوؤكد  امليثاق  يف  املت�سمنة  التنموية 
�لإ�سالمية  �لأخالقية  بني  �لتو�فق  نقاط 

واملواطنة احلديثة وحقوق االإن�سان.
- متثل حماولة لف�سل اخلطاب التعليمي 
االأيديولوجي  الثقل  عن  االإ�سالمي 
على  بالت�سديد  لالأ�سولية  وال�سيا�سي 

اجلانب االأخالقي اأ�سا�سا
- االهتمام بالعقيدة والطقو�س واالأخالق 
الق�سايا  عن  واالبتعاد  االأ�سري  والتنظيم 
و�سع   - �جل�سدي  �لعقاب   ( �خلالفية 
املعامالت  يف  – الفوائ�س  امل�سلمني  غري 
املالية( والعمل على التقريب بني القواعد 

االأخالقية االإ�سالمية واحلياة املعا�سرة.
مالئمة  بيداغوجيا  �سياغة  حتاول   -
االأخالقي  البعد  ومعتمدة  التالميذ  ل�سّن 
وم�سكالت  الديني  التعليم  بني  والربط 
و�لتكنولوجية  )�لقت�سادية  �لع�سر 

والتوا�سلية والبيئية واجلمالية... اإلخ( 
- خففت من كثافة اال�ست�سهادات القراآنية 

وامل�سائل املتعلقة بالعبادات.
وتعمل  االأخالقية  امل�سائل  على  تقت�سر   -
حقوق  ومبادئ  بينها  التعار�س  رفع  على 

االإن�سان يف �سياغتها احلديثة.
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هو  كما  متجيدية  نزعة  ذا  الديني  التعليم  خطاب  ظّل  ولئن 
متوقع منه، فاإن حمتويات الكتب اجلديدة حاولت اأن تقل�س اجلوانب 
االأيديولوجية الطاغية على الربامج القدمية. والواقع اأن العملية لي�ست 
ة اإذا اأخذنا بعني االعتبار اأّن جزءا من املدر�سني مل يتّم  بالهينة، خا�سّ
اإعداده ليتقّبل التمييز بني االإميان واملعرفة وبني االأيديولوجيا والرتاث 

الديني.

�سمت  االأيديولوجيا،  عن  التخّلي  يف  الرغبة  هذه  يوؤكد  ومما 
الكتب التعليمية عن اإ�سكاليات ال�سريعة التي كانت حمّل جدل دائم يف 
�لعامل �لإ�سالمي �حلديث، ومنها مثال و�سع �لذمّيني )غري �مل�سلمني يف 
املعامالت  الربا يف  ومنع  ومفهوم اجلهاد واحلدود  االإ�سالمي(  العامل 
املالية... اإلخ، ويتاأكد ذلك اأي�سا بالطريقة اجلديدة امل�ستعملة يف هذه 
يقع  اإذ  التوحيدية،  االأديان  بني  العالقة  عن  للحديث  التعليمية  الكتب 
الرتكيز على توا�سلها وتكاملها ووحدة ر�ساالتها. ويالحظ اأي�سا يف هذه 
الكتب غياب الق�سايا املتعلقة باليهود اأو باملوت اأو مب�سري النف�س بعد 
املوت. ويف جمال العبادات والقواعد االأخالقية ا�ستبعدت املو�سوعات 

غري املنا�سبة ل�سّن التالميذ يف ال�سنوات االأولى من الدرا�سة.

للكتب  املميزة  املفرطة  االأدجلة  عن  الكتب  هذه  تخّلت  لقد 
ال�سابقة، واعتمدت خطابا اأخالقيا تربوّيا مبثوثا يف خمتلف الدرو�س 
غايته احلّث على تكوين �سخ�سّية امل�سلم امل�ستقيم املت�سامن مع اأ�سرته 
الغري  حقوق  واملحرتم  والت�سامح  بالكرم  املت�سف  امل�سلمني،  واإخوته 
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العلم  على  واملتفتح  النظافة،  على  واحلري�س  الكون،  وجمال  والبيئة 
والتكنولوجيا. وقد �سعى اأ�سحاب هذه الكتب اجلديدة اإلى التوفيق بني 
امل�سامني الدينية االإ�سالمية واملعارف احلديثة املربجمة يف مواد اأخرى 
االأ�سرية والرتبية  الفنية والرتبية  حمدثة مثل الرتبية املدنية والرتبية 
االإن�سان  حقوق  على  الرتبية  تكون  اأن  املفرت�س  ومن  التكنولوجية. 
اأعدت  وقد  اأفقية.  التعليم ومدّر�سة بطريقة  حا�سرة يف كل م�ستويات 
و�سائل بيد�غوجية متنوعة لت�ساعد �ملدر�سني يف �ملو�د �لأدبية )تاريخ، 
جمال  يف  التكوين  اأدرج  كما  اإلخ(  فل�سفة...  اإ�سالمية،  تربية  لغات، 

حقوق االإن�سان �سمن م�سار اإ�سالح املنظومة التعليمية.

حدود المراجعة الحالية للكتب المدرسّية 

هل ميّكن امل�سار احلايل ال�ساعي اإلى تغليب اجلانب االأخالقي من 
تخلي�س برامج التعليم االإ�سالمي من نزعته القدمية املت�سمة باالأدجلة 
اخلطاب  ح�سور  توا�سل  نالحظ  اإذ  دا؛  موؤكَّ االأمر  يبدو  ال  املفرطة؟ 
اأن  الع�سري  من  ولعّل  اجلديدة،  الكتب  يف  بالغته  وغلبة  التمجيدي 
يكون االأمر على غري هذا ال�سكل؛ الأّن الغاية املو�سوعية لهذه املادة هي 
تكوين �مل�سلم �مل�ستقيم �ملوؤمن بالتعاليم �لأ�سا�سية لالإ�سالم )�لتوحيد 
ب�سفة  اأي  التعاليم،  هذه  تقت�سيه  مبا  يح�سر  فاالإ�سالم  والنبوة(. 
هذه  تعر�س  لذلك  الديانات.  من  �سبقها  ملا  اخلامتة  االأخرية  الديانة 
تاريخّية  اأّنها معطيات  على  واملعجزات  وال�سخ�سّيات  االأحداث  الكتب 
موثقة، كما تتوا�سل طريقة تلقني االآيات واالأحاديث وحفظها عن ظهر 

قلب من دون ربطها ب�سياقاتها التاريخية.



المسبار 102

محمد الحّداد

وت�سري الدرا�سات التي خ�س�ست لالإ�سالح اجلديد اإلى اأ�سناف 
كربى من امل�ساعب يف هذه الدرو�س:

حماولتها 	  يف  املدر�سية  الكتب  لهذه  الداخلي  التجان�س  �سعف 
القراآين،  للن�س  احلرفية  القراءة  على  قائمة  اأخالقية  بني  التوفيق 
والرغبة يف مالءمة اخلطاب الديني مع الثقافة احلديثة القائمة على 

حقوق االإن�سان.

بالتكوين 	  االهتمام  قلة  اإلى  العائدة  البيداغوجية  النقائ�س 
وندرة الو�سائل البيداغوجية والتعليمية املتاحة وقلة حما�سة املدر�سني.

االإ�سالميات 	  جمال  يف  حديثني  جامعيني  وبحث  تعليم  غياب 
التطبيقية والدرا�سات املقارنة لالأديان، ويرتتب على ذلك قّلة املكونني 

واالأعمال العلمية التي ميكن اأن تتخذ مراجع واأدوات بيداغوجية.

االأمل  فاإّن  مفتوحا  زال  ما  التعليمي  االإ�سالحي  امل�سار  اأن  ومبا 
معقود على موا�سلة ال�سعي حلّل هذه امل�سكالت التقنية، والتوفيق بني 
واملواد  الب�سرية  واملوارد  الوقت  ومعطيات  املعلنة  ال�سيا�سية  الرغبة 
التعليم  اإ�سالح  ق�سية  تعّقد  ُنغّيب  ال  اأن  يتعني  اأنه  على  البيداغوجية. 
باأبعادها  تتجاوز  ق�سية  فهي  املغرب،  مثل  م�سلم  جمتمع  يف  الديني 

حدود عمل وا�سعي الربامج.

الفقه  ماآزق  على  االلتفاف  اإلى  الربامج  وا�سعو  �سعى  لقد   
وجتاوزات االأيديولوجيا االأ�سولية باعتماد منحى اأخالقي يف امل�سامني 
البيداغوجية، وهو �سعي ميثل نوعا من التوفيق الذي فر�سته ال�سرورة، 
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ولي�س عمال متاأنيا وعميقا الإ�سالح اخلطاب الديني يف التعليم. فالعمل 
املتاأتي ي�سطدم باحلدود التي ي�سعها الفكر الديني يف �سكله احلايل 
م�سكالت  عن  والبعيد  باجلمود  واملت�سم  بعيدة،  قرون  عن  املوروث 
الع�سر احلديث ورهاناته ونتائج ثوراته العلمية والثقافية واالقت�سادية 
واالجتماعية وال�سيا�سية. فالالهوت ال�سائد يف املغرب يوؤ�س�س االأخالق 
على التكليف، كما كان ال�ساأن يف الع�سر الو�سيط، ويعترب احل�سن: ما 
عر�س  يف  الطريقة  وهذه  منعاه،  ما  والقبيح:  وال�سنة،  القراآن  به  اأمر 
اجلائز واملمنوع ب�سفة احلقائق املطلقة املتعالية على التاريخ متنع من 
ويرتتب  والتاريخية.  الوجودية  �سياقاتها  االإن�سانية يف  التجارب  تقييم 
احلرفية  والقراءة  ال�سكلية  ال�سرعية  يف  اخلطاب  انغالق  ذلك  على 
للن�سو�س الدينية واالنغالق على املعارف احلديثة التي ميكن اأن تقّدم 
االأدوات املنهجية الكفيلة باإعادة التفكري يف ق�سية احلرية وامل�سوؤولية 

لدى االإن�سان.

�إن �لفكر �لإ�سالمي مدعّو �أكرث من �أي وقت م�سى �إلى ردم �لهّوة 
التي تف�سله عن احلداثة، وال بّد لذلك من ا�ستعادة العالقة اجلدلية 
رهني  يظل  التعليم  يف  الديني  اخلطاب  فاإ�سالح  واالإميان.  العقل  بني 

التقّدم الذي يحّققه الفكر االإ�سالمي يف ا�ستعادة هذه العالقة.

حاليا  يتولىّ  الأنرثوبولوجيا،  يف  الباحث  جنجار،  ال�سغري  حممد 
العلمي  للبحث  عبدالعزيز  امللك  ملوؤ�س�سة  امل�ساعد  املدير  خطة 

باملغرب.

الن�ص معرب من الفرن�سية.
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