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الدراسة امليدانية الوطنية حول
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مقدمة

وتعدد  التارخيي  عمقه  قوة  بفضل  غنيا  قيميا  ادخارا  املغريب  املجتمع  راكم 
روافده االجتامعية والثقافية، وهو ما أهله ليكون فاعال مؤثرا يف احلياة العامة واخلاصة 
للمغاربة، ومسامها فعاال يف تأطري عالقاهتم وممارساهتم واختياراهتم، وحتى أذواقهم 

وتفضيالهتم الشخصية، وذلك بام يستند إليه من مقتضيات مرجعية قيمية ومعيارية. 

والعاملني يف هذه  املسؤولني  باألساس  يعني  للقيم  املؤسيس  التفعيل  وإذا كان 
املؤسسات، فإنه هيم كذلك، ولو بدرجة أقل، املرتفقني املتعاملني معها. ذلك أنه حيصل 
االستجابة  قصد  القيمية  املعايري  عن  االنحراف  املؤسسات  من  املرتفقون  يطلب  أن 
لطلباهتم، عرب اإلغراء املادي والعيني، أوبالضغط باستغالل النفوذ وتعبئة الوساطات، 

وما إىل ذلك من األساليب غري املرشوعة.

موضوع  املؤسسات  ممثيل  آراء  معرفة  إىل  باإلضافة  الدراسة،  استهدفت  لذا، 
بعض  وسلوك  متثالت  يف  القيم  تفعيل  مدى  حول  وموظفني  مسؤولني  من  الدراسة 
انتظارات  حتديد  واملدنية،  واخلاصة  العمومية  املؤسسات  مع  تعاملهم  عند  املرتفقني 
املرافق  أداء  لتجويد  الواجبة  القيمية  باملتطلبات  املتصلة  املغاربة  املواطنني/املواطنات 

العمومية واملؤسسات التنشئوية املشمولة هبذا البحث. 

 وقد استلزمت اإلحاطة بكل هذه املعطيات وتفاصيلها ضمن جتارب املعيش 
اليومي للمغاربة، اعتامد بحث كيفي متنوع األدوات، ليعني عىل بناء فهم علمي واقعي 
حياة  يف  املؤثر  احلضور  ذات  املؤسسات  أبرز  أداء  يف  القيمي  التفعيل  لواقع  وتفاعيل، 

املغاربة.
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بيانات منهجية وميدانية عامة 

تضمن التقرير العام تقديام تركيبيا للمعطيات امليدانية اخلاصة بالدراسة الكيفية. 
ويتعلق األمر بميادين بحثية متقاربة وتلك التي تم اختيارها بالنسبة للدراسة الكمية، 
وبذات التوزيع اجلغرايف االجرائي. لذا، عمدنا إىل تطبيق هذه املنهجية، تارة بموازاة 
البحث الكمي مع أشخاص من ذوي الدراية الواسعة بالقضايا واملواضيع املدروسة، 
وتارة أخرى، يف طور الحق مع أفراد من ذوي األوضاع املامثلة ملن أجابوا عن االستامرة. 
وبلغ جمموع عدد املشاركني يف البحث الكيفي، بالنسبة ملختلف أنواع املقابالت، 463 
مشاركا ومشاركة، من ضمنهم 251 ذكرًا، و212 إناثًا، إضافة إىل مستجوبني من خمتلف 

املهن، وحتى بعض األشخاص العاطلني عن العمل.

تنظيم مقابالت املجموعات البؤرية

واملدرسة،  األرسة،  مؤسسات  حول  الصنف  هذا  من  مقابلة   48 تنظيم  تم 
واملستشفى، واجلامعة، واملؤسسة اإلعالمية، واجلمعية، واملقاولة، واإلدارة. وشارك يف 
جمموع مقابالت املجموعات البؤرية 340 مشارك، من ضمنهم، 185 من الذكور، و155 

من اإلناث. وحسب نفس فئات السن املعتمدة يف الدراسة ككل.

إجراء املقابالت الفردية

بلغ عدد املقابالت الفردية نصف املوجهة التي تم إجراؤها 83 يف كل املجاالت 
اإلناث  ومع  هبا،  املتصلة  والقروية  احلرضية  املناطق  ويف  بالدراسة،  املعنية  البحثية 
والذكور، وأفراد من خمتلف فئات السن. كام أجرينا بعض هذه املقابالت مع أشخاص - 
مصادر حول القضايا العامة التي هتم املجتمع املغريب ككل، وبعض القضايا اخلصوصية 
التي هتم اجلهة، وبعضها اآلخر مع مواطنني مرتفقني هيمنا معرفة انتظاراهتم وتطلعاهتم 
بخصوص مدى تغري القيم وتفعيلها يف املؤسسات. وقد شارك يف املقابالت الفردية 42 

مشاركة، و41 مشاركًا.
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معطيات  حتليل  إليها  انتهى  التي  واخلالصات  النتائج  أبرز  ييل  ما  يف  ونعرض 
موضوعا  املعتمدة  املؤسسات  عينة  من  مؤسسة  كل  حسب  وذلك  الكيفي،  البحث 

وميدانا للدراسة، ووفقا ملا أفرزته معطياهتا من حماور. 





التفعيل املؤسساتي للقيم
أبرز النتائج
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حالة مؤسسة األسرة

التفعيل القيمي باألسرة املغربية: التغيرات واالنتظارات

لطاملا حظيت األرسة باهتامم بالغ من قبل مجيع مكونات املجتمع بالنظر لكوهنا 
األرسة  أدوار  عرفت  وقد  القيم.  حول  للتنشئة  األوىل  واللبنة  األول،  القيمي  احلضن 
التساؤالت  من  الكثري  تطرح  وهلذا  املجتمعية،  للتحوالت  تبعا  وحتوالت  تغريات 

بخصوص التفعيل القيمي باألرسة  املغربية.

 فام هي أبرز التغريات القيمية التي طالت األرسة؟ وما هي األولويات القيمية 
التي يتعني تعزيزها داخل األرسة املغربية؟ وكيف يمكن تفعيل هذه القيم؟ ثم ما هي 

أبرز التحديات التي تواجه تفعيل القيم يف األرسة؟ 

 كشفت نتائج الدراسة الكيفية، أن ما يشكل قاسام مشرتكا بني خمتلف جهات 
اململكة، هو تعدد املرجعيات القيمية، حتى وإن ظهر أن دينامية التغري القيمي تتسارع 
الكربى،  املدن  اتساع حضور قيم كونية جديدة، خاصة يف  السنوات األخرية نحو  يف 
والتساكن  التعدد  هذا  فإن  نفسها،  للنتائج  وتبعا  ذكرها.  سبق  التي  املؤثرات  بفعل 
قيمية  )مرجعية  األرسة،  داخل  قيمهم  األفراد  منها  يمتح  التي  املرجعيات  يميز  الذي 
بشكل  مفعوهلا  يتزايد  جديدة  قيمية  ومرجعية  الزوال،  طور  يف  بأهنا  توصف  تقليدية 
أقوى مع تعاقب األجيال( ال يعني حضور القيم بنفس القوة والتأثري يف كل املجاالت 
اجلغرافية الوطنية، ولدى كل املغاربة، ذلك أن مفعول كل مرجعية قيمية ووقعها لدى 
األفراد خيتلف تبعا لوسط اإلقامة )حرضي/قروي(، كام يتباين بحسب االختالفات 
)شباب/  الديموغرافية  واالختالفات  املجتمع(،  )فئات  واالجتامعية  االقتصادية 

شيوخ، ذكور/إناث(. 

الدوام مقوما  أهنا شكلت عىل  يرون  لقيم كثرية  قويا  تراجعا  املغاربة   ويسجل 
وقيم  أصيلة  قيم  فبني  القريب.  حميطهم  اجتاه  ويف  داخليا،  األرسة  أفراد  لتضامن  هاما 
ما  لذلك،  تبعا  ويعددون،  قيميتني  مرجعيتني  بني  البحث  يف  املشاركون  يقارن  دخيلة 
قيم  وتراجع  االجتامعي  التامسك  قيم  تراجع  إىل  أدت  أدوار  من  املؤسسة  هذه  فقدته 
التعاون واالحرتام بني األجيال. مما ساهم يف اختالل تربية الناشئة وعدم ضبطها كام كان 
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عليه األمر يف املايض. ويعزو معظمهم ذلك إىل تراجع أدوار اآلباء يف الضبط واملراقبة 
واإلرشاد والتوجيه.

ويربط الكثري منهم هذا الرتاجع يف الرتبية عىل القيم بالتأثري الذي متارسه قنوات 
التواصل  وسائل  مثل  قبل،  من  األرسة  تألفها  مل  مضادة  قيام  ترسب  أخرى  تنشئوية 
املتزايد  آثار االنتشار  قلقا من  الصدد،  املشاركني، يف هذا  أبدى معظم  الرقمي، حيث 
للتكنولوجيا عىل سلوك أبنائهم وبناهتم وقيمهم ومعتقداهتم، ومن ذلك ما يالحظ من 
تراجع لقيم احلشمة والوقار واحرتام الوالدين، وما شمل ثقافتهم االستهالكية كذلك.

عىل  اهلوة،  هذه  الدراسة،  يف  للمشاركني  اليومي  املعيش  من  أمثلة  وتكشف 
ومتضية  األبناء  اختيارات  وتوجيه  االستهالكية  والثقافة  القيم  مستوى  عىل  األقل، 
الغذائية يف إطار  الوجبات  أغلب األوقات مع مجاعة األقران، وعدم مشاركة األرسة 

التجمعات التي كانت مألوفة من ذي قبل.

ولقد لوحظ، عىل ضوء آراء املستجوبني ومواقفهم، أن تفضيل املرجعية التقليدية 
املرتكزة عىل قيم التضامن واجلوار والعرض والرشف واالحرتام بني األجيال والرجولة 
والوقار و»املعقول« حيرض بشكل أقوى لدى املشاركني من مناطق جغرافية حمددة، نذكر 
البحث،  ملجاالت  القروية  واألوساط  الصحراوية،  اجلنوبية  واألقاليم  الواحات  منها 
واملنفعة  الربح  قيم  عىل  والرتكيز  اليومية،  احلياة  من  معينة  جوانب  فردنة  مقابل  يف 
الثقل  الكربى ذات  باملراكز احلرضية  لألرسة  املشرتك  االقتصادي  والتدبري  االقتصادية 
إىل  يرجع  أمر  وهو  فاس...(.  طنجة،  مراكش،  البيضاء،  الدار  )الرباط،  االقتصادي: 
العالقات  تعقد  إىل  وأدى  االقتصادي،  املستوى  عىل  املدن  ميز  الذي  التطور  وترية 
والروابط االجتامعية وتزايد انفتاح األفراد عىل حميطهم، حيث تم جتاوز دوائر االنتامء 
القبيلة...الخ(.  املمتدة، العشرية،  القرابات األولية )األرسة  التي ترتكز عىل  التقليدية 
اجلغرافية  املجاالت  يف  القرابية  العالقات  من  النمط  هذا  حضور  أدى  ذلك،  بخالف 

البعيدة عن املراكز احلرضية الرئيسة إىل بطء يف تغري القيم التقليدية. 

لدى  جدا  قوي  اجتاه  وجود  إىل  اخلصوص  هبذا  الكيفية  الدراسة  وخلصت 
املغاربة نحو تفعيل القيم داخل األرسة، وذلك ملا متثله هذه املؤسسة من مكانة رمزية 
لدى معظم املغاربة. وقدم أغلب املشاركني يف البحث أمثلة عن حضور قيم متعددة من 
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خالل واقعهم املعيش، خاصة يف اللحظات املفصلية من حياة األرسة، مثل العود املتكرر 
لقيمة تضامن اآلباء مع أبنائهم ومع اجلوار يف املناسبات، واستمرار قيم التضحية التي 
يتميز هبا اآلباء يف عالقتهم بأبنائهم، وكذلك قيم االحرتام ورىض الوالدين واستقاللية 

األبناء وبشكل متزايد الفتيات خالل متدرسهن.

التغريات  كون  عىل  دالة  أمثلة  إليها،  املشار  القيم،  تفعيل  نامذج  متثل  عموما، 
التنوع،  هذا  ومثل  خمتلفة  قيم  بني  التوليف  نحو  تتجه  املغربية  األرسة  داخل  القيمية 
قيم  وترسيخ  االختالف  تدبري  أجل  من  دائمة  جهود  بذل  برّمته  املجتمع  عىل  يفرض 

العيش املشرتك يف الفضاء العام.

y  التفعيل القيمي يف مؤسسة األسرة

أو  القيم  حضور  أوجه  من  وجها  العام  والفضاء  األرسة  بني  العالقة  متثل 
تراجعها. ومن الواضح أن تعزيز القيم األساسية يف عالقة األرسة بالفضاء العام يشكل 
مدخال أساسيا لتقوية روابط العيش املشرتك. ويكرس نظاما معياريا موجها لألفراد يف 

عالقتهم ببعضهم البعض، ويف عالقتهم باملؤسسات االجتامعية األخرى.

توجه األرسة يف مجيع  أن  يتعني حقيقًة  التي  القيم  بني  من  أن  املشاركون  اعترب 
والتسامح،  واملساعدة،  املشرتك،  والعيش  والغريية  املواطنة  قيم  العامة،  الفضاءات 
ومساواة النوع، واملشاركة، التي من شأن تبنيها تيسري بناء فضاء عام خال من التعصب 
والعدوانية واألنانية. فال يمكن أن تتحقق سيولة التواصل بني مؤسسة األرسة والفضاء 
ذلك  القوي.  ومفعوهلا  مركزيتها  حيث  من  مماثلة  وأخرى  القيم،  هذه  دون  من  العام 
ذلك  تفعل  فإهنا  العمومي،  املجال  صوب  احلميمي  جماهلا  من  األرسة  تنتقل  حينام  أنه 
يف  ترصيفها  ثم  وتنميتها،  القيم  هذه  استنبات  يف  وناظام  فاعال  وبوصفها  معينة،  بقيم 
هذا  صناعة  يف  األرسة  فاعلية  تتحقق  لن  كذلك  القيم  هذه  دون  ومن  العام.  الفضاء 
الفضاء. فهذه القيم التي ينبغي أن توجه عالقة املؤسسة األرسية بمحيطها تقتيض من 

هذه األخرية أن متررها للفرد ليتشبع هبا، ويتسع بذلك انتشارها يف الفضاء العام. 

ينضاف إىل كل ذلك، تعزيز قيم الثقة بالنفس واحرتام الذات وتقوية شخصية 
الفرد التي يرى فيها البعض قيام هامة وحمورية. ويكرر بعض املشاركني يف الدراسة قيم 
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األرسة  عالقة  يف  باالهتامم  جديرة  قيام  فيها  يرون  التي  والتسامح  واالحرتام  املساعدة 
بالفضاء العام.

وبقدر ما يويل املشاركون يف الدراسة أمهية كربى لتعزيز بعض القيم التي توجه 
عالقة األرسة بالفضاء العام، نجدهم حيرصون يف ذات اآلن عىل رضورة تقوية القيم 
التي جيب أن تؤطر عالقة عموم املواطنني بمؤسسة األرسة. يف هذا السياق، يميل االجتاه 
العام إىل التأكيد عىل أمهية تقدير الدور الذي تقوم به األرسة، ورضورة مساعدهتا من 
أداء  من  تتمكن  حتى  واجلمعيات  واإلعالم  املدرسة  مثل  موازية  مؤسسات  طرف 

األدوار املنوطة هبا، خاصة ما يرتبط بتنشئة األفراد عىل القيم األساسية. 

واملدنية  املؤسسات االجتامعية والسياسية والرتبوية  يتعني عىل  يف هذا اإلطار، 
وغريها من املؤسسات األخرى تقدير أدوار األرسة، من خالل تعزيز القيم التي اقرتحها 
وسياسات  بمبادرات  وتدعيمها  عليها  واحلفاظ  األجيال  بني  كالتضامن  املشاركون 
باملغرب،  األرسية  القيمية  التقاليد  وتثمن  واملساعدة،  احلامية  قيم  بقوة  تزكي  عمومية 
ومساعدة  الوالدين،  مع  والتضامن  السن،  كبار  احرتام  بقيم  منها  يتعلق  ما  خاصة 
املحتاج، من جهة، وتعزيز قيم أخرى من قبيل احرتام اآلخر، ومساواة النوع، وقبول 

االختالف، والتسامح والتعددية يف املسارات الفردية، من جهة أخرى.

التي  وتلك  املفعلة  القيم  أهم  عند  الوقوف  إىل  امليداين  البحث  خالل  سعينا 
تعرف معيقات عىل مستوى تفعيلها. كام توقفنا عند ما يتحمله الفاعلون يف ذلك من 
بعض  برزت  وقد  خارجها.  من  أو  ذاهتا،  األرسية  املؤسسة  من  انطالقا  مسؤوليات 
القيم ذات األولوية التي ترددت كثريا وشكلت قاسام مشرتكا بني خمتلف املشاركني يف 
الدراسة عرب جهات املغرب، ومنها عىل اخلصوص، قيم التضامن، االستقاللية، الثقة، 

االحرتام، التامسك األرسي، التواصل، التشاور، ومساواة النوع. 

y األسرة وقيم التضامن والفردانية

أسفرت معطيات الدراسة يف هذا الصدد عن نتيجة ملفتة مؤداها أنه عىل الرغم 
من اتساع حضور قيم الفردانية يف املجتمع بشكل عام، وداخل األرسة بوجه خاص، 
فإن معظم املغاربة ال خيفون حرصهم عىل عودة العالقات التضامنية التي يرون رضورة 
استمرارها يف األرسة. وتوحي خطاباهتم عن حنني، مبالغ فيه أحيانا، لروابط التضامن 
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التي سادت النموذج األرسي املمتد والتي يرون أهنا تراجعت بشكل ملحوظ. ورغم 
النوع...الخ(،  مساواة  االختيار،  حرية  )الفردانية،  احلداثة  قيم  منهم  الكثري  نشدان 
فيها  يرون  املعززة هلا، والتي  بالروابط األرسية والقيم  القوي  فإهنم ال خيفون تشبثهم 
مصدر محاية اجتامعية للفرد أمام تقلبات احلياة وأزماهتا، خاصة ملا يتعلق األمر بالفئات 
االجتامعية اهلشة )املسنون، األطفال املتخىل عنهم، النساء املطلقات، الفئات االجتامعية 

الفقرية، العاطلون عن العمل...الخ( التي مل جتد من حيميها. 

وقد تعززت قيم الفردانية بشكل أقوى باملراكز احلرضية الكربى، ولدى الشباب 
بكيفية جلية. وذلك إىل احلد الذي جعل البعض يربط بني الفردانية والتفكك األرسي 
املتصاعد باملراكز احلرضية الكربى )الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، مراكش، طنجة، 
قبيل  من  وخصوصيته،  الفرد  بحياة  يرتبط  ما  بكل  االهتامم  تزايد  كام  فاس...الخ(. 

االحتفاالت التي ختصصها األرس ألعياد ميالد أفرادها... 

الدراسة بمختلف جهات املغرب  العام للمشاركني يف  التوجه  الرغم من أن  وعىل 
التي تواجهها  املشاكل واإلكراهات  التامسك األرسي وراهنيته من جراء  بقوة قيمة  يزكي 
قدما  الدفع  رضورة  عىل  يرّصون  أيضا،  منهم،  كبريا  عددا  فإن  اليوم،  األرسية  املؤسسة 
بالتوجه نحو تعزيز قيم »الفردانية« كمدخل للتامسك يف إطار نموذج أرسي جديد. فردانية 
حتقيق  يتم  وبذلك  جديدة،  صيغة  يف  تقويتها  بل  اجلامعية  القيم  عن  التخيل  بمنطق  ليس 
»االختالف« بوصفه من أهم القيم األرسية املطلوبة اليوم. فردانية ليس بمعنى »الشتات«، 

بل قيم فردانية تؤسس للتضامن بمختلف أصنافه وتوطد التامسك والعمل املشرتك.

y  األسرة وقيم مساواة النوع

هنالك توجه عام بني املغاربة نحو تثمني قيمة مساواة النوع واعتبارها من أهم 
مساواة  قيمة  ربط  إىل  الصدد  هذا  البعض يف  واجته  والتفعيل.  باالهتامم  اجلديرة  القيم 
النوع بقيم أخرى ال تقل أمهية مثل االحرتام، والتشاور، واحلوار، واالنفتاح، والعدالة، 
والتضامن،  واإلنصات،  االجتامعي،  والتامسك  واملواطنة،  واالعرتاف،  واإلنصاف، 
الرتبية  وبرامج  القوانني  يعرتي  ما  إىل  التنبيه  إىل  بعضهم  ذهب  كام  والتعاطف...الخ. 
من شوائب تعيد إنتاج اهليمنة الذكورية وتعزيزها وترسيخ ممارسات جعلت الكثري من 

النساء تعشن الضياع واالبتزاز.



مجلس النواب26

بقصد  األرسة  مؤسسة  يف  الواجبة  التغريات  أن  آخرون  مستجوبون  ويرى 
الرجل واملرأة بشكل  توزيع األدوار بني  باألرسة، تقتيض، أوال،  الفضىل  القيم  تفعيل 
مل  فالرجل  ذكر.  فقط  الرجل ألنه  اإلتكالية عىل  ترسيخ  وليس  داخل األرسة،  متساٍو 
اإللتزام  إىل  باإلضافة  لثقلها.  نظرا  منها  يتهرب  لذلك  املسؤولية احلرصية،  يبتغي  يعد 
العميل بمجموعة من السلوكيات التنشئوية التي تم التوسع يف عرضها يف التقرير العام 

والكفيلة بتحقيق ذلك. 

والتشديد عىل  تعزيز االستقاللية،  التضامن مع  بقيم  التشبث  إن اإلرصار عىل 
تعزيز قيم مساواة النوع مع احلرص عىل إنصاف الرجل واملرأة عىل حد سواء، ال يشكل 
فصل  معه  يصعب  حياة  لنمط  استجابة  يمثل  ما  بقدر  تناقضا  املغاربة  نظر  وجهة  من 
كثري  يف  النسبية  االستقاللية  نحو  األفراد  يدفع  بحيث  األرسي.  حميطهم  عن  األفراد 
من االختيارات من دون أن يؤدي ذلك إىل القطيعة أو االستغناء عن الروابط األرسية 
والقيم الداعمة هلا. ويطرح هذا النوع من التوليف حتديات عىل الفرد وعىل األرسة يف 

ذات اآلن.

y  األسرة والتحديات اآلنية واملستقبلية

عىل  قيمي  رصاع  وجود  املغربية،  األرسة  تواجه  التي  التحديات  أهم  بني  من 
مستوى األجيال. ويعكس االجتاه العام، هبذا اخلصوص، املخاوف التي تنتاب املغاربة 
حول انعكاسات العالقة بني اآلباء وأبنائهم عىل مستقبل األرسة. خاصة مع احلضور 
اإلعالم  أحدث  حيث  وأرسته،  الفرد  بني  الروابط  أضعفت  خارجية  ملؤثرات  القوي 
والقرايب.  األرسي  بمحيطه  الفرد  عالقة  يف  مفارقة  االجتامعي  التواصل  وشبكات 
القريب وعن  اجلغرايف  املحيط  االنعزال عن  نحو  الفرد  توجهات  تعززت  فمن جهة، 
االنتامء للجامعات األولية )األرسة، اجلوار...(، مقابل املزيد من االنفتاح عىل الفضاء 

االفرتايض واالنتامء جلامعات وهويات افرتاضية رخوة والتأثر بــ»قيم هجينة«.

يف  الفرد  استقاللية  نفسه،  الوقت  يف  واملتناقض  املزدوج  التوجه  هذا  عزز  لقد 
املسؤولية  قيم  غياب  إىل  أدى  لكنه  به،  اخلاصة  احلياة  جماالت  من  كثري  يف  اختياراته 
بل ساهم يف إضعاف دور األرسة يف  األرسي،  والتامسك  املشرتكة  اجلامعية  واملصلحة 
التنشئة واملراقبة والضبط. من هنا، كانت آراء وتوجهات املستجوبني، خاصة الشباب 
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اآلباء، حيث ال جيب أن تنحرص  يلعبها  التي  األدوار  تطوير  رضورة  عىل  منهم، تشدد 
أدوارهم األرسية يف االستجابة للحاجات األساسية من مأكل ومرشب وملبس، بل 
جيب االنتباه إىل حاجات أبنائهم النفسية والعاطفية، بام يقتضيه ذلك من تعزيز ملجموعة 

من القيم اجلامعية والفردية يف ذات اآلن. 

وارتباطا بالقيم التي حتتاج إىل تفعيل أبعد، يعتقد مشاركون يف البحث من جهة 
الضبط  آليات  وضعف  األرسة  داخل  األبناء  لدى  احلرية  هامش  ازدياد  أن  مراكش 
املستجوبني  من  الكثري  دفع  أمر  لدهيم.  املسؤولية  قيم  تراجع  إىل  أدى  قد  االجتامعي، 
أن  مستجوبون  رأى  وقد  األبناء.  لدى  القيمة  هذه  تعزيز  رضورة  عىل  التأكيد  إىل 
السبيل لذلك، لن يتأتى إال من خالل إعادة تفعيل الرقابة األرسية، خاصة عرب تنظيم 
اآلباء ألوقات استعامل أبنائهم، الذين هم يف فرتة املراهقة، للهواتف. يف حني أضاف 
واملؤسسات، فيام خيص  الدولة  رقابة  استحضار  مشاركون آخرون من تطوان رضورة 
استعامهلا ووضع حد  تقنني  الدولة  والتي عىل  اإللكرتونية،  لأللعاب  املتزايد  االنتشار 
للعشوائية يف انتشارها واستعامهلا من طرف األطفال واملراهقني الذين يتطبع سلوكهم 
بالعنف من جراء ذلك. ومن جهة ثانية، فإن الكثري من السلوكيات التي حتيد عن القيم 
حتدثه  الذي  القيمي  االخرتاق  إىل  املستجوبني،  بعض  نظر  يف  مردها،  األرسة  داخل 
املسلسالت املدبلجة واملواد اإلعالمية، خاصة املرئية منها، عالوة عىل اهلواتف الذكية 
التطبيقات  من  والكثري  االجتامعي،  التواصل  مواقع  ضمنها  من  التواصل،  وشبكات 

التي تغري سلوك األطفال وقيمهم يف غياب مراقبة دائمة من طرف اآلباء.

ويدافع توجه آخر، ضمن املشاركني يف البحث، عن خيار توفيقي، يرص العديد 
منهم، يف إطاره، عىل أمهية االعتدال واجلمع بني حرية األبناء وبني توجيههم أو حتى 
عقاهبم، يف حدود معينة، يف حاالت التامدي يف اإلخالل بالقيم املتعارف عليها، لكن 
العقاب قاعدة، نظرا لكون اإلفراط يف ممارسة الضبط الصارم قد  من دون أن يشكل 
ينعكس سلبا عىل تنشئة األطفال. وهذا ما أكده مشاركون يف البحث، ممن أبرزوا أمهية 

جتاوز جمموعة من املامرسات العنيفة التي يعتمدها اآلباء يف تربية أبنائهم. 

 ويعزز عدد كبري من اآلباء )أولياء األمور( الذين شاركوا يف املجموعات البؤرية 
بمختلف مناطق املغرب، االختيار القائم عىل التوفيق بني احلوار والنقاش والتسامح، 
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من جهة، والزجر والعقاب أحيانا أخرى، يف تنشئة األطفال عىل كثري من القيم. ففاعلية 
بعد  نفسها  مقبولة وتفرض  أحيانا  تبدو  األطفال  تربية  العقابية« يف  »املامرسات  بعض 

استنفاذ كل وسائل احلوار والتفاوض. 

لقد كشف البحث الكيفي، عن مركزية األرسة يف حياة املغاربة، وذلك ما عكسته 
القيم  مع  يقطع  ال  أرسي  نموذج  تطوير  إطار  يف  أدوارها  تعزيز  رضورة  إىل  دعوهتم 
املغربية األصيلة، عىل حد تعبري عدد منهم، وال يلغي دور الفرد وإمكاناته وتطلعاته يف 

إطار فردانية متضامنة، تشكل األرسة والفرد، يف إطارها كال ال يتجزأ. 
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حالة املدرسة املغربية

التفعيل القيمي باملرفق املدرسي: التغيرات واالنتظارات 

يفرتض  فيها  إذ  األرسة،  بعد  لألفراد  الثاين  القيمي  احلضن  املدرسة  تشكل 
»العفوي«  القيمي  اخلطاب  بعد مرحلة  قيمي ممأسس ومعياري  األفراد خلطاب  تلقي 
األرسي، املطبوع باخلصوصيات االجتامعية والثقافية املحلية أو حتى اجلهوية، ما جيعل 
املدرسة بمثابة الفاعل القيمي املوحد جلميع املتمدرسني، خاصة وأن األطفال يقضون 
املدرسني واألطقم  التعليمية مع  املؤسسة  سنوات طويلة من عمرهم داخل فضاءات 
التعليمية. وانطالقا مما ينتاهبا من عدم الرىض حول القيم املؤطرة للمؤسسة التعليمية، 
ال ترتدد األرس يف أن تطلب الكثري من املدرسة، بدًء بالتعليم ونقل اخلربات واملهارات، 
ووصوال إىل الرتبية، والتنشئة عىل األخالق احلسنة، وتتبع املشاكل واحلاجيات النفسية 
والسلوكية للتالميذ. حيدث ذلك بوجه أخص يف املدن الكربى حيث يغلب أن يشتغل 
الزوجان خارج البيت، ويكثر أن تتفاقم التحديات واملشاكل السلوكية لدى األطفال 

بشكل ملفت ومقلق. 

يف  املشاركني  حسب  الوظيفي،  مسارها  خالل  املغربية  املدرسة  شهدت  لقد 
والتلميذ. بل حتى  املعلم  العالقة بني  تغري  الدراسة، عدة تغريات مؤثرة، من ضمنها 
العالقة التعلمية شهدت تغريات أثرت عىل محولتها البيداغوجية والقيمية. فأصبحت 
مدرسة اليوم حسب بعض املغاربة تعلم وال تريب كام يف السابق. وأصبح معها الطفل 
املواطنة  قيم  بعض  مع  ومتخاصام  املعيش،  واقعه  وظروف  لغة  عن  منفصال  املغريب 
لذلك،  القروي.  بالوسط  خاصة  املحلية،  الثقافية  وخصوصيته  هويته  ومكونات 
تكررت مطالب األرس املغربية املشاركة بتويل املدرسة من جديد القيام بمهامها الرتبوية 
التقليدية والرجوع إىل تقاسمها مع األرسة. وقد تم التعبري عن هذا املطلب أساسا يف 
الوسط احلرضي، وبصفة خاصة يف مدنه الكربى، حيث يبدو أن األرس مل تعد قادرة 
القيمي والسلوكي لدى أطفاهلا. وعىل سبيل  التغري  انعكاسات  لوحدها عىل مواجهة 
املقارنة، متت الدعوة إىل تشكيل نموذج مدريس مغريب يقتبس من القطاع اخلاص تفعيله 

لقيم احلكامة واجلودة ومن القطاع العمومي تضحيات واجتهاد وتضامن أطره.
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y  واقع التعايش القيمي بني املؤسسات واملرتفقني

قيميا  واقعا  خيلق  ما  وهو  جمتمعية،  اختالفات  من  تفرق  ما  بني  املدرسة  جتمع 
مدرسيا مركبا حيتاج كل املجهودات التي من شأهنا ضامن التعايش بني مكوناته. فكام 
أن هناك توافقا قيميا، هناك أيضا اختالف وتباعد قيمي قد يصعب عىل املدرسة أداء 
رسالتها الرتبوية املنوطة هبا. لذلك يبدو مهام ومفيدا للفهم رصد واقع تعايش خمتلف 

الرشكاء داخل املدرسة من خالل عالقتهم ومواقف اختالفهم. 

التي  القيم  من  جمموعة  املشاركون  اقرتح  املدريس،  املرفق  خلصوصية  وبالنظر 
اعتربوا أن من شأن تفعيلها أن يسفر عن تفعيل موازي لقيم عميقة مرتبطة هبا وتدور 
حوهلا، وتتحدد أساسا يف االحرتام - املواطنة - املساواة - التعاون - االعرتاف - حس 

الواجب - التقدير - تكافؤ الفرص - املسؤولية - تقبل االختالف - التسامح...

y التفعيل القيمي يف مؤسسة املدرسة

عدد املشاركون أوجه مسامهة رشكاء املدرسة يف تطوير أدائها من خالل العمل 
عىل التفعيل القيمي املطلوب يف نطاقها. وسنتعرف، يف ما ييل، عىل طبيعة هذا االنخراط 
يف  الفاعلني  خمتلف  بني  العالقات  عىل  ذلك  تأثري  وكيفية  املحليني،  للرشكاء  القيمي 

املدرسة، وكذا عىل مدى جتويد أداء املرفق املدريس. 

ومعهم  املدين،  واملجتمع  التالميذ،  وأولياء  اآلباء  مجعيات  ممثيل  تعامل  تؤطر 
باقي الرشكاء مع املرفق املدريس جمموعة من القيم، يتجىل أبرزها يف االعرتاف الدائم 
والثابت باملدرسة »كفضاء قيمي بامتياز«. ومن بني القيم التي تستثري حساسية خاصة 
لدى املواطنني، تلك التي ترتبط باحرتام أرسار احلياة اخلاصة للتالميذ، وأيضا ما يرتبط 
بمساواة النوع، حيث رصح املشاركون يف مجيع اجلهات أن بعض املقررات والربامج 

الدراسية الزالت حتافظ وتروج لصور نمطية تكرس تفوق الولد عىل البنت.

نصيبهم  الفاعلني  لكل  صار  املدرسية،  احلياة  يف  للقيم  البالغة  لألمهية  بالنظر 
من املسؤولية يف أي إمهال أو تراخي متعلق بعدم تفعيل القيم باملرفق املدريس، كل يف 
حدود تدخله أوعالقته به مهنيا وارتفاقيا. وفقا هلذا املنظور، تم الوقوف عىل املعيقات 

املوضوعية التي حتول دون تفعيل القيم يف املؤسسة املدرسية. 
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يف ظل التغريات التي اتفق عىل طبيعتها واجتاهاهتا املشاركون يف الدراسة، سواء 
منهم ممثيل املؤسسات املدرسية، أم باقي رشكاء الفضاء املدريس، طرحنا سؤاال لرصد 
الرقي  يف  قيميا  اإلسهام  شأنه  من  ما  تفعيل  يف  للطرفني  القيمي  االنخراط  معيقات 
املغربية  الثقافة  تربة  يف  منغرس  جمتمعي  كمرشوع  ومتلكه  املدريس  املرفق  بمردودية 

بروافدها ومكوناهتا املختلفة، ومنفتح، يف ذات اآلن، عىل القيم الكونية. 

وانسجاما مع إمجاع املشاركني من كال الطرفني عىل أن القيمة- األم التي ينبغي 
أن تسود يف املدرسة، ويكوهنا املجتمع عنها هي الثقة، وأن التجارب القائمة كشفت يف 
أحيان كثرية عن وجود أزمة ثقة، فإن خمتلف األجوبة املدىل هبا يف هذا الصدد، عربت 
عن السعي إىل استعادة هذه الثقة ومتنيعها من كل ما قد يؤثر عليها سلبا. ولتحقيق هذا 
الرهان قدم املستجوبون جمموعة من املقرتحات العملية املساعدة عىل جتويد مردودية 

املدرسة املغربية، سواء اخلاصة باملهنيني أم باملرتفقني ورشكاء املحيط. 

إن كل تفعيل قيمي للفاعل املؤسسايت واملواطن، حسب بعض املشاركني، يعود 
القيم  تفعيل  عدم  إىل  منهام  توجه  أي  أن  كام  هبا،  حييط  وما  األرسية  تنشئتهام  إىل  سببه 

املطلوبة داخل املدرسة، يرجع بنسبة كبرية إىل عوامل من خارج املدرسة. 

y املرفق املدرسي والتحديات القيمية

يواجه املرفق املدريس صعوبات عملية يف حتقيق تفعيل قيمي ذي تأثري إجيايب عىل 
أدائه. ويمثل الوعي بطبيعة التحديات القيمية األرضية الصلبة التي يمكن عىل أساسها 
املسامهة يف بناء نموذج قيمي مدريس قابل للنقاش والتطوير. وهذا ما عمل املشاركون 

عىل اقرتاحه بناء عىل جتارهبم السابقة. 

منتسبيها  املدرسية، عند  باملؤسسات  املحدقة  التحديات  بنوعية  الوعي  يكشف 
كام لدى رشكائها املحليني، عن مبلغ استعدادهم ومستوى انخراطهم يف تفعيل القيم 
األولوية الكفيلة بتطوير املدرسة والتزامهم بذلك. بل إن الوعي هبذه التحديات يبقى 
املدريس. وخيتلف مصدر  املرفق  بواقع ومستقبل  االهتامم  ذاته مؤرشا عىل مدى  بحد 
الداخلية،  ما تواجهه املؤسسات املدرسية من حتديات قيمية بني ما يأيت من تفاعالهتا 
وما تفرضه حتوالت املحيط. لكنها تستدعي، مهام كان مصدرها، يقظة قيمية لتجاوز 
انعكاساهتا السلبية املحتملة عىل املدرسة، سواء عىل صعيد مردودية أدائها، أو امتداداهتا 

عىل باقي مكونات املجال العام.
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حالة املؤسسة اإلعالمية

التفعيل القيمي باملؤسسات اإلعالمية: التغيرات واالنتظارات

يمثل واقع املامرسة اإلعالمية قضية جمتمعية عامة تستأثر بأمهية بالغة كذلك لدى 
املوطنني واملواطنات املغاربة، حيث لوحظت كثافة وغنى املعطيات املدىل هبا بخصوص 
اختالفات  نسجل  مل  أننا  إىل  نشري  السياق،  هذا  وضمن  ومردوديته.  اإلعالمي  الشأن 
البحثية اخلمسة يف تفاعلها مع حمور اإلعالم والتفكري يف  وفروق كبرية بني املجاالت 
تؤثر كثريا يف االجتاه  بسيطة ال  تعدو كوهنا خصوصيات  به، وهي ال  املتصلة  القضايا 
العام. مثل ما يرتبط بالبعد املجايل أو باختالف اجتاهات الشباب عام يوازهيا لدى كبار 

السن، أو بصورة املرأة يف وسائل اإلعالم من وجهة نظر اجلنسني.

y التفعيل القيمي يف وسائل اإلعالم

اتفق املشاركون يف البحث عىل أن اإلعالم قد شهد تغريات عميقة عىل مستوى 
قيمي  تغري  أهم  ولعل  يبثها.  أضحى  التي  القيمية  املضامني  يف  وكذا  وأدواره  وظائفه 
يمكن تسجيله يف هذا الشأن، ذاك الذي يتمثل يف بروز أوسع لقيم االنفتاح والتعددية 
واللغوية  الثقافية  اخلصوصيات  عن  املتزايد  التعبري  يف  جتلياهتا  أبرز  جتد  صارت  التي 

للمغاربة.

اإلعالم  مهنيو  يقر  باملغرب،  اإلعالم  شهدها  التي  للتغريات  رصدهم  ويف 
يف  عليه  كان  بام  قياسا  تقلص  قد  املتلقي  عىل  التأثري  يف  دورهم  أن  عىل  العمومي 
تستقطب نسب  إعالمية خارجية  مقاوالت  لربوز  نظرهم،  ويعود ذلك، يف  السابق. 
باالهتاممات  يتعلق  ما  ويف  املتلقي-املشاهد-املغريب.  عىل  أثرت  عالية،  مشاهدة 
واألولويات القيمية اخلاصة باإلعالم، يقر مهنيون إعالميون بوجود تغريات عميقة 
مست هذه االهتاممات، بحيث أصبح بعض الفاعلني يف هذا املجال أكثر حرصا عىل 
ارتفاع نسب املشاهدة واألرباح النامجة عن الوصالت اإلشهارية، منهم عىل املضامني 

القيمية ملا يتم بثه. 
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وبخصوص مدى احرتام اخلصوصيات القيمية املحلية، يالحظ أنه مع التطور 
يف  اهلويايت  البعد  استحضار  إعادة  امللح  من  أصبح  الدويل،  الصعيد  عىل  اإلعالمي 
اخلطاب اإلعالمي، وكذلك املصداقية والنزاهة والشفافية، ويتالقى عدد من املواطنني 
بقدر  األساسية،  املجتمع  لقضايا  التطرق  عن  االبتعاد  يتم  ما  بقدر  أنه  عىل  التأكيد  يف 
ما يتم االهتامم »بفضائح« األشخاص وتصفية احلسابات، واخلوض يف احلياة اخلاصة 

لألفراد.

الواضح من خالل آراء مهنيي اإلعالم أن هنالك إكراهات تتجاوزهم وتفرض 
عليهم إيقاعا خاصا ومنتوجا معينا يضمن هلم االستمرارية. ويف الوقت الذي يقر فيه 
هؤالء بعدم رضاهم عن كثري مما يقدمونه للمتلقي- املشاهد، فإهنم حيملونه جزءا من 
املسؤولية يف ما يعرض، ويشددون عىل أمهية أن يعزز املواطن، بدوره، القيم األساسية 

بمراقبته ملا يعرض من خالل اختيار املواد اهلادفة والرفع من نسبة مشاهدهتا.

القيم  القطاع عن أمهية مراعاة جمموعة من  املهنيني يف  نظر   وتكشف وجهات 
والشفافية  املهنة  أخالقيات  احرتام  قيم  وأمهها،  اإلعالم،  رسالة  تؤطر  أن  ينبغي  التي 
والتفاهة  االبتذال  والثقة، وحماربة  واألمانة  والتحري  والواقعية  والصدق  واملسؤولية 

وزرع التضامن وترسيخ قيمة العدالة والديمقراطية.

يلتزم اخلطاب  الدراسة عىل رضورة أن  وشدد معظم املشاركني اإلعالميني يف 
اإلعالمي بام جيب من الواقعية واحرتام أخالقيات املهنة. فقد تعززت قدرة املشاهد عىل 
تقييم ما يقدم له من برامج ورسائل. لذا، قد يتدنى منسوب الثقة يف املؤسسة اإلعالمية 
لو حاد فاعلوها عن القيم التي ينتظر املواطن حضورها يف اإلعالم. كام صاروا يعون 
حجم الرقابة التي يمكن أن يامرسها املشاهد من خالل خفض متابعته للامدة اإلعالمية 

املقدمة. 

كشفت  اإلعالمية،  للمؤسسة  بالنسبة  املقرتحة  بالقيم  املتعلق  اجلانب  ويف 
أخالقيات  اجلودة،  الشفافية،  النزاهة،  املصداقية،  الثقة،  قيم  مركزية  عن  الدراسة 
املهنيني  آراء  يف  متضمنة  قيم  كلها  وهي  املهنية.  االحرتام،  التعددية،  احلقيقة،  املهنة، 
يعني وجود  أن هذا ال  للمواد اإلعالمية عىل حد سواء. غري  املستهلكني  واملواطنني 
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اتفاق عىل جل القيم املوجهة للمؤسسة اإلعالمية يف عالقتها باملواطن. فقد ظهر تعدد 
يف القيم لدرجة يصعب معها اختيار قيمة مركزية واحدة. وهكذا استحرض املهنيون 
االحرتام،  التعددية،  الصدق،  الثقة،  قيم  خاص  بشكل  منها  نذكر  القيم  من  شبكة 
عىل  اختيارهم  فوقع  للمواطنني  بالنسبة  أما  املصداقية،  املهنية،  النزاهة،  املواطنة، 
الشفافية،  النزاهة،  املصداقية،  الثقة،  منها  نذكر  مركزية،  اعتربوها  القيم  من  جمموعة 
التعايش،  املهنية،  االحرتام،  التعددية،  احلقيقة،  املهنة،  أخالقيات  احرتام  اجلودة، 

اإلبداع، العدالة.

هلذه  اقرتاحهم  دواعي  ومرتفقون،  مهنيون  البحث،  يف  املشاركون  ويربر 
القيم، من منطلق اعتبار اإلعالم فاعال رئيسيا يف ترسيخ قيم الديمقراطية يف املجتمع 
ألدواره  املغريب  اإلعالم  استعادة  يف  وبالرغبة  والتعددية،  االنفتاح  يف  واملسامهة 
من  وتطلعاته  انشغاالته  عن  والتعبري  املجتمع،  تأطري  يف  للمسامهة  املنتظرة  الطليعية 

خالل النقد والتوجيه.

املهنيون واملواطنون، بوصفهم منتجني  الذي حيمله  الواضح أن االنطباع  ومن 
اإلعالمي.  املؤسسايت  األداء  إزاء  الرضا  بعدم  يوحي  اإلعالمية،  للامدة  ومستهلكني 
جتويد  دون  حيول  ما  هو  املغريب،  اإلعالمي  احلقل  يف  القيم  من  عدد  تفعيل  فضعف 
من  اإلعالم  عىل  يؤاخذ  ما  أهم  ومن  رضاهم.  ونيل  املواطنني  ثقة  وتعزيز  خدماهتا 
الصدق  قيمتي  منها  خاصة  املهنة  أخالقيات  قيمة  تفعيل  ضعف  القيمية،  الوجهة 
الوقائع  من  كثري  عىل  التجني  إىل  اإلعالميني  من  عددا  يقود  الذي  األمر  واملصداقية. 
الدقة  تنقصها  ألخبار  والرتويج  السبق  حتقيق  إىل  والسعي  التهويل،  من  بنوع  ونقلها 
وتنعدم فيها احلقيقة، رغم ما قد يشكله ذلك من إساءة لبعض املواطنني أو اجلهات أو 
املؤسسات. وكذا ضعف تفعيل قيمتي العدالة املجالية والتعددية يف التعاطي اإلعالمي 

مع قضايا املجتمع. 

قيم  تأثريات  أبرزها  بأسباب  القيم  تفعيل  يف  الرتاجع  هذا  املشاركون  وفرس 
اآلليات  وضعف  احلضورية،  وهيمنته  اجلديد  لإلعالم  القوية  واملنافسة  العوملة؛ 
املادية  القانونية التي حتمي اإلعالميني من التعرض للمتابعة، وبالظروف  والنصوص 

غري املحفزة لإلعالميني املهنيني.



 35
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

أظهر البحث وجود جمموعة من املعيقات التي حتول دون تفعيل عدد من القيم 
يف األداء اإلعالمي املهني، وهي معيقات تتحمل مسؤوليتها أطراف خمتلفة، يف مقدمتها 

املؤسسة اإلعالمية بمختلف فاعليها، ثم املواطن، من جهة ثانية. 

وقد أمجلها املشاركون يف جوانب عديدة هتم املامرس اإلعالمي حيث مثال هناك 
عدم أو قصور يف حتري احلقيقة وعدم الترصيح هبا كاملة، واستغالل اإلعالم يف إطار 
الرشوة  مشكل  ثم  لالبتزاز،  قناة  واستعامله  اخلصوم،  ومواجهة  السياسية  الرصاعات 
بعدم  يرتبط  ما  أو  للمشاهد،  وتقديمها  صدقها  من  التحقق  وعدم  األخبار  وانتقاء 
وهذا  املحلية.  ثقافته  ومقتضيات  املغريب  للمجتمع  القيمية  اخلصوصيات  مع  التكيف 
ما خلف شبه إمجاع بني املشاركني عىل عدم الرضا عن الوضع القيمي ارتباطا بالشأن 
اإلعالمي  العمل  أخالقيات  تعزيز  رضورة  املغاربة  اقرتح  لذلك،  املغريب.  اإلعالمي 
يف  وااللتزام  والشفافية  املصداقية  قيم  وترسيخ  الرشف،  ميثاق  مقتضيات  وتفعيل 
اإلعالمي؛  والسبق  الشهرة  أوالبحث عن  التواطؤ  أو  التضليل  املهنية عوض  املامرسة 
بمشاكل  املحلية واالهتامم  الثقافية  تثمني اخلصوصيات  املشاهد من خالل  احرتام  ثم 

ومهوم املجتمع بكل فئاته.

y مستقبل تفعيل القيم يف املؤسسة اإلعالمية

سعى البحث الكيفي من خالل تناوله ملستقبل تفعيل القيم يف املؤسسة اإلعالمية 
التي حتتل مكانة مركزية يف عمل وسائل اإلعالم، ومن  القيم  إىل الوقوف عند بعض 
عىل  الرتكيز  تم  وقد  التعبري.  وحرية  واحلياد  احلقيقة  قيم  اخلصوص،  وجه  عىل  بينها 
يمكن  التي  السياقات  أهم  القيم، مع حماولة حتديد  الفاعلني يف حتقيق هذه  مسامهات 
عند  الوقوف  تم  آخر،  جانب  ويف  تغيريها.  أو  احلقيقة  قول  عن  العدول  إىل  تدفع  أن 
مسؤولية املؤسسة اإلعالمية يف الدفاع عن حرية التعبري وما يقتضيه ذلك من مسؤولية 

مشرتكة ومن حدود تفرض انخراطا إجيابيا لكل الفاعلني اإلعالميني.

للحياد  اإلعالمي  تبني  أمهية  التأكيد عىل  إىل  الدراسة  املشاركني يف  أغلب  اجته 
القيمي يف تناول القضايا. ويقتيض احلياد هنا عدم االنسياق وراء نرش أخبار قد تيسء 
لطرف ما بسبب اختالف ما كيفام كانت طبيعته. لذلك، فاحلرص عىل تفعيل قيم احلقيقة 
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واحلياد، يقتيض التزام املامرسة اإلعالمية بمجموعة من القواعد املهنية واألخالقية التي 
توافق السياق االجتامعي العام للمجتمع. 

ويقر االجتاه العام للمشاركني يف الدراسة برضورة األخذ بعني االعتبار حدود 
حتددها  التي  بالثوابت  ترتبط  ومواضيع  خصوصيات  هناك  أن  ويرون  التعبري.  حرية 
الرأي  هذا  يف  ويشرتك  احلسبان.  يف  أخذها  اإلعالم  عىل  ويتعني  قوانينها  يف  الدولة 
التوجه  بنفس  يقر  كام  وجنسهم،  وسنهم  اإلعالمية  منابرهم  اختالف  عىل  املهنيون 
الفئة  أفراد  ويذهب  الفردية.  املقابالت  يف  املشاركني  املواطنني/املواطنات  جل  أيضا 
األخرية إىل توسيع اخلطوط احلمراء أمام حرية التعبري، عندما يعتربون أن عىل اإلعالم 
أال خيوض يف مواضيع ختدش احلياء واحلشمة أو هتدد األخالق العامة للمجتمع. وقد 
ذكر املشاركون جمموعة من االعتبارات املفصلة يف التقرير، والتي يتعني مراعاهتا هبذا 

اخلصوص.

عىل  احلفاظ  بخصوص  خمتلف  موقف  تبني  إىل  املرتفقني  من  قليل  عدد  واجته 
هناك جمموعة من  لذلك. حيث  أنه ال جيب وضع حدود  األخالق واحلشمة، فريون 
القضايا التي ما زالت تشكل طابوهات جيب »كرسها«، كام عرب عن ذلك أحد املرتفقني.

y مقتضيات تعزيز الثقة يف املؤسسة اإلعالمية

ثقة  ونيل  اإلعالمي  األداء  بتحسني  الكفيلة  املؤسسية  التغريات  خيص  ما  ويف 
املرتفقني، ركزت مواقف املشاركني عىل مقتضيات أساسية، مثل مواكبة وانفتاح اإلعالم 
العمومي عىل مجيع القضايا التي تعكس انشغاالت املواطن، وحترير املحتوى اإلعالمي 
احرتام  يتعني  كام  الفضىل.  القيمية  اجلوانب  باستحضار  املحضة  التجارية  صيغه  من 
مبادئ وقيم اآلخرين وحياهتم الشخصية، ونرش ثقافة وقيم مجيع مكونات املجتمع دون 

انتقائية، مع مراعاة االختالفات والتباينات واإليديولوجيات املتنوعة لألفراد.

أما عن االلتزامات القيمية والتغريات السلوكية التي يتعني عىل املواطن التقيد 
هبا، فقد أبرز املهنيون املشاركون يف البحث أمهية انخراطه يف تفعيل القيم لتيسري عمل 
املهنيني وجتويد منتوجهم. وأمجع كل املشاركني عىل حمورية الثقة بوصفها قيمة أساسية 
ينبغي أن تؤطر عالقة املواطن بوسائل اإلعالم، خاصة العمومية منها. غري أن املهنيني 
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التي  املوازية  املامرسات  من  جمموعة  يرصدون  بل  القيمة  هبذه  يكتفون  ال  اإلعالميني 
ينبغي أن يتبناها املواطن من خالل عالقته باإلعالمي، خصوصا جتنب التهجم وتعنيف 
املهنيني عرب وسائل التواصل االجتامعي ومساواهتم بغري املهنيني، ملا لذلك من تأثري عىل 
صورهتم وانخراطهم يف الدفاع عن قضايا املجتمع؛ ثم التفاعل بالنقد اهلادف واالجيايب 

مع كل ما يقدم من أجل جتويده ورفض مواد التفاهة ومقاطعتها.

وقد تم رصد جمموعة من التحديات من داخل املؤسسة اإلعالمية ممثلة أساسا 
يف مدى توفر املؤسسة اإلعالمية عىل ميثاق قيم بأهداف قيمية واضحة وملزمة تؤطر 
عمل املنابر اإلعالمية، وإدماج الفاعل اإلعالمي املهني عرب التكوين املعريف واملهاري، 
من  حتديات  كذلك  وهناك  لإلعالميني.  واالجتامعية  الفكرية  احلقوق  احرتام  وحتدي 
املحيط اخلارجي وتكمن، مثال، يف التضييق أحيانا عىل حرية التعبري واحتكار املعلومة، 
ثقة  واستعادة  اجلديد،  اإلعالم  يف  واملؤثرين  املتخصصني  لغري  القوية  املنافسة  وتدبري 

املجتمع يف املنتوج اإلعالمي املغريب.
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حالة مؤسسة اجلامعة

واستبيان  الواقع  تقييم  اجلامعي:  املؤسساتي  القيمي  الرصيد 
التغيرات 

تعترب اجلامعة مؤسسة مسامهة يف إنتاج القيم والتنشئة عىل االلتزام هبا وتفعليها، 
مثلها يف ذلك مثل مؤسستي األرسة واملدرسة. وتتجىل األمهية القيمية للمرفق اجلامعي 
امتداد  انتشار أطره عىل  باقي مؤسسات املجتمع عرب  امتدادات تأثريه الوظيفي إىل  يف 
جهات اململكة. فام الذي تغري قيميا يف اجلامعة املغربية؟ وإىل أي حد شكلت انعكاسا 

قيميا شفافا ملا جيري يف املجتمع املغريب؟ 

يف  القيمي  التغري  عن  تعبرياهتم  يف  اختلفوا  قد  الدراسة  يف  املشاركون  كان  إذا 
يستنزف  قيميا«  »تآكال  تعرف  اليوم  مغرب  جامعة  أن  يف  التقوا  فقد  املغربية،  اجلامعة 
بفعل  هبا،  الثقة  تراجع  انعكاساته،  أبرز  ومن  املاضية.  العقود  عرب  القيمي  ادخارها 
توايل حاالت غياب قيم تكافؤ الفرص واالستحقاق واملساواة... كام تنتعش بجامعة 
النقط،  مقابل  باجلنس  إعالميا  يعرف  وما  والرشوة،  للزبونية  متواترة  حاالت  اليوم 
والتحرش، والرسقة العلمية، يف حني كانت اجلامعة سابقا مثاال مؤسساتيا يقتدى به يف 
القيم واألخالق، وكانت تعيش ربيعا قيميا مناقضا للوضع احلايل، استفاد منه املجتمع 

قيميا بشكل كبري. 

بالعكس  بل  قيميا،  تعيش متاسكا  كانت  املغربية  اجلامعة  أن  تقدم  ما  يعني  وال 
ورهانات  الفكرية  ومشارهبا  مرجعياهتا  باختالف  القيمية  التيارات  فيها  تتدافع  كانت 
كان  الذي  القيمي  الرصاع  وهو  املوازية،  باملؤسسات  وخارجها  اجلامعة  يف  براجمها 

يساهم يف التنشئة الفكرية للطلبة ويدعم تكوينهم العلمي والبيداغوجي.

أفرغ  قد  املشاركني،  بعض  رأي  حسب  اليوم،  اجلامعي  القيمي  الرصاع  لكن 
متاما من قيمته العلمية والعملية املشار إليها، ليتخذ متظهرات شكلية جعلت منه جمرد 
خصومات طالبية أو تشنجات إدارية أحيانا، قد تنحرص نتائجها يف قطائع عنفية بني 

املكونات الطالبية أو توافقات مطلبية مؤقتة مع اإلدارة. 
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إن ما تعيشه اجلامعة من تغري قيمي يرجع، مهام اختلفت متظهراته، إىل قيمتني 
والتواصل.  اإلنصات  الوسط اجلامعي، ونعني هبام قيمتي  أساسيتني تغيبان حاليا عن 
ويتقاسم املسؤولية عن ذلك رشكاء احلياة اجلامعية الذين يسامهون بالفعل أو باالمتناع 
عن التصدي ملثل االختالالت املشار إليها، يف ما وصف »بالرتدي القيمي« الذي تعرفه 

اجلامعة اليوم.

بشكل  يبنى  جديد  جامعي  نموذج  إىل  املجتمعية  احلاجة  عن  املشاركون  وعرب 
التنموية  مشرتك وفق تعاقد يلتقي مع باقي أوراش الدولة ويساهم يف حتقيق أهدافها 
الذي  النحو  العمومية عىل  السياسات  اجلامعة ومكوناهتا يف زمن  إدماج  املربجمة، عرب 

يتيح هلا انخراطا فعاال يف حتقيق التنمية املأمولة. 

وقد عرض بعض املشاركني ما بدا هلم تغريا ملفتا ومؤثرا، حدد يف تسارع تغري 
القيمة الوظيفية للجامعة من تكوين باحثني إىل تكوين تقنيني، وتغري أشكال التواصل 
ثم  فعليا،  تقلصه  بقدر  التواصل،  وسائل  تعدد  بقدر  حيث  واملرتفقني،  اجلامعة  بني 
ظهور ختصصات علمية جديدة، وتزايد حظوظ متابعة الدراسة يف مستويات أعىل من 
االجازة، إضافة إىل تنامي عدد األستاذات والفتيات الطالبات اللوايت التحقن باجلامعة.

y  واقع التعايش القيمي بني املؤسسات اجلامعية ومرتفقيها

حيتضن الفضاء اجلامعي فئات طالبية خمتلفة، ليس فقط يف خصائصها االجتامعية 
والديمغرافية، بل أيضا عىل مستوى معتقداهتا الفكرية ومرجعياهتا األيديولوجية. وقد 
أفرز هذا االختالف واقعا تقاطبيا تتنازعه احلساسيات اهلوياتية ألبناء الوطن الواحد، 
ما طرح حتدي تدبري التامسك والتعايش اجلامعي الذي تتقاطعه تلك الفئويات القابلة 
التعايش  لرهان  آخر  بعد  أيضا  وهناك  بل  والرمزي،  املادي  والعنف  املثري  للرصاع 
القيمية املحلية للطلبة  بالتوافق بني املرجعيات  القيمي اجلامعي ال يقل أمهية، ويرتبط 
فكيف  اجلامعية.  احلياة  وبقواعد  بعلميته  متميز  كفضاء  للجامعة  القيمية  واملقتضيات 
تتحدد أشكال التفاعل القيمي يف ظل مستويات التنوع والتعدد واالختالف املذكورة؟ 

من ضمن أهم القيم املفعلة باملؤسسات اجلامعية، حسب مشاركني من ممثليها، 
باجلامعة.  املغربية  للمرأة  الوازن  احلضور  من  تفعيلها  تستمد  التي  النوع  مساواة  قيمة 
وبعدها نجد قيمة التضامن، وإن مل تعد بنفس املستوى من التفعيل الذي كانت عليه 
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اليوم »وكأهنا مرشوطة بأزمة« وليست سلوكا عمليا اعتياديا؛  سابقا، حيث أصبحت 
كام مل يعد هذا التضامن »متبادال بل أحاديا حيث األخذ دون رد العطاء«. 

العفوي  تفعيلها  جتد  التي  القيم  أهم  فمن  اجلامعة،  عن  ممثلة  مشاركة  وحسب 
بتحمل  اجلامعي،  تسجيله  بمجرد  الطالب،  يشعر  حيث  املسؤولية،  قيمة  اجلامعة،  يف 
مسؤولية صناعة مستقبله. ومع ذلك، جيب االعرتاف بأن تفعيل بعض القيم باجلامعة 
من قبيل اإلبداع، وحرية االختيار، وحرية التعبري، واختاذ القرار، ومشاركة الطالب... 
يظل حمدودا ومرتبطا بمبادرات شخصية. وهناك أمثلة عديدة تدعم احلاجة إىل املأسسة 

القيمية، أي إىل بنيات وآليات حتفظ هلا استدامتها.

طالبا  حتتضن  املفتوح  االستقطاب  ذات  اجلامعية  املؤسسات  أن  إىل  وبالنظر 
متعددة، وأهنا فوق ذلك عبارة عن  اجتامعية خمتلفة، ومناطق جغرافية  لفئات  منتمني 
فهي  وإديولوجية،  فكرية  وتنظيامت  تيارات  إطاره  يف  تنشط  وحقال  ثقافية  فسيفساء 
اجلامعي  »العيش  حاجيات  تقتضيها  التي  األساسية  القيم  لبعض  أكرب  تفعيال  تعرف 

املشرتك«، مثل تقبل االختالف والتسامح، والتآزر والصرب، واحرتام الرأي اآلخر.

y التفعيل القيمي يف مؤسسة اجلامعة 

يرتفع سقف االنتظار القيمي للمجتمع من املرفق اجلامعي إىل املطالبة باملسامهة 
خمتلف  مواجهة  عىل  املجتمع  يساعد  قد  بام  عليها،  والتنشئة  الفضىل  القيم  إنتاج  يف 
التحديات التي تثريها ديناميته الداخلية أو انعكاسات التحوالت الدولية عىل أعضائه 

ومؤسساته. 

وما  أدائها؟  ويف  داخلها،  القيم  تفعيل  يف  اجلامعة  حميط  مسامهات  طبيعة  ما 
األداء  يتالزم  له؟  املانعة  أو  القيمي  التفعيل  لواقع  املنتجة  والسياقات  املحددات  هي 
املؤسسايت اجلامعي بشكل وثيق مع التفعيل القيمي تأثريا وتأثرا. وكلام تعددت مصادر 
وأنواع القيم احلارضة باجلامعة، كلام اختلف ترصيفها عالئقيا. وهذا ما جيعل االنتامء 
للجامعة يف حد ذاته قيمة جمتمعية فاعلة ومنفعلة بام يقع قيميا داخلها أو خارجها. وال 
للمؤسسة،  وحتى  للمحيط  اإلجيايب  التأثري  جوانب  معرفة  جمرد  ذلك  لتحقيق  يكفي 
باعتبارها عنارص قوة جيب تثمينها، بل يتعني أيضا الوعي بالقيم املعيقة للعمل املؤسيس 
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اجلامعي لتحييدها، وتبني حدود تكيف القيم املؤسسية القائمة واملطلوبة مع قيم املحيط 
املحيل، حميط املؤسسة اجلامعية، وحميط أطرها وطلبتها.

بأمهية  اجلهات  بمختلف  اجلامعيني  املشاركني  جل  إقرار  مقابل  أنه  واملالحظ 
القيم يف التأثري عىل اختيارات الفاعلني داخل اجلامعة، وتوجيه سلوكهم وتفاعالهتم، 
األولويات. حيدث هذا  ترتيبها عىل سلم  القيم، ويف  نوع هذه  نجدهم خيتلفون حول 
االختالف ليس فقط بني جهات اململكة بل وبداخل نفس اجلامعة. األمر الذي يؤكد 
أن التوافق يف التدبري القيمي يأيت يف مقدمة متطلبات إرساء »املرشوع القيمي اجلامعي«، 

وضامن تفعيله وفعاليته اإلدارية والعالئقية.

وبالنسبة  أوىل،  باب  من  تفعيلها  ينتظر  التي  القيم  أن  يالحظ  العموم  وعىل 
والتعايش،  االختالف  وقبول  واملواطنة،  اإلنصات  اجلامعي،  احلقل  الفاعلني يف  لكل 
والتسامح ونبذ العنف، واملشاركة، والعمل اجلامعي. وحسب املشاركني يف الدراسة، 
يفرتض أن تكون اجلامعة أول من يفعلها ويشجع عليها، وذلك اعتبارا ملهامها يف إنتاج 
الطالب وتطعيم  إىل  نقلها  قيمية«، عىل  »قدوة  باعتبارهم  األطر  الفضىل وحتفيز  القيم 
املجتمع هبا. وإذا كان من شأن هذه األدوار أن جتعل من اجلامعة صامم أمان قيمي، فإن 

واقعها اليوم يبدو مفارقا وبعيدا عن هذه االنتظارات والتوقعات املجتمعية القيمية.

ويرى املشاركون يف الدراسة أن من شأن تفعيل هذه القيم القطع مع جمموعة من 
املشاكل والتوترات التي أصبحت متيز الفضاءات اجلامعية. لكن بلوغ هذا املناخ القيمي 
املتملك من لدن مجيع الفاعلني، يصطدم بثالثة عوائق أساسية حسب ما يستشف من 

خمتلف املقابالت يف املوضوع يتمثل:

- العائق األول يف تباين املعنى واملقصود من كل قيمة من القيم بحسب موقع 
كل فاعل جامعي؛

أحيانا  تكون  ال  والتي  القيم،  تلك  تفعيل  صيغة  فيخص  الثاين  العائق  أما   -
مرضية كام بالنسبة لقيمة املشاركة التي يصعب تفعيلها يف الغالب حتت إكراه االرتفاع 

الكبري لعدد الطلبة بالنسبة لكل أستاذ. 
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- بينام يتحدد العائق الثالث يف ما قد يتميز به األفراد املعنيون بالتفعيل القيمي 
من خصائص ذاتية. 

التفعيل  يف  القصوى  بأمهيته  كذلك  حيتفظ  للجامعة  اخلارجي  املحيط  دور  إن 
وقد  واإلعالم.  األرسة  الصدد،  هذا  يف  عليها  املعول  مؤسساته  ضمن  ومن  القيمي. 
أشار بعض املشاركني إىل ما اعترب ظاهرة سلبية بخصوص عدم التفعيل القيمي، متثلت 

يف ختيل األرس عن مواكبة أبنائها خالل املرحلة اجلامعية.

وقد قدم املشاركون شبكة من القيم اعتربوها، استنادا إىل جتارهبم السابقة أو من 
خالل عالقتهم احلالية باجلامعة، أساسية وأولوية لتطوير وحتسني املردودية العلمية للمرفق 
اجلامعي، واملسامهة يف حتقيق املرشوع اجلامعي ألهدافه التكوينية واألكاديمية، خاصة وأن 
العالقات  حتديد  يف  بقوة  نفسه  يفرض  القيمي  املعطى  أن  أظهرت  املقابالت  تفاعالت 
بينهم داخل الفضاء اجلامعي. وتتجىل هذا املقرتحات القيمية يف املسؤولية، احلرية، تكافؤ 

الفرص، األمانة، االحرتام،الثقة، املصداقية، املساواة، االنضباط، التسامح...

ومتتد آثار تفعيل القيم املقرتحة باجلامعة إىل مؤسسات املجتمع واحلياة االجتامعية 
العامة، وهو ما يساعد ويضمن بروز مناخ مالئم للتحصيل العلمي والتميز، واستعادة 
صوت البحث العلمي لقوته التأثريية، ونيل الثقة املحلية والدولية يف آفاقه. كام ينتظر أن 
تتعزز ثقة املحيط يف القيمة التكوينية للشهادات اجلامعية، ومن جهات التشغيل بشكل 

أخص. 

التفعيل  عدم  يف  واملهنيني  املرتفقني  بني  املشرتكة  املسؤولية  مبدأ  من  وانطالقا 
التي تعكس  الوقوف عند بعض احلاالت  املشاركني، يشكل  أقره خمتلف  القيمي، كام 
التي  والقيم  الفاعلني،  سلوكيات  يف  الواجبة  التغريات  لتعيني  مدخال  الوضعية  هذه 
يتوجب األخذ هبا. وقد قدم املشاركون عدة أمثلة معربة عن ذلك، حيث توحي آراء 
كل من املهنيني واملرتفقني بأن هناك اجتاها بعدم الرىض عن املنظومة القيمية التي تؤطر 
اخلدمات  جودة  عن  الرىض  ضعف  عىل  عالوة  للطالب،  اجلامعية  املؤسسة  معاملة 
قصد  الفاعلني  سلوك  يف  إعامهلا  الواجب  التغريات  حددوا  لذلك  املقدمة.  واملعارف 
سلوكي  هو  وما  املؤسسة،  من  وظيفي  هو  ما  بني  فتوزعت  القيم،  تفعيل  يف  اإلسهام 
التعايش  لقيم  ينترص  املغريب،  املجتمع  وضمنه  اليوم،  عامل  وألن  وطلبتها.  أطرها  من 
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واالختالف والتنوع، صار من الالزم استدماج هذه القيم، عربإصالحات يف اجتاه خلق 
جامعة مواطنة جتعل من أولوياهتا خدمة العنرص البرشي.

وكام كان الشأن مع املؤسسة اجلامعية، فهناك ما يتعني عىل الطالب بدوره تغيريه، 
وهو كل سلوك يؤثر سلبا عىل أداء وصورة مؤسسته اجلامعية. ولعل من شأن تثبيت قيم 
التعايش ونبذ العنف أن خيلق مناخ الثقة الرضوري ألي حتصيل علمي. واملالحظ أن 

العنف الذي يامرس يف قلب اجلامعة تنتجه رشوط خارجها. 

كام أكدت آراء كثرية عىل أن تفوق الطلبة يف دراستهم اجلامعية وتتبعها بحامس 
اجلامعة،  لقيمة  املبخسة  املقوالت  مع  والعميل  النفيس  القطع  دون  يتحققا  لن  واقتناع 
الدبلومات،  إلصدار  أو»دارا  الباكلوريا«،  لشهادات  ودائع  خزانة  »جمرد  أهنا  قبيل  من 

وليست مؤسسة للتكوين العلمي والثقايف«. 

مقابالت  يف  املشاركني  حسب  باجلامعة  القيمي  التفعيل  مفاتيح  أهم  هي  تلك 
رشكاء  لدى  اخللل  مناطق  تعيني  إىل  بوضوح  تقود  تغريات  وهي  الكيفية،  الدراسة 
الفضاء اجلامعي، مع طرح نوع التدخل املالئم والكفيل بتمكني القيم من املسامهة يف 
توجيه الفاعلني والفضاء اجلامعي إىل ما يفيد يف جتويد أدائهام، والتخلص من معيقاهتام 

القيمية.

y حتديات التفعيل القيمي يف اجلامعة

استشعارا للمكانة الوظيفية للجامعة وتقديرا لتأثريها القيمي العميل أو املنتظر 
التحديات.  من  جمموعة  يواجه  املؤسسايت  أدائها  جتويد  أن  املشاركون  اعترب  منها، 
لبناء  مكوناهتا  مجيع  جهود  وتضافر  وبسلبياهتا،  هبا  مجاعيا  وعيا  مواجهتها  وتتطلب 
الذي  النحو  عىل  ويستثمرها  النشيطة،  القيم  خمتلف  يستوعب  مغريب  جامعي  نموذج 
يفيد املجتمع ككل أفرادا ومؤسسات. فام هي أبرز هذه التحديات القيمية التي تعرتض 

تنمية اجلامعة املغربية؟

املرفق  تدبري  املتصلة بحكامة ونجاعة  اإلدارية  التحديات  اجلامعة، نجد  داخل 
كالغش  السلبية  املامرسات  ببعض  وترتبط  األخالقية/القيمية  والتحديات  اجلامعي؛ 
بني  القيمية  املرجعيات  وتضارب  تفرق  حتدي  ثم  املايل؛  واالبتزاز  اجلنيس  والتحرش 
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مع  وتكييفها  الكونية  القيم  استدماج  وحتديات  التكوينية؛  والتخصصات  الشعب 
تطوير  حتدي  إىل  إضافة  املشرتك؛  الطاليب  التعايش  وتدبري  املحلية؛  القيمية  املنظومة 

وتنويع العرض التكويني اجلامعي.

وحتدي  املتزايد؛  اجلامعي  الطلب  تلبية  حتدي  فهناك  اجلامعة،  خارج  من  أما 
صورة  محاية  حتدي  إىل  إضافة  باجلامعة؛  األول  االتصال  حتدي  ثم  املجالية؛  العدالة 

اجلامعة وتسويقها.

أننا بصدد  التي تضمنتها حماور مؤسسة اجلامعة  املعطيات  أظهرت خمتلف  لقد 
مرفق قيمي بامتياز، تعرتضه مع ذلك صعوبات يف تفعيل القيم عىل النحو الذي يساهم 
يف جتويد األداء املؤسيس اجلامعي. كام أبانت تفاعالت املشاركني عن وعي قيمي ملفت 
تم التعبري عنه من خالل استعداد الرشكاء اجلامعيني لالنخراط املبدئي وغري املرشوط 
يف بناء »مرشوع قيمي« خاص باجلامعة املغربية، يمثل كل الفاعلني يف نطاقها، ويستثمر 

يف اختالفاهتم، ويعزز القيم اجلامعية املثىل خدمة للمصالح العليا لبلدنا. 

ومن بني أهم االنتظارات املعرب عنها يف هذه الدراسة، إعادة جتديد الثقة يف اجلامعات 
العمومية عرب إعادة النظر يف مناهج الدراسة ومضامني التكوين، بام يتناسب واملستجدات 
العلمية عرب العامل، واحلاجيات التنموية اخلصوصية يف املجتمع املغريب. كام يتعني ألجل 
ذلك استدماج البعد التطبيقي، إىل جانب النظري، يف الدرس اجلامعي، وتكوين الطلبة 
أخذا بعني االعتبار ملتطلبات سوق الشغل. كام يتعني االهتامم بإعداد التقني، واملهندس 
والعامل اليدوي املؤهل، ويف ذات اآلن، اإلنسان واملواطن القادر عىل التحليل، والفهم 

والنقد، واملستدمج لثقافة وقيم جمتمعه، األصيلة منها واحلداثية/الكونية. 

ذاهتا، ويف  املؤسسة  تغيريات يف  إحداث  اجلامعة  الثقة يف  اسرتجاع  يتطلب  كام 
املستمر  السعي  الوقت،  نفس  ويف  املهنة،  أخالقيات  بتعزيز  وذلك  الطلبة.  سلوك 
وجه  عىل  منهم  واجلدد  الطالب،  مع  واألساتذة  اإلدارة  من  كل  تواصل  تيسري  إىل 
اخلصوص، وتبسيط املساطر اإلدارية، وأنسنة وتأهيل الوسط اجلامعي، وإعامل مبدأي 
تكافؤ الفرص واالستحقاق مهام كان جنس املرتشح، وحتقيق اجلودة والفعالية والنجاعة 
يف التدبري، والتعليم والتأطري والبحث، بام يتيح للطالب ولوج سوق الشغل من بابه 

الواسع. 
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وينتظر املغاربة أن تويل اجلامعة اهتامما خاصا بالطالب اجلدد، وذلك بإحداث 
مصلحة »املصاحبة اجلامعية« التي يمكن أن يتقاسم تدبريها بني كل من اإلدارة وطالب 
املاسرت والدكتوراه، ويكون هدفها الرئيس تيسري اندماجهم السلس يف مناخ اجلامعة، 
ومواكبتهم إبان خطواهتم األوىل يف املؤسسة، ودعمهم عند االقتضاء يف ما قد يعرتضهم 

من تعثرات دراسية. 

وإذا كان تفعيل القيم ما زال مرتبطا إىل حد بعيد بمبادرات شخصية، وبأعراف 
أكاديمية ضمنية، فقد صارت احلاجة ملحة اليوم إىل تقنني هذا التفعيل ومأسسته ضامنا 

الستدامة االحتكام إليها.
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حالة املؤسسات اإلدارية

التفعيل القيمي باملرفق اإلداري: التغيرات واالنتظارات

 كشف مسار تطور اإلدارة واخلدمة العمومية باملغرب عن تغريات عميقة مست 
ممثيل  من  املشاركني  آراء  وعربت  باملرتفقني.  وعالقتها  اإلدارة  عمل  تؤطر  التي  القيم 
املرفق اإلداري عن تراجع جمموعة من القيم التي شكلت عىل الدوام سامت إبجابية يف 
عمل اإلدارة رغم كل ما يعرتي خدماهتا من نقائص، عىل غرار قيم التقدير واالحرتام 
املرتفقون، من  أمجع  بينام  اجلامح.  والتنافس  الرصاع  التي حل حملها  بالقدوة،  والعمل 

جهتهم، عىل تراجع قيم الثقة واملصداقية والشفافية واجلودة يف اإلدارات العمومية.

كام سجل كذلك املوظفون اإلداريون واملرتفقون عىل حد سواء تراجعا يف » قيم 
املواطنة والتشبث باهلوية واالختالف والتضامن واحلرية واإلبداع واملساواة والتطوع«. 
وفضل كثري من املرتفقني الربط بني ما وصفوه بـ»أفول القيم« يف اإلدارة، وبني ما تعيشه 
هذه األخرية اليوم من »أزمة أخالق مهنية«. وجيد كل هذا جتسيده الواقعي يف توسع 
حضور املحسوبية )»ملعرفة«(، وتراجع فعالية اإلدارة بسبب متاطل املوظفني يف متكني 
الناس من أغراضهم اإلدارية، باإلضافة إىل كثرة املواعيد، ثم عدم احرتام توقيت الدوام 

اإلداري. وقد ساهم هذا التطور يف نفور املواطنني من اإلدارة.

آثروا استحضار عنرصين ملفتني يف عالقة  املشاركني واملشاركات  لكن بعض 
من  عددا  يتملك  ظل  الذي  واخلوف  التوجس  حاجز  تراجع  ومها  باإلدارة،  املغاربة 
اإلداري  باجلهاز  املرأة  اتساع حضور  ثم  اإلداري؛  باحلق  الوعي  تنامي  مقابل  املغاربة 
العمومي والشبه عمومي واخلاص املفوض، مما ساهم يف تعزيز قيم مساواة النوع، وإن 

مل تصل بعد إىل حتقيق املناصفة املأمولة.

y  التفعيل القيمي يف مؤسسة اإلدارة 

 كشفت املعطيات الكيفية عن اجتاه عام مفاده أن تراجع تفعيل قيم عديدة يف باقي 
مؤسسات املجتمع كاألرسة واملدرسة واإلعالم، انعكس أيضا عىل اإلدارة، سواء من 
جهة أداء أطرها أم سلوكيات مرتفقيها. ونتيجة هلذا التغري الذي طال اإلدارة، يسجل 
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املغاربة تزايد حدة الرصاع بني الفاعلني باإلدارات العمومية، وتراجع قيم االحرتام، 
واملصداقية والشفافية واجلودة واملسؤولية، وتنامي الرشوة بطرق مل تكن مألوفة من ذي 

قبل، عالوة عىل تعزيز قيم املصلحة الذاتية والنفعية.

القيم  من  جمموعة  عن  املرتفقني  كام  املهنيني  إجابات  كشفت  الصدد،  هذا  ويف 
وقد  املرتفقني.  مع  وتفاعلها  اإلدارة  ممارسة  يف  مؤثرة  تكون  أن  املفروض  أو  املؤثرة، 
تفاوتت من حيث أولويتها تبعا آلراء كل من املهنيني واملرتفقني، وحتددت أساسا يف 
قيم الثقة، املسؤولية، املحاسبة، التواصل الفعال، الشفافية، االحرتام، النزاهة، املواطنة، 

بينام حددها املرتفقون يف قيم العمل، املساواة، الشفافية، اإلنسانية، والتعاطف.

من اجلهات  مشاركون  عنه  عرب  ما  بالذكر،  اجلديرة  االستثنائية  احلاالت  ومن 
اجلنوبية، حيث أشاروا إىل جمموعة من القيم األساسية اعتربوا أهنا ما زالت فاعلة يف 
العمل اإلداري باملغرب، واقرتحوا أن تظل كذلك يف املستقبل، مثل احرتام املرأة، تقدير 

كبار السن، احرتام العادات التي يقوم عليها املجتمع املحيل...الخ. 

ويف السياق نفسه، يورد املشاركون جمموعة من القيم التي يمكن أن تتأطر يف 
والواجب.  واحلق  واملسؤولية  املواطنة  نطاقها العالقة اإلنسانية، ولعل أكثرها ترديدا 
الدراسة،  ربطها، حسب موظفني مشاركني يف  تقتيض  لكنها  أساسية،  قيام  تظل  التي 
وكلها  والتحديث.  واملحاسبة  واملسؤولية  الثقة  أبرزها  من  القيم،  من  أوسع  بشبكة 
يمثل  اإلدارة واملرتفقني. من هنا،  الفاعلني يف  العالقة بني  تقع يف صلب حتسني  قيم 
تعزيزها مدخال لكل إصالح منشود. ومن شأن تعزيز قيم التحديث أن يقوي حضور 
والوضوح واجلودة  واالستقاللية  الشفافية  بينها  من  أخرى  وقيم  الفعال  التواصل 

الوظيفي.  والرضا 

العمل  جوهر  واملواطنة  والتواصل  واملحاسبة  املسؤولية  قيم  تشكل  إمجاال، 
املشاركني،  نظر  يف  واملرتفقني  املؤسسات  بني  الثقة  لتعزيز  أساسيا  ومدخال  اإلداري 
والتزام االحرتام  املسبقة  السلبية  املرتفقني كذلك جتاوز األحكام  يبقى عىل عاتق  بينام 
يف العالقة مع املوظف وباقي املرتفقني، وجتنب كل ما خيل بالقانون، خاصة ما يرتبط 

باإلغراء والرشوة، وتوظيف العالقات الزبونية.
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وأبانت معطيات البحث الكيفي حول التفعيل املؤسيس للقيم عن وعي عميق 
لدى املغاربة بجل جهات املغرب بام تواجهه اإلدارة من حتديات آنية ومستقبلية تفرض 
عىل الفاعلني )مهنيون، مرتفقون، مؤسسات موازية، الدولة...الخ( االنخراط الواسع 
يف تعزيز حزمة من القيم التي من شأهنا الدفع قدما بمسار تطوير اإلدارة وختليق املرفق 

العمومي وجتويد اخلدمات اإلدارية. 

y  اإلدارة يف مواجهة حتديات تفعيل القيم

 وتتوزع هذه التحديات بني ما يرتبط باإلدارة والفاعلني فيها، وهي يف املجمل 
أمور ترتبط باهليكل التنظيمي للمؤسسات والقوانني املنظمة هلا والعالقة بني الفاعلني 

اإلداريني.

1- التحديات الداخلية:

y  الشكل املورفولوجي لإلدارة وطرق التسيري املعتمدة هبا؛

y  التحدي املرتبط بتعزيز قيم اإلنصاف والتواصل الفّعال وتكافؤ الفرص؛

y  التحفظات التي حتيط بمسألة احلصول عىل املعلومات من اإلدارة وتعزيز
املصداقية والشفافية؛

y االفتقاد إىل قيمة املرونة يف األداء وعدم التحيل بأخالقيات املهنة؛

y اشتغال املوظفني بالتعليامت عوض القوانني؛

y التحدي القيمي/األخالقي؛

y  التحدي املتصل بإنصاف الكفاءات اإلدارية؛

y تأهيل وحسن توزيع املوظفني؛

y .حتدي اللغة

2-  التحديات اخلارجية:

y  ضعف قيمة الرقابة عىل الكثري من املؤسسات العمومية؛

y هيمنة بريوقراطية صارمة حتد من حرية اإلبداع؛
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y ضعف قيمة التحفيز املقدم للموظف؛

y بروز قنوات الزبونية واملحسوبية وإضعاف قيمة الشفافية واملساواة؛

y  .حتدي تنزيل القيم

احلزمة الثانية من التحديات )املرتبطة باملرتفق(:

y التحدي املتصل باملواطن املرتفق؛

y  التحدي املرتبط بجهل املواطنني بحقوقهم؛

y  التحدي املتصل بسيادة القيم النفعية؛

y  يف قيمي  تراجع  عن  الناجتة  اهليكلية  اإلشكاليات  ببعض  املتعلق  التحدي 
األرسة  وخاصة  الراهن،  العرص  يف  االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  خمتلف 

ووسائل اإلعالم؛ 

y  التحدي املتصل بالتطور التكنولوجي؛

y  املوظف بني  للرصاع  استعداد  أو  رصاع  حالة  بوجود  املتصل  التحدي 
واملرتفق. 
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حالة املؤسسات الصحية

التفعيل القيمي يف املؤسسات الصحية: التغيرات واالنتظارات

اشرتك مهنيو الصحة واملرتفقون يف معظم اجلهات التي شملها البحث، يف اإلقرار 
بأن منحى التغري القيمي املرتبط باملؤسسة الصحية اجته اجتاها سلبيا يف املجمل. ويرى 
أحد املهنيني، أن ما يمكن اعتباره تغريا قيميا تقترص، بعض مظاهره، عىل حماوالت يف 
اجلانب التواصيل فحسب، خاصة خالل جائحة كوفيد، حيث انخرطت األطر الصحية 
أكثر يف تيسري التواصل مع املرتفقني،كام وجد املشاركون أن التدخل الصحي العمومي 
 l’approche أصبح يعتمد اليوم عىل املقاربة العالجية أكثر من اعتامده عىل املقاربة الوقائية

préventive، وهذه األخرية تبدأ من التنشئة االجتامعية يف نطاق األرسة.

ولقد اختذ املشاركون يف الدراسة، مهنيون ومرتفقون، منحى الرتكيز عىل كوابح 
تعزيز القيم، بخصوص احلكم عىل العمل يف املرافق الصحية، حيث أبدوا عدم رضاهم 
عن ظروف العمل وضعف مردوديته. بينام سجلوا انتقاال قيميا بارزا مؤداه تزايد ثقة 
املغاربة، وبشكل أقوى باملجال القروي، يف القرار الطبي التشخييص واملسار العالجي 
هذا  حصل  وقد  فعاليتهام.  يف  الثقافيني  والشك  الريبة  من  عقود  بعد  وذلك  املقرتح، 
واملؤسسات  األطباء  استحواذ  بعد  املغربية،  الطبية  الكفاءات  لفائدة  القيمي  االنتقال 

العالجية األجنبية، مثل اهليئات املتطوعة، عىل »الثقة العالجية« لدى املغاربة.

اخلدمات  لتحسني  املواطنني  مطالب  تزايد  يف  اإلجيايب  التحول  هذا  وساهم 
هذه  سياق  ويف  إمهال.  أو  تقصري  أي  مع  »تساحمهم«  هامش  معه  وتقلص  الصحية، 
التغريات، حتول كذلك خطاب مسؤويل الشأن الصحي نحو التأكيد عىل أن مردودية 
القطاع  عىل  الويص  الوزاري  اجلهاز  مسؤوليتها  يتحمل  ال  العمومي  الصحي  القطاع 
فقط، بل تتقاسم مع متدخلني ورشكاء آخرين، عموميني وخواص، مستندين يف ذلك 

إىل ما تصفه منظمة الصحة العاملية ب»املحددات االجتامعية للصحة«. 

وتكاد تتشابه آراء املشاركني، مهنيني ومرتفقني، إىل احلد الذي يسقط فيه املفعول 
التاميزي ملتغريات وسط اإلقامة، واجلنس والسن. فام يرصح به أي مشارك أو مشاركة 
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يف بعض اجلهات يكاد ينسحب بشكل عام عىل باقي اجلهات، إال ما كان من الوسط 
القروي، حيث تبقى جتلياته وتفاصيله أكثر خصوصية. وقد عرب بعض املشاركني عن 
التغري  هذا  وهيم  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  املقارنة  سبيل  عىل  ملفت  قيمي  تغري 
اخلاص، هناك  القطاع  مع  »ومقارنة  إنه  الطبي ومربراته، حيث  القرار  الثقة يف  جانب 
بشكل عام نظرة سلبية اجتاه املؤسسة الصحية العمومية، وختص أساسا غياب الثقة فيها 
بسبب سوء أداء خدماهتا. وترتفع هذه الثقة فقط عندما يتعلق األمر بنتائج فحوصاهتا 
املؤسسة  يف  املواطنني،  لدى  الثقة،  نفس  تغيب  بينام  الطبي،  القرار  عىل  االطالع  وعند 
طبي.  قرار  من  عنها  يرتتب  وما  فحوصاهتا  بنتائج  األمر  يتعلق  عندما  اخلاصة  الصحية 
أو  رضورية  غري  أهنا  ولو  فوترة،  األكثر  اخلدمات  نحو  توجههم  أهنا  يدركون  ألهنم 
مربرة، مثل العمليات اجلراحية وفحوصات األشعة املكلفة، حيث يتم استغالل املرىض 
وفق املنطق الربحي املقاواليت يف جمال اجتامعي ال حيتمل ذلك. لكن مع ذلك، هناك ثقة 

يف جودة أداء خدمات املؤسسات الصحية اخلاصة«.

وهذا الضغط اإلضايف هو ما جعل القيم الواجب حضورها يف املرفق الصحي 
يفتقد ألبسط  التعاطف واإلنصاف يف سياق  قيم  احلديث عن  يمكن  ترتاجع. فكيف 
يسمح  مناسب  مهني  مناخ  توفري  يقتيض  األساسية  القيم  تفعيل  إن  العمل؟  رشوط 
املهنة  فاختيار  للجميع.  مريض  بشكل  واإلنساين  التقني  واجبه  بأداء  الصحي  للفاعل 

الصحية هو أصال مبني عىل مرجعية قيمية.

التفعيل القيمي يف قطاع الصحة

التفعيل  مطلب  يرتبط  الصحي،  املرفق  يقدمها  التي  اخلدمة  خلصوصية  بالنظر 
االرتفاقي  بالسلوك  أخرى،  جهة  ومن  ألطره،  املهنية  باملامرسة  جهة،  من  القيمي، 
للمواطنني. عىل أن من أهم ما يطلبه ويطالب به املهنيون، االحرتام والثقة، بام يساعد، 
مؤسسايت  سياق  يف  صعبا  يبدو  تفعيلهام  أن  إال  واجبهم.  أداء  حسن  عىل  نظرهم،  يف 

انفعايل بامتياز.

واستقر رأي مهنيي الصحة حول أهم القيم التي تلقى التفعيل بشكل عام من 
لدهنم. وتتمثل أساسا يف قيم التضامن، التضحية، اإليثار، املسؤولية، االلتزام، احرتام 
واحرتام  للمرتفقني،  واللغوية  الثقافية  اخلصوصية  احرتام  التواصل،  النوع،  مساواة 
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املشار  القيمي  التفعيل  أشكال  أن  يرون  الصحة  مهنيي  بعض  أن  بيد  احلميمية.  قيمة 
إليها، ال تعدو أن تكون جمرد »مبادرات شخصية«، واجتهادات من بعض األطر الطبية 
والتمريضية، وال عالقة هلا بطبيعة املؤسسة الصحية التي تكرس الالمساواة والتمييز 

بني اجلهات، واملجاالت احلرضية والقروية، والفئات االجتامعية. 

أما بالنسبة للمواطنني املرتفقني، فيعرتفون أن حالتهم النفسية املتوترة يف حالة 
الوجه  القيم عىل  تفعيل  بالنسبة هلم  السهل  للمريض، ال جتعل من  املرافقة  أو  املرض 
انخراطا  اعتربوها  التي  القيم  أبرز  وكانت  الصحية.  املؤسسة  ولوج  عند  املطلوب 
الثقة،  قيم  يف  تتجىل  والعالجية  االستشفائية  املؤسسات  يف  لتفعيلها  منهم  سلوكيا 

االحرتام، املساواة وااللتزام.

تفعيال  األكثر  أهنا  املشاركون  اعترب  اخلاصة،  الصحية  املؤسسات  خيص  ما  ويف 
مبلغ  مقابل  خدمة  أساس  عىل  يقوم  اشتغاهلا  منطق  ألن  واملساواة،  التواصل  لقيمتي 
مايل، وما دمت قادرا عىل الدفع فأنت ستحصل عىل اخلدمة بنفس األداء التقني الذي 
حصل عليه اآلخرون. أضف إىل ذلك أنه يتعامل بفعالية واحرتام للواجب املهني أكثر 

من القطاع العام، وذلك ملا يميزه من تدبري معقلن مبني عىل املحاسبة والتحفيز. 

املكلفني  العموميني  املسؤولني  العمومية  الصحة  قطاع  تدبري  واجب  يتجاوز 
الرقي  يف  لإلسهام  تدخله  جمال  منهم  لكل  آخرين  رشكاء  إىل  ليمتد  رسميا،  بذلك 
بأداء املنظومة الصحية. لذلك كان من الالزم التوقف عند مسامهات الرشكاء بمحيط 
املؤسسات الصحية يف جعل األداء املؤسسايت واملامرسة الصحية يف وضع »تفعيل قيمي 

ممأسس«. 

لتلبية  كافية  غري  دوما  فستظل  عمومية،  وإمكانيات  موارد  من  رصد  ومهام 
يف  الفاعلني  باقي  دور  يشكل  لذا،  الصحية.  اخلدمات  عىل  املتنامي  املجتمعي  الطلب 
حميط املؤسسات الصحية، بمن فيهم القطاع اخلاص واملجتمع املدين وباقي مؤسسات 
الفاعل  العبء عىل  أنفسهم، عامال مؤثرا يف ختفيف  املواطنني  املحلية، وحتى  التنشئة 

العمومي الصحي، ومتكني املرتفقني من خدمات صحية مرضية. 

تقديمه  منهم  يفرتض  ما  فقط يف  تتحدد  الصحي ال  املرفق  إن مسامهة رشكاء 
من  عنه  والتخيل  تفاديه  أيضا  عليهم  يتعني  ما  يف  كذلك  ولكن  أدائه،  حسن  لصالح 



 53
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

بقيمتي  املتعلقة  املهنيني  ترصحيات  به  جاءت  ما  أبرزها  ولعل  ومتثالت.  سلوكيات 
الثقة واالحرتام. فمع تراكم عقود العمل يف ظل نقص اإلمكانيات واملوارد البرشية، 
عن  يصدر  ما  كل  بخصوص  سلبية  أحكام  املواطنني  من  العديد  أذهان  يف  ترسخت 
الطبية  الفحوصات  بمواعيد  االلتزام  مدى  يف  الثقة  انعدام  فتعزز  الصحي،  املرفق 
املهني  اللفظي  التطاول  حد  إىل  األمر  بلغ  كثرية،  أحيان  ويف  العالجية،  والتدخالت 
مماطلتهم  بحجة  لعملهم  مزاولتهم  أثناء  للمهنيني  الشخصية  السالمة  واستهداف 

لتحصيل مقابل غري مرشوع.

ويتقدم اإلعالم الرشكاء املذكورين ليس فقط يف الكشف عن بعض االختالالت 
املهنية واألخالقية املعزولة التي حتدث يف مرفق الصحة مثلام يمكن أن حتدث يف أي مرفق 
آخر، بل يف عدم انخراطه يف تصحيح التمثالت السلبية التي تصم املرفق الصحي، بام 
ينصف تضحيات األطر التي ال جتد من يربزها بكل موضوعية، بل يرتكها عرضة ألن 
خيدشها أدنى خلل مهني استثنائي، خصوصا يف ظل اتساع الولوجية لوسائل التواصل 

االجتامعي.

ومن جهة أخرى، ما زالت مسامهة مؤسسات تدبري الشأن املحيل بعيدة عن تقديم 
اإلضافة املرجوة. لذلك، اعترب املشاركون أن بإمكاهنا تفعيل قيم املسؤولية واملشاركة 
بإمكان  الصحي،  للقطاع  املخصصة  العمومية  املوارد  حمدودية  ظل  ففي  والنجاعة. 
البرشية املحدودة  املوارد  املنتخبة أن تعمل عىل ختفيف الضغط عىل  الرتابية  اجلامعات 
التمريض  فئات  مع  أولوي  وبشكل  حمددة،  إطار عقود عمل  يف  إضافية  أطر  بتشغيل 
الطبية  االختصاصات  توفري  أفق  يف  خصوصا  اخلاص،  القطاع  أطباء  مع  أو  اخلاصة؛ 
تقنية مع مؤسسات  إطار رشاكات حول خدمات  أو يف  الرتايب؛  املجال  يفتقدها  التي 
الفحص الطبي التقني )األشعة، التحليالت البيولوجية، أرسة تصفية الدم...(، وربام 

مقابل امتيازات رضيبية، مثال.

وحتتفظ مؤسسات أخرى من املحيط اخلارجي للمؤسسة الصحية بأمهية بالغة يف 
حتقيق تفعيل قيمي يفيد يف جتويد أدائها. فقد تدعم جمهودات املهنيني بام يمكن أن تقدمه 
من اقرتاحات قيمية ذات مفعول عميل. ونذكر منها األرسة، واملجتمع املدين الذي تربز 
أمهيته أكثر يف املجال القروي، واملدرسة، وكذلك املستويات اإلدارية املركزية واجلهوية 
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لنفس القطاع التي ال يشعر معها املهنيون أهنا منخرطة معهم يف الدعم القيمي واحلامية 
القانونية الفعلية. 

انطالقا من واقع املامرسة املهنية الطبية والتمريضية وجتارب االرتفاق الشخصية 
والعائلية، اقرتح املشاركون يف املقابالت اخلاصة باملؤسسات الصحية جمموعة من القيم 
تباينت أولوياهتا بني املشاركني املهنيني واملرتفقني، وجتلت أبرز هذه املقرتحات القيمية 
الثقة،  العدالة،  املواطنة،  االعرتاف،  التقدير،  االحرتام،  يف:  الصحية  لألطر  بالنسبة 
الصحية  املؤسسات  مرتفقو  حددها  حني  يف  احلكامة،  الصرب،  االنضباط،  التضحية، 
احلكامة،  احلرية،  املسؤولية،  التعاطف،  التضامن،  املهني،  الضمري  التواصل،  قيم  يف 
األمن  الكرامة،  االنضباط،  املساواة،  املصداقية،  املواطنة،  العدالة،  االحرتام،  األمانة، 

اجلسدي، األمن الصحي، والنزاهة.

املقرتحة  القيم  تفعيل  شأن  من  بأن  وقرويون،  حرضيون  املشاركون،  وتوقع 
وتعزيزها أن يؤدي إىل ترسيخ قيمة املواطنة وتعزيز الثقة بني املرفق الصحي واملرتفقني، 
النفيس واملادي عىل  العبء  وتفعيل اإلنصات والتواصل واملعاملة بشفافية، وختفيف 
املرىض، وحتقيق املساواة بني كل الفئات يف ما خيص ولوج اخلدمات الصحية، وتعزيز 
احلكامة يف تدبري موارد املؤسسات الصحية، وكذا ختليق املرفق الصحي وحتسني صورة 

املؤسسة الصحية يف املجتمع، بام يقوي االحرتام بني املؤسسة الصحية واملرتفق.

التفعيل  بعدم  اخلاص  املحور  يف  للحديث  املرتفقني  من  احتكار  شبه  لوحظ 
القيمي، وذلك يف مجيع املؤسسات ويف خمتلف اجلهات. وتأكد ذلك عند رسد حاالت 
القيمي باملؤسسات االستشفائية، حيث مالت تدخالت املرتفقني إىل ما  التفعيل  عدم 
يشبه العتاب والتظلم، مقابل تبني اإلنصات من طرف مهنيي الصحة املشاركني خالل 
رام  تربيري  خطاب  التزام  إىل  املهنيني  تعقيبات  أغلب  اجتهت  لقد  املقابالت.  إجراء 
توضيح بعض التفاصيل التي ال تظهر للمرتفق وال يعلم هبا. من ذلك، مثال، انعدام 
القيمي، وتراكم  املكون  مثايل وذي حساسية جتاه  لتدخل صحي  املوضوعية  الرشوط 
طاقة  تستنزف  والتي  والنفسية،  والبرشية  والتقنية  منها  اإلدارية  االشتغال  إكراهات 
موازي  قيمي  تفعيل  ألي  والكايف  الالزم  اجلهد  هلم  يتبقي  ال  بحيث  الصحية  األطر 

ألدائهم املهني. 
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املهنيني  منظور  من  للمرتفقني  القيمي  التفعيل  عدم  حاالت  أبرز  كانت  وإذا 
لالستفادة  الدائم  واستفزازها...والسعي  واحتقارها  الصحية  األطر  ب»إهانة  ترتبط 
املرتفقون  فيها  يرى  التي  األمثلة  انسابت  فقد  ملتوية«،  بطرق  الصحية  اخلدمات  من 
جتاوزات قيمية من املهنيني اجتاههم عند اضطرارهم طلب خدمات استشفائية شخصية 

أو ملرافقيهم. ويتعلق أغلبها بسوء التواصل وعدم املساواة والزبونية. 

املرتفقني،  أو  املهنيني  جانب  من  سواء  الدراسة،  يف  املشاركني  أجوبة  كشفت   
عن حالة من عدم الرىض املتبادل عن احلمولة القيمية ألداء املؤسسة الصحية. ورغم 
ذلك، لوحظ خالل تفاعالهتم ما يزكي االتفاق والتفاهم بينهم بخصوص »تقصريهم 
إىل  والرشكاء  الصحية  للمؤسسة  املشرتكة  دعوهتم  صدرت  لذلك،  املتبادل.  القيمي« 
رضورة »متكني املستويات املحلية للتدخل االستشفائي من املوارد الرضورية« حتى حيق 

احلديث، بعد ذلك، عن التفعيل القيمي. 

املؤسسة  متثل  عن  املواطنني  توقف  رضورة  عىل  كثرية  ترصحيات  أمجعت  كام 
الكسب  هو  الوحيد  ومهها  والرمحة  اإلنسانية  تفتقد  كأطراف  ومستخدميها  الصحية 
املادي من آالم املرىض. فهذه هي األرضية الصلبة لتمتني الثقة الالزمة بني مجيع رشكاء 

اخلدمة الصحية، وإحدى أهم الضامنات لتفعيل القيم ومأسستها. 

حتديات التفعيل القيمي يف املؤسسة الصحية

يواجه العمل الصحي باملغرب حتديات مستمرة جراء ما يستجد من اختالالت 
وتطور  األمراض،  وتنوع  لتزايد  ونتيجة  الصحي،  املرفق  يف  وتدبريية  وقانونية  قيمية 
حيث  الصحية،  للخدمة  واألفراد  الدول  نظرة  وتغري  والعالج،  التشخيص  تقنيات 
ربحا  األكثر  االقتصادي  واالستثامر  طلبا،  األكثر  االجتامعية  اخلدمة  متثل  صارت 

ومردودية. 

الصحية  باملؤسسات  القيمي  التفعيل  تواجه  املشاركون عدة حتديات  أورد  لقد 
يأيت  وما  نفسها،  الصحية  املؤسسة  لدينامية  يعود  ما  بني  مصادرها  وصنفت  املغربية، 
من حميطها. وقد تم تفصيلها وتصنيفها يف التقرير الكيفي العام وفق ما ينتمي للواقع 
الداخيل للمؤسسة الصحية، أو ما يفرض عليها من خارجها، سواء من لدن املرتفقني، 

أم من باقي مؤسسات ورشكاء املحيط املحيل.



مجلس النواب56

تبقى  املشاركني  ترصحيات  أن  املؤسسة،  هذه  بخصوص  مالحظة  أبرز  ولعل 
الواقع  »بوحدة  القول  معه  يصح  بام  الوطن،  جهات  مجيع  يف  ومتكررة  متشاهبة  جد 
صحية  تغطية  عىل  املتوفرون  منهم  سواء  املشاركون،  خيتلف  مل  إذ  املغريب«،  الصحي 
شديدة  حاجة  »يف  اعتبار كوهنا  الراميد، عىل  بطاقة  املتوفرين عىل  أو  بموجب عملهم 
حيث يتوازى لدى املرتفقني يف املؤسسات الصحية الطلب العالجي  قيمي«،  لتطعيم 
والطلب القيمي. غري أنه يمكن، بام يلزم من اجلهد القيمي املمأسس وإصالح رشوط 
العمل تلبية احلد األدنى من احلاجة القيمية واحلاجة املرفقية للمواطنني، خصوصا وأهنم 
يطلبون ما يظهر أهنا قيم بسيطة ويف متناول املؤسسة الصحية واملرتفقني، لكنها مؤثرة، 

كالتواصل، والنزاهة، وحسن املعاملة واحرتام النظام والعدالة يف بلوغ العالج.
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حالة املؤسسات املقاوالتية

التفعيل القيمي باملقاولة املغربية: التغيرات واالنتظارات

عىل  باملقاولة،  للقيم  املؤسيس  بالتفعيل  اخلاص  الدراسة،  تقرير  يف  الرتكيز  تم 
آراء  عند  الوقوف  خالل  من  املؤسسة  هذه  تعرفها  التي  القيمية  التغريات  أهم  رصد 
املهنيني واملرتفقني. وسيتم الرتكيز، أيضا، عىل أهم االنتظارات التي يقرتحها املغاربة 
من خالل رصد أهم القيم، سواء املفعلة، أو تلك التي يتعني تفعيلها مستقبال يف هذه 

املؤسسة.

كذلك  جرى  التضامني،  التوجه  ذات  االقتصادية  املؤسسات  ألمهية  ونظرا 
االنفتاح أيضا عىل جمال التعاونيات، من خالل ما استقيناه من آراء هتم تفعيل القيم يف 

التعاونيات والتحديات التي تواجهها. 

اإلقبال  املشاركني،  حسب  باملغرب  املقاوالتية  املامرسة  تغريات  أبرز  ومن 
املتزايد عىل االستثامر يف القطاع اخلاص باملغرب، وتوايل االهتامم باملقاوالت املتوسطة 
قطاع  اخلصوص،  عىل  منها  تنافسية،  أقل  قطاعات  صوب  اجتهت  التي  والصغرى 
االجتامعي  ترقيهم  يرتبط  مل  الذين  الشباب،  املقاولني  من  فئة  وظهور  اخلدمات، 
بالرشكات الكربى واملقاوالت االقتصادية العائلية وبرؤوس أموال موروثة، بل بفضل 
ما مكنهم تكوينهم التقني يف معاهد وجامعات وطنية وأجنبية. وهو أمر ساهم يف تنامي 
فئة من رجال األعامل ممن وجلوا فضاء االستثامر بقيم وثقافة عرصية، فنجم عن األمر 
تعارض بني قيم تقليدية ظلت منتعشة يف فضاء املقاوالت العائلية، وبني قيم مستمدة 

من مرجعية حديثة متتح من علوم االقتصاد والتدبري.

والتغريات  باملغرب،  املقاوالت  جمال  يف  والقطاعات  الفاعلني  تعدد  أن  كام 
الرسيعة التي حدثت عىل هذا املستوى، يف العقود األخرية، خلق واقعا تنافسيا جديدا 
جعل اجلميع يبحث عن حصته يف فرص السوق، خصوصا صفقات القطاع العمومي. 
املواطنة  قيم  تفعيل  وضعف  واجلودة،  والصدق  الشفافية  قيم  تراجع  ذلك  فصاحب 
والتفكري يف الصالح العام. ومرد ذلك إىل حدة التنافس وجلوء البعض ألساليب غري 
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بعض  يدفع  ما  وهذا  التكاليف.  وتقليص  املادي  للربح  أو  بالصفقات  للفوز  قانونية 
املستثمرين إىل التحايل وعدم مراعاة قيم الشفافية واملصداقية وااللتزام، حيث جيدون 
أنفسهم أمام عامل »تتزايد فيه الضغوط وال يتوقف عن التطور، فإذا توقفت فالسوق لن 

ينتظرك«.

بأخرى،  قيم  استبدال  املشاركون يف  التي سجلها  التحوالت  لقد سامهت هذه 
فلم يعد احلديث يف جمال املقاولة منصّبا عىل استحضار قيم املساواة والثقة واملصداقية، 
لكن من  واملبادرة،  واملسامهة  واالبتكار  كاملنافسة  بقيم جديدة  أكثر  االهتامم  بل جرى 
دون التخلص من »عقلية اهلمزة«، وهذا ما يدفع املهنيني يف هذا القطاع إىل إيالء أمهية 

أكرب لقيم الربح واالستمرارية واملصلحة الشخصية.

اجتامعية  فئات  املقاولة من طرف  اقتحام جمال  التوسع يف  تأثري  الرغم من  عىل 
خمتلفة عىل تراجع كثري من القيم، التي يعتربها املهنيون واملرتفقون هامة يف جمال املقاولة، 
فإن األمر قد أدى، يف مقابل ذلك، إىل تعزيز قيم العمل والنجاح. وهذا ما عكسته آراء 

مقاولني شباب من املشاركني.

وإذا كان األصل يف العمل التعاوين هو العمل بمنطق »الفرد يف خدمة مصالح 
القيمية ملجال  التغريات  الفرد«، فقد امتدت بعض  مصلحة  خدمة  يف  واجلامعة  اجلامعة 
ذات  اقتصادية  مؤسسة  بدورها  تعد  التعاونيات-التي  معها  فقدت  للتعاونية  املقاولة 
التضامن والعمل اجلامعي  التي تأسست عليها، ومنها  القيم  طابع تضامني-كثريا من 

والتضحية. 

من  فانطالقا  أخرى.  دون  التعاونيات  من  صنف  عىل  األمر  هذا  يقترص  وال 
جتارب مستخلصة يف هذا امليدان، تؤكد معظم النساء املقاوالت أن قيمة التضامن هي 
القيمة املفتقدة يف املقاولة. فبعدما كانت النساء حترصن عىل تعزيز التضامن فيام بينهن 
إىل حد الشغف، أصبح روح التضامن مفتقدا اليوم وبشكل كبري، وحلت بدل ذلك قيم 

الفردانية والذاتية، فاختفى العطاء وضعفت قيمة »النية يف العمل«.

ومل يكن للتغريات التي طرأت عىل جمال املقاولة نفس الوقع عىل كل املؤسسات. 
احلرضية  باألقطاب  الكربى  االقتصادية  املؤسسات  بني  املحتدم  التنافس  فرض  فقد 
أجل  من  مراكش...الخ(  القنيطرة،  فاس،  الرباط،  أكادير،  طنجة،  البيضاء،  )الدار 
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الزيادة يف الربح، تعزيز قيم التنافسية واجلودة واالبتكار، وهو ما مل يطرح بنفس احلدة 
بالنسبة للمقاوالت املتوسطة والصغرى والتعاونيات باملدن الصغرى أو بالبوادي. 

y تفعيل القيم يف املقاولة

إن انخراط املؤسسة )املقاولة( يف تنفيذ االلتزامات امللقاة عىل عاتقها من أجل 
مهنيون  املشاركون،  عليه  يؤكد  ما  حسب  األخرية،  هذه  من  يقتيض  القيم،  تفعيل 
ومرتفقون، أن تعمل عىل تغيري الكثري من ممارساهتا ونمط تفاعلها مع املرتفق بوصفه 
كام  استمراريتها.  وضامن  املقاولة  تطوير  يف  رئيسا  وفاعال  للمنتوج،  مستهلكا  زبونا، 
يؤكد  عامة،  وبكيفية  املنظمة.  القوانني  احرتام  نحو  قدما  الدفع  الدولة  عىل  يفرض 

املشاركون عىل ما ييل:

y  وأنظمة التنزيل  املقاولة، من حيث طرق  عليها  تقوم  التي  القوانني  تفعيل 
املراقبة، لردع املقاولة واحليلولة دون خوضها يف إنتاج ما يرض باملستهلك، 
ثم احلد من الشطط يف استعامل السلطة ويف بيع املنتوجات املنتهية الصالحية، 
للتتبع.  فكل هذه املامرسات جيب أن تؤطرها قاعدة قانونية متينة وأجهزة 

فهناك العديد من املقاوالت غري خاضعة للمراقبة.

y  جيب عىل الدولة أن تشتغل عىل اجلانب القانوين، وأن حتدث دفرت حتمالت
أخالقي )ميثاق أخالقي صارم( يسهر عىل تنظيم مهنة املقاول. ويتعني عىل 
الدولة كذلك أن حتاول االشتغال عىل اجلانب األخالقي مع األطراف املعنية 
باملقاوالت )النقابات، البَّاطرونا(، حلث هؤالء عىل تأطري العمل املقاواليت 
والتكثيف من التكوينات املستمرة. فبواسطة هذه األخرية، يمكن أن مترر 
مع  عالقتهم  تتأطر  لكي  املؤسسات  هذه  عن  املسؤولني  إىل  القيم  رسائل 

املأجورين واملواطنني معًا بقدر من االحرتام. 

y  والرئيس الدور األسايس  يربز  واملقاولة،  املواطن  بني  العالقة  ما خيص  يف 
للدولة من خالل التكثيف من عملية التواصل مع املواطن، بتجنيد خمتلف 
املواطن  لتحسيس  اجلرائد(  اإلذاعات،  املغربية،  )التلفزة  اإلعالم  وسائل 
بأمهية هذه القيم، لكي نحصل يف األخري عىل املواطن الذي حيرتم املقاولة 

املغربية ويثمن عملها.
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y .جيب اإلرساع يف عمليات التوعية والرقمنة واملراقبة اآلنية

y  التنافسية من  نوع  خلق  عرب  العامل  حتفيز  املقاوالت  أرباب  عىل  يتعني 
املرشوعة داخل املقاولة عىل مستوى الرتقي الوظيفي واإلنجاز، بمعنى أن 
وأن  العمل،  اإلنجاز يف  بدرجات  العامل  لدى  الربح  ترتبط مسألة حتقيق 
ختصص جمموعة من التحفيزات للعامل لضامن اجلودة واملردود اجليد، الذي 

يعني أيضا نجاح املقاولة وتعزيز ثقة املواطن هبا.

y  الفرص وتكافؤ  النوع(  مساواة  ذلك  يف  )بام  واملساواة  املعاملة  قيم  تفعيل 
وقيمة  واإلنصات  واالعرتاف  والنزاهة  واملردودية  واإلنجاز  واملسؤولية 

العمل وااللتزام...إلخ.

y  عوض الكفاءة  ملبدأ  واالنتصار  مناسبني  ومستخدمني  أجراء  توظيف 
الزبونية أو الوساطة.

y .حتفيز االبتكار واخللق، بام يمّكن من جتويد خدمات املقاولة ومنتوجاهتا

y .االستثامر يف التكوين املستمر لضامن تأهيل مستمر للعنرص البرشي

y .السداد الرضيبي واملايل من دون هترب

لقد أبانت نتائج الدراسة الكيفية حول التفعيل املؤسيس للقيم باملقاوالت، عن 
شبكة من القيم التي توجه أداءها وعالقتها بالزبون/ املرتفق، أو تلك التي يفرتض أن 
تؤطر ذلك، كام كشف عن ذلك املهنيون واملرتفقون، كل من جانبه. وتتوزع هذه القيم 
حسب درجة األولوية بني ما يعتربه الفاعلون قيام عميقة )قيم-أم( يمثل تعزيزها مفتاح 

نجاح املقاولة واستمراريتها، وبني قيم عميقة معربة ومالزمة للقيمة-األم.

القيم املقرتحة، سواء من قبل املهنيني أو املرتفقني،  واملالحظ من خالل جممل 
وحسب  املشاركة،  األطراف  من  طرف  كل  موقع  حسب  وخمتلفة  متعددة  قيم  أهنا 
تعزيز  مطالب  فيه  حترض  الذي  الوقت  ففي  تواجدها.  وجمال  وحجمها  املقاولة  نوع 
والثقة...الخ  واحلرية  والتضامن  اإلنساين  واحلس  والشفافية  والنزاهة  اجلودة  قيم 
بالنسبة للمرتفقني، يشدد املهنيون عىل أمهية التنافسية والتحفيز والربح واالستمرارية 
إىل مدن كربى  املنتمني  املشاركني  لدى  أقوى  قيم أخرى بشكل  والسمعة. وحرضت 
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التنافسية واجلودة والثقة  )الدار البيضاء، طنجة، الرباط، فاس، مراكش...الخ( كقيم 
واالستمرارية، وبني قيم أخرى يؤكد عليها املشاركون باملدن الصغرى واملتوسطة أو 

التعاونيات باملجاالت القروية، من قبيل قيم اإلنسانية والتضحية والتضامن. 

وجدير بالذكر هنا، أن املقارنة بني املقاولة والتعاونية من حيث التفاعل القيمي 
بني املواطن واملؤسسة، أظهرت أولوية بعض القيم لدى الفاعلني يف التعاونيات، من 
قبيل قيم تثمني املنتوج املحيل، التطوع، التضحية، التضامن، التواصل، املواطنة...الخ، 

)وهي قيم تعرب عن خصائص التنظيامت التعاونية(. 

يف  تتميز  االقتصادية  واملؤسسات  املواطنني  بني  العالقات  أن  من  الرغم  عىل 
أحيان كثرية برتاجع الثقة وبروز ممارسات ال تراعى فيها القيم، فإن أغلب املشاركني 
املقاولة. وقد  يتعارض مع هوية  للقيم ممكن جدا، وال  املؤسيس  التفعيل  أن  يعتقدون 
خالل  من  عايشوها  لوضعيات  املرتفقني،أمثلة  أو  املهنيني  من  سواء  املشاركون،  عدد 

جتارهبم اخلاصة، برز فيها حضور جمموعة من القيم املثىل يف املقاوالت، أو العكس. 

وقد بدا أن تفعيل القيم أو فشل تفعيلها يظل مرتبطا بنوع املقاولة )عمومية أو 
خاصة(، لذلك، فإن قيام كثرية جيري تفعيلها برصامة داخل املؤسسات اخلاصة، وتنعدم 
أو تكاد يف املقاولة العمومية كام أبرز ذلك املشاركون، من مهنيني ومرتفقني، من خالل 

مقارنتهم بينهام.

y القيم املنتظرة من املقاولة يف عالقتها مع املواطن

y  حرص املقاولة عىل جودة املنتوج بام يريض متطلبات املستهلك؛

y احرتام البيئة واحلرص عىل عدم التلوث؛

y  بصحة ترض  مواد  إنتاج  عدم  خالل  من  املجتمع  قيم  احرتام  عىل  احلرص 
املستهلك وبثقافة املجتمع؛

y األخذ بعني االعتبار لقيمة االستدامة؛

y  التحيل باملرشوعية والتنافسية والنجاعة يف ما تسعى املؤسسة إىل حتقيقه من
أهداف ربحية؛
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y استحضار قيم املصداقية والشفافية واحرتام الزبون؛

y  استحضار قيم املسؤولية وعدم الغش وااللتزام واملساواة وحسن املعاملة
التعبري(  )حرية  واحلرية  واالبتكار  والتحفيز  واإلنصات  واالستضافة 

والتمكني؛

y  توفري فرص الشغل، مع احرتام القوانني، واحرتام حقوق األجراء، وأداء
املستحقات الرضيبية، والبحث عن الكفاءة واحلرص عىل التطوير املستمر 

للخدمات؛

y حفظ اهلوية الوطنية وترسيخ قيمة املواطنة؛

y .العمل اجلدي، والرفع من التنافسية، واالشتغال يف املجال املناسب

y  املقاولة والتحديات القيمية

التي  الكربى  بالتحديات  عميق  وعي  عن  للمشاركني  العام  التوجه  ويكشف 
تواجهها املقاولة يف سبيل تعزيز القيم. ويعزو أغلبهم ذلك إىل التحوالت الكربى التي 
يعرفها االقتصاد العاملي وما يفرضه من حاجة للتجديد واالبتكار والرفع من القدرة 
التنافسية. وإلدراك خمتلف التحديات املشار إليها يف عالقة املقاوالت املغربية بموضوع 
نقدمها  التي  التحديات  من  العديد  عن  املشاركون  كشف  مؤسساتيا،  القيم  تفعيل 

خمترصة يف ما ييل: 

1 - التحديات الداخلية، وتتمثل يف:
y حتديات متصلة بتفعيل قيم احلق والواجب؛

y حتديات ترتبط بقيم اجلودة واملبادرة واالستمرارية؛

y حتدي مرتبط بضعف قيمة التجديد؛

y هيمنة القيم التقليدية يف تدبري وتسيري املقاولة؛

y سيادة قيم الربح الرسيع وجتذر الغش واالحتيال يف بعض املقاوالت؛

y نقص الفعالية والتنافسية؛
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y حتدي االنفتاح؛

y  التحدي املرتبط بمدى اعتامد جمموعة من القيم التدبريية؛ 

y .التحدي املرتبط برتسيخ قيم الفردانية واملنافسة البنّاءة

2 - التحديات اخلارجية، وتكمن يف:
y  ضعف تنافسية عدد كبري من املقاوالت؛

y  حتدي مرتبط بالصورة السلبية التي حيملها املجتمع عن بعض املقاوالت؛

y حتدي مرتبط بضعف قيم التجديد واالبتكار؛

y  حتدي مرتبط بضعف آليات الرقابة؛

y  حتدي االستمرارية يف ظل سوق ال ترحم؛

y  تعقد املساطر القانونية الذي يعد من أبرز العوائق أمام املقاوالت؛

y  حتدي مرتبط بغياب أي مراقبة شاملة لالحتكار؛

y  القانونية املستجدات  بخصوص  املقاوالت  مع  املستمر  التواصل  ضعف 
والتنظيمية، وكذا يف إرشاك الفاعلني يف هذه املؤسسات عىل اختالفها؛

y  البحث بقطاع  تعنى  التي  واملؤسسات  املقاوالت  بني  التواصل  ضعف 
العلمي واالبتكار؛

y  حتدي مرتبط بتعزيز قيمة العدالة الرضيبية؛

y  .حتدي مرتبط بنقص املعطيات حول املحيط املحيل للمقاولة
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حالة املؤسسات اجلمعوية

املمارسة اجلمعوية والتفعيل القيمي: تغيرات وانتظارات

من  تفعيال ملجموعة  األكثر  املؤسسة  أكثر من غريها،  وربام  اجلمعيات،  تشكل 
القيم. بل إن املامرسة اجلمعوية تقوم عىل أساس قيمي متمثل يف التطوع. لذلك يمكن 
اعتبار اجلمعية مثاال مؤسسيا قويا للسلوك القيمي اجلامعي، حيث يتحقق بمبادرة من 
جمموعة من األفراد يتقاسمون قيام معينة ويتفقون عىل شكل وكيفية تفعيلها.إال أنه عىل 
الرغم من انخراطها يف جتسيد القيم املوجهة ألنشطتها )التضحية والتعاون والتضامن 
واإليثار...الخ.(، فإن الديناميات التي عرفها املجتمع املغريب عموما، واحلقل اجلمعوي 
عىل وجه اخلصوص، قد أحدثت سلسلة من التغريات شملت أهداف اجلمعيات وقيم 
الفاعلني فيها وتعدد رهاناهتم وتباينها يف كثري من األحيان. ومن الطبيعي أن ينعكس 

كل ذلك عىل منظومة القيم التي وجهت لزمن طويل عمل الفاعلني اجلمعويني.

بتعدد  اجلمعوية  التنظيامت  شهدهتا  التي  القيمي  التغري  مظاهر  تعددت  لقد 
من  وراكمته  املامرسة  أفرزته  وما  موجها،  تنظيميا  تدخال  كان  ما  بني  مصادرها، 
وقيمة  نوع  عىل  ومؤثر  واضح  بشكل  انعكست  صعوبات  من  واعرتضها  مكتسبات، 
األداء املؤسيس اجلمعوي. وقد أمكن حرص أبرز التغريات القيمية التي ميزت العمل 
اجلمعوي باملغرب حسب ما جاء يف تفاعالت املشاركني، يف مظاهر عديدة تم حتديدها 

بتفصيل يف التقرير.

y اخلصائص القيمية لواقع املمارسة اجلمعوية

الفعل اجلمعوي املغريب.  الثقة والتضامن كأقوى ما يتأسس عليه  وترتدد قيمتا 
لكن وحسب املشاركني، فقد تم تعويضهام بقيمتي املنفعة الشخصية والتنافس ملصلحة 
املشاركني.  تفاعالت  يف  متكررا  نصادفه  ما  وهذا  اجلامعة،  لصالح  وليس  األفراد 
مع  الثقة،  عدم  نحو  قويا  توجها  هنالك  أن  املشاركني  استجواب  من  يستخلص  كام 
التشكيك والتوجس من بعض املباردات اجلمعوية باعتبارها ختفي بالرضورة مصلحة 
ما ألصحاهبا، تقىض بشكل غري رشعي عىل حساب من يظهر أهنا فئات مستهدفة منها؛ 
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وأن هناك كذلك نوعا من التحفظ الواضح من الفاعل اجلمعوي، عضوا ومنخرطا، 
بالنظر لتدخل الفاعل السيايس يف جمال ممارساته، بحيث يعزى إىل ذلك كل الرتاجعات 
واالختالالت القيمية التي أصبحت تصم املامرسة اجلمعوية حتى فقدت أهم رأسامهلا، 

أال وهو ثقة املحيط هبا وبغاياهتا. 

y التفعيل القيمي يف اجلمعيات

تنحرص  استدامته ومأسسته ال  القيمي، وضامن  التفعيل  أن واجب  املعلوم  من 
مسؤوليته عىل اجلانب املؤسسايت فحسب، بل متتد إىل الفاعلني اجلمعويني، واملرتفقني 
القيمي؟  التفعيل  يف  اجلمعوي  الفاعل  يساهم  فكيف  املؤسسة.  حميط  من  والرشكاء 

وكيف ينخرط باقي الفاعلني يف هذا املرشوع اجلمعوي؟ 

القيمي  التفعيل  أن  الدراسة  يف  املشاركني  واستجوابات  شهادات  من  اتضح 
ومدى  ألعضائه  القيمي  االقتناع  بدرجة  وثيق  بشكل  يرتبط  باملغرب  اجلمعوي 
استعدادهم لتفعيله. ويبدو أن ساكنة املجال القروي التزال حتتفظ بتقدير أكرب لقيمة 

العمل اجلمعوي، ومسامهته يف التنمية املحلية. 

تستعيد  كي  رصحيا  طلبا  صفاهتم  بتباين  املشاركني  خمتلف  أجوبة  وحتتوي 
عدم  من  نوعا  اجلمعوي  احلارض  يسود  حيث  القيمي،  اعتبارها  اجلمعوية  املامرسات 
الثقة املتزايد، ما يستلزم من الفاعلني اجلمعويني ورشكائهم املبادرة إىل اسرتجاع هذه 
الثقة التي بدوهنا سيفقد ليس فقط قيمته املجتمعية، بل وقبل ذلك صفته كفعل مجعوي، 
تالزم دوما مع محوالت قيمية ال تقبل تعطيل مفعوهلا وال توظيفها يف غري ما هو متعارف 
عليه ومنتظر من املجتمع. إن االعرتاف املجتمعي بالعمل اجلمعوي هو اعرتاف بقيمه 

كام هي مفعلة يف أدائه املؤسيس بني أعضائه، ومع غريهم من املنخرطني والرشكاء.

قيمي  تعطيل  أو  عطب  فكل  بامتياز،  قيمية  ممارسة  هو  اجلمعوي  العمل  وألن 
الوعي  مثل  لذلك،  والعمل.  الوجود  يف  لقيمتها  املحيط  تقدير  يف  سيؤثر  يصيبها  قد 
ومستقبال،  حاال  فعاليته  من  وحتد  اجلمعوي  العمل  تعرتض  التي  القيمية  بالتحديات 

ومعرفة طبيعتها من مصادر امليدان، غاية مهمة سعى هذا البحث إىل توفري أجوبة هلا. 
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كوفيد 19 جتربة مجتمعية فارقة 
ودروس قيمية مغربية مستخلصة

 استخلص املغاربة جمموعة من العرب والقيم التي يتعني اعتبارها لتطوير األداء 
املؤسسايت، منها ما تم تقاسمه بني خمتلف املؤسسات، فيام اختصت كل منها بام يرتبط 

بنشاطها الوظيفي اخلاص.

وقد تم احلرص عىل استقصاء رأي املشاركني حول العرب القيمية التي يفرتض 
الوبائية  التجربة  هذه  أن  بسبب  أوال،  كوفيد19،  زمن  من  استخالصها  املغاربة  يف 
تداعياهتا  زالت  املغريب، وما  املجتمع  فقط  البرشية ككل وليس  تاريخ  فارقة يف  كانت 
الصحية والنفسية واالجتامعية واالقتصادية مستمرة عىل املستوى الفردي كام املجتمعي 
والدويل؛ وثانيا، ألسباب ترتبط بطبيعة السؤال القيمي ذاته الذي يستفرس اجلوانب التي 
غالبا ما ال تثري االنتباه بفعل الذهول النفيس، أو ال حتظى باألولوية أمام هيمنة االنشغال 

االقتصادي والصحي واالجتامعي.

الرتاجعات  الصحي،  احلجر  لتدابري  مواجهتهم  خالل  املغاربة،  اكتشف  لقد 
القيمية التي باتت تؤطر عالقاهتم القرابية واالجتامعية دون علمهم أو قصد منهم كام 

رصحوا بذلك.

و بام أن جمموعة من القيم التي عرب عنها املشاركون كأبرز دروس استخلصوها 
19 وردت متقاسمة ومتكررة بني املؤسسات، تم تقديم املشرتك  من زمن وباء كوفيد 
القيمي املعرب عنه هبذا اخلصوص بني مجيع املشاركني، مع إبراز ما يمثل خصوصية ملفتة 

يف هذا الصدد.

قيمتي  بأمهية  أكثر  شعورهم  تعزز  قد  املغاربة  أن  عىل  املشاركون  أمجع  وهكذا 
التواصل والتضامن يف حياهتم، بدء من أفراد األرسة الواحدة واجلوار إىل غاية باقي أفراد 
بينهم من جفاء  يسود  الصحية االحرتازية عام كان  بعدما كشفت اإلجراءات  املجتمع، 
االستهالك  أنامط  إيقاع  وضغط  اليومي  املعيش  متطلبات  مع  االنشغال  بسبب  وتباعد 
جائحة  بينت  حيث  املجتمع،  يف  والثقة  التواصل  تعزيز  أمهية  إدراك  تم  كام  اجلديدة. 



 67
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

كورونا عن هشاشتهام، بعدما مل يصدق عديد الناس وجود مرض كوفيد19 وال خطورته، 
واستسلمت لإلشاعات واالحتامء ببعض املعتقدات الشعبية للتداوي. وهذا ما يوضح 
خطورة قيمة التواصل بني أفراد املجتمع واحلاجة الشديدة إليه. لذلك ثمن املشاركون 
مجيعهم ما قدمه اإلعالم، خاصة العمومي منه، من خدمات تواصلية خالل فرتة جائحة 
19. كام أن انخراط فاعيل املجتمع املدين يف هذا العمل التواصيل التحسييس عىل  كوفيد 
يف  الفعال  أثره  له  كان  والثقافية،  االجتامعية  اخلصوصيات  وبمراعاة  املحيل،  املستوى 
التوعية الوقائية وتأكيد أمهية وفعالية هذا التواصل االجتامعي بني املؤسسات واملواطنني.

املؤسسات،  خمتلف  بني  مشرتكة  كقيمة  التضامني  الدرس  لتجليات  وبالنسبة 
ما يستطاع من مساعدات لألقارب واملحيط  تقديم  املغاربة إىل  فقد تم تسجيل سعي 
أو  بالوباء  إصابتهم  بسبب  أو  االقتصادية  مواردهم  توقف  جراء  معهم  والتضامن 
لتقوية  التضامن  لقيمة  القصوى  األمهية  أكثر  تبدو  أن  يمكن  كام  لقريب.  فقداهنم 

التامسك االجتامعي ورضورة استحضارها وإعادة تفعيلها جمتمعيا. 

كام نجد هذا التضامن أيضا جمسدا يف ما أبداه األساتذة واإلداريون من جهود 
ومبادرات تكافلية مع تالمذهتم وذوهيم والطلبة يف إطار صيغة التعليم عن بعد، خاصة 
مع  حتى  أو  الصغرية،  األرسة  أفراد  بني  والتطوع  التضامن  حيث  القروي،  باملجال 
األقرباء اآلخرين، واجلريان واألصدقاء لتدبري املتطلبات التقنية والبيداغوجية، وحتى 
املادية، لالنخراط يف نمط التعليم عن بعد. وحرض التضامن املهني كذلك عىل مستوى 
منهم  العديد  قام  حيث  واخلاص،  العام  القطاعني  ومستخدمي  موظفي  بني  العالقة 

بمهام زميله يف املؤسسة أثناء تعرضه لإلصابة أو بسبب املخالطة، إلخ. 

وجمهولة  مسبوقة  غري  وجمتمعية  فردية  جتربة  باعتباره  اجلائحة  سياق  كشف  إمجاال، 
الزمن  وتدبري  للمغاربة  واجلامعي  الفردي  التامسك  اختالالت  من  صاحبها  وما  املصري، 
االجتامعي وتفاعالت األفراد، عن استنفار خاص لقيم أصيلة يف املجتمع املغريب وللروابط 
والاليقني،  اخلوف  وحلظات  للمخاطر  موحدة  مجاعية  مواجهة  بناء  إطار  يف  تسندها،  التي 
بأن  جديرة  قيمية  جتربة  شك  بدون  شكلت  والتي  األبعاد،  املركبة  األزمة  هذه  عن  املتولدة 
تؤخذ يف احلسبان، سواء من أجل التدبري االستباقي للمخاطر، أو لتعزيز القدرات واملؤهالت 

الوظيفية لكثري من املرافق واملؤسسات التي تلبي احلاجيات اليومية للمواطنني.
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خالصة

هذه بعض املعطيات ذات األولوية القيمية كام وردت يف النقاشات املستفيضة 
الكيفي. ويسجل عليها  البحث  للمشاركني وعرب ترصحياهتم ضمن خمتلف مقابالت 
حوله  أمجع  الذي  القيمي  املتفق  لكن  املجالية.  اخلصوصيات  بعض  تأثري  حضور 
خمتلف  عرب  موحد  وشبه  داال  يبقى  وأسباهبام،  التفعيل  وعدم  التفعيل  يف  املشاركون 
اجلهات الرتابية للمغرب، والتي من شأن وعي الفاعل املؤسسايت ورشكائه هبا أن يقود 

إىل ممارسة مؤسساتية متتزج بالتفعيل القيمي املطلوب.

كام تم جتميع جمموعة من االنتظارات الرصحية واملستوحاة من تفاعالت املواطنني 
بشأن القيم الواجب تفعيلها بشكل أولوي وبحسب نوع النشاط املرفقي واملؤسسايت، 
بل وتم متكينهم أيضا من املشاركة يف أجرأهتا عرب ما قدموه من آليات وأفكار عملية تم 

إدراجها وتصنيفها يف توصيات الدراسة بحسب املؤسسة املعنية هبا.

بني  والواضح  والفعال  الشفاف  التواصل  لقيم  خاصة  أمهية  املغاربة  أوىل  لقد 
املؤسسات واملواطنني، ولالنفتاح عىل املحيط املحيل والوطني والدويل، ولقيم مساواة 
النوع وكل ما يتفرع عنها من قيم إنسانية واجتامعية نبيلة؛ ووضعوا الثقة يف املؤسسات، 
وحتسني صورهتا لدى املواطن، من ضمن الرشوط األساسية لنجاح هاته األخرية يف 
مهامها التنموية، ويف تأدية خدماهتا عىل الوجه األمثل. كام شددوا عىل رضورة جتويد 
الكفاءة  مرتكزات  إىل  استنادا  واجلامعية،  املدرسية  والتكوينات  املؤسساتية  اخلدمات 
كرامة  واحرتام  الفرص،  وتكافؤ  واملساواة،  واالستحقاق،  واإلنصاف،  والفعالية، 
املواطن، وصوال إىل التفعيل الشامل ملبدأ »االلتقائية القيمية« يف التفاعالت اجلارية بني 

خمتلف املؤسسات العمومية واخلاصة واملدنية والرشكاء املعنيني بمجاالت اشتغاهلا. 

ويثري االنتباه كذلك تشبث املغاربة بمرجعيتهم القيمية وومميزاهتم الثقافية التي 
ال يكفون عن الدعوة إىل االحتامء هبا من تأثري قيم مضادة تنفذ إىل املجتمع املغريب، وإىل 
األطفال واليافعني والشباب بوجه خاص، عرب قنوات العوملة واإلعالم اجلديد، لكن 
دون العدول، مع ذلك، عن طموح االستفادة من القيم الكونية. كام يعربون عن اهتامم 
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خاص بالقيم البيئية والصحية، وبكل القيم التي تقود إىل العناية والتضامن مع األطفال 
املتخىل عنهم، واملسنني، واألشخاص يف وضعية إعاقة، وكل الفئات االجتامعية األقل 

حظا. 

وال يقل أمهية عن ذلك تأكيد املغاربة عىل قيمتي إرشاك املواطنني واستشارهتم 
يف القرارات املؤسساتية التي ختصهم. 

ويرى املغاربة أن اإلدارة واملواطن واملوظف كلهم بحاجة إىل استثامر قيم جديدة 
تساهم يف جتويد اخلدمة العمومية، وذلك يف حميط عاملي تتجدد فيه باستمرار املعارف 
اإلدارة  بتفاعل  مرهونة  للقيم  املؤسيس  التفعيل  فقضية  العمل.  ومناهج  والتقنيات 
الفضاء  وأنسنة  للمواطن،  القيمي  وبالتأهيل  واملسؤولني،  املوظفني  مع  واملواطنني 
الثالثة، ويف مقدمة هذه  تبني قيم موحدة جتمع األطراف  املؤسيس. فاملطلوب حاليا، 
القيم، الثقة والنزاهة وأخالقيات املهنة، واحلكامة اجليدة واملواطنة. وهذه القيم ال تلزم 

طرفا دون اآلخر، بل هي جامعة لكل األطراف.    

إن العدالة املجالية معطى أسايس يف تفعيل القيم يف املؤسسات املغربية. واحرتام 
الرأي والرأي اآلخر وهنج التعددية التي تعرفها العديد من املناطق، وإيالء أمهية ملا هو 
حميل من حيث الثقافة والعادات والتقاليد ومراعاة اخلصوصيات اللغوية، مع استحضار 
البعد املحيل يف أي سياسة من السياسات التي تروم الدولة تنزيلها، كلها جوانب جديرة 

باالهتامم، وبدوهنا لن يكتمل مسار تفعيل القيم.





تقرير البحث الكيفي
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مقدمة

واالجتامعي  التارخيي  غناه  بفضل  غنيا  قيميا  رصيدا  املغريب  املجتمع  اكتسب 
والثقايف املتعدد الروافد، وتأثريه القوي يف احلياة العامة واخلاصة للمغاربة، حيث تتأطر 
عالقاهتم وممارساهتم واختياراهتم، وحتى أذواقهم وتفضيالهتم الشخصية، بمقتضيات 

املرجعية القيمية واملعيارية.

 وقد شهد املجتمع املغريب سريورات تغري طالت نظامه القيمي. ويمكن الوقوف 
عند أبرزها من خالل الرتكيز عىل مؤسسات حتظى بحضور بارز وعميق التأثري يف حياة 
املواطن املغريب تنشئة وارتفاقا، ونعني هبا تواليا مؤسسات األرسة واملدرسة واإلعالم 
والصحة واجلامعة واملقاولة واإلدارة واجلمعية، والتي كانت كلها موضوعا ملقابالت 

متنوعة وشاملة جلميع جهات املغرب. 

التفعيل املؤسيس للقيم رضورة  انتظارات املواطنني بخصوص  ويتطلب رصد 
واعتبار  واملكان،  الزمان  عرب  تغرياته  بمساءلة  والبدء  القيمي،  معيشهم  من  االنطالق 
االجتامعي  والنوع  السن  بحسب  واالختالفات  والثقافية  االجتامعية  اخلصوصيات 
ووسط اإلقامة، وهو ما تم احلرص عىل العمل وفقه يف الشق الكيفي من هذه الدراسة. 
وقد تم االشتغال عىل هذه االنتظارات اعتامدا عىل املؤسسات املذكورة، حيث تم فحص 

مدى تفعيلها للقيم يف تفاعلها مع حميطها واملرتفقني املغاربة بصفة عامة. 

يف  القيمي  التفعيل  واقع  رصد  حماولة  من  الكيفي  امليداين  البحث  وانطلق 
عليها  وقع  التي  للمؤسسات  املنتمية  األطر  مع  بالتعاون  بالدراسة،  املعنية  املؤسسات 
االختيار أو التي ظلت خارج هذه الدائرة، وكذا مع املواطنني املرتفقني. ولعل أبرز ما تم 
تسجيله وبشكل متكرر، نزوع املشاركني نحو استعراض حدود التفعيل املؤسيس للقيم 
إىل جانب التعبري عن االنتظارات القمينة يف نظرهم بتفعيل القيم عىل الوجه املنشود. فام 
مدى تفعيل القيم يف املؤسسات الثامنية التي وقع عليها االختيار يف هذه الدراسة؟ وما 
هي أهم التغريات القيمية التي شهدهتا املؤسسات املعنية؟ وما هي انتظارات املواطنني 

يف أفق حتسني أوضاعها القيمية وآليات حتقيق ذلك؟ 
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املقاربة املنهجية

جتد  والكمية  الوثائقية  للدراستني  مكملة  كيفية  دراسة  إعداد  إىل  احلاجة  إن 
جمرد  رهاناهتا  تتعدى  حيث  ذاته،  القيمي  السؤال  طبيعة  يف  واملعريف  املنهجي  مربرها 
قيمي  تقديم فهم  إىل  للمعطيات،  الوصفي  الوثائقي والعرض اإلحصائي  التشخيص 
لعالقة املغاربة باملؤسسات، والتعمق يف حتديد وحتليل انتظاراهتم بخصوص املامرسات 

واألدوار املنوطة هبا. 

ويتضمن هذا التقرير تقديام تركيبيا للمعطيات امليدانية اخلاصة بالدراسة الكيفية. 
وختص تقريبا نفس امليادين البحثية التي تم اختيارها بالنسبة للدراسة الكمية، وبذات 
إجراء  بموازاة  تارة  املنهجية،  هذه  تطبيق  إىل  عمدنا  لذا،  االجرائي.  اجلغرايف  التوزيع 
البحث الكمي مع أشخاص من ذوي الدراية الواسعة بالقضايا واملواضيع املدروسة، 
وتارة أخرى، يف طور الحق. وبلغ جمموع عدد املشاركني يف البحث الكيفي، بالنسبة 
ملختلف أنواع املقابالت، 463 مشاركا ومشاركة، من ضمنهم 251 ذكور، و212 إناث، 
إضافة إىل مستجوبني من خمتلف املهن، وحتى بعض األشخاص العاطلني عن العمل 

)انظر الالئحة املفصلة يف امللحق(. 

النظر  تعميق  بغرض  البؤرية  املجموعة  وتقنية  الفردية  املقابلة  توظيف  تم  وقد 
وفسح  االستامرة،  أسئلة  عىل  اإلجابة  عند  عنها  املعرب  واالنتظارات  التطلعات  يف 
حوهلا،  التساؤل  تم  التي  والتجارب  واالجتاهات  االنتظارات  مناقشة  أمام  املجال 
وطرح األسئلة املفتوحة التي ال مكان هلا يف االستامرة، وصوال إىل استثارة مقرتحات 
وتوصيات مالئمة ملقتضيات جتاوز األوضاع املؤسسية حيث القيم غري مفعلة بالشكل 

الالزم والدرجة املطلوبة.

وقد تم االعتامد عىل أنواع خمتلفة من املقابالت: 

الدكتوراه  بسلكي  الباحثون  الطلبة  بإنجازها  تكلف  الفردية:  املقابالت   -
واملاسرت؛
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- املقابالت مع األشخاص املصادر: تكلف بإنجازها األساتذة منسقو املجاالت 
البحثية؛

منسقي  باألساتذة  كذلك  إنجازها  أنيط  البؤرية:  املجموعات  مقابالت   -
املجاالت البحثية، مع مشاركة الطلبة الباحثني يف التحضري التنظيمي هلا وإعداد تقارير 

عنها. 

واستلزم كل نوع من هذه املقابالت توسل آليات وأساليب خمتلفة يف االتصال 
بالفئات املعنية به، حيث متت املزاوجة بني التواصل الرسمي مع املسؤولني املحليني، 
والتواصل املبارش مع بعض األشخاص الوسطاء ممن هلم حضور مؤثر يف الوسط املحيل 
بإجراء  الرتخيص  طلب  لوثائق  كان  احلالتني،  كلتي  ويف  الدراسة.  يف  إرشاكه  املراد 
الدراسة املرسلة من لدن جملس النواب لكل املسؤولني املعنيني يف البالد، وكل منسقي 

فريق الدراسة، دور فعال يف تيسري إجرائها. 

أجريت املقابالت خالل شهور مارس وأبريل وماي مع تسجيل بعض التفاوت 
من جمال بحثي آلخر، وتم توزيعها عىل خمتلف األقاليم املكونة للمجاالت البحثية، مع 

مراعاة خصوصياهتا اجلغرافية، والثقافية واالجتامعية واالقتصادية. 

وقد تم تسجيل انخراط وإقبال ملفتني لتسهيل انجاز الدراسة أو املشاركة فيها، 
وذلك سواء من السلطات املحلية الوصية عىل القطاعات الرسمية موضوع الدراسة، 

أو من الساكنة واألفراد املشاركني يف املقابالت بأصنافها املختلفة. 

تنظيم مقابالت املجموعات البؤرية

العينة آخذين  املندرجة ضمن  املناطق  بتنظيم جمموعات بؤرية يف كل  لقد قمنا 
اجليد  الضبط  املؤسيس. وحرصا عىل  السن واجلنس واالنتامء  متغريات  االعتبار  بعني 
دليل  بإعداد  قمنا  البؤرية،  املجموعات  كل  بني  وتوحيدها  طرحها  املزمع  لألسئلة 
للمقابلة. وتكلف األساتذة املرشفون عىل البحث امليداين، كل يف جماله البحثي، بتنشيط 

 .animation جلسات املجموعات البؤرية

وبالنسبة للخصائص االجتامعية والديموغرافية للمشاركني يف هذه املجموعات 
البؤرية، تم التقيد ما أمكن باإلجراءات املتفق عليها:
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y  احرتام احلد األدنى واألعىل لعدد املشاركني )ما بني 6 و10(؛

y االقتصار عىل الوسط احلرضي حيث تتوافر الكثافة املؤسسية الالزمة؛

y إرشاك ممثيل املؤسسة املعنية وباقي املتدخلني/املرتفقني يف جمال اختصاصها؛

y  مراعاة متثيلية اجلنسني وفقا ملبدأ املناصفة، أو حتى بتغليب احلضور األنثوي
الثقافية  اخلصوصيات  به  سمحت  بام  أو  املعنية،  املؤسسة  بحسب  أحيانا 

املحلية؛

y  .إرشاك الفئات العمرية الثالث املستهدفة يف الدراسة

وقد تم تنظيم 48 مقابلة من صنف املجموعات البؤرية حول مؤسسات األرسة، 
واملدرسة، واملستشفى، واجلامعة، واملؤسسة اإلعالمية، واجلمعية، واملقاولة، واإلدارة. 
185 من  340 مشاركًا، من ضمنهم،  البؤرية  املجموعات  وشارك يف جمموع مقابالت 
الذكور، و155 من اإلناث. وحسب معيار السن، تم توزيع املشاركني عىل الشكل التايل:

فئة 1: من 18 إىل 34: 152 مشاركًا)ة(.

فئة 2: من 35 إىل 49: 122 مشاركًا)ة(.

فئة 3: من 50 إىل 65: 66 مشاركًا)ة( )أنظر التفاصيل بالنسبة لكل جهة يف امللحق(.

إجراء املقابالت الفردية

أجرينا 83 مقابلة فردية نصف موجهة يف كل املجاالت البحثية املعنية بالدراسة، 
ويف املناطق احلرضية والقروية املتصلة هبا، ومع اإلناث والذكور، وأفراد من خمتلف فئات 
السن. كام أجرينا بعض هذه املقابالت مع أشخاص - مصادر حول القضايا العامة التي 
هتم املجتمع املغريب ككل، وبعض القضايا اخلصوصية التي هتم اجلهة؛ وبعضها اآلخر 
وتفعيلها  القيم  تغري  بخصوص  وتطلعاهتم  انتظاراهتم  معرفة  هيمنا  مرتفقني  أفراد  مع 
مع  تقريبا  نصفها  بحثي،  جمال  كل  يف  فردية  مقابلة   20 إجراء  تم  وقد  املؤسسات.  يف 
مسؤولني يف املؤسسات، وباقي املقابالت مع مواطنني مغاربة من خارجها. فإذا كان 
التفعيل املؤسيس للقيم هيم باألساس املسؤولني والعاملني يف هذه املؤسسات، فإنه هيم 
املؤسسات  املرتفقون من  يطلب  أن  أنه حيصل  ذلك  معها.  املتعاملني  املرتفقني  كذلك 
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االنحراف عن املعايري القيمية قصد االستجابة لطلباهتم. وقد يضغطون عليهم باملال، 
واستغالل النفوذ وتعبئة الوساطات وما إىل ذلك من األساليب امللتوية. لذا، هيمنا يف 
تفعيل  مدى  حول  املؤسسات  وموظفي  مسؤويل  رأي  كذلك  نعرف  أن  الدراسة  هذه 
القيم يف أذهان وسلوك بعض املرتفقني عند تعاملهم مع املؤسسات العمومية واخلاصة 

واملدنية. 

وقد شارك يف املقابالت الفردية 42 مشاركة، و41 مشاركًا؛ وحسب فئات السن، 
تم التوزيع عىل الشكل التايل:

فئة 1: من 18 إىل 34: 47 مقابلة فردية.

فئة 2: من 35 إىل 49: 30 مقابلة فردية.

بالنسبة لكل جهة يف  التفاصيل  6 مقابالت فردية )أنظر   :65 إىل   50 3: من  فئة 
امللحق(. 

تفريغ املعطيات امليدانية ومعاجلتها

تكلف بتفريغ تسجيالت املقابالت األساتذة الباحثون منسقو املجاالت البحثية 
كل يف ما عهد إليه من مهام، وبمشاركة الباحثني امليدانيني، وهي مناسبة لشكر اجلميع 
دليل  يف  له  مسند  هو  ما  بحسب  كل  امليدان،  من  جتميعها  أثناء  القيمة  جمهوداهتم  عىل 

االلتزامات والتوجيهات.

إنجازها،  جهة  بحسب  املقابالت  ملختلف  الصوتية  التسجيالت  تفريغ  وتم 
واستلزم ذلك غالفا زمنيا كبريا. ويعود ذلك الرتفاع عددها وتنوعها ووفرة مضامينها، 
حيث إن مدة بعض مقابالت املجموعات البؤرية جتاوزت الساعتني والنصف. ونوضح 
أيضا بأن تفريغ معطيات خمتلف أنواع املقابالت تم باستعامل شبكة تفريغ موحدة بني 
من  النمط  هذا  لنا  أتاح  وقد  ألهدافها.  وفقا  ومصاغة  الدراسة،  فريق  منسقي  مجيع 

التفريغ االنتقائي توظيفا أسهل ومبارشا للمعطيات التي هتم الدراسة.

بمختلف  املقابالت  من  املتحصلة  الكيفية  املعطيات  معاجلة  بخصوص  أما 
أنواعها، فقد تم تفريغها وفقا للمحاور املحددة يف الشبكات اخلاصة هبا، تم إعدادها 
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ملقارنة تركيبية بني خمتلف جماالت الدراسة، وكذا بني خمتلف أنواع املقابالت، لكن دائام 
يف إطار نفس املحور/املوضوع. 

صعوبات البحث امليداني

ومتوقع  معتاد  هو  عام  الدراسة  فريق  واجهت  التي  الصعوبات  حتد  مل  عموما، 
امليدانية. فقد واجهنا بعض الصعوبات يف إعداد وتنظيم  البحوث السوسيولوجية  يف 
املقابالت البؤرية وجتميع املشاركني وفقا للخصائص املحددة، ومشاكل نامجة عن العمل 
يف سياق وبائي، وكذا صعوبات يف التنقل والتحدث مع النساء يف الوسط القروي. كام 
كان للطقس الشتوي البارد واحلرارة الشديدة آلخر أسابيع فصل الربيع آثار ضاغطة 
عىل تنقل الباحثني، خاصة يف األقاليم اجلنوبية واملناطق القروية. كام صادفنا يف بحثنا 
االجتامعية  ما خيص بعض اخلصوصيات  منها  املامنعة،  من  قليلة جدا  امليداين حاالت 
املهنية(، ومنها  الفئات  النساء واألشخاص املسنني وبعض  والثقافية املحلية )مشاركة 
الشديد« يف  املحليني ممن وصل هبم »احلذر  املسؤولني  بمزاج بعض  له صلة  ما كانت 
اعتامده من  تم  مما  بالرغم  بؤرية، وذلك  مقابالت  تنظيم  إىل عدم تسهيل  أداء مهامهم 

إجراءات قانونية وإدارية.



 التفعيل املؤسسي للقيم:
 حالة األسرة
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مقدمة

عرفت مؤسسة األرسة طوال نصف قرن من الزمن تغريات مهمة عىل مستوى 
وتداعيات  املدرسة  وتأثري  اإلعالمية  السيولة  ترسيعها  يف  سامهت  القيمية،  مرجعيتها 
عىل  املعهود  بالقدر  حمافظة  وال  ذاهتا،  عىل  منغلقة  األرسة  تعد  ومل  اجلارية.  العوملة 
محيميتها، بل أدى االنفتاح عىل اإلعالم واملدرسة والثقافات املغايرة إىل خلق تنوع يف 
القيم األرسية، إىل احلد الذي فقدت معه األرسة قدرا مهام من خصوصيتها يف التنشئة، 

وقدرهتا عىل تنشئة األجيال عىل القيم التقليدية املوروثة. 

تغيري  يف  اخلصوص،  وجه  عىل  منها  واملادية  جديدة،  قيم  بروز  ساهم  لقد 
العالقات األرسية، وانعكس ذلك عىل سلوك األفراد وممارساهتم. والظاهر أن دينامية 
التغري واجتاهه قد رّسعا دينامية االنتقال من نموذج أرسي تقليدي يتشابه أفراده إىل حد 
بعيد يف قيمهم وممارساهتم واختياراهتم، إىل نموذج حديث، ختتلف يف نطاقه سريورات 
حياة األفراد ومساراهتم، حيث بدأ يربز من داخل األرسة الواحدة أفراد هلم توجهات 
مع  تامة  قطيعة  إىل خلق  ذلك  يؤدي  أن  متعارضة، لكن، من دون  واختيارات  خمتلفة 

القيم التي سادت يف األرسة املمتدة.

التغريات  أبرز  ما هي  ييل:  هنا كام  الذي نحن بصدده  السؤال  ويمكن صياغة   
القيمية التي طالت األرسة؟ وكيف يمكن تفعيل هذه القيم؟ ثم ما هي أبرز التحديات 
التي تواجه تفعيل القيم يف األرسة؟ وما هي األولويات القيمية التي يتعني تعزيزها داخل 

األرسة املغربية؟ 

I- األسرة املغربية يف مواجهة التغيرات القيمية

خطاب  من  حيملونه  عام  الدراسة  يف  املشاركني  واجتاهات  آراء  كشفت  لقد   
بدأت  قيمية  بمنظومة  متيز  الذي  التقليدي  األرسي  للنموذج  حنني  بنربة  مسكون 
مقوماهتا تضعف حلساب منظومة جديدة توجد يف طور التشكل. وتبعا لذلك، صار 
مل  أهنا  إال  املغريب،  الفرد  الرغم من مركزيتها يف حياة  أن األرسة، عىل  يرى  معظمهم 
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مثلت األرسة يف  لقد  القيم.  الرتبية عىل  التي عرفت هبا سابقا يف  األدوار  تلعب  تعد 
اجلانب  هذا  يف  دورها  جعل  الذي  للحد  للقيم،  ومشتال  للرتبية  مهام  حاضنا  املايض 
 / واحلومة  اجلريان  )أبناء  القريب  حميطها  يطال  بل  فحسب،  أفرادها  عىل  يقترص  ال 

احلي(. 

يسجل  السابقة،  األجيال  عاشته  كام  باملغرب  األرسة  لتاريخ  الرجوع  وعند   
لتضامن  هاما  مقوما  الدوام  عىل  شكلت  أهنا  يرون  كثرية  لقيم  قويا  تراجعا  املغاربة 
يقارن  قيم أصيلة وقيم دخيلة  فبني  القريب.  اجتاه حميطهم  أفراد األرسة داخليا، ويف 
هذه  فقدته  ما  لذلك،  تبعا  ويعددون،  قيميتني  مرجعيتني  بني  البحث  يف  املشاركون 
التعاون  قيم  وتراجع  االجتامعي  التامسك  قيم  تراجع  إىل  أدت  أدوار  من  املؤسسة 
واالحرتام بني األجيال. مما ساهم يف اختالل تربية الناشئة وعدم ضبطها كام كان عليه 
واملراقبة  الضبط  يف  اآلباء  أدوار  تراجع  إىل  ذلك  معظمهم  ويعزو  املايض.  يف  األمر 

واإلرشاد والتوجيه.

 ويربط الكثري منهم هذا الرتاجع يف الرتبية عىل القيم بالتأثري الذي متارسه قنوات 
جل  يتفق  ويكاد  قبل.  ذي  من  األرسة  تألفها  مل  مضادة  قيم  ترسيب  جراء  من  أخرى 
املشاركني يف الدراسة عىل أن تأثري العامل الرقمي ووسائل التواصل االجتامعي قد مثل 
فقد  والبنات.  األبناء  سلوك  عىل  كبريا  وقعا  أحدث  حيث  اجلديدة،  للقيم  رافد  أهم 
أصبح اآلباء يواجهون صعوبات أكرب مما كان عليه األمر يف السابق بفعل ترسب قيم 
تأثريا قويا داخل األرسة، نجم عنه  وثقافة جديدة. لقد أضحى اهلاتف الذكي يامرس 
رصاع بني قيم تقليدية وأخرى جديدة وافدة من العامل االفرتايض. وذلك ما أظهره أحد 

الفاعلني اجلمعويني بمدينة الراشيدية بقوله:

اإلطار رقم : 1

 » إن أكثر ما يثري خماويف، أن نتوجه نحو األرس الرقمية. فاليوم، تقريبا، كل فرد يف األرسة له هاتف 
حممول، إضافة إىل أن املنزل يزود باألنرتنت )wifi(. وهنا، إذا مل ندبر األمر جيدًا فإننا سنقع يف 
دورات  تنظم  أن  إىل  ندعو  الصدد،  هذا  ويف  األرسي]...[.  التفكك  يف  وكذا  والعزلة  الفردانية 
تكوينية لفائدة األبوين، هذا، إضافة إىل الدعم النفيس«. )فاعلة مجعوية/جمموعة بؤرية/األرسة/ 

الراشيدية(.
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 لقد أبدى معظم اآلباء، يف هذا الصدد، قلقا من آثار االنتشار املتزايد للتكنولوجيا 
عىل سلوك أبنائهم وقيمهم ومعتقداهتم، لدرجة أن الكثري منهم أظهر ختوفه مما يطال 
ما  ذلك  ومن  وإضعاف.  تالش  من  البعض،  عنها  عرب  كام  التقليدية«،  املغربية  »القيم 
يالحظ من تراجع لقيم احلشمة والوقار واحرتام الوالدين. هذا التغري املتالحق، الذي 
مل يعد مقترصا عىل طرق تعامل األبناء مع حميطهم، وال عىل تواصلهم وتفاعلهم الدائم 
مع املؤسسات فحسب، وإنام شمل ثقافتهم االستهالكية كذلك. مما يؤرش عىل إمكانية 
جماالت  يف  مستقبال،  والبنات،  األبناء  واختيارات  اآلباء  قيم  بني  التباعد  هوة  اتساع 

كثرية، حتى وإن مل يصل األمر حد القطيعة.

وتكشف هذه اهلوة أمثلة من املعيش اليومي للمشاركني يف الدراسة، عىل األقل، 
خاصة  والبنات،  األبناء  رفض  خالل  من  االستهالكية،  والثقافة  القيم  مستوى  عىل 
اختيارات  أو توجيه  اآلباء،  قبل  لباس حمدد يفرض عليهم من  لنمط  املراهقني منهم، 
الشباب املرتبطة برشكاء حياهتم، أو اختيار مسار التكوين أو املسار املهني اخلاص هبم. 
فلقد أصبحوا ينظرون الختيارات آبائهم يف هذا الشأن بنوع من عدم االقتناع والرغبة 
جهة  ومن  السلف.  تاريخ  من  كجزء  التقليدية  القيم  من  لعدد  وينظرون  التجاوز،  يف 
أخرى، يظهر التباعد مع قيم اآلباء يف عزوف الكثري من الشباب عن التجمعات العائلية 
واألرسية خالل املناسبات، ومتضية أغلب األوقات مع مجاعة األقران، وعدم مشاركة 
كام  قبل)1).  ذي  من  مألوفة  كانت  التي  التجمعات  إطار  يف  الغذائية  الوجبات  األرسة 
يظهر يف التطبيع مع الكثري من القيم والسلوكيات التي مل تكن مقبولة يف السابق، مثل 

اختيار نمط لباس خمتلف، أو شكل حالقة خمتلف. 

 اإلطار رقم : 2
واقعهم  بني  مفارقة  بوجود  توحي  األرسية  القيم  منظومة  لتغري  املغاربة  نظرة  صارت  املجمل،  يف 
كام يعيشونه من خالل تفاعلهم االجيايب مع الكثري من القيم اجلديدة التي أصبحت توجه سلوكهم 
تعدد  مع  التعامل  يتم  حيث  ويمجدها،  تقليدية  لقيم  حيّن  نوستاجلي  خطاب  وبني  وممارساهتم، 
املرجعيات من خالل اسرتاتيجية التفاوض القيمي الذي متليه العالقات االجتامعية واألوضاع املعيشية 
واإلكراهات التي جتابه األرس، والتي جترب األفراد، يف معظم األحيان، عىل التعامل مع هذه املرجعيات 

القيمية املختلفة واملتعارضة أحيانا )تقليدية/ حديثة(، بنوع من االنتقائية املسموح هبا اجتامعيا.

)1)  عربت إحدى املشاركات يف البحث عن ذلك بالقول: » يف األرسة، فقدنا هديك اللّمة اليل كانت بكري«.
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 يف هذا السياق، كشفت نتائج الدراسة الكيفية، أن ما يشكل قاسام مشرتكا بني 
خمتلف جهات اململكة، هو تعدد املرجعيات القيمية، حتى وإن ظهر أن دينامية التغري 
القيمي تتسارع يف السنوات األخرية نحو اتساع حضور قيم كونية جديدة، خاصة يف 
املدن الكربى، بفعل املؤثرات التي سبق ذكرها. وتبعا للنتائج نفسها، فإن هذا التعدد 
والتساكن الذي يميز املرجعيات التي يمتح منها األفراد قيمهم داخل األرسة، )مرجعية 
مفعوهلا  يتزايد  جديدة  قيمية  ومرجعية  الزوال،  طور  يف  بأهنا  توصف  تقليدية  قيمية 
كل  يف  والتأثري  القوة  بنفس  القيم  حضور  يعني  ال  األجيال(  تعاقب  مع  أقوى  بشكل 
قيمية  مرجعية  كل  مفعول  أن  ذلك  املغاربة،  كل  ولدى  الوطنية،  اجلغرافية  املجاالت 
ووقعها لدى األفراد خيتلف تبعا لوسط اإلقامة )حرضي/ قروي(، كام يتباين بحسب 
الديموغرافية  واالختالفات  املجتمع(،  )فئات  واالجتامعية  االقتصادية  االختالفات 

)شباب/ شيوخ، ذكور/ إناث(. 

 ولقد لوحظ، عىل ضوء آراء املستجوبني ومواقفهم، أن تفضيل املرجعية التقليدية 
املرتكزة عىل قيم التضامن واجلوار والعرض والرشف واالحرتام بني األجيال والرجولة 
والوقار و»املعقول« حيرض بشكل أقوى لدى املشاركني من مناطق جغرافية حمددة، نذكر 
البحث،  ملجاالت  القروية  واألوساط  الصحراوية،  اجلنوبية  واألقاليم  الواحات  منها 
الربح واملنفعة االقتصادية  قيم  اليومية والرتكيز عىل  فردنة كل أشكال احلياة  يف مقابل 
والتدبري االقتصادي املشرتك لألرسة باملراكز احلرضية الكربى ذات الثقل االقتصادي: 
التطور  أمر يرجع إىل وترية  البيضاء، مراكش، طنجة، فاس...(. وهو  الدار  )الرباط، 
الذي ميز املدن عىل املستوى االقتصادي وأدى إىل تعقد العالقات والروابط االجتامعية 
التي ترتكز  التقليدية  وانفتاح األفراد أكثر عىل حميطهم، حيث تم جتاوز دوائر االنتامء 
أدى  ذلك،  بخالف  القبيلة...الخ(.  العشرية،  املمتدة،  )األرسة  األولية  القرابات  عىل 
املراكز  عن  البعيدة  اجلغرافية  املجاالت  يف  القرابية  العالقات  من  النمط  هذا  حضور 

احلرضية الرئيسية إىل بطء يف تغري القيم التقليدية. 

 من جهة أخرى، أظهر البحث الكيفي نزوع كبار السن من املشاركني يف البحث 
نحو تقديس قيم املايض » النية، املعقول، الرجولة، الكلمة« والتشديد عىل رضورة تعزيز 
قيم مساواة النوع، املواطنة، تقدير الذات،  القيم الدينية واألخالقية، يف مقابل تفضيل 
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واالبتكار لدى فئة الشباب. وعالوة عىل ذلك، فإن التخوف  حرية االختيار، اإلبداع 
الشديد من تاليش قيم التعاون والتامسك األرسي، وظهور قيم جديدة، وصفها البعض 
الصحراوية والواحية  املناطق  السن يف  بقوة لدى عدد كبري من كبار  بالدخيلة، حيرض 
بمن فيهم النساء، اللوايت أبدى عدد منهن توجسا مما حيصل من تغري، أدى، برأهين، إىل 
التي مثلت حلمة العالقات األرسية واملجتمعية سابقا. وذلك أمر طبيعي  الثقة  فقدان 
ألن أغلبهن عشن قيام تقليدية يف املايض وملسن التغريات الطارئة يف العقود األخرية. 
كام أن معظمهن عربن عام خياجلهن من حنني لزمن أرسي وىل، بام حيمله من قيم املايض 
)بكري( مع اجلنوح إىل نوع من املثالية مقابل تبخيس كل القيم املرتبطة بالزمن احلديث. 

اإلطار رقم : 3 

 إذا كانت الكثري من القيم املحافظة قد تراجعت بفعل التحوالت الكربى التي يعرفها املجتمع 
املغريب، فإن األمر ال يوحي مطلقا بقطيعة هنائية بقدر ما يزكي أطروحة الرتسب القيمي املعقد، 
الذي كشفت عنه دراسات سابقة )تقرير اخلمسينية(. فاملغاربة ميالون، تبعا ملا كشف عنه البحث 
الكيفي حول » التفعيل املؤسسايت للقيم«، إىل هنج تدابري تفاوضية، تبعا للوضعيات التي يعيشوهنا. 
فوجود تساكن بني قيم املحافظة والتجديد، أمر يكاد يكون عاما يف سلوك األفراد واجلامعات. 
لذلك، حيرص معظمهم عىل أمهية تعزيز قيم خمتلفة حسب ما تقتضيه السياقات املختلفة. ولئن 
أرشنا سابقا إىل نوع من الفجوة بني األجيال عىل مستوى االختيارات احلياتية، فإن ذلك ال يعني، 

بكيفية قطعية، أن األفراد يتحررون بصفة هنائية من قيم املجتمع ويضعوهنا خلفهم. 

II- دينامية العالقات األسرية وإعادة إحياء القيم املشتركة

 رغم تناسل اخلطابات حول » أفول القيم التقليدية » التي هيمنت عىل األرسة 
املغربية، فإن سياقات كثرية تكشف عن العود الدائم ملجموعة منها شكلت عىل الدوام 
» إسمنت« العالقات والروابط يف إطار األرسة املمتدة. فكثريا ما تدفع بعض الظروف 
وإعادة  األرسة  حضن  إىل  العودة  إىل  األفراد  الصعبة  واللحظات  واألزمات  الطارئة 
إحياء بعض األدوار التي أنيطت هبا سابقا. فكيف يعيد أعضاء األرسة تفعيل القيم يف 
عالقاهتم ببعضهم البعض؟ وكيف يتم استثامر القيم يف تقوية روابطهم وحتقيق غاياهتم 
يمثل  وهل  األرسي؟  الفضاء  يف  إحياؤها  يعاد  التي  القيم  أبرز  هي  ما  ثم،  املشرتكة؟ 

ضعف قيم ما هناية هلا؟ 
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نحو  جدا  قوي  اجتاه  وجود  عن  يكشف  الكيفية  الدراسة  إليه  خلصت  ما  إن 
القيم داخل األرسة، وذلك ملا متثله هذه املؤسسة من مكانة رمزية لدى معظم  تفعيل 
املغاربة. وبموازاة ذلك، يسجل املشاركون يف البحث صعوبات ذاتية وموضوعية تعيق 

تعزيز القيم األرسية.

وقيام  التاليش،  يف  آخذة  قيام  املغرب  جهات  خمتلف  يف  املستجوبون  رصد  وقد 
لتامسكها.  هتديدا  متثل  »الدخيل«  طابعها  بفعل  صارت  لكن  األرسة،  داخل  تقّوت 
ورصد آخرون أوضاعا خاصة يظهر فيها العود املتكرر والقوي لبعض القيم التي يبدو 
أمثلة عن حضور قيم  البحث  أن الضعف قد بدأ يصيبها. ويقدم أغلب املشاركني يف 

متعددة من خالل واقعهم املعيش، خاصة يف اللحظات املفصلية من حياة األرسة. 

 وإذا كان االجتاه العام للمشاركني يف البحث يقر برتاجع قيم التضامن والتامسك 
األرسي نتيجة ملا أرشنا إليه سالفا، فإن عددا من املغاربة أيضا يستحرضون أمثلة ونامذج 
وحلظات ما تزال شاهدة عىل العود املتكرر لقيمة تضامن اآلباء مع أبنائهم. وهي نامذج 
وأمثلة، وإن كانت قد تأثرت بام حدث من حتوالت، وبالرتاجع الذي شهدته العديد 
عىل  الوقع  نفس  هلا  يكن  مل  األرسة  طالت  التي  التغريات  بأن  توحي  فإهنا  القيم،  من 
بعض  اختفاء  إىل  تؤد  مل  كام  والديموغرافية.  االجتامعية  والفئات  اجلهات  كل  ساكنة 
خنيفرة(  اخلمسينات،  عقد  يف  )ذكر،  البحث  يف  مشارك  ويفرد  هنائية.  بكيفية  القيم 
أمثلة تتمظهر فيها قيم التضامن، ويربز فيها العود املتكرر لكثري من القيم االجيابية. من 
ذلك مثال، ما يكشف عنه بخصوص االنخراط املتزايد لآلباء يف استثامر األموال من 
أجل تكوين أبنائهم. فقد غدت تكلفة االستثامر يف مستقبل األبناء اختيارا لدى معظم 
اآلباء، وأصبح هؤالء ينظرون لألمر بوصفه جزءا من مسؤوليتهم وشأنا خاصا بكل 
ورأسامهلا  األرسة  وجاهة  من  أساسيا  مكونا  األبناء  ترقي  أصبح  حيث  األرسة.  أفراد 
يتميز  التي  التضحية  قيم  استمرار  الذي يكشف  فرديا. األمر  االجتامعي، وليس شأنا 
هبا اآلباء يف عالقتهم بأبنائهم . فإذا كان اإلبن الذكر، يف النموذج األرسي التقليدي، 
اليوم،  الكثري من اآلباء  املستقبل، فإن  ليتحول إىل معيل يف  يشكل موردا يستثمر فيه، 
خاصة من الطبقات الوسطى والفئات امليسورة، يستشعرون أمهية االستثامر يف األطفال 
ذكورا وإناثا عىل حد سواء، ال من أجل إعدادهم لرد اجلميل مستقبال، لكن باعتبار أن 

األمر مسؤولية يشعر اآلباء بجسامتها.
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نجاح  حتقيق  نحو  املتواصل  وسعيهم  لآلباء  املتزايد  االنخراط  هذا  ويعكس 
األبناء جتسيدا للتامسك األرسي ووجها من أوجه التضامن، الذي صار يمتد ليشمل 
أفرادها وضامن استشفائهم  تأمني عالج  انخراط األرسة يف  قبيل  جوانب أخرى، من 
يف  وتتقوى  التضامن  قيم  وحترض  صعبا.  صحيا  وضعا  يواجه  الذي  الفرد  واحتضان 
واجب  يفرضها  التي  األعباء  اقتسام  يتم  حيث  أحزان(  )أعراس،  أخرى  مناسبات 

االنتامء للجامعة األرسية.

 ومع أن هذه القيم ال حترض بجل املناطق، وال تفعل سوى جزئيا باملدن الكربى، 
إال أهنا مل ختتف كلية، خاصة باملراكز احلرضية الصغرى واملتوسطة وبالبوادي التي ما 
زالت األرسة فيها تقاوم تأثري التحوالت، وتسعى جاهدة للتكيف معها من دون فقدان 

هويتها وقيمها كليا.

 وعالوة عىل حاالت تفعيل القيم اآلنفة الذكر، عرض املشاركون يف الدراسة 
حاالت عديدة تكشف عن انخراط األفراد يف تفعيل جمموعة من القيم وتوريثها جليل 

األبناء. من بينها عىل وجه اخلصوص: 

بكيفية مستمرة  القيمة من خالل حرص األرسة  قيمة االحرتام: حترض هذه   -
القيمة  هاته  إنتاج  إعادة  ويتم  اإلحلاح.  من  وبنوع  صغرهم  منذ  لألطفال  تلقينها  عىل 
بنفس الطريقة عندما يكرب األبناء ويشكلون أرسا، فيعمدون إىل إعادة الدور نفسه من 
خالل تلقني نفس القيم لألطفال يف إطار عملية إعادة إنتاج املوروث الثقايف والقيمي 

للمجتمع املغريب.

- قيمة رىض الوالدين: التي يتم تقويتها من خالل التامسك بني األب والزوجة 
واألبناء. رغم أهنا تتقوى أكثر يف عالقة األم بأبنائها. وتدعمها وسائل اإلعالم أحيانا 

من خالل إعالنات خمتلفة عن األم.

العالقات األرسية وحتسني جودهتا.  تيسري  إىل  تفعيلها  يؤدي  الصدق:  قيمة   -
ويف هذا اإلطار، حتدثت إحدى املشاركات عن سفرها بعيدا عن أرسهتا. لكن بالنظر 
للصدق الذي كان سائدا بني أعضائها، مل ينظر إىل سفرها عىل أنه إخالل بالقيم والتقاليد 
األرسية، ألهنا كانت ختربهم بكل ما تقوم به، وتتشاور معهم، وتتقاسم حياهتا معهم. 
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ما جيعل الصدق قيمة ذات مفعول إجيايب يف احلد من التمييز املامرس ضد املرأة والرقابة 
الصارمة عىل حركيتها.

- بخصوص العالقات األرسية الداخلية، قدم بعض املشاركني أمثلة كشفوا من 
خالهلا نامذج من القيم التي متررها األرسة ألعضائها، والتي تساعدهم عىل االندماج 
أكثر يف الفضاء العام. ومن أبرزها قيم الثقة، التشجيع، املساواة، ومساواة النوع. وهي 
املزايا  توزيع  جيري  عندما  خاصة  وبناهتم،  أبنائهم  اجتاه  األبوين  سلوك  يف  تظهر  قيم 
الدفع هبام قدما من  وتوفري احلاجات الرضورية للجنسني معا عىل حد سواء، أو عند 
املناسبات  اهلدايا يف  منح  إبان  أو  املهني،  أو  التعليمي  النجاح يف مسارمها  أجل حتقيق 
أو  متييز  أي  عن  بعيدا  األنثى  حظ  مثل  الذكر  حظ  تقدير  يتم  ذلك،  كل  يف  واألعياد. 

المساواة.

- قيمة اإلستقاللية: حترض يف عالقة عدد من املشاركني مع أرسهم. وتربز إحدى 
املشاركات وضعها اخلاص، متمثال يف السامح هلا باالستقالل عن أرسهتا رغم أن املسافة 
ويعتربوهنا  االستقاللية،  بمبدإ  يؤمنون  فهم  كلم.   30 والدهيا  ومسكن  مسكنها  بني 

مسؤولة عن نفسها وعام تقوم به، وذلك بالرغم من انتشار القيم الذكورية وهيمنتها.

التغريات  كون  عىل  دالة  أمثلة  إليها،  املشار  القيم،  تفعيل  نامذج  متثل  عموما،   
القيمية داخل األرسة املغربية تتجه نحو التوليف بني قيم خمتلفة، حيث ال يوحي تراجع 
بعض القيم بأفوهلا التام، بقدر ما يربهن عن تساكن قيم خمتلفة باملوازاة مع تعدد النامذج 
األرسية باملغرب. وهذا التنوع، يفرض عىل املجتمع برّمته بذل جهود دائمة من أجل 

تدبري االختالف وترسيخ قيم العيش املشرتك يف الفضاء العام.

ومسؤولية  األسرة  مساهمة  العام:  بالفضاء  القيم  تفعيل   -III

الشركاء

أو  القيم  حضور  أوجه  من  وجها  العام  والفضاء  األرسة  بني  العالقة  متثل   
العام  بالفضاء  األرسة  عالقة  يف  األساسية  القيم  تعزيز  أن  الواضح  ومن  تراجعها. 
موجها  معياريا  نظاما  ويكرس  املشرتك.  العيش  روابط  لتقوية  أساسيا  مدخال  يشكل 
البعض، ويف عالقتهم باملؤسسات االجتامعية األخرى.  لألفراد يف عالقتهم ببعضهم 
املغاربة حضورها يف  يتوخى  التي  القيمية  األولويات  الكيفي عن  البحث  وقد كشف 
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تفعيل  فكيف تساهم األرسة يف  العام.  املتبادلة بني املؤسسة األرسية والفضاء  العالقة 
القيم يف الفضاء العام؟ وما هي القيم ذات األولوية التي حيرص املواطنون/املواطنات 
عىل رضورة تعزيزها؟ وكيف يساهم الرشكاء والفاعلون يف مساعدة األرسة عىل تعزيز 

القيم بالفضاء العام ؟

1 - مساهمة األسرة يف تفعيل القيم بالفضاء العام

من بني القيم التي يتعني حقيقًة أن توجه األرسة يف مجيع الفضاءات العامة، قيم 
املواطنة والغريية والعيش املشرتك، واملساعدة، والتسامح، ومساواة النوع، واملشاركة، 
واألنانية.  والعدوانية  التعصب  من  خال  عام  فضاء  بناء  تيسري  تبنيها  شأن  من  التي 
القيم،  العام واألرسة من دون هذه  التواصل بني الفضاء  فال يمكن أن تتحقق سيولة 
تنتقل األرسة من  أنه حينام  القوي. ذلك  مماثلة من حيث مركزيتها ومفعوهلا  وأخرى 
جماهلا احلميمي صوب املجال العمومي، فإهنا تفعل ذلك بقيم معينة، وبوصفها فاعال 
وناظام يف مسألة استنبات هذه القيم وتنميتها، ثم ترصيفها يف الفضاء العام. ومن دون 
التي  القيم  فهذه  الفضاء.  هذا  صناعة  يف  األرسة  فاعلية  تتحقق  لن  كذلك  القيم  هذه 
أن متررها  تقتيض من هذه األخرية  بمحيطها  املؤسسة األرسية  أن توجه عالقة  ينبغي 

للفرد ليتشبع هبا، ويتسع بذلك انتشارها يف الفضاء العام. 

ينضاف إىل كل ذلك، تعزيز قيم الثقة بالنفس واحرتام الذات وتقوية شخصية 
الفرد التي يرى فيها البعض قيام هامة وحمورية. ويكرر بعض املشاركني يف الدراسة قيم 
األرسة  عالقة  يف  باالهتامم  جديرة  قيام  فيها  يرون  التي  والتسامح  واالحرتام  املساعدة 

بالفضاء العام.

 وفضال عن ذلك، هنالك قيم مؤثرة يف ممارسة األرسة جتاه الفضاء العام، جيدر 
استحضارها، ويف مقدمتها قيمة االحرتام التي ينبغي أن تسود بني األرس التي تتقاسم 
نفس الفضاء العام. فرتسيخ قيمة االحرتام من شأنه تعزيز قيم ال تقل أمهية مثل قيمة 
احلرية وقبول اآلخر، والتواصل وقيم احلق والواجب. ويكشف جرد جممل القيم التي 
ركز عليها املستجوبون عن مركزية قيمة االحرتام ضمن التفضيالت القيمية، ومقدار 
االهتامم الذي أواله املشاركون يف الدراسة هلا، إذ يتضح من خالل االجتاه العام ألجوبة 

املشاركني مركزيتها باعتبارها قيمة - أم قياسا بباقي القيم.
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فمن  العام،  والفضاء  األفراد  بني  وصل  صلة  متثل  االحرتام  قيمة  دامت  وما 
الثقة، وحتى إىل تالشيها جتاه  البدهيي أن يؤدي فقداهنا بني أعضاء األرسة إىل فقدان 
الفرد  تلقاها  التي  بالرتبية  أكثر  مرتبطة  تظل  االحرتام  فقيمة  لذا،  أيضا.  العام  الفضاء 
داخل األرسة واملؤسسات االجتامعية كام يرى ذلك أحد املستجوبني: » االحرتام ينطلق 
من األرسة. فإذا كان الفرد حيرتم أفراد أرسته فإنه سيحرتم الناس يف الفضاء العام بكيفية 
تلقائية. فعندما يتلقى الفرد يف حضن أرسته قيمة االحرتام ويميز بني السلوك املسموح به 
وغري املسموح به، وبني عبارات االحرتام واأللفاظ املخلة باحلياء أو النابية، فإنه سيكون 
مؤهال تلقائيا الحرتام الفضاء العام، وجتنب اإلخالل باحلياء حيثام وجد، يف مقهى أو 
يف حافلة أو يف الشارع العام أو يف أماكن التبضع، فاألمر يتعلق بتنشئة وبأسلوب حياة 

تربى عليه الفرد يف األرسة«.

وباإلضافة للقيم السالفة الذكر، فضل البعض استحضار القيم املؤثرة يف ممارسة 
األرسة جتاه الفضاء العام، ويف ممارسات الرشكاء جتاهها. حيث أكد بعض املستجوبني 
عىل رضورة أن تكون هناك قيم متبادلة بني األطراف )األرسة والفاعلون اجلمعويون 
والرتبويون واإلعالميون ورجال االقتصاد والسياسة داخل الفضاء العام(. وأول هذه 
الفضاء  هذا  مع  والتعامل  العام،  الفضاء  إزاء  املشرتكة  باملسؤولية  اإلحساس  القيم، 
بوصفه فضاء مجاعيا مشرتكا. لذلك، عىل كل طرف أن يقوم بواجباته )قيمة الواجب( 
مجاليته  يف  واملسامهة  النفايات(،  رمي  )عدم  البيئة  ومحاية  تنظيفه،  يف  كاملشاركة  جتاهه 
ورونقه، وعدم جتاوز احلرية املسموح هبا يف عالقة الفرد بباقي أفراد املجتمع، أو إيذاء 
اآلخرين وإحلاق أرضار مادية ومعنوية هبم، واحلرص عىل احرتام أفكارهم ومعتقداهتم 

واختياراهتم.

2 - مسؤولية الفاعلني/ الشركاء يف تثمني القيم األسرية 

 بقدر ما يويل املشاركون يف الدراسة أمهية كربى لتعزيز بعض القيم التي توجه 
عالقة األرسة بالفضاء العام، نجدهم حيرصون يف ذات اآلن عىل رضورة تقوية القيم 
التي جيب أن تؤطر عالقة عموم املواطنني باألرسة. يف هذا السياق، يميل االجتاه العام 
إىل التأكيد عىل أمهية تقدير الدور الذي تقوم به األرسة، ورضورة مساعدهتا من طرف 
األدوار  أداء  من  تتمكن  حتى  واجلمعيات  واإلعالم  املدرسة  مثل  موازية  مؤسسات 
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املنوطة هبا، خاصة ما يرتبط بتنشئة األفراد عىل القيم اإلجيابية. انطالقا من ذلك، يشدد 
أحد املشاركني يف الدراسة، وهو فاعل مجعوي بمدينة خنيفرة، عىل أنه »يتعني الرتكيز، 
القيم،  وترسيخ  التنشئة  يف  مسامهة  من  لألرسة  املدرسة  تقدمه  أن  يمكن  ما  عىل  أوال، 
إضافة إىل عالقة اجلمعيات باألرس، وبام يمكن أن تقدمه هلذه األخرية يف مسألة ترسيخ 
القيم، ثم أمهية قنوات اإلعالم واملسجد وما يمكن أن تساهم به هذه اجلهات كذلك يف 

هذا الصدد«. 

 يف هذا اإلطار، يتعني عىل املؤسسات االجتامعية والسياسية والرتبوية واملدنية 
التضامن  قيم  تعزيز  خالل  من  األرسة،  أدوار  تقدير  األخرى  املؤسسات  من  وغريها 
قيم  بقوة  تزكي  بمبادرات وسياسات عمومية  عليها وتدعيمها  األجيال واحلفاظ  بني 
احلامية واملساعدة، وتثمن التقاليد القيمية األرسية باملغرب، خاصة ما يتعلق منها بقيم 
احرتام كبار السن، والتضامن مع الوالدين، ومساعدة املحتاج، من جهة، وتعزيز قيم 
أخرى من قبيل احرتام اآلخر، مساواة النوع، وقبول االختالف، والتسامح والتعددية 

يف املسارات الفردية، من جهة أخرى.

بني  التضامن  قيم  تقوية  نحو  التوجه  أن من شأن  املستجوبني  كثري من  ويعتقد 
تقوية هذا  أجل  للفرد يف األرسة. ومن  ومتوازنة  تنشئة سليمة  يساهم يف  أن  األجيال 
املنحى، يتعني أن يلعب اإلعالم دورا هاما يف تعزيز عالقة املواطن باملؤسسة األرسية، 
من خالل العمل عىل انتقاء الرسائل التي تتلقاها األرس واالقتصار عىل الرتويج للقيم 

األرسية األساسية.

ورغم إقرار معظم املستجوبني بأمهية القيم السالفة الذكر، وتنبيههم إىل تراجعها 
يف عالقة الرشكاء يف الفضاء العام بمؤسسة األرسة، ويف املدن الكربى بوجه خاص، 
الصحراء  ومدن  اجلنوبية  باملناطق  خاصة  القروي،  بالوسط  املستجوبني  بعض  فإن 
املغربية، يقرون باستمرارية العديد من هذه القيم يف عالقة الفاعلني الرشكاء باملؤسسة 
املغريب. ويشددون عىل  التي عرفها املجتمع  املتوالية  التحوالت  األرسية، وذلك رغم 
املناطق، رغم كل  الفاعلني هبذه  به األرسة لدى خمتلف  تتميز  الذي  »التقديس«  طابع 
االستثناءات التي تربز هنا وهناك. وهذا التقدير الذي تناله ما زال يشكل رصيدا هاما 

يمكن أن يساهم يف تأسيس عالقات أرسية متوازنة.
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ويف اجتاه توسيع شبكة القيم التي يتعني تعزيزها يف ما يتعلق بعالقة الفرد يف الفضاء 
التوليف بني قيم خمتلفة يرون  العام باألرسة، يتجه عدد من املشاركني يف الدراسة إىل 
أمهيتها يف توجيه هذه العالقة، ومنها عىل اخلصوص، رضورة حضور قيم االختالف، 
والقيم الروحية، إضافة إىل القيم الوطنية، ثم هناك ما يسمى بالقيم األخالقية التي مترر 
عرب األجيال وتساعد األفراد عىل كيفية الترصف يف خمتلف املواقف، عالوة عىل القيم 
املجتمع،  وتطورات وحتوالت  املستجدات  بمختلف  الفرد  بربط  تتحقق  التي  اجلاملية 
ثم القيم االجتامعية التي تعمل عىل حتقيق العيش املشرتك يف الفضاء العام. ويرى أحد 
املستجوبني »أن تربية الطفل عىل التشبث بالثوابت الدينية والوطنية وتنشئته عليها هو ما 

سيحقق املواطنة الصادقة والفاعلة«، ويدفع األفراد إىل احرتام األرسة. 

 بصفة عامة، جيابه انخراط األرسة وخمتلف الفاعلني يف تفعيل القيم بمجموعة 
وااللتزامات  باملهام  مسبقا  وعيا  األطراف  خمتلف  من  تقتيض  التي  اإلكراهات  من 

املوكولة لكل طرف، واالنخراط الدائم يف ترسيخ القيم. 

وسبل  واإلكراهات  املعيقات  األسرة:  يف  القيمي  التفعيل   -IV

التجاوز 

 سعينا خالل البحث امليداين إىل الوقوف عند أهم القيم املفعلة وتلك التي تعرف 
معيقات عىل مستوى تفعيلها. كام توقفنا عند ما يتحمله الفاعلون يف ذلك من مسؤوليات 
انطالقا من املؤسسة األرسية ذاهتا، أو من خارجها. وكان اهلدف أن نصل إىل إبراز أهم 
القيم التي تعترب جوهرية يف نظر املغاربة، والتي حتتاج إىل تعزيز أكرب. لكن باملقابل، كان 
مبتغانا من خالل الرتكيز عىل هذا الصنف من القيم، معرفة أبرز القيم املستجدة كذلك، 
والتي بدأت تظهر بشكل أقوى يف عالقة أفراد هذه املؤسسة يف ما بينهم، من جهة، ويف 
عالقتهم بمحيطهم اخلارجي، من جهة أخرى. وقد برزت بعض القيم ذات األولوية 
التي ترددت كثريا وشكلت قاسام مشرتكا بني خمتلف املشاركني يف الدراسة عرب جهات 
املغرب، ومنها عىل اخلصوص، قيم التضامن، االستقاللية، الفردانية، الثقة، االحرتام، 

التامسك األرسي، التواصل، التشاور، ومساواة النوع. 
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1 - األسرة وقيم التضامن والفردانية 

حقيقة  للقيم«  املؤسسايت  التفعيل   « حول  الكيفية  الدراسة  نتائج  كشفت  لقد   
مؤداها أنه عىل الرغم من اتساع حضور قيم الفردانية يف املجتمع بشكل عام، وداخل 
العالقات  عودة  عىل  حرصهم  خيفون  ال  املغاربة  معظم  فإن  خاص،  بوجه  األرسة 
حنني،  عن  خطاباهتم  وتوحي  األرسة.  يف  استمرارها  رضورة  يرون  التي  التضامنية 
يرون  والتي  املمتد  األرسي  النموذج  سادت  التي  التضامن  لروابط  أحيانا،  فيه  مبالغ 
أهنا تراجعت بشكل ملحوظ. ورغم نشدان الكثري منهم قيم احلداثة )الفردانية، حرية 
األرسية  بالروابط  القوي  تشبثهم  خيفون  ال  فإهنم  النوع...الخ(،  مساواة  االختيار، 
احلياة  تقلبات  أمام  للفرد  اجتامعية  محاية  مصدر  فيها  يرون  والتي  هلا،  املعززة  والقيم 
املتخىل  )املسنون، األطفال  اهلشة  بالفئات االجتامعية  األمر  يتعلق  ملا  وأزماهتا، خاصة 
عنهم، النساء املطلقات، الفئات االجتامعية الفقرية، العاطلون عن العمل...الخ( التي 

مل جتد من حيميها. 
اإلطار رقم : 4

إن قيم الفردانية التي تعززت داخل األرسة ال تؤرش مطلقا، حسب ما كشفت عنه الدراسة، عىل 
استقاللية تامة للفرد، يف إطار من العزلة واالنكفاء عىل الذات، بقدر ما توحي بنوع من العالقة 
الروابط اجلامعية.  تقوي  األفراد يف ظل عالقات أرسية متضامنة  اختيارات  تراعي  التي  املتوازنة 
الروابط  تثمني  أمهية  عىل  معظمهم  شدد  الذين  املستجوبني  املغاربة  قناعات  به  توحي  ما  وذلك 
األرسية واحلفاظ عىل استمراريتها، مبدين بذلك حرصا شديدا عىل رضورة تعزيز دور األرسة 
يف احلامية االجتامعية يف إطار من التوليف بني قيم الفردانية، من جهة، وقيم التضامن االجتامعي، 

من جهة أخرى.

أقوى  بشكل  تعززت  قد  الفردانية  قيم  أن  الكيفية  الدراسة  نتائج  أظهرت  لقد 
البيضاء، عىل  الدار  الشباب بكيفية جلية. ففي جهة  باملراكز احلرضية الكربى، ولدى 
تدفع  التي  املادية  القيم  من  جديدا  نمطا  االقتصادية  اإلكراهات  تفرض  املثال،  سبيل 
األفراد إىل االهتامم أكثر بحياهتم اخلاصة وحميطهم األرسي املبارش. وبفعل نزوع عدد 
منهم نحو تقديم سعادهتم الفردية عىل متطلبات متاسك اجلامعة األرسية، مل خيف الكثري 
لوحدة  هتديد  من  مستقبال،  الفردانية،  قيم  تنامي  يشكله  أن  يمكن  ما  املستجوبني  من 
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الفردانية  بني  يربط  البعض  جعل  الذي  احلد  إىل  وذلك  الداخيل،  ومتاسكها  األرسة 
والتفكك األرسي املتصاعد باملراكز احلرضية الكربى )الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، 

مراكش، طنجة، فاس...الخ(.

كل  مواجهة  الشباب  عىل  فرضت  قد  وإيقاعاهتا  املراكز  هبذه  احلياة  وترية  إن   
فإن  لذلك،  احلياة.  رشيك  اختيار  إىل  عمل  عن  بالبحث  بدء  املادية،  الصعوبات 
قيمه وعالقاته مع حميطه، تظل مرتبطة، يف جانب  االهتاممات التي توجه الفرد وحتدد 
واسع منها، باإلكراهات االقتصادية السالفة الذكر وما ينجم عنها من مشاكل. من هنا، 
االدخار، تعترب أولويات يف حياة  املادي،  الربح  املنفعة االقتصادية،  املحاسبة،  فإن قيم 
األفراد هبذه املجاالت احلرضية. وهذا ما عربت عنه شابة من اجلامعة القروية مديونة 
بالقول: »إن األسئلة التي جتابه الفرد وتشغل احليز اهلام من تفكريه تتمثل يف معرفة من 
سيتوىل نفقات األرسة، الزوج أم الزوجة؟ من سيتكلف بتدبري عيش األبناء وتربيتهم؟ 
مصاريف  سيدفع  من  حول  للخالفات  نتيجة  تتفكك  أرس  هناك  اليوم،  جمتمعنا  ففي 

البيت؟ ومن سيتوىل اقتناء حاجيات األبناء؟«. 

وأوضح مشارك من برشيد أن »هناك طغيانا للامديات، وحضور اهلاجس املادي 
فقد  واضح.  التسامح  قيمة  غياب  أو  وضعف  واضح.  العنف  فربوز  لذلك  يتقوى. 
خالل  من  ومحيميتها  األرسة  بحرمة  حتى  للمتاجرة  األفراد  من  كثريا  املاديات  دفعت 

)روتيني اليومي(«)1).

والكثافة  االقتصادي،  »السكن  بأن  البيضاء  الدار  من  آخر  مشارك  ويضيف 
السكانية، والبحث عن الزوجة التي تتوفر عىل عمل، وزيادة املصاريف، أي كل املشاكل 
املادية هي ما يغلب عىل احلياة األرسية. افتقدنا قيمة »القناعة«. اتسع تأثري الرقمي عىل 

الطفل وعىل الرتبية، فأصبح املؤثرون يف اإلعالم قدوته وليس األرسة. 

 ويسجل عدد من املشاركني يف البحث صورا أخرى لتوسع قيم الفردانية داخل 
ما  بكل  االهتامم  تزايد  إىل  منهم  عدد  عامة. ويشري  واملجتمع  خاص،  بشكل  األرسة 

)1)  يقصد املشارك يف البحث بالروتني اليومي ما تروجه بعض النساء يف بعض تطبيقات التواصل االجتامعي 
باحلياء يف  البيت، وغالبا ما تتضمن مشاهد خملة  اليومي يف  النساء  من فيديوهات تتضمن مشاهد لعمل 

نظره.
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ألعياد  األرس  ختصصها  التي  االحتفاالت  قبيل  من  وخصوصيته،  الفرد  بحياة  يرتبط 
ميالد أفرادها، وما يرتبط بذلك من تعزيز لعدد من القيم احلديثة.

واحلاصل أن تراجع التامسك الداخيل لألرس قد نجم عن تفكك متواصل لعدد 
من القيم األساسية األخرى التي كانت تدعم هذا التامسك، عىل غرار قيم »االحرتام« 
األمر  يقتيض  قيم  وهي  و»احلوار«،  و»التواصل«  »التعاطف«  وقيم  األجيال،  بني 
تعزيزها مستقبال من أجل مساعدة األرسة عىل تقوية أدوارها يف التنشئة وإدماج األفراد 

يف املجتمع. 

2 - تعزيز الفردانية املتضامنة يف إطار منوذج أسري جديد

 عىل الرغم من أن التوجه العام للمشاركني يف الدراسة بمختلف جهات املغرب 
يزكي بقوة قيمة التامسك األرسي وراهنيته من جراء املشاكل واإلكراهات التي تواجهها 
املؤسسة األرسية اليوم، فإن عددا كبريا منهم، أيضا، يرّصون عىل رضورة الدفع قدما 
جديد.  أرسي  نموذج  إطار  للتامسك يف  »الفردانية« كمدخل  قيم  تعزيز  نحو  بالتوجه 
فردانية ليس بمنطق التخيل عن القيم اجلامعية بل تقويتها يف صيغة جديدة. وعلل كثري 
منهم أمهية هذا التوجه بالنظر لكون جممل سياسات الدولة سواء يف املجال االقتصادي 

أو االجتامعي أو السيايس، أصبحت تتجه نحو القيم الفردانية. 

لقد أصبحت الفردانية، يف نظرهم، رضورة تفرض نفسها بقوة من جراء حتوالت 
إىل  الفردانية  هذه  حيّول  أن  شأنه  من  ما  لكل  ودرء  العوملة.  وتأثريات  املغريب  املجتمع 
ممارسات معطوبة وغري مكتملة، يتعني تعزيز القناعات الفردية، وإقناع األفراد بإمكانية 
يتم حتقيق  تعدد واختالف مساراهتم وتوجهاهتم ومرجعياهتم داخل األرسة. وبذلك 
»االختالف« بوصفه من أهم القيم األرسية املطلوبة اليوم. من هذا املنطلق، شدد عدد 
مهم من املستجوبني عىل رضورة تقوية قيم الفردانية املتضامنة التي يمكن أن تشكل أهم 
القيم املثىل يف مستقبل املؤسسة األرسية. فردانية ليس بمعنى »الشتات«، بل قيم فردانية 

تؤسس للتضامن بمختلف أصنافه وتوطد التامسك والعمل املشرتك.

كجامعة  األرسة  بدعم  املتعلق  السؤال  أن  البحث  يف  املشاركني  بعض  ويرى 
البنية  مستوى  عىل  صدى  له  يعد  مل  املمتد،  التقليدي  النموذج  شاكلة  عىل  متامسكة 
األرسية املهيمنة حاليا، ألهنا بنية نووية إىل حد بعيد. وتبعا لذلك، يقتيض األمر تأسيس 



مجلس النواب96

بل عىل  الفرد فحسب،  الرهان عىل سعادة  نموذج أرسي جديد. ويفرض ذلك عدم 
جوانب أخرى مهمة ومعززة للقيم الفردية، مثل »النجاح« و»التكوين الذايت« و»إثبات 

الذات«. 

3 - بعض مبررات التوجه الفردي املتضامن

 مال املشاركون الشباب يف الدراسة، يف مناطق خمتلفة من املغرب، نحو تثمني 
يكرس  وال  والتقدم،  بالتطور  نظرهم،  يف  يسمح،  توجه  ألنه  وبروزه،  الفرد  تطور 
باإلبداع  تسمح  ال  التي  واألعراف  والعادات  التقاليد  نفس  إنتاج  وإعادة  املايض  قيم 
والتفكري املستقل، وال باالستمتاع يف احلياة. فالقيم املتمحورة حول الفرد تتيح إمكانية 
املعارصة،  املجتمعات  حتوالت  تفرضها  التي  االستقاللية  من  إطار  يف  القرار  اختاذ 
وتشجع عىل اختيار الفرد لرشيك حياته وملساراته املهنية. فيكون، تبعا لذلك، مسؤوال 
عن خياراته. لذلك، ترتبط كل هذه اخليارات بام حيقق مصلحته. ولذلك، دعا عدد من 
املشاركني الشباب يف البحث بمدن الشامل عىل سبيل املثال، إىل تعزيز الكثري من القيم 
التي تبدو غائبة يف األرسة املغربية، كاحلب والصداقة واحلرية. ويعتقدون أن من أهم 
التحديات التي تواجه األرس، سيادة اجلمود واإلفراط يف املحافظة التي ال تقبل بوجود 

تغيري، حيث يظل بعض اآلباء يعيشون عىل تصورات سادت يف أزمنة مضت.

االرسة  داخل  الفردي  االجتاه  تطوير  ربط  إىل  املشاركني  هؤالء  أغلب  ويميل 
بتعزيز قيمة الثقة كعامل أسايس يف بناء العالقة بني اآلباء واألبناء. فالثقة، تبعا ملواقفهم، 
مسار  عرب  تبنى  والتي  االجتامعي  الرابط  عليها  يتأسس  التي  اجلوهرية  القيمة  تشكل 

طويل، مما يقتيض ربطها بقيم ال تقل أمهية عنها، كاملسؤولية وااللتزام. 

تعزيز  بخصوص  مطروحة  كثرية  مشاكل  هناك  أن  املستجوبني  بعض  ويعتقد 
األرسة كجامعة، خاصة عىل مستوى اإلجراءات العملية، لذلك يتجهون نحو إعطاء 
أولوية ملسألة تعزيز املسارات الفردية واالختيارات الفردية والنجاح الفردي، بام يسمح 

باالنفتاح عىل القيم األرسية اجلامعية والوطنية والدينية.

هذا  خنيفرة،  بمدينة  مجعوي  وفاعل  أستاذ  وهو  املستجوبني،  أحد  ويزكي 
من  ما هو مطلوب  فيها  فعادة ال حيصل  املتامسكة،  باألرس  يتعلق  »فيام  قائال:  التوجه، 
املشاكل  من  الكثري  عنها  ترتتب  بحيث  االتكالية،  إطارها  يف  فتتقوى  لألدوار،  تقسيم 
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)اإلرث، مثال، يف حالة وفاة األب(. فإذا أردنا حتقيق التامسك األرسي، يتعني، أوال، أال 
نعتمد يف بنائه عىل النموذج األرسي التقليدي، وأن نفكر، ثانيا، يف كيفية تأسيس نموذج 

أرسي جديد ينبني عىل التامسك، دون تكرار أخطاء املايض«. 

4 - تعزيز قيم مساواة النوع 

 هنالك توجه عام نحو تثمني قيمة مساواة النوع واعتبارها من أهم القيم اجلديرة 
ويعترب  القيمة.  هذه  تعزيز  كيفية  يف  خيتلفون  الدراسة  يف  املشاركني  أن  غري  باالهتامم. 
جمموعة من املشاركني يف الدراسة أن إدماج مساواة النوع يف املجتمع وتنشئة األجيال 
قيمة  ربط  إىل  البعض  ويتجه  أمام األرسة.  كبريا  يشكل حتديا  القيمة  احرتام هذه  عىل 
االحرتام، والتشاور، واحلوار، واالنفتاح،  مساواة النوع بقيم أخرى ال تقل أمهية مثل 
واإلنصات،  االجتامعي،  والتامسك  واملواطنة،  واالعرتاف،  واإلنصاف،  والعدالة، 

والتضامن، والتعاطف...الخ.

 ويستحرض مشاركون يف الدراسة واقع مساواة النوع من خالل ما خربوه من 
يعرتي  ما  إىل  التنبيه  إىل  بعضهم  يذهب  لذلك،  معينة.  اجتامعية  سياقات  يف  جتارب 
الذكورية وتعزيزها. فيعتربون  اهليمنة  إنتاج  الرتبية من شوائب تعيد  القوانني وبرامج 
إىل  وأدت  وتفكيكها،  األرسية  العالقات  إضعاف  القوانني سامهت يف  هذه  بعض  أن 

ترسيخ ممارسات جعلت الكثري من النساء يعشن الضياع واالبتزاز.

وينبه أحد املشاركني يف البحث من األقاليم اجلنوبية للمغرب إىل آلية هامة من 
آليات إضعاف قيم مساواة النوع. يتعلق األمر بام حتتويه الربامج والكتب املدرسية من 
مضامني تعيد تكريس قيم الالمساواة يف هذا اجلانب. فعبارة »أيب يقرأ اجلريدة، وأخي 
يلعب الكرة، يف حني حترض أختي وجبة الغذاء إىل جانب أمي«، املتضمنة، بشكل مبارش 
منذ  األطفال  الشني(  )بتشديد وكرس  تنشئ  املدرسية  الكتب  بعض  مبارش، يف  أو غري 
نعومة أظافرهم عىل اإلعالء من شأن الذكورة واعتبارها قيمة مثىل، يف مقابل تكريس 

اإلقصاء والدونية يف حق النساء. 

قيمة  ترسيخ  ضعف  عن  تنم  خمتلفة  أوجها  الذكورية  واهليمنة  التمييز  ويتخذ 
مساواة النوع، من جهة، وعن احلاجة امللّحة لتفعيلها، من جهة ثانية. يف هذا السياق، 
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تواجه  التي  واالستغالل  العنف  أوضاع  شيشاوة  إقليم  من  الدراسة  يف  مشاركة  تورد 
التي تعيش عىل وقعها أرس  الفقر  النساء هبذا الوسط، والتي تتقوى من جراء أوضاع 
عديدة. لذلك، فإن أغلب املستجوبات أبدين عدم رضاهن حول العالقة بني الرجال 
والنساء داخل األرسة الشيشاوية. فظروف عمل الكثري منهن يف الضيعات الفالحية، 
استغالال  تكرس  املنزل،  وأشغال  أبنائهن  وتربية  أرسهن  إعالة  مسؤولية  وحتملهن 

مزدوجا يف حقهن، وتضعف قيم اإلنصاف واملساواة.  

هذا الرأي ال يشكل إال نموذجا من ضمن نامذج أخرى، عرب الرتاب الوطني، 
التي  الرجل وممارساته  املساواة بني اجلنسني، وتتسع يف إطارها سلطة  فيها قيم  تغيب 
الكيفي يف  البحث  املساواة واالنصاف. ولقد كشف  قيم  إمكانية لرتسيخ  تقوض كل 
مناطق شامل املغرب )تطوان، الفنيدق واملدن املجاورة( عن سيادة أشكال من العنف 
الزوجي الذي يطال النساء، خاصة بعد إغالق معرب باب سبتة، حيث حتول عدد من 
العنف  إىل عاطالت، مما قوى من معاناهتن مع كل أشكال  املعيالت ألرسهن  النساء 

املامرس من قبل األزواج.

 ويسجل مشاركون آخرون يف البحث بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، أن 
قيم املساواة التي بدأت يف التوسع قد ظلت شكلية وحمصورة يف بعض جوانب حياة 
للفتاة  السامح  مستوى  عىل  ملحوظ  بشكل  تقلص  قد  التمييز  كان  وإذا  معا.  اجلنسني 
بولوج الفضاء العام، وتعزيز متدرسها وولوجها مهنا كانت إىل زمن قريب حكرا عىل 
التي  الالمساواة  من  أوجها  تظل حمدودة وشكلية ال ختفي  املساواة  فإن هذه  الذكور، 
جتابه الفتاة يف حياهتا. ويرصد عدد من املستجوبني آثار القيم التقليدية السائدة يف خمتلف 
املجاالت اجلغرافية عرب ربوع املغرب، املؤدية إىل احلد من طموح الفتاة يف النجاح يف 
مسارها التعليمي واملهني. من ذلك مثال، تفضيل زواج الفتاة يف وقت مبكر، وحرماهنا 
من الدراسة. ويف احلاالت التي يسمح بتمدرس بعض األطفال، فإن األولوية تعطى 

للذكور.

مساواة  قيم  ترسيخ  دون  احليلولة  يف  قويا  مفعوال  واألعراف  التقاليد  لثقل  إن 
إقصاء  حاالت  املستجوبني  معظم  ويستحرض  االنتشار.  نحو  قدما  هبا  والدفع  النوع 
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عديدة جتابه هبا املرأة من جراء ذلك. وقد لوحظ أن هذا األمر أقوى بالقرى قياسا باملدن 
التي شملتها الدراسة. لكن، حيرض ثقل التقاليد وتضعف قيم املساواة بني الرجل واملرأة 
الرشقي  اجلنوب  بواحات  كثرية  حاالت  وتسجل  املغرب.  جلهات  تبعا  خمتلفة  بكيفية 
للمغرب كام بمنطقة سوس، حيث ال يسمح للفتاة، عىل سبيل املثال ال احلرص، بالسفر 
بمفردها أو أن تستقل بذاهتا، ألن األمر يتعلق باألعراف والقيم التي ال يمكن أن حتيد 
الذكوري  الفاعل  يمليه  بام  رهينة  قراراهتا  وتظل  نسبية،  تظل  املرأة  فاستقاللية  عنها. 

)األب، األخ، الزوج، اإلبن(. 

املنع  خالل  من  التمييز،  أوجه  من  آخر  وجها  آخرون  مستجوبون  ويستحرض 
أو  اآلخر،  اجلنس  مع  صداقة  عالقة  إقامة  أو  رشيكها  اختيار  يف  الفتاة  به  جتابه  الذي 
ولوج الفضاء العام يف خمتلف األوقات كام الشأن بالنسبة للذكور. فاملجتمع ال يسمح 
بذلك، لتظل املساواة بني اجلنسني سطحية ال متس إال جوانب حمدودة. فهناك رفض 
ألن تعرب الفتاة، يف أوضاع كثرية ويف مناطق خمتلفة من املغرب، عن آرائها، وأن تقرر 
وختتار. وغالبا ما يسلب منها حقها، مما يضعف قيم حرية التعبري، واإلنصات، واحلق، 

واالستقاللية.

الدراسة، وجها من أوجه غياب  املشاركني يف   ويرصد توجه آخر، من ضمن 
مساواة النوع الذي ال يمس املرأة فحسب، بل يطال الرجل أيضا. يتعلق األمر بتحمل 
مسؤولية األرسة عىل املستوين املادي واملعنوي، والذي يظل شأنا ذكوريا بامتياز. فمن 
وجهة نظر بعض املستجوبني، ربط اإلعالة والنفقة واملسؤولية بالرجل جتعل من هذا 
األرسة،  داخل  توازن  خلق  رضورة  منهم  عدد  يقرتح  لذلك،  كذلك.  ضحية  األخري 
وتكافؤ بني أفرادها من خالل تغيري التمثالت التي ترتبط باألدوار األرسية وباملواقع 

كذلك.

 ويرى مستجوبون آخرون أن التغريات الواجبة يف مؤسسة األرسة بقصد تفعيل 
األرسة،  داخل  متساٍو  بشكل  واملرأة  الرجل  بني  األدوار  توزيع  أوال،  تقتيض،  القيم، 
املسؤولية  يبتغي  يعد  مل  فالرجل  ذكر.  ألنه  فقط  الرجل،  عىل  اإلتكالية  ترسيخ  وليس 
لثقلها. ويف هذا الصدد تعتقد مستجوبة أن تفعيل  احلرصية، لذلك يتهرب منها نظرا 
القيم يقتيض »أوال: أن نغري متثالتنا لألدوار األرسية، خاصة الدور املسند للرجل، والذي 
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جيب إعادة النظر فيه جتنبا لإلفراط يف الضغط عليه، وتعقد املسؤوليات امللقاة عىل عاتقه، 
والتي ترتك لديه آثارا تنجم عنها تداعيات سلبية تقود، يف كثري من األحيان، إىل تفكك 
التخلص من ثقل املسؤولية؛  األرسة وارتفاع حاالت الطالق بسبب سعي الرجل إىل 
ثانيا، إعادة النظر يف الفهم ملساواة النوع ومتثالتنا جتاه النسوية والفهم الصحيح حلقوق 
يؤثر عىل  فذلك  األبناء،  تربية  آخر يف  يطغى طرف عىل طرف  أال  ثالثا، جيب  النساء؛ 

شخصيتهم«.

 مهام تكن اآلراء واملواقف التي أبداها املشاركون يف الدراسة بخصوص حمدودية 
ترسخ قيمة مساواة النوع، فإنه ال يمكن إنكار التحول الذي طال هذا اجلانب والذي 
أقر به معظم املستجوبني. فاتساع حضور املرأة يف الفضاء العام وولوجها سوق الشغل، 
كام أوردت املستجوبات السابقات، مهام ظل مطبوعا بمظاهر شتى من االستغالل، فإنه 
ييش باتساع طموح النساء نحو مزيد من اإلنصاف، وينم عن وعيهن بإمكانية إحداث 
أنه  التي كرست دونيتهن لزمن طويل. لقد رصن يشعرن  التقليدية  العالقات  تغري يف 
إعادة  بإمكانية  اعتقادهن  يتعزز  ما  بقدر  العام،  الفضاء  يف  وجودهن  يتسع  ما  بمقدار 

النظر يف العالقة ذكور/ إناث.

إمجاال، يقتيض تثمني قيمة مساواة النوع وتعزيزها، يف رأي املشاركني يف الدراسة، 
هنج السلوكيات التالية:

- تعامل اآلباء مع الفتاة واختياراهتا بنفس تعاملهم مع أبنائهم الذكور؛

- املساواة بني اجلنسني عىل مستوى التأهيل الفردي لكال اجلنسني؛

- تعليم اجلنسني معا أهم املهارات احلياتية الرضورية )الطبخ، مهارات منزلية، 
التسوق، تدبري شؤون البيت، تويل مهام تنظيف املنزل...(؛

- جيب أال تقترص املساواة عىل طرق التفكري فقط، بل أن تشمل أيضا مستوى 
املسؤولية والتدبري األرسي، واملشاركة يف اختاذ القرارات الكربى داخل األرسة بكيفية 

متساوية؛

- أن جيسد األب املساواة يف عالقته بزوجته أوال، ويرعى حقوقها حتى يكون 
قدوة لألطفال؛ 
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- جتنب السلوكيات التي تكرس سلطة الذكور عىل اإلناث مثل تسخري الفتاة 
املستوى  هذا  ويف  مثال(.  )الطبخ  املنزل  بأعامل  حرصيا  الفتاة  ربط  أو  أخيها،  خلدمة 
بالذات، يتعني عىل الزوج أن يكون قدوة من خالل مساعدة زوجته يف أعامل البيت من 
دون اعتبار األمر تنقيصا من رجولته. ينبغي، عىل العكس من ذلك، أن ينظر إىل كل ما 
يرتبط باملنزل بوصفه شأنا مشرتكا بني الزوجني يقتيض واجب املسؤولية انخراطهام يف 

تدبريه؛

- جيب إعادة النظر يف القوانني التي تنظم العالقات الزوجية. وباملثل، يقتيض 
األمر إعادة النظر يف الربامج الرتبوية واملحتويات واملضامني التي ترسخ لدى املتعلم 

أفكارا متييزية ضد املرأة.

5 - أمثلة عن تزايد الفردانية وإضعاف تفعيل القيم

عىل مستوى حاالت إضعاف القيم، هنالك أمثلة كثرية:

املادي لألرسة يف حالة وفاة  - الرصاع الذي حيدث عىل مستوى تدبري اإلرث 
األبوين. ينجم عن ذلك، يف كثري من األحيان، أن حيتكر أحد األبناء او بعضهم مصادر 
عيش اآلخرين. ويؤدي األمر إىل نشوب نزاعات تضعف من متاسك األرسة ومن قوة 

حلمتها؛

- تزايد النزعة نحو التملك واالستهالك يؤدي إىل تزايد األنانية، ويقيض عىل 
قيم الغريية واملساعدة والتضحية من أجل األرسة؛

املادية  قدراهتن  تفوق  والتي  النساء  تتحملها بعض  التي اصبحت  املسؤولية   -
واجلسدية. كثري من النساء يعلن أرسهن بدال من الرجال، بل حتى مع حضور هؤالء. 

وهذا األمر يزيد من إضعاف قيم املسؤولية؛

- هنالك حاالت يضعف فيها التآزر والتضامن بني األرس ويتقوى، بدل ذلك، 
التنافس والتباهي. حيدث ذلك، مثال، عند تنافس األرس يف إقامة حفالت زفاف أبنائها 

وبناهتا بتكلفة مادية باهظة؛ 

- تراجع قيم »احلوار«، وتبخيس التواصل مع اجلار، الذي كان يعامل، إىل عهد 
قريب، كام لو كان عضوا من األرسة؛
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- تزايد هتميش كبار السن يف بعض األرس وعدم االهتامم هبم.

 إن اإلرصار عىل التشبث بقيم التضامن مع تعزيز االستقاللية، والتشديد عىل 
تعزيز قيم مساواة النوع مع احلرص عىل إنصاف الرجل واملرأة عىل حد سواء، ال يشكل 
فصل  معه  يصعب  حياة  لنمط  استجابة  يمثل  ما  بقدر  تناقضا  املغاربة  نظر  وجهة  من 
كثري  يف  النسبية  االستقاللية  نحو  األفراد  يدفع  بحيث  األرسي.  حميطهم  عن  األفراد 
من االختيارات من دون أن يؤدي ذلك إىل القطيعة أو االستغناء عن الروابط األرسية 
والقيم الداعمة هلا. ويطرح هذا النوع من التوليف حتديات عىل الفرد وعىل األرسة يف 

ذات اآلن.

V- األسرة والتفعيل القيمي: حدود الوعي بالتحديات اآلنية 

واملستقبلية 

عىل  قيمي  رصاع  وجود  املغربية،  األرسة  تواجه  التي  التحديات  أهم  بني  من   
مستوى األجيال. ويعكس االجتاه العام، هبذا اخلصوص، املخاوف التي تنتاب املغاربة 
حول انعكاسات العالقة بني اآلباء وأبنائهم عىل مستقبل األرسة. خاصة مع احلضور 
اإلعالم  أحدث  حيث  وأرسته،  الفرد  بني  الروابط  أضعفت  خارجية  ملؤثرات  القوي 
والقرايب.  األرسي  بمحيطه  الفرد  عالقة  يف  مفارقة  االجتامعي  التواصل  وشبكات 
القريب وعن  اجلغرايف  املحيط  االنعزال عن  نحو  الفرد  توجهات  تعززت  فمن جهة، 
االنتامء للجامعات األولية )األرسة، اجلوار...(، مقابل املزيد من االنفتاح عىل الفضاء 

االفرتايض واالنتامء جلامعات وهويات افرتاضية رخوة والتأثر بــ»قيم هجينة«.

يف  الفرد  استقاللية  نفسه،  الوقت  يف  واملتناقض  املزدوج  التوجه  هذا  عزز  لقد 
املسؤولية  قيم  غياب  إىل  أدى  لكنه  به،  اخلاصة  احلياة  جماالت  من  كثري  يف  اختياراته 
بل ساهم يف إضعاف دور األرسة يف  واملصلحة اجلامعية املشرتكة والتامسك األرسي، 
التنشئة واملراقبة والضبط. من هنا، كانت آراء وتوجهات املستجوبني، خاصة الشباب 
التي يلعبها اآلباء، حيث ال جيب أن تنحرص  رضورة تطوير األدوار  عىل  منهم، تشدد 
أدوارهم األرسية يف االستجابة للحاجات األساسية من مأكل ومرشب وملبس، بل 
جيب عليهم أن ينتبهوا إىل حاجات أبنائهم النفسية والعاطفية، بام يقتضيه ذلك من تعزيز 

ملجموعة من القيم اجلامعية والفردية يف ذات اآلن. 
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إن هذا احلرص عىل رضورة عودة األرسة للقيام بأدوارها، واملعرب عنه يف جل 
خمتلفة،  اجتامعية  فئات  ولدى  بالقرى،  خاصة  البحث،  شملها  التي  املغرب  مناطق 
يوحي باستمرار الوعي بأمهية األرسة كنواة مركزية يف إعادة إنتاج القيم، وكل تراجع أو 
ضعف يطاهلا يمكن أن يؤدي إىل فقدان الضوابط والقواعد واملعايري التي توجه سلوك 

األفراد وممارساهتم يف املجتمع. 

البحث،  املشاركني يف  القيم يف شهادات  املنطلق، ترددت جمموعة من  من هذا 
من  مستقبال،  تعزيزها  وجوب  وعىل  املجتمع  يف  مركزيتها  إبراز  عىل  مجيعا  حرصوا 
والتعاطف،  والتعاون،  واالحرتام،  املتضامنة،  والفردانية  التامسك،  قيمة  أمهية،  أكثرها 
والتواصل، واحلوار، والتشاور، والقيم الدينية، والقيم الوطنية، وقيمة طاعة الوالدين، 

وقيمة الرتبية، واألخالق، والتالحم، والوقار واملسؤولية.

 ويمثل االحرتام قيمة مركزية، ترددت كثريا لدى خمتلف املشاركني يف الدراسة 
يف جل جهات املغرب. ويعكس اإلرصار عىل استحضار أمهيته، بوصفه قيمة جوهرية 
يف عالقة أفراد األرسة بعضهم ببعض، وعيا غري مبارش لدى املغاربة برتاجع هذه القيمة 
فيها  املستجوبون  خيف  مل  التي  الكربى  املدن  يف  خاصة  األرسة،  داخل  األجيال  بني 
البحث،  يف  املشاركات  إحدى  عنه  عربت  ما  وذلك  القيمة.  هذه  طال  الذي  الرتاجع 

بقوهلا:

اإلطار رقم: 5

»مل يعد هناك احرتام بني أفراد األرسة. أصبح األب كالقرين، ومل يعد صغار السن يراعون توقري 
الكبري والصغري داخل األرسة سّيان. وبرز من جراء ذلك توجه  السن وتقديرهم. أصبح  كبار 
العالقات  التي أضعفت متاسك األرسة. وامتدت هذه  الذاتية  واملنفعة  الشخصية  املصلحة  نحو 
الزائفة الفاقدة للقيم لتشمل األخ وأخيه، حيث مل تعد قيمتا األخوة واالحرتام ما حيدد عالقة األخ 
بأخيه، بل صارت املصلحة هي املوجه، ونمت عالقات زائفة خاصة ملا يتعلق األمر باقتسام إرث 
أو بمعامالت مالية. مل يعد األخ ينظر إىل مصالح أخيه وال إىل مشاكله كجزء من مشاكل األرسة، 
بل أصبحت مشاكل األفراد داخل األرسة واألزمات التي يواجهوهنا شأنا خاصا هبم. وهذا ما 

أضعف مؤسسة األرسة وضاعف من تفككها«. )أنثى، مشاركة يف البحث، خنيفرة(.
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والتشاور  االحرتام،  مثل  القيم  من  جمموعة  تراجع  املستجوبني  بعض  ويعزو 
عىل  حتوالت  من  املجتمع  يشهده  ما  إىل  والتواصل،  والتقدير  االجتامعي،  والتامسك 
نظرنا  أنه »إذا  البحث  املشاركات يف  تعتقد إحدى  السياق،  املستويات. ويف هذا  مجيع 
إىل األرسة بصفتها لبنة وأساسا للمجتمع بصفة عامة، فسنرى أهنا قد تفككت، خاصة 
عىل املستوى العالقات. ومن مظاهر هذا التفكك، الرتاجع الواضح لقيم االحرتام بني 
أفراد األرسة، وبني األبناء واآلباء. عالوة عىل غياب عنرصي العاطفة واحلميمية داخل 
األرسة. فالتطور التكنولوجي احلاصل كان له تأثري سلبي، ثم كذلك غياب التواصل 
بني أفراد األرسة )غياب ذلك االجتامع املألوف حول مائدة الطعام بفعل سطوة اهلواتف 
بذلك  األرسة  ففقدت  كان،  يعد كام  مل  الكالم،  تبادل  فحتى  احلوار.  الذكية(، وغياب 

»حالوهتا«. وأمتنى أن تعود »احلالوة بمفهومها املغريب« إىل األرس«.

بني  والواحات،  الصحراء  بمدن  خاصة  البحث،  يف  املشاركني  بعض  ويربط   
وبني  الذكر،  السالفة  القيم  من  وغريها  والتضامن  والتامسك  االحرتام  قيم  تراجع 
القيم  الدين. لذلك، عرب بعضهم عن أمهية تعزيز  من  املستمدة  التقليدية  القيم  ضعف 
يعتقد هؤالء.  ما  املحافظة بحمولتها اإلجيابية حسب  التقليدية  العائلية  والقيم  الدينية 
عن  خمتلفة  سلبية  قيام  األرسة  عىل  اجلديدة  القيم  كل  يف  منهم  كثري  رأى  لذلك،  تبعا 

املرجعيات األخالقية املحلية. 

كام يلحون عىل أن ما حلق األرسة التقليدية من تراجع قد ساهم يف فقدان قيمة 
الثقة بني أعضائها وتفكك الروابط وتاليش التامسك والتالحم العائيل الذي كان يعطي 
اآلفات  من  جمموعة  من  أحدهم(  تعبري  حسب   antivirus )ويشكل  احلامية  من  نوعًا 

والعاهات التي كثرت حاليا.

 وهناك شبه إمجاع عىل أن التأثريات اخلارجية أصبحت فاعلة يف الرتبية، ومل تعد 
األرسة هي الفاعل الرئيس والوحيد يف التنشئة االجتامعية وال حتى يف إنتاج القيم. لقد 
تدخلت املدرسة والشارع واإلعالم بشتى وسائله يف عملية التنشئة. لكن بالرغم من 
تأثري كل هذه املؤسسات، يظل اإلعالم حمط انتقاد كبري لدوره يف نرش قيم غريبة، حسب 

املستجوبني، عن مرجعية املجتمع وفئة الشباب واألرسة املغربية.
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يعتقد  إليه،  أرشنا  ما  إىل  باإلضافة  أكرب،  تفعيل  إىل  حتتاج  التي  بالقيم  وارتباطا 
داخل  األبناء  لدى  احلرية  هامش  ازدياد  أن  مراكش  جهة  من  البحث  يف  مشاركون 
لدهيم،  املسؤولية  قيم  تراجع  إىل  أدى  قد  االجتامعي،  الضبط  آليات  وضعف  األرسة 
أمر دفع الكثري من املستجوبني إىل التأكيد عىل رضورة تعزيز هذه القيمة لدى األبناء. 
الرقابة  تفعيل  إعادة  خالل  من  إال  يتأتى  لن  لذلك،  السبيل  أن  مستجوبون  رأى  وقد 
األرسية، خاصة عرب تنظيم اآلباء ألوقات استعامل اهلاتف بالنسبة ألبنائهم اليافعني. يف 
حني أضاف مشاركون آخرون من تطوان رضورة استحضار رقابة الدولة واملؤسسات، 
استعامهلا  تقنني  الدولة  عىل  والتي  اإللكرتونية،  لأللعاب  املتزايد  االنتشار  خيص  فيام 
ووضع حد للعشوائية يف انتشارها واستعامهلا من طرف األطفال واليافعني الذين يتطبع 
سلوكهم بالعنف من جراء ذلك. ومن جهة ثانية، فإن الكثري من السلوكيات التي حتيد 
عن القيم داخل األرسة مردها، يف نظر بعض املستجوبني، إىل االخرتاق القيمي الذي 
حتدثه املسلسالت املدبلجة واملواد اإلعالمية، خاصة املرئية منها، عالوة عىل اهلواتف 
من  والكثري  االجتامعي،  التواصل  مواقع  ضمنها  من  التواصل،  وشبكات  الذكية 

التطبيقات التي تغري سلوك األطفال وقيمهم يف غياب مراقبة دائمة من طرف اآلباء.

 ويدافع توجه آخر، ضمن املشاركني يف الدراسة، عىل خيار توفيقي، يرص العديد 
منهم، يف إطاره، عىل أمهية االعتدال واجلمع بني حرية األبناء وبني توجيههم أو حتى 
عقاهبم، يف حدود معينة، يف حاالت التامدي يف اإلخالل بالقيم املتعارف عليها، لكن 
العقاب قاعدة، نظرا لكون اإلفراط يف ممارسة الضبط الصارم قد  من دون أن يشكل 
ينعكس سلبا عىل تنشئة األطفال. وهذا ما أكده مشاركون يف الدراسة، ممن أبرزوا أمهية 
»كالرضب  أبنائهم  تربية  اآلباء يف  يعتمدها  التي  العنيفة  املامرسات  من  جتاوز جمموعة 
واحلب  األرسي  األمن  من  نوع  ترسيخ  مع  باملوازاة  لكن،  االهتامم،  وعدم  والشتم 
والدفء واحلميمة والتعاطف والتضامن بني األفراد مجيعا. وهو أمر يفرض عىل األبوين 
زرع هاته القيم يف الطفل منذ صغره، حتى ترتسخ يف ذهنه وتصري موجهة له يف احلياة 

االجتامعية«. )مستجوبون، من جهة طنجة-تطوان-احلسيمة(.

 ويعزز عدد كبري من اآلباء )أولياء األمور( الذين شاركوا يف املجموعات البؤرية 
بمختلف مناطق املغرب، االختيار القائم عىل التوفيق بني احلوار والنقاش والتسامح، 
من جهة، والزجر والعقاب أحيانا أخرى، يف تنشئة األطفال عىل كثري من القيم. ففاعلية 
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بعد  نفسها  مقبولة وتفرض  أحيانا  تبدو  األطفال  تربية  العقابية« يف  »املامرسات  بعض 
استنفاذ كل وسائل احلوار والتفاوض. 

تواجه األرسة حاليا ومستقبال  التي  التحديات  استحضار  يمكن  املجمل،  ويف 
بشكل موجز، يف ما ييل:

1 - حتديات داخلية: 
- حتدي الفردانية املتصاعدة: يشكل تفكك اللحمة األرسية والنزوع املتزايد نحو 
الفردانية السلبية حتديا صعبا أمام األرسة املغربية اليوم، خاصة ملا نأخذ بعني االعتبار ما 

قد ينجم عنه من رصاع بني أفراد األرسة الواحدة. 

والتفكك  العزلة  تزايد  ناجم عن  أمر  التآزر: وهو  قيم  مرتبط برتاجع  حتدي   -
بني أعضاء األرسة الواحدة، وما صاحب ذلك من تغري يف مفهوم األرسة، حيث أصبح 
االهتامم منصبا عىل األرسة النووية باألساس، وجرى تراجع واضح يف قيمة التآزر بني 

أعضاء املحيط القرايب. 

الفردانية،  قيم  بتوسع  ويرتبط  واالستهالك:  التملك  قيم  نحو  النزعة  تزايد   -
االستهالكية.  الثقافة  يف  متسارع  تغري  من  فرضته  وما  السوق  حتوالت  إىل  باإلضافة 
وقد دعم هذا التنامي ازدياد حضور وصالت اإلشهار كمؤثرات غريت من قيم الفرد 

باملوازاة مع اتساع حضور اإلعالم اجلديد يف حياة األفراد. 

هذا  يرتبط  األرسة:  ملصلحة  التضحية  عىل  الرتكيز  بدل  النفعية  القيم  تزايد   -
اجلانب بدوره بربوز الفردانية وهيمنة النموذج األرسي النووي. لكن، ال يمكن إغفال 
آثار التحوالت االقتصادية والصعوبات التي أصبحت تواجه األفراد من أجل ضامن 

البقاء وتأمني احلامية. 

- حتدي مرتبط برتاجع قيم االنسجام والتآلف واالحرتام بني األجيال: وهو أمر 
ناتج عن احتدام الرصاع بني األجيال عىل مستوى األفكار والتوجهات واالختيارات 
والقناعات. وقد ساهم يف ذلك، تزايد جمموعة من املؤثرات والعوامل، من أمهها تأثر 
الشباب بثقافة وافدة بفعل انفتاحهم الواسع عىل اإلعالم اجلديد وعىل ثقافات خمتلفة، 

إضافة إىل تزايد نسبة متدرسهم قياسا بجيل اآلباء.
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- حتدي مرتبط بثقل األدوار واملسؤوليات املسندة لألرسة يف محاية أفرادها: وهو 
أمر ناجم عن غياب مؤسسات للرعاية واحلامية االجتامعية، التي من شأهنا أن تساهم يف 

إعادة إدماج األفراد والفئات يف وضعية صعبة والتكفل هبم.

مثل   ( املغربية  األرسة  يف  طويل  لزمن  سادت  التي  القيم  من  الكثري  فقدان   -
التواصل، تقدير الغري، التعاون، حل اخلالفات داخل األرسة(: نتج ذلك عن التحوالت 
التحديث واهلجرة والتحرض، والتي  املغريب من جراء سريورات  املجتمع  التي عرفها 

انعكست عىل العالقات األرسية وعىل أدوار هذه املؤسسة.

- اتساع نطاق العنف وأشكال من السلوك العدواين: يظهر ذلك باخلصوص يف 
تزايد التوتر بني األبناء واآلباء، من جهة، وبني الزوجني، من جهة أخرى.

تراجع قيم القناعة والكفاف: حيث أصبحت التطلعات املادية غالبة عىل احلياة 
األرسية، بحيث أفقدت األرس قيمة »القناعة«. 

- ضعف قيمة اإلنصاف يف احلياة الزوجية: حيث نرى املرأة اليوم خترج للعمل 
والدراسة شأهنا يف ذلك شأن الرجل، لكنها تتحمل أعباء العمل املنزيل وتربية األطفال 

بمفردها من جراء ثقل املوروث الثقايف واالجتامعي. 

2 - حتديات خارجية:
- تتمثل بالدرجة األوىل، يف تأثري التطور التكنولوجي الذي يشكل أكرب حتدي 
تواجهه األرسة املغربية حاليا، وخصوصا فئة األطفال والشباب، حيث نجد أن املدة 
التي  تلك  بكثري  تفوق  اإللكرتونية  واأللعاب  للتجهيزات  خيصصوهنا  التي  الزمنية 
ما حتدثه لدهيم  إىل ذلك  املدرسية. أضف  إنجاز واجباهتم  أو يف  أهلهم،  يقضوهنا مع 
مضامني هذه التكنولوجيات الغريبة من إبعاد عن ثقافة جمتمعهم، وانفصام جتاه واقعهم 

األرسي واالجتامعي الفعيل. 

- حتدي مرتبط بضعف السياسات األرسية: يف ما خيص دعم األرسة يف حتمل 
عن  العاطلون  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  )املسنون،  أعضائها  بعض  محاية  مسؤولية 

العمل...(، وقلة مؤسسات الوساطة التي من شأهنا حل اخلالفات.
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- حتدي مرتبط بضعف تفعيل قيمة اإلنصاف: عدم فعالية املرجعيات القانونية 
واحلقوقية التي من شأهنا أن تنصف أفراد األرسة يف حاالت تعرضهم ملخاطر أو حاالت 
عنف. ويف هذا الصدد، لوحظ نقص يف تفعيل وأجرأة الكثري من البنود اخلاصة بمدونة 

األرسة، خاصة ما يرتبط بزواج القارصات.

- غياب قيمة التواصل: يتجىل ذلك يف تراجع دور املؤسسات واجلمعيات التي 
تعنى بشؤون األرسة، واملؤسسات املجتمعية األخرى )اإلعالم، اإلدارة، اجلمعيات، 
املستشفيات...(، يف التواصل ومساعدة األرسة عىل جتاوز بعض الصعوبات والطوارئ 

التي تواجهها.

باألقارب  العالقة  ضعف  يف  ذلك  يتمثل  اجلوار:  عىل  االنفتاح  قيمة  تراجع   -
اجلريان، حيث أصبحت األرسة أكثر انغالقا عىل نفسها يف زمن االنفتاح الذي تؤمنه 

وسائل التواصل االجتامعي.

 إن هذه التحديات املتعددة اجلوانب واملرجعيات تقتيض، يف نظر أحد املشاركني 
وقوانني  بربامج  قدما  الدفع  خنيفرة(،  مجعوي/  وفاعل  جامعي  )أستاذ  البحث،  يف 
وسياسات عمومية تساعد األرسة عىل جتاوز خمتلف التحديات: »جيب أن نخفف من 
عبء األرسة عرب إقامة مؤسسات لرعاية املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة الذين 
تتحمل األرسة حاليا، لوحدها، أو يف بعض احلاالت، املسؤولية األكرب يف رعايتهم. كام 
حني  االجتامعية، يف  للمشاكل  احللول  إجياد  يف  األرسة  عىل  فقط  نركز  كذلك  أصبحنا 
نفكر،  ألن  األوان  آن  االجتامعية.  السياسات  عن  املسؤولني  مع  ذلك  يتقاسم  أن  يتعني 
أوالً، تفكريا مؤسساتيا، وثانيًا، حقوقيا وليس إحسانيا. يتعني علينا اليوم أن نتعامل مع 
الكثري من املشاكل األرسية، مثل األطفال ضحايا التعنيف واالغتصاب، باالستناد إىل 

املرجعيات احلقوقية، الوطنية والكونية«.

مناطق  بمختلف  الدراسة،  يف  املشاركني  طرف  من  املرصودة  التحديات  إن   
القيم يف األرسة.  املغاربة حول تفعيل  أبداها  التي  املغرب، تعكس حجم االنتظارات 
ومن شأن امليض يف حتقيقها أن يعزز من تفعيل القيم ويذلل كل العوائق واإلكراهات 

التي تواجهها األرسة املغربية بفعل تسارع التغريات من حوهلا.
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أدوارها  مست  عميقة  لتحوالت  هاما  حقال  املغربية  األرسة  شكلت  لقد   
التحوالت  ووظائفها، وبنيتها وحجمها خالل ما يزيد عن نصف قرن. سامهت هذه 
الكربى يف تنوع النامذج األرسية، والتي أصبح »النموذج النووي«، يف نطاقها، مهيمنا 
الفردانية إىل  التي أدت فيها  الكثري من املجتمعات  أكثر فأكثر. وعىل خالف ما عرفته 
ال  املغريب  باملجتمع  توسعا  عرفت  التي  الفردانية  قيم  فإن  االجتامعي،  الرابط  انكسار 

حتيل عىل االستقاللية التامة ملا يتعلق األمر باألرسة. 

لقد كشف البحث الكيفي، عن مركزية األرسة يف حياة املغاربة، وذلك ما عكسته 
القيم  مع  يقطع  ال  أرسي  نموذج  تطوير  إطار  يف  أدوارها  تعزيز  رضورة  إىل  دعوهتم 
املغربية األصيلة، عىل حد تعبري عدد منهم، وال يلغي دور الفرد وإمكاناته وتطلعاته يف 

إطار فردانية متضامنة، تشكل األرسة والفرد، يف إطارها كال ال يتجزأ. 

وإذا كانت »القيم املغربية األصيلة«، كام سامها البعض، قد شكلت عىل الدوام 
حصنا منيعا النحالل املؤسسة األرسية وتفكك روابطها، فإن احلرص عىل التشبث هبا 
ال يضاهيه إال حرص املغاربة عىل االنفتاح عىل قيم كونية معززة ومقوية هلا. فال للقطيعة 
التقليدي وال لالنغالق عىل الذات باسم اخلصوصية. بل إن هذا  النموذج القيمي  مع 

التوليف الفريد بني الكوين واملحيل هو اجلدير بإكساب املؤسسة األرسية مناعة أقوى. 
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خالصة

 نالت األرسة اهتامما كبريا من قبل املغاربة املشاركني يف البحث الكيفي حول 
التفعيل املؤسسايت للقيم، وكشفت تساؤالهتم بخصوص هذا املوضوع عن وعي عميق 
بالتحديات التي تواجه هذه املؤسسة والتي أحدثت تغريات يف أدوار هذه األخرية ويف 
العالقات بني أعضائها. وقد بدا جليا ختوف املشاركني من مآل هذه التغريات ووقعها 
األرسة  استمرارية  لضامن  تعزيزها  أولوية  عىل  املغاربة  أمجع  التي  األرسية  القيم  عىل 
وانخراطها الواسع يف احتضان األفراد ومحايتهم. فقد ظلت هذه املؤسسة حتظى بتقدير 
املغربية  »القيم  فيه  كانت  مىض،  أرسي  لنموذج  حنينهم  يعكسه  املغاربة،  لدى  خاص 
إىل  معظمهم  دفع  ما  وهذا  قوهتا.  ومصدر  اجلامعة  لتامسك  مرتكزا  تشكل  األصيلة« 
التعبري عن انتظارات يف اجتاه تفعيل جمموعة من القيم التي يعتربوهنا مدخال ال غنى عنه 

لتحصني األرسة جتاه عوامل التفكك التي تنتاهبا.

التي تعكسها توجهات  القيمية  املرجعيات  لتعدد  لقد أصبحت األرسة عرضة 
نسبيا،  األجيال،  استقاللية  اتساع  ويذكيها  املختلفة،  واختياراهتم  داخلها  من  األفراد 
سنا  األكرب  املستجوبون  كان  إذا  أنه  اخلصوص،  هبذا  فاملالحظ  البعض.  بعضها  عن 
األجيال،  بني  التضامن  فيها  بام  األصيلة«  املغربية  »القيم  إحياء  باألساس،  ينتظرون، 
ومساعدة  الوالدين،  ورىض  السن،  كبار  واحرتام  واألرسية،  االجتامعية  واحلامية 
ويؤكدون  و»الكلمة«،  و»الرجولة«،  و»املعقول«،  احلسنة،  والنية  والصدق،  املحتاج، 
الوطنية  النفوس من مشاعر  ملا ختلقه يف  والوطنية  الدينية واألخالقية  القيم  أمهية  عىل 
الصادقة والفاعلة؛ فإن عددا ال يستهان به من الشباب ينتظرون باألساس تفعيل قيم 
واملنفعة  االختيار،  وحرية  والتعددية،  والتسامح،  االختالف،  وقبول  اآلخر،  احرتام 
والصداقة،  واحلب،  والتعاطف،  واحلوار،  واالدخار،  املادي،  والربح  االقتصادية، 
بقوة  األجيال  تتقاسمها  قيام  هناك  أن  عىل  النوع.  ومساواة  وااللتزام،  واملسؤولية، 
واالحرتام،  والثقة،  واالستقاللية،  التضامن،  منها  نذكر  املغرب،  جهات  خمتلف  عرب 

والتامسك األرسي، والتواصل، والتشاور، واإلنصاف. 
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بني  النوع  مساواة  قيمة  تفعيل  يؤدي  أن  املستجوبون  ينتظر  أخرى،  جهة  ومن 
الزوجني إىل تفعيل قيم أخرى مكملة ومعربة عنها، والتي تتمثل يف االحرتام، والتشاور، 
واحلوار، واالنفتاح، والعدالة، واإلنصاف، واالعرتاف، واملواطنة، والتامسك األرسي، 

واإلنصات، والتضامن، والتعاطف. 

عىل  األفراد،  خمتلف  حرص  يلغي  ال  األجيال،  بني  قيميا  تعارضا  يبدو  ما  إن 
اختالف سنهم وجنسهم داخل األرسة، عىل التعامل بانتقائية مع القيم التي يمتحون 
منها. وعىل سبيل املثال، فإن اتساع حضور قيم الفردانية يف املجتمع بشكل عام، وداخل 
التي  التضامنية  العالقات  عودة  عىل  املغاربة  حرص  خيفي  ال  خاص،  بوجه  األرسة 
بوضوح، عام  تأكيد معظمهم،  بدا جليا  هنا  من  استمرارها يف األرسة.  يرون رضورة 
لتقوية التامسك وحس املصلحة اجلامعية بني أعضاء األرسة من أمهية بالغة يف احلد من 

التوترات التي تتنامى بني األفراد بفعل بروز طموحات ونزعات فردانية.

الفردانية،  بروز  املغاربة عىل رضورة تالزمها مع  التي يشدد  التضامن  قيم  إن 
تضع  جهة،  فمن  األجيال.  بني  متبادلة  التزامات  منهم،  العديد  حسب  تفرض 
النفسية  باحلاجيات  االهتامم  من  مزيد  إيالء  عليهم  وتفرض  مسؤولياهتم  أمام  اآلباء 
تقتيض  أخرى،  جهة  ومن  البيولوجية؛  بحاجياهتم  فقط  وليس  ألطفاهلم،  والعاطفية 
يف  ومعنويا  ماديا  ومحايتهم  اآلباء  جتاه  واالحرتام  التوقري  من  مزيد  إظهار  األبناء  من 

حاالت العجز.

وال يستقيم احرتام هذه االلتزامات املتبادلة، إال برتبية األطفال عىل قيم القناعة، 
بسلوكهم(،  الناس  ثقة  يكتسبوا  أن  )بمعنى  والثقة  واملسؤولية، واإلنصاف،  والوقار، 

والسلم )عدم اللجوء للعنف(، والتضحية من أجل األرسة وأعضائها. 

وإذا كان من شأن هذه االلتزامات أن يوثق الروابط األرسية أكثر، فإن ذلك ال 
يعني أن املغاربة ميالون إىل طمس حق الفرد يف التعبري عن اختياراته كام كان عليه احلال 
سابقا يف إطار العائلة املمتدة. لقد أبدى كثري من املشاركني، خاصة الشباب منهم، أمهية 

تعزيز استقاللية الفرد يف كثري من جوانب احلياة اخلاصة به. 

إن امليض قدما نحو تعزيز قيم االستقاللية autonomie بوصفها توجها تفرضه 
حتوالت العامل املعارص، دونام إضعاف قيم التضامن اجلامعي، يمكن أن يشكل، يف نظر 
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التغري املتسارعة، مع االستفادة يف  أغلب املغاربة، سبيال جمديا للتكيف مع سريورات 
ذات اآلن من مزايا ومنافع التضامن األرسي واجلامعي. بل إن سياسات الدولة ذاهتا يف 
املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية، أصبحت، يف رأهيم، تتجه نحو األفراد 
مفرزة أشكاال خمتلفة من أشكال التضامن املؤسسايت والتوجهات الفردية، من دون أن 

تقيض، كليا، عىل حلمة الروابط األرسية التي تشد أفراد األرسة إىل بعضهم البعض. 

كمؤسسة  األرسة  نجاح  أن  املغاربة  يعتقد  الفرد،  استقاللية  تعزيز  سياق  ويف 
حاضنة للفرد، ومحايتها من التفكك يقتيض االشتغال عىل الفرد، وتأهيله ومتكينه من 
جمموعة من املقومات والقدرات التي تسهل عليه إمكانية العمل واالندماج يف اجلامعة 
يف آن واحد. فعندما يتم متكني الفرد انطالقا مما يتوفر عليه من إمكانات )احرتام الذات، 
التكوين الذايت، تقوية الشخصية...(، فإنه ال جيد، بفضل ذلك، أية صعوبة يف التفاعل 

اجليد مع اجلامعة، ومع ما حييط به من حتديات وإكراهات. 

األطفال  )مثال،  اليوم  املتفشية  املشاكل األرسية  العديد من  أن  إىل ذلك  أضف 
بمقاربة  معها  التعامل  واملجتمع  الدولة  من  تستوجب  التعنيف واالغتصاب(  ضحايا 
جديدة تويل أمهية أكرب للبعد احلقوقي، واالستناد إىل العديد من املرجعيات احلقوقية، 
القيمية يف تعزيز إدماج األفراد  التي يمكن االستفادة من مضامينها  الوطنية والكونية 
األفراد  تأهيل  مهام  يف  منها،  املدنية  خاصة  املؤسسات،  لباقي  أوسع  انخراط  وحتقيق 

وتكوينهم بام يمكنهم من جتاوز املعيقات التي تواجههم.

يشهدها  التي  العميقة  التحوالت  وقع  االعتبار  بعني  وأخذا  بذلك،  وارتباطا 
مزيدا  منها  ويقتيض  األرسة،  عىل  املتزايد  الضغط  من  تضاعف  والتي  املغريب  املجتمع 
بينها وبني حميطها،  التواصل  قيم  تعزيز  يتعني  املتفاقمة،  املشاكل  االنخراط يف حل  من 
وتضافر جهود املؤسسات األخرى، من قبيل املدرسة واجلمعيات واإلعالم...الخ، يف 
عملية التنشئة والرتبية عىل القيم، بام يدعم دور األرسة وخيفف من األعباء التي تواجهها. 
فتجاوز بعض مظاهر القصور اآلخذة يف التزايد جراء كثرة التحديات التي تواجه هذه 
املؤسسة، رهني بتنسيق جهود العديد من املؤسسات يف املجتمع، وتعزيز التعاون بينها 
)من خالل التواصل املؤسسايت(. األمر الذي يستدعي هنج سياسات عمومية تأخذ بعني 
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احلامية االجتامعية لألفراد، وحترير هذه  تعزيز  االعتبار ختفيف األعباء عن األرسة عرب 
املؤسسة من بعض األعباء واملسؤوليات امللقاة عىل عاتقها يف هذا الصدد. 

لقد تنبه عدد من املشاركني، إىل ما يمكن أن يلعبه اإلعالم من دور يف تقوية القيم 
داخل األرسة وحتصينها من املؤثرات الوافدة، والتي يمكن أن هتدد مرجعياهتا القيمية. 
من هنا، أكد معظمهم عىل أن السعي نحو تفعيل القيم يف األرسة ال يمكن أن ينجح ما 
مل ينخرط اإلعالم يف خدمة هذه املؤسسة من خالل الرتويج ألمهيتها ودورها يف نرش 
التي جيب أن  القيم  ينتظر أن تأخذ رسالة اإلعالم بعني االعتبار طبيعة  القيم. لذلك، 
مترر لألجيال. فمناعة األرسة وتيسري عملها يف تنشئة أفرادها عىل احرتام القيم مرتبط 
نسبيا بام يروجه اإلعالم من رسائل وصور، خاصة يف ظل التأثري املتنامي الذي حتدثه 
وسائل التواصل وكل منابر اإلعالم اجلديد. فمن املعروف أن هذا الصنف األخري قد 
أصبح أكثر توجيها لفئات األطفال واليافعني، مما يقتيض تعزيز القيم املوجهة لألرسة 

يف الرسائل اإلعالمية.

القوي  القيم يف األرسة، وتشبثهم  تفعيل  املغاربة حيال  أبداه  الذي  إن احلرص 
االنفتاح  عىل  حرصهم  إال  يضاهيه  ال  أصالتهم،  رمز  فيها  يرون  التي  املغربية،  بالقيم 
عىل قيم كونية معززة ومقوية هلويتهم الوطنية، وهو اختيار ينم عن قدرهتم الفائقة عىل 
التوليف بني مرجعيات خمتلفة، فال هم ميالون للقطيعة مع النموذج القيمي التقليدي، 
وال هم داعون لالنغالق عىل الذات باسم اخلصوصية. بل عكس ذلك، يعتربون أن 
مناعة  األرسية  املؤسسة  بإكساب  اجلدير  هو  واملحيل  الكوين  بني  الفريد  التوليف  هذا 

أقوى. 





التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة املدرسة
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مقدمة

يفرتض  فيها  إذ  األرسة،  بعد  لألفراد  الثاين  القيمي  احلضن  املدرسة  تشكل   
»العفوي«  القيمي  اخلطاب  بعد مرحلة  قيمي ممأسس ومعياري  األفراد خلطاب  تلقي 
األرسي، املطبوع باخلصوصيات االجتامعية والثقافية املحلية أو حتى اجلهوية، ما جيعل 
املدرسة بمثابة الفاعل القيمي املوحد جلميع املتمدرسني، خاصة وأن األطفال يقضون 
املدرسني واألطقم  التعليمية مع  املؤسسة  سنوات طويلة من عمرهم داخل فضاءات 
التعليمية. وانطالقا مما ينتاهبا من عدم الرىض حول القيم املؤطرة للمؤسسة التعليمية، 
ال ترتدد األرس يف أن تطلب الكثري من املدرسة، بدًء بالتعليم ونقل اخلربات واملهارات، 
ووصوال إىل الرتبية، والتنشئة عىل األخالق احلسنة، وتتبع املشاكل واحلاجيات النفسية 
والسلوكية للتالميذ. حيدث ذلك بوجه أخص يف املدن الكربى حيث يغلب أن يشتغل 
الزوجان خارج البيت، ويكثر أن تتفاقم التحديات واملشاكل السلوكية لدى األطفال 

بشكل ملفت ومقلق. 

املغريب،  املجتمع  يف  التغريات  من  جمموعة  إحداث  يف  املدرسة  سامهت  وقد 
وتعرضت هي ذاهتا، بفعل عالقتها بمحيطها الوطني والدويل، إىل حتوالت عميقة يف 
أمهية  عىل  املواطنون  فيه  جيمع  الذي  الوقت  يف  أنه  إال  االجتامعية.  ومكانتها  وظائفها 
)خصاص  بنيوية  مشاكل  من  يعاين  نجده  التعليمي،  القطاع  واسرتاتيجية  وحيوية 
االعتبارية  املكانة  تراجع  واللوجستية،  التحتية  البنيات  يف  ضعف  البرشية،  املواد  يف 
للمدرس، عدم مواكبة املضامني واملناهج املعتمدة يف املدارس العمومية للتطور العلمي 
القيم يف  تفعيل  املوضوعية عىل  الرشوط  مثل هذه  تنعكس  أي حد  فإىل  والتقني...(. 

املدرسة؟ 

لقد اعرتف املغاربة بالفضل الكبري واملؤكد للمدرسة املغربية يف حتقيق جمموعة 
من املكاسب القيمية واملادية، والتي إليها يدين مستوى مغرب اليوم، اجتامعيا واقتصاديا 
وثقافيا وسياسيا. كام تبع ذلك أيضا تسجيل جمموعة من املالحظات اعتربوها تغريات 
السابقة،  العقود  جتارب  مع  مقارنة  اليوم  املغربية  املدرسة  طالت  وملفتة  بنيوية  قيمية 
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وهي مالحظات تكشف يف احلقيقة عن وعي نوعي ورهان جمتمعي خاص عىل نموذج 
مدريس وطني. 

I- املدرسة املغربية: مكاسب وتغيرات قيمية

إذا كانت املدرسة باملغرب قد شهدت خالل العقود األخرية تزايدا ملحوظا يف 
خمتلف  يف  التمدرس  نسبة  ارتفاع  مع  واحلرضي،  القروي  باملجالني  املتمدرسني  عدد 
املستويات، وبخاصة بالنسبة للفتيات، فقد تراجعت مع ذلك قيمة التكوين والشهادة 
املتحصلة منه، كام عرب عن ذلك أحد املشاركني: »شهادة العقود املاضية، ولو يف املستوى 
اخلامس ابتدائي، كان من املمكن أن جتعل منك معلام، بينام اليوم، حتى بالباكلوريا أو 

أكثر، يظل املستوى ضعيف ودون تأثري واضح يف سوق الشغل«. 

املعلم  بني  االجتامعية  العالقة  نوع  خاص  بشكل  هتم  أخرى  تغريات  وهناك 
والتلميذ. فبعد أن كان أبا ومعلام، أصبح اليوم مدرسا باألساس، يؤدي واجبه املهني. 
ويعني ذلك أن اهتاممه باجلانب اإلنساين والرتبوي للتالميذ قد تراجع إىل حد ما. فسابقا 
كان اآلباء يلتمسون من املعلمني التعامل برصامة، وحتى بقسوة يف بعض احلاالت، مع 
اليوم مل يعودوا يتساحمون مع تعنيف  بينام  أبنائهم ملا كانوا يرون يف ذلك من مصلحة، 
الذي جعل بعض  األمر  يعتدون عليهم.  أو حتى  املدرسني،  يقاضون  قد  بل  أبنائهم، 

املدرسني يقترصون عىل أداء حصصهم حسب الغالف الزمني باعتبارهم موظفني. 

البيداغوجية  محولتها  عىل  أثرت  تغريات  شهدت  التعلمية  العالقة  حتى  بل 
متت  ال  املدريس  الوسط  يف  وقيم  سلوكيات  انتشار  نجد  املثال،  سبيل  فعىل  والقيمية. 
اللفظي  العنف  حاالت  مع  التطبيع  مثل  للمدرسة،  والوظيفية  الرمزية  للمكانة  بصلة 
واجلسدي بني التالميذ، أو بينهم وأطر التدريس، ما نجم عنه خلق مسافة سيكولوجية 
بني طريف العالقة الرتبوية، جتلت إحدى تداعياهتا يف تراجع اإلبداع واالبتكار يف صفوف 
األساتذة والتالميذ عىل حد سواء والتشجيع عليهام. وجيمل أحد املشاركني هذا املوقف 
بالقول: »من بني القيم التي جيب عىل املؤسسة التعليمية ترسخيها يف أفرادها قيمة اإلبداع 
التي هي األكثر أمهية عمليا. وكام نرى، صار اخلطاب االقتصادي والتكويني الرسمي 
للدولة يتوجه نحوها ويدعو إليها، باعتبار أن مركز العملية التعلمية هو املتعلم، وجيب 
يف  النجاح  وقصد  وإرجاعها.  بحفظها  وتقوم  املعلومة  تتلقى  آلة  جمرد  يبقى  أال  عليه 
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تفعيل هذه القيمة، يتعني تعبئة قيم أخرى مرافقة مثل حرية التعبري التي تظل مفقودة يف 
مؤسساتنا املدرسية، وقيم املشاركة واالنفتاح واالستقاللية واملساواة، وكلها قيم تساهم 

يف تكوين أجيال الغد والنهوض بأطر املؤسسات التعليمية«. 

وحقا  »قيمة«  صار  ذلك،  من  وأكثر  جدا،  عاديا  سلوكا  الغش  أصبح  كذلك 
مغلوطة  وقناعات  معتقدات  من  هبا  حييط  بام  الظاهرة  هلذه  التصدي  ويمثل  مكتسبا. 
املواطنني بخصوص  انتظارات  التالميذ واألرس عىل حد سواء، أحد أهم  لدى بعض 
اإلصالح التعليمي املنشود. وقد عربت إحدى املستجوبات عن هذا الواقع بالعبارات 

التالية: 

اإلطار رقم : 6

تساعد عىل  هنالك هواتف وال آالت  تكن  ومل  البكالوريا  قليال جدا يف  الغش  كان  املايض،  »يف 
عدوه.  يعتربك  احلق  هذا  ممارسة  من  متنعه  ما  وبمجرد  كحق،  الغش  يرى  التلميذ  اآلن،  ذلك. 
فحاليا، جيلب التالميذ معهم إىل امتحانات البكالوريا هاتفني أو ثالثة، فيصله كل يشء جاهزا 
ويف النهاية ينجح بميزة. وحينام يدخل مثل هذا التلميذ إىل قاعة االمتحان، ال يقرأ حتى ما هو 
نتساءل عن  مطلوب منه، حيث يأخذ هاتفه ويرشع يف كتابة األجوبة مبارشة من اهلاتف. وهنا 
وظيفة األستاذ واإلدارة والدولة أيضا يف حماربة الغش. وال يستطيع األستاذ بدوره أن يمنع أي 
من  العديد  أن  املعلوم  فمن  املؤسسة.  مغادرة  عند  سبيله  يعرتض  أن  خشية  الغش  من  شخص 
األساتذة تعرضوا للعنف بسبب منعهم للتالميذ من الغش. ومما يزيد الطني بلة، أن الغش مل يعد 
مقترصا عىل التالميذ، بل صار حتى بعض األساتذة أنفسهم يغشون يف املباريات املهنية. وهذا ما 
يدل عىل أزمة قيم. لقد صار الغش مشكال بنيويا، وظاهرة منترشة ومستفحلة يف كافة املجاالت«.

ومن جهة أخرى، تساهم الكثري من مضامني برامج التدريس يف تكوين أطفال 
بعض  مع  متخاصمني  جتعلهم  حيث  املعيش،  واقعهم  وظروف  لغة  عن  منفصلني 
تعد  مل  القروي. كام  بالوسط  املحلية، خاصة  الثقافية  مكونات هويتهم وخصوصيتهم 
هذه الربامج الدراسية تركز كثريا عىل قيم املواطنة وخدمة الوطن كهدف أسمي، بل 
املواطن«،  تكوين  وننسى  العامل  نكون  »أننا  ذلك  ويعني  الشغل.  تتجه صوب سوق 

حسب ترصيح فاعل مجعوي مشارك.
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إىل  التلقني  دور  اخلاص  القطاع  مدارس  بعض  جتاوزت  املقارنة،  سبيل  وعىل 
املسامهة يف بناء الفرد وتقوية شخصيته بتعزيز روح اإلبداع واملبادرة واحلس النقدي، 
حيث مل تعد معزولة عن سياقيها الوطني والدويل، بل تسعى ما أمكن إىل االندماج يف 
احلياة  ملقتضيات  والتفاعل مع مستجداته، من خالل مقررات دراسية مالئمة  حميطها 
واحرتام  التدبري،  يف  مقاواليت  ومنطق  ومثمرة،  جمددة  بيداغوجية  وأنشطة  املعارصة، 
العمومية، يضيف أحد املشاركني، سارت عىل  املدرسة  للزمن املدريس. فحبذا لو أن 

هذا النهج واقتدت هبذا النموذج. 

يتعلق  أوهلام  تغريين أساسيني،  املدرسة  19، شهدت  أن ظهر وباء كوفيد  ومنذ 
بقرص الزمن املدريس، بل وبعدم االلتزام به، وثانيهام خيص االعتامد عىل التكنولوجيا 
يف  وسلبي  جوانبه،  بعض  يف  إجيايب  تغري  وهو  التواصل،  يف  كام  التدريس  يف  الرقمية 
أخرى، ال سيام عندما وجدت أرس التالميذ نفسها أمام حتدي افرتاض مساواة اجلميع 
يكن  مل  ما  وهو  استعامهلا،  مهارات  من  والتمكن  اإللكرتونية  األجهزة  عىل  التوفر  يف 

حاصال. 

وإذا كانت املدرسة قد كفت إىل حد بعيد، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك، عن القيام 
للتالميذ، مع ما نجم عن ذلك من إرضار بمكانتها  الرتبية اخللقية واالجتامعية  بدور 
فقد  سواء،  حد  عىل  والتلميذ  املدرس  لصورة  وتغري  االجتامعية،  ووظيفتها  الرمزية 
التقليدية  الرتبوية  القيام بمهامها  تعالت حاليا مطالب األرس بتويل املدرسة من جديد 
والرجوع إىل تقاسمها مع األرسة. يتم التعبري عن هذه االنتظارات يف الوسط احلرضي، 
وبصفة خاصة يف مدنه الكربى، حيث يبدو أن األرس مل تعد قادرة لوحدها عىل مواجهة 

انعكاسات التغري القيمي والسلوكي لدى أطفاهلا. 

II- واقع التعايش القيمي بني املؤسسات املدرسية واملرتفقني 

قيميا  واقعا  خيلق  ما  وهو  جمتمعية،  اختالفات  من  تفرق  ما  بني  املدرسة  جتمع 
مدرسيا مركبا حيتاج كل املجهودات التي من شأهنا ضامن التعايش بني مكوناته. فكام 
أن هناك توافقا قيميا، هناك أيضا اختالف وتباعد قيمي قد يصعب عىل املدرسة أداء 
الرسالة الرتبوية املنوطة هبا. لذلك، يبدو مهام ومفيدا للفهم رصد واقع تعايش خمتلف 

الرشكاء يف املدرسة. 
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كيف يتعايش قيميا خمتلف الفاعلني والرشكاء يف الفضاء املدريس؟ ما هي القيم 
األكثر حضورا يف هذه العالقة؟ كيف يتم تدبري االختالف القيمي يف هذا اإلطار؟ وإىل 

أي حد يؤدي تفعيل القيم إىل حتقيق األهداف املشرتكة؟ 

يتعرض بعض املشاركني من األرسة التعليمية ملا يقومون به عىل صعيد تفعيل 
القيم، فيذكرون حرصهم الشديد عىل اإلخالص يف أداء الواجب املهني، وتضامنهم مع 
احلاالت املحتاجة للمساعدة باختالف أنواعها، والتي قد تكون مادية، أو عرب التطوع 
خارج أوقات العمل بإضافة حصص إضافية للمراجعة جمانا، األمر الذي يرتجم تفعيال 
رصحيا وعمليا لقيمة اإلنصاف اجتاه الفئات االجتامعية اهلشة، باإلضافة إىل إنشاء أندية 

تربوية موازية لتمرير بعض القيم األساسية.

كام يتم استحضار قيم التشاور مع آباء وأولياء التالميذ وقيمة املواطنة بام يالزمها 
واحرتام  آن،  يف  واملريب  املدرس  دور  وتقمص  الدروس،  أداء  يف  وتفان  إخالص  من 
حيث  اململكة  جهات  خمتلف  يف  حيصل  مثلام  للتالميذ،  واللغوية  الثقافية  اخلصوصية 

االختالف اللغوي-اإلثني والسوسيوالثقايف يبقى ملفتا.

وحسب أحد أطر التدريس بجهة العيون-الساقية احلمراء، يشكل إدراج مواد 
مقررات  يف  البدنية  والرتبية  الفنية،  والرتبية  اإلسالمية،  والرتبية  االجتامعيات،  مثل 
املدرسة العمومية فرصة ثمينة لتفعيل القيم وتنميتها بشكل جيد يف املدرسة وحميطها. 
والتطوع  التضحية،  قيم  تفعيل  بشيوع  العمومي  التعليم  مؤسسات  تتميز  وعموما 

والتضامن والتعاطف والتآزر. 

أما التفعيل القيمي من جهة املرتفقني ورشكاء املرفق التعليمي، بمن فيهم آباء 
فيعني  اجلامعة،  ومنتخبو  اإلعالمية،  واملؤسسات  اجلمعيات  وممثلو  التالميذ،  وأولياء 
بل  األطراف،  هؤالء  كل  ثقة  يعزز  أن  شأنه  من  ما  بكل  املدرسة  تقوم  أن  باألساس 
واملجتمع برمته، يف قدرهتا عىل أداء رسالتها عىل الوجه املنشود. ويعرب بعض املشاركني 

يف الدراسة عن االجتاهات التالية:
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اإلطار رقم: 7

القيم  عىل  الرتبية  خيص  فيام  العمومية  املدرسة  وخصوصا  املدرسة،  بمؤسسة  كبرية  ثقة  »لدينا 
الذين  املدرسني  يف  ثقة  لدي  ما  بقدر  مطلق  بشكل  املدرسة  يف  ثقة  لدي  »ليست  وتفعيلها...«؛ 

يقومون بالفعل الرتبوي؛ فثقتي يف هؤالء الفاعلني أكثر من ثقتي يف املدرسة كنظام«.

وبالنظر خلصوصية املرفق املدريس، فقد اقرتح املشاركون جمموعة من القيم التي 
اعتربوا أن من شأن تفعيلها أن يسفر عن تفعيل موازي لقيم عميقة مرتبطة هبا وتدور 

حوهلا، وتتحدد أساسا يف: 

- القيم-األم املقرتحة بالنسبة للمدرسة:

االحرتام - املواطنة - املساواة - التعاون - االعرتاف - حس الواجب -  التقدير - تكافؤ الفرص 
- املسؤولية - تقبل االختالف - التسامح.

تتولد  القيم  أن  شك  من  فام  -األم:  القيم  عن  واملعربة  العميقة  للقيم  وبالنسبة   -
عن بعضها البعض عند تفعيلها كام يف حالة تغييبها، وقد أجاب املشاركون بأن الكثري من 
القيم تتفرع عن القيمة األم التي قاموا بتحديدها يف البداية، وتتمثل أساسا يف قيم الكفاءة، 
الوعي  الثقة،  التعبري،  حرية  املسؤولية،  االستقاللية،  االختالف،  اجلدية،  االستحقاق، 
األطر  لدى  املسؤولية  حس  التضامن،  النوع،  مقاربة  احرتام  الكفاءة،  املساواة،  النقدي، 
احلوار،  األصالة،  الوطنية،  الرتبوية،  املناهج  نجاعة  التعليم،  جودة  واالدارية،  الرتبوية 
االنفتاح، التعاون، محاية البيئة، اإلبداع، املواطنة، اجلدية يف العمل، االجتهاد،  املسؤولية، 
احرتام حقوق اإلنسان، املبادرة، استحقاق املكانة االعتبارية ألطر التعليم، اجلدية، التضحية.

وكشفت االختيارات اخلاصة بمهنيي التعليم عن جمموعة من القيم املعربة عن 
القيمة -األم، ممثلة يف:

 املواطنة/ االحرتام/ التعددية/ احلس النقدي / التخليق/ التسامح/ العيش 
التخليق/  التنافسية/  املبادرة/  التواصل/  الفرص/ احلب/  بتكافؤ  املشرتك/ اإليامن 
اجلدية/ املسؤولية/ التقدير/ التآزر/ املحافظة/ املثابرة/ التعاون/ التطوع/ االنفتاح/ 

املبادرة.
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وتتحدد مربرات اقرتاح املشاركني للقيم املذكورة يف االعتبار املتصل بخصوصية 
مؤسسة املدرسة، ويف دواعي مرتبطة بالتقييم اخلاص باملشاركني لواقع أدائها املؤسيس. 
وبحكم أن املحيط املدريس امتداد للمحيط املجتمعي، فقد أكد مشاركون آخرون عىل 

مربر إضايف متمثل يف تكييف القيم املؤسسية مع القيم املحلية. 

وعن أنامط السلوك املتوقعة من تفعيل القيم املذكورة، أمجع املشاركون من مهنيي 
التعليم عىل أن تثمني قيمة ما واستدماجها يستوجب أن ينعكس عىل سلوك حاملها. 
فمثال، لو فحصنا قيمة مساواة النوع، سنجد أن من شأن تثمينها من طرف اآلباء أن 

ترتتب عنه جمموعة من السلوكيات الواقعية من قبيل:

- السامح للفتاة بالتمدرس يف خمتلف املستويات، وبكيفية متساوية مع بالذكور؛

هبا  حيظى  الذي  االحرتام  مقدار  بنفس  عملهن  وتقدير  األستاذات  احرتام   -
األساتذة الرجال؛

- تشجيع وتكريم األستاذات وتثمني كفاءهتن ومسامهاهتن املهنية؛

- تعزيز حرية البنت/ الفتاة يف اختاذ القرار أويف االختيار إسوة باإلبن/ الذكر؛

- احلرص عىل حقوق الفتيات وتفعيلها بنفس مقدار حقوق الذكور؛

- تشجيع البنت/ الفتاة من خالل مبادرات وحتفيزات بنفس قدر تشجيع اإلبن.

ويف هذا السياق، اعتربت فاعلة مجعوية بوجدة، »أنه ينبغي عىل الشخص الذي 
اإلبن  مع  ثانيا،  ويتعامل،  وبناته،  أبنائه  أمام  زوجته  أوال،  حيرتم،  أن  باملساواة،  يؤمن 

والبنت عىل قدم املساواة«. 

III- التفعيل القيمي يف املدرسة: مساهمات ومسؤوليات

سيتم يف هذا املحور التعريف بام يساهم به حميط املؤسسات املدرسية من أجل 
تفعيل أفضل للقيم هبا، باعتباره رشيكا وفاعال مؤثرا خالل تفاعله مع قضايا ومتطلبات 
التدبري اليومي للمرفق املدريس. وباملقابل، سيتم عرض جوانب املسؤولية التي تنسب 

إىل املحيط يف عدم تفعيل القيم الواجبة باملدرسة، أو يف إعاقة تفعيل أمثل هلا.
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1 - مساهمات املحيط يف تفعيل القيم باملدرسة

عدد املشاركون أوجه مسامهة رشكاء املدرسة يف تطوير أدائها من خالل العمل 
عىل التفعيل القيمي املطلوب يف نطاقها. وسنتعرف، يف ما ييل، عىل طبيعة هذا االنخراط 
يف  الفاعلني  خمتلف  بني  العالقات  عىل  ذلك  تأثري  وكيفية  املحليني،  للرشكاء  القيمي 

املدرسة، وكذا عىل مدى جتويد أداء املرفق املدريس. 

املدريس  احلقل  عن  املسؤولني  لدن  من  املبذولة  املجهودات  أن  يف  شك  ال 
بدون  املتمدرسة  الناشئة  لفائدة  للقيم  أمثل  تفعيل  يف  أهدافها  حتقق  أن  يمكن  ال 
السلوكي  بدعمهم  املواطنني  وكذلك  املحيل،  الشأن  يف  الفاعلني  خمتلف  مسامهة 
للرشكاء  القيمي  احلضور  هذا  طبيعة  فحص  يستوجب  ما  وهو  هلا،  واملعنوي 

للمدرسة. اخلارجيني 

باقي  املدين، ومعهم  التالميذ، واملجتمع  اآلباء وأولياء  تعامل ممثيل مجعيات  إن 
الرشكاء مع املرفق املدريس تؤطره جمموعة من القيم، يتجىل أبرزها يف االعرتاف الدائم 
والثابت باملدرسة »كفضاء قيمي بامتياز«. إن ضامن املؤسسة املدرسية حلقوق التالميذ 
وأولياءهم، والتزامها ببعض األولويات الرتبوية جتاههم، قد يساعد عىل تفعيلهم للقيم 
داخلها. ومن بني القيم التي تستثري حساسية خاصة لدى املواطنني، تلك التي ترتبط 
باحرتام أرسار احلياة اخلاصة للتالميذ. إذ بالرغم من بدء االشتغال عىل ذلك، هنالك 
اتفاق بني املشاركني بأن كثرة املتدخلني قد يؤدي أحيانا إىل املس بأرسار احلياة اخلاصة 
التعليمية واإلدارية  إفشائها بني األطر  للتالميذ. كام قد حيصل نفس الرضر من جراء 

أنفسهم. 

للفئات  بالنسبة  املدرسية عىل تفعيل قيمة اإلنصاف  أما مدى عمل املؤسسات 
االجتامعية اهلشة، فتم تسجيل إمجاع خمتلف املشاركني من ممثيل املؤسسات عىل أن هناك 
حرصا عىل التمييز اإلجيايب لصاحلها، ال سيام بمساعدهتا عىل جتاوز بعض العوائق التي 
قد حتول دون ارتياد التالميذ املنتمني هلا للمدرسة، أو بتخفيف آثار ظروف صعبة عىل 

نفسيتهم. 
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يف  املشاركون  رصح  النوع،  بمساواة  املغربية  املدرسة  التزام  مدى  وبخصوص 
مجيع اجلهات أن بعض املقررات والربامج الدراسية الزالت حتافظ وتروج لصور نمطية 
تكرس تفوق الولد عىل البنت، حيث تقدم البنت مساعدة دائمة لألم يف املطبخ، بينام 
يلعب الولد خارج املنزل أو يامرس أنشطة »ذكورية« مع أقرانه. وعىل صعيد العالقة 
أطر  لدى  جمتمعي  بوعي  مؤطرة  القيمة  هذه  أصبحت  التالميذ،  مع  البيداغوجية 
التدريس واملواطنني بصفة عامة، حيث يتم إبراز الكلفة االجتامعية واالقتصادية لذلك: 

اإلطار رقم: 8

»نجد يف بعض املناطق أن الفتاة عندما تصل إىل املستوى السادس ابتدائي، فإهنا ال تتمكن من إمتام 
دراستها، عكس الولد الذي يمكنه ذلك. فلام تكرب البنت وقد عاشت هذه التجربة، فإنه يصري من 
املؤكد أننا سنحصل عىل إنسانة ضعيفة، سواء يف شخصيتها أو يف أفكارها، وأهنا ستكون فقرية 
يف جيبها]...[. وإذا قمنا بتزوجيها وهي صغرية، فإهنا َستلد وهي صغرية، وستطلق وهي صغرية، 
وبالتايل عىل ماذا سنحصل؟ أكيد النتيجة هي فتاة يف الشارع. لذا، إذا حافظنا عىل قيمة املساواة، 

فإهنا ستعطينا احلب، والطمأنينة والعيش يف هناء، وأناس متكاملني يف أفكارهم]...[«.

2 - مسؤوليات الفاعل املؤسساتي واملواطن)ة( يف عدم تفعيل القيم 

نصيبهم  الفاعلني  لكل  صار  املدرسية،  احلياة  يف  للقيم  البالغة  لألمهية  بالنظر 
كل  املدريس،  باملرفق  القيم  تفعيل  بعدم  متعلق  تراخي  أو  إمهال  أي  يف  املسؤولية  من 
عىل  الوقوف  سيتم  املنظور،  هلذا  وفقا  وارتفاقيا.  مهنيا  به  عالقته  أو  تدخله  حدود  يف 
إىل  باإلضافة  املدرسية،  املؤسسة  القيم يف  تفعيل  دون  التي حتول  املوضوعية  املعيقات 

تلك التي ترتبط بالفاعل املؤسسايت واملواطنني. 

الدراسة،  يف  املشاركون  واجتاهاهتا  طبيعتها  عىل  اتفق  التي  التغريات  ظل  يف 
سواء منهم ممثلو املؤسسات املدرسية، أو باقي رشكاء الفضاء املدريس، طرحنا سؤاال 
لرصد معيقات االنخراط القيمي للطرفني يف تفعيل ما من شأنه اإلسهام قيميا يف الرقي 
املغربية  الثقافة  تربة  يف  منغرس  جمتمعي  كمرشوع  ومتلكه  املدريس  املرفق  بمردودية 

بروافدها ومكوناهتا املختلفة، ومنفتح، يف ذات اآلن، عىل القيم الكونية. 
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التساؤل بكيفية مركبة بني، من جهة، السعي إىل معرفة اجتاه ورأي  وقد صغنا 
كل طرف بخصوص التغريات التي من شأهنا اإلسهام يف تفعيل القيم مؤسسيا، ثم من 
جهة أخرى، التطلع إىل حتديد التغريات الواجبة يف سلوك املرتفقني حتى يصري التفعيل 

القيمي ميرسا. 

وانسجاما مع إمجاع املشاركني من كال الطرفني عىل أن القيمة- األم التي ينبغي 
القائمة كشفت  التجارب  الثقة، وأن  أن تسود يف املدرسة، ويكوهنا املجتمع عنها هي 
يف أحيان كثرية عن وجود أزمة ثقة، فإن خمتلف األجوبة املدىل هبا يف هذا الصدد، ومن 
يؤثر عليها  ما قد  الثقة ومتنيعها من كل  استعادة هذه  إىل  السعي  الطرفني، عربت عن 
باعتبارها  للمدرسة  الدائم  االستحضار  رضورة  عىل  التشديد  تم  لذلك،  وتبعا  سلبا. 

أكثر املرافق إسهاما يف صناعة كفاءات الوطن ومستقبل أفضل لألجيال الصاعدة. 

ولتحقيق تفعيل أمثل للقيم يف املدرسة، قدم املستجوبون املقرتحات التالية: 

يضاعفوا  أن  املركزي  املستوى  عىل  واملسؤولني  املدرسة  رشكاء  عىل  يتعني   -
تغيري  بمفرده  املواطن، ألنه ليس بمقدور األستاذ  املؤسسة لدى  لتغيري صورة  اجلهود 

التمثالت اخلارجية حوهلا.

- ينبغي أن حيرص املهنيون عىل االنضباط يف العمل والتقيد بالزمن املدريس، 
واحرتام املرتفقني من خالل تعزيز قيمة التواصل بشكل دائم بني األساتذة والتالميذ، 

وإدارة املؤسسة وآباء التالميذ.

- تعزيز املقاربة التشاركية يف اختاذ القرار، ومأسسة التشاور بني كل املتدخلني 
يف القطاع )إداريون، أساتذة، أولياء التالميذ، سلطات حملية، مجعيات املجتمع املدين(. 

مجيع  وكذلك  املدرسية  املؤسسة  يف  القيم  تفعيل  يف  الوالدين  انخراط  تيسري   -
عىل  يشجع  أال  املواطن  عىل  يتعني  املشاركني،  أحد  وبرأي  املدريس.  املحيط  رشكاء 
الغش، وال عىل تبخيس النجاح باالستحقاق، والتوقف عن الرتويج ألفكار سليبة عن 
يؤثر  فذلك  االجتامعي؛  التواصل  اليومي ويف وسائل  اخلطاب  واملدرسني يف  املدرسة 

سلبا عىل التالميذ، ويشجعهم عىل ممارسة قيم مضادة بني جدران املدرسة. 
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من  التعليمية  املؤسسة  احرتام  الستعادة  مستعجلة  عملية  تدابري  اختاذ  يتعني   -
ذلك  لتحقيق  الفرص  إتاحة  مع  مساعدهتم  بأمهية  وحتسيسهم  واألرس،  التالميذ  لدن 
داخل املؤسسة املدرسية ذاهتا. ومن رشوط حتقيق ذلك، تغيري سلوك األرس يف اجلوانب 

التالية:

- تفادي كل أشكال العنف املادي والرمزي يف حل اخلالفات الطارئة، خصوصا 
خالل االختبارات؛

ونصائح  معارف  من  يقدمه  ما  تثمني  خالل  من  التعليمي  الطاقم  احرتام   -
للتالميذ ولو يف ظل رصامة معقولة؛

- االهتامم أكثر بمساعدة األبناء عىل جتاوز الصعوبات التي تواجههم، وتتبعهم 
خارج الفصل ومواكبتهم تربويا انطالقا من مبدأ تقاسم املسؤولية بني األرس واملدرسة، 

مع ختصيص غالف زمني أكرب لذلك؛

- االنخراط يف املبادرات واألنشطة التواصلية والرتفيهية التي تنظمها املؤسسات 
التعليمية وتشجيع األبناء عىل متلكها، اقرتاحا وتنظيام؛

وأولياء  آباء  مجعيات  يف  ممثال  العمومية  للمدرسة  الكالسيكي  الرشيك  عىل   -
الطموحات  ذات  املزايدات  بعض  يف  والسقوط  صالحياته،  جتاوز  تفادي  التالميذ 
الشخصية التي تكون نتيجتها أحيانا تقويض كل اجلهود اإلدارية والبيداغوجية الرامية 
والبحث عن  بمبادرات،  القيام  أن جيتهد يف  يتعني  كام  التلميذ،  للحفاظ عىل مصلحة 

رشاكات نافعة للمؤسسة والتالميذ.

لقد كانت أجوبة املرتفقني بمثابة مطالب موجهة للطرف املؤسسايت، اإلداري 
إىل  املدريس  املرفق  عن  املسؤولني  انتباه  إثارة  ذلك  من  واملقصود  التعليمي.  ومعه 
معاناهتم مع املدرسة، وإىل ما تتميز به هذه األخرية من جوانب قصور حتد من جودة 

املردود املؤسسايت املدريس. ونعرض اآلن بعض مقرتحات ممثيل املرفق املدريس:

القيمي يف عالقة  املفعول  الداخلية ذات  للقوانني  احلازم  التطبيق  - العمل عىل 
املدرسة باآلباء، لكن مع نبذ األساليب السلطوية املفرطة يف تدبري املرفق اإلداري؛ 
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الفصل  داخل  خاصة  املدريس،  القرار  صناعة  يف  التالميذ  إرشاك  تعزيز    -
الدرايس؛ 

- اشرتاط النزاهة وكفاءة التواصل يف اختيار أطر التسيري والتدريس، مع العمل 
عىل تأهيلهم بشكل منتظم، ومتكينهم من رشوط وحتفيزات النجاح يف مهامهم؛ 

الواجبة  املهام  واحرتام  حي،  بضمري  واالشتغال  التضحية  يف  - االستمرار 
والتخصص التكويني املرجعي لألطر؛ 

للتالميذ- التكوين-املستمر لألطر واألسايس  املستمرة والرصامة يف  - املراقبة 
ممارسات  يف  وتكريسها  القيم  وتفعيل  العوملة،  وحتديات  يتناسب  بام  املناهج  وحتيني 

األطر اإلدارية والبيداغوجية؛

- ضامن انفتاح املؤسسة عىل حميطها، وإرساء آليات كفيلة لتفاعل قيمي متكامل 
يستجيب النتظارات كل األطراف؛

واالبتزاز  اجلشع  حمارصة  شأهنا  من  وحتفيزات  رقابية  آليات  وتفعيل  - إرساء 
املادي لبعض األطر املدمنني عىل الدروس اخلصوصية؛

- متكني وتشجيع املواطنني عىل املشاركة يف قرارات احلياة املدرسية، باإلضافة إىل 
ما تقوم به مجعيات آباء وأولياء التالميذ، وفك احتكارها واستفرادها بالقرار واالقرتاح 

يف ذلك. 

كام تم توجيه ما قد يبدو نقدا ذاتيا للمواطنني يف ما بينهم، خيص ما يتعني االلتزام 
به لتفعيل أفضل للقيم داخل املدرسة دعام جلهود خمتلف الفاعلني يف اجتاه جتويد أدائهم 

وحتسني مستوى التالميذ:

- عدم التمييز بني فئات التدريس عىل أساس أنظمتها األساسية، والتنقيص من 
قيمة مردودها، بل وأحيانا جترحيها واملس بكرامتها؛

االجتامعي-البيداغوجي  التقويم  عىل  للمدرسة  مساعدة  كل  إىل  - املبادرة 
للحاالت املعنية، والتعاون من أجل معاجلة مشاكل املرفق املدريس؛

ملجهوداهتا،  وتقديرا  بتضحياهتا  اعرتافا  التدريس  أطر  حتفيز  عىل  العمل    -
بمساواة بني األطر الرتبوية والتعليمية وانتصارا للكفاءة والعطاء النوعي؛
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- ربط عالقات تواصلية قوامها االحرتام جتاه املدرسة واإلدارة واألطر، مع عقد 
لقاءات دورية ومنتظمة تكفل ختويل املواطنني حق املواكبة وسلطة االقرتاح، وتضمن 

مشاركتهم يف التدبري املدريس؛ 

- التزام املواطن أن يكون أول مدافع عن سمعة املدرسة وسالمة أطرها ضد أية 
إساءة أو هتديد، ويبدأ ذلك بالتخلص من العدمية والنأي عن األحكام السلبية املسبقة 

التي قد متس استقرار املدرسة.

إن كل تفعيل قيمي للفاعل املؤسسايت واملواطن، حسب بعض املشاركني، يعود 
القيم  تفعيل  عدم  إىل  منهام  توجه  أي  أن  كام  هبا،  حييط  وما  األرسية  تنشئتهام  إىل  سببه 

املطلوبة داخل املدرسة، يرجع بنسبة كبرية إىل عوامل من خارج املدرسة. 

IV- املدرسة يف مواجهة التحديات القيمية

بعد عرض أهم مظاهر التفعيل وعدم التفعيل القيمي كام هي قائمة يف الفضاء 
املدريس، سواء من جانب املهنيني، أم من لدن املرتفقني باختالف مواقعهم وعالقتهم 
باملدرسة، بدا واضحا أن املرفق املدريس يواجه صعوبات عملية يف حتقيق تفعيل قيمي 
ذي تأثري إجيايب عىل أدائه. ويمثل الوعي بطبيعة تلك التحديات القيمية األرضية الصلبة 
التي يمكن عىل أساسها املسامهة يف بناء نموذج قيمي مدريس قابل للنقاش والتطوير. 

وهذا ما عمل املشاركون عىل اقرتاحه بناء عىل جتارهبم السابقة. 

1 - حدود الوعي بالرهان القيمي لدى املواطن 

منتسبيها  املدرسية، عند  باملؤسسات  املحدقة  التحديات  بنوعية  الوعي  يكشف 
كام لدى رشكائها املحليني، عن مبلغ استعدادهم ومستوى انخراطهم يف تفعيل القيم 
األولوية الكفيلة بتطوير املدرسة والتزامهم بذلك. بل إن الوعي هبذه التحديات يبقى 
بحد ذاته مؤرشا عىل مدى االهتامم بواقع ومستقبل املرفق املدريس. ويستند هذا الوعي 
اجلهات  خمتلف  من  املشاركني  لدى  أساسية  وقناعات  منطلقات  عىل  املواطن  القيمي 

املغربية، وتتحدد يف:

االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  أقوى  تبقى  العمومية،  وخاصة  املدرسة،  أن   -
باملجتمع املغريب؛ 
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- أن األرسة املغربية اليوم يمكن أن تستفيد، كام يمكن أن تترضر بام سيؤول إليه 
األداء املدريس يف السنوات القليلة القادمة. ويعني ذلك أنه من مصلحة األرسة، وأكثر 

من أي وقت مىض، بناء مدرسة مثمرة وفعالة تربويا؛

- رضورة تعزيز التواصل بني املدرسة واألرسة، وانخراط هذه األخرية عىل قدر 
اإلمكان يف حل املشاكل التي تواجهها املؤسسات التعليمية.

 إن ما تواجهه املؤسسات املدرسية من حتديات قيمية خيتلف مصدرها بني ما يأيت 
من تفاعالت داخلية، وما تفرضه حتوالت املحيط. لكنها تستدعي، مهام كان اختالف 
عىل  سواء  املدرسة،  عىل  املحتملة  السلبية  انعكاساهتا  لتجاوز  قيمية  يقظة  مصدرها، 

صعيد مردودية أدائها، أو امتداداهتا عىل باقي مكونات املجال العام.

ويف هذا اإلطار، أدىل املشاركون من ممثيل املرفق املدريس، وكذلك املواطنون ما 
بدا هلم أهنا حتديات أولوية يتعني مواجهتها ملا متثله من هتديد قيمي ألداء املدرسة. 

حتديات من داخل املدرسة 
تتمثل أكرب التحديات القيمية املتعني مواجهتها يف ما ييل:

- حتدي توافر رشوط التواصل البناء: بني خمتلف الفاعلني يف الفضاء املدريس، 
ذلك أن غياب التواصل املفيد واحلوار املمأسس حيول دون جتاوز كل التحديات التي 

تعرتض جتويد أداء املرفق املدريس؛

فسح  خالل  من  املهنيني  بني  سواء  واملشاركة:  اإلرشاك  قيم  تفعيل  - حتدي 
وكذلك  تنفيذه،  صيغ  اقرتاح  يف  أو  القرار  اختاذ  يف  للمشاركة  أمامهم  كامال  املجال 
بالنسبة للتالميذ، حيث ال يرتك هلم سوى االنضباط واملطالبة بااللتزام بالقرار اإلداري 

املدريس؛ 

وما تفيض  الواقع اخلارجي:  املدرسية مع ممارسات  القيم  تصادم  - حتدي تدبري 
إليه من توترات واضطراب لدى التالميذ، حيثام يستقبلون نظاما قيميا مدرسيا مفارقا 
مفعول  أي  أيضا  يعطل  قد  ما  العام،  الفضاء  يف  أم  األرسة  يف  سواء  اخلارجي  للواقع 
للقيم امللقنة عىل سلوك التالميذ وحيرصه بني جدران املدرسة. وهذا ما عرب عنه أحد 
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أن  ورغم  واحلداثية]...[.  التقليدية  القيم  بني  ما  تضارب  »يوجد  بالقول:  املهنيني 
إذ ال  تظل خيالية،  القيم  أن هذه  إال  القيم،  ترسيخ  أجل  تعمل من  التعليمية  املؤسسة 
تتامشى مع ما جيده التلميذ يف أرسته، وال مع ما يراه يف اإلعالم ويلمسه يف حياته اليومية. 
ونتيجة لذلك، صارت بعض القيم ختتفي أمام عجز األستاذ عن أن يستعيدها لوحده، 
بل شوهت حتى صورة األستاذ ذاهتا. وما مل تستعاد الصورة اإلجيابية لألستاذ وهيبته، 

فلن يكون هناك أي تفعيل للقيم يف املدرسة«؛

االعتباري  للوضع  مسؤول  متثيل  عىل  بالعمل  املسؤولية:  قيمة  تفعيل  - حتدي 
واملكانة االجتامعية والرمزية ملهنة التعليم يف املجتمع املغريب، باعتبارها مهنة تربوية أكثر 

منها جمرد عمل يف الوظيفة العمومية؛

- حتدي توحيد اخلطاب القيمي املدريس: وتوحيد آليات وصيغ أجرأته ميدانيا. 
فصعوبة التطبيق التام للقيم يف املدرسة تعود إىل االختالف احلاصل يف استيعاب وفهم 
تلك القيم من طرف الفاعلني املدرسيني، ويف تباين أولوياهتا بحسب إيديولوجيا األطر 

املكلفة بتفعيلها؛

املغريب  الراهن  معطيات  مع  متوافق  مدريس  قيمي  منهاج  اعتامد  - حتدي 
القيمية،  الثوابت  فيها  بام  الكربى  املجتمعية  االختيارات  ويعكس  وخصوصياته: 

وااللتزام بتوحيده بني مدارس القطاعني العام واخلاص.

حتديات من خارج املدرسة 
حيدث  ملا  القوي  التأثري  حول  الدراسة  يف  املشاركني  إجابات  تالقت  عموما، 
خارج املدرسة عىل ما حيدث داخلها، حيث يكمن الغذاء القيمي األسايس، بل واإلطار 
املعياري، ملا يسود يف املدرسة من ممارسات قيمية. لقد صار الفضاء االجتامعي اخلارجي 
املدرسة.  إىل  معهم  التالميذ  حيملها  التي  املضادة،  القيم  أو  القيم،  من  للعديد  منبعا 
لكن،  قيميا«.  ومضطربا  »ملوثا  املشاركون  اعتربه  اجتامعي  بوسط  هنا  األمر  ويتعلق 
ووسائل  واألقران،  باللعب  املرتبطة  اجلذابة  والعالقات  اآلليات  من  جمموعة  بحكم 

الرتفيه... صاروا يستجيبون هلذه »القيم« اخلارجية أكثر مما يستجيبون للقيم املدرسية.
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بل يمكن أن حيصل انفصام قيمي لدى التالميذ حينام يتعلمون قيام أساسية يف 
وطلب  وتشجيع  وبمباركة  يناقضها،  ما  اخلارجي  الواقع  يف  يصادفون  بينام  املدرسة، 
جمتمعي هلا. ويف هذا الصدد، رصحت إحدى املشاركات أن »التالميذ أصبحوا يدافعون 
عن بعض القيم املضادة وكأهنا رشعية، كالغش يف االمتحان، مثال«. ويدعم هذا الرأي 
احلق، ولكن  بمفهوم  لدهيم وعي  »التالميذ  أن:  آخر من  إليه كذلك مشارك  ما ذهب 
مفهوم الواجب غائب، فهم يتكلمون عن حقوقهم وجيهلون واجباهتم وال يتحملون 

مسؤولياهتم«.

وتتمثل أهم التحديات اخلارجية يف:

 - حتدي عدم تكامل الدور الرتبوي للوالدين مع الدور الرتبوي للمدرسة: ختيل 
قادرة عىل  املدرسة وحدها  أن  منها  اعتقادا  الرتبوي،  بواجبها  القيام  بعض األرس عن 
ذلك، يغيب أو يضعف اجلانب الرتبوي لدى األبناء. ومن جراء هذه االستقالة، نرى 
الصدمة  خطاب  حيرض  وحينها  رمزيا.  أو  ماديا  أبويه،  حتى  أو  أستاذه  يعنف  التلميذ 
ما  حول  التساؤل  الواجهة  إىل  ويعود  واألرسة،  املدرسة  مؤسستي  بني  املضاد  واللوم 
إذا كان دور األرسة ينحرص يف توفري الرشوط االقتصادية للعيش، أو يمتد إىل الرتبية 

القيمية باعتبارها استثامرا ثمينا يف أجيال الغد؛

كام  مصادره  تتعدد  والذي  املمنهجني:  والتعنيف  اإلساءات  مواجهة  حتدي   -
الرتويج  باعتامد  وسياسيا،  إعالميا  وأطرها،  املدرسة  تستهدف  التي  رهاناته  ختتلف 
لبعض االحداث املعزولة والدخيلة عىل املامرسات املدرسية الفضىل القائمة، وجعلها 
منصات للرتاشق والتكسب الضيق عىل حساب كرامة وتضحيات الفاعلني يف املرفق 

املدريس، وبشكل أكرب بالوسط القروي، حيث هشاشة رشوط العمل؛ 

- حتدي املواءمة مع اخلصوصيات الثقافية املحلية: إضافة إىل التحديات اخلارجية 
املحلية، الثقافية واجلغرافية أساسا، تفرض اخلصوصيات السوسيولسانية املحلية عبئا/

مسؤولية إضافية عىل عاتق أطر التدريس، خاصة يف اجلانب التواصيل.
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خالصة 

مكن االستطالع املستفيض للمعارف واالجتاهات واالنتظارات القيمية القائمة 
لدى املغاربة بمختلف مواقعهم وعالقتهم باملرفق املدريس من التعرف عىل واقع احلياة 
املدرسية املغربية من جانبها القيمي، حيث وباإلضافة إىل املعطيات التشخيصية حول 
متحورت  السابقة،  العقود  جتارب  عرب  املدرسة  شهدهتا  التي  القيمية  التغريات  أبرز 
إفادات املشاركني حول أسباب ورشوط تفعيل أو عدم تفعيل القيم، األمر الذي ساعد 
عىل تبني انعكاسها عىل األداء املؤسسايت للمدرسة بالسلب كام باإلجياب. كام أوضح 
أيضا أمهية االعتامد عىل القيم واستثامرها من أجل تطوير وجتويد املدرسة السيام يف ظل 
التحديات واالنتظارات املتعددة املعرب عنها، والتي يتوجب أن حتظى باالعتبار الالزم 

لتوفري رشوط تفعيلها. 

للقيم  منتجة  اعتبارها  يف  واملتجلية  للمدرسة  بالنسبة  القيمية  اخلصوصية  إن 
أكثر منها جمرد فضاء عمومي لترصيفها، خيول هلا جدارة وامتياز قيادة املرشوع القيمي 
عملها  خالل  من  العمومية،  املرافق  لباقي  املؤسسايت  األداء  سيؤطر  الذي  املجتمعي 
التنشئوي األسايس واملستمر، وخارجيا بتمكني باقي رشكاء املحيط املدريس من متلك 
خطوات  خمتلف  يف  النخراطهم  الفرص  وإتاحة  املجتمعي  القيمي  املرشوع  رهانات 

أجرأته مؤسساتيا وجمتمعيا.

املوضوعية  الرشوط  بإعداد  تقوم  أن  الوصية  الوزارة  من  املواطنون  وينتظر 
أو  مرحاض،  غياب  يف  النظافة  قيمة  تطلب  أن  يمكن  فال  القيم.  لتفعيل  الرضورية 
قيمة اللياقة البدنية يف ظل غياب مساحات ملامرسة الرياضة. وال يمكن أن يطلب من 
متعددة، ويف  التدريس يف مستويات  عليه  يفرض  بينام  املهمة،  نفس هذه  أداء  املدرس 
أقسام مكتظة، ومع غياب الرشوط والوسائل املساعدة. إن تفعيل القيم يقتيض إعادة 

النظر يف مثل هذه األوضاع وتصحيحها. 

نكت  موضوع  أصبح  بل  تدنت،  ومكانته  شوهت  قد  املدرس  صورة  إن  ثم 
القيم  أنه من رشوط تفعيل  نعترب  لذا،  التالميذ !  حتكى داخل األرس وعىل مسمع من 
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يف املدرسة، تصحيح صورة األستاذ واستعادة ما كانت متثله من قدوة، وحتظى به من 
توقري واحرتام. ألن القيم ال مترر بالدرس النظري املجرد، وإنام أساسا عرب ترصيفها يف 

املقررات الدراسية، وما يقدمه األستاذ أمام التالميذ من سلوك وقدوة حسنة. 

بام  اهلوية  روافد  يف  وتعدد  ثقايف  تنوع  من  املغريب  املجتمع  به  يتميز  ملا  وبالنظر 
اإلفريقية  وروافدها  حسانية،  صحراوية  أمازيغية  إسالمية  عربية  مكونات  من  فيها 
واألندلسية والعربية واملتوسطية، يبدو منطقيا أن يقرتح املشاركون يف الدراسة اختيار 
جمموعة من القيم تكون بمثابة النواة األساسية التي يتعني أن تصري مشرتكة ومتقاسمة 
والتعلق  للوطن  االنتامء  لتقوية  بالنسبة  املغربية، ألمهيتها  التعليمية  املؤسسات  بني كل 
كي  اجلهويني  للمسؤولني  احلرية  من  هامش  ترك  مع  مواطنيه،  هوية  وتعزيز  بثوابته 
أو مشرتكة مع بعض اجلهات  بمدارس اجلهة،  القيم خاصة  نسبة حمدودة من  خيتاروا 
األخرى، تشكل، يف نظرهم، امتدادا وجتسيدا ألعراف اجلهة، وتقاليدها وخصوصياهتا 
القائمة بني  إلغاء االختالفات  القيمية  بالقواسم  املقصود  الثقافية واالجتامعية. وليس 
وقبول  التسامح،  نقرتحها،  التي  املشرتكة  القيم  ضمن  من  ألنه  واجلامعات،  األفراد 

االختالف، والتعايش، واالحرتام، والتعددية. 

ومن بني األولويات املعرب عنها كذلك، النظر يف مدى وجود انسجام قيمي بني 
خمتلف الكتب املدرسية املقررة من لدن الوزارة الوصية، واملناهج املعتمدة يف التدريس 
ويف  الفرنسية،  مادة  القيم يف  نفس  يتلقى حاليا  ال  التلميذ  أن  ذلك  ألخرى.  مادة  من 
من  حالة  يف  ذلك  بسبب  فيظل  العربية.  واللغة  اإلسالمية  الرتبية  مثل  األخرى  املواد 
التيه واحلرية، خاصة وأن هنالك تأثريات قيمية أخرى متارس عليه يف األرسة والشارع 
أدنى من »االنسجام  السعي صوب حد  تعقيد  تزيد يف  والشبكات االجتامعية، والتي 
القيمي«. لذا، يتعني احلسم يف القيم التي يتعني وضعها يف الصدارة، والنموذج املجتمعي 
الذي نريده، ونموذج التلميذ الذي نسعى إىل أن يكون من خمرجات التنشئة املدرسية. 

ينتظر كذلك من املدرسة أن تعتمد الشفافية يف تدبري أوراق االمتحان والنقط 
أسامء  عن  واإلعالن  القاعات  وتشوير  االقتضاء،  عند  اآلباء  إشارة  رهن  بوضعها 
املايل  التسيري  يف  الشفافية  إىل  وصوال  يتواصلون،  من  مع  اآلباء  يعلم  حتى  املوظفني 

واإلداري، وتفعيل املحاسبة. 
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املعمول هبا، ومنها  البيداغوجيات  النظر يف  يعاد  أن  وينتظر مشاركون آخرون 
إدماج قيمة اللعب الرتبوية باملدارس، واألنشطة الرتبوية املوازية التي مترر للتالميذ قيم 
املشاركة، واملنافسة الرشيفة، واملجهود اجلامعي، ال سيام بالتعليم االبتدائي. فاألطفال 
الصغار يف حاجة ألن حيبوا املدرسة. ولن يتأتى ذلك إال عن طريق اللعب واألنشطة 
املوازية للدروس، واستمتاع األطفال بحقوقهم داخل املدرسة، وعىل رأسها احلق يف 
اللعب. خصوصا وأننا اليوم أصبحنا نشجع بقوة تسجيل األطفال الصغار بالتعليم ما 

قبل املدريس. فمن شأن هذا االختيار أن يعيد للمدرسة بعدها اإلنساين.





التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة اإلعالم
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مقدمة

 يمثل اإلعالم قضية جمتمعية عامة تستأثر بأمهية بالغة لدى املوطنني واملواطنات 
الدراسة، حيث  واملشاركات يف  املشاركني  إجابات  تعكسه  ما  ذلك  املغريب.  باملجتمع 
لوحظ كثافة وغنى املعطيات واملعلومات ذات الصلة باملؤسسة اإلعالمية. وضمن هذا 
السياق، نشري إىل أننا مل نلحظ اختالفات وفروق كبرية بني املجاالت البحثية اخلمسة يف 
تفاعلها مع حمور اإلعالم والتفكري يف القضايا املتصلة به، حيث إن ما حصل من اتفاق 
بخصوصه يفوق ما تم تسجيله من اختالف. وإذا كان هنالك من استثناءات مسجلة، 
هبذا الشأن، فإهنا ال تعدو كوهنا خصوصيات بسيطة ال تؤثر كثريا يف االجتاه العام. فقد 
)حضور  املجايل  البعد  ذات  البسيطة  االختالفات  بعض  املثال،  سبيل  عىل  لوحظت، 
اجتاهات  باختالف  املتعلقة  تلك  أو  اإلعالم(،  يف  واحلرضي  القروي  املجتمع  قضايا 
يف  املفضلة  القيم  ببعض  األمر  يتعلق  ملا  خاصة  السن،  كبار  لدى  يوازهيا  عام  الشباب 
وسائل اإلعالم، أوبصورة املرأة يف وسائل اإلعالم من وجهة نظر الرجال والنساء. غري 
أنه، بدا واضحا عىل العموم، أن تطابق وجهات النظر واتفاق اآلراء يمثل أهم خاصية 

ميزت تناول املشاركني للتفعيل املؤسسايت للقيم يف وسائل اإلعالم.

I- التفعيل القيمي يف اإلعالم: تغيرات ومكتسبات

 يتفق املشاركون يف البحث عىل أن اإلعالم قد شهد تغريات عميقة عىل مستوى 
قيمي  تغري  أهم  ولعل  يبثها.  أضحى  التي  القيمية  املضامني  يف  وكذا  وأدواره  وظائفه 
يمكن تسجيله يف هذا الشأن، ذاك الذي يتمثل يف بروز أوسع لقيم االنفتاح والتعددية 
واللغوية  الثقافية  اخلصوصيات  عن  املتزايد  التعبري  يف  جتلياهتا  أبرز  جتد  صارت  التي 

للمغاربة.

ويتفق أغلب املهنيني اإلعالميني، يف القطاعني العام واخلاص، ذكورا وإناثا، عىل 
أن اإلعالم يواجه حتديات قيمية مل يألفها من قبل، سواء من خالل املنافسة التي يفرضها 
التطور املتسارع لإلعالم اجلديد )املواقع االلكرتونية، املؤثرون عىل قنوات اليوتوب...

الخ.(، أو من خالل املنتوج الذي يطلبه املشاهد ويتفاعل معه بإجيابية.
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اإلعالم  مهنيو  يقر  باملغرب،  اإلعالم  شهدها  التي  للتغريات  رصدهم  ويف 
العمومي ممن شاركوا يف الدراسة، عىل أن دورهم يف التأثري عىل املتلقي قد تقلص قياسا 
خارجية  إعالمية  مقاوالت  لربوز  نظرهم،  يف  ذلك،  ويعود  السابق.  يف  عليه  كان  بام 
تستقطب نسب مشاهدة عالية، وهو ما أثر عىل املتلقي-املشاهد-املغريب. ويرى الكثري 
منهم أن رسالة الفاعل اإلعالمي العمومي يف نرش القيم األساسية قد تراجعت، كام أن 
بعضا من خطابه أضحى مفارقا للواقع. لذلك، يرى كاتب وإعالمي بمدينة مكناس 
أنه »ينبغي عىل اإلعالم أن يتفادى هذا االغرتاب، وأن يساير بشكل مواز تطور املجتمع 
املغريب، من خالل إيالء أمهية أكرب جلوانب الثقافة واهلوية والرتاث واحلضارة والتاريخ«، 

أي ما يمثل خصوصية املغاربة وتفردهم.

مهنيون  يقر  باإلعالم،  اخلاصة  واألولويات  القيمية  باالهتاممات  يتعلق  ما  ويف 
الفاعلون يف  أصبح  بحيث  االهتاممات،  تغريات عميقة مست هذه  بوجود  إعالميون 
الوصالت  عن  النامجة  واألرباح  املشاهدة  نسب  ارتفاع  عىل  حرصا  أكثر  املجال  هذا 
اإلشهارية، منهم عىل املضامني القيمية ملا يتم بثه. لذا، ينتظرون أن يويل اإلعالم اهتامما 
لكل  التطرق  يف  عنهم  الرقابة  وترفع  اإلعالميني  أمام  املجال  يفسح  وأن  بالقيم،  أكرب 
التي هتم  القضايا  الديموقراطية وبعض  نذكر من ضمنها  املواطن،  التي هتم  املواضيع 

الفئات االجتامعية األقل حظا. 

وبخصوص مدى احرتام اخلصوصيات القيمية املحلية، يالحظ أنه مع التطور 
يف  اهلويايت  البعد  استحضار  إعادة  امللح  من  أصبح  الدويل،  الصعيد  عىل  اإلعالمي 
اخلطاب اإلعالمي، وكذلك املصداقية والنزاهة والشفافية. يضاف إىل ذلك، وجوب 
الصدق  قيم  أبرزها،  ومن  اإلعالمي،  العمل  جوهر  تشكل  أساسية  قيم  حضور 
ويف  السياسية.  الربامج  يف  خصوصا  بالواجب،  واإلحساس  وااللتزام  والعقالنية 
سياق التشديد عىل اخلصوصية املحلية، أكد أحد املرتفقني، عىل أن »اإلعالم السمعي-
البرصي املغريب]...[ ال يويل ما يكفي من األمهية لقيم املغاربة، وهذا ما يتضح من خالل 

األفالم واملسلسالت املعروضة عىل الشاشات«.

ويتالقى عدد من املواطنني يف التأكيد عىل أنه بقدر ما يتم االبتعاد عن التطرق 
وتصفية  األشخاص  »بفضائح«  االهتامم  يتم  ما  بقدر  األساسية،  املجتمع  لقضايا 
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احلسابات، واخلوض يف احلياة اخلاصة لألفراد، بحيث صار االهتامم منصبا باألساس 
عىل األحداث التي ستسهم يف رفع نسب املشاهدة. األمر الذي أسهم يف جعل الدخالء 
هييمنون عىل املجال اإلعالمي، إما باعتبارهم »إعالميني مزيفني«، أو بوصفهم من فئة 

املؤثرين. ومثل هذه االنزالقات اإلعالمية حتصل أساسا يف الفضاء الرقمي. 

واملرتفقني:  اإلعالمية  املؤسسة  بني  القيمي  التفاعل   -II

تأثيرات متبادلة

 يكشف التفاعل بني اإلعالم واملواطن عن وعي من خمتلف األطراف بام ينبغي 
وقضايا.  أولويات  من  عليه  الرتكيز  يفرتض  وما  اإلعالمي  اخلطاب  عليه  يكون  أن 
ويعكس النقاش الدائر بني خمتلف الفاعلني يف إنتاج املادة اإلعالمية وعيا أكرب لدهيم 

باملنزلقات واالختالالت التي يقع فيها اخلطاب اإلعالمي. 

تتجاوزهم  إكراهات  هنالك  أن  القطاع  يف  املهنيني  آراء  خالل  من  والواضح 
ويف  االستمرارية.  ضامن  أجل  من  خاصا،  ومنتوجا  خاصا  إيقاعا  عليهم  وتفرض 
املشاهد،  للمتلقي-  يقدمونه  مما  كثري  عن  رضاهم  بعدم  هؤالء  فيه  يقر  الذي  الوقت 
فإهنم حيملونه جزءا من املسؤولية يف ما يعرض. ويشددون عىل أمهية أن يعزز املواطن، 
اهلادفة والرفع من  املواد  ملا يعرض من خالل اختيار  القيم األساسية بمراقبته  بدوره، 
نسبة مشاهدهتا.فكام يرى أحد املرتفقني باألقاليم الصحراوية املغربية: »عىل كل مشاهد 
ومستمع التمييز، وانتقاء ما يشاهد عرب االبتعاد عن التفاهة والتوجه نحو ما يثري القيم 
واألخالق واملبادئ والكرامة«. ويقيم مقارنة بني ما يعتربه هادفا وما ليس كذلك، عرب 
إبان احلجر الصحي،  الدعم  النظر يف دروس  أمعنا  لو  فيقول: »مثال،  املشاهدة،  نسب 
سنجد أن عدد املشاهدات أقل مقارنة باملسلسالت الرتكية. إذن، نحن مسؤولون عن 
توجه دعم التفاهة، إذ عند رفع نسب املشاهدة من صنف تافه يتالحق مسلسل التفاهة 

املعروض بدرجة أعىل«.

القيم  القطاع عن أمهية مراعاة جمموعة من  املهنيني يف  نظر   وتكشف وجهات 
والشفافية  املهنة  أخالقيات  احرتام  قيم  وأمهها:  اإلعالم،  رسالة  تؤطر  أن  ينبغي  التي 
والتفاهة  االبتذال  والثقة، وحماربة  واألمانة  والتحري  والواقعية  والصدق  واملسؤولية 

وزرع التضامن وترسيخ قيمة العدالة والديمقراطية.
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ويعرتف مهنيو اإلعالم بحجم التأثري الذي يامرسه هذا األخري، أو يفرتض أن 
يامرسه عىل املشاهد. إذ بالنظر للدور املنوط به يف تأطري املواطنني، يفرتض فيه مترير قيم 
التسامح واحلب والديمقراطية واملساواة، عرب براجمه، ثم من خالل  أساسية من قبيل 

نقل نامذج عرب االنفتاح عىل أمثلة جهوية وعاملية.

وحيرص معظم املشاركني يف الدراسة عىل رضورة أن يتحىل اخلطاب اإلعالمي 
املتبادل  فبذلك، يمكن حتقيق االحرتام  املهنة.  الواقعية واحرتام أخالقيات  بقسط من 
املواطن. لقد صار اإلعالميون يدركون قدرة املشاهد عىل تقييم ما يقدم له  بينه وبني 
من برامج ورسائل. لذا، قد يتدنى منسوب الثقة يف املؤسسة اإلعالمية لو حاد فاعلوها 
عن القيم التي ينتظر املواطن حضورها يف اإلعالم. كام صاروا يعون حجم الرقابة التي 
يمكن أن يامرسها املشاهد من خالل خفض متابعته للامدة اإلعالمية املقدمة. فمجتمع 
كل  يملك  أنفسهم،  اإلعالميون  بذلك  يقر  كام  جدا،  ذكي  جيل  أمام  نفسه  جيد  اليوم 

الرشوط التي متّكنه من كشف زيف اخلرب من صحته. 

األجيال،  تنشئة  يف  مسامها  يظل  أن  إىل  تقوده  باإلعالم  املنوطة  األدوار  إن 
منه  الذي جيعل  بالشكل  املوازية يف رسائله  الرتبية  قيم  تعزيز  العمل عىل  يستدعي  مما 
مؤسسة فاعلة ومكملة ألدوار األرسة واملدرسة. خاصة وأن اإلصالح الرتبوي حاليا 
يتناول القيم كمدخل من املداخل الكربى للمنهج الدرايس. ويف هذا الشأن بالذات، 
ينشدها  التي  اإلصالحات  خمتلف  تيسري  يف  مساعدة  قناة  اإلعالم  يكون  أن  يمكن 
املجتمع وتعمل من أجلها باقي املؤسسات. وال يمكن أن يتأتى ذلك، يف نظر املهنيني، 
ما مل حيرتم الصحفي، قبل كل شئ، أخالقيات املهنة ويتجنب ما يتناىف وقيم املصداقية 
يف نقل اخلرب، مصداقية يربط كثري من اإلعالميني بني حتققها عىل أرض الواقع وبني دور 
الوساطة التي يتعني عىل اإلعالمي أن يلعبه يف العالقة بني مؤسسات الدولة واملواطنني، 

وذلك عرب إيصال املعلومة واخلرب للمواطن باملواصفات القيمية املطلوبة. 

الوساطة، لن ينجحا  بالذكر، أن حتقيق قيم املصداقية ولعب دور  ومن اجلدير 
من دون تعزيز قيم الشفافية والشعور بمسؤولية الفاعل اإلعالمي يف ما ينتج من مادة 
باملهنية، وأن يتجنب االنحياز جلهات  ينتظر منه أن يتصف  املنطلق،  موجهة. من هذا 
معينة عىل حساب أخرى، مع حرصه املتواصل عىل إبعاد كل املنطلقات اإليديولوجية 
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يف تقديم اخلرب أو املنتوج اإلعالمي بكيفية عامة. فإحدى أهم القيم األساسية التي يمكن 
أن تضمن مصداقية ما ينتج وما يقدم للمشاهد، من جهة، ونجاح املؤسسة اإلعالمية، 
احلياد اإلجيايب يف عالقة اإلعالم بمختلف  قيمة  يتجىل يف حتقيق  إنام  من جهة أخرى، 
ينبه  العرائش  بمدينة  املشاركني  أحد  ما جعل  والسياسيني، وهذا  االجتامعيني  الفرقاء 
فمن  اإلعالمي.  العمل  يف  أساسية  قيمة  باعتبارها  االستقاللية  قيمة  ترسيخ  أمهية  إىل 
فمن شأن هذا  لإلعالم«.  بالنسبة  جدا  مهام  االستقاللية  حتقيق  سيكون   « وجهة نظره، 
انطالقا  املواطن،  األمر أن يعزز عمل اإلعالمي ويسهل مهامه يف تقريب احلقيقة من 
من احلرص الدائم عىل التحري بخصوص مصادر اخلرب، ومصداقية ما ينقل، واألمانة 
يف نقله، ومراعاة »االنعكاسية«، أي انعكاسية الواقع يف كل ما يقدم من برامج وأخبار، 

وانعكاسية اخلرب والربامج املقدمة ووقعها عىل املشاهد.

وارتباطا هبذه امليزة األخرية، يتعني عىل اإلعالم أن يكون مرآة للمجتمع وعاكسا 
الواقع بكل  املهني أن يعكس هذا  للواقع. لذلك، عىل املؤسسة اإلعالمية أو املامرس 
تفاصيله من دون تضخيم أو هتويل أو جتني، مع إيالء االهتامم الكايف لقضايا املجتمع 
ومشاغل املواطنني. والسبيل الوحيد لذلك، إنام يتجىل يف وضع ميثاق قيم تتضمن ما 
يف  النزاهة  قيمة  إليه سلفا، باإلضافة إىل تعزيز قيم أخرى، ويف مقدمتها  متت اإلشارة 

نقل األخبار.

إن غياب القيم السالفة الذكر يف املؤسسة اإلعالمية يشكل عامال كابحا لكل 
الفاعلون فيها، ويضعف ثقة املشاهدين. وهذا ما يستشف من  جهد يمكن أن يبذله 
املواد  بعض  جتاه  حتفظهم  خيفوا  مل  الذين  اإلعالمية،  للامدة  املستهلكني  من  كثري  آراء 
اإلعالمية، حيث يلتقي االجتاه العام للمشاركني يف توجيه النقد للمؤسسة اإلعالمية 
عىل كل ما تقدمه. ويربر عدد من هؤالء نظرهتم تلك بغياب القيم األساسية التي من 
املفرتض أن تؤطر اخلطاب اإلعالمي )قيم اجلودة، حتسني الذوق، املساواة، الثقة...

دائام  يروج ملواد ومضامني ال تستجيب  الخ(. فقد غدا اإلعالم، من وجهة نظرهم، 
الهتاممات املواطن. 

عالقته  يف  اإلعالم  جتابه  التي  التحديات  حجم  املهنيون  كام  املواطنون  ويعي 
بتعزيز القيم. ولذلك، يرصون مجيعا عىل رضورة انخراط املواطن يف تعزيز قيم يروهنا 
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أساسية. يف هذا السياق، خيتار أغلب املهنيني املشاركني يف الدراسة قيمة الثقة باعتبارها 
التحيل هبا يف عالقته باملؤسسة اإلعالمية. ويربط بعض  ينبغي للمواطن  قيمة مركزية 
املهنيني بني هذه القيمة وقيمة النقد البناء، حيث يتعني عىل املواطن أن يعزز من قيمة 
النقد إزاء ما يقدمه اإلعالم، ويقّيمه بمعايريه اخلاصة، وأال يتحول إىل جمرد مستهلك 

سلبي يقبل وهيضم كل ما ينرش أو يذاع. 

خيرجون  ال  املواطنني  فإن  البناء،  والنقد  الثقة  عىل  يشددون  املهنيون  كان  وإذا 
انطالقا  اإلعالم  عىل  احلكم  أمهية  عىل  منهم  مهم  عدد  يؤكد  حيث  اإلطار،  هذا  عن 
من حمتوى ما يقدمه وما حتمله رسائله من قيم. ألن هذا املسعى يمكن أن يساهم يف 
جتويد املنتوج اإلعالمي، كام تعتقد إحدى املشاركات، حيث يقتيض األمر أن يتعامل 
املواطن مع اإلعالم بمنطق الدعم واملحاسبة يف الوقت نفسه، بدعمه يف جانبه اإلجيايب 

ومقاطعته يف حالة نرشه مضامني ال تلتزم بخصوصيات املجتمع املغريب. 

إن املشاهد، كام جيمع عىل ذلك املشاركون يف الدراسة بجميع توجهاهتم، يتحمل 
قسطا هاما من املسؤولية يف جتويد املنتوج، بحيث يمثل الطرف الوحيد الذي يستطيع 
التحكم يف اإلعالم بوصفه متلقيا ومستهلكا. فإقباله عىل منتوج إعالمي ما يساهم يف 
ضامن استمراره ونجاحه، بينام عزوفه عنه قد يكبح تطوره ويؤدي إىل تراجعه يف سوق 

اإلعالم.

التوجيه  يف  سلطته  ممارسة  مسؤولية  حتمل  املواطن  من  املطلوب  فإن  لذا، 
األفضل.  املجتمع وتغيريه نحو  لتطوير  قناة هامة  بوصفه  والنظر لإلعالم  واالختيار، 
املجتمعات  يف  املوازية  والرتبية  االجتامعية  للتنشئة  مؤسسة  يمثل  اإلعالم  فامدام 
إحدى  ترى  كام  آن،  يف  واملجتمع  الدولة  عىل  الرقابة  متارس  رابعة  وسلطة  املعارصة، 
األخري  هذا  من  تقتيض  املواطن،  وبني  بينه  العالقة  فإن  مكناس،  بمدينة  اإلعالميات 
هلا  املوكول  املؤسسات  املجتمع وتوجيه  تنمية  باإلعالم يف  املنوط  الدور  إدراك طبيعة 
اإلعالم  دور  تثمني  خالل  من  إال  يستقيم  ال  األمر  وهذا  العمومية.  السياسات  تدبري 
بوصفه سلطة أساسية لكشف االختالل بمجتمعنا، ونقل املعلومة، مع مراعاة األمانة 
يف نقل احلقائق، ونفض الغبار عن كل ما يمكن أن يكون غامضا يف املجتمع، سواء عىل 
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املستوى االقتصادي أو السيايس أو االجتامعي أو الثقايف، عالوة عىل املسامهة يف نرش 
قيم األمن والتواصل.

وعموما، لن يتحقق التفاعل الناجح بني اإلعالم واملواطن، وتعزيز الثقة بينهام 
إال بحضور جمموعة من القيم التي تشكل قطب الرحى يف عالقتهام. ويف هذا السياق، 
تربز أهم القيم املرتبطة بتأثري املؤسسة اإلعالمية عىل املواطن، كام عرب عنها املشاركون 

يف الدراسة من املهنيني واملستهلكني، يف املستويات التالية:

y  :استحضار جمموعة من القيم التي ينبغي أن تؤطر رسالة اإلعالم، وأمهها
والواقعية  والصدق  واملسؤولية  والشفافية  املهنة  أخالقيات  احرتام  قيم 
التضامن  وزرع  والتفاهة  االبتذال  وحماربة  والثقة،  واألمانة  والتحري 

وترسيخ قيمة العدالة والديمقراطية؛

y  اعتبار أن اإلعالم مؤسسة للتنشئة والوساطة، تضطلع بأدوار هامة، سواء
أو يف منحى سلبي  للرابط االجتامعي،  للقيم ومقّو  إجيايب معزز  يف منحى 

مضعف للقيم ومسهم يف خلق حالة من التفكك يف املجتمع؛

y  ابتعاد اإلعالم عن احتياجات املواطنني ومشاكلهم وانتظاراهتم يفقده قيمة
الواقعية؛

y  انعكاسات إىل  يرجع  ما  كثريا  اإلعالمية  املؤسسة  بمصداقية  اإلخالل 
»تضخيم اخلرب«، سواء فيام هو سلبي أو إجيايب.

أما ما يرتبط بتأثري املواطن، فإن أهم القضايا القيمية التي أوردها املشاركون يف 
خطاباهتم، تتجىل يف:

y الرتكيز عىل أمهية استحضار قيمة الثقة يف التعامل مع املؤسسة اإلعالمية؛

y  التأكيد عىل أمهية قيمة »النقد البناء« بالشكل الذي جيعل املواطن ال يتحول
إىل مستهلك سلبي لإلعالم ومواده؛

y  احرتام حمتوى اإلعالم، والتفاعل مع منتوجه انطالقا من تقييمه وتشجيعه
كلام توفرت فيه معايري اجلودة؛
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y  إن حيث  اإلعالمي،  املنتوج  عىل  احلكم  يف  السلطة  موقع  املواطن  ختويل 
واملواد  الربامج  عىل  واحلكم  واالنتقاء  االختيار  بحرية  له  يسمح  موقعه 

اإلعالمية، وتتبعها أو العزوف عنها.

النقد،  التقدير،  الثقة،  )مثال:  القيم  املواطن هلذه  فإن استحضار  بكيفية عامة،   
االنتقاء الواعي، املناقشة، التمييز...( والعمل عىل ترسيخها، سيساهم يف جتويد املنتوج 

اإلعالمي وتوسيع قاعدة املشاهدة واإلقبال عىل املنتوج اإلعالمي. 

III- القيم املوجهة لإلعالم: اجتاهات وآراء

تيرسّ عمل  قيمية  نامذج  دائمة لرتسيخ  املؤسسة اإلعالمية يف حاجة  إذا كانت   
الفاعلني فيها، فإن هنالك قيام تطرح كأولويات قبل غريها. لذلك، ففي كل مؤسسة، 
مهام اختلف ميدان عملها، قيم مركزية يمثل تفعيلها مدخال ال غنى عنه لكل إصالح 
وجتويد لعملها. وترتبط القيم املركزية، التي تعترب قيام- أم- بشبكة قيمية مدّعمة، ال 
باقي  غرار  عىل  اإلعالمية  واملؤسسة  املركزية.  القيمة  تفعيل  عربها  يتعزز  أمهية،  تقل 

املؤسسات، حتدد من ضمن سلم القيم، أكثرها جدوى وفعالية لتحسني عملها. 

كشفت  اإلعالمية،  للمؤسسة  بالنسبة  املقرتحة  بالقيم  املتعلق  اجلانب  يف   
الدراسة عن مركزية قيم الثقة، املصداقية، النزاهة، الشفافية، اجلودة، أخالقيات املهنة، 
احلقيقة، التعددية، االحرتام، املهنية. وهي كلها قيم متضمنة يف آراء املهنيني واملواطنني 
املستهلكني للمواد اإلعالمية عىل حد سواء. غري أن هذا ال يعني وجود اتفاق عىل جل 
القيم املوجهة للمؤسسة اإلعالمية يف عالقتها باملواطن. فقد ظهر تعدد يف القيم لدرجة 
يصعب معها اختيار قيمة مركزية واحدة. ويمكن عرض خمتلف هذه القيم من خالل 

وجهة نظر املهنيني، من جهة، واملرتفقني، من جهة ثانية.

بخصوص القيمة-األم املقرتحة من لدن املهنيني يف قطاع اإلعالم  �

- استحرض هؤالء، بشكل خاص، قيم الثقة، االعرتاف بالذات وباهلوية، النقد 
البناء، الصدق، الواقعية، التعددية، االحرتام، املواطنة، الرتبية، النزاهة، املهنية، املصداقية، 
قيادة الرأي، إيصال ونقل اخلرب، احرتام املشاهدين، التشاور، دمقرطة احلضور، التنوع 

يف املعتقد، احرتام الكرامة اإلنسانية، التضامن، »احلشمة«، حرية التعبري.
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أما بالنسبة للمواطنني املرتفقني:  �

الثقة،  منها  نذكر  مركزية،  اعتربوها  القيم  من  جمموعة  عىل  اختيارهم  وقع 
التعددية،  احلقيقة،  املهنة،  أخالقيات  احرتام  اجلودة،  الشفافية،  النزاهة،  املصداقية، 

االحرتام، املهنية، التعايش، اإلبداع، العدالة.

- بخصوص القيم العميقة املالزمة واملعربة عن القيمة -األم، فإهنا تتحدد لدى 
املدنية،  القيم  التنوع،  الصدق،  احلياد،  البناء،  النقد  املهنة،  قيم:حب  يف  معا،  الطرفني 
احرتام  التسامح،  اآلخر،  قبول  االختالف،  االنفتاح،  احلرية،  الشفافية،  املوضوعية، 
اآلخر، الثقة، املواطنة، قيم اهلوية، االعتزاز، اجلد واملثابرة، االبتكار واإلبداع، االلتزام، 
االستقاللية، اإليثار، اإلخالص، اإلنصات، احلق، تنوير الرأي العام، التفاين، األمانة، 
احلقيقة، املهنية، التعددية، احرتام املشاهد، حرية التعبري، الشمولية، املساواة، مناهضة 

التمييز العنرصي، اجلرأة، قيمة العمل، املصلحة اجلامعية، القيم الدينية، املرونة.

يربر املشاركون يف البحث، سواء مهنيو اإلعالم أو املواطنون املرتفقون، دواعي 
اقرتاحهم هلذه القيم، سواء القيم-األم أو القيم املالزمة أو املعربة عنها، بمجموعة من 

االعتبارات، التي يمكن إمجاهلا يف النقط التالية:

y  الرغبة يف استعادة اإلعالم العمومي ألدواره الواعدة والطليعية املنتظرة يف
خدمة الصالح العام، واملسامهة يف رفع الوعي االجتامعي، وتأطري املجتمع، 
والتعبري عن انشغاالت وتطلعات املجتمع، واجلامهريية، وحماربة التضليل، 
االجتامعية  املؤسسات  عىل  مبارش،  غري  بشكل  ولو  الرقابة،  وممارسة 

والسياسات العمومية من خالل النقد والتوجيه؛

y  النظرة لإلعالم باعتباره فاعال رئيسيا يف ترسيخ قيم الديمقراطية يف املجتمع
واملسامهة يف االنفتاح والتعددية.

القيم  تفعيل  من  هامة  نتائج  حتقيق  انتامءاهتم،  اختالف  عىل  املشاركون،  يتوقع 
املقرتحة. وجيملوهنا يف نتيجتني رئيسيتني:

y  توفر مؤسسة إعالمية عمومية نزهية حترتم اخلصوصيات والتعددية وحتقق
خالل  من  العام  الصالح  وخدمة  عموما،  املجتمع  يف  املنشودة  التنمية 
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إحداث  إىل  وصوال  املجتمع،  وتأطري  االجتامعي  الوعي  رفع  يف  املسامهة 
تأثريات إجيابية متعددة عىل سلوك األفراد؛

y  حتسني أداء املؤسسة اإلعالمية وتعزيز عالقتها باملواطن، من خالل إعادة
الرفع من منسوب الثقة لديه يف كل ما يقدمه اإلعالم. 

ترتبط بشكل واضح  بل  املؤسسة فحسب،  التفعيل ال تقترص عىل  لكن عملية 
تفعيل  يظل  لذلك،  الصدد.  هذا  يف  ومسامهاته  وممارساته  املواطن  وسلوك  باجتاهات 

القيم يف جمال اإلعالم مرتبط كذلك، بتغري إجيايب يف سلوك املواطن. 

املشاركني  نظر  وجهات  من  انطالقا  الكيفي  البحث  سعى  سبق،  بام  وارتباطا 
املهنيني واملرتفقني إىل الوقوف عند أنامط السلوك املتوقعة من االعتقاد يف تفعيل بعض 

القيم، فتبني، عىل ضوء ذلك، أن:

من شأن تفعيل قيمة احلداثة أن يقود إىل: �

y إمكانية انفتاح املواطن عىل برامج متعددة من دون وضع خطوط محراء؛

y  التشجيع عىل التفكري العلمي والعقالين، وحتقيق انفتاح متزايد عىل حقوق
ومميزات األفراد وعىل الثقافات واملجتمعات عرب العامل. 

من شأن تفعيل قيمة مساواة النوع أن يقود إىل:  �

y  اإلعالميني بني  التمييز  عدم  خالل  من  املرأة،  مع  التعامل  يف  تغري 
واإلعالميات؛

y  تغليب معيار الكفاءة بتبني سلوك اإلنصاف بني اجلنسني من خالل جتاوز 
النظرة الدونية للفاعلة اإلعالمية قياسا بالرجل؛ 

y  تقدير اجلهود التي تبذهلا النساء اإلعالميات يف إعداد املادة املقدمة للمتلقي؛
ويف هذا الصدد، تؤكد بعض مهنيات اإلعالم بمدينة مكناس أهنن ال حيبذن 
مساواة النوع معيارا للتوظيف، بل يفضلنا الحتكام للكفاءة، لينال املنصب 
املواطنني  يزكيه بعض  الذي  نفسه  املنحى  يستحق. وهو  املتبارى عليه من 
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املرتفقني الذين يرون أن تثمني قيمة مقاربة النوع يقتيض تبني سلوك ال يميز 
بني الذكور واإلناث، بل ينظر أساسا إىل كفاءة وأحقية كل منهم. 

اإلعالم  � عىل  االعتامد  من  مزيد  إىل:  يقود  أن  الثقة  قيمة  تفعيل  شأن  من 
عنه  يصدر  ما  كل  وتصديق  اخلرب،  عن  البحث  يف  السمعي-البرصي 
والتفاعل معه بشكل إجيايب. لكن عكس ذلك، كلام انخفض منسوب الثقة 
إال ونتج عن ذلك ضعف التواصل بني املواطن واإلعالم، وعدم تثمني ما 

تقدمه املنابر اإلعالمية العمومية.

من شأن تفعيل قيمة املصداقية أن يقود إىل: ارتفاع منسوب الثقة يف وسائل  �
اإلعالم وتزايد اإلقبال عليها من طرف املواطن. ومن شأن ذلك أن يغري 
نظرة هذا األخري وذوقه اإلعالمي. ومن اجلوانب اهلامة يف هذا الشأن أنه 
كلام تعززت قيمة املصداقية إال وأدى ذلك إىل تعزيز قيم أخرى ذات صلة 
التعبري والديمقراطية واالنفتاح واإلنصاف  الشفافية وحرية  قبيل  هبا، من 
القيم  هذه  وكل  والتعددية...الخ.  املهنة  أخالقيات  واحرتام  واملساواة 
دور  تثمني  البحث،  املشاركني يف  آراء  ذلك  تفصح عن  كام  عنها،  سينجم 

اإلعالم وكل ما يقدمه من منتوج.

 يعد تفعيل القيم السالفة الذكر مفتاحا لتجويد خدمات اإلعالم، بكيفية عامة، 
واإلعالم السمعي البرصي بشكل خاص. وتظل هذه القيم مرتبطة ببعضها، مما يفرض 

عدم جتزيئها، والنظر إليها كمداخل كربى لتطوير اإلعالم. 

IV- التفعيل القيمي يف اإلعالم: مساهمات ومسؤوليات 

التالية، عىل عرض حاالت ونامذج تظهر تفعيل  سينصب االهتامم، يف املحاور 
القيم أو عدم تفعيلها، كليا أو جزئيا، يف املؤسسة اإلعالمية، مع إبراز مسامهات هذه 
األخرية بمن فيهم الفاعلني اإلعالميني، من جهة، واملواطنني، من جهة أخرى. ونظرا 
التساع الئحة القيم التي أوردها املشاركون يف البحث واستحالة عرضها كلها، سيتم 
الرتكيز عىل القيم ذات األولوية التي أمجع عليها، كليا أو جزئيا، خمتلف املشاركني من 

املهنيني يف القطاع واملرتفقني.
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1 - أمثلة ومناذج دالة على ضعف تفعيل القيم

تعكس الئحة القيم الواردة ضمن آراء املشاركني يف الدراسة، مهنيني ومرتفقني، 
عدم رضاهم عام يقدمه اإلعالم باملغرب. وتربز احلاجة امللحة إلعادة النظر يف أسس 
ممارسة مهنة اإلعالم. لكن، باملقابل، متيط اللثام عن كثري من جوانب النقص واالختالل 
الذي يساهم فيه املواطن بوصفه مستهلكا ومتتبعا لكل ما يقدمه اإلعالم. وتنم وجهات 
نظر املهنيني عىل اخلصوص، بشأن القيم غري املفعلة يف اإلعالم، عن وعي باملسؤولية، 
اإلجيايب  التفاعل  منطلق  من  يقدمونه  ما  جتويد  يف  االنخراط  يف  رغبة  وعن  جهة،  من 
مع املتلقي وأولوياته، من جهة أخرى. من هذا املنطلق، يالحظ أن هناك قيام مشرتكة 
بني املهنيني واملرتفقني تقع ضمن أولويات اجلانبني معا. كام أن هناك قيام أخرى ترتبط 
بكل فئة حسب موقعها. ففي الوقت الذي يشدد فيه املرتفقون عىل أمهية قيم املصداقية 
والتعددية ومراعاة أخالقيات املهنة واجلودة واجلرأة يف نقل احلقيقة وترسيخ املساواة، 
مهنتهم  تردي  يف  مسامها  عامال  إضعافها  يف  يرون  قيم  عىل  القطاع  يف  املهنيون  يركز 
التحفيز وثقة املشاهد ومجاهريية اإلعالم وتثمني جهود  ومكانتهم االعتبارية، وأمهها 

اإلعالميني وغريها.

غياب  أن  إىل  اإلعالمي،  للمنتوج  مستهلكني  بوصفهم  املرتفقون،  يشري 
التعددية يف اآلراء يف الكثري من الربامج املقدمة واملواد املنشورة، متثل إحدى أبرز علل 
ومكرسا  فاعال  اإلعالم  يكون  أن  رضورة  عىل  يشددون  هنا،  من  باملغرب.  اإلعالم 
ثم  آخر، ومن  واد  يف  واملواطن  واد  يف  املغرب  يف  العمومي  »اإلعالم  ملبدأ الديمقراطية: 
فاإلعالم يقيص رشائح وفئات من املواطنني الذين ال تسمع أصواهتم، ويويل، باملقابل، 
إمكانية  يعيق  ما  ذاته  حد  يف  وهذا  الربامج.  معظم  يف  املشاركني  من  لفئة  كربى  أمهية 
التلفزة  حماولة  من  البحث  يف  املشاركون  سجله  ما  ذلك،  ومثال  املساواة.  قيمة  تفعيل 
املغربية إعطاء أولوية أكرب للفنانني مقارنة بفئة املثقفني الذين بإمكاهنم املشاركة يف توعية 

املجتمع، ومناقشة قضاياه«. 

االبتذال  بحاالت  عليه  املرتفقني عام يصطلحون  املشاهدين/  ويتحدث بعض 
املنتجات  عن  يقدموهنا  أمثلة  خالل  من  املغريب  العمومي  اإلعالم  منها  يعاين  التي 
السينامئية واألفالم، »خاصة املدبلجة منها« والتي تشكل، يف نظرهم، موادا لتمرير قيم 
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عىل  اإلعالمية،  للامدة  مستهلكني  بوصفهم  معظمهم،  ويشدد  املغربية.  للثقافة  منافية 
املجتمع، وجعله منصة حقيقية لقضايا خمتلف  رضورة وضع اإلعالم عىل خط مهوم 
أن  هو  هلم  بالنسبة  فاملنتظر  بعينها.  جهة  ألي  حتيز  ودونام  بصدق  عنها  يعرب  الفئات، 
يكون اإلعالم مستقال، صادقا، وحياديا يف اإلخبار عن األحداث وإيصال املعلومات 

واملعارف.

ومن الواضح أن الصورة التي حيملها املواطنون، بوصفهم مشاهدين ومتتبعني ملا 
ينتج إعالميا، توحي بعدم الرضا إزاء املؤسسة اإلعالمية. وهو ما يعززه موقف املهنيني 
غياب  املرتفقني، عىل  مع  ويتفق هؤالء،  النقائص.  من  بالكثري  بدورهم  يقرون  الذين 
تفعيل عدد من القيم يف املؤسسة اإلعالمية، مما حيول دون جتويد خدماهتا وتعزيز الثقة 
لدى املواطنني ونيل رضاهم. ومن أهم تلك القيم التي يقر الطرفان بضعف تفعيلها، 

إضافة إىل ما سبقت اإلشارة إليه، نجد:

- ضعف تفعيل قيمتي الصدق واملصداقية: فكثريا ما يتسم اخلطاب اإلعالمي يف 
عملية نقله للخرب بقدر من التضليل والترسع ونقل األخبار الزائفة. وهنالك أمثلة عىل 
ذلك من ضمنها، ما يتصل بوضعية األساتذة املتعاقدين؛ ثم استعامل العناوين التجارية 
املضللة التي ال تتطابق إعالناهتا اإلشهارية مع املضامني التي حتملها. مما جيعل املضامني 
غري صادقة أحيانا ويفقد بعض الفاعلني اإلعالميني، مصداقيته لدى املشاهد/ املتلقي. 
وال تنحرص املصداقية يف نظر املشاهدين/ املرتفقني عند حدود ما تنتجه وسائل اإلعالم 
وما تقدمه للمشاهدين، بل يعتقد هؤالء أن من مهامها التأكد من صحة األخبار التي 
وتفنيد  ومتحيصها  االجتامعي  التواصل  وشبكات  اإللكرتوين  اإلعالم  يف  تتداول 
الكثري مما يثري الشكوك يف ما تقدمه. فذلك هو السبيل الوحيد الستعادة منسوب الثقة 
والدفع باملشاهدين إىل تفضيل اإلعالم العمومي وعدم االنسياق وراء السيل اجلارف 
اإلعالميني  الفاعلني  أحد  دفعت  والتي  البديل،  اإلعالم  يقدمها  التي  املعلومات  من 
بجهة الدار البيضاء-سطات إىل التنبيه لآلثار السلبية هلذا الصنف من اإلعالم البديل 
االجتامعي  التواصل  »وسائل  إن  حيث  عموما،  اإلعالم  يف  املشاهدين  ثقة  تدين  عىل 
الرأي.  حتى  تصنع  بل  املحتوى  بصناعة  تكتفي  كبري، وال  بشكل  اليوم  تؤثر  أصبحت 
وهناك مترير ملغالطات، إضافة إىل التأثري السلبي للصورة )التيك توك، السناب شات، 

االنستغرام...(. فهذا املجال تؤطره قيم الربح، وفق قاعدة »عطيني نعطيك«.
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- ضعف تفعيل قيمة أخالقيات املهنة: األمر الذي يقود عددا من اإلعالميني إىل 
التجني عىل كثري من الوقائع ونقلها بنوع من التهويل، ويف كثري من األحيان، السعي 
إىل حتقيق السبق والرتويج ألخبار تنقصها الدقة وتنعدم فيها احلقيقة، رغم ما قد يشكله 
ذلك من إساءة لبعض املواطنني أو اجلهات أو املؤسسات. وتقدم مهنية إعالمية بجهة 
»يستغلون  والذين  اإلعالمي،  للجسم  ينتمون  ممن  زمالئها  بعض  عن  مثاال  مراكش 
بطاقة صحفي أو إعالمي، ويستغلون املهنة للحضور يف مهرجانات واحتفاالت كربى، 
إعالمية  شهرة  أجل  من  والصدق، وذلك  الدقة  حيث  من  ناقصة  أو  زائفة  أخبار  ونقل 
ونسبة مشاهدة أكرب »Buzz«، بل إهنم يعمدون، يف كثري من األحيان، إىل تصوير وقائع 
ينبغي،  املهنة،  أخالقيات  احرتام  عىل  احلرص  أجل  ومن  هنا،  النرش«.من  تستحق  ال 
األخالقي  االلتزام  يطرح  أن  البيضاء،  الدار  جهة  من  إعالميون  عنه  عرب  ما  حسب 
العمومي،  لإلعالم  بالنسبة  والتمويل  الدعم  بقضية  عالقته  يف  املهنة  ميثاق  واحرتام 
وإعامل القانون بالنسبة جلميع وسائل اإلعالم، عمومية كانت أو خاصة، كلام تبني أن 

هنالك إخالل بميثاق املهنة.

يف  اإلعالميني  انخراط  جراء  من  ذلك  حيدث  احلياد:  قيمة  تفعيل  ضعف   -
يف  عنه،  ينجم  مما  االقتصادي.  أو  السيايس  للفاعل  االنتصار  أو  العام  الرأي  توجيه 
أو  إيديولوجية  لترصيف  قنوات  اإلعالمية  املنابر  بعض  توظيف  األحيان،  من  كثري 
االنتصار لتوجه سيايس عىل حساب توجه آخر. ويعتقد بعض املشاركني من املهنيني، 
املستوى  اإلعالمية، عىل  املؤسسة  تواجه  التي  املشاكل  أخطر  من  أن  اخلصوص،  هبذا 
الداخيل، وخاصة اإلعالم اخلاص، تتمثل يف مشكل التوجيه. ففي كثري من األحيان، 
يتم تسجيل توجيهات من داخل املؤسسة لإلعالميني بالتعاطي مع هذا املوضوع دون 
اإلعالمية  املؤسسة  مصداقية  مدى  حول  كبرية  إشكالية  يطرح  الذي  اليشء  اآلخر، 
ومدى قدرهتا عىل جتاوز االنتقائية يف التعامل مع املوضوعات املقدمة وترتيبها ضمن 

أولويات املؤسسة من دون مراعاة قواعد احلياد واملوضوعية.

- ضعف تفعيل قيمة اإلبداع: يرتبط هذا اجلانب، بحسب املواطنني/ املرتفقني، 
بنوع الربامج املقدمة عىل شاشات التلفزة من جهة، وبتوايل نفس الوجوه اإلعالمية عىل 
تقديمها، من جهة ثانية. وقد أورد املواطنون/ املشاهدون نامذج لربامج ترفيهية تدور 
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يشعر  لدرجة  طويلة،  لسنوات  الوجوه  نفس  وتقدمها  تتشابه،  أفكار  حول  مضامينها 
فيها املشاهد أنه يعيد »نفس الرشيط«. من جهة أخرى، يعيب املشاهدون عىل القنوات 

اإلعالمية تكرارها، املبالغ فيه، لبعض احللقات لدرجة تبعث امللل يف نفوس املتلقني.

- ضعف تفعيل قيمة مساواة النوع يف اإلعالم: إذا كان املهنيون يقرون عىل غرار 
املرتفقني بتحسن مسار تعزيز قيم مساواة النوع يف اإلعالم العمومي منذ وقت مبكر، 
فإن بعض املرتفقني يسجلون غيابا للمرأة يف بعض امليادين اإلعالمية. ويف هذا الصدد، 
العمومية.  بالقنوات  الريايض  للمجال  الذكوري  اإلعالمي  الفاعل  احتكار  إىل  يشار 
فحصة حضور النساء هبذا املجال تظل غري كافية قياسا باالنفتاح الذي تعرفه ميادين 
انفتاح اإلعالم بشكل  النساء. مما يقتيض رضورة  أخرى، والتي تعرف تزايدا حلضور 
يمتلكنه من  املؤسسة مما  الفرصة إلبراز مؤهالهتن وإفادة  النساء ومنحهن  أوسع عىل 

قدرات جديرة بأن تساهم يف تطوير املشهد اإلعالمي.

قضية  ذلك  مع  املشاركون  يثري  اإلعالم،  يف  النوع  مساواة  تعزيز  مع  وباملوازاة 
احلضور.  هذا  به  يقابل  الذي  التبخيس  إىل  ينبهون  حيث  اإلعالم،  يف  املرأة  حضور 
ويذكرون يف هذا السياق االستغالل املفرط لصورة املرأة وجسدها يف اإلشهار التلفزي. 
فلم يعد هذا احلضور داال عىل إنصافها أو تثمينا ملكانتها االجتامعية، بل يربط اإلشهار 
يف معظم وصالته بينها وبني السلعة املعروضة لالستهالك. وهو ما يزيد من إضعاف 
قيم التثمني والتمكني واملساواة. وقد أبدت عدد من املشاركات يف البحث، بمن فيهن 
إعالميات، عدم رضاهن عن كل ما يمرره اإلشهار من قيم يف هذا الشأن، ألنه ال يعمل 
سوى عىل تسليع جسد املرأة وتشييئها يف جماالت خمتلفة. فمهام تنوعت هذه األخرية 
وأصبحت  واضحة،  باتت  املغريب  اإلعالم  يف  للمرأة  النمطية  فالصورة  وتعددت، 
تتساءل  الصدد،  هذا  ويف  االجتامعية.  ومكانتها  املرأة  قيمة  من  التنقيص  يف  تساهم 
إعالمية بجهة فاس- مكناس، استنكاريا، عن داللة »إشهار سيارة تقف بجانبها امرأة 
بلباس جذاب ومثري يف الوقت نفسه، وبجسد يغري املشاهد، خاصة الرجل. ال غرابة 
نحن  األخري: هل  هذا  هدف  لإلشهار، عن  متلقيا  عندئذ، بوصفه  املشاهد  يتساءل  أن 
أن  ينبغي  لذا، ال  كسلعة؟«.  املرأة  جسد  عرض  أو  للبيع،  معروضة  سلعة  تقديم  أمام 
تبقى صورة املرأة / اجلسد، واملستهَلكة التابعة للرجل، حارضة يف اإلعالم العمومي 
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املغريب، وذلك حتقيقا لقيم اإلنصاف ومساواة النوع، وتثمينا ألدوار املرأة يف املجتمع، 
ومتكينا هلا، اجتامعيا وثقافيا.

قد  العمومي  اإلعالم  أن  املهنيون  يسجل  واجلدة:  اجلودة  قيم  تفعيل  ضعف   -
الرتكيز  إىل  احلثيث  سعيه  خالل  من  اجلديد،  اإللكرتوين  اإلعالم  خطى  يقتفي  أصبح 
صناعة  فأصبحت  املنتجة.  املضامني  جودة  عىل  الرتكيز  من  أكثر  املشاهدة  نسبة  عىل 
املادة اإلعالمية ختضع، تبعا لذلك، للمنطق التجاري الذي ال يراعي احلمولة القيمية 
املقدمة. وينبه بعض اإلعالميني، يف هذا الصدد، إىل أن املحتويات يف وسائل التواصل 
االجتامعي تتجاوز قدرات املؤسسة اإلعالمية العمومية، سواء عىل املستوى التقني أو 
التواصل  وسائل  يف  يقدم  ما  مسايرة  نحو  السعي  جيعل  مما  االسرتاتيجي.  أو  القانوين 
االجتامعي وحماولة النسج عىل منواهلا، أمرا غري مضمون العواقب. ومما يعزز حضور 
هذا املسعى لدى املؤسسة اإلعالمية، ما تقوم به، حسب وجهة نظر املشاهدين املشاركني 
يف البحث، من مترير رسائل للمشاهد، من خالل اإلشهار، عرب االستعانة بمجموعة 
من املؤثرين الذين يفتقدون للمصداقية. مما يستدعي رضورة االنتباه إىل األمر واحرتام 

فكر املواطن وذوقه. 

وبارتباط مع قيمة اجلودة، يثري املهنيون واملرتفقون معا قيمة أساسية يعتقدون 
اجلدة.  بقيمة  يتعلق األمر  الرسالة اإلعالمية ويقلل من املشاهدين،  أن غياهبا يضعف 
يرتبط  املغريب  العمومي  اإلعالم  يقدمه  ما  بخصوص  منهم  عدد  يثريه  الذي  فالسؤال 
ومتفاديا  جديدا  يكون  أن  أي  املعلومة،  أو  اخلرب  نقل  يف  واحلرصية  اجلدة  توفر  بمدى 

للتكرار واالبتذال.

اجلودة  قيمتي  بني  ارتباط  وجود  عىل  املشاركني  معظم  يشدد  اإلطار،  هذا  يف 
واجلدة املفقودتني يف الرسالة اإلعالمية، ويرصون عىل أن حضورمها يعترب أولوية من 
يعرفها  التي  واملستجدات  الكربى  التحوالت  ليساير  العمومي  اإلعالم  تطوير  أجل 

اإلعالم البديل، وطنيا ودوليا. 

يستحرض  املجتمع:  قضايا  مع  اإلعالمي  التعاطي  يف  املجالية  العدالة  ضعف   -
العامل  هتم  التي  للقضايا  املحتشم  احلضور  الصدد  هذا  يف  املهنيني  وبعض  املرتفقون 
القروي واملناطق اهلامشية يف اإلعالم، خاصة العمومي منه. فالربامج التي تتناول قضايا 
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السكان القرويني واملناطق اجلبلية املهمشة، بام فيها ثقافتهم وخصوصياهتم ومعيشهم 
اليومي، تظل نسبتها ضعيفة قياسا بام خيصص للمجال احلرضي. وينبهون إىل االنتقائية 
و»السطحية« التي متيز اختيارات اإلعالم يف هذا الشأن. وأبعد من ذلك، حتى عندما 
يتم انفتاح اإلعالم عىل مثل هذه األوساط اجلغرافية والفئات االجتامعية، فكثريا ما يتم 

ذلك عرب استحضار الرتاث القروي اخلاص ببعض املناطق يف صورة فلكلورية. 

العمومي  اإلعالم  عىل  اخلصوص،  وجه  عىل  املرتفقني،  من  هام  عدد  ويؤاخذ 
تقديمه ملحتويات كثرية ال ختص إال فئات ورشائح اجتامعية حمصورة العدد. مما يفقد 
اإلعالم مجاهرييته )قيمة اجلامهريية مرتبطة باملساواة هنا(، ويقلص من عدد مشاهديه. 
يف هذا السياق، لوحظ حرص املشاركني عىل التذكري بأمهية تفعيل قيم العدالة املجالية 
يف التعاطي مع قضايا املجتمع وتعزيز قيمة املشاركة عرب ما يبّثه اإلعالم، ألن ذلك ما 
يشكل سبيال جلعل املواطن حيس بقرب اإلعالم منه وانتامئه إليه، وغياب الرتاتبية بني 

اإلعالم واملجتمع.

- ضعف تفعيل قيمة اإلنصاف: ارتباطا بقيمتي العدالة واملشاركة، ينبه كثري من 
املرتفقني إىل ما يطال فئات اجتامعية معينة من هتميش يف اخلطاب اإلعالمي. من ذلك، 
مثال، ما يالحظ من ندرة يف الربامج التي تتناول الفئات يف وضعية صعبة مثل األطفال 
واسعة  وفئات  املعنفات  النساء  عىل  عالوة  اخلاصة،  احلاجيات  وذوي  عنهم،  املتخىل 
التلفزية عىل اخلصوص. ويعترب كثري من  الربامج  يتم إمهال قضاياهم احلقيقية يف  ممن 
املشاركني، يف هذا الصدد، أن ما يقدم من برامج حول هؤالء ومشاكلهم االجتامعية، 
يعكس  وال  ومناسباتيا،  حمصورا  يظل  تثقيفية،  أو  ترفيهية  برامج  من  هلم  يوجه  ما  أو 

معاناهتم.

يرتبط  ما  يف  أثريت  التي  اهلامة  اجلوانب  من  التعددية:  قيمة  تفعيل  ضعف   -
بضعف القيم يف املؤسسة اإلعالمية، خاصة من طرف املرتفقني، ضعف نسبة حضور 
اإلعالم املوجه للشباب واملراهقني واألطفال. وحتتل هذه الفئات، حاليا، الرتب األوىل 
احتياجا  واألكثر  حجام  األكرب  السكانية  الفئات  ومتثل  اإلعالمية،  املواد  استهالك  يف 
خلطاب إعالمي يساعدهم عىل االندماج يف جمتمعهم والتأقلم مع العامل املعارص. وقد 
املكثف  االستعامل  إىل  بكثافة  جلوئها  يف  الفئات  هلذه  العمومي  اإلعالم  إمهال  ساهم 
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لوسائل التواصل االجتامعي. وقد تؤثر مثل هذه البدائل اإلعالمية سلبا عىل قيمهم، 
اإلعالم،  غدا  فقد  تنشئتهم.  يف  املجتمعية  املؤسسات  وباقي  األرسة  عبء  من  وتزيد 
يف جزء كبري مما يقدمه، كام عرب عن ذلك بعض املشاركني، مصدر هتديد للمرجعيات 
القيمية للمغاربة. ويف هذا الصدد، ال خيفي كثري من املشاركني، سواء من اإلعالميني أو 
املشاهدين/ املرتفقني، ختوفهم من اآلثار العكسية ملحتوى املادة املعروضة يف القنوات 
اإلعالمية والربامج اإلذاعية. فعمومية القنوات اإلعالمية البديلة ومجاهرييتها التي متتد 
حاليا إىل األطفال غري البالغني، يمكن أن يكون هلا وقع سلبي عىل القارصين ويعرضهم 
يف  يساهم  أن  ذلك  شأن  من  إن  بل  أخالقيا«.  انحالال   « املرتفقني  من  كثري  يسميه  ملا 

شحنهم بقيم غريبة عن جمتمعهم. 

إن السبيل الوحيد لتفعيل قيم العدالة االجتامعية واملجالية، واإلنصاف والتنوع، 
إنام يمر عربما أسامه كثري من املشاركني، مهنيون ومرتفقون، بدمقرطة احلضور، بوصفها 
قيمة أساسية ختول متثيال واسعا وحضورا متكافئا لفئات اجتامعية وديموغرافية وجهات 
جغرافية خمتلفة، بام فيها األرياف والقمم اجلبلية التي ظلت تعاين من العزلة يف اإلعالم 

من خالل الربامج اإلخبارية والثقافية واالجتامعية اخلاصة بقضاياها.

- ضعف تفعيل قيمة التوازن يف الربامج املقدمة يف القنوات اإلعالمية والربامج 
اإلذاعية: يتجىل ذلك يف ضعف الربامج الثقافية والفكرية قياسا بربامج الرتفيه والفن. 
وقد سجل البحث الكيفي، من خالل خمتلف املقابالت التي أجريت بجهات جغرافية 
خمتلفة ومع فئات اجتامعية خمتلفة، أن من جوانب الضعف التي تسجل بخصوص ما 
يقدم يف القنوات اإلعالمية، ما تتميز به من نمطية يف براجمها، ومن انعدام التوازن يف 
والربامج  املواد  بعض  حضور  فيه  يعرف  الذي  الوقت  ففي  للمتلقي.  املقدم  املنتوج 
والرياضية،  الفنية  والربامج  املدبلجة،  املسلسالت  بخصوص  الشأن  هو  كام  تضخام 
تعنى  التي  كتلك  أخرى  وبرامج  ملجاالت  حمتشام  تواجدا  أو  غيابا  املشاركون  يسجل 
بالبيئة والصحة والثقافة والفكر. مما يشكل هتميشا أو تغييبا الهتاممات فئات اجتامعية 
التوازن من شأنه أن يوسع من قاعدة املشاهدين ويعزز  واسعة. لذا، فإن تفعيل قيمة 

اهتامم املواطن باإلعالم العمومي، ويعيد هلذا األخري مكانته االجتامعية.
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وجه  عىل  املهنيني  بمطالب  القيمة  هذه  ترتبط  التحفيز:  قيمة  تفعيل  ضعف   -
املهنية. حيث ربط هؤالء  الرضا عن أوضاعهم  اخلصوص. فقد أبدى معظمهم عدم 
وبني  واجلّدة  اإلبداع  قيمة  وضعف  اإلعالمية  املنابر  من  كثري  يف  اجلودة  ضعف  بني 
هشاشة الوضع املهني هلؤالء. فكثري منهم يامرسون مهامهم دون محاية اجتامعية، ويف 
ينتمون  التي  اإلعالمية  املؤسسة  أهداف  حتقيق  يف  االنخراط  عليهم  تفرض  ظروف 
إليها. ويسجل املهنيون املستخدمون لدى مؤسسات اإلعالم اخلاص ما يفرضه عليهم 
واقع املنافسة والبحث احلثيث عن نسبة مشاهدة أكرب. لذلك، فإن أغلبهم ينخرطون 
يف حتقيق األهداف الربحية للمؤسسة اإلعالمية من دون االكرتاث للمضمون القيمي 
الذي يمررونه عرب منتوجهم اإلعالمي املقدم للمشاهد. فغياب الترصيح باإلعالميني 
من طرف مؤسساهتم اخلاصة لدى مؤسسات التغطية االجتامعية، وعدم استفادهتم من 
احلامية االجتامعية والتحفيز املادي، كل ذلك حيول دون اهتاممهم بتفعيل القيم. يضاف 
إىل ذلك، غياب التحفيز عىل املستوى القانوين والعميل من خالل محايتهم مما يتعرضون 
له أحيانا من متابعات قضائية، وما يواجهونه من تشهري من قبل بعض املواطنني، خاصة 

يف وسائل التواصل االجتامعي.

هذا  وراء  الكامنة  األسباب  من  جمموعة  حتديد  تم  األمثلة،  هذه  هامش  وعىل 
الرتاجع يف تفعيل القيم. ومن بني األسباب التي تم ذكرها:

- تأثريات العوملة؛ 

- منافسة اإلعالم اجلديد وهيمنته؛ 

الربح  املؤسسات اإلعالمية إىل مؤسسات رأساملية جعلت من  - حتول بعض 
هدفها الرئييس؛

- الظروف املادية غري املحفزة لإلعالميني؛

التعرض  من  اإلعالميني  حتمي  التي  القانونية  والنصوص  اآلليات  ضعف   -
للمتابعة؛

لرتويج  قنوات  إىل  وحتوهلم  السياسيني  بالفاعلني  اإلعالميني  بعض  ارتباط   -
خطابات وإيديولوجيات معينة.
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2 - معيقات التفعيل ومسؤولية الفاعلني

بارتباط مع األمثلة التي جرى عرضها سابقا يف إطار احلديث عن عدم تفعيل 
القيم، أظهر البحث وجود جمموعة من املعيقات التي حتول دون تفعيل عدد من القيم 
التي سبقت اإلشارة إليها، وهي معيقات تتحمل مسؤوليتها أطراف خمتلفة، من بينها 
ويمكن  ثانية.  جهة  من  واملواطن،  جهة،  من  فاعليها،  بمختلف  اإلعالمية  املؤسسة 

إمجاهلا يف اجلوانب التالية:

أوال: ما خيص اجلوانب املعيقة للعمل املؤسيس واملسامهة يف عدم تفعيل القيم، 
نجد:

y عدم أو قصور يف حتري احلقيقة وعدم الترصيح هبا كاملة؛

y  استغالل اإلعالم يف إطار الرصاعات السياسية ومواجهة اخلصوم واستعامله
قناة لالبتزاز؛

y مشكل الرشوة؛

y اخلطوط احلمراء املرتبطة بالعادات والتقاليد؛

y .كيفية انتقاء األخبار والتحقق من صدقها وتقديمها للمشاهد

مع  املؤسسية  القيم  تكيف  بمدى  القيم  تفعيل  عدم  ارتباط  خيص  ما  ويف  ثانيا: 
مقتضيات الثقافة املحلية، نجد:

y  اإلشارة إىل نوع من التعارض ما بني اهلوية اإلعالمية املغربية والقيم املحلية
للمغاربة؛

y  املغاربة من  كثري  وأولويات  اهتاممات  عن  تعرب  ال  إعالمية  مادة  تقديم 
اجلبلية  املناطق  الواحية،  املناطق  )القرى،  خمتلفة  جغرافية  مناطق  يف 

املعزولة(.

املؤسسة  يف  القيمي  الوضع  عن  املواطن  رضا  بمدى  املتصل  اجلانب  يف  ثالثا: 
اإلعالمية، نجد تواضعا عىل عدم الرضا عن الوضع القيمي، ويعزى ذلك إىل مجلة من 

األسباب، لعل من أبرزها ما ييل:
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y  بات اإلعالم يف بعض براجمه جمرد مستورد لقيم دخيلة ومنفصلة عن قيم
املجتمع؛

y  ال يراعي اإلعالم خصوصية املجتمع وال يعرب عن اهتاممات خمتلف الفئات
االجتامعية املكونة هلذا األخري؛

y  عن النظر  بغض  الربحية  اإلشهارية  الوصالت  عىل  يركز  اإلعالم  أصبح 
احلمولة القيمية ومدى مالءمتها للمشاهد؛

y مترير رسائل وقيم خمالفة لثقافة املجتمع؛

y ختلو بعض املنابر اإلعالمية من قيم مثىل موجهة لرتبية األفراد؛

y  صار اإلعالم يعيل من قيمة اليشء عىل اإلنسان وينظر إىل هذا األخري كام لو
كان سلعة.

أو  املهنيون  سواء  املغاربة،  يؤكد  املقرتحة،  اجلديدة  بالقيم  يتعلق  ما  يف  رابعا: 
املرتفقون، عىل رضورة:

y تعزيز أخالقيات العمل اإلعالمي وتفعيل مقتضيات ميثاق الرشف؛

y  عن والبحث  التضليل  عوض  وااللتزام  والشفافية  املصداقية  قيم  ترسيخ 
الشهرة والسبق اإلعالمي؛

y  واالهتامم املحلية  الثقافية  اخلصوصيات  تثمني  خالل  من  املشاهد  احرتام 
بمشاكل ومهوم املجتمع بكل فئاته.

3 - أمثلة ومناذج دالة على تفعيل القيم

يميل  مؤسسيا،  القيم  تفعيل  عىل  الدالة  والنامذج  باألمثلة  املتعلق  اجلانب  يف 
املشاركون ككل إىل أن التفعيل احلقيقي للقيم سينبع أساسا من استقاللية اإلعالم عن 
باقي التأثريات السياسية واإليديولوجية. واملالحظ أن وجهات نظر عدد من املشاركني 
قد حاولت الرتكيز عىل قيمة االستقاللية، لكن الذين تبنوا هذا الرأي، وخاصة املهنيني 
منهم، قد شددوا كثريا عىل أن تفعيل قيم املصداقية والشفافية واستقاللية اخلطاب أمر 

رهني بمدى إصالح اجلوانب املادية للمهنيني بالدرجة األوىل وحتفيزهم أكثر.
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القيم يف املؤسسة اإلعالمية، عىل ضوء ما عرب عنه  تفعيل  والظاهر أن حاالت 
ببعض  قياسا  حمصورة،  تبدو  مؤاخذات،  من  أبدوه  وما  وحتفظ،  نقد  من  املشاركون 
املؤسسات األخرى مثل األرسة. ومع ذلك، فإن املشاركني مل خيفوا استحضار بعض 
املواطن يف  مع  إجيابيا  تفاعله  القيم مؤسسيا، وعىل  تفعيل  الدالة عىل  والنامذج  األمثلة 
كثري من اللحظات الفارقة من تاريخ البالد. ومن ضمن احلاالت التي يربز فيها العود 
القوي لكثري من القيم يف املؤسسة اإلعالمية، نرصد أمثلة وردت يف حديث املشاركني:

املؤسسة  القيم يف  تفعيل  مثلت فرتة جائحة كورنا حلظة أساسية كاشفة عن   -
اإلعالمية. وقد تقاسم جل املشاركني من مهنيني ومواطنني مرتفقني هذا الشعور بعودة 
اإلعالم  انتصار  جسدت  حلظة  إهنا  األخرية.  العقود  يف  تراجعت  التي  القيم  من  كثري 
يف  جتسد  إنساين  بحس  والتمتع  والناصح،  املوجه  بدور  واضطالعه  الوطن،  لقضايا 
اقرتابه من حياة املواطنني، وحماربة األخبار الشائعة وتضخيم اخلرب والتضليل. وقد جتىل 
ذلك بحسب ما سجله أحد مهنيي القطاع يف »انتصار املؤسسة اإلعالمية للفكر اإلجيايب 
بكيفية أقوى وأوضح إبان اجلائحة، حيث رأينا أخصائيني نفسانيني يستدعون للمنابر 
اإلعالمية قصد رفع معنويات املغاربة، ودعوهتم للتامسك بني بعضهم البعض«، وهي 

حاالت يشدد املشاركون عىل وجوب تعزيزها أكثر يف سائر األيام.

كوفيد  جائحة  فرتة  يف  جديد  من  للظهور  األصيلة«  املغربية  »القيم  عادت  لقد 
19، وظهرت قيم التنوع عىل مستوى الربامج التي بثت بلهجات مغربية خمتلفة، دارجة 

وتوجس  يقني  وانعدام  قلق  من  محلته  بام  اجلائحة،  فرتة  فتحولت  ومتازيغت...الخ. 
يألفه  مل  بشكل  اإلعالمية  املؤسسة  يف  اإلنساين  احلس  لربوز  حلظة  إىل  وحذر،  وحيطة 
املشاركني  شهادات  عكسته  ما  وذلك  أنفسهم.  اإلعالميون  وال  املرتفقني،  من  عدد 
الذين الحظ معظمهم تزايدا يف عدد الربامج التي كانت تبث خصيصا يف هذه الفرتة 
والتي كانت قريبة من املواطن ولعبت دورا توعويا مهام، وانترصت باألساس للفكر 
اإلنساين. فظهرت عىل إثر ذلك عودة قيم التامسك والتضامن والتعاون، واألهم من 
املواطن، كام مل حيدث من قبل، وهو أمر جيب أن  انفتاح عىل  أنه كان هناك  كل ذلك، 

يستمر بحسب العديد من اإلعالميني. 
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- ومن األمثلة التي تدل عىل تفعيل القيم كذلك، املسامهة يف نقل األخبار بكل 
يف  واملتاجرة  التضليل  عن  واالبتعاد  املختلفة،  وبلغاهتم  للمشاهدين  واحرتام  صدق 
مشاكل األفراد. كلها أمثلة تربز مسامهة اإلعالم العمومي يف خدمة املجتمع، وتكشف 
درجة الرقابة املؤسساتية التي مورست عىل كثري من املنابر اإلعالمية عىل مستوى تفعيل 
قيم الشفافية واملصداقية. وقد جتىل انخراط معظم هذه املنابر يف تفعيل قيمة »الصدق« 
من خالل حرص عدد كبري من اإلعالميني عىل البحث اجلاد عن مصادر األخبار التي 
تنرش عن احلاالت واإلصابات كام تقدمها املؤسسة املعنية )وزارة الصحة(، باإلضافة 

إىل تكذيب الشائعات واملزايدات وتضخيم األخبار.

V- مستقبل تفعيل القيم يف املؤسسة اإلعالمية

املؤسسة  يف  القيم  تفعيل  ملستقبل  تناوله  خالل  من  الكيفي  البحث  سعى   
وسائل  عمل  يف  مركزية  مكانة  حتتل  التي  القيم  بعض  عند  الوقوف  إىل  اإلعالمية 
اإلعالم، ومن بينها عىل وجه اخلصوص، قيم احلقيقة واحلياد وحرية التعبري. وقد تم 
السياقات  القيم، مع حماولة حتديد أهم  الفاعلني يف حتقيق هذه  الرتكيز عىل مسامهات 
تم  آخر،  جانب  ويف  تغيريها.  أو  احلقيقة  قول  عن  العدول  إىل  تدفع  أن  يمكن  التي 
الوقوف عند مسؤولية املؤسسة اإلعالمية يف الدفاع عن حرية التعبري وما يقتضيه ذلك 
اإلعالميني.  الفاعلني  لكل  إجيابيا  انخراطا  تفرض  حدود  ومن  مشرتكة  مسؤولية  من 
وقد جرى تناول اجلوانب املشار إليها، انطالقا مما خلصت إليه مواقف وآراء املشاركني 
يتبناها  التي  أبرز االجتاهات  القطاع ومواطنني مرتفقني. فام هي  يف البحث من مهنيي 
وتبني  احلقيقة  قيم  تعزيز  مقتضيات  أهم  وما هي  الشأن؟  هذا  واملرتفقون يف  املهنيون 
احلياد يف ما تنتجه املؤسسة اإلعالمية وما تقدمه؟ وما هي الضوابط التي جيب أن توجه 
حرية التعبري حتى ال ينتهك اإلعالمي أخالقيات املهنة؟ وهل يسمح بحرية التعبري من 
دون حدود متعاقد عليها؟ ثم ما هي أبرز املواضيع التي يضعها املهنيون واملشاهدون 

كخطوط محراء ال يمكن لإلعالمي جتاوزها؟

1 - نشر احلقيقة يف كل الظروف أو مراعاة السياق

يتجه أغلب املشاركني يف الدراسة إىل التأكيد عىل أمهية تبني اإلعالمي للحياد 
يف تناول القضايا. ويقتيض احلياد هنا عدم انسياقه وراء نرش أخبار قد ترض بطرف ما 
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أو ختلق تبعات قانونية. إن احلرص عىل تفعيل قيم احلقيقة واحلياد، يقتيض األخذ بعني 
االعتبار الكثري من املقتضيات، منها عىل وجه اخلصوص:

y  أن قول احلقيقة يظل نسبيا، ويتطلب من اإلعالمي بذل جهد مضاعف نظرا
اللتباس احلقائق التي قد يؤدي البحث عنها إىل اإلرضار بأطراف خمتلفة.

y  ،تنتهي حدود اإلعالمي عند تقديم اخلرب وعند احلوار مع اآلخر. من هنا
ينبغي أن يكون حمايدا ال ينرص طرفا عىل آخر، أو يتبنى موقف الدفاع عن 

توجه ما.

y  أال يعطي اإلعالمي رأيه يف أي يشء، وال يثري أي يشء يصب يف مصلحة
جهة ما، فيستفزها أو يثري قلقها )احرتام اخلط التحريري الذي ينتسب إليه(.

y  قول احلقيقة تتبعه شوائب جانبية، وتأثريات بعدية، ينبغي أن يتدخل فيها
القضاء والقانون للفصل فيها، واحلد من تبعات أخرى مرتقبة قد تضعف 

منسوب الثقة يف اإلعالم.

y  جيب أن يكون املبدأ يف العمل اإلعالمي متمثال يف نقل احلقيقة مع األخذ
بعني االعتبار الظروف املحايثة هلا.

y  من الرضوري مراعاة السياق، فقد تكون احلقيقة ضارة إذا ما تم تقديمها
مراعاة  يصري  لذلك،  عكسيا.  أثرها  ينقلب  وقد  مناسبة،  غري  ظروف  يف 
السياق العام رضورة يف تقديم احلقيقة والتخفيف من وقعها إن كان سلبيا 
عىل املتلقي، وأحيانا التخفيف مما يمكن أن ترتكه عىل األمن العام، وجتنب 

تضخيمها أو التهويل يف تقديمها.

y  حتيط بعامل اإلعالم العديد من االستثناءات التي جيب التعامل معها بيقظة
حتى ال تتحول احلقيقة إىل نقيضها.

y  ينبغي جتنب اإلفراط يف التحدث باسم املستضعفني، وارتداء قبعة املناضل
يفقد  من دون احرتام ألخالقيات مهنة اإلعالمي، ألن ذلك من شأنه أن 
العمل اإلعالمي مصداقيته. فاخلطاب النضايل خطاب مشحون بالعواطف 
واإليديولوجيا يف أحيان كثرية، لذلك يتعني أخذ مسافة بني وضع اإلعالمي 



 163
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

التزييف  عن  بعيدا  احلقائق  حتري  لإلعالمي  يتأتى  حتى  املناضل  ووضع 
واملبالغة. وال يعني هذا بأي حال من األحوال التخيل عن الدفاع عن قضايا 
بموضوعية  هو  كام  الواقع  نقل  يف  اإلعالمي  انخراط  يعني  بل  املجتمع، 

وحياد ال يرض بأي طرف كان وبلغة تتصف بالربود والرتوي.

2 - مسؤولية اإلعالم بخصوص مبدأ حرية التعبير

االعتبار حدود  بعني  األخذ  الدراسة برضورة  للمشاركني يف  العام  االجتاه  يقر 
حتددها  التي  بالثوابت  ترتبط  ومواضيع  خصوصيات  هناك  أن  ويرون  التعبري.  حرية 
الرأي  هذا  ويشرتك يف  احلسبان.  بعني  أخذها  اإلعالم  ويتعني عىل  قوانينها  الدولة يف 
التوجه  بنفس  يقر  كام  وجنسهم،  وسنهم  اإلعالمية  منابرهم  اختالف  عىل  املهنيون 
إىل  األخرية  الفئة  أفراد  ويذهب  الفردية.  املقابالت  يف  املشاركني  املواطنني  جل  أيضا 
توسيع اخلطوط احلمراء أمام حرية التعبري، عندما يعتربون أن عىل اإلعالم أال خيوض 
يف مواضيع ختدش احلياء واحلشمة أو هتدد األخالق العامة للمجتمع. ونذكر يف ما ييل 

االعتبارات التي يتعني مراعاهتا:

y  من زاوية املنطق، كل يشء يمكن أن يتم عرضه للنقاش، لكن إعالميا جيب
مراعاة طبيعة املجتمع املتلقي، خلفياته، مبادئه، نامذج تنشئته االجتامعية...

y  ال يمكن أن يتم النقاش أو احلديث عن قضايا متس أمن الدولة، وال يمكن
هنالك  أن  ذلك  ويعني  املعلومات.  كل  عىل  احلصول  احلاالت  بعض  يف 

حدودا تفرض نفسها عىل اإلعالم. 

y  حدودا فريسمون  ذلك،  من  أبعد  الدراسة  يف  املشاركني  بعض  يذهب 
وخطوطا محراء ملا يتعلق األمر باحلياة اخلاصة لألفراد وكل املواضيع التي 

حتمل خطابا حيرض عىل العنف أو أعامل الشغب.

y  التعبري، لكن يف اإلعالم العمومي إن األصل يف رسالة اإلعالم هو حرية 
من الصعب االلتزام هبا ألهنا موجهة جلمهور خمتلف يف القناعات الثقافية 

واملواقف، وبالتايل يصعب التحدث بحرية عن مجيع املواضيع. 



مجلس النواب164

y  طرحت والتي  املطلوبة،  األساسية  القيم  أهم  التعبري  بحرية  التمتع  يمثل 
كثريا  عليها  التشديد  تم  وقد  اخلصوص.  عىل  املهنيني  نقاشات  يف  كثريا 
لدرجة شكلت قيمة -أم لدى كثري من املشاركني. غري أن عددا منهم نبهوا 
إىل أن حرية التعبري ال يمكن أن تأخذ بمعزل عن قيم أخرى تشكل ضوابط 
واملصداقية  النزاهة  أبرزها  ومن  التعبري.  حرية  تالزم  أن  ينبغي  ومداخل 
وعدم  والصادقة  الصحيحة  املعلومة  عن  )البحث  واجلرأة  واملسؤولية 
السقوط يف التضليل والتحامل(. فمن دون هذه القيم تنقلب حرية التعبري 
إىل فوىض. يضاف إىل ذلك، رضورة النزول من الربج العاجي والتعاطي 
مع املشاكل التي يعاين منها الناس من خالل معاينة واقعهم املعيش من دون 
جتني أو تضخيم لوقائع، أو خلق سيناريوهات من خميلة اإلعالمي فحسب.

y  تطرح قضية حرية التعبري نفس املشاكل التي طرحتها قضية احلقيقة، فهناك
حاالت ال ينبغي أن يكون فيها حدود عىل حرية التعبري، وحاالت أخرى 

ينبغي أن تتقوى فيها احلدود، ومنها عىل وجه اخلصوص:

y  يستوجب أمر  ووحدته،  البلد  فسيادة  الدولة.  وسيادة  مقدسات  متس  أال 
وضع حدود؛

y احلفاظ عىل أمن الدولة؛

y احلفاظ عىل النظام العام؛

y .احلفاظ عىل احلشمة واألخالق

ويتجه عدد قليل من املرتفقني إىل تبني موقف خمتلف بخصوص احلفاظ عىل 
جمموعة  هناك  حيث  لذلك.  حدود  وضع  جيب  ال  أنه  فريون  واحلشمة،  األخالق 
أحد  ذلك  عن  عرب  كام  كرسها«،  »جيب  طابوهات  تشكل  زالت  ما  التي  القضايا  من 

املرتفقني.

3 - االلتزامات القيمية للفاعل اإلعالمي: من أجل تعزيز القيم مؤسساتيا

يمثل الفاعل اإلعالمي العنرص األساس يف تفعيل القيم أو االمتناع عن ذلك. 
متثل  أدواره  فإن  هنا  هلا. من  واملقدمة  اإلعالمية  للامدة  املنتجة  األطراف  أحد  ويشكل 
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مدخال هاما لتطوير رسالة اإلعالم وانخراطه يف تعزيز منظومة القيم وطنيا. ومن أجل 
معرفة اجلوانب القيمية التي يتعني أن يساهم يف تعزيزها مستقبال من خالل أدواره تلك، 
سعت الدراسة حول »التفعيل القيمي للمؤسسات« إىل االقرتاب من أهم االلتزامات 
التي متثل انتظارات املواطنني، والتي يتعني عىل الفاعل اإلعالمي أن يتقيد هبا إسهاما 
االلتزامات  هذه  عىل  الرتكيز  تم  وقد  جودهتا.  وحتسني  اإلعالمية  املادة  تطوير  يف  منه 
املتلقني  يمثلون  الذين  املرتفقون،  واملشاهدون/  جهة،  من  املهنيون  عليها  يشدد  كام 
واملستهلكني للامدة املقدمة، من جهة ثانية. وبناء عىل ذلك، أكد املشاركون يف البحث 

بمختلف اجلهات، عىل أمهية مراعاة اجلوانب التالية:

y  أن يلتزم اإلعالمي بتوصيات املؤسسة اإلعالمية التي يشتغل فيها واخلطوط
إيديولوجية  التعبري وااللتزام بغري ذلك من  له. ألن  التي ترسمها  احلمراء 

حزبية أو شخصية معينة، يفقده مصداقيته.

y  ،املواطن من  قربه  خالل  من  للمجتمع،  قيميا  ها  موجِّ اإلعالم  يكون  أن 
أولويات  عىل  بناء  منتقاة  مواضيع  يف  معه،  مبارشة  حوارات  يفتح  بحيث 

املجتمع وما يشغل أفراده.

y  وأن املناطق،  خمتلف  يف  ومعاناهتم  املواطنني  مهوم  متس  قضايا  يواكب  أن 
من  واسعة  فئات  هتم  خمتلفة  قضايا  تناول  عىل  اجلرأة  اإلعالمي  يمتلك 

املجتمع.

y  االلتزام تدافع عن  رابعة(  مراقبة )سلطة  بمثابة سلطة  أن يكون اإلعالمي 
بالرشوط التي ترسمها املؤسسة اإلعالمية والدفاع عن املبادئ والتوجهات 

التي حتددها له، من دون إقحام ذاته أو التعبري وفق رأيه اخلاص.

y  أن يستحرض اإلعالمي املجتمع يف ما ينتقيه من مواد، بحيث يراعي تناسبها
مع قيم املتلقي الذي يمثل املستهلك الرئيس ملا ينتجه اإلعالمي.

y  والتواصل التدخل  ملهارة  إتقانه  طريق  عن  اجلامعة،  قيم  عن  يدافع  أن 
واإلقناع بحجج وبراهني يتوفر فيها الصدق واحلياد.



مجلس النواب166

y  ،هو كام  الواقع  وينقل  يقدمه،  ما  كل  يف  املوضوعية  اإلعالمي  يتحرى  أن 
وحيرتس من توظيف خطابه ملصلحة جهة ما.

y .أن يبعد اإلعالمي انتامءاته السياسية عن كل ما ينتجه من مادة إعالمية

y  ،أوال احلقيقة  خدمة  يف  يكون  وأن  املهنة،  بأخالقيات  اإلعالمي  يتقيد  أن 
واملصلحة العامة ثانيا، وأن يدافع عن احلق وأهله وليس الطرف األقوى.

y  أن يلتزم اإلعالمي باملصداقية، والشفافية، واملسؤولية، واخلصوصية؛ فكلها
قيم ستقود املواطنني إىل وضع ثقتهم يف املؤسسة اإلعالمية بشكل عام.

4 - التفاعل بني املؤسسة اإلعالمية واملواطن: مقتضيات تعزيز الثقة

يقتيض التفاعل بني املؤسسة اإلعالمية واملواطن جتاوز االختالالت التي تعرتي 
يقدمه  ما  حيال  وسلوكه  املواطن  مواقف  وتغيري  جهة،  من  اإلعالمية،  املؤسسة  عمل 
لتطوير رسالة اإلعالم  السبيل األنسب  الثقة يعد  فتأسيس  اإلعالم، من جهة أخرى. 
وتعزيز مضامينه القيمية حتى يصبح مؤهال ملسايرة التغريات االجتامعية التي تتسارع 
وتريهتا. ويف هذا الصدد، كشفت الدراسة عن جمموعة من التغريات القيمية والسلوكية 
املؤسسة  التزامات  خالل  من  سواء  حتقيقها  إىل  البحث  يف  املشاركون  يطمح  التي 

اإلعالمية أو املواطن.

يف اجلانب اخلاص بالتغريات املؤسسية لنيل الثقة: ركزت مواقف املشاركني يف 
البحث عىل املقتضيات التالية:

y  ألن املواطن،  هتم  التي  احلساسة  القضايا  العمومي  اإلعالم  يواكب  أن 
اإلعالم إنام وضع لرصد معاناة املواطن ومهومه اليومية.

y  أن يتم جتاوز عقلية التعامل مع املواطن كام لو كان مستهلكا سلبيا، وتعديل
اخلطاب املوجه له.

y  يبث من التي  القوالب والصيغ  املحتوى اإلعالمي، وحتويل  إعادة توجيه 
القيم  فيها  حترض  أخرى  إىل  حمض  وجتارية  استهالكية  صيغ  من  خالهلا، 

واحلس الرتبوي.
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y  ،أن يكون الصحفي صوت املواطن، وذلك رهني بتوفر هامش من احلرية
وقانون يضمن لإلعالمي حرية التعبري.

y  وقيم ثقافة  نرش  عىل  ويعمل  اآلخرين،  وقيم  مبادئ  اإلعالمي  حيرتم  أن 
املتنوعة  واإليديولوجيات  والتباينات  االختالفات  مراعاة  مع  املجتمع، 

لألفراد.

y .أن يتعامل مع املعلومة بصدق

y .أن يبتعد عن الزبونية يف معاجلة القضايا ونرشها

y .أن يقول احلقيقة بطريقة ذكية عن طريق برامج توعوية وحتسيسية

y .أن يستحرض قيم املسؤولية واملصداقية واألمانة

y .أن يعمل عىل استعادة ثقة أفراد املجتمع يف املؤسسة اإلعالمية

املواطن  عىل  يتعني  التي  السلوكية  والتغريات  القيمية  االلتزامات  بخصوص 
التقيد هبا

يربز املهنيون املشاركون يف الدراسة أمهية انخراط املواطن يف تفعيل القيم وتيسري 
عمل املهنيني يف القطاع. ويرون أن دعم املواطن لإلعالم يشكل مرتكزا أساسيا لتقوية 
قيمة  بوصفها  الثقة  حمورية  عىل  املشاركني  كل  وجيمع  منتوجه.  وجتويد  األخري  هذا 
غري  منها.  العمومية  خاصة  اإلعالم،  بوسائل  املواطن  عالقة  تؤطر  أن  ينبغي  أساسية 
أن املهنيني اإلعالميني ال يكتفون هبذه القيمة بل يرصدون جمموعة من املامرسات التي 

ينبغي أن يتبناها املواطن من خالل عالقته باإلعالمي، ومنها عىل وجه اخلصوص:

y أن يتجنب املواطن التهجم عىل اإلعالم من خالل وسائل التواصل االجتامعي؛

y  تأثري عىل صورهتم ملا لذلك من  باإلعالميني،  التشهري  املواطن  يتفادى  أن 
وانخراطهم يف الدفاع عن قضايا املجتمع؛

y  أن يثمن املادة املقدمة من قبل اإلعالم ملا تتوفر فيها اجلودة، ويقوم بنقدها
إجيابيا يف حالة ما إذا مل تكن تستجب ملتطلباته.
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معظمهم  فيقر  التوجه،  هذا  البحث  يف  املشاركني  من  املواطنني  بعض  ويعزز 
بأمهية تغيري سلوك املواطن يف عالقته باإلعالم اهلادف. وذلك من خالل تأكيدهم عىل:

y  التحسيس يف  خاصة  اإلعالم،  طرف  من  املقدم  املجهود  تقدير  رضورة 
بقضاياهم والدفاع عنها من خالل التعريف هبا؛

y  حسن اختيار الربامج واملضامني، فمن شأن ذلك أن يعزز املنتوجات التي
تتوفر فيها اجلودة ويدعم مبادرات املرشفني عليها؛

y النقد اهلادف واالجيايب لكل ما يقدم من أجل جتويده؛

y  .عدم االنتصار للتفاهة عرب آليتي الرفض واملقاطعة

VI- حتديات التفعيل القيمي يف اإلعالم

 يستشعر املشاركون يف الدراسة، خاصة املهنيون منهم، حجم التحديات التي 
تواجه املؤسسة اإلعالمية عىل مستوى تفعيل منظومة القيم. ويكشف البحث الكيفي 
عن وعي عميق لدى الفاعلني يف القطاع بام يمثله تفعيل القيم من أولوية لدى املواطن 
ولدى مجيع املؤسسات االجتامعية األخرى. بال شك، يشكل تعزيز القيم سبيال لتيسري 
عمل األرسة واملدرسة والدولة بمختلف مكوناهتا، وجتنب هدر الطاقات الناجم عن 
خمتلف  وإلدراك  االجتامعيني.  والضبط  التنشئة  عمليات  يف  كثرية  مؤسسات  تدخل 
القيم  تفعيل  بموضوع  املغربية  اإلعالمية  املؤسسة  عالقة  يف  إليها  املشار  التحديات 
مؤسساتيا، سوف نقف عند أبرز هذه التحديات كام رصدها البحث الكيفي من خالل 

وجهات نظر خمتلف املشاركني. 

1- التحديات الداخلية، وتتمثل يف:

y  للمؤسسة اإلعالمية من خالل بالنسبة  قيمية  أهداف وغايات  التوفر عىل 
ميثاق قيم يؤطر رسالة املنابر اإلعالمية؛

y  إدماج الفاعل اإلعالمي الذي تعطى له بطاقة صحفي بينام يفتقد للتكوين
واخلربة واملهارة؛
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y بلقنة احلقل اإلعالمي، وسوء تنظيم مشهده بشكل عام؛

y  منهم من طرف بالكثري  يرصح  حيث ال  اإلعالميني،  حقوق  احرتام  عدم 
مؤسساهتم اخلاصة، أو يتم الترصيح هبم وفق خمططات ربحية مغلوطة؛

y  إخضاع اخلط التحريري للمؤسسة اإلعالمية للتوجيه، أو حماكاة ما ينرش يف
وسائل التواصل االجتامعي؛

y ارتباط معظم القنوات باجلانب الربحي أكثر من تركيزها عىل البعد القيمي؛

y الرتكيز عىل نسب املشاهدة بدال من الرتكيز عىل جودة املنتوج؛

y تدخل إيديولوجية اإلعالمي يف حمتوى الربامج وغياب املوضوعية؛

y  غياب جلان مراقبة داخلية ملحتوى املادة املقدمة ومدى احتوائها لقيم مالئمة
لثقافة املشاهد؛

y  النمطية وإعادة اإلنتاج عجز بعض اإلعالميني عن تطوير خطاهبم بتجاوز 
املتكررة للنسخ األوىل، يف حني يتعني اعتامد التطوير والتجديد بكيفية مستمرة؛

y غياب التكوين املستمر لبعض الفاعلني اإلعالميني، مما حيد من كفاءهتم؛

y  ولو املستهلكون،  يطلبه  ملا  والرتويج  والسبق،   »Buzz »البوز  ثقافة  انتشار 
عىل حساب املصداقية وكرامة الناس وحياهتم اخلاصة؛

y .توزيع الدعم العمومي بشكل عادل

2- التحديات اخلارجية، وتكمن يف:

y عدم إتاحة املعلومة بالشكل املطلوب؛

y  األطفال عىل  التأثري  القوية  القيم  من  جمموعة  مترير  مدى  ومراقبة  تقييم 
ولدى  االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  املنشورة  منها  وخاصة  واليافعني، 

صناع املحتوى؛

y تطور منظومة اإلعالم اجلديد التي غريت بعمق ثقافة اإلعالم وقوانينه؛



مجلس النواب170

y وجود منافسة قوية من طرف غري املتخصصني واملؤثرين يف اإلعالم اجلديد؛

y  حتكم املزاج يف مسطرة األخالقيات يف قانون الصحافة واإلعالم؛

y  متضمنة لكن  اإلعالمي،  الفاعل  لعمل  موجهة  قانونية  نصوص  وجود 
لثغرات يتعني عىل املرشع ترميمها؛ 

y  يعرفه الذي  اهلائل  التطور  ظل  يف  اإلعالمية  واملقاوالت  الرشكات  تأهيل 
اإلعالم عامليا؛

y حداثة عهد املقاولة والصناعة اإلعالمية يف املغرب؛

y  مقاواليت حر بعد إلعالم  ينتقل  مل  الذي  املغريب  العمومي  اإلعالم  ضعف 
ومستقل؛

y  ضعف تنافسية اإلعالم العمومي املغريب مقارنة بام حققه اإلعالم الدويل يف
هذا الشأن؛

y تراجع الثقة يف اإلعالم واإلعالميني؛

y  وعدم اإلعالمية  التفاهة  حماربة  وأمهية  برضورة  املواطنني  عموم  حتسيس 
تشجيعها برفع نسب مشاهدهتا؛

y سيطرة وسائل التواصل االجتامعي التي يقبل عليها الشباب بشكل واسع؛

y .غياب تربية مدنية إعالمية
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خالصة

 لقد عرف اإلعالم تغريات عميقة مست وظائفه ومضامينه وأدوات اشتغاله، 
مما نجم عنه نمو أوسع لقيم االنفتاح والتعددية التي صارت جتد أهم جتلياهتا يف التعبري 
املتزايد عن اخلصوصيات الثقافية واللغوية للمغاربة وتعدد قنوات التعبري عن آرائهم. 
ومع ذلك، فإن األمر مل خيف وجود نقائص ظلت تواجه املؤسسة اإلعالمية والفاعلني 
والدويل،  الوطني  املستوى  عىل  سواء  اخلاصة،  اإلعالمية  املنابر  تزايد  أدى  فقد  فيها. 
وتوسع حضور اإلعالم اجلديد ووسائل التواصل االجتامعي، إىل تعقد مهام اإلعالم 
املزيد  بذل  عليه  يفرض  أصبح  ما  املتلقي وهو  التأثري عىل  دوره يف  وتراجع  العمومي 
من اجلهود يف سبيل ضامن حضوره املستمر يف الدفاع عن قضايا املجتمع وتعزيز قيمه 
العمومي  اإلعالم  يؤهل  وبام  واملصداقية.  واجلودة  التنافسية  من  جو  يف  واختياراته، 
مشاهدة  نسب  تستقطب  أضحت  التي  اخلارجية  اإلعالمية  املقاوالت  ملنافسة  املغريب 

عالية، جعلت منها وجهة لعدد من املشاهدين املغاربة.

وارتباطا بذلك، فإن رهان توسيع نسبة املشاهدة ورفع نسبة اإلقبال عىل منتوج 
الغايات  حتقيق  يف  اإلعالم  مسؤولية  احلسبان  بعني  األخذ  يقتيض  العمومي،  اإلعالم 
الكربى للدولة واملجتمع، خاصة من خالل التفكري يف مدى مالءمة ما يقدم مع القضايا 
واألولويات والثوابت األساسية للبالد، سواء ما تعلق منها باألمن العام واهلوية الوطنية 
والقضايا املصريية للوطن، من جهة، واحلرص عىل االنفتاح املتواصل عىل قيم كونية 
بني  التوليف  فمن شأن احلرص عىل  ثانية.  الوطنية وتغذهيا، من جهة  قيمنا  تعزز من 
القيم الوطنية والكونية، أن يفسح املجال لتشكل إعالم هادف يتمكن من أداء وظيفته 

السامية يف توعية املجتمع وتطويره يف مجيع املجاالت. 

ومن املؤكد أن نجاح اإلعالم يف تبوء املكانة التي ينشدها املغاربة، يف هذا اجلانب، 
لن يستقيم إال بإيالء اإلعالم االهتامم املستحق للمضمون القيمي الذي يروج له، عرب 
تعزيز حرية التعبري عرب املنابر اإلعالمية ورفع الرقابة عن اإلعالميني، وتشجيعهم عىل 
التطرق لكل املواضيع التي هتم املواطن، ومن أمهها الديموقراطية واالهتامم بالقضايا 
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مقدار  بنفس  اهلامشية  اجلغرافية  واملجاالت  حظا،  األقل  االجتامعية  الفئات  هتم  التي 
االهتامم بباقي الفئات واملجاالت.

سبيل  يف  أولوية  من  اإلعالمية  باملؤسسة  القيم  تفعيل  ورش  يمثله  ملا  ونظرا 
إصالح هذه األخرية وتطويرها، فإنه يقع عىل عاتق خمتلف الفاعلني املهنيني امليض قدما 
يف ترسيخ القيم املشار إليها ضمن هذا التقرير، وذلك بجعلها قاعدة موجهة لسلوكهم. 
عرب  مضامينها،  وجتويد  اإلعالم  رسالة  لتطوير  عنها  غنى  ال  املواطنني  مسامهة  وتظل 

التثمني والنقد البناء الكفيل بتعزيز الثقة أكثر وأكثر يف املؤسسة اإلعالمية.

إن ما تردد من انتظارات قيمية لدى املواطنني بمختلف جهات املغرب، يعكس 
احلاجة  ذاته،  اآلن  يف  ويربز،  خدمات.  من  باملغرب  اإلعالم  يقدمه  عام  رضاهم  عدم 
امللحة إلعادة النظر يف أسس ممارسة مهنة اإلعالم. ويكشف أيضا عن كثري من جوانب 
يقدمه  ما  املواطن بوصفه مستهلكا ومتتبعا لكل  فيها  يساهم  التي  النقص واالختالل 
املفعلة  غري  القيم  بشأن  اخلصوص،  عىل  املهنيني،  ترصحيات  أظهرت  فقد  اإلعالم. 
يف  االنخراط  يف  رغبة  وعن  جهة،  من  باملسؤولية،  الوعي  من  درجة  عن  اإلعالم،  يف 
جتويد ما يقدمونه من منطلق التفاعل اإلجيايب مع املتلقي وأولوياته، من جهة أخرى. 
الذين  اإلعالميني  بعض  فيها  يسقط  التي  املنزلقات  استحضار  إىل  منهم  دفع عددا  ما 
التجني عىل كثري  املهنة واملصداقية، ويسلك مسلك  قيم أخالقيات  إىل  يفتقد بعضهم 
من الوقائع ونقلها بنوع من التهويل، ويف كثري من األحيان، يدفع رهان حتقيق السبق 
اإلعالمي بعضهم إىل الرتويج ألخبار تنقصها الدقة وتنعدم فيها احلقيقة، رغم ما قد 

يشكله ذلك من إساءة لبعض املواطنني أو اجلهات أو املؤسسات.

لقد ظهر جليا توجه أغلب املشاركني يف البحث إىل التأكيد عىل أمهية تبني نساء 
ورجال اإلعالم للحياد يف تناول القضايا، منبهني إىل أن من أهم مستلزمات احلياد هنا 
عدم انسياق اإلعالم وراء نرش أخبار قد ترض بطرف ما أو ختلق تبعات قانونية أو تنترص 

لتوجه سيايس وإيديولوجي. 

وعالوة عىل ذلك، يؤكد املغاربة عىل أن إنجاح مرشوع تفعيل القيم يف اإلعالم 
للخطاب  واملصداقية  الثقة  إعادة  عىل  احلرص  امليدان  هذا  يف  الفاعلني  عىل  يفرض 
اإلعالمي الذي تسوقه القنوات واملنابر، واستحضار البعد اهلويايت فيه واخلصوصيات 
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الثقافية والقيمية للمغاربة، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، التي يعتقد املشاركون أن ال 
سبيل لتحسني الصورة التي حيملها املواطن حول اإلعالم إال باحلرص عىل حضورها. 
ويضاف إىل ذلك، وجوب حضور قيم أساسية تشكل جوهر العمل اإلعالمي، ومن 
أبرزها، قيم اجلودة والعقالنية وااللتزام واإلحساس بالواجب، خصوصا يف الربامج 

السياسية.

فإن  اإلعالمية،  املؤسسة  عاتق  عىل  يقع  املسؤولية  من  األكرب  احليز  كان  وإذا 
يتحمل قسطا  الدراسة بجميع توجهاهتم،  املشاركون يف  املشاهد، كام جيمع عىل ذلك 
هاما من املسؤولية يف جتويد املنتوج، بحيث يمثل الطرف الوحيد الذي يستطيع التحكم 
يف ضامن  يساهم  ما  إعالمي  منتوج  عىل  فإقباله  ومستهلكا.  متلقيا  بوصفه  اإلعالم  يف 
انتشاره لدى  استمراره ونجاحه، بقدر ما يمثل عزوفه عنه كابحا أمام تطوره وحتقيق 
املتلقي. وهو ما جيعل من اختيار املواطن ومن ذوقه معيارا جيدر باملؤسسة اإلعالمية أن 

تأخذ به يف كل عملية تروم إصالح املشهد اإلعالمي وجتويد خدماته.

لقد حرص املغاربة املشاركون يف الدراسة عىل التذكري بام تقتضيه مشاركة املواطن 
واالختيار،  التوجيه  يف  سلطته  ممارسة  مسؤولية  حتمل  رضورة  من  اإلعالمي  املشهد  يف 
والنظر لإلعالم بوصفه قناة هامة لتطوير املجتمع وتغيريه نحو األفضل. فام دام اإلعالم 
يمثل مؤسسة للتنشئة االجتامعية والرتبية املوازية يف املجتمعات املعارصة، وسلطة رابعة 
متارس الرقابة عىل الدولة واملجتمع يف آن واحد، فإن حضور املواطن، من خالل ممارسة 
أدوار  لتقوية  قوية  دعامة  سيشكل  اإلعالم،  يقدمه  ما  لكل  الفعال  والتثمني  البناء  النقد 
)الثقة،  بقيم  يتعلق  ما  املجتمع، خاصة  القيم يف  منظومة  تعزيز  األخري يف  هذا  ووظائف 
ترسيخها  عىل  والعمل  اإلجيايب...(  التمييز  املناقشة،  الواعي،  االنتقاء  النقد،  التقدير، 
بشكل دائم، وسيساهم يف جتويد املنتوج اإلعالمي وتوسيع قاعدة املشاهدة واإلقبال عليه.

للخصوصيات  خاصة  أمهية  أولوا  قد  الدراسة  يف  املشاركني  أغلب  كان  وإذا 
الثقافية والقيمية للمغاربة، فإن آراؤهم مل ختُل من حرص شديد عىل رضورة تثمني كثري 
القنوات  فيه  التي يقتضيها تطوير اخلطاب اإلعالمي يف زمن بدأت  الكونية  القيم  من 
فإن  لذلك،  وثقافتها.  الدول  حدود  الخرتاق  أذرعا  ومتثل  برسعة  تنترش  اإلعالمية 
قيم  لتعزيز  مضافة  قيمة  تشكل  صارت  ودولية  وجهوية  حملية  جتارب  من  االستفادة 



مجلس النواب174

اجلودة وحتسني املنتوج اإلعالمي. ويف هذا اإلطار، شدد عدد من املشاركني عىل أمهية 
تعزيز قيم املشاركة والتنوع واالبتكار ومساواة النوع، عرب االنفتاح، بشكل أكرب، عىل 
اإلعالمي  التي ظل  اخلطابات  من  كثري  النظر يف  إعادة  إىل  إضافة  املجتمع،  فئات  كل 
النمطية  الصورة  القيم، ومن ضمنها  تعزيز  تتامشى مع مقتضيات  والتي ال  يروج هلا، 
التي يرسخها اإلشهار حول املرأة بوصفها جسدا ومنتوجا استهالكيا. إضافة إىل الغياب 
االحتياجات  لذوي  املوجهة  والربامج  النوع،  مساواة  لقيم  املعززة  للربامج  املسجل 

اخلاصة. 



التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة الجامعة





 177
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

مقدمة

اقرتن التسجيل باجلامعة املغربية خالل عقود السبعينات والثامنينات بقيم التفوق 
والتميز، لكونه يأيت بعد جتاوز »عقبة الباكلوريا« حينها، وما كانت متثله لدى املغاربة من 
بوأ  الذي  اعتباري ومادي. األمر  امتياز رمزي وحظوظ مضاعفة نحو مستقبل مهني 
االنتساب للجامعة تقديرا ومكانة خاصني، جعل الطلب عليه طموحا عائليا، وبلوغه 

إنجازا اجتامعيا وفخرا يف املحيط املحيل. 

ومع توايل العقود وما رافقها من حتوالت وطنية ودولية، حظي املرفق اجلامعي 
بأمهية متزايدة يف السياسات العمومية، سواء منها املتصلة بالقطاع الويص بشكل مبارش، 
أو بالقطاعات األخرى، حتى اخلاصة منها، املكلفة بتكوين أطر مؤهلة وكفايات معرفية 
وتقنية لتويل مناصب املسؤوليات والشغل املتاحة. وقد تضاعف االهتامم الرسمي هبذا 
القطاعان  التي حيتاجها  والكفاءات  األطر  ختريج  األول يف  العمومي  التكويني  املرفق 
إحصائيات  عليه  تؤرش  الذي  االقبال  تزايد  ذلك،  وبموازاة  باملغرب؛  واخلاص  العام 
الطلبة خالل كل موسم جامعي، وكذا العرض اجلامعي الذي يتم تنويعه بخلق بنيات 
وعقد  عديدة،  ختصصات  يف  برشية  موارد  توظيف  يف  واالنتظام  جديدة،  وتكوينات 
بعضها  جعلت  مهمة  جتربة  املغربية  اجلامعة  بذلك  فراكمت  ودولية.  وطنية  رشاكات 
التصنيف  مقاييس  باختالف  ودوليا  وقاريا  مغاربيا  متقدمة  جد  مراتب  يتبوأ  اليوم 

والرتتيب املعتمدة.

اجلامعة  أبواب  فتح  يف  املتعاقبة  العمومية  اإلصالحية  التدخالت  وسامهت 
باإلضافة  للبحث،  ومؤطرين  أساتذة  من  يلزم  ما  وتوفري  الطلبة،  من  كبري  عدد  أمام 
إىل اجلوانب اللوجيستية واالجتامعية مثل املنح واإلقامات اجلامعية...وجعل الولوج 
تزايد عددهم من خمتلف جهات  والذين  الباكلوريا،  اعتياديا حلاميل  اختيارا  للجامعة 
املغرب. ما خلق من الفضاء اجلامعي نسخة موازية لديناميات وتفاعالت املجتمع العام 
بام يروج داخله من توافقات وتناقضات جمتمعية عىل خمتلف األصعدة. فصارت اجلامعة 
بذلك بمثابة جمتمع مواز حيتضن شتى فئات املجتمع املغريب باختالف خصائصها اإلثنية 

واالجتامعية والثقافية واالقتصادية واملجالية.
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فام الذي تغري قيميا يف اجلامعة املغربية عرب عقودها املاضية؟ وإىل أي حد شكلت 
انعكاسا قيميا شفافا ملا جيري يف املجتمع املغريب من حتوالت اجتامعية واختيارات يف 

تدبري الشأن العام؟ 

I- الرصيد القيمي املؤسساتي: تقييم الواقع واستبيان التغيرات

تعترب اجلامعة مؤسسة مسامهة يف إنتاج القيم والتنشئة عىل االلتزام هبا وتفعليها، 
مثلها يف ذلك مثل مؤسستي األرسة واملدرسة. وتتجىل األمهية القيمية للمرفق اجلامعي 
امتداد  انتشار أطره عىل  امتدادات تأثريه الوظيفي إىل باقي مؤسسات املجتمع عرب  يف 
قيمة  زال  وال  للمغاربة  بالنسبة  اجلامعية  للمؤسسة  االنتامء  كان  وقد  اململكة.  جهات 
اجتامعية وجمتمعية يف حد ذاهتا. كام أن تقييمهم القيمي جلامعة اليوم الزال حيتفظ ويتأثر 
يف عمقه هبذا التمثل املجتمعي للمؤسسة اجلامعية، وهذا ما تؤكده تفاعالت املشاركني 

كام هي متضمنة يف املحاور املوالية. 

1 - التغير القيمي يف مؤسسة اجلامعة 

القيمي  التغري  عن  تعبرياهتم  يف  اختلفوا  قد  الدراسة  يف  املشاركون  كان  إذا 
يعترب  إذ  التغري.  هذا  جتليات  بعض  رصد  يف  ذلك  مع  التقوا  فقد  املغربية،  اجلامعة  يف 
»تآكال قيميا« يستنزف ادخارها  املشاركون يف الدراسة أن جامعة مغرب اليوم تعرف 
القيمي عرب العقود املاضية. ومن أبرز انعكاساته، تراجع الثقة هبا، بفعل توايل حاالت 
غياب قيم تكافؤ الفرص واالستحقاق واملساواة... كام تنتعش بجامعة اليوم حاالت 
والتحرش،  النقط،  مقابل  باجلنس  إعالميا  يعرف  وما  والرشوة،  للزبونية  متواترة 
القيم  يف  به  يقتدى  مؤسساتيا  مثاال  اجلامعة سابقا  كانت  حني  يف  العلمية،  والرسقة 
واألخالق، وكانت تعيش ربيعا قيميا مناقضا للوضع احلايل، استفاد منه املجتمع قيميا 
بشكل كبري. لقد حصل كل ذلك بسبب غياب آليات الرقابة والتواصل بني كل فاعيل 

الوسط اجلامعي )الوزارة الوصية، إدارة املؤسسة، األساتذة، الطلبة، النقابة(.

بالعكس  بل  قيميا،  تعيش متاسكا  كانت  املغربية  اجلامعة  أن  تقدم  ما  يعني  وال 
ورهانات  الفكرية  ومشارهبا  مرجعياهتا  باختالف  القيمية  التيارات  فيها  تتدافع  كانت 
كان  الذي  القيمي  الرصاع  وهو  املوازية،  باملؤسسات  وخارجها  اجلامعة  يف  براجمها 

يساهم يف التنشئة الفكرية للطلبة ويدعم تكوينهم العلمي والبيداغوجي.
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أفرغ  قد  املشاركني،  بعض  رأي  حسب  اليوم،  اجلامعي  القيمي  الرصاع  لكن 
متاما من قيمته العلمية والعملية املشار إليها، ليتخذ متظهرات شكلية جعلت منه جمرد 
خصومات طالبية أو تشنجات إدارية أحيانا، قد تنحرص نتائجها يف قطائع عنفية بني 

املكونات الطالبية أو توافقات مطلبية مؤقتة مع اإلدارة. 

التأزم  لتفسري  والتواصل  اإلنصات  قيمتي  من  املشاركني  بعض  انطلق  وقد 
اإلطار  هذا  يف  وسنعتمد  لتجاوزه.  رشطا  الوقت  نفس  يف  وجعلهام  القائم،  القيمي 
ترصحيني ممثلني إلدارة اجلامعة/الكلية، باعتبارمها مرجعني ينطلقان من واقع املامرسة 
اليومية. فقد اعتربت السيدة )خدجية( وهي إدارية بعامدة الكلية أنه »انطالقا من جتربتي 
املهنية الطويلة، أؤكد أن قيمة اإلنصات تغيب يف جامعة اليوم، وقد طالبت مرارا بمراكز 
اإلنصات للطلبة. فأخذت املبادرة من تلقاء نفيس ألعايش الطالب وأواكبه داخل احلرم 
اجلامعي]...[. ولكن هاته املبادرة قوبلت بريبة وسوء نية من طرف الطلبة، وتم نعتي ب 
»اجلاسوسة«]...[. كام أن األحكام املسبقة التي حيملها الطالب قبل ولوجه للجامعة، 
مثل أمهية الغش للنجاح واحلصول عىل امليزة، والتطبيع مع حتمية دفع مقابل عيني أو 
مادي لقضاء خدمة إدارية عادية أو الستحقاق مقعد باملاسرت]...[ كلها عوامل جعلت 

الطلبة يتنازلون ويستسلمون ملفعول هذه املقوالت املرفوضة]...[«. 

أدلت  فقد  اجلامعة،  يف  بالتوجيه  املكلفة  )أميمة(،  للمشاركة  بالنسبة  أما 
بني  التضامن  غياب  اجلامعة،  تشهدها  التي  التغريات  أبرز  »من   : التالية  باملالحظات 
الطلبة. فعىل سبيل املثال، من يمتلك معلومة ما أو كتاب، فإنه ال يشاركه مع زمالئه. 
فأثناء اجتياز  فبالتسرت.  املبارش  بالتشجيع  إن مل يكن  الغش،  الطلبة مع  ثم هناك تواطؤ 

االمتحانات، ال يتم االحتجاج عىل حاالت الغش املعاينة، وال التبليغ عنها«.

إقرار   عن  اجلامعية  للمؤسسة  ممثلتني  مشاركتني  من  اإلفادتان  هاتان  تكشف 
بوجود تغريات قيمية مؤكدة، وذلك انطالقا من واقع املامرسة اليومية، وبأمثلة متعددة 
يف نوعها. كام تبينان أن ما تعيشه اجلامعة من تغري قيمي يرجع، َمْهام اختلفت متظهراته، 
اإلنصات  قيمتي  هبام  ونعني  اجلامعي،  الوسط  عن  حاليا  تغيبان  أساسيتني  قيمتني  إىل 
والتواصل. ويتقاسم املسؤولية عن ذلك رشكاء احلياة اجلامعية الذين يسامهون بالفعل 
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أو باالمتناع عن التصدي ملثل االختالالت املشار إليها، يف ما وصف »بالرتدي القيمي« 
الذي تعرفه اجلامعة اليوم.

يقول أحد املشاركني )أستاذ، تطوان( يف هذا الصدد: »مل تعد اجلامعة جامعة، ومل 
يعد الطالب طالبا«، أي أن هناك حاجة إىل نموذج جامعي جديد يبنى بشكل مشرتك 
وفق تعاقد يلتقي مع باقي أوراش الدولة ويساهم يف حتقيق أهدافها التنموية املربجمة، 
هلا  يتيح  الذي  النحو  العمومية عىل  السياسات  زمن  اجلامعة ومكوناهتا يف  إدماج  عرب 

انخراطا فعاال يف حتقيق التنمية املأمولة. 

اجلامعية  للحياة  الفردانية  اجتياح  اجلامعة  خرجيي  من  املوظفني  أحد  ويسجل 
وتراجع قيمة التضامن يف أوساط الطلبة: »هناك توجه نحو شيوع الفردانية بني الطلبة 
السائد  التي كانت سائدة يف اجلامعة ]...[، حيث كان  القيم  أساسًا، وغياب نوع من 
آنذاك هو التضامن وأنواع من التكافل بني الطلبة اجلامعيني. ]...[ لقد كنا نتضامن مع 
زمالئنا من الطلبة غري املمنوحني أو نصف املمنوحني، بحيث كنا نقوم بجمع التربعات 

أو املسامهات للطلبة املعنيني«. 

»أن أكرب معضالت اجلامعة، غياب  بينام يعترب طالب باحث بسلك الدكتوراه، 
عىل  فقط  للحصول  اإلدارية  املكاتب  بني  التنقالت  كثرة  يشتكي  فاجلميع  التواصل. 
استشارة أو معلومة ما. وتتم إحالتك عىل مكتب وآخر دون نتيجة، وقد يستغرق هذا 
األمر أسابيع. كام ال يتم استحضار خصوصيات املنطقة التي تتواجد فيها اجلامعة، وال 
باجلامعة جيهل  يلتحق  الطالب عندما  منها طلبتها. خصوصا وأن  ينحدر  التي  املناطق 
عن سري عملها اليشء الكثري، ما خيلف حالة من الصدمة لدى الطالب من هذا العامل 
ثقته  له، فيقوده ذلك إىل فقدان  بالنسبة  املفهوم  املرتبك واملربك وغري  الدرايس اجلديد 
الشباب  انشغاالت  يتعني عىل اجلامعة أن تستوعب  لذا  أيامه هبا.  يف املؤسسة من أوىل 

اجلامعي، واجلدد منهم عىل وجه اخلصوص«.

املنتمون للوسط  الطلبة  وزكى هذا الرأي جمموعة من املشاركني، خاصة منهم 
تيسري  الذي من شأنه  اإلجيايب  القيمي  التمييز  من  نوع  »بتفعيل  القروي، حيث طالبوا 
اندماجهم يف جمتمع اجلامعة، وإعانتهم عىل اجتياز سنوات الدراسة اجلامعية بام يكفل 

تكافؤ الفرص مع أقراهنم باملجال احلرضي ]...[«.
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 فيام ذهبت طالبة بسلك اإلجازة إىل »أن هناك غيابا مقلقا للثقة بني الطالب، من 
جهة، وباقي الفاعلني اآلخرين )اإلدارة، األساتذة...(، من جهة أخرى«. 

وقد عرض مشاركون آخرون ما بدا هلم تغريا ملفتا ومؤثرا، منه عىل اخلصوص:

- تسارع تغري القيمة الوظيفية للجامعة من تكوين باحثني إىل تكوين تقنيني؛

وسائل  تعدد  بقدر  حيث  واملرتفقني،  اجلامعة  بني  التواصل  أشكال  - تغري 
التواصل، بقدر تقلصها فعليا؛

- ظهور ختصصات علمية جديدة، وتزايد حظوظ متابعة الدراسة يف مستويات 
أعىل من اإلجازة؛

- تنامي عدد األستاذات والفتيات الطالبات اللوايت إْلَتحقن باجلامعة.

التي  القيمية  التغريات  من  جمموعة  عرفت  قد  املغربية  اجلامعة  أن  إذن  الشك 
مست صورهتا وانعكست عىل أدائها. ما يعترب مبدئيا من سنة حياة األفراد واملؤسسات. 
لكن ربط نوع تلك التغريات باملؤسسة الواقعة هبا هو ما يمنحها معنى يستوجب التقييم 
والفهم، خصوصا أن هذه التغريات، منها ما يتعلق باألداء الداخيل )تغري قنوات ومناهج 
الكتساب  جدد  فاعلني  )بروز  باملحيط  يتعلق  ما  ومنها  التحصيل(،  وأساليب  املعرفة 

املعارف أو التشويش عىل حسن استقباهلا السليم(.

2 - واقع التعايش القيمي بني اجلامعة واملرتفقني 

يستهدف االلتحاق بمؤسسات التعليم اجلامعي تلقي تكوين عايل يتوج بشهادة 
دون  حيل  مل  املطلب  هذا  تقاسم  أن  غري  أفضل.  مهنية  فرص  عىل  احلصول  يف  تساعد 
أن يتميز الفضاء اجلامعي باحتضان فئات طالبية خمتلفة، ليس فقط حسب خصائصها 
ومرجعياهتا  الفكرية  معتقداهتا  مستوى  عىل  أيضا  بل  والديمغرافية،  االجتامعية 
اهلوياتية  احلساسيات  تتنازعه  تقاطبيا  واقعا  االختالف  هذا  أفرز  وقد  األيديولوجية. 
ألبناء الوطن الواحد، ما طرح حتدي تدبري التامسك والتعايش اجلامعي الذي تتقاطعه 
بعد  أيضا  وهناك  بل  والرمزي،  املادي  والعنف  املثري  للرصاع  القابلة  الفئويات  تلك 
املرجعيات  بني  بالتوافق  ويرتبط  أمهية،  يقل  ال  اجلامعي  القيمي  التعايش  لرهان  آخر 
وبقواعد  بعلميته  متميز  كفضاء  للجامعة  القيمية  واملقتضيات  للطلبة  املحلية  القيمية 
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احلياة اجلامعية. فكيف تتحدد أشكال التفاعل القيمي يف ظل مستويات التنوع والتعدد 
واالختالف كام هو مشار إليها؟ 

حول  السؤال  يطرح  اجلامعة،  شهدهتا  التي  القيمية  التغريات  أبرز  رصد  وبعد 
احلالة القيمية الراهنة باملؤسسات اجلامعية املغربية. ولعل هذا التساؤل يستهدف أساسا 
حرص  جمرد  من  أكثر  اجلامعي،  املرفق  أداء  تطوير  يف  القيم  تلك  مسامهة  مدى  كشف 
الئحة إسمية لتلك القيم، بعدما تبني سابقا أن هناك اختالالت مؤثرة يف العالقة بني 

اإلدارة والطلبة تعود إىل أساس قيمي معطل. 

ومن ضمن أهم القيم املفعلة باملؤسسات اجلامعية، حسب مشاركني من ممثليها، 
املغربية،  باجلامعة  للمرأة  الوازن  احلضور  من  تفعيلها  تستمد  التي  النوع  مساواة  قيمة 
أستاذة كانت أم طالبة، ومن تنظيم عدد من األنشطة التي تعيل من هذه القيمة، وخلق 
اعترب  حيث  االجتامعي،  النوع  قضايا  ختدم  التي  والوحدات  التكوينات  من  عدد 
ملفتا خصوصا  تعرف حضورا  النوع  مساواة  قيمة  أن  اجلهات  املشاركون من خمتلف 
مع التحاق الفتيات باجلامعات بنسب كبرية، السيام يف اجلامعات ذات الروافد اجلهوية 

الكبرية، والقروية خصوصا، مثلام هي حالة جامعة أكادير وجامعة وجدة وبني مالل.

بعدها نجد قيمة التضامن، وإن مل تعد بنفس املستوى من التفعيل الذي كانت 
عمليا  سلوكا  وليست  بأزمة«  مرشوطة  »وكأهنا  اليوم  أصبحت  حيث  سابقا،  عليه 
العطاء«.  رد  دون  األخذ  حيث  أحاديا  بل  »متبادال  التضامن  هذا  يعد  مل  كام  اعتياديا؛ 
ورغم استمرار بعض حاالت التضامن بني الطلبة، خصوصا ممن يتحدرون من مناطق 
قروية أو بعيدة عن اجلامعة، مثل املشاركة يف السكن، ومصاريف الكراء واألكل، فهذا 
التضامن  رصد  وتم  والتقدير.  اإلقبال  بنفس  اجلامعة  يف  حيرض  ال  التضامني  السلوك 
اجلامعي كذلك يف عالقة األساتذة بطلبتهم، كام ظهر جليا، مثال، خالل احلجر الصحي 
مع »التعليم عن بعد«، ويف صيغة تقدير الظروف االجتامعية الصعبة للطلبة، ومراعاة ما 

طرحته من صعوبات أمام تفوق الطلبة، واعتامد املرونة املعقولة إلنصاف من يستحق.

إهنا نموذج ملؤسسة حيرض  بالذكر من حيث  أكادير مثاال جديرا  وتبقى جامعة 
فيها ما سجل غيابه يف جامعات أخرى. ونقصد بذلك مأسسة بعض القيم مثل التضامن 
واإلنصات، حيث تم إحداث مصلحة »املصاحبة اجلامعية« بالكلية، تتكلف بتدبريها 
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نائبة للعميد، وينشطها طلبة املاسرت والدكتوراه من خمتلف املستويات والشعب. وتقوم 
فرتة  إبان  أو  اجلامعية،  بداياهتم  خالل  الطلبة  مواكبة  يف  متعددة  بأدوار  املصلحة  هذه 
منها  يعاين  التي  التعثرات  ورصد  الدعم،  دروس  بعض  بتقديم  وذلك  االمتحانات، 

الطلبة يف اللغات، مثال، ومساعدهتم تطوعيا عىل جتاوزها. 

املستفيدين،  الطلبة  املبادرة يف تفعيل قيمة اإلعرتاف من طرف   وسامهت هذه 
املؤسسة،  عىل  التعرف  يف  ساعدهتم  اجلامعية  »املصاحبة  أن  عن  رصاحة  عربوا  حيث 
وتغيري أحكامهم املسبقة حوهلا، وتنمية مهاراهتم وقدراهتم، وتطوير مستواهم الدرايس 
]...[«. كام استحال هذا االعرتاف إىل سلوك قيمي ترجم عمليا بالتطوع الحقا ملساعدة 

طلبة آخرين مثلهم. 

مصلحة  واستجابة  املبادرة،  هذه  يف  الطلبة  كل  انخراط  الستحالة  وبالنظر 
القيمي يف  للتفعيل  الشخصية  املبادرات  تتجدد  لكل حاجياهتم،  اجلامعية«  »املصاحبة 
اجلامعة. ويف هذا الصدد تالحظ إحدى املشاركات إىل: »إنني أقدم للطلبة أوراقا فارغة 
لكتابة مشاكلهم مع اإلدارة بدون أسامءهم، سعيا إىل كسب ثقتهم، وتصحيحا لبعض 
األحكام الرائجة حول األداء املؤسسايت، وترصفات بعض األطر الذين ال يرتددون يف 

مماطلة الطالب عند تقديم خدماهتم اإلدارية«.

قبيل  من  باجلامعة  القيم  بعض  تفعيل  بأن  االعرتاف  من  مناص  ذلك، ال  ومع 
يظل  الطالب...  ومشاركة  القرار،  واختاذ  التعبري،  وحرية  االختيار،  وحرية  اإلبداع، 
حمدودا ومرتبطا بمبادرات شخصية. وهناك أمثلة عديدة تدعم احلاجة إىل قيمة املأسسة، 

أي إىل بنيات وآليات تساهم يف تفعيل ممأسس للقيم باجلامعة وحتفظ هلا استدامتها.

طالبا  حتتضن  املفتوح  االستقطاب  ذات  اجلامعية  املؤسسات  أن  إىل  وبالنظر 
متعددة، وأهنا فوق ذلك عبارة عن  اجتامعية خمتلفة، ومناطق جغرافية  لفئات  منتمني 
فهي  وإديولوجية،  فكرية  وتنظيامت  تيارات  إطاره  يف  تنشط  وحقال  ثقافية  فسيفساء 
اجلامعي  »العيش  حاجيات  تقتضيها  التي  األساسية  القيم  لبعض  أكرب  تفعيال  تعرف 

املشرتك«، مثل تقبل االختالف والتسامح، والتآزر والصرب، واحرتام الرأي اآلخر. 
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II- التفعيل القيمي باجلامعة: مساهمات ومسؤوليات

يرتفع سقف االنتظار القيمي للمجتمع من املرفق اجلامعي للمطالبة باملسامهة يف 
إنتاج القيم الفضىل والتنشئة عليها، بام قد يساعد املجتمع عىل مواجهة خمتلف التحديات 
التي تثريها ديناميته الداخلية أو انعكاسات التحوالت الدولية عىل أفراده ومؤسساته. 
األمر الذي جيعل مسامهات خمتلف مكونات املؤسسة اجلامعية مطلوبة، ويؤكد أنه يتعني 
أن تكون مسامهات كل األطراف يف التفعيل القيمي مشرتكة، كام هي مشرتكة كذلك 
مسؤوليتهم يف عدم تفعيله، وفقا ملا سيتم توضيحه عرب املحورين املواليني بارتباط مع 

ترصحيات خمتلف املشاركني. 

1 - مساهمات املحيط يف تفعيل القيم باجلامعة

ما طبيعة مسامهات حميط اجلامعة يف تفعيل القيم داخلها، ويف أدائها؟ وما هي 
املعطيات  تساعد  له؟  املانعة  أو  القيمي  التفعيل  لواقع  املنتجة  والسياقات  املحددات 
اجلوابية املرتبطة هباذين السؤالني عىل حتديد خصائص التفاعل القيمي داخل املؤسسة 
اجلامعية، وكذلك اإلحاطة بحدود هذا التفاعل داخل سياق جامعي مركب ومفتوح 

بشكل جيعل من الصعب فهمه فقط من خالل املعطيات التي حترصه إداريا. 

يتالزم األداء املؤسسايت اجلامعي بشكل وثيق مع التفعيل القيمي تأثريا وتأثرا. 
وكلام تعددت مصادر وأنواع القيم احلارضة باجلامعة، كلام اختلف ترصيفها عالئقيا. 
قيميا  يقع  بام  فاعلة ومنفعلة  ذاته قيمة جمتمعية  وهذا ما جيعل االنتامء للجامعة يف حد 
اإلجيايب  التأثري  جوانب  معرفة  جمرد  ذلك  لتحقيق  يكفي  وال  خارجها.  أو  داخلها 
للمحيط وحتى للمؤسسة، باعتبارها عنارص قوة جيب تثمينها، بل يتعني أيضا الوعي 
بالقيم املعيقة للعمل املؤسيس اجلامعي لتحييدها، وتبني حدود تكيف القيم املؤسسية 
القائمة واملطلوبة مع قيم املحيط املحيل، حميط املؤسسة اجلامعية، وحميط أطرها وطلبتها.

بأمهية  اجلهات  بمختلف  اجلامعيني  املشاركني  جل  إقرار  مقابل  أنه  واملالحظ 
القيم يف التأثري عىل اختيارات الفاعلني داخل اجلامعة، وتوجيه سلوكهم وتفاعالهتم، 
األولويات. حيدث هذا  ترتيبها عىل سلم  القيم، ويف  نوع هذه  نجدهم خيتلفون حول 
االختالف ليس فقط بني جهات اململكة بل وبداخل نفس اجلامعة. األمر الذي يؤكد 
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أن التوافق يف التدبري القيمي يأيت يف مقدمة متطلبات إرساء »املرشوع القيمي اجلامعي«، 
وضامن تفعيله وفعاليته اإلدارية والعالئقية.

ويالحظ عىل العموم أن القيم التي ينتظر تفعيلها من باب أوىل، وبالنسبة لكل 
والتعايش،  االختالف،  وقبول  واملواطنة،  اإلنصات،  اجلامعي،  احلقل  يف  الفاعلني 
والتسامح، ونبذ العنف، واملشاركة، والعمل اجلامعي. وحسب املشاركني يف الدراسة، 
يفرتض أن تكون اجلامعة أول من يفعلها ويشجع عليها، وذلك اعتبارا ملهامها يف إنتاج 
الطالب وتطعيم  إىل  نقلها  قيمية«، عىل  »قدوة  باعتبارهم  األطر  الفضىل وحتفيز  القيم 
املجتمع هبا. وإذا كان من شأن هذه األدوار أن جتعل من اجلامعة صامم أمان قيمي، فإن 

واقعها اليوم يبدو مفارقا وبعيدا عن هذه االنتظارات والتوقعات املجتمعية القيمية.

القطع مع جمموعة  القيم  الدراسة أن من شأن تفعيل هذه  املشاركون يف  ويرى 
من املشاكل والتوترات التي أصبحت تسم الفضاءات اجلامعية. لكن بلوغ هذا املناخ 
القيمي املتملك من لدن مجيع الفاعلني يصطدم بثالثة عوائق أساسية حسب ما يستشف 

من خمتلف املقابالت يف املوضوع:

y  يتمثل العائق األول يف تباين املعنى واملقصود من كل قيمة من القيم بحسب
حقوقا  املواطنة  قيمة  يف  الطلبة  يرى  بينام  فمثال،  جامعي:  فاعل  كل  موقع 
ومطالب يسعون إىل حتقيقها، يعتربها ممثلو اإلدارة حقوقا غري ممكنة االعتامد؛ 
وباإلضافة إىل ذلك، نجد أن املراد من قيمتي التسامح ونبذ العنف متباين 
حتى بني الطلبة أنفسهم تأثرا بمرجعيتهم التنظيمية واإليديولوجية؛ ونفس 

هذا االختالف يف الفهم نجده مع قيم حرية التعبري واحلريات الشخصية.

y  أحيانا تكون  ال  والتي  القيم،  تلك  تفعيل  صيغة  فيخص  الثاين  العائق  أما 
حتت  الغالب  يف  تفعيلها  يصعب  التي  املشاركة  لقيمة  بالنسبة  كام  مرضية 
إكراه االرتفاع الكبري لعدد الطلبة بالنسبة لكل أستاذ. فمن الصعب، مثال، 
االكتفاء  أن  مع  بحثي،  مرشوع  يف  املشاركة  فرصة  من  الطلبة  مجيع  متكني 

ببعضهم يمس بقيمة التكافؤ بينهم!!

y  ويتمثل العائق الثالث يف ما قد يتميز به األفراد املعنيون بالتفعيل القيمي من
خصائص ذاتية. فلو سعينا، مثال، إىل تفعيل قيمة العمل اجلامعي، فقد نجد 
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أن ما حيول دون ذلك، خصائص املستفيدين منها أنفسهم. ونعني بذلك أن 
برجمة أنشطة جتمع كل الطلبة وتوحدهم حول أهدافها البيداغوجية، يظل 
هدفا صعب املنال أمام تأثري خلفياهتم األيديولوجية املتناقضة، واختالف 

انتامءاهتم االجتامعية والثقافية.

التفعيل  يف  القصوى  بأمهيته  كذلك  حيتفظ  للجامعة  اخلارجي  املحيط  دور  إن 
القيمي. إن من شأن أخذه بعني االعتبار، تكميل املجهودات القيمية للفاعلني داخل 
املعول  املحيط  مؤسسات  ضمن  ومن  القيمية.  توجهاهتا  دعم  يف  واإلسهام  اجلامعة، 
عليها يف هذا الصدد، األرسة واإلعالم. وقد أشار أحد األساتذة إىل ما يعتربه ظاهرة 
سلبية بخصوص عدم التفعيل القيمي، حيث يفرسها بتخيل األرس عن مواكبة أبنائها 
خالل املرحلة اجلامعية: »من بني األمور السلبية التي أالحظها، أن عالقة األرسة بالتتبع 
الدرايس ألبنائها تتوقف يف البكالوريا. ومنذئذ، تضع األرسة هذه املسؤولية عىل كاهل 
18 سنة ليست سن الرشد الدرايس، وبالتايل يتوجب عليها  اجلامعة. وبالنسبة يل، فإن 
أي  تعرف  ال  األرسة  فحاليا،  ألبنائها.  الدرايس  املسار  حول  االستفسار  يف  االستمرار 
الطالبات، وكثريا ما جتهل ماذا يدرسون، والصعوبات  الطلبة وبناهتا  أبنائها  يشء عن 
التي يواجهوهنا، والنتائج التي حيصلون عليها عرب السنوات الدراسية، والتعرف متى 
يسحبون املنحة وال قيمتها وال يف ما ترصف. وبالتايل، يبدأ عدم تفعيل قيمة التواصل 
من البيت، يف حني يتعني أن يتم التواصل بشكل مبارش-أو إلكرتوين- مع األرس أيضا«.

كام يتعني عىل املؤسسة اإلعالمية، باختالف أنواعها، أن تضطلع، حسب أحد 
والبدء،   ]...[« باجلامعة:  القيمي  التفعيل  يف  حاسمة  بأدوار  الدراسة،  يف  املشاركني 
بالتوقف عن الرتويج املشوه لصورة اجلامعة كام لو كانت ساحة دائمة للعنف والتطاحن 
الطاليب، ومرفقا عموميا غارقا يف الفساد األخالقي واملايل. وغالبا ما تكون غاية تلك 
يف  الفاعلني  خمتلف  بني  التوتر  ختلق  لكنها  عارضا،  ماديا  ربحا  اإلعالمية  املامرسات 
السلبية  األحكام  تغذية  اإلعالمي،  اخلط  هذا  مثل  عن  ينجم  ما  أخطر  ولعل  اجلامعة. 

املسبقة عن اجلامعة، وإفقادها ثقة املحيط«.

املؤسسة  أداء  عىل  القيمي  للتفعيل  احلاسم  الـتأثري  حول  النقاش  خالل  ومن 
اجلامعية، قدم املشاركون شبكة من القيم اعتربوها، استنادا إىل جتارهبم السابقة أو من 
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العلمية  املردودية  وحتسني  لتطوير  وأولوية  أساسية  باجلامعة،  احلالية  عالقتهم  خالل 
للمرفق اجلامعي. وتتجىل هذا املقرتحات القيمية يف ما ييل: 

- القيم-األم املقرتحة بالنسبة للجامعة:

املسؤولية، احلرية، تكافؤ الفرص، األمانة، االحرتام، العدالة، الثقة، التقدير، املصداقية، املساواة، 
االنضباط ، التسامح.

عليه  أكد  ما  فحسب  -األم:  القيم  عن  واملعربة  العميقة  للقيم  وبالنسبة   -
تفعيل  بمدى  والتميز  العلمي  للتحصيل  مالئم  مناخ  خلق  يتوقف  املشاركون، 
مرافقة  قيمية  ممارسات  عنه  تنتج  أن  ينتظر  حيث  الذكر،  السابقة  -األم  القيم 
عنها  املتولدة  العميقة  القيم  أبرز  ومن  اجلامعة.  ملكونات  املؤسسايت  املوقع  بحسب 
التواضع،  املبادرة،  االختالف،  تقبل  التشاور،  الثقة،  اإلنصات،  املشاركون:  ذكر 
اإلنتاجية،  الفعالية،  املردودية،  اجلودة،  النزاهة،  الصدق،  االنفتاح،  املواطنة، 
األخالقية،  القيم  اإلنسانية،  اإلبداع،  اإلخالص،  االحرتام،  املسؤولية،  احلرية، 
االنصاف،  االستحقاق،  احلكامة،  الكونية،  والقيم  العلمية،  القيم  الرتبوية،  القيم 
املساواة،  االنضباط،  االجتهاد،  اجلدية،  التعايش،  العدالة،  الكرامة،  حفظ 
االعرتاف،  ثقافة  الرىض،  والفعل،  القرار  استقاللية  الشفافية،  الواجب،  احلق، 

والتقدير.  املوضوعية،  ،احلياد،  الديموقراطية 

تستمد  لكنها  خمتلفة،  مربرات  عىل  املذكورة  للقيم  املشاركني  تقديم  ويتأسس 
من  القيم  هلذه  اختيارهم  املشاركون  يربر  حيث  اجلامعية،  احلياة  واقع  من  مرشوعيتها 
منطلق كوهنا جوهرية يف ضامن تطوير اجلامعة وتفادي ما يمكن أن يشوب العالقة بني 
مكوناهتا من توترات حمتملة يف فضاء ذي خصوصية وظيفية وجمتمعية. ويشدد بعضهم 
الذي مس  والرتاجع  اليوم،  املغربية  اجلامعة  واقع  يمليه  القيم  استحضار هذه  أن  عىل 

أدوارها وتأثريها وصورهتا يف املجتمع. 

نتواجد  ألننا  »نظرا  بالقول:  االختيار  هذا  مالل  بني  جامعة  من  طالبة  وتعلل 
داخل حرم جامعي حيث تلتقي مجيع األصناف الفكرية والتنظيمية والفئات االجتامعية 
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والثقافية]...[ لذلك، فأنا كأستاذ أو إداري أو طالب جيب أن تكون لدي أرضية قيمية 
مرجعية واضحة ومعلومة، عىل أساسها يتم تدبري انتامء اجلميع إىل املؤسسة«. 

للقيم  اجلامعيني  الرشكاء  وتفعيل  اقتناع  من  املتوقعة  السلوك  ألنامط  وبالنسبة 
اجلامعة  داخل  وتعزيزها  املقرتحة  القيم  تفعيل  بأن  املشاركون  اعترب  فقد  املذكورة، 
ومؤسسات التعليم العايل األخرى، سيحسن من صورة هذه املؤسسات لدى املواطن 
ويساهم يف تعزيز الثقة هبا. كام سيؤدي إىل جتويد املعارف وانخراط اجلامعة يف جمتمع 
املعرفة وإسهامها يف تنمية املجتمع. فتثمني قيمة مساواة النوع مثال، ينتظر أن ترتتب عنه 

السلوكيات التالية:

- متكني األبناء والبنات املؤهلني من متابعة دراستهم اجلامعية بغض النظر عن 
جنسهم وخاصة بالوسط القروي؛

متييز  أي  دون  ولزمالئهم  والبيداغوجيني  اإلداريني  للفاعلني  الطلبة  احرتام   -
قائم عىل اجلنس؛

- املسامهة يف التحسيس والدفاع عن كرامة اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو 
نوعه االجتامعي؛

- إرشاك املرأة يف التسيري والتنظيم والقيادة، واالعتياد عىل ذلك داخل املؤسسة 
اجلامعية.

وكذلك من النتائج املتوقعة من تثمني تلك القيم عىل األداء املؤسسايت للجامعة، أن 
تفعيل قيمتي احلوار والتعايش، مثال، سيوفر أجواء هادئة وسلمية داخل املؤسسة اجلامعية 
يعني تكوين األطر  ما  الفضىل، وهو  القيم  العلم وإنتاج  بتحصيل  تساعد عىل االنشغال 
عن  بعيدا  الوطن،  تطور  يف  للمسامهة  والتعاون  واالبتكار  اإلبداع  عىل  القادرة  الكفؤة 
الرصاعات األيديولوجية التي تتسبب يف هدر الكثري من الزمن اجلامعي وانتشار العنف.

إن تفعيل القيم املقرتحة باجلامعة رضوري ملؤسسات املجتمع واحلياة االجتامعية 
العامة، وهو ما سيساعد ويضمن استعادة صوت البحث العلمي لقوته التأثريية ونيل 
التكوينية  القيمة  يف  املحيط  ثقة  تتعزز  أن  ينتظر  كام  آفاقه.  يف  والدولية  املحلية  الثقة 

للشهادات اجلامعية، ومن جهات التشغيل بشكل أخص. 



 189
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

2 - مسؤولية الفاعل املؤسساتي اجلامعي واملواطنني يف عدم تفعيل القيم 

التفعيل  عدم  يف  واملهنيني  املرتفقني  بني  املشرتكة  املسؤولية  مبدأ  من  انطالقا   
التي تعكس  الوقوف عند بعض احلاالت  املشاركني، يشكل  أقره خمتلف  القيمي، كام 
التي  والقيم  الفاعلني،  سلوكيات  يف  الواجبة  التغريات  لتعيني  مدخال  الوضعية  هذه 

يتوجب األخذ هبا. وقد قدم املشاركون عدة أمثلة معربة عن ذلك. 

وتوحي آراء املشاركني يف الدراسة من املهنيني واملرتفقني بأن هناك اجتاها بعدم 
الرىض عن املنظومة القيمية التي تؤطر معاملة املؤسسة اجلامعية للطالب، عالوة عىل 
ضعف الرىض عن جودة اخلدمات واملعارف املقدمة. وقد تم التعبري عن جمموعة من 
القيم غري املفعلة باملؤسسات اجلامعية املغربية، كام تضمنت إفاداهتم هبذا الصدد جمموعة 
من املطالب التي يلحون عىل االستجابة هلا أولويا باجلامعة، سواء بالنسبة ألطرها كام 
يف  اجلامعي  بالوسط  القيم  تفعيل  عدم  املشاركون  جيمل  اإلطار،  هذا  ويف  لطلبتها. 
والتحرش  والرشوة،  واملحسوبية،  الفرص  تكافؤ  عىل  احلرص  عدم  التالية:  الظواهر 
واالبتزاز، وعدم تفعيل قيمة الواجب، والتمييز عىل اساس اجلنس، وعدم تفعيل قيمة 
االحرتام، وعدم تفعيل قيم التواصل والثقة، وعدم تقدير جمهود الطالب وقيمة األمانة. 

يف  اإلسهام  قصد  الفاعلني  سلوك  يف  إعامهلا  الواجب  التغريات  حيث  من  أما 
أطرها  من  سلوكي  هو  وما  املؤسسة،  من  وظيفي  هو  ما  بني  فتوزعت  القيم،  تفعيل 

وطلبتها. ونعرض ألبرزها يف ما ييل:

y :مؤسسيا

إن أول ما جيب أن يتغري يف اجلامعة حسب مشاركني غري مهنيني »هو كل ما يزعزع 
من  املهنيني  وباقي  اإلدارة  سلوك  بتغيري  يبدأ  اجلامعة  يف  الثقة  واستعادة  هبا.  املحيط  ثقة 
أساتذة وموظفني يف التدبري والتعامل، ويمر عرب قيام كل فرد باملسؤولية املنوطة به، وأنسنة 
وتأهيل الوسط اجلامعي برشيا ولوجيستيا]...[. إن الثقة املقصودة هنا ال ختص فقط الطلبة 
املجتمع  وفاعيل  اخلواص  والرشكاء  الباحثني  األساتذة  أيضًا  بل  عام،  بشكل  واملرتفقني 
مدى  التدريس، ويف  مناهج  يف  الثقة  من  انطالقا  املؤسسة  هذه  يف  الثقة  جتديد  يتعني  املدين. 
تأهيل اجلامعة للطلبة، وبشكل فعال، لولوج سوق الشغل بفضل التكوينات التي يتلقوهنا«. 
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وتضع طالبة أخرى مشاركة ما يبدو رشوطا كي »تسرتجع اجلامعة قيمتها، وحتظى 
احلاصلني  لدى  تبخس  صارت  التي  شهاداهتا  قيمة  عىل  حميطها، وحتافظ  بثقة  جديد  من 
االستحقاق  بقيم  الصارم  »اإللتزام  نظرها،  يف  ذلك،  ويقتيض  املشغلني«.  قبل  عليها 
والنزاهة والعدالة واملساواة واالنصاف، واعتامد مبادئ املحاسبة واالنخراط والتطوع«. 

واالختالف  التعايش  لقيم  ينترص  املغريب،  املجتمع  وضمنه  اليوم،  عامل  وألن 
رائدة  مقارنة  جتارب  من  واالستفادة  القيم،  هذه  استدماج  الالزم  من  صار  والتنوع، 
الذي  األمر  والتسامح.  املشرتك  العيش  يف  اخلاص  نموذجنا  بناء  يف  استثامرها  قصد 
يستدعي إطالق برامج إصالحية يف اجتاه خلق جامعة مواطنة جتعل من أولوياهتا خدمة 

العنرص البرشي.

كام أن تعاقب األجيال اجلامعية وتغري سياقاهتا وحاجياهتا، وكذا جدة اإلكراهات 
التي تواجهها عىل كافة املستويات )التكوينات، التقنيات والوسائل، ومتطلبات الولوج 
اجلامعي وسوق الشغل...( يقتيض االستنجاد بحلول البحث العلمي واالبتكار. غري 
أنه يف ظل الواقع اجلامعي الراهن، يبدو أن البحث العلمي نفسه يف حاجة إىل من خيلصه 
املفتوحة،  الوطنية  التنموية  األوراش  يف  للمسامهة  هنوضه  تقوض  التي  املشاكل  من 
والبداية مع حتسني الوضعية املادية واالعتبارية ألهم عنارصه وهم األساتذة الباحثون، 
ثم  اإلدارية،  العلمية وترقيتهم  إنتاجاهتم  متابعة  الرصامة يف  باعتامد  وبعدها حماسبتهم 
باملوارد  قياسا  والتأطريية  البحثية  منجزاهتا  عن  دورية  بتقارير  البحث  بنيات  مطالبة 

املرصودة.

y :ارتفاقيا

وكام كان الشأن مع املؤسسة، هناك ما يتعني عىل الطالب بدوره تغيريه، وهو 
كل سلوك يؤثر سلبا عىل أداء وصورة مؤسسته اجلامعية. ولعل من شأن تثبيت قيم 
واملالحظ  علمي.  حتصيل  ألي  الرضوري  الثقة  مناخ  خيلق  أن  العنف  ونبذ  التعايش 
وهو  خارجها،  واعتبارات  رشوط  تنتجه  اجلامعة  قلب  يف  يامرس  الذي  العنف  أن 
هو  اجلامعة  داخل  العنف  أن  يل  »يبدو  بقوله:  املهنيني  املشاركني  أحد  إليه  ذهب  ما 
اجلامعة  أسوار  داخل  العنف  يصري  وبالتايل  اجلامعة،  خارج  احلوار  النعدام  انعكاس 
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املتصارعة.  األطياف  بني  والتفاهم  التواصل  انعدام  عن  فعل  رد  أو  متنفس  بمثابة 
سيكون  ما  بقدر  عنف  اىل  سيتطور  األمر  أن  أعتقد  فال  فعاال،  النقاش  هذا  صار  فلو 

تفاعال«. 

وتضيف طالبة باحثة أن »احلرم اجلامعي عبارة عن مشتل يضم ثقافات وانتامءات 
القيم  عىل  الرتكيز  من  البد  لذا  واليسار،  اليمني  من  فكرية  وتيارات  خمتلفة  اجتامعية 
ستكون  وإال  واملواطنة،  املغربية  اهلوية  هي  مشرتكة  قيمة  يف  الكل  جتمع  التي  املشرتكة 
مهامه  أداء  عن  اجلامعي  املرفق  تعطيل  ثمة  والعنف، ومن  األعمى  الرصاع  هي  النتيجة 

التأطريية والتسبب يف هدر املال العام وسنوات من أعامر الطلبة]...[«.

كام أكدت آراء كثرية عىل أن تفوق الطلبة يف دراستهم اجلامعية وتتبعها بحامس 
اجلامعة،  لقيمة  املبخسة  املقوالت  مع  والعميل  النفيس  القطع  دون  يتحققا  لن  واقتناع 
الدبلومات،  إلصدار  »دارا  أو  الباكلوريا«،  لشهادات  ودائع  خزانة  »جمرد  من قبيل أهنا 

وليست مؤسسة للتكوين العلمي والثقايف«. 

اختيار ختصص جامعي معني، حيث  قبل  بالتوجيه  يتعلق  آخر  وهنالك حتدي 
يتعني أن يتم »عن بينة تامة بمتطلباته املعرفية قبل مآالته املهنية، وليس مثل حاالت العديد 
باجلامعة، ثم  تسجيلهم  شهادات  وضمنوا  الباكالوريا  عىل  حصلوا  الذين  الطالب  من 
توقفوا عند حدود هذا اإلجتاز!! فانتهى بعضهم إىل التحول للمياومة أواملهن املوسمية، 
هلا،  املقرر  بكثري  تتجاوز  سنوات  يف  اإلجازة  شهادة  عىل  حظا  منهم  األكثر  حصل  بينام 
اجلامعي  التحصيل  سنوات  أفضل  وأهدروا  الشغل،  سوق  يف  قيمتها  فقدت  أن  وبعد 

بسبب انعدام الرؤية من أول يوم جامعي«.

الدراسة  يف  املشاركني  حسب  باجلامعة  القيمي  التفعيل  مفاتيح  أهم  هي  تلك 
الفضاء  رشكاء  لدى  اخللل  مناطق  تعيني  إىل  بوضوح  تقود  تغريات  وهي  الكيفية، 
اجلامعي، مع طرح نوع التدخل املالئم والكفيل بتمكني القيم من املسامهة يف توجيه 
معيقاهتام  من  والتخلص  أدائهام،  جتويد  يف  يفيد  ما  إىل  اجلامعي  والفضاء  الفاعلني 

القيمية.



مجلس النواب192

III- اجلامعة يف مواجهة التحديات القيمية

استشعارا للمكانة الوظيفية للجامعة وتقديرا لتأثريها القيمي العميل أو املنتظر 
التحديات.  من  جمموعة  يواجه  املؤسسايت  أدائها  جتويد  أن  املشاركون  اعترب  منها، 
لبناء  مكوناهتا  مجيع  جهود  وتضافر  وبسلبياهتا،  هبا  مجاعيا  وعيا  مواجهتها  وتتطلب 
الذي  النحو  عىل  ويستثمرها  النشيطة،  القيم  خمتلف  يستوعب  مغريب  جامعي  نموذج 
يفيد املجتمع ككل أفرادا ومؤسسات. فام هي أبرز هذه التحديات القيمية التي تعرتض 

تنمية اجلامعة املغربية؟

تشذ  وال  لوظائفها.  أدائها  عند  التحديات  من  جمموعة  مؤسسة  كل  تعرتض 
التحديات  نوع  وأن  خاصة  العامة،  التنظيمية  القاعدة  هذه  عن  اجلامعية  املؤسسة 
عمومي  تكويني  مرفق  داخل  القيم  تفعيل  يعيق  الذي  الصنف  ضمن  تندرج  املعنية 
وعملية  علمية  معارف  إيصال  فقط  ليس  منه  وينتظر  متميز،  جمتمعي  بتقدير  حيظى 
ومنح شهادات عنها، ولكن أن يلتزم خرجيوه من األطر اإلدارية والقضائية والطبية 
مسؤولياهتم.  وأداء  املهنية  ممارساهتم  خالل  القيمي  الوازع  من  يكفي  بام  وغريهم، 
حتقيق  يف  واخلواص  العموميني  الرشكاء  باقي  مع  املسامهة  من  اجلامعة  يمكن  قد  مما 

النموذج التنموي املأمول.

ويف هذا اإلطار أمكن حرص أبرز تلك التحديات وبحسب مصادرها يف اآليت:

من داخل اجلامعة:
حتديات إدارية:

مجيع  لدن  من  السليم  التواصل  بآداب  التحيل  عىل  احلرص  ضمنها  من  نذكر 
األطر والطلبة، وتفعيل مراقبة املصالح املكلفة بالتسيري والشؤون البيداغوجية، وضبط 
إىل  واملبادرة  للعمل،  الزمني  الغالف  احرتام  عدم  أو  املرشوع،  غري  التغيب  حاالت 
إطار  وضع  يتعني  كام  مردوديتهم.  حسب  املثاليني  املوظفني  لتشجيع  االعرتاف  ثقافة 
تنظيمي يكون بمثابة قانون داخيل يضبط كيفيات تعامل الطالب مع مؤسسته اجلامعية، 
داخل  االنضباط  إرساء  معه  يرجح  مما  الالزمة،  بالرصامة  مقتضياته  تفعيل  واألهم 
اجلامعة وحتسني مردوديتها اإلدارية والعلمية. أضف إىل ذلك التحدي املتعلق برشوط 
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جودة اخلدمات اإلدارية اجلامعية، حيث يسجل نقص ملحوظ يف اإلمكانيات البرشية 
واللوجيستية، ما يطرح عوائق أمام تفعيل الكثري من القيم باجلامعة )اجلودة، املساواة، 

النجاعة، االبتكار، حسن التدبري...الخ(.

حتديات أخالقية/قيمية: 

يتعني عىل املسؤولني اجلامعيني حتريك الزجر القانوين جتاه التطبيع مع جمموعة 
مرشوعا،  حقا  الغش  يعترب  الطالب  حيث »أصبح  الغش،  من املامرسات السلبية مثل 
يامرسه دون أن يأبه بالعواقب، كام ال يعنيه التكوين بقدر ما هيمه احلصول عىل الشهادة 
التي يعتربها وسيلة إلبراء ذمته إزاء أرسته«؛ ومثل التحرش اجلنيس املستفحل الذي 
تتعرض له الطالبات، وهو ما أصبح يشار إليه إعالميا »باجلنس مقابل النقط«. لذلك، 
وإنصافهن،  الضحايا  حلامية  تدخلها  عرب  املشكل  هذا  تواجه  أن  اجلامعة  عىل  ينبغي 
وعدم  التبليغ  عىل  الضحايا  الطالبات  تشجع  واالستامع  لالنصات  خاليا  وخلق 
االكتفاء باملعاناة الصامتة يف حالة تعرضهن لالبتزاز أو التحرش اجلنسيني خوفا من 
عىل  للحصول  املايل  »االبتزاز  إىل  كذلك  الدراسة  يف  املشاركني  أحد  ويشري  االنتقام. 
صار  لذا،  والدكتوراه.  املاسرت  بسلكي  للتسجيل  أو  مستحقة،  غري  تقديرية  عالمات 
زمنية  مسافات  عىل  تتواىل  بدأت  التي  واجلنس  إلغراَءات املال  التصدي  الواجب  من 

قصرية«.

حتدي تشتت املرجعيات القيمية بني الشعب والتخصصات:

يامرس الفاعلون باجلامعة عملهم، وهم يشعرون بأن هنالك رشخا قيميا يفرق 
بني  ذلك  ويتجىل  ما.  حد  إىل  متباينة  الصعيد  هذا  عىل  مرجعياهتم  ألن  وذلك  بينهم، 
العربية،  اآلداب  لشعب  املنتمني  ونظرائهم  األجنبية،  اللغات  شعب  وطالب  أساتذة 

وخصوصا الدراسات اإلسالمية والرشيعة اإلسالمية. 

حتديات استدماج القيم الكونية وتكييفها مع املنظومة القيمية املحلية:

وهتم وضع آليات عملية الستدماج القيم الكونية وتكييفها مع املنظومة القيمية 
املحلية يف اخلطاب التكويني واملامرسة العالئقية البينية. ومن بني تلك اآلليات، برجمة 
ثم  والتسامح،  كاملواطنة  سنوية  قيمية  حماور  حول  اجلميع  بمشاركة  علمية  أنشطة 



مجلس النواب194

استحضارها أيضا يف املحارضات والدروس واعتبارها يف التقويامت. ومن شأن هذه 
املقاربة املسامهة يف تفعيل قيمي ممنهج ومؤسسايت وتشاركي.

حتدي التعايش املشرتك: 

اجلامعة:  الفاعلني يف  املؤسساتية بني مجيع  العالقة  بتنظيم ومحاية  ترتبط أساسا 
اإلداريون واألساتذة والطلبة، والرشكاء االجتامعيني. يتعني جعل قيمة االحرتام تسود 
والتكوين.  والتأطري  التدريس،  مهام  من  اجلامعة  به  تضطلع  ملا  دعام  العالقات  هذه 
كذلك هناك تكتالت بني األساتذة بسبب اختالف ختصصاهتم أو انتامءاهتم النقابية تؤثر 
عىل القرارات املؤسسية يف اجلامعة، إضافة ملا يوجد بني التنظيامت الطالبية من توترات 
أحيانا يف مواجهات  تتسبب  أيديولوجية  أو  اجتامعية وثقافية  وصدامات ذات أصول 
عنيفة، وحتى يف توقف الدراسة. األمر الذي جيعل من قبول فكرة االختالف والتسامح 

رضورة ال حميد عنها.

حتدي العرض التكويني اجلامعي:

املطلوب من اجلامعة حاليا أن تتطور وتواكب املستجدات الدولية، وتنفتح عىل 
جتارب مقارنة. فالدرس اجلامعي، ومنذ عقود، ما زال هو نفسه. سواء يف طريقة القاءه 
الذي تشهده  اهلائل  التطور  أو مضامينه، هناك غياب بني لإلبداع والتجديد ومسايرة 

خمتلف جماالت املعرفة والتكنولوجيا والعلوم والفنون واملهن.

من خارج اجلامعة:
حتدي تلبية الطلب اجلامعي املتزايد:

باجلامعة  ارتفاع نسب االلتحاق  التسجيل والتأطري مع  الطلب عىل  تزايد  لقد 
كل موسم، والتي تنضاف إىل النسب السابقة بباقي فصول وتكوينات اجلامعة، بينام 
إىل  ملحة  احلاجة  صارت  لذا،  اللوجيستية.  وحتى  البرشية  املوارد  بنفس  العمل  يتم 
إداريا وبيداغوجيا. ففي  امللتحقني اجلدد،  املؤسسات بموارد إضافية تستوعب  دعم 
يبقى  املفتوح،  االستقطاب  ذات  املؤسسات  منها  وخصوصا  العمومية،  اجلامعات 
التحدي أكرب. إذ تعاين الكليات من االكتظاظ الذي يعود إىل تضاعف أعداد الطلبة 
وعدم املواكبة بالبنيات التحتية واملوارد البرشية اإلضافية، وينعكس سلبا عىل جودة 
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من  مرتفعة  أعدادا  إن  حيث  اجلامعي،  اهلدر  ينتعش  الوضعية  هذه  ومن  التعليم. 
يتمكنون  منهم  قليلة  أعداد  وفقط  الدراسة،  من  سنتني  بعد  الكلية  يغادرون  الطلبة 
من احلصول عىل اإلجازة، وأقل من ذلك بكثري، من مواصلة التكوين بسلكي املاسرت 

والدكتوراه.

حتدي العدالة املجالية:

ال  الذين  للطلبة  بالنسبة  إضافية  بأعباء  حلام  باجلامعة  الدراسة  متابعة  تشكل 
تتوافر جهاهتم الرتابية عىل مؤسسات جامعية، ما يضطر األوفر حظا منهم خلوض هذه 
التجربة يف مناطق أبعد وأكثر تكلفة، باإلضافة إىل العبء االجتامعي والثقايف وقيوده 
عىل فتيات الوسط القروي. بل إن هذا التحدي املجايل يؤثر كذلك عىل قرار االختيار 
التكويني من ضمن ما يتوافر يف أقرب مؤسسة جامعية، دون أن ننسى بعض الرشوط 
أم عىل شكل  مادية  كانت  العايل، سواء  التعليم  ببعض مؤسسات  للتسجيل  التمييزية 
عتبات لالنتقاء. ومثل هذا الوضع يسائل يف العمق مبدأ تكافؤ الفرص بني أبناء البلد 

الواحد. 

حتدي االتصال األول باجلامعة:

تفتقد املؤسسات اجلامعية املغربية ملصالح خاصة الستقبال الطلبة اجلدد الذين 
جامعيا  فضاء  ويلجون  »التلميذ«،  صفة  مع  ونفسيا،  ذهنيا  بعد،  يقطعوا  مل  زالوا  ال 
حاولت  وقد  إجيابيا.  معظمها  ليس  مسبقة  وبأحكام  معهودة،  غري  بخصوصيات 
مفعمة  استقباالت  تنظيم  عىل  وعملت  الفراغ/اخلصاص،  هذا  ملء  أخرى  أطراف 
والقيم  اجلامعة  عامل  قيم  بني  تعارض  يقع  وأحيانا،  التنظيمي.  واالستقطاب  بالتوجيه 
الشخصية للطالب اجلديد. ويف هذا الصدد يوضح أحد املستجوبني الظروف اجلامعية 
التي يصطدم هبا الطالب اجلديد: »فالطالب عندما يلج اجلامعة، جيد عاملا مغايرا، هناك 
فصائل طالبية، وخلفيات أيديولوجية وتيارات دينية، فيتوه وسط تناقضات هذا الفضاء 
اجلديد املختلف عام كان يعيشه يف املرحلة الثانوية، ويبدأ الرصاع القيمي يندلع داخله، 

تعارض قيم احلياة الدراسية اجلديدة والقيم التي نشأ فيها ومحلها من بيئته املحلية«. 
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حتدي محاية صورة اجلامعة وتسويقها:

يف بعض األحيان، تتعرض اجلامعة هلجامت إعالمية، ويتم نرش وتداول أخبار 
تيسء للمكانة الرمزية للمرفق اجلامعي وختدش قيمته لدى العموم، حيث يتعمد بناء 
هلا. األمر الذي يقتيض  املتكرر  والرتويج  مكوناهتا  وبعض  اجلامعة  عن  مشوهة  صورة 
ومصلحتها،  اجلامعة  بالدفاع عن سمعة  خاصة  وحملية  مركزية  إدارية  أجهزة  إحداث 

والتعريف باملجهودات واإلنجازات العلمية والبيداغوجية. 

هذه بعض أبرز التحديات التي أتى عىل ذكرها الفاعلون اجلامعيون يف معرض 
أجوبة  من  استخالصه  تم  ما  أهم  بني  ومن  الكيفي.  البحث  مقابالت  مع  تفاعلهم 
املشاركني حول مؤسسة اجلامعة واستأثر باهتاممهم، هو ما بدا لنا قاسام مشرتكا تردد 

كثريا يف أجوبتهم التفاعلية، رغم اختالف تعابريهم عنه: 

خمتلف  مجع  هو   - املشاركني  أحد  رأي  حسب   - اليوم  اجلامعة  حتتاجه  ما  »إن 
حول  واملفتوح  املبارش  والتواصل  واحدة،  حوارية  مائدة  عىل  اجلامعية  احلياة  رشكاء 
غري  مسبقة  خلفيات  دون  البعض،  لبعضهم  املشاركني  كل  إنصات  مع  قضاياها، 
مصلحة املؤسسة والطلبة. حينئذ، ستكون النتائج واملخرجات مرضية للجميع وتتحقق 

األهداف املنشودة«.
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خالصة 

مرفق  بصدد  أننا  اجلامعة  مؤسسة  حماور  تضمنتها  التي  املعطيات  خمتلف  تظهر 
قيمي بامتياز، تعرتضه مع ذلك صعوبات يف تفعيل القيم عىل النحو الذي يساهم يف 
جتويد األداء املؤسيس اجلامعي. كام أبانت تفاعالت املشاركني عن وعي قيمي ملفت 
تم التعبري عنه من خالل استعداد الرشكاء اجلامعيني لالنخراط املبدئي وغري املرشوط 
يف بناء »مرشوع قيمي« خاص باجلامعة املغربية، يمثل كل الفاعلني يف نطاقها، ويستثمر 

يف اختالفاهتم، ويعزز القيم اجلامعية املثىل خدمة للمصالح العليا للمغرب. 

يف  الثقة  جتديد  إعادة  الدراسة،  هذه  يف  عنها  املعرب  االنتظارات  أهم  بني  ومن 
والتكوين،  الدراسة  مناهج  النظر يف  بإعادة  إال  ذلك  يتأتى  ولن  العمومية.  اجلامعات 
العامل،  العلمية عرب  يتناسب واملستجدات  وتغيري املضامني، أو عىل األقل حتسينها، بام 
استدماج  ذلك  ألجل  يتعني  كام  املغريب.  املجتمع  يف  اخلصوصية  التنموية  واحلاجيات 
بعني  أخذا  الطلبة  وتكوين  اجلامعي،  الدرس  يف  النظري،  جانب  إىل  التطبيقي،  البعد 
االعتبار ملتطلبات سوق الشغل. كام يتعني االهتامم بإعداد التقني، واملهندس والعامل 
اليدوي املؤهل، ويف ذات اآلن، اإلنسان واملواطن القادر عىل التحليل، والفهم والنقد، 

واملستدمج لثقافة وقيم جمتمعه، األصيلة منها واحلداثية/الكونية. 

ذاهتا، ويف  املؤسسة  تغيريات يف  إحداث  اجلامعة  الثقة يف  اسرتجاع  يتطلب  كام 
لدى  األساسية  اجلامعية  القيم  إىل  جديد  من  االحتكام  من  مناص  فال  الطلبة.  سلوك 
كل الفاعلني، وذلك بغرض تعزيز أخالقيات املهنة، ويف نفس الوقت، السعي املستمر 
وجه  عىل  منهم  واجلدد   - الطالب  مع  واألساتذة  اإلدارة  من  كل  تواصل  تيسري  إىل 
وإعامل  اجلامعي،  الوسط  وتأهيل  وأنسنة  اإلدارية،  املساطر  وتبسيط   - اخلصوص 
مبدأي تكافؤ الفرص واالستحقاق مهام كان جنس املرتشح، وحتقيق اجلودة والفعالية 
والنجاعة يف التدبري، والتعليم والتأطري والبحث، بام يتيح للطالب ولوج سوق الشغل 
من بابه الواسع. ويتعني عىل الطلبة، من جهتهم، إيالء قيم العلم، والكفاءة، واجلدية، 
املشرتك،  والعيش  والتضامن،  والتسامح،  والسلم،  واحلوار،  واملشاركة،  واملواطنة 
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واملسؤولية كل ما هي جديرة به من عناية واهتامم، خدمة الستقرار اجلامعة وتطورها 
عىل الصعيد اإلنساين والثقايف والعلمي والتكنولوجي. 

وتعزيزا لتواصل اجلامعة مع طالهبا، وتنويرهم بخصوص مشاكلهم وحاجياهتم 
حيتضنهم،  الذي  اجلامعي  للمرفق  الفعلية  اخلصائص  وحول  والنفسية،  االجتامعية 
التي حيملها بعض الطالب عن اجلامعة قبل  واستبعادا لكل األفكار املسبقة والسلبية 
ولوجها، يقرتح تعميم مراكز اإلنصات يف كل املؤسسات اجلامعية. كام ينتظر املغاربة أن 
تويل اجلامعة اهتامما خاصا بالطالب اجلدد، وذلك بإحداث مصلحة »املصاحبة اجلامعية« 
التي يمكن أن يتقاسم تدبريها بني كل من اإلدارة وطالب املاسرت والدكتوراه، ويكون 
خطواهتم  إبان  ومواكبتهم  اجلامعة،  مناخ  يف  السلس  اندماجهم  تيسري  الرئيس  هدفها 
دراسية.  تعثرات  من  يعرتضهم  قد  ما  يف  االقتضاء  عند  ودعمهم  املؤسسة،  يف  األوىل 
أضف إىل ذلك ما ينتظر أن تسهم به هذه املصاحبة من محاية للطالب مما قد يتعرض له 

من استقطاب يف إطار تنظيامت أيديولوجية وسياسية متطرفة. 

وإذا كان تفعيل القيم ما زال مرتبطا إىل حد بعيد بمبادرات شخصية، وبأعراف 
أكاديمية ضمنية، فقد صارت احلاجة ملحة اليوم إىل تقنني هذا التفعيل ومأسسته ضامنا 
من  قيمة  بكل  الدقيق  التعريف  أيضا  الالزم  من  وأضحى  إليها.  االحتكام  الستدامة 
املوضوعية،  الرشوط  وإعداد  اجلامعية،  للمؤسسة  بالنسبة  جوهرية  تعترب  التي  القيم 
املجالية والبرشية واللوجيستية والتدبريية، التي تسمح بتفعيل القيم، وخلق االستعداد 
والتحفيز الرضوريني النخراط كافة الفاعلني باجلامعة يف بناء مرجعية قيمية متقاسمة 
بالتخصص،  املرتبطة  االنقسامات  كل  اإلمكان،  حدود  يف  وتتعدى،  بشأهنا  ومتفق 
تيسري  إىل  كذلك  وسعيا  والتنظيمية.  السياسية  وانتامءاته  بالفاعل،  املنوطة  واملسؤولية 
تفعيل القيم يف اجلامعة، يوجه املشاركون يف الدراسة دعوة إىل بعض وسائل اإلعالم 
كي ال تصل يف األخبار التي تنرشها عن هذه املؤسسة املركزية يف البالد إىل حد تشويه 
صورهتا، وتعميم األحكام السلبية حوهلا، ووضع عقبات إضافية أمام إرادة مسؤوليها 
يف سعيهم إىل التصدي لبعض االختالالت وظواهر العنف والفساد التي يتم الكشف 

عنها. 



التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة اإلدارة
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مقدمة 

 حتتل العالقة بني اإلدارة واملرتفقني مكانة هامة يف دراسة تطور اخلدمة العمومية 
يف كل البلدان. ويعد املرتفق الطرف األساس الذي وجدت من أجله اإلدارة. من هنا، 
تتخذ آراؤه يف الكثري من البلدان كمعيار للوقوف عىل خمتلف االختالالت التي تعيشها 
اإلدارات العمومية واخلاصة. ومن الواضح أن تغريات عميقة قد مست املرفق العمومي 
واخلدمات اإلدارية عرب العامل، فأصبح احلديث منصبا يف العقود األخرية حول اإلدارة 
الذكية واإلدارة املواطنة، وتقريب اإلدارة من املواطن والمركزية اإلدارة...الخ. يف هذا 
السياق، طرحت مشاريع حتديث اإلدارة باملغرب منذ وقت مبكر من استقالل البالد. 
وظل الرهان عىل اإلدارة منصبا حول قدرهتا عىل االنخراط يف مشاريع التنمية وتيسري 
تنفيذ األوراش الكربى لالستثامر، من خالل تيسري الولوج وتسهيل اإلجراءات أمام 
املواطنني واملستثمرين. وهذا ما ترمجته سياسات إصالح اجلهاز اإلداري، والدفع قدما 
بسياسة الالمركزية والالمتركز اإلداريني يف إطار سياسة أشمل بارشهتا الدولة يف نطاق 

مرشوع اجلهوية املوسعة.

بني  التواصل  وأشكال  اخلدمات  مستوى  عىل  حدثت  عميقة  تغريات  أن  ومع 
اإلدارة واملرتفقني، فإن متثالت املغاربة كثريا ما متيزت بنظرة يطبعها احلذر واخلوف من 
بعض مكونات العمل اإلداري. فقد كشفت بعض الدراسات عن ضعف قيمة الثقة يف 
املؤسسات العمومية لدرجة تبعث عىل القلق)1).وأمام هذه الصورة التي لصقت باإلدارة 
يف أذهان املغاربة، سعى البحث الكيفي حول التفعيل املؤسسايت للقيم، إىل إماطة اللثام 
عام يشوب عالقة املواطن باإلدارة من عراقيل حتول دون أداء هذه األخرية ملهامها من 
من  واملهنية،  اجلودة  فيه  تتحقق  مناخ  وتلبية حاجياته يف  املواطن  ولوج  وتيسري  جهة، 
جهة أخرى. وسوف نقف، يف إطار هذا التقرير، عند أهم التغريات القيمية التي مست 
اإلدارة واخلدمة العمومية باملغرب، كام يراها املغاربة؛ ثم الوقوف عند تفعيل القيم وما 

يتعلق األمر بالبحث الوطني حول الرابط االجتامعي الذي أنجزه املعهد امللكي للدراسات االسرتاتيجية   (1(
العريب لسنة  البارومرت  2012/2011، باإلضافة إىل  القيم لسنة  الدويل حول  2012، إضافة إىل املؤرش  سنة 

 .2019
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إىل  األخري  الفاعلني؛ وصوال يف  حتديد مسؤولية  مع  وإكراهات،  عراقيل  من  يواجهه 
الوقوف عند انتظارات املغاربة بخصوص تفعيل القيم يف اإلدارة املغربية مستقبال.

I- التغير القيمي يف اإلدارة العمومية

عميقة  تغريات  باملغرب عن  العمومية  واخلدمة  اإلدارة  تطور  مسار   يكشف 
عن  هؤالء  آراء  وتكشف  باملرتفقني.  وعالقتها  اإلدارة  عمل  تؤطر  التي  القيم  مست 
تراجع جمموعة من القيم التي شكلت عىل الدوام نقطة مضيئة يف عمل اإلدارة رغم كل 

ما متيزت به خدماهتا من نقائص.

التقدير  قيم  غرار  عىل  القيم،  من  جمموعة  التغريات  هذه  بفعل  تراجعت  لقد   
واالحرتام والعمل بالقدوة، وحل حملها الرصاع والتنافس اجلامح. وتراجعت باملوازاة 
باهلوية  والتشبث  املواطنة  »كقيم  طويل  لزمن  اإلدارة  يف  سادت  عديدة  قيم  ذلك  مع 
واالختالف والتضامن واحلرية واإلبداع واملساواة والتطوع« كام سجل ذلك املوظفون 

اإلداريون واملرتفقون عىل حد سواء.

ويفضل كثري من املرتفقني الربط بني ما يسمونه بـ»أفول القيم« يف اإلدارة وبني ما 
تعيشه هذه األخرية اليوم من »أزمة أخالق«، عىل حد تعبريهم، تشكل انعكاسا ملا جيري 
يف املؤسسات األخرى من تدين للقيم األخالقية، وانحدارها القوي يف بعض احلاالت. 
القانونية املنظمة للمرفق  ويرصد موظف إداري، بمدينة فاس، مفارقة بني النصوص 
قائال:  الذي تعيشه هذه األخرية،  الواقع  املقدمة يف إطاره، وبني  العمومي واخلدمات 
»يف البالد، نعمل عىل التسويق للقوانني أكثر من عملنا عىل ترسيخها )ربط املسؤولية 
باملحاسبة(. وعىل هذه احلال، ال يمكن أن نبني قيام جمتمعية من دون توفر إرادة حقيقية 

للتغيري واإلصالح«.

واملصداقية والشفافية  الثقة  قيم  تراجع  عىل  جهتهم،  من  املرتفقون،  وجيمع 
واجلودة، وانعدام املسؤولية يف اإلدارات العمومية. وقد ساهم أفول هذه القيم يف نفور 
املرتفقون:  رددها  التي  العبارات  ختترصه  ما  وهذا  اإلدارة.  من  واملواطنني  املواطنات 
فقدت  أكرب/  بشكل  مصداقيتها  فقدت  اإلدارة  املواطنني/  ثقة  حمل  تعد  مل  »اإلدارة 
االحرتام املتبادل بينها وبني املواطنني/ انعدمت فيها النزاهة...«، كلها توصيفات لوضع 

ضعفت فيه القيم.
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ويعتقد كثري من املستجوبني أن من أهم التغريات التي طالت اإلدارة وخدماهتا 
بسبب متاطل  اإلدارة  فعالية  وتراجع  »َلـْمَعْرَفة«،  املحسوبية  العمومية، توسع حضور 
املوظفني يف متكني الناس من أغراضهم اإلدارية، باإلضافة إىل كثرة املواعيد، ثم عدم 
يف  املستمر«  »بالتوقيت  سمي  ما  اعتامد  ساهم  الذي  اإلداري  الدوام  توقيت  احرتام 

اإلخالل به، مما ضاعف من متاعب الكثري من املرتفقني.

وأمام هذا االجتاه العام الغالب عىل اإلجابات، آثر بعض املشاركني واملشاركات 
استحضار مسألة غاية يف األمهية. يتعلق األمر بتجدد العالقة ما بني اإلدارة واملرتفق، 
وتراجع حاجز اخلوف الذي ظل يتملك عددا هاما من املرتفقني. فعىل عكس ما كان 
واإلكراه،  السلطة  متثل  اإلدارة  كانت  ملا  اإلجابات،  كام جاء يف  فرتة سابقة،  سائدا يف 
وكان املواطن، وهو متوجه إىل اإلدارة، يفكر يف رضورة األداء لنيل اخلدمة اإلدارية، 
يسجل املغاربة تزايد حاالت الوعي لدى املواطن الذي صار يعترب أن اخلدمة العمومية 

حق من حقوقه.

يالحظ  اخلوف،  حاجز  وحمو  واملرتفق  اإلدارة  بني  التفاعل  كثافة  عىل  وعالوة 
أن اخلدمات مل تعد هي نفسها، بحيث ظهرت حاجيات متزايدة، مما فرض مزيدا من 
املرتفقني واملوظفني. كل  تزايد عدد  باملوازاة أيضا مع  العمومية  التخصص يف اخلدمة 
ذلك ساهم يف خلق دينامية يف املرفق العمومي وقلص من هيمنة العالقات الشخصية 

يف تقديم اخلدمات. 

ومما يسجله املغاربة بخصوص التغريات التي طالت اجلهاز اإلداري، ما لوحظ 
عمومية،  والشبه  اخلاصة  واملؤسسات  العمومية  باإلدارات  املرأة  حضور  اتساع  من 
األمر الذي ساعد عىل حتسني مردودية اإلدارة، ولو بشكل حمدود، قياسا بام ساد سابقا. 
فساهم ذلك يف تعزيز قيم مساواة النوع، وإن مل يصل األمر إىل حتقيق مناصفة حقيقية 

كام يرى الكثري من املرتفقني واملوظفني اإلداريني.

 عموما، فإن هذه التغريات قد أضعفت تفعيل كثرٍي من القيم التي ظلت تشكل 
الفاعلني يف  أوسع ملختلف  انخراطا  يقتيض  مما  العمومية،  اإلدارات  العمل يف  أساس 

ترسيخ عدد من القيم التي تدخل يف صلب كل إصالح منشود لإلدارة.



مجلس النواب204

II- التفعيل القيمي يف اإلدارة: مساهمات ومسؤوليات

مهنيني  الفاعلني سواء  رهانات خمتلف  فيه  تلتقي  القيم مطمحا  تفعيل  يشكل   
أو مرتفقني. فمن جهة، يؤدي تعزيز عدد من القيم إىل حتسني اخلدمة العمومية املقدمة 
للمرتفق، ومن جهة أخرى، فإن من شأن تقوية بعض القيم أن حتسن من الوضع املهني 
لكثري من املوظفني وحتقق قدرا من الرضا الوظيفي. وتقتيض عملية التفعيل هذه تفاعال 

بني خمتلف هذه األطراف وانخراطا واسعا يمّكن من إعادة تقوية الثقة بينها. 

 يف هذا املحور، سنحاول الوقوف عند مسامهة كل طرف عىل حدة، عالوة عىل 
رصد األولويات القيمية لدى هؤالء، كل من موقعه.

1 - مساهمة املحيط يف التفعيل القيمي باإلدارة 

قيم  تراجع  عام مفاده  اجتاه  الدراسة عن  يف  املشاركني  إجابات  كشفت  لقد 
مثال  ويقدم  أيضا.  اإلدارة  أدوار  عىل  أثر  ما  االجتامعية،  املؤسسات  باقي  عديدة يف 
ووظائف  أدوار  فقد انعكس تراجع  املشاركني.  نظر  يف  ذلك،  عىل  دليل  خري  األرسة 
املؤسسة األرسية، عىل سبيل املثال، عىل تراجع كثري من القيم التي كانت عىل الدوام 
بمثابة موجه لتفكري األفراد وسلوكهم، فطال هذا التأثري قيم اخلدمة العمومية بمختلف 
املؤسسات. وهو أمر يرجعه البعض إىل كون القيم واملضامني املتصلة باإلدارة تقع يف 
ملتقى املؤسسات االجتامعية األخرى وتتأثر بالتغريات التي تطرأ عىل هذه األخرية. إنه 
تراجع ناتج، أيضا، عام يعتمل داخل اإلدارات العمومية )حيث متاطل بعض املوظفني 
العمل  احرتام ضوابط  أغراضهم، فضال عن عدم  الناس من  أداء مهامهم ومتكني  يف 
إغفال  دون  اخلدمات...(،  وتقديم  التعامل  يف  ذايت  منطق  وتتبع  والبطء،  اإلداري، 
مسامهة املواطنني يف انتشار القيم املضادة عن طريق بعض السلوكيات واملامرسات )دفع 

الرشوة ورشاء اخلدمة اإلدارية(.

ونتيجة هلذا التغري الذي طال اإلدارة، باملوازاة مع ما يعرفه املجتمع املغريب من 
ديناميات متعددة اجلوانب واملرجعيات، ظهرت جمموعة من املعيقات التي حتول دون 
حيث  اإلدارة،  مؤسسة  داخل  ومهيمنة  سائدة  فصارت  واستمراريتها،  القيم  تعزيز 
التقدير،  العمومية، وعدم  باإلدارات  الفاعلني  الرصاع بني  تزايد حدة  املغاربة  يسجل 
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تكن  مل  بطرق  الرشوة  وتنامي  واملسؤولية،  واجلودة  والشفافية  قيم املصداقية  وتراجع 
مألوفة من ذي قبل، عالوة عىل تعزيز قيم املصلحة الذاتية والنفعية.

التنظيم  إىل  يعود  فيه عوامل خمتلفة، بعضها  الذي سامهت  الوضع  وبفعل هذا 
الداخيل لإلدارة والعالقة بني الفاعلني، وبعضها اآلخر يرتبط بعوامل خارجية يساهم 
املواطن بقسط وافر فيها، يشدد املغاربة عىل أمهية تعزيز جمموعة من القيم التي من شأهنا 
أن تقوي ثقة املواطن يف اإلدارة العمومية وتيرّس عمل هذه األخرية وتوسع مسامهتها 

يف حتقيق التنمية باملغرب.

القيم  من  جمموعة  عن  املرتفقني  كام  املهنيني  إجابات  تكشف  الصدد،  هذا  ويف 
املؤثرة، أو التي ينبغي أن تكون مؤثرة يف ممارسة اإلدارة وتفاعلها مع املواطن )املرتفق(. 
وهي قيم تتفاوت من حيث أولويتها تبعا آلراء كل من املهنيني واملرتفقني، كل حسب 
موقعه اخلاص، كام تتفاوت أولويتها تبعا ملجموعة من املتغريات )وسط اإلقامة، الفئة 

العمرية، اجلنس، الوضع االجتامعي...الخ(، ويمكن حرصها يف: 

y  التواصل التحديث،  املحاسبة،  املسؤولية،  الثقة،  قيم  املهنيني:  حسب 
الفعال، احلياد، الشفافية يف التعامل مع املواطنني يف إطار احلق يف احلصول 
عىل املعلومة، التسامح، التعاون، االختالف، االحرتام، والتضامن، تقدير 
املواطنني،  من  اإلدارة  تقريب  العمل،  تثمني  املرتفقني،  احرتام  اآلخر، 
اإلخالص يف العمل، استحضار الضمري املهني، نكران الذات، املساعدة، 

احرتام أخالقيات الوظيفة العمومية، النزاهة، املواطنة.

y  ،احلياد اإلنسانية،  الشفافية،  املساواة،  العمل،  قيم  املرتفقني:  حسب 
والتعاطف.

من اجلهات  مشاركون  عنه  عرب  ما  بالذكر،  اجلديرة  االستثنائية  احلاالت  ومن 
اجلنوبية، حيث أشاروا إىل جمموعة من القيم األساسية اعتربوا أهنا ما زالت فاعلة يف 
السن، احرتام  تقدير كبار  املرأة،  املستقبل: احرتام  أن تظل كذلك يف  املجتمع، وجيب 
واإلنصاف  العدالة  قيم  إىل  إضافة  املحيل،  املجتمع  عليها  يقوم  التي  والعادات  القيم 

واحرتام الوقت والتقيد بالدوام واألمانة والنزاهة يف أداء اخلدمة...الخ. 
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فهذا النمط من القيم، خاصة التقليدية منها، يساعد يف تسيري اإلدارة واملؤسسات 
مع  تتامشى  التي  املحافظة  القيم  بعض  سيادة  إن  حيث  توترات،  نشوب  دون  وحيول 
طبيعة املجتمع وثقافته، تلعب دورا هاما يف حتقيق التوازن بني خمتلف الفرقاء)رؤساء 
ومرؤوسني يف اإلدارة(، كام تساهم يف حتسني التواصل بني اإلدارة واملواطن، فتؤدي إىل 
ضامن سري املرفق العمومي بام يريض املواطنني ويوفر هلم اخلدمات املطلوبة يف سياق 

تكريس قيم إنسانية بني اإلدارة واملرتفق.

وإذا كان تغليب القيم اإلنسانية يف عالقة اإلدارة باملواطن يكتيس أمهية بالغة يف 
ضامن سري املرفق العام، كام أرص عىل ذلك مشاركون يف البحث من األقاليم الصحراوية 
اإلنسانية  العالقات  استحضار  يف  املبالغة  فإن  الرشقي،  اجلنوب  وواحات  املغربية 
الشخصية دون مراعاة القانون، قد يؤدي إىل تعميق االختالالت التي تعيشها اإلدارة 
اجلانب خالفا يف  أثار هذا  لقد  أخرى.  البحث يف جهات  املشاركني يف  بعض  حسب 
من  بني  آراؤهم  وتراوحت  مكناس.  فاس  بجهة  إداريني  بني موظفني  النظر  وجهات 
بالدرجة  قانونية  عالقة  ويعتربها  ذلك  يرفض  ومن  قيمي،  بنفس  العالقة  هذه  يؤطر 
األوىل، جيب أن يؤطرها القانون حتى وإن استحرضت فيها قيم إنسانية معينة. وهذا 
املواطن  وعي  غياب  إىل  نبه  عندما  عمومية بفاس،  بإدارة  املهندسني  أحد  يربزه  ما 
بأمهية تطبيق القانون يف اإلدارة، بقوله: »ملا يتوجه املواطن إىل اإلدارة، يرى بأن العالقة 
جيب  اإلدارة،  يف  قضاءها  أود  ومصالح  أغراض  لدي  مواطن  أنا  وإنسانية.  شخصية 
خدوما،  وتكون  عنك،  راضيا  أكون  لكي  قضائها  عىل  تساعدين  أن  كموظف  عليك 
بغض النظر عن تنايف ما أطلبه مع القانون واملساطر. وهذه من اجلوانب التي تعقد عمل 
املوظف. فاملواطن املغريب حيرص دوما عىل حتقيق مصاحله أكثر من حرصه عىل تطبيق 
ملا نستحرض التجارب الدولية، نجد بأن العالقة بني املوظف واملواطن  القانون. لكن، 
وأخالقي  إنساين  بنفس  معينة  بمساطر  مؤطرة  بل  شخيص،  هو  ما  عىل  قائمة  ليست 
حيرتمها الطرفان معًا. املطلوب من املواطن هو أن يتفهم بأن هناك مساطر]...[عموما، 
نالحظ بأن القوانني املوجهة واملؤطرة موجودة. لكن باملقابل، هناك معايري أخرى متوافق 
عليها، وهي معايري اجتامعية ترسبت بحكم عوامل كثرية مثل الزبونية و»العالقات«، 
و»املعارف«، و»الرشاوى«، وقضاء املصالح. وهذا نوع من الذكاء لدى بعض املواطنني 

الذين يواجهون تعقيد املساطر برشاء مصلحتهم«.
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املشاركني، وهو باحث يف جمال اإلدارة وحقوق  الطرح رأي أحد  ويزكي هذا 
اإلنسان، حيث يعترب أن اخلدمة التي متثل أساس العالقة بني اإلدارة واملرتفق، إنام جيب 
أن تقوم عىل قيم الواجب واحلق: » عىل املواطن أن يعي بأن لديه حقوقا، وأن إدارة اليوم 
ليست إدارة األمس. فحق الولوج إىل املعلومة سّهل املأمورية أكثر. جيب تعميم ونرش 

الفكرة بأن االستفادة من اخلدمات اإلدارية حق للمواطن«.

تتأطر يف  أن  التي يمكن  القيم  املشاركون جمموعة من  يورد  نفسه،  السياق  ويف 
والواجب.  واحلق  واملسؤولية  املواطنة  ترديدا  أكثرها  ولعل  اإلنسانية،  العالقة  نطاقها 
الدراسة،  يف  مشاركني  موظفني  حسب  ربطها،  تقتيض  لكنها  أساسية،  قيام  تظل  التي 
بشبكة أوسع من القيم، من أبرزها الثقة واملسؤولية واملحاسبة والتحديث. وكلها قيم 
تقع يف صلب حتسني العالقة بني الفاعلني يف اإلدارة واملرتفقني. من هنا، يمثل تعزيزها 
مدخال لكل إصالح منشود. فعىل سبيل املثال، يربط املهنيون بني تعزيز قيم التحديث 
وجتاوز التخلف التقني لإلدارة. حيث يشكل التحديث اإلداري، يف نظرهم، مدخال 
لتيسري قيمة التواصل الفعال بني اإلدارة واملرتفق. ومن شأن تعزيز قيم التحديث أن 
يقوي حضور قيم أخرى تشكل جوهر العمل اإلداري من بينها الشفافية واالستقاللية 

والوضوح واجلودة والرضا الوظيفي. 

وتتجىل أمهية قيمتي املسؤولية واملحاسبة، يف كوهنام تشكالن، يف نظر املشاركني، 
مدخال أساسيا لتعزيز الثقة بني املؤسسات واملرتفقني، من جهة، وبني الفاعلني داخل 
اإلدارات العمومية، من جهة أخرى. كام أن القيمتني املشار إليهام، تؤسسان لقيم كثرية 
تعترب جوهر العمل اإلداري، مثل قيم املواطنة، حسن االستقبال، التنافسية، االنضباط، 
قيم  وجّلها  االستامع.  وحسن  اإلجيايب،  التواصل  االحرتام،  التعاون،  الفرص،  تكافؤ 
تكريسها  أجل  من  باخلصوص  اإلداريني  املهنيني  من  أكرب  انخراطا  تعزيزها  يتطلب 
بفاس(  )موظفة  البحث  تؤكده مشاركة يف  ما  واملامرسة. وذلك  السلوك  عىل مستوى 
بقوهلا: »يتعني إعادة بناء الثقة بني اإلدارة واملواطنني، ويتعني كذلك العمل بقيمة حسن 
االستقبال، مقابل التخيل عن ظروف وأشكال االستقبال السائدة، استقبال املواطنني من 
طرف أعوان وموظفي اإلدارات طبعا، ألن طريقة االستقبال هي من يتحكم يف مؤرش 
الثقة يف اإلدارة. وهلذا يتعني أن تتأطر عملية االستقبال بالكثري من الرشوط، منها الرسية 
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واملهنية، اإلرشاك واملشاركة ثم التعاون، وهي جمموع اخلصائص التي ستؤدي إىل بناء 
الثقة، وإىل استعادهتا يف اإلدارة والقانون واملوظف العمومي«.

وإذا كانت القيم املشار إليها تفرض عىل املهنيني )اإلداريني( السعي قدما نحو 
حتقيقها من خالل انخراط أوسع يف جتويد عملهم وتيسري التواصل مع املرتفقني وضامن 
ينبغي  يعون واجباهتم وما  املرتفقني من جهتهم،  فإن  العمومي،  املرفق  حق هؤالء يف 

عليهم استحضاره قبل املطالبة باحلق يف اخلدمة العمومية، ومنه عىل وجه اخلصوص:

y هنج املرونة يف العالقة مع املوظف؛

y جتنب كل ما خيل بالقانون، خاصة ما يرتبط بالرشوة واستغالل العالقات الزبونية؛

y رضورة النظر إىل عالقته باإلدارة من منطلق كونه رشيكا يف التدبري؛

y تثمني اخلدمات اإلدارية وترسيخ قيم االحرتام الواجب لإلدارة؛

y جتسيد قيم املساواة والنزاهة من خالل سلوك املرتفق؛

y حضور قيمة االحرتام املتبادل؛

y احلرص عىل جتاوز األحكام السلبية؛

y حسن التواصل؛

y احرتام األسبقية )الصف(؛

y احرتام املواعيد؛

y عدم اإلساءة للمرافق والتجهيزات؛

y عدم التطبيع مع الفساد واملامرسات السلبية؛

y .الوعي باحلقوق والواجبات

 تربهن إجابات املشاركني عام يوليه املغاربة من أمهية لتفعيل القيم يف مؤسسة 
اإلدارة. لكنه يكشف، بكيفية غري مبارشة، بعض اإلشارات حول مشاكل واختالالت 
تعاين منها اإلدارات العمومية مثل: التخلف التقني لإلدارة/صعوبة املساطر اإلدارية 

وتعقدها/ضعف عىل مستوى االستقاللية والنزاهة واملواطنة...الخ.
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القيم  تعزيز  أن  سواء،  حد  عىل  واملرتفقني  املهنيني  آراء  تبني  أخرى،  جهة  من 
عىل  املساعدة  القيم  ترسيخ  أمهها  من  عديدة،  إجيابية  انعكاسات  له  ستكون  املذكورة 
تطوير املرفق العمومي، ووضع حد للمعيقات التي تؤدي إىل انعكاسات سلبية مثل: 
دور  وتبخيس  هبا،  والتشهري  العمومية،  املؤسسات  من  ونفورهم  املواطنني  ابتعاد 

املوظف العمومي.

2 - أولويات قيمية يف أفق جتويد املرفق العمومي 

اختيارات  خالل  من  سواء  اإلدارة،  يف  تعزيزها  املأمول  القيم  تعدد  يعكس   
املهنيني أو املرتفقني، حجم املهام امللقاة عىل عاتق اإلدارة، والتحديات التي تواجهها. 
متيز  التي  االختالالت  من  عدد  عن  البحث  يف  املشاركني  نظر  وجهات  كشفت  فقد 
كان  وإذا  واملرتفقني.  املوظفني  من  كل  يواجهها  التي  واملعاناة  العمومي  املرفق  عمل 
من الصعب رصد توجه عام بخصوص كل القيم التي تفتقدها اإلدارة، فإنه باملقابل، 
تربز قيم يعتربها املشاركون مركزية )قيم- أم( جديرة بالتعزيز من أجل حتسني املرفق 
القيم  من  واسعة  شبكة  األم،   - القيم  هبذه  وترتبط  به.  املرتبطة  واخلدمات  العمومي 

العميقة املالزمة هلا واملعربة عنها، والتي تساهم يف تعزيزها.

احلق،  الثقة،  اإلدارة:  ملؤسسة  بالنسبة  املقرتحة  القيم-األم  التالية  القيم  ومتثل 
الواجب، املسؤولية، التحديث، االستقامة، التعاون، املواطنة، مساواة النوع، التحفيز، 
املهنية، االستقاللية، النزاهة، الكفاءة، االحرتام، القانون، املصداقية، الكرامة، املرونة، 
التواصل اإلجيايب، احلوار، خدمة املواطن، الشفافية، الوضوح، اجلودة، الرضا الوظيفي، 

حسن االستقبال، التنافسية، االنضباط، تكافؤ الفرص، التعاون، وحسن االستامع.

تشكل هذه القيم أهم االختيارات التي وردت يف آراء املشاركني، والتي ترددت 
فئات  ولدى  احلرضي،  أو  القروي  باملجال  سواء  البحث،  إجراء  مناطق  خمتلف  يف 
ترسيخها  أن  املرتفقون  كام  املهنيون  يعتقد  مفاتيح،   - قيام  متثل  وهي  خمتلفة.  اجتامعية 
من شأنه أن حيسن من جودة اخلدمة العمومية باإلدارة. غري أن ذلك يقتيض تعزيز قيم 

أخرى مالزمة هلا، عّددها املهنيون يف قيم:
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االبتكار،  الديمقراطية،  املبادرة،  حرية  املشاركة،  املساواة،  االجتامعية،  العدالة 
اإلبداع،  اإلنصاف،  التطوع،  املحاسبة،  اجلودة،  التمييز،  عدم  التمكني،  التحفيز، 
املساعدة،  النفس،  يف  الثقة  اآلراء،  عن  التعبري  حرية  اإلنصات،  التكافل،  التسامح، 
احلياد،  االختالف،  التقدير،  التضامن،  الذاتية،  إبعاد  والواجبات،  احلقوق  احرتام 
اخلصوصية،  الدمج،  االنضباط،  التنظيم،  املواطنني،  مشاركة  التشاور،  التعاطف، 
الفعالية، اإلحساس باملسؤولية، التفاين يف العمل، حب الوطن، احلوار البناء، االلتزام.

أو  األم  القيمة  القيم أعاله، سواء  اقرتاحهم هلذه  البحث،  املشاركون يف  ويربر 
القيم املالزمة أو املعربة عن القيمة األم، بمجموعة من االعتبارات، جيملوهنا يف ما ييل:

y  الوضعية التي تعيشها اإلدارات العمومية والصور السلبية املرتسخة لدى
املرتفقني عنها والتطلع إىل جتاوزها؛

y  ضعف أو غياب القيم املقرتحة يف اإلدارات العمومية وما يقود إليه ذلك
من تدين ملستوى اخلدمة العمومية؛

y الرغبة يف تطوير املجتمع وتقديم اخلدمات للمواطنني بجودة عالية؛

y املسامهة يف مكافحة الفساد اإلداري؛

y حتقيق املرونة والفعالية وتسهيل احلصول عىل اخلدمات اإلدارية للمواطنني؛

y .حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص

ومن شأن تفعيل القيم املقرتحة أن ترتتب عنه نتائج إجيابية كثرية، مثل: ختليق 
املوظف،  عمل  جتويد  التنمية،  يف  اإلدارة  إسهام  باإلدارة،  املواطن  ثقة  تعزيز  اإلدارة، 
خلق حتفيز لدى املوظف، حتسني العالقة بني اإلدارة واملرتفق، إذ لن يلزم هذا األخري 
بالتفكري كثريا يف تعقد املساطر البريوقراطية والفساد وإمكانية قضاء الغرض اإلداري 
التنمية  حتقيق  يف  سيساهم  مما  العمومي،  املرفق  استدامة  ضامن  إىل  إضافة  عدمه.  من 
املنشودة يف املجتمع عموما، كام أنه سيكون لألمر انعكاسات إجيابية متعددة عىل سلوك 

األفراد.
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الواردة يف  األولوية،  ذات  القيم  بعض  تفعيل  املتوقعة من  النتائج  وبخصوص 
آراء املشاركني، أبرز املهنيون واملرتفقون بكيفية عامة، أن:

تفعيل قيمة املساواة، سيؤدي إىل: �

y .إعطاء كل ذي حق حقه والتعامل مع املرتفقني بالتزام ومسؤولية

y .املساواة بني الفئات االجتامعية، وبني اجلنسني

تفعيل قيمة مساواة النوع، سيؤدي إىل: �

y .تعزيز املساواة بني اجلنسني وتعزيز مكانة النساء يف املجتمع

y .القضاء عىل النظرة الدونية للنساء

y .اعتامد مبدأ الكفاءة

تفعيل قيمة املسؤولية، سيؤدي إىل:  �

y .حفظ حقوق املرتفقني بفعل زيادة االنضباط

y .تعزيز قيمة احلرية

تفعيل قيمة املواطنة، سيؤدي إىل: �

y .االرتقاء باألخالق املواطنة وتعزيز التفاين يف أداء الواجب

y .احلفاظ عىل النظام والقانون، والسعي ملا فيه الصالح العام

تفعيل قيمة الشفافية، سيؤدي إىل: �

y  ،جتاوز الفساد والزبونية، وترسيخ االلتزام

y .تعزيز املواطنة واالحرتام

y  .حتسني عالقة اإلدارة باملواطنني 

y  .تعزيز الثقة يف اإلدارة
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تفعيل قيمة النزاهة، سيؤدي إىل: �

y  القضاء عىل الفساد والزبونية والرشوة، وسيساهم يف تنامي منسوب الثقة
بني املوظف واملرتفق، كام سيؤدي إىل القضاء عىل الفوىض داخل اإلدارة.

3 - تفعيل القيم يف اإلدارة: مناذج وأمثلة من املعيش اليومي

 يظل تفعيل القيم، حسب املشاركني، جمرد استثناء واجتهاد من طرف أشخاص 
»فشل تفعيل  املرتفقني منهم، أن  معدودين. وتبني شهادات معظم املشاركني، خاصة 
القيم ما زال يميز اإلدارة املغربية«. هكذا، يسود االعتقاد أن معيقات تفعيل القيم تنترش، 
بشكل أقوى، رغم ما عرفته اإلدارة من تغريات يف العقود األخرية. فسيادة املحسوبية 
داخل اإلدارة، وعدم جدوى القوانني، وانتشار الرشاوى وبعض املامرسات التي تعيق 

جتويد اخلدمة العمومية، كلها أمور ما زالت حتول دون إنجاح ورش إصالح اإلدارة.

يف هذا الشأن، يشري أحد املشاركني، وهو أستاذ يف وجدة، إىل أن تفعيل القيم 
يف اإلدارة مرتبط أساسا بــ»أخالقيات املهنة« التي ال يتم متريرها للموظفني بالشكل 
الصحيح، والتي ربام ال تصلهم يف األساس، اليشء الذي يرتك فراغا قيميا لدهيم، فيتم 
هو  االستثناء  ويظل  واملحسوبية.  والزبونية  الفساد  تعزز  بمامرسات  شحنهم  باملقابل 
املساواة  قيم  بتفعيل  حقا  يقوم  الذي  الناس«  »ولد  باالستقامة  يتصف  موظف  وجود 
والشفافية والعدل، ويقوم بعمله دون طمع وال رغبة يف االستثامر يف معاناة املواطنني 
البسطاء. ويعني هذا الرأي، أن تفعيل القيم يرتبط حاليا بوجود أشخاص معينني من 

ذوي الضامئر املهنية احلية، وال يتعلق إطالقا هبوية اإلدارة.

ويرصد املشاركون حاالت يظهر فيها حضور القيم يف اإلدارة، من بينها:

- انفتاح اإلدارة عىل املواطن من خالل االستامع إىل شكاوى املرتفقني )ختصيص 
يف  املشاركون  ويورد  اإلداريني.  املسؤولني  مع  تواصلهم  وتسهيل  للشكايات(  سجل 
البحث جمموعة من األمثلة التي يربز فيها تفعيل هذا النوع من القيم، سواء من خالل 
تيسري  يف  واملتمثلة  باملواطن  عالقتها  يف  اإلدارة  تسلكها  أصبحت  التي  املرونة  هنج 
تواصله مع املسؤول املبارش، أو من خالل اإلرشاد أو تقديم الشكايات التي يتم البت 

فيها وإخبار املرتفق بذلك.
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إلدارات  نامذج  املوظفني  بعض  يرصد  للموظفني:  املستمر  التكوين  توفري   -
عمومية خمتلفة انخرطت يف تأهيل مواردها البرشية والرفع من مؤهالت املوظفني من 

خالل التكوين املستمر الذي يستفيدون منه.

وردت  اإلداري:  الواجب  أداء  عىل  واحلرص  واهلدايا  الرشاوى  أخذ  رفض   -
يف شهادات عدد من املشاركني، خاصة املرتفقني منهم، حاالت ملوظفني رفضوا تلقي 
سلوكه  عىل  املرتفق  وعاتب  رفض  من  هناك  بل  اإلدارية.  ملهامهم  أدائهم  نظري  هدايا 

منبها إياه إىل أن األمر يتعلق بأداء واجب مهني ال يقتيض مطلقا دفع املقابل.

- تفعيل قيمة املساواة: من خالل عدم التمييز بني املرتفقني تبعا ملهنهم، مواقعهم 
االجتامعية، وسط إقامتهم، أو انتامئهم جلنس اإلناث أو الذكور. 

التكنولوجيا احلديثة يف  استعامل  الشفافية والتحديث: من خالل  قيم  تفعيل   -
حفظ البيانات اخلاصة باملرتفقني بالشكل الذي يعزز حقوقهم ويعزز الوضوح يف إطار 

اخلدمة العمومية.

حد  عىل  ومرتفقون  مهنيون  املشاركون،  يرصد  النوع:  مساواة  قيمة  تفعيل   -
سواء، تنامي حضور املرأة يف اإلدارة العمومية عكس ما كان مألوفا يف السابق. ويرون 

يف هذا األمر إجراء حممودا يعزز من جودة اخلدمات اإلدارية املقدمة للمواطن. 

عىل أن األمثلة املقدمة حول تفعيل القيم يف اإلدارة تظل حمدودة مقارنة بام رصده 
اخلصوص،  هبذا  آراؤهم،  وتظهر  للقيم.  إضعاف  أو  التفعيل  يف  فشل  من  املشاركون 

علال كثرية يواجهها تفعيل القيم، يمكن عرض بعضها يف املحور التايل.

4 - فشل تفعيل القيم يف اإلدارة: مناذج وأمثلة من املعيش اليومي

املغرب حالة من  مناطق  الدراسة بمختلف  املشاركني يف  نظر  تعكس وجهات 
الرتاجع تعيشه اإلدارة العمومية عىل مستوى تفعيل القيم. فقد نالت اإلدارة نصيبا وافرا 
من النقد. ويرى كثري من املشاركني، أن عدم تفعيل القيم يبدو كام لو كان هو القاعدة 
املرتفقون،  كام  املهنيون،  عّدد  فقد  وعليه،  العمومية.  اإلدارة  موظفي  لبعض  بالنسبة 
القيم، وتسود فيها كل  حاالت ووقائع تكشف عن اختالالت وممارسات تنتفي فيها 
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أشكال املامرسات الكابحة لتطوير اإلدارة وختليقها. ومن أبرز األمثلة والنامذج الدالة 
التي سجلها املشاركون هبذا اخلصوص، نذكر ما ييل:

y  ضعف تفعيل قيمة اإلنصاف: ويتمثل ذلك عىل وجه اخلصوص، يف التعامل
مع بعض اللغات واللهجات بازدراء من طرف املوظفني. يف هذا الصدد، 
باملؤسسات  واألمازيغية  العربية  اللغتني  تفعيل  واقع  إىل  املرتفقون  يشري 
قبل  من  حمدودا  تفهام  بعضهم،  فيه  يسجل  الذي  الوقت  ففي  العمومية. 
موظفني باإلدارات العمومية لقضية اللغة، فإن معظمهم يسجلون جتاهل 
التهميش،  يطال  إليهم. وال  األقرب  اللغة  إعامل  املرتفقني يف  اإلدارة حلق 
املغاربة  بعض  ذلك  عن  يكشف  كام  فقط  األمازيغية  اللغة  الشأن،  هذا  يف 
يطال  بل  احلسيمة...الخ(،  أكادير،  خنيفرة،  مالل،  )بني  خمتلفة  بجهات 
اللغة العربية أيضا كام يبني ذلك موظفون ومرتفقون بمناطق أخرى خمتلفة. 
حسب  خيالف،  اإلدارية،  املعامالت  لغة  وجعلها  الفرنسية،  اللغة  فتسييد 

رأي كثري من املغاربة، مقتضيات الدستور املغريب. 

y  املساواة غياب  املغاربة  من  جمموعة  خيف  مل  املساواة:  قيمة  تفعيل  ضعف 
وسيادة الزبونية يف التعامل مع املرتفقني. حيث جيري يف كثري من احلاالت، 
تفضيل املرتفقني املنتمني إىل نفس اهليئة احلزبية للموظف، أو التجاوب مع 
عىل  احلفاظ  مقتضيات  مراعاة  دون  أغراضهم  وقضاء  األشخاص  بعض 
وضعيات  املرتفقني  بعض  يرصد  الصدد،  هذا  يف  اإلدارة.  داخل  النظام 
داخل  العام  النظام  باحرتام  املواطنني  بعض  يلزم  كيف  خالهلا  من  عاينوا 
وتكشف  انتظار.  دون  من  آخرين  أغراض  قضاء  يتم  وباملقابل،  اإلدارة، 
أساس  عىل  القائم  التمييز  سيادة  عن  حمدوديتها،  رغم  احلاالت،  بعض 

اإلنتامء الرتايب. 

y  ضعف تفعيل قيمة التدبري اجليد: عىل مستوى توفر املوارد البرشية، يالحظ
من  بني جمموعة  تفاوتا  هناك  أن  اخلاصة،  انطالقا من جتارهبم  املشاركون، 
مؤسسة  يف  يوجد  حيث  البرشية،  املوارد  توزيع  يف  العمومية  املؤسسات 
خصاص  من  أخرى  مؤسسات  تعاين  بينام  املوظفني،  من  وفائضا  وفرة  ما 

مجلس النواب214



 215
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

ونقص يعيق سري املرفق العام. وملا يكون هناك ضغط عىل املوارد البرشية، 
تتدنى جودة اخلدمات اإلدارية.

y  بغياب يتعلق األمر، من وجهة نظر املرتفقني،  ضعف تفعيل قيم الكفاءة: 
الرجل املناسب يف املكان املناسب. ففي بعض اللحظات، يكون املخاطب 
إىل  يدفعه  ما  مرضية،  بكيفية  املواطن  ملتطلبات  يستجيب  لكي  مؤهل  غري 
أن يزوده بمعلومات ومعطيات غري دقيقة، أو خاطئة أحيانا للتخلص منه.

y  ضعف تفعيل قيم التضحية واملساعدة: توحي كثري من الوقائع التي جرى
لصالح  اخلدمة  أداء  املوظفني  بعض  رفض  عن  املرتفقني،  قبل  من  رسدها 
جيري  ما  وغالبا  للعمل،  املخصصة  الزمنية  احلصة  هناية  بدعوى  املرتفق 
العمل أو رفض تقديم اخلدمات،  للتغيب عن  استثامر »التوقيت املستمر« 

وهذا األمر يمثل عائقا كبريا يف سبيل حتسني مردودية املوظف يف العمل.

y  من لعدد  املتكرر  التغيب  يف  ذلك  يتمثل  املهنة:  أخالقيات  تفعيل  ضعف 
املوظفني، أو االنرصاف قبل هناية الوقت املعمول به يف اإلدارة. 

y  ضعف تفعيل قيم النزاهة والواجب املهني: عرض املشاركون جتارب كثرية
حول الرشوة والفساد داخل اإلدارات العمومية، وهي حسب هؤالء نتاج 
الوضعية الصعبة للجانب القيمي يف اإلدارة العمومية من جهة، واملواقف 
السلبية للمواطن الذي ال ينخرط يف املقاومة وحماربة هذا الوضع، بقدر ما 
يطبع ويتصالح مع مثل هذه املامرسات املعيقة لتفعيل القيم. فبالنسبة ألحد 
ممثيل اإلدارة بمدينة احلسيمة: » يف بعض األحيان، املواطن هو من يفرض 
عىل املوظف قبول الرشوة. إنه مستعد لذلك حتى قبل اخلروج من منزله. بل 

بعض املرتفقني يرفضون قضاء حاجة إدارية ما من دون أداء رشوة«.

y  األخطاء إىل  املرتفقون عىل اخلصوص،  يشري  املهني:  الواجب  تفعيل  عدم 
املرتكبة من طرف بعض املوظفني اإلداريني والتي ال تقابل بتطبيق القانون 
أو الزجر الالزم، وهو ما يساهم يف تكريس مثل هذه السلوكيات املنحرفة، 

ويشجع عىل استمراريتها.
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y  تعقيد املعامالت اإلدارية: حيث يتم إجبار املرتفق عىل التنقل بني مصالح
إدارية كثرية، ومطالبته بإحضار وثائق متعددة مقابل خدمة قد ال حتتاج إىل 

كل تلك الوثائق.

y  استغالل عن  املشاركون  حتدث  اإلدارة:  يف  والسلطوية  اهلرمية  سيادة 
تقول  األحيان.  من  كثري  يف  عليهم  السلطوية  وممارسة  البسطاء  املواطنني 
مشاركة مستخدمة يف رشكة للتأمني: »عندما أدخل اإلدارة ال أسمع سوى 
فاإلدارة  أسئلتك.  من جييب عن  ولن جتد  احلوار،  األوامر وغياب  صوت 

املغربية تتميز باهلرمية«. 

y  املضادة القيمة  هي  الثقة  انعدام  واإلنصات:  والتواصل  الثقة  قيم  غياب 
املواطن  ليس مشكلة  الثقة  اإلدارة. وغياب  املواطن جتاه  املؤثرة يف سلوك 
فقط، بل كذلك اإلدارة التي ال تثق يف املواطن بدورها. وهنا، تؤكد مشاركة 
يف الدراسة أن غياب اإلنصات والتواصل اإلجيايب من طرف اإلدارة املغربية 

مع املواطنني هو ما جيعل هذا اخللل بني املرتفق واإلداري مستمرا.

 تكشف وجهات نظر املشاركني يف البحث، عن نقط ضعف كثرية تعيق التفعيل 
األنجع للقيم باإلدارة املغربية. كام تكشف مسؤولية اإلدارة واملواطن )املرتفق( عىل حد 
سواء. من هنا، فالبد ألي مرشوع يروم ترسيخ القيم، السالفة الذكر، أن حيدد التزامات 

كل طرف يف االنخراط يف تعزيز الثقة يف الطرف املقابل. 

III- التفعيل القيمي يف اإلدارة ومقتضيات بناء الثقة

أساسيني:  فاعلني  بثالث  املشاركني  حسب  اإلدارة  يف  القيم  تفعيل  يرتبط   
حقيقي  تفعيل  يتحقق  أن  يمكن  فال  وبالتايل،  اإلدارية.  املوظف، واملؤسسة  املواطن، 
يعتقدون من جهتهم  املشاركني  الذي جيعل  انخراط هذه األطراف، وهذا  للقيم دون 
املرتفقني  بعض  التزام  ظل  يف  حتى  أنه  ذلك  عليهم.  يصعب  القيم  تفعيل  أمر  أن 
بمحاربة الفساد والرشوة، يكون هناك آخرون يعيدون تكريس هذه االختالالت عرب 
املوظفني  جهة  من  واسعا  انخراطا  األمر  يتطلب  وبالتايل،  غري األخالقية.  ممارساهتم 
تبني  عرب  اإلدارة  لدن  من  وأيضا  والنزاهة واالنضباط،  بالشفافية  عرب التزامهم  أيضا 
سياسة رادعة للحد من الرشوة والفساد، وحتقيق ما أمكن من املساواة بني املرتفقني، 
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أن  املشاركون  ويرى  الوسطاء »سامرسة اخلدمات اإلدارية«.  اشتغال  وتضييق هامش 
فيه استغالل املحتاجني واملواطنني  القانون شاسع حاليا، ويتم  التحرك خارج  هامش 
ممن لن ينالوا حظهم من التعليم. لذلك، فام هو مطلوب حتقيقه، حسب املشاركني، هو 
القيم، كل من جهته،  تفعيل  اإلدارية يف  باخلدمة  املعنيني  الفاعلني  انخراط كل  ضامن 

وكل حسب اختصاصه وحدود اشتغاله.

إن مواقف املشاركني تكشف عن توجه إجيايب لتفعيل القيم داخل اإلدارة، سواء 
من طرف املرتفقني أو املوظفني، حيث يتحدثون، تبعا لذلك، عن إصالح من األعىل 
يتم عرب تبني سياسات رادعة وخلق قوانني حتد من سلط بعض املوظفني تفاديا ألي 
جتاوزات يف املجال القيمي. وهذا التوجه يميل إىل حتميل املسؤولية »لإلدارة« التي ال 
تويل، يف نظرهم، القدر الكايف من االهتامم للمواطنني، وال تتخذ اإلجراءات الكفيلة 
بني  العالقة  بناء  إعادة  يتطلب  الذي  األمر  السامرسة«.   - »الوسطاء  سلطة  من  باحلد 
عىل  قادرة  تكون  أن  من  اإلدارة  ومتكن  كرامته،  تضمن  أسس  عىل  واملرتفق،  اإلدارة 

حتقيق عدالة حقيقية يف التعامل مع كافة املواطنني.

 ويعزز مشاركون آخرون التوجه األول الذي يشري إىل مسؤولية خمتلف الفاعلني 
يف تفعيل القيم، حمملني املسؤولية لإلدارة وأيضا للموظفني وحتى املواطنني. فاملواطن 
يدفع واملوظف يتلقى، وهذا الوضع خيلق سوقا موازية تعمل يف اخلفاء وتصري هي املنظم 
احلقيقي لإلدارة، وليس القانون. وهنا تكمن مسؤولية اإلدارة التي تغض الطرف عن 
هذا الواقع وال تساهم يف احلد منه بأي شكل من األشكال. وبالتايل، فمن أجل إحداث 
تغيري إجيايب عىل الصعيد القيمي، يتعني مشاركة مجيع األطراف، وتلقني املواطن حقوقه 
من أجل ختليقه وتغيري سلوكه حتى ال ينصاع ألهوائه الشخصية ومصاحله اخلاصة عىل 
حساب املصلحة العامة؛ وأيضا تذكري املوظفني بأخالقيات املهنة وتوعيتهم بأدوارهم 
ضامن  أجل  من  واملحاسبة  املراقبة  حتت  وضعهم  ذلك  اقتىض  إن  حتى  املجتمع،  يف 
حينئذ  لألفضل.  تطمح  فعلية  سياسية  وإرادة  حقيقية  سياسات  عرب  وذلك  التزامهم، 

فقط، سيكون تفعيل القيم يف املؤسسات ممكنا.

 ويذكر املوظفون كام املرتفقون بمجموعة من السلوكيات التي يتعني تغيريها، 
مقدمتها  ويف  إليها،  املشار  القيم  تعزيز  بغية  املرتفق، وذلك  لدى  أو  اإلدارة،  سواء يف 
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الثقة، التي من شأن ترسيخها املسامهة يف ختليق املرفق العمومي وضامن جودة خدماته، 
ومن أمهها:

أوال: يف اجلانب اخلاص بالتغريات املؤسسية لنيل الثقة:

y يتعني احلرص عىل تعزيز قيم املواطنة يف تعامل اإلدارات مع املرتفقني؛

y  احلقوق ويف  املساطر  يف  والشفافية  الوضوح  من  نوع  يسود  أن  جيب 
والواجبات؛

y  أن يشعر املواطن، عند تعامله مع اإلدارة، أنه يتعامل مع مؤسسة وليس مع
أشخاص؛

y  :جيب تغيري املسببات التي قادت إىل فقدان الثقة يف اإلدارة. نذكر من ذلك
قيم  عن  والتخيل  اإلدارة؛  عن  املكونة  السلبية  التمثالت  عىل  االشتغال 
وسطاء  حماربة  إىل  إضافة  اإلداري؛  الوقت  واحرتام  واملحسوبية؛  الزبونية 
اجلميع،  عىل  القانون  تطبيق  جيب  وعليه،  اإلدارة.  »سامرسة«  اخلدمة، 

واالهتامم بالتواصل، وتبسيط املساطر؛

y  تفعيل ربط املسؤولية باملحاسبة عىل أرض الواقع من خالل إعامل القانون
وزجر املرتكبني ملخالفات؛

y إرشاك املواطنني يف التدبري؛

y توعية املواطن بحقوقه وواجباته؛

y الرفع من فعالية اإلدارة؛

y تفعيل قيم من قبيل العدالة واحلياد والعمل واملسؤولية والتسامح؛

y  خالل من  البرشية  باملوارد  واالهتامم  العمومية  لإلدارات  اهليكيل  التطوير 
التمكني اللغوي واملعلومايت، بام يفيض إىل ترسيخ قيمة االنفتاح؛

y تثمني قيمة االنضباط وااللتزام؛

y  املتعلم ومساعدته من خالل تبسيط اإلجراءات أمامه توجيه املواطن غري 
وحسن التواصل معه؛
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y تقديم املساعدة اإلدارية يف إطار القانون؛

y توفري فرص التكوين املستمر الذي ينبغي أن يستفيد منه جل املوظفني؛

y تفعيل ورش الرقمنة باملجال القروي كام املجال احلرضي؛

y .إحداث خلية خاصة الستقبال املواطن وتوجيهه

التفعيل املؤسيس  التغريات السلوكية لدى املواطن لإلسهام يف  ثانيا: فيام خيص 
للقيم، يتعني:

y أن يكون املواطن واعيا بحقوقه وواجباته؛

y  أن يساعد املواطن يف تفعيل القيم عن طريق رفع الشكايات والتبليغ بكل
أشكال التعسف أو خرق القانون؛

y أال يقدم رشاوى؛

y أن يتحىل بروح املسؤولية؛

y أال يسهم يف إصدار أو نرش األحكام املسبقة حول اإلدارة؛

y أال يكون عنيفا يف تعامله مع املوظفني اإلداريني، وأن حيسن التواصل معهم؛

y أن حيرتم مرفق اإلدارة واملوظفني، ويلتزم بقاعدة األسبقية؛

y  أال يلجأ إىل املحسوبية والعالقات الزبونية والشخصية قصد االلتفاف عىل
القانون؛

y أن ينترص لقيم احلوار والتفاهم؛

y  أن يرفض االنخراط يف كل السلوكيات املشينة حتى وإن بدت طرقا سهلة
لقضاء املصالح الشخصية.

 إمجاال، فإن هذه التغريات تظل أساسية قصد اإلسهام يف تفعيل القيم مؤسسيا. 
حد  عىل  واملواطنني  اإلدارة  مؤسسة  من  كل  عاتق  عىل  ملقاة  مشرتكة  مسؤولية  وهي 
واملشاركات،  املشاركني  إجابات  عنه  تكشف  ما  ذلك  تقريبا(.  القدر  )وبنفس  سواء 
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سلوك  وتطال  اإلدارة  تطال  أن  ينبغي  التي  التغريات  من  كبري  عدد  عىل  وقفنا  حيث 
املواطن جتاه اإلدارة يف الوقت نفسه.

IV- اإلدارة املغربية يف مواجهة حتديات تفعيل القيم 

لدى  عميق  وعي  عن  للقيم  املؤسيس  التفعيل  حول  الكيفي  البحث  يكشف   
املغاربة بام تواجهه اإلدارة من حتديات آنية ومستقبلية تفرض عىل الفاعلني )مهنيون، 
من  حزمة  تعزيز  يف  الواسع  االنخراط  الدولة...الخ(  موازية،  مؤسسات  مرتفقون، 
القيم التي من شأهنا الدفع قدما بمسار تطوير اإلدارة وختليق املرفق العمومي وجتويد 
اخلدمات اإلدارية. وتوحي وجهات نظر املشاركني يف الدراسة بجل جهات املغرب، 
بإدراك اجلميع ملدى أمهية تطوير اجلهاز اإلداري وحتديث هياكله يف إنجاح األوراش 
التنموية الكربى التي انخرط فيها املغرب. وتتوزع هذه التحديات بني ما يرتبط باإلدارة 
والفاعلني فيها، من جهة، وهي يف املجمل أمور ترتبط باهليكل التنظيمي للمؤسسات 
والقوانني املنظمة هلا والعالقة بني الفاعلني اإلداريني، وحتديات خارجية، ترتبط باملحيط 
الذي تتواجد به تلك املؤسسات، بام يتضمنه من خصائص طبيعية وبرشية بشكل عام. 
ويف ما ييل، نستعرض جممل هذه التحديات كام رصدها املشاركون يف الدراسة، مهنيون 

ومرتفقون.

1- التحديات الداخلية، وتتمثل يف:

طرف  � من  املرصودة  التحديات  حددت  التحديات:  من  األوىل  احلزمة 
واللوجيستيكية  التقنية  اجلوانب  من  جمموعة  يف  البحث  يف  املشاركني 

والبرشية والقانونية، يمكن اختصارها يف اجلوانب التالية:

y  من الكثري  ينتج  هبا،  املعتمدة  التسيري  وطرق  لإلدارة  املورفولوجي  الشكل 
املامرسات املعرقلة لعملية استجابة اإلدارة حلاجيات املواطنني.

y  :الفرص وتكافؤ  الفّعال  والتواصل  اإلنصاف  قيم  بتعزيز  املرتبط  التحدي 
إليها  تفتقر  التي  اخلدمات  وبعض  الولوجيات  انعدام  يف  ذلك  يالحظ 
الكثري من اإلدارات، خاصة عىل مستوى استقبال ذوي احلاجيات اخلاصة، 
وتسهيل قيمة التواصل مع املواطنني الناطقني باألمازيغية. فاإلدارة التي ال 
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تسمح اليوم بولوج مجيع املواطنني املغاربة، هي إدارة إقصائية وغري مواطنة، 
تكافؤ الفرص أسايس جدا من أجل تطوير  املرتفقني، وهلذا فمبدأ  يف نظر 

اإلدارة.

y  وتعزيز اإلدارة  املعلومات من  بمسألة احلصول عىل  التي حتيط  التحفظات 
العلمي.  والبحث  واملقاولة  اإلعالم  جمال  يف  خاصة  والشفافية،  املصداقية 
وهلذا يتعني أن تويل اجلامعات الرتابية أمهية بالغة هلذه املسألة، علام بأن توفري 
قيمة  الباحثني، هو من سبل ضامن  للعموم، وخاصة  وإتاحتها  املعلومات 

الشفافية.

y  االفتقاد إىل قيمة املرونة يف األداء وعدم التحيل بأخالقيات املهنة: يقود ذلك
ممارسة  يف  واإلمعان  املواطنني،  إىل  واالستامع  التواصل  حسن  غياب  إىل 
التعجيزية  الرشوط  من  بالكثري  مثقلة  إدارية  بمساطر  والتشبث  السلطة، 

وغري املنتجة.

y  يشتغلون الشكل  هبذا  وهم  القوانني،  عوض  بالتعليامت  املوظفني  اشتغال 
اتصاال  بعضهم  يتلقى  أن  األحيان  بعض  يف  حيصل  إذ  القانون،  خارج 
هاتفيا من الرؤساء يف العمل، فيعملون، وفق منطق الرتاتبية اإلدارية )قيم 
مع  تتعارض  كانت  وإن  حتى  التعليامت  تلك  تنفيذ  عىل  البريوقراطية(، 

النص القانوين املؤطر، وهو ما يضعف قيم املصداقية والواجب املهني.

احلزمة الثانية من اإلجابات، تكشف عن التحديات اآلتية: �

y  املرافق سري  تضمن  أنظمة  وضع  مواجهته  وتقتيض  األخالقي،  التحدي 
اإلدارية وفق القانون، إضافة إىل التخلص من الفساد اإلداري عرب القضاء 

عىل املحسوبية وتفيش الرشاوى واهلدايا لنيل اخلدمات.

y  التحدي املتصل بإنصاف الكفاءات اإلدارية سواء من خالل نظام التحفيز
والرتقية وتطوير املسار املهني اإلداري وختليصه من اعتبارات الوالء.

y  تأهيل وحسن توزيع املوظفني: من خالل تعزيز تكوينهم املستمر وحسن
توزيعهم مع مراعاة التوازن وما تقتضيه حاجيات اإلدارة.
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y  حتدي اللغة، ففي بعض األحيان جيد املوظف صعوبة يف التواصل مع املرتفق
الذي ال يتحدث لغته، أو يضطر إىل االستعانة بمرتجم أثناء عمله. لذلك، 
جيدر باإلدارة تكوين موارد برشية يف جمال اللغات واللهجات لضامن حقوق 

املرتفقني، مغاربة وأجانب.

2- التحديات اخلارجية، وتتمثل يف عراقيل وصعوبات مرتبطة باملحيط، سواء 

أو ما خيص صورة اإلدارة  باملركز  املحلية واجلهوية  يتعلق بعالقة اإلدارات  ما 
لدى املرتفقني. عالوة عىل حتديات أخرى متعددة. ويمكن الوقوف عند جممل 

التحديات يف اجلوانب التالية:

احلزمة األوىل من التحديات: �

y  ضعف قيمة الرقابة عىل الكثري من املؤسسات العمومية، مما يؤدي إىل غياب
قيم اإللتزام وأخالقيات املهنة، وضياع حقوق عدد كبري من املواطنني. 

y  هيمنة بريوقراطية صارمة حتد من حرية اإلبداع. وهذا األمر حيد من حرية
من  كثريا  يعرقل  مما  اختاذه،  أو  القرار  صنع  يف  واملحلية  اجلهوية  اإلدارة 

الربامج واملشاريع ويعيق مبادرات األفراد.

y  ترقي نظام  غياب  يف  ذلك  يتجىل  للموظف،  املقدم  التحفيز  قيمة  ضعف 
حمفز، والذي يؤدي يف غالب األمر إىل عدم انخراط املوظف يف جتويد املرفق 

العمومي، وتقصريه يف تقديم اخلدمة للمرتفقني.

y  بروز قنوات الزبونية واملحسوبية وإضعاف قيمة الشفافية واملساواة. ويظهر
آخر،  دون  بمرتفق  اخلاصة  واإلجراءات  املساطر  بعض  ترسيع  يف  ذلك 
طرق  الشفافية  غياب  ويطال  آخر.  دون  لطرف  املقدمة  اخلدمة  ترسيع  أو 

التوظيف كذلك.

y  مشكل تنزيل القيم، حيث يكمن املشكل األسايس يف تنزيل القيم وليس يف
القيم يف حد ذاهتا. دستور البالد حيوز الكثري من القيم، لكن حصل نوع من 
عدم التوازن بني الدستور ومستويات تطبيقه، بمعنى ثمة هوة بني النظري 

)رسم املعامل الكربى( والعميل )صيغ األجرأة والتطبيق(.
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احلزمة الثانية من التحديات: �

y  كذلك مسؤوليته  يتحمل  أن  جيب  الذي  املرتفق  باملواطن  املتصل  التحدي 
غري  ألساليب  اللجوء  عدم  مثل:  مساعدة،  سلوكيات  تبني  من  انطالقا 
بالتنظيم  االلتزام  األسبقية؛  احرتام  اإلدارية؛  األغراض  لقضاء  قانونية 
واحرتام  اجلودة  قيم  تعزيز  شأنه  من  ذلك  وكل  بالواجبات«.  و»الوعي 

أخالقيات املهنة.

y  خدمات من  االستفادة  يف  بحقوقهم  املواطنني  بجهل  املرتبط  التحدي 
اإلدارات العمومية. ما جيعل الكثري منهم عرضة لإلبتزاز من طرف وسطاء.

y  واملصلحة الشخصية التي تعمل عىل النفعية  التحدي املتصل بسيادة القيم 
تكريس مزيد من فساد املواطن واملوظف عىل حد سواء.

y  يف قيمي  تراجع  عن  الناجتة  اهليكلية  اإلشكاليات  ببعض  املتعلق  التحدي 
األرسة  وخاصة  الراهن  العرص  يف  االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  خمتلف 
ووسائل اإلعالم التي يساهم تراجعها يف ضعف كثري من القيم يف اإلدارة 

العمومية. 

y  التواصل قنوات  توظيف  وتوسيع  التكنولوجي  بالتطور  املتصل  التحدي 
احلديثة يف تطوير اإلدارة وتعزيز قيم الفعالية واجلودة.

y  املوظف بني  للرصاع  استعداد  أو  رصاع  حالة  بوجود  املتصل  التحدي 
منهام.  طرف  كل  يواجهها  التي  احلياة  ضغوطات  كثرة  جراء  من  واملرتفق 

وهو ما يضعف قيم احلوار والتفاهم والتعاون.

 أظهرت وجهات نظر املغاربة، بخصوص التفعيل املؤسسايت للقيم يف اإلدارة، 
املؤسسة  هذه  يف  الفاعلني  من  تتطلب  خمتلفة،  حتديات  من  األخرية  هذه  يواجه  عام 
مضاعفة اجلهود لتجاوز مثل هذه املعيقات. فباإلضافة إىل تعدد الصعوبات الداخلية 
خمتلف  بني  العالقات  بناء  ويعيد  اإلدارة  صميم  يمس  وتغيريا  إصالحا  تتطلب  التي 
الفرقاء، كشفت وجهات نظر خمتلف املشاركني، عن عوامل خارجية ال تقل صعوبة 

وتعقيدا، تعيق مسار كل إصالح إداري منشود. 
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خالصة

إن ما تواجهه اإلدارة املغربية من معيقات حتول دون انخراطها الفعال يف حتسني 
ظلت  فقد  هبا.  القيم  تفعيل  يعرفه  الذي  الرتاجع  عن  ينفصل  ال  العمومية،  اخلدمة 
العالقة بينها وبني املرتفق تتسم بنوع من النفور واحلذر الشديد، كام عرب عن ذلك معظم 
املغاربة. ومع أن ذلك ال يعني، بأي حال من األحوال، تبخيسهم لدورها وملا تقوم به يف 
سبيل تطوير املجتمع، فإن مؤاخذات كثرية يسجلوهنا حول خدماهتا قياسا بام ينشدونه.

هذه  لتحديث  رهانا  وشكلت  رفعت،  لطاملا  التي  اإلدارة  إصالح  مشاريع  إن 
العمومية  اإلدارة  تواجهها  التي  بالتحديات  عميقا  وعيا  اليوم،  تقتيض،  األخرية، 
الصعوبات  تذليل  يف  الواسع  االنخراط  املهنيني  عىل  تفرض  ما  بقدر  والتي  باملغرب، 
املرتبطة باملرفق العمومي، ال تربئ املواطن من املسؤولية. فمن دون شك، لن ينجح أي 
إصالح إداري إال بانخراط املواطن يف تفعيل قيم املسؤولية والشفافية والنزاهة، والنظر 
إىل دوره ال بوصفه زبونا سلبيا يتلقى اخلدمة، فحسب، ولكن باعتباره رشيكا وجزء من 
كل مبادرة تبتغى اإلصالح. ويمثل تعزيز قيم تثمني أدوار اإلدارة، واإلعرتاف بأمهيتها 

جزء مما يفرتض من املواطن احلرص عىل تعزيزه.

وتفعليها  القوانني  تقوية  يف  امليض  فإن  بالدولة،  اإلدارة  عالقة  مستوى  وعىل 
يشكل السبيل الوحيد لتقليص كل العراقيل التي تواجهها هذه املؤسسات ومواجهتها 
بإحكام. ولقد بدا واضحا يف شهادات املغاربة، وخاصة املهنيني باإلدارة حجم املفارقة 
بني ما يسّن من قوانني وبني تطبيقها عىل أرض الواقع. فمن غري املتوقع أن تنجح اإلدارة 
داخل  أخالقي  ميثاق  وتفعيل  القوانني،  أجرأة  دون  من  إصالحها  مرشوع  ينجح  أو 
خدماهتا  جودة  من  حتد  التي  اخلروقات  كل  من  باحلد  كفيال  يكون  العمومية  اإلدارة 

وتؤثر يف عالقتها باملواطن.

وتثمني  والتحفيز  االعرتاف  قيم  غياب  فإن  املهنيني،  وضع  مستوى  عىل  أما 
اخلدمة املقدمة، يعزز من انتشار الفساد والوسطاء الذين جيعلون من اخلدمة العمومية 
والشفافية  املهنة  أخالقيات  انعدام  من  جو  يف  املرتفقني،  للزبناء/  تقدم  مربحة  جتارة 
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واملعنوي  املادي  التحفيز  لقيم  تعزيز  كل  عن  سينجم  ذلك،  مقابل  يف  واملصداقية. 
طرفهم  من  أوسع  انخراط  واختاذه،  القرار  صنع  يف  وإرشاكهم  اإلداريني  للموظفني 
من  يعزز  أن  ذلك  شأن  من  أن  كام  باإلدارة،  القيم  تفعيل  تتوخى  مبادرة  كل  إلنجاح 
شعور املوظف باالنتامء للمؤسسة ويقوي لديه اإلحساس بكونه مشاركا يف مبادرات 

اإلصالح وفاعال فيها، بام يعزز هويته املهنية وحيول دون جعله غريبا عن اإلدارة.





التفعيل املؤسسي للقيم:
 حالة املؤسسة الصحية
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مقدمة

يشكل االهتامم بالصحة العمومية أحد أكرب انشغاالت السياسات العمومية يف 
مجيع الدول. يتعلق األمر باحلفاظ عىل املوارد البرشية، وهي أهم ثروة ورأسامل يمكن 
أن يتوفر عليها بلد. اليشء الذي جيعل املؤرشات الصحية تتبوأ مكانة هامة يف مراجع 
التقييامت والتصنيفات التنموية الدولية، حيث صارت من أقوى حمركات االقتصادات 

الوطنية والدولية. 

ونظرا هلذه االعتبارات، فقد أوىل املغرب منذ وقت مبكر من استقالل البالد، 
لتغطية  الرضورية  البرشية  املوارد  تأهيل  الصحي، وضامن  املرفق  لتطوير  أمهية خاصة 
التغلب عىل  الديمغرايف. فكان الرهان منصبا، عىل  النمو  اخلصاص الذي تزايد بفعل 
منها، وعىل حتقيق حتسن يف  يعانون  املغاربة  كان  التي  واألوبئة  األمراض  جمموعة من 
يف  خصاص  من  يعاين  ظل  الذي  القروي  باملجال  خاصة  العمومية،  الصحة  مستوى 
البنيات والتجهيزات واملوارد. وعالوة عىل ذلك، تراجعت نسبة الوفيات، وارتفع أمل 
استثمرت  أموال  رؤوس  بانخراط  الصحية  اخلدمات  تعزيز  وتم  الوالدة،  عند  احلياة 
التغطية  لتعزيز  الدولة  مبادرات  توايل  ذلك،  إىل  ينضاف  اخلاص.  الصحي  القطاع  يف 
الصحية واستفادة املواطنني من هذه اخلدمة، وكان من ضمن ما أقدمت عليه الدولة، 
اآلن  وهي  للوجود،   RAMED راميد  الطبية  املساعدة  نظام  إخراج  اخلصوص،  هبذا 

بصدد إعداد نظام لتأمني احلامية االجتامعية لكل املغاربة. 

ورغم هذه املجهودات، التي تركت وقعا إجيابيا عىل املنظومة الصحية بالبالد، 
القطاع تسجل  الوصية عىل  اجلهات  فتئت  فام  يواجه حتديات كربى.  القطاع  فقد ظل 
بكيفية  املغاربة  البرشية والتجهيزات الرضورية. ومن جهتهم، يشكو  املوارد  نقصا يف 

مستمرة من ضعف اخلدمات يف جهات جغرافية خمتلفة.

جيعل  ما  الصحية،  املنظومة  يف  ضعف  مكمني  واالستقبال  التواصل  ويشكل 
املواطنني يعربون بخصوصهام عن عدم الرىض. وهو ما يطرح الكثري من اإلشكاالت 
التي يقع معظمها يف صلب مرشوع التفعيل املؤسسايت للقيم بالقطاع الصحي. من هنا، 



مجلس النواب230

استأثرت املؤسسة الصحية بتفاعل كبري من لدن خمتلف املشاركني يف مقابالت البحث 
الكيفي، ودار احلديث بشكل مكثف حول تقييم العمل االستشفائي والوقائي باملغرب 

يف خمتلف أشكاله وجتلياته ومستوياته املؤسساتية.

ومن هذا املنطلق، سيتم تسليط الضوء يف هذا التقرير عىل أهم التغريات القيمية 
التي طالت املؤسسة الصحية باملغرب، مع حتديد جوانب حضور القيم أو غياهبا يف هذا 
القطاع، ثم الوقوف عند دور املسؤولني عن القطاع يف تفعيل القيم باملؤسسات الصحية، 
ومسامهات املواطنني ومدى انخراطهم يف ذلك. وسيتم رصد بعض النامذج الدالة عىل 
التحديات  أهم  عند  النهاية  يف  الوقوف  ثم  املؤسسات،  هبذه  تراجعها  أو  القيم  تفعيل 
التي تواجه مرشوع تفعيل القيم بقطاع الصحة، مع إبراز بعض معامل هذه التحديات 

من خالل الوقوف عىل خملفات جائحة كوفيد 19 يف القطاع الصحي باملغرب.

مكتسبات  الصحي:  املؤسساتي  القيمي  والتفعيل  املغاربة   -I

وتغيرات

باملغرب عدة مراحل وتغريات شملت، إضافة إىل   لقد اجتاز املجال الصحي 
واجتاهات  بمعتقدات  أساسا  املرتبطة  االجتامعية  التمثالت  واملامرسة،  البنيات  واقع 
عن  احلديث  املمكن  غري  من  ويبدو  العرصيني.  واالستشفاء  التطبيب  حيال  املغاربة 
املنجزات، أو حتى عن جوانب القصور التي تراكمت خالل عقود من املامرسة الصحية 
باملغرب، وبناء فهم علمي هلا دون استحضار سياقها االجتامعي والثقايف. ولعل اعتامد 
التغريات  ظاهر  خيفيه  ما  الستكشاف  مالءمة  األكثر  االختيار  يبقى  القيمي  اإلطار 

املؤسساتية واملهنية. 

1 - املؤسسة الصحية والتغير القيمي

راكمت املامرسة الصحية باملغرب جمموعة من املكتسبات املؤسساتية واملامرسات 
املهنية سامهت يف حتقيقها جمموعة من العوامل املرتبطة بالتطور الداخيل للقطاع، وكذلك 
االستقالل.  بعد  ما  عقود  خالل  خاصة  املغرب،  شهدها  التي  املجتمعية  بالتحوالت 
تأثرها  مدى  وما  باملغرب؟  الصحي  املجال  شهدها  التي  القيمية  التغريات  طبيعة  فام 

بالتغريات القيمية املوازية التي عرفها املجتمع املغريب وحميطه الدويل؟
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يف  البحث،  شملها  التي  اجلهات  معظم  يف  واملرتفقون  الصحة  مهنيو  يشرتك 
اإلقرار بأن منحى التغري القيمي املرتبط باملؤسسة الصحية اجته اجتاها سلبيا يف املجمل. 
ظروف  حتسني  شأهنا  من  وفاعلة  إجيابية  قيمية  تغريات  تربز  مل  منهم،  عدد  نظر  ففي 
اخلدمة الصحية بالشكل الذي يبتغيه املغاربة. ويرى أحد املهنيني، أن ما يمكن اعتباره 
تغريا قيميا تقترص، بعض مظاهره، عىل اجلانب التواصيل فحسب، خاصة خالل جائحة 

كوفيد19، حيث انخرطت األطر الصحية أكثر يف تيسري التواصل مع املرتفقني.

 ويف سياق التعبري عن تراجع عدد من القيم، تسجل مهنية صحية بقلعة الرساغنة 
أن الكثري من القيم احلسنة أخذت طريقها نحو االندثار. فكيف يمكن احلديث عن قيم 
التعاطف يف السياق الذي تسود فيه قيم الفردانية؟ ! لقد تراجع قطاع الصحة العمومية 

يف القلعة بشكل ملحوظ إىل الدرجة التي مل يعد معها املواطنون يثقون يف خدماته. 

آخر  مشارك  يعتقد  القطاع،  هبذا  الدولة  باهتاممات  مرتبط  آخر،  جانب  ويف 
املستوى،  هذا  تغريت يف  التي  األمور  من  الكثري  هناك  أن  الرساغنة(  قلعة  من  )مهني 
بحيث نجد أن الدولة أصبحت تعتمد اليوم عىل املقاربة العالجية أكثر من اعتامدها عىل 
املقاربة الوقائية l'approche préventive، وهذه األخرية تبدأ من التنشئة االجتامعية يف 

نطاق األرسة.

ويعزز موقف بعض املواطنني املشاركني يف البحث االجتاه العام، وذلك بالتأكيد 
قيمية  تغريات  أن  بعضهم  فيالحظ  الصحية،  املؤسسة  يف  األساسية  القيم  تراجع  عىل 
املرىض،  العون واملساواة بني  يد  املساعدة وتقديم  قيم  كثرية حصلت، حيث ضعفت 
»حول املستشفى إىل جمال اقتصادي حيث يتم استنزاف طاقات املرىض«،  األمر الذي 

عىل حد تعبري إحدى املؤطرات يف مهن الصحة ببني مالل. 

لقد اختذ املشاركون يف الدراسة، مهنيون ومرتفقون، منحى الرتكيز عىل كوابح 
تعزيز القيم، بخصوص احلكم عىل العمل يف املرافق الصحية، حيث أبدوا عدم رضاهم 
عن ظروف العمل وضعف مردوديته. بينام سجلوا انتقاال قيميا بارزا مؤداه تزايد ثقة 
املغاربة، وبشكل أقوى باملجال القروي، يف القرار الطبي التشخييص واملسار العالجي 
االنتقال  هذا  حصل  وقد  فعاليتهام.  يف  والشك  الريبة  من  عقود  بعد  وذلك  املقرتح، 
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العالجية  األطباء واملؤسسات  استحواذ  بعد  املغربية،  الطبية  الكفاءات  لفائدة  القيمي 
األجنبية، مثل اهليئات املتطوعة، عىل »الثقة العالجية« لدى املغاربة.

اخلدمات  لتحسني  املواطنني  مطالب  تزايد  يف  اإلجيايب  التحول  هذا  ساهم  لقد 
الصحية، وتقلص معه هامش »تساحمهم« مع أي تقصري أو إمهال. بل أصبحوا متأثرين 
الصحة  يف  احلق  من  جعلت  والتي  اإلنسان،  بحقوق  الصلة  ذات  الكونية  باخلطابات 
التوجيه  يف  قوي  مفعول  له  كان  الذي  األمر  النفسية.  الصحة  يف  احلق  فيه  بام  أمهها، 

الفكري والسلوكي للمرتفق املغريب. 

نحو  الصحي  الشأن  مسؤويل  خطاب  كذلك  حتول  التغريات،  هذه  سياق  ويف 
التأكيد عىل أن مردودية القطاع الصحي العمومي ال يتحمل مسؤوليتها اجلهاز الوزاري 
الويص عىل القطاع فقط، بل تتقاسم مع متدخلني ورشكاء آخرين، عموميني وخواص، 
مستندين يف ذلك إىل ما تسميه منظمة الصحة العاملية ب»املحددات االجتامعية للصحة«. 

وتكاد تتشابه آراء املشاركني، مهنيني ومرتفقني، إىل احلد الذي يسقط فيه املفعول 
التاميزي ملتغريات وسط اإلقامة، واجلنس والسن. فام يرصح به أي مشارك أو مشاركة 
يف بعض اجلهات يكاد ينسحب بشكل عام عىل باقي اجلهات، إال ما كان من الوسط 
القروي، حيث تبقى جتلياته وتفاصيله أكثر خصوصية. وقد عرب بعض املشاركني عن 
التغري  هذا  وهيم  واخلاص.  العام  القطاعني  بني  املقارنة  سبيل  عىل  ملفت  قيمي  تغري 
هناك  اخلاص،  القطاع  مع  »ومقارنة  إنه  الطبي ومربراته، حيث  القرار  الثقة يف  جانب 
بشكل عام نظرة سلبية اجتاه املؤسسة الصحية العمومية، وختص أساسا غياب الثقة فيها 
بسبب سوء أداء خدماهتا. وترتفع هذه الثقة فقط عندما يتعلق األمر بنتائج فحوصاهتا 
املؤسسة  يف  املواطنني،  لدى  الثقة،  نفس  تغيب  بينام  الطبي،  القرار  عىل  االطالع  وعند 
بنتائج فحوصاهتا وما يرتتب عنها من قرار طبي.  الصحية اخلاصة عندما يتعلق األمر 
أو  رضورية  غري  أهنا  ولو  فوترة،  األكثر  اخلدمات  نحو  توجههم  أهنا  يدركون  ألهنم 
مربرة، مثل العمليات اجلراحية وفحوصات األشعة املكلفة، حيث يتم استغالل املرىض 
وفق املنطق الربحي املقاواليت يف جمال اجتامعي ال حيتمل ذلك. لكن مع ذلك، هناك ثقة 

يف جودة أداء خدمات املؤسسات الصحية اخلاصة«.
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هذه  تستشعر  صارت  املغربية  األرس  أن  شيشاوة  من  املستجوبني  أحد  ويشري 
الصحية  املصاريف  متثله  »أصبحت  ما  بسبب  أكرب  بشكل  الصحية  القيمية  التغريات 
التوازن بني  من عبء ثابت ونسبة مرتفعة يف ميزانيتها الشهرية أو السنوية. فباختالل 
ارتفاع عدد الساكنة املحلية، وبقاء التجهيزات واملوارد البرشية الصحية عىل حاهلا دونام 
أي تغيري يذكر، يشتد الطلب املجتمعي عىل اخلدمات الصحية، ويعجز املرفق الصحي 
عن تقديم اخلدمات الصحية باجلودة املطلوبة، ما تضطر األرس معه إىل حتمل تكاليف 

الفحوصات واالستشفاء ومستلزماهتام بالقطاع اخلاص«.

وهذا الضغط اإلضايف هو ما جعل القيم الواجب حضورها يف املرفق الصحي 
يفتقد ألبسط  التعاطف واإلنصاف يف سياق  قيم  احلديث عن  يمكن  ترتاجع. فكيف 
يسمح  مناسب  مهني  مناخ  توفري  يقتيض  األساسية  القيم  تفعيل  إن  العمل؟  رشوط 
املهنة  فاختيار  للجميع.  مريض  بشكل  واإلنساين  التقني  واجبه  بأداء  الصحي  للفاعل 

الصحية هو أصال مبني عىل مرجعية قيمية.

تعرف،  مل  باملغرب  الصحية  باملؤسسات  السائدة  القيم  أن  تقدم،  ما  يعني 
يفيد االختالف والتحول اإلجيايب،  الذي  باملعنى  تغريا  الدراسة،  املشاركني يف  حسب 
هي  الكربى،  املدن  يف  االستثناءات  بعض  مع  العام،  السلبي  الوضع  استمرارية  وأن 
التي ما زالت متيز رشوط اشتغال املرفق الصحي باملغرب وعالقته باملواطن. ويمكن 
الوضع  تغريات  حول  املشاركون  يثريه  ما  كأكثر  والتواصل،  الثقة  قيمتي  استخالص 

القيمي الصحي باملغرب. 

2 - واقع التعايش القيمي بني املؤسسات الصحية واملرتفقني 

شهدهتا  التي  القيمية  التغريات  أبرز  حول  املشاركون  أبداه  الذي  االتفاق  بعد   
واقع  حول  السؤال  يأيت  الصحي،  العمل  من  عقود  جتربة  خالل  الصحية  املؤسسات 
باملرفق الصحي سواء من طرف  تفعيلها  تم  التي  القيم  القيمي هبا. فام طبيعة  التفعيل 

املهنيني أو من املرتفقني؟ وما مدى تأثريها عىل األداء الصحي املؤسسايت؟ 
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التفعيل  يرتبط مطلب  الصحي،  املرفق  يقدمها  التي  بالنظر خلصوصية اخلدمة   
االرتفاقي  بالسلوك  أخرى،  جهة  ومن  ألطره،  املهنية  باملامرسة  جهة،  من  القيمي، 
للمواطنني. عىل أن من أهم ما يطلبه ويطالب به املهنيون، االحرتام والثقة، بام يساعد، 
مؤسسايت  سياق  يف  صعبا  يبدو  تفعيلهام  أن  إال  واجبهم.  أداء  حسن  عىل  نظرهم،  يف 

انفعايل بامتياز.

واستقر رأي مهنيي الصحة حول أهم القيم التي تلقى التفعيل بشكل عام من 
لدهنم:

قيمة التضامن: ويتمثل تفعيل هذه القيمة حسب أحد األطباء: �

»يف رشاء األدوية للمرىض املعوزين، وتقليص تكاليف العالج ما أمكن، والتفاين 
يف خدمتهم رغم قلة املوارد البرشية، وحتمل صعوبة ظروف العمل، وقلة اإلمكانيات؛ 
وكذلك عرب املشاركة يف محالت طبية بالوسط القروي، أو لفائدة بعض الفئات العمرية 

كاألطفال أو النساء أو املسنني وقاية هلم من اإلصابة بأمراض معينة«.

y  قيمة التضحية واإليثار: وتتجىل بوجه خاص وفق ترصيح ألحد املمرضني
يف: »العمل املضني لألطر الصحية واستعدادها الدائم لتمكني املرىض من 
التقنية  التجهيزات  العالج، وذلك يف ظل ظروف عمل تنعدم أو تقل فيها 

الالزمة، واملوارد البرشية الكافية«.

y  قيمة املسؤولية وااللتزام: عرب املشاركون املهنيون عن حرصهم عىل أن تظل
ممارستهم املهنية قائمة عىل حس االلتزام وواجب املسؤولية، وهو ما عربت 
عنه إحدى الطبيبات املشاركات بالقول: »هناك اجتهاد لألطر الصحية يف 
عالج املرىض رغم صعوبة ظروف العمل، كل مهني يف قطاع الصحة يؤدي 
دور مخسة آخرين لقلة املوارد البرشية؛ ونبذل قصارى جهدنا حتى ال نكلف 

املرىض مصاريف كبرية يف املصحات اخلاصة]...[«. 

y  احرتام مساواة النوع: بالنسبة لألطر الصحية املشاركة، ليس هناك أي متييز
يف عملهم بني املرتفقني عىل أساس اجلنس، حيث يتم التعامل مع املريض 
باعتباره حالة مرضية برصف النظر عن جنسه، »ألن نوع املرض ال خيتلف 
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بحسب جنس املريض، كام أن آالم املرض واحدة، والعالج كذلك ال خيضع 
ومن جتليات احرتام مساواة النوع كذلك، متكني متزايد  للتمييز اجلنيس«. 

للنساء من ولوج اخلدمات الصحية وتقريبها، خاصة يف الوسط القروي.

y  قيمة التواصل: يتم توظيفها، مثال، يف تتبع املهنيني للحالة الصحية لبعض
املرىض، خاصة املسنني منهم، عرب التواصل عن بعد، دونام إلزامهم باحلضور 
فعليا باملستشفى قصد الفحص. وهناك كذلك بعض العاملني ممن يقومون 
باملرافقة أو التتبع املنزيل للمريض، رغم إدراكهم بأهنم غري حمميني يف ذلك 

من الناحية القانونية.

y  احرتام اخلصوصية الثقافية واللغوية للمرتفقني: عرب املشاركون عن سعيهم
املحلية،  والثقافية  االجتامعية  اخلصوصيات  الحرتام  اليومي  واجتهادهم 
إذ يتبني أن هناك حرصا كبريا لدى بعض األطر الصحية عىل احرتام هذه 
به  يقومون  ما  أن  إال  املرىض.  مع  التواصل  عند  ومراعاهتا  اخلصوصية 
عىل هذا الصعيد ال يعدو أن يكون جمرد جمهودات واجتهادات شخصية، 

واملطلوب مأسسة هذا التواصل.

y  احرتام قيمة احلميمية: تظل املحافظة عىل أرسار املريض واالحرتام التام هلا
من لدن مهنيي الصحة من بني أبرز حاالت تفعيل القيم داخل املؤسسات 

الصحية املغربية. 

بيد أن بعض مهنيي الصحة يرون أن أشكال التعامل املشار إليها أعاله ال تعدو 
أن تكون جمرد »مبادرات شخصية«، واجتهادات من بعض األطر الطبية والتمريضية، 
وال عالقة هلا بطبيعة املؤسسة الصحية التي تكرس الالمساواة والتمييز بني اجلهات، 
واملجاالت احلرضية والقروية، والفئات االجتامعية. لذلك، فالقيم املفعلة تبقى مرتبطة 
بأشخاص، وليست انعكاسا لطبيعة املؤسسة الصحية، حيث حميط ومناخ العمل غري 
مواتيني، حسب أغلب املشاركني يف الدراسة، لتفعيل القيم. وإذا كانت األطر الصحية 
يف  فإهنم،  والعدالة،  املساواة  قيم  لتفعيل  هامة  جهودا  تبذل  العمومية  املؤسسات  يف 
املقابل يفتقدون لقيم التنافسية والطموح إىل بلوغ نفس ما يتميز به القطاع اخلاص من 
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جودة ومناخ يف العمل. ويرجع ذلك إىل انعدام ما حيفزهم ماديا ومعنويا إىل تفعيل تلك 
القيم، وكذلك لغياب املحاسبة عىل املردودية بمنطق املقاولة.

أما بالنسبة للمواطنني املرتفقني، فيعرتفون أن حالتهم النفسية املتوترة يف حالة 
الوجه  القيم عىل  تفعيل  بالنسبة هلم  السهل  للمريض، ال جتعل من  املرافقة  أو  املرض 
املطلوب عند ولوج املؤسسة الصحية. فإىل أي حد يسامهون من موقعهم يف تفعيل القيم 
اعتربوها  التي  القيم  أبرز  بأن  املرتفقون  املشاركون  لقد رصح  الصحي؟  املرفق  داخل 

انخراطا سلوكيا منهم لتفعيلها يف املؤسسات االستشفائية والعالجية تتجىل يف ما ييل:

y  العمومية الصحية  املؤسسة  ألطر  الطبي  القرار  لكون  اعتبارا  الثقة:  قيمة 
قوية  ثقة  يبدون  املرتفقني  فإن  الشخيص،  املادي  الربح  حتقيق  إىل  يرمي  ال 
العالج  وظروف  الوسائل  »ضعف«  رغم  وذلك  وخدماهتا،  قراراهتا  يف 

الصعبة. 

y  جائحة إبان  خصوصا  الصحية،  لألطر  فائق  احرتام  هناك  االحرتام:  قيمة 
يف  عادة  املفقودتني  واملساواة  التضحية  قيم  تفعيل  تم  حيث  كورونا، 
املؤسسات الصحية، وغابت الرشوة عىل امتداد فرتة وباء كوفيد 19، فشعر 
اإلنعاش  أرسة  من  االستفادة  يف  وخاصة  متساوين،  بأهنم  كلهم  املرىض 

واألوكسجني والفحوصات واللقاح.

y  مع للمساواة  منهم  احرتاما  املرىض،  بعض  يلتزم  وااللتزام:  املساواة  قيمة 
اآلخرين، بدورهم ومواعيدهم لتلقي العالج رغم ما لدهيم من عالقات 

يف املستشفى وإمكانية التدخل لصاحلهم. 

وفيام خيص املؤسسات الصحية اخلاصة، أشار املشاركون إىل أهنا حتظى بتفعيل 
قيمي أكرب مقارنة مع مؤسسات القطاع العام. ويعتربون القطاع الصحي اخلاص أكثر 
تفعيال لقيمتي التواصل واملساواة. فمنطق اشتغاله يقوم عىل أساس خدمة مقابل مبلغ 
مايل، وما دمت قادرا عىل الدفع فأنت ستحصل عىل اخلدمة بنفس األداء التقني الذي 
حصل عليه اآلخرون. أضف إىل ذلك أنه يتعامل بفعالية واحرتام للواجب املهني أكثر 
إن  والتحفيز.  املحاسبة  مبني عىل  معقلن  تدبري  من  يميزه  ملا  العام، وذلك  القطاع  من 
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مسألة تفعيل القيم أو عدم تفعيلها داخل املؤسسة الصحية، يظل مرتبطا بحالة القيم 
عىل صعيد املجتمع ككل. ذلك أن اإلطار الصحي هو أيضا عضو فاعل يف املجتمع، 
وينتمي إىل مؤسسات أخرى. لذا، تتأثر املؤسسة الصحية باملجتمع بمقدار ما تؤثر فيه، 
ويؤدي تراجع بعض القيم يف املجتمع إىل تراجعها كذلك يف املؤسسة الصحية. من هذا 

املنطلق، يقع تفعيل القيم يف قطاع الصحة عىل عاتق فاعلني من مؤسسات خمتلفة.

II- التفعيل القيمي واملؤسسة الصحية 

املسؤولني  يتجاوز  العمومية  الصحة  تدبري قطاع  أن واجب  به  املسلم  بات من 
املكلفني بذلك رسميا ليمتد إىل رشكاء آخرين لكل منهم جمال تدخله لإلسهام يف الرقي 
بأداء املنظومة الصحية. انطالقا من هذا املبدأ الذي لطاملا متت املطالبة بمراعاته، جهويا 
للنهوض  أية سياسة عمومية  يتوقف عليها نجاح  التي  اهلامة  ووطنيا، كأحد الرشوط 
املؤسسات  بمحيط  الرشكاء  مسامهات  عند  التوقف  الالزم  من  كان  الصحة،  بقطاع 
الصحية يف جعل األداء املؤسسايت واملامرسة الصحية يف وضع »تفعيل قيمي ممأسس«. 

1 - مساهمات املحيط يف تفعيل القيم باملؤسسات الصحية: حدود 
وخصائص التفاعل 

مهام رصد من موارد وإمكانيات عمومية، فستظل دوما غري كافية لتلبية الطلب 
حميط  يف  الفاعلني  باقي  دور  يشكل  لذا،  الصحية.  اخلدمات  عىل  املتنامي  املجتمعي 
املؤسسات الصحية، بمن فيهم القطاع اخلاص واملجتمع املدين وباقي مؤسسات التنشئة 
املحلية، وحتى املواطنني أنفسهم، عامال مؤثرا يف ختفيف العبء عىل الفاعل العمومي 
املسامهة  تتحدد  ماذا  ففي  مرضية.  صحية  خدمات  من  املرتفقني  ومتكني  الصحي، 
كقيم  ومرتفقون،  مهنيون  املشاركون،  يقرتحه  وماذا  الصحي؟  املرفق  لرشكاء  القيمية 

أولوية يمكن أن يتيح تفعيلها حتسني أداء املؤسسات الصحية؟

باملشرتك  يتعلق  ما  الصحي،  املرفق  يواجهها  التي  الصعوبات  أكرب  بني  ومن 
لرشاكة  افتقادهم  مقدمته  ويف  العمومية؛  الصحة  رشكاء  خمتلف  جيمع  الذي  القيمي 
املفرتض  التدخالت  ونوعية  ومستويات  كيفيات  وحتدد  الواجبات  تؤطر  حقيقية 

حدوثها بموازاة األداء التقني ملهنيي الصحة. 
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إن مسامهة رشكاء املرفق الصحي ال تتحدد فقط يف ما يفرتض منهم تقديمه لصالح 
حسن أدائه، ولكن كذلك يف ما يتعني عليهم أيضا تفاديه والتخيل عنه من سلوكيات 
ومتثالت. ولعل أبرزها ما جاءت به ترصحيات املهنيني املتعلقة بقيمتي الثقة واالحرتام. 
فمع تراكم عقود العمل يف ظل نقص اإلمكانيات واملوارد البرشية، ترسخت يف أذهان 
العديد من املواطنني أحكام سلبية بخصوص كل ما يصدر عن املرفق الصحي، فتعزز 
انعدام الثقة يف مدى االلتزام بمواعيد الفحوصات الطبية والتدخالت العالجية، ويف 
أحيان كثرية، بلغ األمر إىل حد التطاول اللفظي املهني واستهداف السالمة الشخصية 

للمهنيني أثناء مزاولتهم لعملهم بحجة مماطلتهم لتحصيل مقابل غري مرشوع.

باملؤسسة  القيم  تراجع  املسؤولية يف  قدرا من  املواطن  املهنيني  وحيّمل عدد من 
التقدير  وانعدام  بالعدوانية  األحيان  من  كثري  يف  املتسم  سلوكه،  ويرجعون  الصحية، 
واالحرتام، إىل جهل الكثري من املواطنني باختصاصات األطر الطبية، حيث ال يفرق 
الكثري منهم بني مهام املمرض ومهام الطبيب ومهام اإلداري ومهام املكلف باستخالص 
واجبات التطبيب، فيعتقد أغلبهم أن من واجب املمرض القيام بمجموعة من املهام، 

حتى ولو كان القانون ال خيول ذلك.

املهنية  الكشف عن بعض االختالالت  املذكورين يف  الرشكاء  ويتقدم اإلعالم 
واألخالقية التي حتدث يف مرفق الصحة مثلام يمكن أن حتدث يف أي مرفق آخر. ما يزيد 
يف تكريس أزمة الثقة بني املؤسسات الصحية ومرتفقيها وجيعلها عىل الدوام يف موضع 
اليوم حيازة هاتف ذكي وتصوير  يكفي  إذ  العكس.  ثبوت  وإدانة مسبقني حتى  اهتام 
املصالح  أو  املستعجالت  يف  االكتظاظ  مثل  العمل،  ظروف  يف  النقص  مظاهر  بعض 
وحتميلهم  للمهنيني  االهتامات  لكيل  دسمة  مادة  لتكون  باجلراحة،  اخلاصة  الصحية 

املسؤولية عنها. 

الولوجية  اتساع  ظل  يف  وخصوصا  اإلعالم،  انخراط  عدم  تسجيل  يتم  كام 
املرفق  تصم  التي  السلبية  الصور  هذه  مثل  تصحيح  يف  االجتامعي،  التواصل  لوسائل 
الصحي. لذا، طالب املشاركون املهنيون باعتامد اسرتاتيجية إعالمية وطنية كفيلة بتوفري 
فضاء تواصيل يعكس حقيقة واقع املامرسة الصحية، وينصف تضحيات األطر التي ال 
جتد من يربزها بكل موضوعية، بل يرتكها عرضة ألن خيدشها أدنى خلل مهني معزول.
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ومن جهة أخرى، ما زالت مسامهة مؤسسات تدبري الشأن املحيل بعيدة عن تقديم 
اإلضافة املرجوة. لذلك، اعترب املشاركون أن بإمكاهنا تفعيل قيم املسؤولية واملشاركة 
بإمكان  الصحي،  للقطاع  املخصصة  العمومية  املوارد  حمدودية  ظل  ففي  والنجاعة. 
البرشية املحدودة  املوارد  املنتخبة أن تعمل عىل ختفيف الضغط عىل  الرتابية  اجلامعات 
التمريض  فئات  مع  أولوي  وبشكل  حمددة،  إطار عقود عمل  يف  إضافية  أطر  بتشغيل 
الطبية  االختصاصات  توفري  أفق  يف  خصوصا  اخلاص،  القطاع  أطباء  مع  أو  اخلاصة؛ 
تقنية مع مؤسسات  إطار رشاكات حول خدمات  أو يف  الرتايب،  املجال  يفتقدها  التي 
الفحص الطبي التقني )األشعة، التحليالت البيولوجية، أرسة تصفية الدم...(، وربام 

مقابل امتيازات رضيبية، مثال.

وحتتفظ مؤسسات أخرى من املحيط اخلارجي للمؤسسة الصحية بأمهية بالغة 
يف حتقيق تفعيل قيمي يفيد يف جتويد أدائها. فقد تدعم جمهودات املهنيني بام يمكن أن 
تقدمه من اقرتاحات قيمية ذات مفعول عميل. ونذكر منها األرسة، واملجتمع املدين، 
التي ال يشعر  القطاع  لنفس  املركزية واجلهوية  املستويات اإلدارية  واملدرسة، وكذلك 

معها املهنيون أهنا منخرطة معهم يف الدعم القيمي واحلامية القانونية الفعلية.

ويكتيس إسهام املدرسة ومجعيات املجتمع املدين يف جتويد أداء املرفق الصحي 
مساعدة  دعمهام  يتيح  كام  والتحسييس.  الوقائي  املستوى  عىل  خاصة  قصوى،  أمهية 
املؤسسات الصحية قيميا، عرب إعداد املواطنني، أطفاال ويافعني، وتأطريهم قيميا عىل 
النحو الذي جيعل ولوجهام النفيس والسلوكي للمرفق الصحي منسجام مع متطلبات 
للمرتفقني،  القيمية  املدارك  تعميق  عنه  يرتتب  ما  الصحي.  املؤسسايت  األداء  حسن 
وخصوصا عرب إيقاظ وعيهم بأمهية الفحص الطبي، وكذا وعيهم بأمهية عامل الزمن 
يف العالج من املرض. كام يقودهم ذلك إىل جتاوز بعض األفكار غري السليمة املتمثلة، 
عىل  خطر  من  ذلك  يمثله  قد  ما  مع  رجل  لطبيب  املريضة  املرأة  زيارة  منع  يف  مثال، 
ببعض  أحيانا  ذلك  مثلام حيدث  إنجاهبا ألنثى  بعد  الزوجة  التخيل عن  أو يف  حياهتا، 
قيم  عىل  األطفال  تنشئة  يف  املدرسة  أمهية  تربز  كام  املغريب.  القروي  الوسط  دواوير 
املعتقدات  لبعض  تصدي  من  ذلك  يقتضيه  بام  اجلنسني  بني  االحرتام  أو  املساواة 

املحلية غري املنصفة.
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يف  املدنية  التنظيامت  أمهية  أكثر  تربز  التحديد،  وجه  عىل  القروي  املجال  ويف 
املساعدة أو املبادرة بتنظيم احلمالت الطبية املتنقلة ميدانيا، أو يف التواصل مع الساكنة 
مع مراعاة خصوصياهتا الثقافية املحلية، ويف احلدود التي تكفل صيانة األرسار الصحية 
اخلاصة باملريض املعني، والرس املهني عموما. ويستحسن تفعيل هذه القيم اهلامة بال أية 
حسابات أو اعتبارات التوظيف السيايس واالنتخايب، ألنه بذلك فقط تنمو الثقة بني 

الرشكاء، وتزداد معها االستفادة الصحية لفئات عريضة من السكان. 

بام يستدعيه  القيمي  االلتزام  تنشئة أعضائها عىل  تتمثل مسامهة األرسة يف  بينام 
اليوم  تواجه  الصحية  املؤسسة  أن  ذلك  ونظام.  انضباط  من  باملستشفى  العمل  سياق 
صعوبات يف تنظيم مرافقي املريض الذين يؤدي حضورهم املكثف يف بعض احلاالت 
لتأمني  حيتاجوهنا  التي  والبدنية  الذهنية  الطاقة  وإفقادهم  الصحية،  األطر  إجهاد  إىل 

عالج مريضهم وباقي املرىض.

من  جمموعة  الصحية  باملؤسسات  اخلاصة  املقابالت  يف  املشاركون  اقرتح  كام 
وقد  والعائلية.  الشخصية  االرتفاق  وجتارب  املهنية  املامرسة  واقع  من  انطالقا  القيم 
تباينت األولويات القيمية املنتظرة بني املشاركني املهنيني واملرتفقني، وتتجىل أبرز هذه 

املقرتحات القيمية يف: 

- القيم-األم املقرتحة بالنسبة للمؤسسة الصحية:

 - بالنسبة لألطر الصحية:

االحرتام، التقدير، االعرتاف، املواطنة، العدالة، الثقة، التضحية، االنضباط، الصرب، احلكامة.

 - بالنسبة ملرتفقي املؤسسات الصحية:

االحرتام،  األمانة،  احلكامة،  احلرية،  املسؤولية،  التعاطف،  التضامن،  املهني،  الضمري  التواصل، 
الصحي،  األمن  اجلسدي،  األمن  الكرامة،  االنضباط،  املساواة،  املصداقية،  املواطنة،  العدالة، 

النزاهة.
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أن  املشاركني  أغلب  يتفق  -األم:  القيم  عن  واملعربة  العميقة  للقيم  وبالنسبة   -
الصحية.  املؤسسة  يف  واملسؤولني  املواطنني  بني  مشرتكة  مسؤولية  يبقى  القيم  تفعيل 
هذه  تفعيل  مراقبة  عىل  تعمل  إدارية  إرادة  وجود  رضورة  إىل  أيضا  بعضهم  يشري  كام 
-األم،  القيم  عن  املنبثقة  العميقة  القيم  أهم  ومن  املرتفقني.  من  كام  املهنيني  من  القيم 
ذكر املشاركون اإلنصات، املساواة، الرمحة، احلنان، التآخي، النظافة، االلتقائية، املهنية، 
التعاطف، اإلنسانية، الكرامة، األمانة، الصدق، الكفاءة، العطف، التضحية، اإليثار، 
اإلنصاف،  املسؤولية،  التواصل،  الثقة،  االحرتام،  التدبري،  التضامن،  املهني،  الضمري 
العدالة، حسن االستقبال، األنسنة )اخلدمات واملرافق(،اجلودة )املرافق واخلدمات(، 
االنسان  قيمة  تقدير  الالئقة،  املعاملة  التحفيز،  الرتايب،  اإلنصاف  املهنة،  أخالقيات 

وعدم اعتباره فرصة للربح املادي.

تنطلق  متفاوتة،  مربرات  عىل  املذكورة  للقيم  اقرتاحهم  يف  املشاركون  واستند 
هلذه  اختيارهم  املهنيني  جل  يعزو  حيث  املؤسسايت،  الصحي  العمل  واقع  من  مجيعها 
القيم ملا يتميز به واقع املامرسة الطبية والتمريضية من اختالالت، وكذا ألسباب مرتبطة 
لعدم  وكذلك  الصحية،  اخلدمات  عىل  الشديد  الطلب  لتلبية  اإلمكانيات  بمحدودية 
الرضا املعرب عنه بخصوص البعد القيمي خلدماهتا. وبالنسبة للمشاركني املرتفقني، فإن 
واقع اخلدمات الصحية وما يشوب عمل املرفق الصحي من مظاهر ضعف اجلودة هو 

باألساس ما جعلهم يركزون عىل القيم السالفة الذكر.

الصحي،  باملرفق  املذكورة  القيم  تفعيل  من  املنتظرة  السلوك  أنامط  خيص  وفيام 
توقع املشاركون بأنه من شأن تفعيل القيم املقرتحة وتعزيزها أن يؤدي إىل:

y ترسيخ قيمة املواطنة؛

y تفعيل اإلنصات والتواصل؛

y تكريس روح التضحية؛

y تكريس املعاملة بشفافية؛

y  ختفيف العبء النفيس واملادي عىل املرىض، مع متكني الفئات اهلشة واملعوزة
من ولوج اخلدمات الصحية؛
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y  أداء يف  والتفاين  اإلحساس  بفضل  واخلدمات  العمل  يف  الفعالية  ضامن 
الواجب؛

y حتقيق املساواة بني كل الفئات يف ما خيص االستفادة من اخلدمات؛

y تعزيز احلكامة يف تدبري موارد املؤسسات الصحية؛

y ختليق املرفق الصحي؛

y حتسني صورة املؤسسة الصحية يف املجتمع؛

y جتويد أداء أطر املؤسسة الصحية واحلفاظ عىل الصحة العمومية؛

y تعزيز الثقة بني املرفق الصحي واملرتفقني؛

y تقوية االحرتام بني املؤسسة الصحية واملرتفق؛

y .املسامهة يف سد اخلصاص القيمي احلاصل يف قطاع الصحة

ومن شأن هذه املقرتحات القيمية املقدمة من طرف خمتلف املشاركني، حرضيني 
املؤسسايت الصحي، وتتحقق  باألداء  وقرويني، اإلسهام يف أجرأة قيمية عملية ترتقي 
الصحي  العمل  يفتقدها  التي  القيمية  املكاسب  أهم  من  التي هي  املشاركة  قيمة  معها 

العمومي اليوم.

2 - مسؤوليات الفاعل املؤسساتي الصحي واملواطنني يف عدم تفعيل 
القيم 

يسائل هذا املحور جانب املسؤولية القيمية التي تقع عىل عاتق خمتلف الفاعلني 
مواقعهم  فباختالف  الصحية.  املامرسة  واقع  يثريها  التي  العملية  اإلشكاليات  إزاء 
وصفاهتم، يتحمل رشكاء العمل الصحي قسطا من املسؤولية يف عدم التفعيل القيمي، 
وهو ما يمكن رصده يف املحور املوايل من خالل تقديم حاالت عملية عنه، سواء بالنسبة 

للمهنيني أو املرتفقني.
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بعدم  اخلاص  املحور  يف  للحديث  للمرتفقني  احتكار  شبه  هناك  أن  املالحظ 
باملؤسسات  القيمي  التفعيل  عدم  حاالت  رسد  عند  ذلك  وتأكد  القيمي.  التفعيل 
االستشفائية، حيث مالت تدخالت املرتفقني إىل ما يشبه العتاب والتظلم، مقابل تبني 
اإلنصات من طرف مهنيي الصحة املشاركني خالل إجراء املقابالت. لقد اجتهت أغلب 
تعقيبات املهنيني إىل التزام خطاب تربيري رام توضيح بعض التفاصيل التي ال تظهر 
للمرتفق وال يعلم هبا. من ذلك، مثال، انعدام أبسط الرشوط املوضوعية لتدخل صحي 
منها  اإلدارية  االشتغال  إكراهات  وتراكم  القيمي،  املكون  جتاه  حساسية  وذي  مثايل 
هلا  يتبقى  ال  بحيث  الصحية  األطر  طاقة  تستنزف  والتي  والنفسية،  والبرشية  والتقنية 

اجلهد الالزم والكايف ألي تفعيل قيمي موازي ألدائهم املهني. 

ويتوافق ما أدىل به أحد املشاركني املهنيني باعتباره ممرضا يف املستعجالت، مع 
ما تم إيراده أعاله، حيث قال: »أحيانا، وأمام ضغط العمل هنارا، والنقص الكبري يف 
األطر الطبية وشبه الطبية وتزايد طلبات االستشفاء ليال عند احلراسة واملداومة، أكون 
إىل  أضف  املرىض«.  مرافقي  التواصل، خصوصا مع  والتوقف عن  مضطرا للرصامة 
ذلك إفادات زمالئه املشاركني التي سعت إىل توضيح ما ليس يف علم املرتفقني، علَّ 
وَعسى يسمح هلم ذلك بفهم وحسن تقدير ما يبدو عدم تفعيل قيمي من جانب طاقم 

التمريض. 

املهنيني  منظور  من  للمرتفقني  القيمي  التفعيل  عدم  حاالت  أبرز  كانت  وإذا 
لالستفادة  الدائم  واستفزازها...والسعي  واحتقارها  الصحية  األطر  ب»إهانة  ترتبط 
املرتفقون  فيها  يرى  التي  األمثلة  انسابت  فقد  ملتوية«،  بطرق  الصحية  اخلدمات  من 
جتاوزات قيمية من املهنيني اجتاههم عند اضطرارهم طلب خدمات استشفائية شخصية 
ذكر  ويمكن  والزبونية.  املساواة  وعدم  التواصل  بسوء  أغلبها  ويتعلق  ملرافقيهم.  أو 

أبرزها يف احلاالت التالية:

y  عدم تفعيل قيم الواجب املهني: يضطر املريض إىل البحث عن وساطة من
املركز  الدواء من  العالج أو احلصول عىل  ليتمكن من  أقربائه أو أصدقائه 

الصحي. 
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y  عدم االلتزام بقانون الوظيفة العمومية: بعض األطباء يف القطاع العمومي
ملا قد يكون  القطاع اخلاص دون االكرتاث  القانون باالشتغال يف  خيرقون 

لذلك من عواقب خطرية عىل صحة املرىض وحياهتم. 

y  عدم تفعيل قيم التواصل: عند ولوج املستشفى جيد املريض نفسه أو أحد
املعنية  للمصلحة  ويوجهه  يرشده  عمن  مضني  لبحث  مضطرا  أقربائه 
باملرض. فال وجود ملكتب استقبال، وال ملكتب مساعدة اجتامعية وإرشاد.

y  األطر تواصل  يف  الفرنسية  اللغة  استعامل  يتم  التواصل:  لغة  مالءمة  عدم 
الصحية مع املرىض أو مرافقيهم ويتم تفضيلها دون مراعاة اخلصوصيات 

اللغوية املحلية إال نادرا.

y  عدم تفعيل التواصل بني املؤسسة الصحية وباقي املؤسسات: يظل التنسيق
رغم  املطلوب،  إىل  يرقى  وال  ضعيفا  القطاعات  وباقي  الصحة  قطاع  بني 
أن صحة املواطن ترتبط بعوامل وظروف أخرى متداخلة. يف هذا الصدد 
البني- قطاعية. وبعبارة أخرى، هناك  يمكن استحضار قيمة االلتقائية أو 
هذه  تنخرط  حد  أي  إىل  لكن  املواطن،  صحة  يف  تتدخل  كثرية  قطاعات 
فقط  األنظار  توجه  الذي  الوقت  يف  املواطن،  صحة  يف  جمتمعة  القطاعات 
إىل املؤسسة الصحية؟ ولذلك، فإن ضامن سالمة صحية يقتيض الرتكيز عىل 
جوانب التغذية، والوسط البيئي، والسكن، واإلعالم والتوعية... وهي من 

األمور التي يتعني أن تشتغل عليها الدولة واملجتمع املدين مًعا.

y  ،عدم تفعيل قيم األمانة والنزاهة: يضطر زوار املريض، يف بعض األحيان 
إىل تقديم مبالغ مالية حلراس األمن اخلاص واملمرضات قصد التمكن من 

زيارة قريبهم. وحيدث ذلك حتى إبان أوقات الزيارة القانونية.

y  االبتزاز واملحسوبية: ألجل تلقيح األطفال، أو إجراء عملية جراحية، جيرب
املرتفقون عىل اقتناء إبر احلقن ورشاء معدات شبه طبية كخيوط اجلراحة.

y  التمييز وعدم املساواة: أصبح عاديا اختالف التعامل مع املرىض واملرتفقني 
االنتامء  تقاسم  أن  كام  التعليمي.  ومستواهم  االجتامعي  وضعهم  بحسب 
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مرىض  حساب  عىل  امتيازا  يعد  الصحية  األطر  أحد  مع  والقبيل  اجلهوي 
آخرين. يف هذا الصدد، يربط أحد املشاركني بني غياب املساواة يف تقديم 
جزء  وحيمل  املهنة،  أخالقيات  تراجع  وبني  الصحية  باملؤسسات  اخلدمة 
من مسؤولية انعدام املساواة إىل املواطن نفسه، حيث يقول: » أنا كمواطن 
القيم داخل املؤسسة الصحية، كاملساواة مثاًل.  أطالب بتفعيل جمموعة من 
ففي الكثري من احلاالت التي أقصد فيها هذه املؤسسة لطلب خدمة صحية 
ما، أجد نفيس فاعال يف ممارسات غري قانونية ومتس باألخالق املهنية، عىل 
غرار اللجوء لبعض األساليب غري األخالقية وغري القانونية لطلب موعد 
طبي ما، ويف هذه احلالة، أجد نفيس مسامها يف ترسيخ قيم سلبية غري نافعة، 
هبذا فإين أساهم يف ترسيخ هذه األساليب يف تعامالت األطر الصحية مع 

باقي املواطنني«.

y  عدم تفعيل قيم العدالة املجالية والتوزيع املتكافئ للخدمات: هناك فوارق
شاسعة بني انتشار املؤسسات الصحية بمدن املركز ونظريهتا باملدن الواقعة 
باملناطق اجلبلية والواحات )فوارق عىل مستوى جودة  املحيط، خاصة  يف 
تبعية  إىل  باإلضافة  املؤسسات(،  وكثافة  اخلدمات،  وجودة  التجهيزات 
املدن  بعض  يف  الواقعة  املستشفيات  إىل  اإلقليمية  املستشفيات  من  الكثري 
الكربى، وهذه التبعية تعود إىل نقص يف التجهيزات واألطر. ويف املحصلة، 
ال يمكن مساءلة الناس عىل عدم تفعيل القيم، إال يف احلالة التي تتوفر فيها 

الرشوط املعلن عنها أعاله.

y  عدم تفعيل قيم جودة اخلدمة: بفعل انعدام التوازن بني عدد األطر الصحية
ونسبة الطلب الصحي للمواطنني. فمن املفروض أن خيصص حيز زمني 
كاف لكل مريض عىل مستوى االستجواب الصحي والتشخيص والفحص 

وهو ما ال يتحقق بفعل النقص املرتاكم للكوادر الطبية باملستشفيات.

y  قيمة تساوي  املواطنني  صحة  أصبحت  العالج:  يف  احلق  قيم  تفعيل  عدم 
مالية يف املستشفيات املغربية، حيث تتحدد قدرة املريض عىل االستفادة من 

العالج، بقيمة ما يملكه أو يدخره لدفعه بشكل مرشوع أو غري مرشوع.
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املرتفقني،  أو  املهنيني  جانب  من  سواء  الدراسة،  يف  املشاركني  أجوبة  كشفت   
عن حالة من عدم الرىض املتبادل عن احلمولة القيمية ألداء املؤسسة الصحية. ورغم 
ذلك، لوحظ خالل تفاعالهتم ما يزكي االتفاق والتفاهم بينهم بخصوص »تقصريهم 
إىل  والرشكاء  الصحية  للمؤسسة  املشرتكة  دعوهتم  صدرت  لذلك،  املتبادل.  القيمي« 
رضورة »متكني املستويات املحلية للتدخل االستشفائي من املوارد الرضورية« حتى حيق 

احلديث، بعد ذلك، عن التفعيل القيمي. 

املؤسسة  متثل  عن  املواطنني  توقف  رضورة  عىل  كثرية  ترصحيات  أمجعت  كام 
الكسب  هو  الوحيد  ومهها  والرمحة  اإلنسانية  تفتقد  كأطراف  ومستخدميها  الصحية 
املادي من آالم املرىض. فهذه هي األرضية الصلبة لتمتني الثقة الالزمة بني مجيع رشكاء 

اخلدمة الصحية، وإحدى أهم الضامنات لتفعيل القيم ومأسستها. 

III- املؤسسة الصحية يف مواجهة التحديات القيمية

يواجه العمل الصحي باملغرب حتديات مستمرة جراء ما يستجد من اختالالت 
وتطور  األمراض،  وتنوع  لتزايد  ونتيجة  الصحي،  املرفق  يف  وتدبريية  وقانونية  قيمية 
تقنيات التشخيص والعالج، وتغري نظرة الدول واألفراد للخدمة الصحية، حيث صارت 

متثل اخلدمة االجتامعية األكثر طلبا، واالستثامر االقتصادي األكثر ربحا ومردودية. 

يف  بأمهيتها  الوعي  يتعني  التي  القيمي  التفعيل  حتديات  عن  املشاركون  حتدث 
املؤسسات الصحية، ومواجهة انعكاساهتا السلبية عىل اخلدمات الصحية املقدمة لفائدة 
املرتفقني. وقد تم حتديدها كتحديات ذات طبيعة قيمية باألساس، وصنفت مصادرها 
بني ما يعود لدينامية املؤسسة الصحية نفسها، وما يأيت من حميطها. وحسب املشاركني 

يف الدراسة، تتمثل أقوى التحديات وأكثرها أولوية يف اآليت:

من داخل املؤسسة الصحية
y  رشوط اجلودة يف اخلدمة الصحية: يسجل نقص ملحوظ يف املوارد البرشية

املحدودة  اإلمكانيات  التقنية. ومثل هذه  والتجهيزات  والتمريضية  الطبية 
تزيد من صعوبة تفعيل الكثري من القيم األساسية وامللحة تبعا خلصوصية 
املرفق الصحي العمومي )التواصل، املساواة، النزاهة...الخ(. فقد يتعدى 
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ما  وهو  األحيان،  بعض  يف  يوميا،  طبيب  لكل  حالة  ثامنني  املرىض  عدد 
الزمنية  للمدة  بالنظر  املقدمة،  الصحية  اخلدمات  جودة  ضعف  يف  يساهم 
املمكن ختصيصها لكل مرتفق، وبالتايل، متارس هذه املدة الزمنية نوعا من 
للممرض،  أو  للطبيب  البدنية  الطاقة  نفاذ  إىل  وتؤدي  والضغط،  اإلكراه 
املواطن  فيه  التنظيم )وهو سلوك يشرتك  أضف إىل ذلك االزدحام وعدم 

واملهني مًعا(.

y  ،املشاركني نظر  يف  مرشوط،  اهلدف  هذا  حتقيق  الصحية:  اخلدمات  أنسنة 
امليزانية  ضخ  طريق  عن  الكايف،  باالهتامم  العمومية  املستشفيات  بإحاطة 
الالزمة للتسيري، وحتسني الوضعية االدارية للمهنيني وظروف عملهم. فلم 
تعد للكثري من األطباء رغبة يف االشتغال بالوظيفة العمومية، ويتجىل ذلك 
يف ضعف اإلقبال عىل مباريات توظيف األطباء، أو تقديم استقالتهم بعد 

سنوات عمل قليلة. 

y  باعتبارمها حتديات أخالقية: ويتعلق األمر أساسا بتفيش الرشوة واالبتزاز 
مشكال واسع االنتشار يف املؤسسة الصحية العمومية؛ إضافة إىل التحرش 
اجلنيس الذي تتعرض له العديد من النساء الوافدات عىل املستشفى من أجل 
العالج. وبدون إعامل القانون يف مثل هذه االختالالت، ستظل مستشفياتنا 

بعيدة عن أي تفعيل قيمي. 

y  حتديات تدبريية ذات طبيعة إدارية وقانونية: وتتعلق بإغفال أنسنة اهلندسة
املجالية والوظيفية للمؤسسة االستشفائية، التي ال ترتك املجال ألي تفعيل 
الالئق،  االستقبال  غياب  حيث  املؤسسة  بوابة  من  فبدًء  حقيقي.  قيمي 
داخل  إىل  املرىض،  البتزاز  ووساطتهم  اخلاص  األمن  حراس  ورصامة 
ختاصم  مظاهر  كلها  والولوجيات،  احليوية  املرافق  تنعدم  حيث  املؤسسة 

القيم مع الفضاء الصحي العمومي. 

y  من ملجموعة  افتقار  هناك  املتنامي:  النوعي  االستشفائي  الطلب  حتديات 
املراكز االستشفائية ألطباء خمتصني يف بعض األمراض والتخصصات التي 
أصبحت عادية، كأمراض النساء والتوليد، وختصص التخدير واإلنعاش. 
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املرىض  فيرتك  اجلراحي،  التدخل  أدوات  تنعدم  توفرها،  وأحيانا حتى مع 
للسامرسة أو االضطرار للتنقل إىل مدينة أخرى قصد إجراء العملية الطبية 
املطلوبة، مع إمكانيات مادية جد حمدودة، وكثريا بسبب غياب ممرضة قابلة، 

أو ترياق عادي ضد لدغة عقرب مات بسببها أطفال.

من خارج املؤسسة الصحية
وثيق  ارتباط  له  حاليا  العمومية  املستشفيات  تعيشه  الذي  الداخيل  الوضع  إن 
دور  للمواطنني  شك،  وبال  وصحيا.  جمتمعيا  كاملًة،  املنظومة  تعيشها  التي  باألزمات 
مبارش ومسؤولية ثابتة يف تكريس هذا الوضع عوض املامنعة لتغيريه نحو األحسن. وقد 
نذكر  أن  الدراسة. ويمكن  املشاركني يف  متنوعة وتبعت صفة  التحديات  وردت هذه 

تلك التي عرفت تكرارا وطرحا ملفتا من اجلانبني، كام ييل:

y  بعض خصوصيات  تفرض  املحلية:  القيمية  واملواءمة  التكيف  حتدي 
العاملة هبا عىل رصيد  الصحية  توافر األطر  اللغوية منها،  املناطق، خاصة 
شخيص منها، يساعد عىل فهم االحتياجات الصحية والتجاوب معها عىل 
النحو املناسب. لذلك فأخذ هذا املعطى بعني االعتبار عند توظيف األطر 

وتعيينهم الرتايب يبقى مهام جدا.

y  املجتمعية واملعتقدات  األفكار  بعض  مراعاة  يتعني  القيمي:  االنفتاح  حتدي 
أو  الطبيب  جنس  خيص  ما  منها  خاصة  الطبي،  االستشفاء  حول  املحلية 
تدبري  حسن  آليات  من  الصحي  اإلطار  متكني  املفيد  فمن  املعالج.  املمرض 
مثل هذه احلاالت التي الزالت واردة بمغرب اليوم، خاصة بالوسط القروي.

y  إدارة وحسن  حتمل  إن  املرتفقني:  بعض  وانفعال  عنف  مع  التعامل  حتدي 
تلقي  انتظار  أثناء  النفيس  انفالهتم  وتدبري  املرتفقني«،  صرب  »حمدودية 
العالج، أو عند ظرف غري سار كحالة الوفاة، هو حتدي جد مهم تم التأكيد 

عليه كثريا من لدن املهنيني. 

y  تطرح الشهادات الطبية غري املربرة مشكال حتدي صيانة الثقة واملصداقية: 
أخالقيا حقيقيا، إذ متس يف الصميم الثقة يف مصداقية القرار الطبي. 
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y  العدالة غياب  العدالة املجالية: أشار املشاركون برصاحة ومرارا إىل  حتدي 
فهناك  الصحة.  يف  واحلق  العالج  من  االستفادة  يف  واملجالية  االجتامعية 
مراكز  تتوفر عىل مصحات ومستشفيات، وال حتى عىل  مناطق عديدة ال 
صحية مشغلة لعدم وجود أطر صحية. وبالتايل من الرضوري السعي إىل 
الصحة حقا جلميع  الصحية، واعتبار  املؤسسات  توزيع  املساواة يف  حتقيق 
املغاربة، وليس امتيازا جغرافيا وحرضيا. وبتعبري فاعلة مجعوية من تطوان، 
الصحية  املؤسسات  أوال  توجد  أن  جيب  القيم،  تفعيل  عن  احلديث  »قبل 
التي ستفعل داخلها«. لذلك وجب اعتبار الصحة حقا أولويا يمكن جلميع 
املدن  بني  املساواة  قدم  والكهرباء، وعىل  املاء  منه، كام  االستفادة  املواطنني 
والقرى، مع األخذ بعني االعتبار لباقي املحددات االجتامعية التي تسمح 

أو متنع من االستفادة من هذا احلق اإلنساين األسايس.

y  حتدي محاية صورة املؤسسة وتسويقها: أمجع املشاركون عىل أن أهم حتدي
ساهم  التي  السلبية  الصورة  إصالح  يف  يتمثل  الصحية  املؤسسة  تواجهه 
يكرس  ما  أدائها.  حول  نرشها  يف  االجتامعي  التواصل  ووسائل  اإلعالم 
والتمريضية.  الطبية  األطر  بعض  عن  هلا  يروج  التي  اخلاطئة  التمثالت 
حاالت  وكذلك  اإلمكانيات،  يف  النقص  من  حاالت  هناك  أن  فصحيح 
ليست  لكنها  وأخالقية،  قانونية  خمالفات  ارتكبت  صحية  ألطر  استثنائية 
أطره،  جمهودات  وتبخيس  العمومي  الصحي  العمل  الستهداف  مربرا 
بدائل  الذي سيترضر من حمدودية  البسيط  املواطن  ألن اخلارس األكرب هو 
وخيارات عالجه، بينام من يقف وراء هذه احلمالت التشهريية سيكون هو 
العمومي،  الصحي  واملرفق  املرىض  بني  العالقة  تشنج  األكرب من  املستفيد 
وتصدع الثقة بينهام. وحسب مهنية من أكادير، »يظل التحدي األكرب متمثال 
الصحة  أطر  حول  املرتفقون  يكوهنا  التي  السلبية  النمطية  الصورة  حمو  يف 
األسف،  ومع  إنسانية.  وبال رمحة وال  مهني  بدون ضمري  أناسا  باعتبارهم 
لظروف  باهلاتف  والتصوير  االجتامعي  التواصل  استعامل  يف  التسيب  يظل 
األحكام  هذه  تغذية  يف  فعاال  عامال  اجليدة  غري  الصحية  املؤسسات  بعض 

املسبقة واستدامتها لدى العموم«. 
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خالصة

واقع  حول  الدراسة  هذه  يف  املشاركني  املواطنني  تفاعالت  أهم  هذه  كانت 
تظهر  واقعية  أرضية  ترسم  أهنا  ويبدو  باملغرب.  الصحية  باملؤسسات  القيمي  التفعيل 
بوضوح جماالت املسؤولية وهوامش مسامهة كل رشكاء املرفق الصحي لتجويد خدماته 
وحتصيل رضا املواطنني املستهدفني من خدماته. ولعل أبرز مالحظة بخصوص هذه 
تبقى جد متشاهبة وتتكرر يف مجيع جهات  املشاركني  تتمثل يف أن ترصحيات  املؤسسة 
الوطن بام يصح معه القول »بوحدة الواقع الصحي املغريب«، إذ مل خيتلف املشاركون، 
سواء منهم املتوفرون عىل تغطية صحية بموجب عملهم أو املتوفرين عىل بطاقة نظام 
املساعدة الطبية راميد، عىل اعتبار كوهنا »يف حاجة شديدة لتطعيم قيمي«، حيث يتوازى 
لدى املرتفقني يف املؤسسات الصحية الطلب العالجي والطلب القيمي. غري أنه يمكن، 
بام يلزم من اجلهد القيمي املمأسس وإصالح رشوط العمل تلبية احلد األدنى من احلاجة 
للمواطنني، خصوصا وأهنم يطلبون ما يظهر أهنا قيم بسيطة  املرفقية  واحلاجة  القيمية 
ويف متناول املؤسسة الصحية واملرتفقني، لكنها مؤثرة، كالتواصل، والنزاهة، وحسن 

املعاملة واحرتام النظام والعدالة يف بلوغ العالج.

ومنح  والتمريضية،  الطبية  تنظم املهن  التي  القوانني  يف  النظر  إعادة  يتعني  كام 
مرادفا  باملغرب  الصحي  القطاع  يف  العمل  أصبح  بحيث  األجور،  وحتسني  حتفيزات 
الكثري من األطباء واملمرضني ملواقعهم  لعدم االستقرار، وهذا ما نالحظه يف مغادرة 

املهنية، ليختاروا اهلجرة نحو كندا وفرنسا )هجرة الكفاءات الطبية(.

عىل أن اإلصالح املأمول جيب أن يبدأ من فوق، من الترشيع إىل التنفيذ، مع العمل 
عىل أنسنة املرافق الصحية واحلرص عىل ضامن األمن الصحي واجلسدي للمواطنني بام 
فيه صحتهم النفسية. ويتعني أن يسبق إصالح املنظومة الصحية يف شموليتها إصالح 
قيم املؤسسة الصحية العمومية )طرق التعامل مع املواطنني، جتويد اخلدمات، حتسني 
ثقة  التي من شأهنا تقوية  العمل األخرى  التواصل واإلنصات، وكل أساليب  رشوط 

املرتفقني يف املؤسسة الصحية(.
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التغطية الصحية، أن حيقق نوعا من املساواة بني  وينتظر املواطنون من مرشوع 
عىل  التوفر  معنى  يصري  بحيث  الصحية،  املؤسسات  كل  صعيد  وعىل  املرتفقني،  مجيع 
بطاقة التغطية الصحية أن تتلقى املعاملة ذاهتا التي من املنتظر أن يتلقاها أي مواطن، ويف 

أي مؤسسة صحية كانت، بغض النظر عن مستواه االقتصادي واالجتامعي.

الدراسة  يف  املشاركون  يقرتح  املجتمع،  يف  الصحي  املرفق  صورة  وبخصوص 
الصحية  املؤسسات  يف  واخلارجي  الداخيل  للتواصل  خاصة  وآليات  مصالح  خلق 
أيضا  ولكن  معينة،  برامج  أو  بإجراءات  اإلخبار  بغرض  فقط  ليس  وذلك  العمومية، 
فبدون  الصحية.  املؤسسات  تعرفها  التي  واملنجزات  باملجهودات  والتعريف  لإلعالم 
هذه النرشات التواصلية العمومية القطاعية، واالنفتاح عىل املشاركة يف برامج اإلعالم 
السمعي البرصي، لن يتسنى للمواطنني العلم بالتضحيات وخمتلف املبادرات القيمية 

التي تتخذ حتى خارج مقرات العمل. 





التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة املقاولة
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مقدمة

 يستأثر موضوع تفعيل القيم يف املقاولة باهتامم الباحثني والفاعلني االقتصاديني 
عىل حد سواء، وذلك بالنظر ملا تقوم به من أدوار يف التنمية االقتصادية واالجتامعية. فقد 
سامهت املقاولة منذ السنوات األوىل الستقالل املغرب، يف حتريك الدينامية االقتصادية 
وتنويع جمال تدخلها من خالل االستثامر يف قطاعات فالحية وصناعية وخدماتية خمتلفة، 
وتعزز دورها يف العقدين األخريين يف جمال صناعة السيارات والطائرات والصناعات 
التكنولوجية احلديثة. من جهة أخرى، ساهم تزايد املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف 
انفتح  بحيث  الوطني،  االقتصاد  خدمات  وتعزيز  االقتصادية،  املبادالت  سوق  تطور 
هذا الصنف من املقاوالت عىل جماالت إنتاجية إضافية، واستطاع إيواء عدد مهم من 

اليد العاملة وإدماجها يف سوق الشغل. 

جمال  عىل  ذلك  وانعكاسات  االقتصادي،  املجال  عرفها  التي  الدينامية  ورغم 
بعضها  خمتلفة،  وحتديات  كثرية  إكراهات  تواجه  ظلت  األخرية  هذه  فإن  املقاوالت، 
بإكراهات  يرتبط  اآلخر  والبعض  فيها،  والفاعلني  للمقاولة  الداخيل  بالتنظيم  مرتبط 
خارجية متصلة بالتنافسية والقدرة عىل االستمرار، بفعل حتوالت السوق االقتصادية 

الدولية واتساع نطاق العوملة االقتصادية.

عىل  قدرة  أقل  الثامنينيات،  عقد  ومنذ  واملتوسطة،  الصغرى  املقاوالت  وتبقى 
التي  التنافسية،  لقيم اجلودة والقدرة عىل  تعزيز  تفرضه من  بام  السوق  جماراة حتوالت 
دفعت الكثري منها إىل اإلفالس. فأمام عجزها عن التجديد واالبتكار وتوسيع وجهات 
تسويق منتوجها من جراء حمدودية إمكانياهتا، من جهة، وضعف املوارد البرشية وتعقيد 
املساطر اإلدارية، والتدبري البعيد املدى، من جهة أخرى، واجهت املقاوالت املتوسطة 
التحول  مسار  يف  مسامهتها  وضعف  إنتاجيتها  ضعف  يعكسها  صعوبات  والصغرى 

اهليكيل لالقتصاد الوطني. 

الدولة  رفعت  املغربية،  املقاولة  تطور  مسار  تعيق  التي  اإلكراهات  هذه  أمام 
الفاعلني  إرشاك  خالله  من  تروم  هام،  اسرتاتيجي  كاختيار  املقاوالت  تأهيل  شعار 
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يمّكن  طموح  برنامج  وضع  يف  اقتصادية  ومؤسسات  مهنية  ومجعيات  مستثمرين  من 
املقاوالت الوطنية من حتسني رشوط إنتاجيتها والرفع من تنافسيتها يف حميط دويل يعرف 
حتوالت عميقة. كام سعت مبادرة الدولة والفاعلني االقتصاديني إىل تعزيز قيم اجلودة 
عىل  السوق  قيم  مع  التكيف  عىل  قدرة  أكثر  املقاولة  جلعل  االستقبال  بنيات  وحتديث 

املستوى الوطني والدويل. 

ومن األكيد، أن يف صميم هذه اخليارات املطروحة، عىل اختالفها، ظل سؤال 
تفعيل القيم حارضا بكيفية واضحة أحيانا، ومضمرة أحيانا أخرى. من هنا، تأيت أمهية 
يروم  مرشوع  كل  جتويد  يف  أمهية  من  له  ملا  نظرا  بالذات،  اجلانب  هذا  مالمسة  إعادة 
حتديث املقاولة وتطويرها والرفع من إنتاجيتها. ذلك أن حتديد منظومة القيم املوجهة 
تغري  عنه إلدراك سريورة  يشكل مدخال ال غنى  كان،  تنظيم  أي  الفاعلني يف  لسلوك 
التنظيم داخليا وخارجيا. فام هي أهم التغريات القيمية التي شهدهتا املقاولة املغربية؟ 
تؤطر  التي أصبحت  القيم  أبرز  املقاولة؟ وما هي  القيم عىل مردودية  تغري  أثر  وكيف 
عالقة املقاولة بمحيطها االقتصادي واالجتامعي؟ ثم، ما أبرز التحديات التي تواجهها 
املهنيني والفاعلني االقتصاديني واملرتفقني  انتظارات  أهم  الشأن؟ وما  املقاولة يف هذا 

بشأن التفعيل املؤسيس للقيم هبذه املؤسسة االقتصادية؟

رصد  عىل  باملقاولة،  للقيم  املؤسيس  بالتفعيل  اخلاص  التقرير،  هذا  يف  سنركز 
املهنيني  آراء  الوقوف عند  املؤسسة من خالل  تعرفها هذه  التي  القيمية  التغريات  أهم 
واملرتفقني. وسيتم الرتكيز، أيضا، عىل أهم االنتظارات التي يقرتحها املغاربة من خالل 

رصد أهم القيم، سواء املفعلة، أو تلك التي يتعني تفعيلها مستقبال يف هذه املؤسسة.

الرتكيز  التضامني، سيجري  التوجه  ذات  االقتصادية  املؤسسات  ونظرا ألمهية 
أيضا عىل جمال التعاونيات، من خالل ما استقيناه من آرائهم تفعيل القيم يف التعاونيات 

والتحديات التي تواجهها.

وجتدر اإلشارة إىل أن حتليل املعطيات املستخلصة من الدراسة الكيفية، سيأخذ 
جمال  يف  القيم  دينامية  فهم  يف  هامة  تعترب  التي  املتغريات،  من  جمموعة  االعتبار  بعني 
املؤسسات االقتصادية )املقاوالت(، ومنها عىل وجه اخلصوص: حجم املقاولة )كربى، 
تواجدها  جمال  عىل  عالوة  خاصة(،  )عمومية/  نوعها  تعاونية(،  صغرى/  متوسطة، 
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)حرضي/ قروي(، واختالف اآلراء بني املهنيني واملرتفقني، إضافة إىل وجهات نظر 
املهنيني حسب اجلنس )ذكور/ إناث(، وحسب السن كذلك. 

I- املقاولة والتغير القيمي: تشخيص واقع احلال

أساسية  مرتكزات  املغربية  )املقاوالت(  االقتصادية  التنظيامت  يف  القيم  متثل   
وتنافسية  وتدبري  عقالنية  من  االقتصادية  القيم  تعزيز  شأن  فمن  األهداف.  لتحقيق 
وادخار وجودة....الخ، أن يضمن للمقاوالت قدرة أكرب عىل االستمرارية واالنخراط 
تغريات  املقاوالت  شهدت  ولقد  وطنيا.  التنمية  مشاريع  إنجاح  يف  أوسع  بشكل 
الداخلية، من جهة، ولعالقتها مع حميطها  املوجهة ملكوناهتا  القيم  عميقة عىل مستوى 
شاركوا  الذين  املقاولني،  نظر  وجهات  تعكسه  ما  ذلك  ثانية.  جهة  من  االقتصادي، 
املقاولة  جمال  عىل  الواسع  واطالعهم  اخلاصة  جتارهبم  من  انطالقا  وأقروا،  البحث  يف 
باملغرب، بوجود تغريات جذرية طالت جمال املقاولة عىل مجيع املستويات وانعكست 
عىل جمال القيم بكيفية عامة. حيث مل تعد املقاولة جماال للتدبري العقالين وترسيخ اجلودة 
الوصول إىل االغتناء غري  الرزق، بل حتولت إىل وسيلة تستثمر يف  والشفافية وكسب 
الغش وتنامي  املقاولة إىل جمال لسيادة  املرشوع. ويقر مهنيون يف هذا الصدد، بتحول 
التباهي االجتامعي. فرتاجعت، عىل إثر ذلك، قيم، يراها املغاربة إجيابية، حيث شكلت 
عىل  طرأت  التي  فالتغريات  املجال.  هذا  يف  الفاعلني  بني  للتعاقد  قاعدة  الدوام  عىل 
املاضية،  الثالثة  العقود  املقاولة بشكل خاص، طيلة  االقتصادي عامة، وفضاء  احلقل 
الغالبة عىل  السمة  الشفهي هو  الطابع  كان  املايض  ففي  »الثقة«.  قيمة  فقدان  إىل  أدت 
كل  أصبحت  فقد  اليوم،  أما  وخارجها،  املقاولة  داخل  واالتفاقيات  املعامالت  كافة 
أمر  بدين(، وهو  )التزام مكتوب، االعرتاف  تتم بشكل مكتوب  املعامالت واألعامل 

ناجم عن تعقد املعامالت التجارية واتساعها.

الدولة  عليها  أقدمت  التي  املبادرات  إىل  منه،  جزء  يف  الرتاجع،  هذا  يعود  كام 
عىل  )التشجيع  املجال  هذا  يف  الدولة  توفرها  التي  فالفرص  املصاحبة.  والتسهيالت 
تأسيس املقاوالت، مثاًل...( أنتجت وضعا موازيا أصبح فيه السعي نحو تكوين مقاولة 
الذايت(،  املقاول  ببطاقة  )التباهي  املكانة االجتامعية  لتحقيق  بمنزلة اسرتاتيجية  خاصة 
)قيم  نفعية  غايات  لتحقيق  وسيلة  اعتبارها  عىل  يقترص  املقاولة  مع  التعامل  أصبح  إذ 
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النفعية( أخرى كاملكانة االجتامعية واهلجرة إىل اخلارج، وهو األمر الذي مل يكن مألوفا، 
رغم بعض املامرسات السلبية التي كانت سائدة من ذي قبل.

باملقاوالت  باملغرب، توسع االهتامم  القطاع اخلاص  لتطور االستثامر يف  ونظرا 
املتوسطة والصغرى، والتي اجتهت صوب قطاعات أقل تنافسية، منها عىل اخلصوص، 
ارتقاؤهم  يرتبط  مل  الذين  الشباب،  املقاولني  من  فئة  ظهور  زكى  مما  اخلدمات.  قطاع 
بالرشكات الكربى واملقاوالت االقتصادية العائلية وبرؤوس أموال موروثة، بل ارتبط 
برتقي اجتامعي أمنه تكوينهم يف معاهد وجامعات وطنية وأجنبية. وهو أمر ساهم يف 
تنامي فئة من رجال األعامل ممن وجلوا فضاء االستثامر بقيم وثقافة عرصية، فخلق األمر 
تضاربا بني قيم تقليدية ظلت منتعشة يف فضاء املقاوالت العائلية، وبني قيم مستمدة من 

مرجعية حديثة متتح من علوم االقتصاد والتدبري.

إن تعدد الفاعلني والقطاعات يف جمال املقاوالت باملغرب، والتغريات الرسيعة 
التي حدثت عىل هذا املستوى، يف العقود األخرية، قد خلق واقعا تنافسيا جديدا جعل 
العمومي.  القطاع  صفقات  خصوصا  السوق،  فرص  يف  حصته  عن  يبحث  اجلميع 
املواطنة  قيم  تفعيل  وضعف  واجلودة،  والصدق  الشفافية  قيم  تراجع  ذلك،  فصاحب 
والتفكري يف الصالح العام؛ ومرد ذلك إىل حدة التنافس واللجوء لبعض األساليب غري 
القانونية للفوز بالصفقات أو للربح املادي وتقليص التكاليف. لقد أصبح املهنيون، كام 
يرى أحد املقاولني بجهة سوس، »يفكرون يف قيمة األرباح التي يمكن استخالصها من 
املشاريع االقتصادية أكثر من تفكريهم يف جودة إنجاز املرشوع وااللتزامات املصاحبة، 
وحتّد من  املقاولة  كاهل  تثقل  التي  املالية  والنفقات  بااللتزامات  أكثر  يرتبط  األمر  ألن 
بجامعة  والتدبري  االقتصاد  علم  يف  باحث  أستاذ  رأي  يعززه  ما  وهذا  استمراريتها«. 
املوىل اسامعيل، قائال: »يف السابق، كانت تؤسس املقاولة لغرض كسب العيش )قيمة 
االستقرار  من  قدر  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي  بالشكل  احلياة  رضوريات  وحتقيق  العيش( 
االجتامعي واالقتصادي بالنسبة لألرسة. أما اليوم، فقد أصبحت العديد من التحديات 
بتنظيم  غالبها  يف  املقاولة، واملتصلة  عامل  شهدها  التي  بالتحوالت  صلة  يف  نفسها  تطرح 
سوق العمل )الرضيبة، الترصيح باملمتلكات، حقوق املستخدمني، الضامن االجتامعي، 
العطلة، عدد ساعات العمل(«. وتكشف جتارب مقاولني بجهة الدار البيضاء تعثر عدد 
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من املقاوالت عىل املستوى املايل، نظرا لتعقد املساطر اإلدارية املعمول هبا. مما يشجع 
املقاوالت والدائنني عىل إجراء مسطرة الصلح والتي تقود يف غالب األمر إىل إفالس 
كثري من املقاوالت، وهذا ما يدفع الكثري من املستثمرين إىل التحايل وعدم مراعاة قيم 
الشفافية واملصداقية وااللتزام، حيث جيدون أنفسهم أمام عامل » تتزايد فيه الضغوط وال 
يتوقف عن التطور، فإذا توقفت فالسوق لن ينتظرك«، كام عرب عن ذلك مقاول بجهة 

البيضاء.

لقد سامهت هذه التحوالت التي سجلها املشاركون يف استبدال قيم بأخرى، فلم 
يعد احلديث يف جمال املقاولة منصّبا عىل استحضار قيم املساواة والثقة واملصداقية، بل 
جرى االهتامم أكثر بقيم جديدة كاملنافسة واالبتكار واملسامهة واملبادرة، لكن من دون 
التخلص من »عقلية اهلمزة«، كام عرب عن ذلك أحد املقاولني. وهذا ما يدفع املهنيني يف 

هذا القطاع إىل إيالء أمهية أكرب لقيم الربح واالستمرارية واملصلحة الشخصية.

اجتامعية  فئات  املقاولة من طرف  اقتحام جمال  التوسع يف  تأثري  الرغم من  عىل 
خمتلفة عىل تراجع كثري من القيم، التي يعتربها املهنيون واملرتفقون هامة يف جمال املقاولة، 
فإن األمر قد أدى، يف مقابل ذلك، إىل تعزيز قيم العمل والنجاح. وهذا ما عكسته آراء 
مقاولني شباب، ممن أكدوا أن »هناك أيضا تغريا قيميا مهام يتجىل من خالل تزايد اإلقبال 
عىل خلق املقاوالت من لدن الشباب، وهو تثمني قيمة العمل، وخصوصا من جهة املرأة 

يف التعاونيات«.

وإذا كان جمال االقتصاد االجتامعي والتضامني قد اتسع يف السنوات األخرية، 
بغاية املسامهة يف مواجهة األزمات التي تواجه االقتصاد الرأساميل والتي جتعله عاجزا 
عن احلد من التفاوتات، فإن هذا التنامي املطرد لعدد من التعاونيات يف املغرب مل يواكبه 
التغريات  أن  ذلك  املطلوب.  بالقدر  واإلدماج  والتعاضد  التعاون  لقيم  واضح  تعزيز 
القيمية يف جمال املقاولة قد امتدت للتعاونية التي تعد بدورها مؤسسة اقتصادية ذات 
ومنها  عليها  تأسست  التي  القيم  من  كثريا  التعاونيات  فقدت  فقد  تضامني.  طابع 
هذا  يف  وفاعلني  مهنيني  آراء  تربزه  ما  وهذا  والتضحية.  اجلامعي  والعمل  التضامن 
بالوسط  التعاونيات  بمجال  مهتمة  فاعلة  املشاركات،  إحدى  ترى  حيث  املجال، 
القروي ملهاية، أن »العمل التعاوين يرتبط بعالقة وطيدة مع الكثري من القيم، عىل غرار 
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قيم التعاون والتضحية، التي يقوم عليها العمل التعاوين، ثم األمانة التي تعترب من القيم 
التي أخذت يف التاليش يف السنوات األخرية، ثم قيم الصدق... ومن معيقات تعزيز هذه 
القيم، ما ظهر اليوم يف العمل التعاوين، من تنامي الغش، الذي يساهم الكثري من ممارسيه 
يف تراجع معايري اجلودة املطلوبة، ليصبح بذلك »الغش يف اإلنتاج« من العالمات الكثرية 

الدالة عىل التغريات القيمية احلاصلة يف التعاونيات«.

إن األصل يف العمل التعاوين هو العمل بمنطق »الفرد يف خدمة مصالح اجلامعة 
واجلامعة يف خدمة مصلحة الفرد«، كام يرى أحد الفاعلني باملجال التعاوين، غري أن ما 
ربط  يتم  بحيث  كبري،  بشكل  التعاوين،  العمل  يف  الفردانية  طغيان  »هو  اليوم  يالحظ 
التعاونيات بأسامء مؤسسيها أو الفاعلني فيها، وتشتغل من أجل حتقيق أهدافهم اخلاصة 

بدل الغايات والقيم الكربى للمجتمع«.

من  فانطالقا  أخرى.  دون  التعاونيات  من  صنف  عىل  األمر  هذا  يقترص  وال 
جتارب مستخلصة يف هذا امليدان، تؤكد معظم النساء املقاوالت أن قيمة التضامن هي 
القيمة املفتقدة يف املقاولة. فبعدما كانت النساء حترصن عىل تعزيز التضامن فيام بينهن 
إىل حد الشغف، أصبحت روح التضامن مفتقدة اليوم وبشكل كبري، وحلت بدل ذلك 

قيم الفردانية والذاتية، فاختفى العطاء وضعفت قيمة »النية يف العمل«.

إن التغريات التي طرأت عىل جمال املقاولة، بصفة عامة، مل يكن هلا نفس الوقع 
الكربى  االقتصادية  املؤسسات  بني  املحتدم  التنافس  فرض  فقد  املؤسسات.  كل  عىل 
باألقطاب احلرضية )الدار البيضاء، طنجة، أكادير، الرباط، فاس، القنيطرة، مراكش...

الخ( من أجل الزيادة يف الربح، تعزيز قيم التنافسية واجلودة واالبتكار، وهو ما مل يطرح 
بنفس احلدة بالنسبة للمقاوالت املتوسطة والصغرى والتعاونيات باملدن الصغرى أو 
اجلنوبية  باجلهات  واملرتفقني  املهنيني  من  جمموعة  يؤكده  ما  وهذا  القروية.  املجاالت 
للمغرب الذين سجلوا تاليش جمموعة من القيم باملقاوالت والرشكات الكربى وليس 
الصغرى، حيث تفرض عىل العامل واملستخدمني جمموعة من القيود، اهلدف منها زيادة 
اإلنساين ما بني  التعامل  اإلنتاجية من أجل زيادة األرباح...، مما أدى إىل تراجع قيمة 
للعمل  أدوات  بوصفهم  هلؤالء  ينظر  إذ  والعامل،  الكربى  والرشكات  املصانع  أرباب 

والزيادة يف اإلنتاجية فحسب.
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لقد نجم عن هذا النزوع املفرط نحو قيم الربح، من دون إعامل البعد اإلنساين، 
قبيل  من  أخرى  قيم  برتاجع  عّجل  ما  وهو  للتنظيم،  املستخدم  انتامء  قيمة  إضعاف 
التعاون واملشاركة، التي يتوقع املرتفقون املشاركون أن من شأن تعزيزها أن يساهم يف 
تطوير املقاولة ويقلص من نزعة الفردانية التي تنتهي إىل تعريض العاملني لالستغالل 
له مشارك )عامل يف مقاولة صناعية،  البعض. وهذا ما أشار  بعد عزهلم عن بعضهم 
بوجدة(، حني حتدث عن الوضع الصعب للعاملني يف عدد من املقاوالت يف ظل غياب 
أدنى اهتامم بالرشوط الصحية، وقيم العناية والتحفيز واإلدماج. وذلك ما تعززه جل 
إجابات املشاركني، من املرتفقني خاصة، املعربة عن حالة عامة موسومة برتاجع جمموعة 

من القيم االجيابية يف املقاولة.

املقاولة،  يف  القيمي  التغري  مظاهر  من  جمموعة  إىل  العام،  االجتاه  يشري  عموما، 
نجملها يف:

y سيادة الغش وتنامي التباهي االجتامعي والطمع وغياب املنافسة الرشيفة؛

y تراجع قيم الثقة واحلق واالعرتاف واملساواة؛

y طغيان النفعية والفردانية؛

y تراجع الشفافية والنزاهة والصدق واملواطنة؛

y ضعف عىل مستوى الكفاءة؛

y  ،الرضيبي التهرب  )أمثلة:  املقاوالت  يف  القانونية  الضوابط  احرتام  عدم 
االشتغال يف السوق السوداء، مشاكل التسوية القانونية لألجراء، اإلخالل 

بااللتزامات، عدم تعميم إعالنات وفرص الشغل...إلخ(؛

y  غياب املساواة، تفيش الزبونية وتوظيف األجراء بناء عىل عالقات القرابة
والنسب؛

y .تاليش قيمة التعامل اإلنساين ما بني بعض أرباب املصانع والعامل

الكثري من  تراجع  الدراسة عىل  واملشاركات يف  املشاركني  أغلب  إمجاع  يف ظل 
القيم بمؤسسة املقاولة، متت اإلشارة إىل تشكل قيم جديدة تطبع عامل املقاوالت اليوم 

مثل: املنافسة، االبتكار، التجديد، الفردانية، الرقمنة...إلخ.



مجلس النواب262

II- التفاعل القيمي بني املقاولة واملواطن: أولويات ومواقف

عصب  تشكل  بوصفها  املقاوالت،  تلعبها  التي  والوظائف  لألدوار  نظرا   
االقتصاد الوطني، فإن تفاعلها املستمر مع املواطن/ املرتفق، يفرض تعزيز جمموعة من 
القيم التي توجه الفاعلني يف هذه املؤسسات يف عالقتهم بالزبون/ املرتفق. ومن جهة 
املقاولة كمؤسسة  دائم، يمكن  تقييم  إىل  للزبون حتتاج  املوجهة  فإن اخلدمات  أخرى، 
جتارية من جتديد خدماهتا بام يقوي من تنافسيتها. من هنا، تنشأ دينامية وتفاعل دائم يتم 

تأطريمها قيميا. 

لقد كشفت الدراسة الكيفية حول التفعيل املؤسيس للقيم باملقاوالت، عن شبكة 
من القيم التي توجه هذه العالقة، أو تلك التي يفرتض أن توجهها، كام يكشف ذلك 
ما  القيم حسب درجة األولوية بني  املهنيون واملرتفقون، كل من جانبه. وتتوزع هذه 
يعتربه الفاعلون قيام عميقة )قيم-أم( يمثل تعزيزها مفتاح نجاح املقاولة واستمراريتها، 

وبني قيم عميقة مالزمة للقيمة-األم ومعربة عنها.

القيم املقرتحة، سواء من قبل املهنيني أو املرتفقني،  واملالحظ من خالل جممل 
أهنا قيم متعددة وخمتلفة حسب موقع كل طرف من األطراف املشاركة، وحسب نوع 
قيم  تعزيز  مطالب  فيه  حترض  الذي  الوقت  ففي  تواجدها.  وجمال  وحجمها  املقاولة 
بالنسبة  والثقة...الخ  واحلرية  والتضامن  اإلنساين  واحلس  والشفافية  والنزاهة  اجلودة 
للمرتفقني، يشدد املهنيون عىل أمهية التنافسية والتحفيز والربح واالستمرارية والسمعة. 

املنتمني  املشاركني  لدى  أقوى  بشكل  حترض  قيام  هنالك  فإن  أخرى،  جهة  من 
التنافسية  الرباط، فاس، مراكش...الخ( كقيم  البيضاء، طنجة،  )الدار  إىل مدن كربى 
واجلودة والثقة واالستمرارية، وبني قيم أخرى يؤكد عليها املشاركون باملدن الصغرى 
والتضحية  اإلنسانية  قيم  قبيل  من  القروية،  باملجاالت  التعاونيات  أو  واملتوسطة 

والتضامن. 

وجدير بالذكر هنا، أن املقارنة بني املقاولة والتعاونية من حيث التفاعل القيمي 
بني املواطن واملؤسسة، قد أظهر أولوية بعض القيم لدى الفاعلني يف التعاونيات، من 
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قبيل قيمة تثمني املنتوج املحيل، التطوع، التضحية، التضامن، التواصل، املواطنة...الخ، 
)وهي قيم تعرب عن خصائص التنظيامت التعاونية(، كام يوضح ذلك النموذج التايل:

جماال البحث: فاس-مكناس/ بني مالل-خنيفرة
املؤسسة: التعاونية

- قيمة املواطنة وقيمة اإلخالص والوفاء. وهي قيم يكررها أكثر من القيم -األم
مشارك، مما يكشف أولويتها. بينام يفضل مشاركان قيمتي التضامن 

واملواطنة. 
املالزمة  العميقة  القيم 

واملعربة عن القيمة األم
- األمانة/ الصدق/ اإلحساس باآلخر/ التعاون/ تكافؤ الفرص/ 
الرصامة/  اجلدية/  اجليد/  األداء  التآزر/  الوطنية/  املسؤولية/ 

االنضباط.

جهة  أو  أخرى،  دون  بمؤسسة  مرتبطة  خصوصيات  وجود  من  الرغم  وعىل 
عىل  خصائصهم،  باختالف  املشاركني،  مجيع  يلح  كثرية  قيام  هنالك  فان  أخرى،  دون 
الثقة واملسؤولية  املقاولة والتعاونية عىل حد سواء. ونذكر منها  أمهية استحضارها يف 
يمكن  املجمل،  ويف  والوضوح...الخ.  والشفافية،  واملصداقية،  واجلودة،  والسمعة، 

تصنيف هذه القيم، تبعا الختيارات معظم املشاركني، إىل:

- القيم-األم املقرتحة بالنسبة للمقاولة: اجلودة، احرتام البيئة، الصدق، العناية 
الذايت،  التكوين  االلتزام،  الوطن،  خدمة  يف  اإلخالص  املسؤولية،  حس  بالزبون، 
التكوين املستدام، السمعة، االستمرارية، التمليك، التحفيز، التقارب، التنظيم، احلرية، 
التضحية،  األمانة،  احلقوق،  ضامن  االحرتام،  املصداقية،  الثقة،  التنافسية،  العدالة، 

التعاون، الشفافية، والتجديد.

- القيم العميقة املالزمة واملعربة عن القيم-األم: الرضا، االستقاللية، الصدق، 
التشجيع، املراقبة، التتبع، الوفاء، التعامل احلسن، امْلْعُقوْل، جتنب االتكالية، التسامح، 
الديمقراطية،  التقدير،  االعتزاز،  التشاور،  املسؤولية،  النزاهة،  األمانة،  التضامن، 
اإلحساس  التغيري،  اخلري،  بالوطن،  االعتزاز  التمكني،  الكفاءة،  االستحقاق،  احلياد، 
الوضوح،  اجلدية،  االختالف،  احرتام  االعرتاف،  املبادرة،  احلق،  العدالة،  باآلخر، 
جتنب  العمل،  التفاهم،  اإلنصات،  التطوع،  الدمج،  املشاركة،  القناعة،  اإلنصاف، 
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التعبري،  حرية  الفرص،  تكافؤ  املساواة،  العام،  الصالح  خدمة  )الغريية(،  األنانية 
االبتكار، التكافل، الربح، املنافسة، النجاح، احلوار، الدعم، االستامع، اإلرضاء، توفري 

الراحة، التواصل، والصداقة.

أما عن دواعي اقرتاح هذه الشبكة من القيم، الواردة أعاله، سواء القيمة- األم 
أو القيم املالزمة أو املعربة عن القيمة -األم، فقد تعددت تربيرات املشاركني، ويمكن 

إمجاهلا يف االعتبارات اآلتية: 

y  املرتفقني املرتسخة عند  السلبية  املقاوالت والصور  تعيشها  التي  الوضعية 
عنها )الزبناء/املستهلكني( والرغبة يف جتاوزها.

y  النتائج( كثرية  إجيابية  نتائج  من  عنها  يتولد  قد  وما  املقرتحة  القيم  أمهية 
اإلجيابية هنا باملعنيني: املعنى املبارش الكامن يف تطوير املقاوالت من حيث 
إنتاجيتها ونموها، ثم املعنى الرمزي املتمثل يف سيادة القيم فيام يتجاوز رقعة 

عامل املقاولة إىل املجتمع والوطن بوجه عام(.

y  مجيع قبل  من  املقاولة  عمل  يف  أساس  كموجه  القيم  استحضار  رضورة 
الفاعلني فيها )أصحاب املقاوالت، عامل ومستخدمني، زبناء ومستهلكني(.

 وبصفة عامة، ال يكتمل تفعيل القيم- األم املشار إليها سلفا، إال بتعزيز شبكة 
القيم املدعمة. فمنظومة القيم التي ينبغي أن توجه املقاولة والفاعلني فيها تظل كال ال 

يتجزأ. ويقتيض تعزيزها انخراطا واسعا من كل الفاعلني، مهنيني ومرتفقني.

III- التفعيل القيمي يف املقاولة

لقد سعينا يف البحث الكيفي، من خالل الوقوف عند وجهات نظر املشاركني 
بخصوص مسألة القيم يف املقاوالت ورصد انتظاراهتم، إىل الرتكيز عىل بعض القيم وما 
ينجم عن تفعيلها من آثار عىل املؤسسات واملرتفقني عىل حد سواء، فتبني أن لتفعيل 
القيم آثار إجيابية من شأهنا أن حتسن من وضع املقاولة وتنافسيتها وجودهتا ومسامهتها 
بنجاعة يف تطوير االقتصاد الوطني. وهذا ما عكسته آراء املهنيني واملرتفقني من خالل 

األمثلة والنامذج التالية:
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y  وحفاظ وقيمته  بدوره  الزبون  إحساس  عنه  سينتج  الكرامة:  قيمة  تفعيل 
املقاولة عىل صورهتا وسمعتها لدى الزبناء.

y  والتعامل إليهم  والنظر  املرتفقني  اعتبار  عنه  سينجم  املساواة:  قيمة  تفعيل 
معهم عىل أهنم سواسية.

y  تفعيل قيمة التحفيز: سينتج عنه ترك إحساس جيد لدى املشتغلني باملقاولة
وتشجيعهم عىل العطاء أكثر.

y  عىل والقدرة  الكفاءة  عىل  الرتكيز  عنه  سيتولد  النوع:  مساواة  قيمة  تفعيل 
الفعل، والعمل واإلبداع واالبتكار، بغض النظر عن اجلنس. فالذي يؤمن 
فعال بمقاربة النوع ال هتمه مسألة التمييز عىل أساس النوع االجتامعي، بل 
يعطي مكانة أكرب للقدرة عىل اإلبداع والعمل، مهام كان جنس املتعاون أو 

املستخدم داخل املقاولة.

y  ،تفعيل قيمة التضامن: سينتج عنه الرفع من اإلنتاج وتعزيز أدوار املقاولة
وخلق نوع من التكامل بني األفراد، إضافة إىل ترسيخ قيم إنسانية هامة، من 

قبيل اإلدماج والتواصل والتعاون.

y  تفعيل قيمة التواصل: سيتولد عنه ترسيخ قيمة اإلنصات إىل العامل واألخذ
بعني االعتبار مالحظاهتم وإبداعاهتم، بالشكل الذي سيحفزهم عىل العمل 
املقاولة يف  أهداف  انضباطهم وانخراطهم يف حتقيق  بجدية، وسينجم عنه 

جو من احرتام الضوابط املحددة من قبل املؤسسة.

y  تفعيل قيمة اإلنصاف )من طرف املسؤول عن املقاولة(: سيصدر ممن يثمنها
وظروفهم  الستحقاقهم  تبعا  املستخدمني  مع  التعامل  التالية:  السلوكيات 
واالجتامعية  اجلسدية  اإلكراهات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  اخلاصة؛ 
املستخدمني؛ عالوة  بنزاهة مع مجيع  وخصوصية كل مستخدم؛ والتعامل 

عىل إبداء االحرتام جتاههم، وإعطاء كل ذي حق حقه.

y  تفعيل املواطن لقيمة الثقة: يعني ذلك أنه سيستهلك بشكل مستمر منتوجات
املقاولة، ثم سيساهم كذلك يف الرتويج هلا، وهذا من شأنه أن يقوي صورة 
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املقاولة يف حميطها ويعزز من تنافسيتها واستمراريتها ومسامهتها يف التنمية 
االقتصادية ببالدنا.

إن تفعيل القيم وتعزيز حضورها باملقاوالت، يقتيض من الفاعلني عىل اختالف 
خصوصياهتم أن ينخرطوا بشكل أوسع يف نرشها وترسيخها. وهو ما يفرض عىل كل 
طرف، مهنيني ومرتفقني، التزامات خاصة، ختتلف حسب موقعه ومصاحله ورهاناته. 
وتكشف قائمة االلتزامات املقرتحة، عن احلاجة امللحة النخراط املقاولة بشكل أوسع 
يف التفعيل املؤسيس للقيم، قياسا بام يفرتض من املواطن القيام به. ففي ما خيص القيم 

املنتظرة من املقاولة يف عالقتها مع املواطن، يشدد املغاربة عىل رضورة:

y حرص املقاولة عىل جودة املنتوج بام يريض متطلبات املستهلك؛

y احرتام البيئة واحلرص عىل عدم التلوث؛

y  بصحة ترض  مواد  إنتاج  عدم  خالل  من  املجتمع  قيم  احرتام  عىل  احلرص 
املستهلك وبثقافة املجتمع؛

y األخذ بعني االعتبار لقيمة االستدامة؛

y  التحيل باملرشوعية والتنافسية والنجاعة يف ما تسعى املؤسسة إىل حتقيقه من
أهداف ربحية؛

y استحضار قيم املصداقية والشفافية واحرتام الزبون؛

y  استحضار قيم املسؤولية وعدم الغش وااللتزام واملساواة وحسن املعاملة
التعبري(  )حرية  واحلرية  واالبتكار  والتحفيز  واإلنصات  واالستضافة 

والتمكني؛

y  توفري فرص الشغل، مع احرتام القوانني، واحرتام حقوق األجراء، وأداء
املستحقات الرضيبية، والبحث عن الكفاءة واحلرص عىل التطوير املستمر 

للخدمات؛

y حفظ اهلوية الوطنية وترسيخ قيمة املواطنة؛

y .العمل اجلدي، والرفع من التنافسية، واالشتغال يف املجال املناسب
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امللقاة عىل عاتقها من أجل  تنفيذ االلتزامات  )املقاولة( يف  املؤسسة  انخراط  إن   
تفعيل القيم، يقتيض من هذه األخرية، حسب ما يؤكد عليه املشاركون، مهنيون ومرتفقون، 
أن تعمل عىل تغيري الكثري من ممارساهتا ونمط تفاعلها مع املرتفق بوصفه زبونا، مستهلكا 
الدولة  يفرض عىل  كام  استمراريتها.  وضامن  املقاولة  تطوير  رئيسا يف  وفاعال  للمنتوج، 

الدفع قدما نحو احرتام القوانني املنظمة. وبكيفية عامة، يؤكد املشاركون عىل ما ييل:

y  وأنظمة التنزيل  املقاولة، من حيث طرق  عليها  تقوم  التي  القوانني  تفعيل 
املراقبة، لردع املقاولة واحليلولة دون خوضها يف إنتاج ما يرض باملستهلك، 
ثم احلد من الشطط يف استعامل السلطة ويف بيع املنتوجات املنتهية الصالحية، 
للتتبع.  فكل هذه املامرسات جيب أن تؤطرها قاعدة قانونية متينة وأجهزة 

فهناك العديد من املقاوالت غري خاضعة للمراقبة.

y  جيب عىل الدولة أن تشتغل عىل اجلانب القانوين، وأن حتدث دفرت حتمالت
أخالقي )ميثاق أخالقي صارم( يسهر عىل تنظيم مهنة املقاول. ويتعني عىل 
الدولة كذلك أن حتاول االشتغال عىل اجلانب األخالقي مع األطراف املعنية 
باملقاوالت )النقابات، البَّاطرونا(، حلث هؤالء عىل تأطري العمل املقاواليت 
والتكثيف من التكوينات املستمرة. فبواسطة هذه األخرية، يمكن أن مترر 
مع  عالقتهم  تتأطر  لكي  املؤسسات  هذه  عن  املسؤولني  إىل  القيم  رسائل 

املأجورين واملواطنني معًا بقدر من االحرتام. 

y  والرئيس الدور األسايس  يربز  واملقاولة،  املواطن  بني  العالقة  ما خيص  يف 
للدولة من خالل التكثيف من عملية التواصل مع املواطن، بتجنيد خمتلف 
املواطن  لتحسيس  اجلرائد(  اإلذاعات،  املغربية،  )التلفزة  اإلعالم  وسائل 
بأمهية هذه القيم، لكي نحصل يف األخري عىل املواطن الذي حيرتم املقاولة 

املغربية ويثمن عملها.

y .جيب اإلرساع يف عمليات التوعية والرقمنة واملراقبة اآلنية

y  التنافسية من  نوع  خلق  عرب  العامل  حتفيز  املقاوالت  أرباب  عىل  يتعني 
املرشوعة داخل املقاولة عىل مستوى الرتقي الوظيفي واإلنجاز، بمعنى أن 
وأن  العمل،  اإلنجاز يف  بدرجات  العامل  لدى  الربح  ترتبط مسألة حتقيق 
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ختصص جمموعة من التحفيزات للعامل لضامن اجلودة واملردود اجليد، الذي 
يعني أيضا نجاح املقاولة وتعزيز ثقة املواطن هبا.

y  الفرص وتكافؤ  النوع(  مساواة  ذلك  يف  )بام  واملساواة  املعاملة  قيم  تفعيل 
وقيمة  واإلنصات  واالعرتاف  والنزاهة  واملردودية  واإلنجاز  واملسؤولية 

العمل وااللتزام...إلخ.

y  عوض الكفاءة  ملبدأ  واالنتصار  مناسبني  ومستخدمني  أجراء  توظيف 
الزبونية أو الوساطة.

y .حتفيز االبتكار واخللق، بام يمّكن من جتويد خدمات املقاولة ومنتوجاهتا

y .االستثامر يف التكوين املستمر لضامن تأهيل مستمر للعنرص البرشي

y .السداد الرضيبي واملايل من دون هترب

ومن بني التغريات التي ختص العامل واألجراء داخل املقاوالت، يؤكد املشاركون 
يف البحث عىل ما ييل:

y .اإلخالص يف العمل

y .تبني قيمة االلتزام والعمل عىل تطبيقها

y .االشتغال بحرفية

y .الرغبة يف تطوير الذات واملؤسسة

املنتظر من املواطن االلتزام بتعزيزها، يف عالقته مع املقاولة،  القيم  أما ما خيص 
فيشدد املشاركون عىل اجلوانب التالية:

y  تعزيز قيمة الثقة والتخلص من األفكار املسبقة، مثاًل: عدم ربط ما تقوم به 
املقاولة جتاه حميطها بالدعاية االنتخابية وبالنشاط السيايس عموما، وأحيانا 
بام هو تبشريي )حالة املقاوالت األجنبية ربام(، ألن ذلك يؤثر بشكل كبري 

عىل مؤرش الثقة بني املقاولة وحميطها االجتامعي.
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y  إىل املواطن  ينظر  أن  املقاولة، بحيث ال جيب  النظرة جتاه  تغيري  العمل عىل 
ينتج  اخلاص،  دوره  له  فاملقاول  واستغالليا.  رأسامليا  باعتباره  املقاول 
يكون  أن  عىل  وحيرص  السوق،  يف  ومكانته  وضعه  حتسني  عن  ويبحث 
منتوجه أكثر جاذبية يف السوق، وأهم من كل ذلك، يسهم يف خلق مناصب 

جديدة للشغل وحتريك عجلة االقتصاد. 

y  املقاوالت تقدمها  التي  املنتوجات  تثمني  خالل  من  املواطنة  قيمة  تعزيز 
الوطنية وضامن استمراريتها بدال من تفضيل املنتوج األجنبي.

y  عىل املواطن أن حيرتم فضاء املقاولة، بمعنى أن حيرص عىل املحافظة عليه
وعىل مجاليته ألنه فضاء للجميع.

y .املسامهة يف الدعاية للمقاولة الناجحة واجليدة

IV- القيم يف املقاولة بني التعزيز واإلضعاف: أمثلة ومناذج دالة

يشكل جمال املقاوالت فضاء خصبا لتضارب قيم خمتلفة ومتعارضة يف اآلن ذاته، 
تبعا لتعارض املصالح والرهانات، وتعدد الفاعلني يف امليدان. وإذا كانت السمة الغالبة 
يف سلوك كثري من املهنيني سعيهم احلثيث نحو حتقيق الربح واالستمرارية وتغليب قيم 
املنفعة الشخصية، فإن ذلك ال يقلل من حضور بعض القيم األخرى كالتضامن والتآزر 
واملساعدة. فعىل الرغم من الصورة التي يرسمها بعض املغاربة حول املقاولة باعتبارها 
مؤسسة مّتسمة باجلشع، تسجل الوقائع، التي حيتفظ هبا املشاركون يف البحث، حضور 
جمال  يف  للقيم  الواسع  الرتسيخ  نحو  تطلعاهتم  يعزز  ما  وذلك  بالتقدير.  جديرة  قيم 

املقاولة.

1 - مناذج دالة على تفعيل القيم يف املقاولة

فرغم  باملقاوالت.  القيم  تفعيل  بخصوص  تفاؤال  املشاركني  أغلب  يبدي 
عالقتها  يف  وتؤثر  املؤسسة  هذه  مسار  تعيق  وإكراهات  صعوبات  من  يسجلونه  ما 
باملرتفقني، فإهنم يقرون بوجود حاالت يربز فيها تفعيل جمموعة من القيم األساسية. 
أحيان  يف  يتميز  االقتصادية  واملؤسسات  املواطنني  بني  العالقات  أن  من  الرغم  وعىل 
كثرية برتاجع الثقة وبروز ممارسات ال تراعى فيها القيم، فإن أغلب املشاركني يعتقدون 
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أن التفعيل املؤسيس للقيم ممكن جدا، وال يتعارض مع هوية املقاولة. فإن كان اهلدف 
فإن  وجدة،  بنكي بمدينة  يرى  كام  االستمرارية،  وحتقيق  الربح  هو  للمقاولة  الرئيس 
ذلك ال يتعارض مع أهداف املجتمع. غري أنه ال ينبغي أن يتحقق إال مع تفعيل لقيم 
إىل رؤية مقاولة  فاملشاركون يطمحون  املصداقية والشفافية والثقة واالنتامء. وبالتايل، 
ختدم الصالح العام أثناء خدمتها ملصلحتها اخلاصة. وهذه العالقة التي جتمع املؤسسة 

بمحيطها ينبغي أن تتأسس عىل قيم بنّاءة.

لوضعيات  ونامذج  أمثلة  املرتفقني،  أو  املهنيني  من  سواء  املشاركون،  ويعدد 
يف  املثىل  القيم  من  جمموعة  حضور  فيها  برز  اخلاصة،  جتارهبم  خالل  من  عايشوها 
القيم  تعدد  االعتبار  بعني  آخذين  لبعضها  املحور  هذا  يف  نعرض  وسوف  املقاوالت. 

بحسب املؤسسات واملجاالت اجلغرافية التي شملتها الدراسة.

اجلنوبية  باجلهات  ومهنيون  مرتفقون  الحظه  مما  مستوحى  األول،  النموذج   -
لوحظ  حيث  والتضامن،  واملساعدة  التعاون،  قيم  املثال،  هذا  يف  وتتجسد  للمملكة، 
أن جمموعة من أرباب املقاوالت املحلية، يتضامنون مع بعض الفئات اهلشة من قبيل 
أو عند حلول بعض  املرض،  النظافة )Femmes de ménage(، يف حلظات  عامالت 
أو حالة  امرأة يف مقاولة ما، وجتد نفسها يف وضعية مرض  املناسبات. فعندما تشتغل 
فإن  أقارهبا،  ألحد  أو  هلا  بالنسبة  سواء  املستشفى،  يف  جراحية  عملية  إلجراء  احتياج 
رب املقاولة يتكلف بدفع النفقات، أو املساعدة بقدر من املال عىل األقل. واألمر نفسه، 
يظهر عندما تقبل إحداهن عىل تنظيم حفل زفاف ابنها أو ابنتها، حيث خيصص دعم 
أحيان  يف  كبرية  هدايا  تقديم  أو  العرس،  مصاريف  عىل  اإلعانة  بغية  املقاول  من  كبري 

أخرى.

- النموذج الثاين: يعرضه مشارك من جهة طنجة- تطوان-احلسيمة: ويربز يف 
سياقه ترسخ قيم االنضباط واملسؤولية. حيث يشري إىل أن االنضباط مهم داخل عدد 
كبري من املقاوالت املحلية، حيث الحظ من خالل جتربة مهنية له يف فندق فخم، أنه ال 
يتم التساهل مع التسيب وغياب االنضباط، إذ يفرض عىل املستخدمني احرتام الوقت 
الوقت  املستخدم  حيرتم  مل  فإذا  املحددة.  املهام  تنفيذ  يف  والرصامة  املسؤولية  وحتمل 
بالضبط ال يمكنه ولوج املؤسسة. وحتى إذا استطاع ذلك، يتم توبيخه عىل هذا التأخر 
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وعرض حالته عىل أحد املسؤولني يف إدارة املوارد البرشية املكلف بالعامل. ويف حالة 
ويشكل  للبعض  »مبهام  يبدو  ما  بقدر  السلوك،  وهذا  طرده.  يتم  السلوك،  هذا  تكرار 
نوعا من التسلط«، إال أنه يف الواقع، حسب املشارك، مهم من أجل ضامن استمرارية 

املقاولة.

يربز  وفيه  سال-القنيطرة:  الرباط-  بجهة  مقاول  يعرضه  الثالث:  النموذج   -
أمهية قيم االبتكار والتجديد يف حتسني جودة اخلدمات وتنافسية املؤسسة. ويبني يف هذا 
 ،»bébé shark« الصدد كيف تطورت أرباحه عندما قام بتسويق منتوج ألغنية أطفال
كانت مطلوبة من قبل املرتفقني. بعدها قام بتسويق منتج حلذاء أطفال حيمل صور تلك 
الرسوم املتحركة، فكانت هناك طلبات هائلة عىل املنتوج. حينها، بدأ يفهم الكثري حول 
منطق التسويق، الذي ال يقترص فقط عىل التحكم وضبط التقنيات يف جمال اإلعالميات، 

بل يتعلق بفهم الواقع وما حيبه الناس، وما هو منفتح عىل قيم الكونية.

- النموذج الرابع: يعرضه مقاول بجهة الدار البيضاء-سطات، ويربز فيه كيف 
والتنوع.  واالبتكار  والتجديد  التحفيز  وقيم  الدافعية  تعزيز  عىل  املنافسة  قيم  تعمل 
وخيلص من خالل جتربته اخلاصة إىل أن عامل املقاولة جمال رشس، حيث هناك من له 
البعيد.  املدى  عىل  السوق  عىل  وهييمن  املنافس  ليحارب  باخلسارة  يبيع  بأن  استعداد 
ويوضح كيف ولج سوق االستثامر يف جمال القهوة. فقد دخل يف البداية جمال صناعة 
إّباهنا من السباقني لالستثامر يف هذا  األكياس الكارتونية يف فرتة » زيرو ميكا«، وكان 
باخلسارة  ليبيعوا  االستعداد  كامل  هلم  ممن  السوق،  يف  متحكمني  واجه  لكنه  القطاع، 
من أجل إحلاق الرضر به. ورغم أن هذا املثال، يكشف عن غياب قيم املنافسة الرشيفة 
والشفافية واحرتام املنافس، إال أنه يكشف، من جهة أخرى، عن واقع ملتبس يفرض 
تشبع الفرد بقيم التحدي واملثابرة. لقد أوضح كيف استطاع أن يتجاوز هذه املعيقات 
ويبتكر حلوال، قادته ليغري قطاع اهتاممه كليا. وهو ما مكنه من اخلروج بأقل اخلسائر 
ودخوله سوق التصدير واالسترياد، بعدما ركز عىل استرياد مادة القهوة من دول خمتلفة 
عرب العامل، بعدها دخل إىل سوق املطاعم فحقق بذلك نجاحا مبهرا. لقد منحته فرص 

التنافس والرصاع قدرة عىل التجاوز وعىل االبتكار والتجديد.
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البنكي بجهة سوس-ماسة، ويف  املجال  فاعلة يف  النموذج اخلامس: تعرضه   -
التي تشتغل فيها يف تعزيز قيم تقدير  البنكية  املهنية كيف سامهت املؤسسة  إطاره تربز 
داخل  جتربة  من  املشاركة  مرت  فقد  الوظيفي.  والرضا  والتحفيز  واإلنصات،  اآلخر، 
املجال البنكي، عرب إرساء وتفعيل خاليا اإلنصات للعاملني يف البنك. فبحكم ساعات 
العامل  بني  تقع  دائمة  مشاكل  من  عملها  يصاحب  ما  مع  املرهقة،  اليومية  العمل 
لدى  وقوت  التقدير«،  »قيمة  تعزيز  يف  هاته،  اإلنصات  خاليا  سامهت  فقد  والزبون، 
املستخدم الشعور باالنتامء للمؤسسة )البنك(، ويف نفس الوقت عززت قيمة االهتامم 
التي يواجهها املستخدم، والتي تعيق  باملرتفق عن طريق دراسة املشاكل والصعوبات 
جتويد اخلدمات املقدمة للزبون. وبالتايل، فإن مثل هذه املبادرات، قد سامهت يف حتقيق 
باآلخر.  واإلحساس  اجلودة«،  قيمة  الرضا/  »قيمة  اخلدمات  وجتويد  الوظيفي  الرضا 
بشكل  واملقاولة  بشكل خاص،  العاملني  مردودية  األخري  ارتفعت يف  لذلك،  ونتيجة 

عام.

- النموذج السادس: متثله جتربة مقاول يف قطاع البناء بجهة فاس - مكناس،وفيه 
يربز مثال تفعيل قيم املبادرة والتحفيز والتضامن والتواصل واملواطنة. فقد أخرب املشارك 
ينظم عىل صعيد  تقدم دعام ألي نشاط  باجلهة،  البناء  تنشط يف جمال  بأن هناك مقاولة 
عاملة مكناس، حيث قامت بتمويل أنشطة خمتلفة رياضية وثقافية وترفيهية. ويؤكد أن 
الدائم  استعدادهم  عليها،  املرشفون  يبدي  حيث  باالستمرارية،  يتميز  هذا  انخراطها 

لتقديم الدعم املايل والتقني الذي حتتاجه اجلهات املنظمة ملثل هذه األنشطة.

- النموذج السابع: متثله رئيسة تعاونية بمركز ملهاية بجهة فاس - مكناس: وفيه 
املقاولة  قامت  الشأن،  هذا  يف  واإلدماج.  والتضامن  واملبادرة  املواطنة  قيم  تفعيل  يربز 
تعلم  من  النساء  متكني  مثال:  منها  املواطنة،  املبادرات  من  بالعديد  إليها  تنتسب  التي 
التقليدية  النسائية  واحلرف  املهارات  من  العديد  تعليم  األمية(،  )حمو  والكتابة  القراءة 
)اخلياطة، العقيق، تصميم األزياء، احلالقة، ورشات للطبخ واحللويات...(، باإلضافة 
آفاقا  املبادرات  إىل متكينهن من جمال اإلعالميات وروض لألطفال. وقد فتحت هذه 

كثرية أمام الشباب املنقطع عن الدراسة.
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حاالت  وجود  إىل  املشاركون  ينبه  عرضها،  جرى  التي  النامذج  عىل  وعالوة 
ووضعيات كثرية يربز فيها تفعيل القيم باملقاوالت، حتى وإن كانت حمدودة. ومنها ما 

يرتبط بــ:

y املساعدات التي تقدمها بعض املقاوالت لفائدة الفئات االجتامعية اهلشة؛

y  كثرية مناسبات  يف  فقرية  اجتامعية  لفئات  موجهة  مشاريع  يف  االنخراط 
باإلضافة إىل املبادرات اإلحسانية خالل األعياد واملناسبات؛

y التساهل يف عملية أداء الزبون/ املستهلك لسعر اخلدمة أو السلعة؛

y  تثمني قيم املجازفة واملغامرة واحللم/الشغف يف خلق املقاوالت بام سيكون
التنافسية، وقيمة  قيمة  )تعزيز  األعامل  مناخ  إجيابية عىل  انعكاسات  له من 

العمل(.

2 - مناذج دالة على ضعف تفعيل القيم يف املقاولة

القيم  لتفعيل  واضحة  حاالت  تربز  الذكر  السالفة  والنامذج  األمثلة  كانت  إذا   
املرتفقني منهم،  خاصة  املشاركني،  املقابل، مل خيف أغلب  فإنه يف اجلانب  باملقاوالت، 
عدم رضاهم عن أوضاع كثرية يظهر فيها فشل تفعيل القيم، بام يؤثر بشكل سلبي عىل 
املقاولة وعىل عالقتها باملرتفق. يف هذا الصدد، يستحرض بعضهم أمثلة ونامذج دالة عىل 
القيم  أكثر  ومن  االقتصادية.  املؤسسات  من  عدد  يف  ترسيخها  وضعف  القيم  تراجع 

تراجعا يف هذا الصدد، نورد ما ييل:

يتجىل ذلك يف متلص كثري من املقاوالت من  تراجع الثقة بني املقاولة والدولة: 
من  وحيد  كذلك،  واملسؤولية  الواجب  قيم  من  يضعف  مما  الرضيبية،  الواجبات  أداء 

مسامهة املقاوالت يف التنمية االقتصادية.

سواء  املعامالت  يف  الشفافية  تراجع  يف  ذلك  يتجىل  املصداقية:  قيمة  حمدودية 
من  فالكثري  واملستخدمني.  العمل  رب  بني  أو  السوق،  مع  أو  الزبون  مع  العالقة  يف 
املعامالت تشوهبا خروقات؛ ويضاف إىل ذلك، أن كثريا من اخلدمات أو املنتوجات ال 
تتطابق مواصفاهتا مع ما هو حمدد يف الصور أو التصاميم أو الوعود واملقتضيات املتفق 

حوهلا بني املقاولة واملرتفق )حاالت مقاوالت البناء(.
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تفعيل ضعيف لقيمة احلق: حيث لوحظ عىل ضوء جتارب املستخدمني أن عددا 
منهم يشتغل من دون تغطية صحية ويف وضعية غري قانونية )النوار Noir(. فمن جراء 
احلامية  يف  حقه  من  املستخدم  حيرم  القانونية،  بالتزاماهتم  العمل  أرباب  بعض  إخالل 

االجتامعية. 

آراء  تكشف  بالكرامة:  والتحسيس  والتقدير  االعرتاف  قيم  تفعيل  ضعف 
املقاولة  خدمة  سبيل  يف  منهم  الكثري  طرف  من  املبذولة  املجهودات  أن  املستخدمني 
أي  ينجم عنه  العمل وال  باعرتاف رب  يقابل  تنافسيتها وجتويد خدماهتا، ال  وحتسني 
تقدير، وأن أي تقصري من قبل املستخدم غالبا ما يقابل بتوبيخ أو طرد، من دون تقدير 

ملا قدمه من خدمات سابقة للمؤسسة.

ضعف قيمة التحفيز: بقدر ما حيرص أرباب العمل عىل حتقيق أرباح شخصية، 
فإهنم ال يولون أي أمهية ملا جيب أن حيققه املستخدم. فمعظم أرباب املقاوالت يغّلبون 
األرباح الشخصية واألهداف اخلاصة عىل األهداف اجلامعية. لذلك، فإن عددا قليال 
خدمات  إسداء  أو  مالية  تعويضات  ختصيص  طريق  عن  املستخدمني  حيفز  من  منهم 

ملصلحة املستخدمني.

العالقات  تتحكم  حيث  الزبونية:  العالقات  هيمنة  مقابل  يف  الشفافية  تراجع 
القرابية والزبونية يف معامالت املقاولة، سواء ما يتعلق بالتشغيل أو بتقديم اخلدمة. مما 
يساهم يف تراجع قيم املساواة واإلنصاف والكفاءة. فليس هناك تعميم إلعالنات فرص 
املقاوالت،  من  كثري  يف  الشباب  املواطنني  مع  ومشاركتها  العروض  وطلبات  الشغل 
وغالبيتها تعرف غياب قيم النزاهة والشفافية يف الرشوط. وكثري منها يتم يف رسية تامة 

وال خيضع لرشوط التنافس.

تفعيل حمدود لقيم املحافظة عىل البيئة: حيث تغيب يف برامج أغلب املقاوالت 
ختصص  من  املؤسسات  من  وقليل  البيئة،  عىل  للمحافظة  موجهة  ومشاريع  مبادرات 
محالت حتسيسية مرتبطة هبذا اجلانب. كام أن كثريا من املؤسسات الصناعية ال تأبه ملا 

يمكن أن تلحقه أنشطتها من رضر عىل البيئة واملحيط احليوي.
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تراجع قيم اهلوية والتكيف مع اخلصوصيات املحلية: حترص كثري من املقاوالت 
عىل تغليب قيم الربح يف اخلدمات واملنتوجات املقدمة للزبون/ املرتفق، ونادرا ما تأخذ 

يف احلسبان مدى مالءمة املنتوج خلصوصيات املجتمع وثقافته املحلية.

من  جمموعة  املرتفقون  يسجل  والنامذج،  األمثلة  هذه  تربزه  ما  عىل  وعالوة 
احلاالت الدالة عىل فشل تفعيل القيم باملقاوالت، منها عىل وجه اخلصوص:

y .بعض املقاوالت جترب الزبون عىل دفع ثمن املنتوج قبل إحضاره

y .تنعدم اجلودة أحيانا يف املنتوج املقدم

y .استغالل جهل الزبون/ املستهلك بقيمة بعض املنتوجات ومضاعفة الثمن

y .التمييز بني املواطنني من خالل نوع اخلدمة املقدمة ورسعة تقديمها

y .سلوك التجاهل والالمباالة وعدم االهتامم بمصالح املواطنني

y  يامرس بعضهم  جتد  )قد  املقاوالت  يف  املستخدمني  بعض  أوضاع  هشاشة 
عدة مهام حتت وطأة اخلوف من امُلشِغل(.

y  احرتام املسؤولية، وعدم  غياب  بااللتزام،  إخالل  املهنية،  األخالق  غياب 
الوقت.

y  حساب وعىل  املقاولة  لصالح  ممكن  ربح  أقىص  أجل  من  العامل  استغالل 
صحتهم وراحتهم النفسية.

y  تراجع قيمة الصدق وبروز الكذب يف املعامالت التجارية، مما خيلق معيقات
وممارسات مضادة حتول دون تعزيز القيم.

y  غياب التقدير واالحرتام: ويتجىل يف تعرض العامل واملستخدمني إىل اإلهانة
من قبل بعض أصحاب املقاوالت.

 إن تفعيل القيم أو فشل تفعيلها يظل مرتبطا بنوع املقاولة )عمومية أو خاصة(، 
لذلك، فإن قيام كثرية جيري تفعيلها برصامة داخل املؤسسات اخلاصة، وتنعدم أو تكاد 
يف املقاولة العمومية كام يربز ذلك املشاركون، من مهنيني ومرتفقني، من خالل مقارنتهم 

بني النموذجني معا.
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جماال البحث: مراكش-آسفي/سوس-ماسة
مقارنة بني املؤسسة العمومية واخلاصة عىل صعيد التفعيل القيمي

بالنسبة للمقاولة العمومية، يعتربها املواطن مقاولة ال تتميز باحلكامة والنجاعة نظرا لضعف قيم 
باملاء والكهرباء يف  املكلفة  املحاسبة واملراقبة والتتبع، ويقدم بعض املشاركني، مثال للمؤسسات 
املقاولة  بينام  نجاحا.  أقل  جتارب  فهي  العمومي،  احلرضي  النقل  رشكات  وسابقا  املدن،  بعض 
اخلاصة تتميز بالتنافسية من الناحية املادية ومن ناحية العمل، كام تتميز باالبتكار. ويعود السبب يف 

ذلك إىل وجود أنظمة احلكامة والتحفيز والتكوين املستمر.

إن اختالف تفعيل القيم بني املقاوالت العمومية واخلاصة، راجع، باألساس، 
إىل طبيعة التحديات التي تواجه كل واحدة منها. والتي تقتيض وعي كل األطراف هبا 

بغية العمل عىل جتاوزها. فكيف يمكن ذلك؟ وما هي أبرز تلك التحديات؟

V- التفعيل القيمي باملقاولة: إكراهات وحتديات

التي  الكربى  بالتحديات  عميق  وعي  عن  للمشاركني  العام  التوجه  يكشف 
تواجهها املقاولة يف سبيل تعزيز القيم. ويعزو أغلبهم ذلك إىل التحوالت الكربى التي 
يعرفها االقتصاد العاملي وما يفرضه من حاجة للتجديد واالبتكار والرفع من القدرة 
التنافسية. وتوحي اآلراء املستقاة من خالل البحث الكيفي بمختلف جهات املغرب، 
متينة  قاعدة  فيها  يرون  التي  القيم  من  جمموعة  تفعيل  يف  املغاربة  لدى  متزايدة  برغبة 
لتطوير املقاولة وتأهيلها ملجاهبة التحديات التي تفرضها العوملة والتي أدخلت االقتصاد 
العاملي يف أزمات متعاقبة. وإلدراك خمتلف التحديات املشار إليها يف عالقة املقاوالت 
املغربية بموضوع تفعيل القيم مؤسساتيا، سوف نقف عند أبرزها، كام رصدها البحث 
مقاوالت عمومية  وإناثا،  )ذكورا  املشاركني  نظر خمتلف  الكيفي، من خالل وجهات 
وشبه عمومية وخاصة، مقاوالت كربى ومتوسطة وصغرى وتعاونيات، جمال قروي 

وجمال حرضي...الخ(.

1-  التحديات الداخلية، وتتمثل يف:

y  القوانني بتفعيل  ترتبط  والواجب:  احلق  قيم  بتفعيل  متصلة  حتديات 
املوكولة  واالختصاصات  املهام  حتدد  التي  الداخلية  والترشيعات 
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للمستخدمني، وحتدد حقوقهم وواجباهتم، وترسخ قيم التحفيز واملكافأة 
بعيدا عن استغالل العامل برواتب هزيلة.

y  حتديات ترتبط بقيم اجلودة واملبادرة واالستمرارية: تتجىل يف ضعف تأهيل
املقاولة يف ظل  استمرارية  القادرة عىل ضامن  والكفاءات  البرشي  العنرص 
التنافسية الشديدة. ويشكل هذا اجلانب جزء من العوائق التي تواجه املقاولة 
مرتبطة  حتديات  بذلك،  ويتصل  خدماهتا.  انتشار  عىل  قدرهتا  من  وحتد 
وهو  املقاوالت.  من  كبري  عدد  حتديث  وضعف  املستمر  التكوين  بضعف 
ما حيد من املبادرات الكفيلة بتجويد خدمات املقاولة والرفع من إنتاجيتها.

y  حتدي مرتبط بضعف قيمة التجديد: ويتمثل ذلك يف ضعف الوسائل التقنية
املستخدمة يف العمل لدى كثري من املقاوالت، حيث ما زال بعضها يستعمل 

وسائل عتيقة وحمدودة من حيث مسامهتها يف الرفع من اإلنتاج.

y  هيمنة يف  ذلك  ويتجىل  املقاولة:  وتسيري  تدبري  يف  التقليدية  القيم  هيمنة 
املقاولة، إذ مل تتخلص الكثري  العائلية والقرابية والزبونية داخل  العالقات 
من املؤسسات من تنامي العالقات والقيم التقليدية داخلها، وهو ما قد حيد 

من قدرهتا عىل ترسيخ قيم املساواة وتكافؤ الفرص والعقلنة والتحديث.

y  سيادة قيم الربح الرسيع وجتذر الغش واالحتيال يف بعض املقاوالت، وهذا
ما يعيق استمرارية املقاولة وقدرهتا عىل املنافسة وكسب ثقة الزبون/ املرتفق.

y  الفعالية والتنافسية: وهو أمر ناجم عن معاناة مقاوالت عديدة من نقص 
غياب االستقرار املايل ونقص املوارد، مما يعيق تطورها وحيد من فعاليتها يف 

التنمية االقتصادية، حمليا ووطنيا.

y  اليومي التطور  مواكبة  عىل  القدرة  عدم  عن  ذلك  ينجم  االنفتاح:  حتدي 
وغياب  متواضعة،  إمكانيات  ظل  يف  العمل  جماالت  بعض  يف  املتسارع 

حتفيزات حقيقة للمستخدمني.

y  والتنظيم االنضباط،  مثل  القيم  من  جمموعة  اعتامد  بمدى  املرتبط  التحدي 
اجليد، وحسن استثامر الوقت، واملكافئة بناء عىل الكفاءة واملجهود. وهذا 
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خدماهتا  وجتويد  املقاولة  حتديث  عرقلة  إىل  األمر،  واقع  يف  يؤدي،  األمر 
وتوسيع معامالهتا.

y  من كثري  ففي  البنّاءة:  واملنافسة  الفردانية  قيم  برتسيخ  املرتبط  التحدي 
املقاوالت، هييمن الرصاع )اهلّدام( بني الفاعلني وتتقوى سياسة » الدسائس« 
وإعاقة بعض املبادرات الفردية، التي من شأهنا تطوير املؤسسة. ففي معظم 
املستخدمني  بني  عداوات،  طابع  املقاوالت  داخل  املنافسة  تتخذ  احلال، 
للمؤسسة.  الكربى  الغايات  حتقيق  من  حتد  واملرؤوسني،  الرؤساء  بني  أو 

ويؤدي األمر يف أحيان كثرية إىل إضعاف قيم التضامن والتعاون.

2- التحديات اخلارجية، وتكمن يف:

y  ،الكربى الرشكات  هيمنة  أمام  املقاوالت  من  كبري  عدد  تنافسية  ضعف 
عىل  املغربية  املقاولة  قدرة  من  يضعف  األمر  وهذا  منها.  األجنبية  خاصة 
يف  فعاليتها  من  حيد  كام  معامالهتا،  أرقام  وتوسيع  جديدة  أسواق  اخرتاق 

السوق.

y  املقاوالت بعض  عن  املجتمع  حيملها  التي  السلبية  بالصورة  مرتبط  حتدي 
والتي تضعف الثقة بني املقاولة والزبناء/ املرتفقني، مما ينعكس عىل ترويج 
رأسامال  تشكل  املواطن  فثقة  تواجهها.  التي  العراقيل  من  ويزيد  منتوجها 

مهام لضامن استمرارية املقاولة.

y  حتدي مرتبط بضعف قيم التجديد واالبتكار: وهو ناجم يف بعض جوانبه
عن هيمنة البريوقراطية الصارمة التي حتد من قدرة الفاعل عىل صنع واختاد 
القرار. هذا األمر يؤدي إىل تعطيل خدمات املقاولة ونيلها رضا املرتفق. كام 

حيد من قدرهتا عىل تطوير خدماهتا.

y  املقاولة جمال  بلقنة  يف  تساهم  التي  الرقابة  آليات  بضعف  مرتبط  حتدي 
واملسامهة يف استمرار هشاشته، والتي يرجعها بعض املشاركني يف البحث 
والتزايد  االختالالت،  هذه  مثل  ملراقبة  املؤهلة  البرشية  املوارد  ضعف  إىل 

املهول لعدد املقاوالت خارج أي مراقبة أو تتبع من طرف الدولة.
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y  للتنافس األخالقية  بالقيم  كثريا  هتتم  ال  سوق  ظل  يف  االستمرارية  حتدي 
الرشيف وأداء الواجب املهني بضمري، وليس بالغش، لتطوير هوامش ربح 

إضافية بعد نيل املرشوع وما قد يتسبب فيه ذلك من أخطار عىل الغري. 

y  تعقد املساطر القانونية الذي يعد من أبرز العوائق أمام املقاوالت، حيث جيد
الكثري من املستثمرين أنفسهم أمام تعقيدات إدارية تثقل كاهلهم وحتد من 

مبادراهتم واختياراهتم االستثامرية.

y  حتدي مرتبط بضعف وتواضع مراقبة االحتكار، وهو ما يؤثر عىل تنافسية
وتنامي  املساواة  غياب  ظل  يف  السوق  ولوج  عىل  وقدرهتا  املقاوالت 

املعامالت التجارية غري املرشوعة.

y  القانونية املستجدات  بخصوص  املقاوالت  مع  املستمر  التواصل  ضعف 
اختالفها  عىل  املؤسسات  هذه  يف  الفاعلني  إرشاك  يف  وكذا  والتنظيمية، 
القوانني  صياغة  يف  كربى(  متوسطة،  صغرى،  مقاوالت  )تعاونيات، 

والربامج وتطويرها.

y  البحث بقطاع  تعنى  التي  واملؤسسات  املقاوالت  بني  التواصل  ضعف 
ومراكز  املقاوالت  بني  اجلسور  غياب  يالحظ  حيث  واالبتكار.  العلمي 
البحث العلمي، مما جيعل املقاولة تعيش يف جزر معزولة تعيق كل إمكانية 
عىل  املقاولة  قدرة  من  وحيد  والتجديد،  واالبتكار  اإلبداع  قيم  لتعزيز 

التنافسية ومواجهة خماطر السوق.

y  يف الفاعلني  خمتلف  وحتفيز  الرضيبية،  العدالة  قيمة  بتعزيز  مرتبط  حتدي 
واملتوسطة  الصغرى  املقاوالت  وضعية  وأخذ  املساواة،  قدم  عىل  القطاع 

بعني االعتبار، من أجل تأهيلها وتقوية قدراهتا ملواجهة تقلبات السوق.

y  حتدي مرتبط بنقص املعطيات حول املحيط املحيل للمقاولة، فهنالك نقص
يف هذا اجلانب، مما يتطلب توفري معلومات كافية حول املجال املحيل الذي 
تستثمر فيه املقاولة وأيضا دراسته حتى ال يكون معيقا، بل عىل العكس ينبغي 

فهمه جيدا ومعرفة الثقافة املحلية وكسب ثقة املجتمع املحيل يف املقاول.
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خالصة 

التي  االنتظارات  من  جمموعة  للقيم،  املؤسسايت  التفعيل  حول  البحث  رصد   
استحرضها مهنيو املقاوالت واملرتفقون عىل حد سواء، ومن أمهها:

- تعزيز قيم املراقبة واحلرص عىل جودة اخلدمات واملنتوجات املقدمة من طرف 
بالتزاماهتا.  والوفاء  والشفافية  بالصدق  املقاولة  للمرتفق، مع رضورة حتيل  املقاوالت 

فكثري من اخلدمات تفتقد هلذه القيم، مما يؤدي إىل تدين منسوب الثقة جتاه املقاولة.

من  للقيم،  احلسن  التطبيق  عىل  واحلرص  املقاوالت  عمل  ومواكبة  مراقبة   -
لعمل  موجهة  معايري  تشكل  أن  جيب  التي  األخالقية  واملواثيق  القوانني  تفعيل  خالل 

الفاعلني يف املقاوالت، سواء منهم الرؤساء أو املرؤوسني.

- إنجاح ورش إصالح املقاولة، وانخراط هذه األخرية يف تفعيل قيم االبتكار 
واإلبداع عرب توسيع استعامل الرقمنة، وتنويع جماالت االستثامر، خاصة يف القطاعات 
األكثر إقباال من طرف املرتفقني. فإبداع حلول جديدة وتنويع العرض من شأنه أن 
االقتصادية  التنمية  يف  واملسامهة  التنافسية  عىل  املغربية  املقاوالت  قدرة  من  يقوي 

ببالدنا.

ويف جانب متصل، يتعني عىل املقاولة تأهيل العنرص البرشي وتأطريه من خالل 
تعزيز تكوينه يف اجلوانب التقنية، وتعزيز القيم لديه، بام يمكنه من االنخراط يف إنجاح 

املبادرات التي تضعها املقاولة.

تدعيم  عرب  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  أوسع  بشكل  تنخرط  أن  للمقاولة  ينبغي   -
عرب  الشباب  مبادرات  وتثمني  املقاواليت،  املجال  يف  املواطنة  التوجهات  وتشجيع 
اإلسهام املادي واملعنوي يف إنجاحها. ألن من شأن ذلك، أن يساهم يف توسيع قاعدة 
االستثامر، ويؤدي إىل نمو االقتصاد الوطني وإدماج الشباب يف سوق الشغل. ويشكل 
تدعيم املبادرات املواطنة جتاه املناطق اهلشة، واالستثامر يف قطاعات تساعد عىل تنمية 
املناطق يف إطار توزيع جمايل عادل، مكسبا مهام يمكن أن خيفف من األعباء عىل  هذه 
الدولة، التي يمكنها يف هذا اإلطار، أن تساهم يف إنجاح مثل هذه املبادرات من خالل 
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منح امتيازات رضيبية. وبذلك، ستعمل عىل تعزيز قيم املبادرة والعمل احلر عرب إنشاء 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ودعمها مقابل انخراطها يف التشغيل بكيفية أكرب. وال 
يقترص تفعيل قيم املواطنة يف املقاولة عند هذا احلد، بل تشكل الشفافية يف أداء الرضيبة 

أهم وسيلة لتعزيز القيمة املشار إليها.

- ومن أجل تعزيز الثقة بني املقاولة واملواطن، يتعني عىل هذه املؤسسة تعزيز قيم 
املتدخلة من أجل تطوير اإلنتاج  االنفتاح عرب تفعيل قيمة اإلنصات جلميع األطراف 
يمكنها  التي  األخرى  املجتمعية  واملؤسسات  املرتفقون  ذلك  يف  بام  العمل،  ومناخ 
الصعوبة  من  سيكون  دوهنا  من  التي  العلمي  البحث  مؤسسات  أمهها  ومن  املسامهة، 
املعاهد  مع  التواصل  قيمة  تقوية  يمكن  الباب،  هذا  يف  وتأهيلها.  املقاولة  حتديث 
واجلامعات، من أجل ضامن تكوين مستمر وفعال للعنرص البرشي الذي يشكل عصب 

حياة املقاولة.

بعيدا  اجليد  والتدبري  العقالنية  قيم  تعزيز  مزيدا من  املقاولة  ويقتيض حتديث   -
عن هيمنة القنوات والعالقات التقليدية التي يمكن أن تؤثر عىل مردودية املقاولة. من 
هنا، يتعني عىل الفاعلني االقتصاديني االنتصار يف املستقبل لقيمة الكفاءة واالستحقاق 
املحسوبية  عىل  املعتمدة  السلبية  املامرسات  مع  والقطع  املقاولة،  وولوج  التشغيل  يف 

والرشوة واالستغناء عنها.

- إن مسامهة املقاولة يف التنمية ببالدنا، ال يستقيم إال بانخراطها الدائم يف تعزيز 
قيم العدالة االجتامعية. لذلك، ينبغي أن توجه مبادراهتا يف هذا االجتاه، عرب االنخراط 
تنميتها،  والعمل عىل  اهلامشية  اهلشة واملجاالت  الفئات  لفائدة  يف األعامل االجتامعية 
األمن  قيم  يعزز  أن  املسؤول  االنخراط  هذا  شأن  فمن  فقط.  الربح  عىل  الرهان  بدل 

ويوفر للمقاولة حميطا أنسب لالستثامر.

من  البيئة  عىل  املحافظة  وتعزيزها،  االجتامعية  العدالة  قيم  بمراعاة  ويرتبط   -
خالل احلفاظ عىل املحيط احليوي، لذلك، سيكون من غري املجدي الرهان عىل تعزيز 
قيم العدالة خارج مراعاة تقوية قيمة العدالة البيئية واملجالية. من هنا، يتعني أن توجه 
املقاوالت اهتاممها لالستثامر يف القطاعات التي ال ترض بالبيئة وأن تعزز من املبادرات 

الكفيلة باحلفاظ عىل البيئة وجعل هذه األخرية يف صلب اهتامماهتا. 
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بعني  املقاولة  تأخذ  مل  ما  جدوى  له  تكون  لن  االجتامعية،  العدالة  حتقيق  إن 
العدالة  بتطويرها يف سبيل حتقيق  والقيام  املستخدمني  االهتامم برشوط عمل  االعتبار 
والكرامة والرضا الوظيفي. فمام ال شك فيه، أن هذه القيم ستمثل مدخال مهام إلدماج 
لتقوية  املقاولة، كام ستشكل وسيلة  التي حتددها  الكربى  الغايات  املستخدم يف حتقيق 
االنتامء للمؤسسة وتعزيز اهلوية املهنية للمستخدمني، مما سيدفعهم لالنخراط الواسع 

يف تقوية مردودية املقاولة.

وارتباطا بذلك، يبدو من األنجع تعزيز قيم االستمرارية والتقدير والتحفيز الدائم 
الفاعلني يف املقاولة يف وضع األهداف والربامج،  للمستخدمني، من خالل إرشاك كل 
وأخذ مقرتحات املستخدمني، بدورهم، بعني االعتبار. فقد يؤدي ذلك إىل تعزيز التامسك 
الداخيل بني أفراد املؤسسة، ومواجهة بعض املعيقات املضادة لتفعيل القيم، مثل تغليب 

املصالح الشخصية، اإلقصاء، الطمع، اجلشع، االستغالل، الغش...إلخ.

جهة.  لكل  املحلية  واخلصوصية  اهلوية  االعتبار  بعني  تأخذ  مشاريع  وضع   -
ويف هذا اإلطار، يتعني دعم التعاونيات وتثمني عملها ومساعدهتا عىل ولوج األسواق 
الوطنية والدولية عرب تقديم مساعدات مادية وتقنية هلا، ومساعدهتا عىل تفعيل القيم، 
داخليا ويف عالقتها باملحيط اخلارجي. كام جيب العمل عىل تيسري اإلجراءات واملساطر 
الشباب  إدماج  يف  انخراطا  أكثر  أصبحت  التي  املؤسسات  هذه  مثل  بإنشاء  اخلاصة 

والنساء بشكل خاص يف سوق الشغل.



التفعيل املؤسسي للقيم: 
حالة الجمعية
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مقدمة

ملؤسسات  مطردا  تناميا  العرشين  القرن  من  األخري  العقد  منذ  املغرب  شهد   
املجتمع املدين، وانخراطا واسعا إلطارات مجعوية يف الشأن املحيل واملسامهة يف التنمية. 
ومل يقترص هذا احلضور عىل الوسط احلرضي بل توسع انتشارها ليشمل القرى واملراكز 
الصغرى. وقد صاحب هذا احلضور يف املشهد العام، اهتامم واسع بقضايا املرأة والبيئة 
والرتبية والرياضة واهلجرة واإلدماج وقضايا راهنية كثرية. مما جعل الدولة تنفتح عىل 
هذه اإلطارات املدنية وتعمل عىل تشجيعها، بوصفها رشيكا منخرطا يف إجياد احللول 

لكثري من املشاكل التي ظلت تواجه املجتمع املغريب.

وأمام هذا الرهان، ظلت اجلمعيات من أكثر املؤسسات النشيطة قيميا، عىل اعتبار 
أن املربر الرئيس لتأسيسها قائم عىل قيمة التطوع. بيد أنه عىل الرغم من انخراطها يف 
جتسيد القيم املوجهة ألنشطتها )التضحية والتعاون والتضامن واإليثار...الخ(، إال أن 
الديناميات التي عرفها املجتمع املغريب عموما، واحلقل اجلمعوي عىل وجه اخلصوص، 
وقيم  الكربى  وغاياهتا  اجلمعيات  أهداف  شملت  التغريات  من  سلسلة  أحدثت  قد 
الفاعلني فيها وتعدد رهاناهتم وتباينها يف كثري من األحيان. ومن الطبيعي أن ينعكس كل 
ذلك عىل منظومة القيم التي وجهت لزمن طويل عمل الفاعلني اجلمعويني، وخلقت 
لدهيم حتديات عميقة، واستدعت من املجتمع املدين والدولة ومؤسساهتا تضافر اجلهود 
لتخطي جمموعة من العقبات املعيقة لعمل اجلمعيات. كام فرضت عىل املواطن انخراطا 

اجيابيا يف تعزيز مبادرات املجتمع املدين التي من شأهنا اإلسهام يف التنمية املجتمعية.

انطالقا من هذه االعتبارات، متت مساءلة واقع التفعيل القيمي يف املامرسة اجلمعوية 
باملغرب، حيث مكن طرح املوضوع للنقاش من حتصيل جمموعة من املعطيات التي تزيح 
املعلوم واملتوقع يف العمل اجلمعوي، الكتشاف واقع قيمي جديد يف املامرسة اجلمعوية، 

ساهم يف بلورته فاعلون مجعويون ومواطنون منخرطون ورشكاء من املحيط املحيل.

 يف هذا التقرير، سنحاول الوقوف عند أهم التغريات التي طالت املجتمع املدين 
عىل املستوى القيمي، مسلطني الضوء بعد ذلك عىل مدى انخراط الفاعلني اجلمعويني 
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واملواطنني، كل من جهته، يف تفعيل القيم هبذه املؤسسات، ومسؤوليات كل األطراف 
باجلمعيات،  القيم  تفعيل  تعيق  التي  التحديات  أهم  عند  نتوقف  ثم  القيم،  تراجع  يف 
مستخلصني جمموعة من الدروس القيمية التي كشفت عنها جائحة كوفيد- 19 والتي 

يمكن أن يساهم تعزيزها يف جتاوز علل االشتغال يف هذا املجال. 

الواقع  تقييم  اجلمعوي:  املؤسساتي  القيمي  الرصيد   -I  
واستبيان التغيرات 

تنظيميا  املغريب،  اجلمعوي  العمل  طبعت  التي  القيمية  التغريات  أبرز  هي  ما   
وفكرا وممارسة؟

1 - التجربة اجلمعوية: تغيرات قيمية يف املسار واملمارسة

كان  تقليدية  سوسيوتنظيمية  لبنيات  قيميا  امتدادا  املغربية  اجلمعيات  متثل   
اليومية وإدارة  إليها لالضطالع بوظائف تدبري حاجيات احلياة  املجتمع املغريب يستند 
العالقات بني األفراد واجلامعات. وتعد مؤسسة »امجاعة« أبرز مرجع تنظيمي تستمد 
منه اجلمعيات رصيدها القيمي، بل إن منطق اشتغاهلا الزال ساريا بشكل أو بآخر يف 

العمل اجلمعوي رغم خضوعه ملقتضيات تنظيمية قانونية غري مسبوقة.

جتربة  امليداين  العمل  من  عقود  طوال  باملغرب  اجلمعوية  املامرسة  راكمت  وقد 
غنية جعلت الفاعل اجلمعوي حيظى بحضور اعتباري مهم جدا، سواء يف عالقته مع 
خمتلف الفاعلني العموميني أو يف عالقته باملجتمع. وقد مكنته هذه القيمة العملية من 
أن يكتسب، وباستحقاق، صفة الرشيك التنموي، ووضعا دستوريا متقدما، حيث نجد 

يف أكثر من فصل بالدستور اعرتافا متكررا بأمهيته كقوة اقرتاحية. 

وتشكل اجلمعيات، وربام أكثر من غريها، املؤسسة األكثر تفعيال ملجموعة من 
القيم، بل إن املامرسة اجلمعوية تقوم عىل أساس قيمي متمثل يف التطوع. لذلك يمكن 
اعتبار اجلمعية مثاال مؤسسيا قويا للسلوك القيمي اجلامعي، حيث يتحقق بمبادرة من 

مجاعة من األفراد يتقاسمون قيام معينة ويتفقون عىل شكل وكيفية تفعيلها. 

باملغرب  اجلمعوي  العمل  وسمت  التي  القيمية  التغريات  أبرز  حرص  ويمكن 
حسب ما جاء يف تفاعالت املشاركني، من خالل العنارص التالية:
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- تفعيل أكرب لقيمة االرشاك: والذي جيد جتسيده الواضح يف التمكني الترشيعي 
للجمعيات وأثره عىل تغري منطق وأشكال املامرسة اجلمعوية، التي عرفت تطورا نوعيا 
التنظيامت  متكني  يف  ذلك  ساهم  فقد  املجتمعي،  املحيط  تغريات  مع  تفاعال  باملغرب، 
وأشكال  منطق  من  غرّيت  عمومية  وآليات  وموارد  قانونية  إمكانيات  من  اجلمعوية 

اشتغاهلا...وكلها كان هلا تأثريها القيمي عىل أدائها. 

- تفعيل متزايد لقيمة التطوع: ويأخذ تعبريه القوي يف التزايد التنظيمي الكمي 
للجمعيات باملغرب، حيث شهد عددها اإلمجايل ارتفاعا ملحوظا يعكس دينامية احلياة 

اجلمعوية، ويكشف عن قيم موازية تعكس هذا اإلقبال املجتمعي عليها. 

- تفعيل قيمة املشاركة: فبعد بدايات احتكار املجال اإلداري املركزي لتواجد 
اجلمعيات، نجد أن هذا التوزيع قد عرف تغريا واقعيا بفضل التمكني القانوين املشار 
العمل اجلمعوي.  بأن هناك طلبا جماليا واضحا عىل  املدىل هبا  املعطيات  إليه. وتوحي 
وينم هذا التجيل املجايل املتنامي عن نوع من الوعي بأمهية الوسيط اجلمعوي، خاصة 
ببعض اجلهات املتميزة بشساعة جماهلا القروي. ويعرب عن ذلك أحد الفاعلني اجلمعويني 
بالقول: »إن أبرز تغري قيمي عرفته املامرسة اجلمعوية يبقى، أوال، هو حضورها املتنامي يف 
املجتمع املغريب. ففي جهتنا ال يوجد أي دوار يف املجال القروي دون مجعية حتمل اسمه؛ 
وثانيا، تزايد االقتناع املجتمعي بأمهيتها وفائدة االعتامد عليها كوسيلة لتحقيق حاجيات 
الساكنة أو تقديم مطالبهم لإلدارات املحلية]...[. لكن يف نفس الوقت نجدها تشتغل 
بشكل العقالين جيعل االعتبارات الشخصية تتقدم عىل الكفاءة والفعالية واالستحقاق 

لتويل املسؤوليات التنظيمية«.

- تصدر مساواة النوع االجتامعي: واملقصود به تعبري قيمي قوي عن تغري جمتمعي 
يف جمال االقتناع باملساواة بني اجلنسني، بتمكني املرأة املغربية من آلية تنظيمية تتيح هلا 
اقتحام الفضاء العام، وتويل تدبري حاجياهتا وتقرير مصريها، واملسامهة بكفاءهتا العلمية 
وجتربتها العملية يف تنمية جمتمعها تكامال مع ما يقوم به الرجل. ويف هذا الصدد، تقول 
العام،  الفضاء  لولوج  للمرأة  رضوري  مربر  بمثابة  اجلمعية  »أصبحت  فتيحة:  الطالبة 
النساء-خصوصا  أمام  تنعدم  اإلطار،  هذا  فبدون  قضاياه.  حول  رأهيا  عن  والتعبري 
بالوسط القروي-أية فرصة للمسامهة، ولو بالرأي، يف تدبري شؤون حميطها وجمتمعها«. 
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من  حققته  وما  جتارب  من  اجلمعيات  راكمته  ما  مع  التدخيل:  االنفتاح   -
إقباهلا عىل االشتغال يف جماالت غري مألوفة، كالتخصص  تنظيمية، يسجل  مكتسبات 
املحلية وتوفري متويالت  التنموية  املشاريع  النساء واألطفال واملسنني ومحل  يف حقوق 
أصبح  املغريب  اجلمعوي  الفاعل  أن  أي  التحتية.  والتجهيزات  للبنيات  ودولية  وطنية 
اليوم يشارك استشاريا وباملسؤولية واخلربة يف تدبري الشأن العام الوطني واملحيل. وبال 
النظرة  املبادرة الوطنية للتنمية البرشية مثاال جليا يف هذا اإلطار عن تغيري  شك، متثل 

للجمعيات عرب تفعيل قيم املشاركة والفعالية واملسؤولية...

الفعل اجلمعوي املغريب.  الثقة والتضامن كأقوى ما يتأسس عليه  وترتدد قيمتا 
لكن وحسب املشاركني، فقد تم تعويضهام بقيمتي املنفعة الشخصية والتنافس ملصلحة 
ويف  املشاركني.  تفاعالت  يف  متكررا  نصادفه  ما  وهذا  اجلامعة،  لصالح  وليس  األفراد 
تقديم  إىل  هادفة  اجتامعية  اجلمعية كمؤسسة  »أن  فاعل مجعوي إىل  يشري  الصدد،  هذا 
قيمية،  قد شهدت عدة حتوالت وتغريات  اإلنساين  البعد  ذات  واملساعدات  اخلدمات 
الربحية )احلصول  الغاية  إىل  اخلدماتية  اإلنسانية  الغاية  تغيري مسارها من  وعىل رأسها 

عىل الدعم العمومي(«. 

الذكر، يقر فاعلون مجعويون عىل أن عددا من  التغريات السالفة   وعالوة عىل 
القيم التي ميزت العمل اجلمعوي، لزمن طويل، قد تعرضت إىل التبخيس بفعل سيادة 
عوامل كثرية، منها اجلهل بميدان العمل اجلمعوي لدى عدد من املشتغلني فيه، وتداخل 
العمل السيايس مع العمل اجلمعوي، حيث تربز حاالت كثرية، عرب الرتاب الوطني، 

يتم فيها استعامل اجلمعيات ملامرسة »الفعل السيايس«. 

لقد سامهت مثل هذه املامرسات، يف فقدان الثقة يف بعض اجلمعيات، كام أبرز 
ذلك مشارك من مدينة مراكش، الذي كشف أن تراجع الكثري من القيم »مرّده بدرجة 
الكثري  تأسيس  وإىل  االنتخابية،  احلمالت  دعم  يف  اجلمعيات  بعض  انخراط  إىل  كبرية 
عمومية،  برامج  من  االستفادة  لغاية  تنامت  التي  االنتخابات،  فرتة  يف  اجلمعيات  من 
الكثري من  الباب. وهلذا نجد أن  الدراية يف هذا  وبدعم من فاعلني سياسيني من ذوي 
اجلمعيات]...[ موسمية تظهر فقط يف أوقات معينة. لذلك، يتعني الفصل بني العمل 

اجلمعوي والعمل السيايس ملا لذلك من أمهية قصوى عىل صعيد تفعيل القيم«.
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اجلمعوية  التنظيامت  شهدهتا  التي  القيمي  التغري  مظاهر  تعددت  لقد  عموما، 
بتعدد مصادرها، بني ما كان تدخال تنظيميا موجها، وما أفرزته املامرسة وراكمته من 
مكتسبات، واعرتضها من صعوبات. لقد كان لكل ذلك انعكاس واضح ومؤثر عىل 
والفئات  واملنخرطني،  األعضاء  لدى  قيمته  عىل  كام  اجلمعوي،  املؤسيس  األداء  نوع 

املستهدفة.

2 - واقع التعايش القيمي بني اجلمعية واملنخرطني 

أبانت اجلمعيات املغربية عن قدرات تنظيمية هامة يف تأدية األدوار املنوطة هبا، 
العمومية  املصالح  اعرتاف  بذلك  انتزعت  املحيل، حيث  التنموي  الدور  ومن ضمنها 
واملؤسسات الدولية املانحة. وتأيت هذه املكاسب الرمزية بعد جتارب عديدة ولسنوات 
متسارعة  بدينامية  مجعويا  واقعا  خلق  والذي  الفارق،  اجلمعوي  احلضور  من  متعددة 
الناحية  من  خاصة  املتدخلني،  خمتلف  بني  تدبريه  سؤال  طرحت  خمتلفة،  ورهانات 

القيمية. فبامذا خيتص العمل اجلمعوي، بمغرب اليوم، من الناحية القيمية؟ 

انطالقا من إمجاع املشاركني عىل أمهية دور املؤسسات اجلمعوية وقوة حضورها 
امليداين، وبعد عرض أهم التغريات القيمية التي طبعت الفعل اجلمعوي باملغرب، بدا 
مهام كذلك االنفتاح عىل أدائها من خالل واقع التفعيل القيمي الذي يؤطره. واملالحظة 
ذات  املشاركني  ترصحيات  جمموع  خالل  من  اخلصوص  هبذا  رصدها  تم  التي  العامة 
والتوجس  التشكيك  مع  الثقة،  عدم  نحو  قوي  توجه  بتسجيل  يتعلق  األول،  شقني، 
من بعض املبادرات اجلمعوية باعتبارها ختفي بالرضورة مصلحة ما ألصحاهبا تقىض 
أن هناك  منها؛ والثاين،  فئات مستهدفة  أهنا  بشكل غري رشعي عىل حساب من يظهر 
نوعا من التحفظ الواضح من الفاعل اجلمعوي-عضوا ومنخرطا- إزاء تدخل الفاعل 
السيايس يف جمال ممارساته، بحيث يعزو إىل ذلك كل الرتاجعات واالختالالت القيمية 
التي أصبحت تصم املامرسة اجلمعوية حتى فقدت أهم رأسامهلا، أال وهو ثقة املحيط 

هبا وبغاياهتا. 

ويعود ذلك، حسب فاعل مجعوي، إىل »]...[ استبدال القيم املبدئية التي كانت 
متيز هذا املجال )التضامن، التطوع...( بقيم ثقافة ›اهلمزة‹ واغتنام الفرص واملوارد«. 
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ويعزز رأي إحدى الفاعالت اجلمعويات املشاركات يف البحث فكرة التأثري 
»النجاح  أن  عىل  تؤكد  حيث  اجلمعوي،  العمل  قيم  عىل  السيايس  للعمل  السلبي 
والتنافس  الرصاع  عن  اجلمعوي  العمل  بفصل  رهني  للجمعية  والعميل  القيمي 

السيايس«. 

لقد أفىض هذا التامهي بني الفعلني اجلمعوي والسيايس حسب بعض املشاركات 
»إىل ظهور بعض املامرسات التي تتناقض يف الصميم مع أهم مبادئ العمل اجلمعوي 
بل  عنها،  املؤدى  اجلمعوية  األنشطة  عىل  اإلقبال  انترش  حيث  املجانية،  يف  املتمثل 
املتعلقة  الطبية  احلمالت  يف  ذلك  وحيصل  فقط.  عليها  واالقتصار  فيها  والتخصص 
املدريس  الدعم  أو  لألطفال،  الرتفيهية  األنشطة  أو  اخلتان،  محالت  أو  النظر،  بقياس 

بمقابل]...[، وذلك عىل حساب قيم التطوع والتضامن واملساعدة«.

القيم  باملؤسسة اجلمعوية جمموعة من  اخلاصة  املقابالت  املشاركون يف  واقرتح 
التي رصحوا أن واقع املامرسة اجلمعوية ومقتضيات التفعيل القيمي يتطلبها بشكل كبري 

يف أفق جتويد أداء اجلمعيات املغربية. ونعرض هذه القيم فيام ييل: 

- القيم-األم املقرتحة بالنسبة للجمعية:

اجلامعي  /العمل  التواصل   / املصداقية   / التضامن  /املواطنة/  االستقاللية  الثقة/  التطوع/ 
التقدير / نكران الذات / الغريية /املشاركة /االلتزام /املحاسبة/التسامح/ االعرتاف.

أن  إىل  املشاركون  أشار  فقد  القيم -األم:  املعربة عن  العميقة  للقيم  وبالنسبة   -
من شأن تفعيل القيم -األم املقرتحة أن ينبثق عنه واقع مجعوي مالزم قيميا هلا. وتتمثل 
شبكة القيم املتفرعة أساسا عنها يف: العمل املتواصل/ التطوع/ االكتساب/ التجربة/ 
البحث/ التجويد/ املصداقية / حتقيق الغاية/ التفاهم/ الصدق/ الصداقة/ الثقة يف 
النفس/ النية/ التشاور/ الواجب/االنضباط/احلرية/ الثقة/ املبادرة/ الديمقراطية/ 
 / اإلبداع  اإلنصات/املساواة/التكيف/  املسؤولية/  الشفافية/  االبتكار/  النزاهة/ 
»املعقول/ اجلدية/ اجلودة/املصداقية/ احرتام اآلخر/ االنصاف/ العدل/ التعاون/ 

املنافسة/ االختالف/ تقدير الذات/التكافل والتعاون/التخليق/ والتقدير. 
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وقام اقرتاح املشاركني للقيم املذكورة عىل اعتبارات أساسية، حددها املشاركون 
يف اجلوانب التالية:

طلب  يف  اإلحلاح  يتم  لذلك  اجلمعوي،  العمل  ركائز  من  القيم  هذه  كون   -  
إقرارها وتفعيلها عىل املستوى املحيل، أوال، ثم الوطني، ثانيًا.

ما  وهو  الساكنة،  بني  مدين  تكافيل  نظام  نشأة  إىل  القيم  تلك  تفعيل  سيؤدي   -
سيقوي الروابط االجتامعية بني أفراد املجتمع.

- ألهنا ستساعد التنظيامت اجلمعوية عىل تطوير ممارساهتا وتنويعها موضوعيا 
وجماليا.

تدبري  يف  العمومي  الفاعل  جانب  إىل  يساهم  قيميا  فاعال  اجلمعية  ستجعل   -
الشأن العام.

- ألن تفعيل هذه القيم سيشكل أهم معامل النجاح يف العمل اجلمعوي.

- ألن حتقيقها سيؤدي إىل حتقيق مجيع األهداف األخرى والغايات التي رسمتها 
اجلمعية.

وبالنسبة ألنامط السلوك املتوقعة من تفعيل القيم املذكورة: فقد رصح املشاركون 
القيم سيعمل ال حمالة عىل خلق ثقافة وسلوكات أكثر مدنية وقبوال،  بأن تفعيل تلك 
االنعكاسات  بني  ومن  اليوم.  والوطني  املحيل  اجلمعوي  النسيج  حيتاجه  ما  وهذا 

السلوكية املتوقعة تم ذكر:

- تقوية منسوب ثقة املواطنني يف العمل اجلمعوي. 

- املسامهة يف ختليق املامرسة اجلمعوية وتقوية االلتزام بأصوهلا األخالقية. 

الفئات  حلاجيات  واالستجابة  اجلمعيات  ألهداف  الفعيل  التحقيق  إتاحة   -
املستهدفة.

- مشاركة الفاعل اجلمعوي يف حتقيق التنمية املحلية كقوة اقرتاحية ذات موارد 
برشية كفؤة.
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II- التفعيل القيمي باجلمعية

 من املعلوم أن واجب التفعيل القيمي، وضامن استدامته ومأسسته ال تنحرص 
مسؤوليته عىل اجلانب املؤسسايت فحسب، بل متتد إىل الفاعلني اجلمعويني، واملرتفقني 
القيمي؟  التفعيل  يف  اجلمعوي  الفاعل  يساهم  فكيف  املؤسسة.  حميط  من  والرشكاء 

وكيف ينخرط باقي الفاعلني يف هذا املرشوع اجلمعوي؟ 

1 - املساهمات القيمية للحركة اجلمعوية ودور الشركاء يف تفعيلها 

ال يمكن احلديث عن العمل اجلمعوي باملغرب بمعزل عن أساسه القيمي املتمثل 
يف رشطي الثقة والتطوع. فبدوهنام ينتفي وجوده ويتأثر أداءه. لذلك، فسؤال التفعيل 
القيمي اجلمعوي هو أساسا بحث يف واقع املامرسة اجلمعوية التي ليست مكتفية بذاهتا 

بقدر ما تتوقف عىل تدخل رشكاء آخرين من حميطها املبارش والواسع.

بخلفيات  مبدئيا  تتم  مبادرة  هي  اجلمعيات  تأسيس  أن  عىل  املشاركون  وجيمع 
قيمية، ويفرتض أهنا تستمر عمليا بنفس الدوافع. ويشمل هذا التفعيل اجلمعوي للقيم 

كذلك احرتام اخلصوصيات الثقافية واللغوية ألعضاء ومنخرطي اجلمعية. 

قيمة  تفعيل  املشاركون  بتفعيل واضح وقوي ذكر  أيضا  التي حتظى  القيم  ومن 
مساواة النوع. فحسب مشاركة مجعوية، » قضية النوع اإلجتامعي ال تطرح مشكال كبريا 
يف اجلمعيات. فهنا بوجدة لدينا عدة مجعيات تسريها وترتأسها النساء. فام حيدد الفرق 
وازن  حضور  للنساء  أن  نجد  لذلك،  اجلنس]...[.  وليس  الكفاءة  هو  األعضاء  بني 
ومشوب  بريء  غري  طلبا  يبقى  أحيانا،  لكنه  املدين،  املجتمع  مستوى  عىل  ومفضل  بل 
املرأة  توظيف  لغرض  تكون  نساء  تقودها  التي  اجلمعيات  من  كثريا  ألن  باالستغالل، 
الستقطاب  ثقافيا  واملقبولة  جمتمعيا  املمكنة  التواصلية  ولقدراهتا  االجتامعية  ملكانتها 
النساء وإقناعهن بدعم األهداف احلقيقية اخلفية للمرشوع اجلمعوي املعلن]...[. قليلة 

هي اجلمعيات التي ترتأسها نساء وتكون ذات مصداقية يف خدمة أهداف مرشوعها«.

ويف املجال القروي، يسجل جمموعة من املشاركني أن »هناك رىض نسبي لدى 
املواطن عن التفعيل القيمي ملؤسسة اجلمعية، حيث الزالت تساهم إىل حد ما يف حتقيق 
أهداف تنموية ثقافية واقتصادية واجتامعية، مثل املبادرات االجتامعية التضامنية خالل 



 293
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

بعض املناسبات االجتامعية والدينية]...[، والتضحية لتحقيق التنمية املحلية للساكنة، 
وفك العزلة عن املناطق املهمشة ومتكينها اقتصاديا بتشجيع وتطوير منتوجاهتا املحلية 

واملسامهة يف إعداد مشاريع تنموية وتوفري متويالت لتنفيذها حمليا«.

كام أشار جل املشاركني- وكثري منهم نساء- باملجال القروي دائام إىل »دور الوساطة 
الذي تلعبه اجلمعية بني املواطنني واملؤسسات األخرى، حيث تسهل هلم عملية الولوج إىل 
بعض اخلدمات املؤسساتية كاملستشفى، مثال، أو املدرسة، أو االستفادة من الدعم االجتامعي 

العمومي املخصص لبعض الفئات االجتامعية كاألرامل واألشخاص يف وضعية إعاقة«.

يتضح من خالل ما تم عرضه من شهادات أو ما تم اإلدالء به خالل خمتلف 
االقتناع  بدرجة  وثيق  بشكل  يرتبط  باملغرب  اجلمعوي  القيمي  التفعيل  أن  املقابالت 
القروي التزال  املجال  لتفعيله. ويبدو أن ساكنة  القيمي ألعضائه ومدى استعدادهم 

حتتفظ بتقدير أكرب لقيمة العمل اجلمعوي، ومسامهته يف التنمية املحلية. 

وتضمر أجوبة خمتلف املشاركني بتباين صفاهتم طلبا رصحيا لتستعيد املامرسات 
اجلمعوية اعتبارها القيمي، حيث يسود احلارض اجلمعوي نوعا من عدم الثقة املتزايد، 
ما يستلزم من الفاعلني اجلمعويني ورشكائهم املبادرة إىل اسرتجاع هذه الثقة التي بدوهنا 
سيفقد ليس فقط قيمته املجتمعية، بل وقبل ذلك صفته كفعل مجعوي، تالزم دوما مع 
محوالت قيمية ال تقبل تعطيل مفعوهلا وال توظيفها يف غري ما هو متعارف عليه ومنتظر 
من املجتمع. إن االعرتاف املجتمعي بالعمل اجلمعوي هو اعرتاف بقيمه كام هي مفعلة 

يف أدائه املؤسيس بني أعضائه، ومع غريهم من املنخرطني والرشكاء. 

2 - مسؤوليات الفاعل اجلمعوي واملواطنني يف عدم تفعيل القيم 

داخل  القيم  تفعيل  عدم  أو  تفعيل  يف  املشرتكة  املسؤولية  عىل  الـتأكيد  سبق 
املؤسسات بني اجلانب املؤسسايت ومكونات املحيط. غري أن االختالف قد يقوم حول 
تتعدد معها  قد  السلبي، كام  القيمي  لتربير سلوكه  التي يسوقها كل طرف  االدعاءات 
احلاالت واألمثلة التي يتم دفعها من باب اخلصام القيمي. وإذا كان مفيدا جدا التعرف 
عىل  العمل  هو  لنا  بالنسبة  األهم  فإن  الكاشفة،  الواقعية  املعطيات  هلذه  واإلنصات 
استخالص ما يتعني من تغريات لتحقيق تفعيل قيمي إجيايب يساهم يف حتسني وجتويد 

املامرسة اجلمعوية وأداء الفاعلني والرشكاء.
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املجال  يف  القيمي  التفعيل  عدم  من  كثرية  سياقات  عن  املشاركون  عرب  لقد   
بني  ذلك  يف  الرأي  وانقسم  تفعيلها-  حاالت  إحصائيا  تعدت  والتي   - اجلمعوي 
املسامهة املبارشة للفاعل اجلمعوي ومسؤولية حميط التدخل اجلمعوي. ومن املفيد عدم 
التوقف عند جمرد التشخيص السببي والوصفي لواقع عدم التفعيل القيمي؛ واستبيان 
حتقيق  من  سيمكن  بام  اجلمعوية  العالقة  أطراف  خمتلف  من  تنفيذها  الالزم  التغريات 

التفعيل القيمي املأمول من اجلميع.

احلاالت  املشاركون  أورد  اجلمعوية،  املؤسسات  يف  املفعلة  غري  للقيم  بالنسبة   
التالية:

y  الواقع أن  عىل  املشاركون  أكد  إذ  النوع:  مساواة  احرتام  قيمة  تفعيل  عدم 
أثبت بأن اللجوء للنساء-بشكل أكرب بالوسط القروي-هو فقط الستكامل 
النصاب القانوين للتأسيس أو املرشوط لالستفادة من دعم عمومي، وليس 
تنظيمية  مسؤوليات  غالبا  تتولني  أهنن  ذلك  عىل  والدليل  بكفاءهتن.  ايامنا 

شكلية وغري مؤثرة يف اختاذ القرار.

اجلمعية  تفعيل  أحيانا يف عدم  املحلية  القيم  مفعول  تأثري  إغفال  هنا عدم  وجيب 
لبعض القيم، »إذ يعاين العمل اجلمعوي، مثال، يف هذه املناطق اجلنوبية ومناطق اجلنوب 
الرشقي من مشكلة التواصل مع العنرص النسوي، بحكم أن املنطقة الزال يسودها منطق 
اهليمنة الذكورية، لذلك يصعب عىل النساء التواصل مع الرجال]...[. ما جيعل حضور 
املرأة كعضوة أو مسؤولة يظل حمتشام«. وهو ما تؤكده كذلك إحدى الفاعالت اجلمعويات 
بكلميم عندما تقول: »إن من أكرب املعيقات التي يعاين منه العمل اجلمعوي يف منطقتنا، 
لفهم  املرأة  أنه جيب تكوين  أعتقد  العام.  الفضاء  املساواة يف ولوج  املرأة من  عدم متكني 
التنمية  واستيعاب دورها داخل جمتمعها املحيل والوطني، مما سيتيح إدماجها يف سلسلة 
املحلية، وكذا يف العمل السيايس والعمل التطوعي يف مجعيات املجتمع املدين«. وهو نفس 
القروي ببعض مناطق سوس، وباألخص  بالوسط  النساء  واقع اإلقصاء الذي تصادفه 
يف بعض مجاعات إقليم تزنيت حيث تستثمر قيم التحريم الثقايف باسم الرشف وواجب 
املحافظة عليه وقيمة احلشمة، إلبعاد املرأة من العمل اجلمعوي، بل ملنع التحاقها بالفضاء 

العام ولو كان ذلك ألغراض إدارية شخصية أو حتى صحية أحيانا.



 295
الدراسة امليدانية الوطنية حول
 القيم وتفعيلها املؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى املغاربة - التقرير التركيبي ملعطيات البحث امليداني الكيفي

املحلية يف احليلولة دون تفعيل قيم مساواة  الثقافة  تأثري  لقد تردد كثريا موضوع 
النوع، وذلك يف العديد من املناطق القروية واجلبلية باملغرب. وإذا كان املجتمع املحيل 
بني  فرقا  يقيم  ال  وغريها،  البيضاء  والدار  ومكناس  ومراكش  وجدة  من  بكل  باملدن، 
كام  عديدة،  قروية  مناطق  يف  فإنه  اجلمعوي،  العمل  ممارسة  مستوى  عىل  واملرأة  الرجل 
هو حال املناطق القروية واجلبلية ألحواز مراكش وقرى قلعة الرساغنة، تتضاءل فرص 
اللوايت يلجن العمل  النساء  املساواة بني اجلنسني بفعل معيقات ثقافية تساهم يف وصم 
اجلمعوي بصفات تؤدي إىل اعرتاض انتامئهن اجلمعوي، وإلصاق نعوت قدحية هبن، كام 
يؤكد عىل ذلك مشاركون بمدينة مراكش. وال يقف األمر عند هذا احلد، ففي كثري من 
احلاالت، تعجز بعض اجلمعيات النسائية عىل االشتغال عىل كثري من املواضيع والظواهر 
التي  تلك  أو  النساء،  ضد  للعنف  املناهضة  النسوية  اجلمعيات  وباألخص  املجتمعية، 
تطالب بحقوق النساء يف اإلرث. حيث ينظر هلا، نظرة ازدراء، بوصفها تدافع عن قيم ال 
تتامشى مع الثقافة املحلية. لذلك، تنبه إحدى املشاركات- فاعلة مجعوية بمراكش- عىل 
أن » عدم مالءمة مرشوع مجعية ما مع ثقافة املنطقة املستهدفة يقلل من فرص نجاحه ويزيد 

من احتاملية فشله، وهو ما يفتح الباب أيضا أمام معارضة الناس له«.

y  مليالد األوىل  اللحظات  منذ  وتبدأ  واالستحقاق:  الكفاءة  قيم  تفعيل  عدم 
يتم  املديني  املجال  »يف  الصدد:  هذا  يف  مجعوي  فاعل  ويقول  اجلمعية. 
والصداقة،  الوالء  بحسابات  املسؤوليات  وتوزيع  باملكتب  العضوية  قبول 
وهبواجس صناعة األغلبية العددية، ولو كان ذلك مغلفا بالتصويت]...[. 
تشكل  حيث  القروي،  باملجال  حدة،  أكثر  وبشكل  الواقع،  نفس  وهو 
اعتبارات الرتاتبية االجتامعية واالقتصادية والديموغرافية املحلية، إضافة إىل 
اعتبار اجلنس، أهم مرجع حيتكم إليه يف تويل عضوية أو مسؤولية اجلمعية 
بإقليم طاطا، ولو أمام مرتشحني أخرين أكثر كفاءة علمية أو تقنية]...[. 
لكن بسبب صغر السن أو اجلنس أو الوضع االجتامعي العائيل املحيل...فلن 

يترشف بمجاورة مجعوية لألعيان«.

y  بالديمقراطية التحيل  عدم  ذلك يف  يتجىل  الديموقراطية:  قيم  تفعيل   عدم 
األحيان،  من  كثري  يف  يتم،  بحيث  للجمعيات،  املسرية  املكاتب  اختيار  يف 
اختيار األعضاء املسريين قبل انعقاد اجلمع العام التأسييس )باعتامد شبكات 
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العالقات، القرابة، املصالح، االنتامءات اجلغرافية...(، وهبذا الشكل تغيب 
املصداقية يف التسيري، ومن ثم، تتحول بعض السلوكيات إىل عوائق داخل 

اجلمعية.

y  اجلمعويني الفاعلني  أحد  رصح  حيث  القانون:  احرتام  قيمة  تفعيل  عدم 
بوجود »مجعيات ختدم مصاحلها الشخصية الربحية ضدا عىل القانون الذي 
يمنع ذلك، لدرجة أصبح معها احلديث اجلمعوي اليوم يرتدد كثريا حول 
الدعم  أخذ  يف  األساسية  غايتها  تتمثل  التي  العائلية«  »اجلمعيات  ظاهرة 

العمومي وإعادة توزيعه بني أعضائها«. 

تأسيس  »يف  آخر،  فاعل مجعوي  بالقانون، حسب  االلتزام  يتجىل عدم  كذلك، 
مجعيات باملجال القروي ضمن ما يعرف بـ›اجلمعيات الدواويرية‹. والقانون يقيض أن 
أن  قانوهنا األسايس  أهدافها ويوافق عىل  قانونا ويشارك اجلمعية  لكل شخص مؤهل 
ينخرط هبا. غري أن هذه املحددات القانونية ال جتد احرتاما وال تفعيال بالوسط القروي. 
االنخراط  أو  عضويتها  يقطنه  ال  من  عىل  متنع  الدوار  صعيد  عىل  املؤسسة  فاجلمعية 
فيها، ولو كان من دوار جماور. بل هذا بالضبط من يتم احلرص عىل إبعاده، فقد يكون 

»جاسوسا« ينقل أخبار الدوار خلارجه...وهذا خمالف للقانون«. 

y  أفاد أحد املشاركني »أن ظاهر الشفافية وااللتزام: حيث  غياب تفعيل قيم 
املبادرات املدنية مجعوي، وباطنها نوايا سياسية-حزبية. فأصبح هناك خلط 
كبري جدا بني ما هو مصالح سياسية، وما هو أهداف مجعوية مدنية خالصة. 
ثقتهم يف مؤسسة اجلمعية«.  املواطنني يفقدون  الذي جعل كثريا من  األمر 
أكثر عىل  تبدو  اجلمعويني،  الفاعلني  بعض  األمر، حسب  هذا  إن خطورة 
مستوى املقايضة، ضدا عىل القانون، بطلبات وملفات نيل الدعم العمومي 
املحيل. وحينها تظهر بوضوح أكرب هيمنة وتدخل السيايس يف سيادة القرار 

اجلمعوي، الذي يضطر إىل مسايرته لالستفادة من الدعم املايل أو العيني. 

قيم  تفعيل  عدم  من  أخرى  حاالت  عن  املشاركات  إحدى  عربت  حني  يف   
الشفافية بقوهلا: »لست راضية عن واقع التفعيل القيمي باجلمعية، ألن اكتشايف لغياب 
الشفافية واملصداقية جعلني ال أثق أبدا يف اجلمعيات. ففي إحدى اجلمعيات التي كنت 
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منخرطة فيها بوجدة، كنا ننظم خرجات وأنشطة مع تنظيم محالت طبية باملجان، لكن 
اتضح أهنا مل تكن تطوعية، بل كل يشء كان بثمنه. فقد كان الرئيس جيمع الدعم باسم 
النشاط اخلريي من املحسنني، مقاولني عقاريني وجتار]...[، ومل تكن  اجلمعية وطبيعة 
تستفيد منها اجلمعية أو حتى يف علم أعضائها وبموافقتهم، بل كانت لقضاء مصاحله 

واحتياجاته اخلاصة«.

y  حسب اجلمعوية،  املامرسة  أصبحت  واملحاسبة:  الثقة  قيم  تفعيل  عدم 
يف  الثقة  املجتمع  ففقد  املادية،  للجوانب  »طغيان  تعرف  املشاركني،  أحد 
اجلمعيات، حيث غاب التطوع وحرض التعويض املبالغ فيه ألعضائها عىل 

مهامهم]...[«. 

y  بالقرارات النزعة املركزية أو االستفراد  بطغيان  عدم تفعيل قيم املشاركة: 
مما  اجلمعية،  اسم  استمد  منها  التي  اجلامعة  روح  حساب  عىل  وتنفيذها 
قيمة  تقوم عليهام بشكل أسايس  التي  والتفاهم  قيم احلوار  تفعيل  أضعف 

املشاركة.

y  اجلمعيات من  الكثري  فشل  يعود  حيث  واالبتكار:  اجلدة  قيم  تفعيل  عدم 
موضوع  من  ومتكنها  درايتها  عدم  إىل  اجلمعوية  املشاريع  بعض  تدبري  يف 
املرشوع، وإىل عدم عرض مشاريعها عىل اخلرباء واملتمكنني من ذلك، ثم 
اليشء  اجلدة واالبتكار واملواطنة.  املشاريع عىل عنارص  توفر هذه  إىل عدم 
اجلمعيات  فعالية  من  وحيد  املرجوة،  األهداف  حتقيق  دون  حيول  الذي 

ومسامهتها يف التنمية املحلية.

y  عدم تفعيل قيم التآزر والتكافل واملواطنة: من بني القيم التي يتعني أن توجه
عمل اجلمعية جتاه املواطنني، نجد التطوع والعمل الالمرشوط واحلرص عىل 
تكوين املنخرطني وضامن تكوين مستمر هلم، باملوازاة مع ما جيب أن يقدمه 
من خدمات ومبادرات للمجتمع، مع العمل عىل ترسيخ جمموعة من القيم 

يف املجتمع والناشئة عىل اخلصوص، مثل قيم املواطنة والتكافل والتآزر.

y  يسجل األخرى:  املؤسسات  مع  والتواصل  التحسيس  قيم  تفعيل  ضعف 
اجلمعيات  بني  والتواصل  التحسيس  قيمتي  تراجعا يف حضور  املشاركون 
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والتوعوية  التحسيسية  احلمالت  ضعف  خالل  من  املؤسسايت  وحميطها 
التي تنخرط فيها اجلمعيات لفائدة املدارس واملؤسسات األخرى، اجلديرة 
داخل  توجهات  من  سائد  هو  ما  وعىل  القيم،  عىل  الناشئة  لرتبية  بذلك، 
مع  اجلمعوي،  العمل  عىل  أبنائهم  انفتاح  عىل  األرس  وحث  اجلمعيات، 
من  يمكنها  مما  وأدوارها،  ومهامها  اجلمعيات  أهداف  بمختلف  التعريف 

تعزيز عالقتها بمختلف هذه املؤسسات.

y  تراجع تفعيل قيم الوساطة: يسجل عدد من املشاركني تراجعا يف األنشطة
القضائية،  الوساطة  )مجعيات  القطاعات  مجيع  ويف  بالوساطة  الصلة  ذات 
عملها  من  جتود  أن  أكثر  عليها  يتعني  لذلك،  الطفولة...(.  محاية  مجعيات 
وأن يستفيد مجيع املواطنني من أنشطة وخدمات الوساطة اجلمعوية )مثاًل 
التعاون مع املواطنني فيام خيص احلصول عىل وثائق إدارية أو خدمات...
الخ(؛ وعىل املواطنني كذلك التطوع للعمل إىل جانب اجلمعية يف املسائل 

املتعلقة بالوساطة.

تقديم  تم  فقد  القيمي،  التفعيل  عدم  مظاهر  عرض  يف  تفصيلهم  مع  وموازاة 
الطرف  من  سواء  الزمة،  سلوكية  تغريات  اعتربت  التي  املقرتحات  من  جمموعة 
اجلمعوي أو من رشكائه يف حميط نشاطه، وذلك قصد اإلسهام عربها يف حتقق التفعيل 
القيمي املراد؛ وحتقيق استفادة املجتمع وخمتلف مؤسساته من آثاره الفضىل. ونورد، يف 

ما ييل، أهم هذه االنتظارات:

y  .رضورة عقلنة ودمقرطة الولوج التنظيمي للجمعيات، عضوية وانخراطا
فإذا تم تفعيل هذه القيمة التأسيسية ستكتسب ثقة املحيط، وهي أثمن قيمة 
وتنظيمية.  قانونية  بآليات  ومحايتها  استعادهتا  عىل  واحلرص  العمل  وجب 
ثقة  أن  ذلك  اجلمعوي،  العمل  اسمه  يشء  عن  للحديث  جمال  ال  فبدوهنا 
بعد  الوظيفي،  بوجودها  احلقيقي  االعرتاف  هو  اجلمعية  يف  املجتمع 

االعرتاف اإلداري بوجودها القانوين.

y  بذلك ألنه  السابق،  الرهان  لتحقيق  واملحاسبة  الشفافية  قيم  تفعيل  يتعني 
سيتحقق االنخراط الفعيل والفعال للمواطنني وبالتايل ثقتهم يف اجلمعية. 
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y  اجلمعوي العمل  يف  والشباب  النسوي  العنرص  إرشاك  متثيلية  تفعيل  جيب 
أو  القانوين،  البطالن  وفق حصص حمددة يف مستواها األدنى، حتت طائل 
عىل األقل احلرمان من االستفادة من الدعم العمومي والرشاكات، وما إىل 

ذلك.

y  مكونات خمتلف  بني  فعالة  وخارجية  داخلية  تواصلية  آليات  اعتامد  جيب 
عموم  مع  دورية  تواصلية  لقاءات  ثم  اجلمعوي،  التنظيم  ومستويات 
املواطنني، مع إرشاكهم يف صناعة القرارات ومتلك املشاريع التي تستهدفهم. 

y  عىل تضع  مجعيات  هناك  ألن  اجلمعوي:  العمل  يف  التخصص  عن  الدفاع 
هذا  من  حتقق  وال  مستحيل،  وهذا  األسايس،  قانوهنا  يف  هدفا   45 كاهلها 
اجلموح التنظيمي سوى هدف أو اثنني إن استطاعت. إن هذه املقاربة التي 
خصوصيات  يوافق  ما  إبداع  بدل  األساسية  القوانني  استنساخ  إىل  تعمد 
تنتهي إىل تقويض فعالية املامرسة اجلمعوية واحلد  وظروف سياق عملها، 

من نجاعتها.

y  وذلك اجلمعوي:  للعمل  دليل  يف  وواضحة  مسبقة  قواعد  إرساء  جيب 
الشخصية  والرصاعات  نفسها  اجلمعيات  بني  التنظيمية  اخلالفات  لتدبري 
لتوحيد  اجلمعيات  بني  التشبيك  ويتيح  بينهم،  التفاهم  يعزز  بام  لألعضاء، 
من  يمكن  بام  رشاكات،  عرب  لتتكامل  جهودها  وتوزيع  العملية  رؤيتها 

االستفادة من تنوع أنشطتها وتدخلها امليداين؛

y  اجلمعوي االنتامء  بني  الدائم  الفصل  اجلمعيات عىل  أعضاء  ينبغي حرص 
واالنتامء احلزيب: ألن تأثري اخللفيات السياسية )األحزاب( يمكن أن يوقف 
حياة اجلمعية، بل إن عدم تعطيل انتامءات من هذا القبيل يكون له مفعول 
التنافس  تتجاوز  مدنية  كمامرسة  اجلمعوي  العمل  مصداقية  عىل  سلبي 

السيايس لبلوغ السلطة؛

y  عىل الرشيك العمومي بمحيط اجلمعية التزام نفس املسافة واملعايري مع مجيع
بدل تعامله الذايت والتفاضيل يف دعم العمل اجلمعوي.  اجلمعيات املدنية، 
مثال،  بالرياضة  مهتام  أو  ما  سيايس  لون  من  اجلامعي  املسؤول  كان  فإذا 
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فسيقوم بدعم اجلمعيات التي توافق مرجعيته السياسية أو فقط اجلمعيات 
تكييف  عىل  اجلمعويني  الفاعلني  يضطر  الذي  األمر  بالرياضة.  هتتم  التي 
لضامن  واإلداري  اجلامعي  املسؤول  رغبة  مع  متاشيا  وأنشطتهم  أهدافهم 

االستفادة من الدعم العمومي والرشاكات.

مواجهات  اجلمعوي:  املؤسساتي  واألداء  القيمي  السلوك   -III

وحتديات قيمية

ممارسة  هو  اجلمعوي  العمل  أن  عىل  التأكيد  فقط  التذكري  باب  من  سيكون 
قيمية بامتياز، وبالتايل فكل عطب أو تعطيل قيمي قد يصيبها سيؤثر يف تقدير املحيط 
لقيمتها. وهو ما تم التفصيل فيه عىل لسان املشاركني يف سياق سابق. وتفاديا لذلك، 
غاية مهمة سعينا يف  اجلمعوي  العمل  التي تعرتض  القيمية  بالتحديات  الوعي  يمثل 
مع  املعتمدة  املقابالت  أنواع  خمتلف  عرب  وذلك  عنها،  أجوبة  توفري  إىل  البحث  هذا 

الفاعلني والرشكاء.

أدوات تدخله  أن يطور من  الفعل اجلمعوي أشواطا كبرية استطاع معها  قطع 
القرب  لقيم  يرمز  فأصبح  امليدانية.  حتركاته  وجماالت  هوامش  من  وينوع  ويوسع 
يطرح  ما  وهو  مبادراته،  وتنظيم  املجتمع  وتأطري  املبادرة  وروح  والنجاعة  واملشاركة 
عنها  مقنعة  أجوبة  بتوفري  ومطالبا  مدعوا  بات  التي  القيمية  التحديات  من  جمموعة 

لتجويد أدائه والتناسب مع األدوار واالنتظارات املخولة له.

اجلمعوي  العمل  يواجه  اإلطار،  هذا  يف  املشاركني  آراء  إليه  اجتهت  ملا  ووفقا 
جمموعة من الرهانات القيمية التي قد حتد من فعاليته حاال ومستقبال، والتي من شأن 
وعي الفاعل اجلمعوي ورشكائه هبا التمكن، بعد جتاوزها، من جعل املامرسة اجلمعوية 

متتزج بالتفعيل القيمي املطلوب. ومن أقوى هذه التحديات املذكورة:

y  األول يبقى  التحدي  فهذا  اجلمعوي:  العمل  يف  املجتمعية  الثقة  حتدي 
واألبرز ضمن الئحة التحديات املذكورة، بل وهو الرشط القيمي الذي ال 
معنى لباقي التحديات من دون توفره. فكام متت اإلشارة إليه سابقا وبشكل 
متكرر، فقد أضاعت بعض املامرسات اجلمعوية السلبية ثقة املواطنني يف كل 

ما هو مجعوي.
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y  حتدي اإللتزام بالتعاقد اجلمعوي: أي العمل املستمر ألعضاء اجلمعيات عىل
الوفاء بالتعهدات املعلنة أمام املنخرطني والرشكاء، وتقديم املصلحة العامة 

للمرشوع اجلمعوي عىل مصاحلهم اخلاصة، مادية كانت أم أيديولوجية.

y  القواعد بيد  الفصل  سلطة  بجعل  اجلمعوي:  القرار  استقاللية  حتدي 
اجلمعية  لتسخري  واإلغراءات  الضغوط  تأثريات  كل  ومقاومة  التنظيمية 
السياسية ضدا  املعارك  الزج هبا يف  لغري ما تأسست من أجله، وخصوصا 

عىل إرادة أعضائها أو بغري علمهم.

y  حتدي االستقرار واالستمرار التنظيميني: بتوفري مناخ عمل بقواعد واضحة
وعامة عىل اجلميع، وخايل ما أمكن من األسباب املنتجة للتوتر والنزاعات، 
اعتامد خطط  ثم  اجلمعية،  أهداف  املبادرة، وجعلها يف خدمة  بام حيفز عىل 
حتمل  عىل  التداول  وتفعيل  وقيمه  التنظيم  الستمرارية  اخللف  لتكوين 

وجتريب املسؤوليات.

y  حتدي اإلبداع والتنافس لتوفري موارد العمل الناجع: سواء كانت هذه املوارد
مادية أم برشية. ال وجود لعمل مجعوي بدون متويالت ملشاريعه وأنشطته 
التي تعترب صلة وصل باملستفيدين والرشكاء، وكذلك بدون استقطاب جيد 
للكفاءات البرشية التي من شأهنا تقديم القيمة اإلشعاعية املضافة للجمعية.

y  املربرة العوائق غري  ويشمل كل  املختص والرشيك:  املزاج اإلداري  حتدي 
التي تواجه تسلم وصل تأسيس اجلمعية لدى السلطات املحلية املختصة، 
أو احلصول عىل تراخيص بعض األنشطة أو استغالل بنيات مرافق عمومية 

رشيكة أو االستفادة من رشاكات ودعم عمومي.

y  والتقارب التعارف  كان  فمهام  اجلمعوي:  االنسجام  صناعة  حتدي 
التقدير بينهم واخلالف عند تنازع  والرابط العائيل، فنشوب االختالف يف 
أمرا  يظل  اجلمعوية  ممارستهم  بمناسبة  الشخصية  التنظيمية  الطموحات 
التامسك  ضامن  فرهان  لذلك،  تنظيمي.  فضاء  كل  يف  وطبيعيا  بل  واردا، 
دون  األهداف  حتقيق  من  بعدها  التمكن  قصد  األعضاء،  بني  التنظيمي 
عىل  الدائم  احلرص  وكذلك  باألولوية.  حيظى  أن  يستحق  حتدي  عراقيل، 
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أو  مساومات  دونه من  ما حيول  ومقاومة  االستقرار،  التوافق قصد ضامن 
ابتزازات.

y  حتدي التمثل املجتمعي للعمل اجلمعوي: »فكثري من الناس ما زالوا يرون
حتقيق  فقط  يستهدف  ووصويل  مسرتزق  مجعوي  منخرط  أو  عضو  كل  يف 

مصاحله اخلاصة«. 

y  التطورات مع  أنه  فاملالحظ  اجلمعوي:  البرشي  الرأسامل  تأهيل  حتدي 
مقاربات  عرفتها  التي  والتقنية  العلمية  واملستجدات  املحيط  عرفها  التي 
اجلمعوي  الفاعل  أن  نجد  اجلمعوي،  املدين  التطوع  جمال  يف  االشتغال 
باملغرب يفتقر هلذه األدوات املتطورة للعمل اجلمعوي؛ وأنه ما زال حبيس 
تكرار املامرسات الكالسيكية والتي ليست فقط حمدودة األثر، بل إهنا تفوت 
القطاع اخلاص  ثمينة لالستفادة من رشاكات ومتويالت من  اغتنام فرص 
الوطني، ودولية من مانحني حكوميني وغري حكوميني. لذلك، فاالهتامم 
ملحة  تنظيمية وعملية  اجلمعوية هي رضورة  األطر  تكوين  واالستثامر يف 
وجبت العناية هبا بشكل دوري ووفق اسرتاتيجية تشاركية يتقاسمها أكرب 
إيالء  مع  والوطني،  املحيل واجلهوي  اجلمعوي  النسيج  عدد من مكونات 

امتياز خاص جلمعيات املجال القروي. 

y  حتدي بعض القيم الثقافية املحلية التمييزية املامنعة للمامرسة اجلمعوية: فكام
التنبيه إليه يف سياق سابق، حتول بعض املعتقدات االجتامعية والثقافية  تم 
املحلية دون متكني بعض أعضاء املجتمع املحيل من االنخراط يف اجلمعيات، 

ونخص بالذكر هنا النساء والفتيات. 

هذه بعض التحديات ذات األولوية القيمية كام وردت يف النقاشات املستفيضة 
الكيفي. ويسجل عليها  البحث  للمشاركني وعرب ترصحياهتم ضمن خمتلف مقابالت 
حوله  اجتمع  الذي  القيمي  املتفق  لكن  املجالية.  اخلصوصيات  بعض  تأثري  حضور 
خمتلف  عرب  موحد  وشبه  داال  يبقى  وأسباهبام،  التفعيل  وعدم  التفعيل  يف  املشاركون، 

اجلهات باملغرب.
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خالصة

الفاعلني  من  كبري  عدد  مشاركة  من  املتحصلة  الكيفية  املعطيات  مكنت  لقد 
القيمية  املامرسة  لواقع  تقريبية  صورة  بناء  من  باملغرب  اجلمعوية  باحلركة  والفاعالت 
هبا، صورة تكاملت عنارصها بفضل التمثيل املعتمد ملواقع وصفات املشاركني وتنوع 
انتامءاهتم الرتابية. كل تلك التجارب املختلفة أغنت النقاش يف حماور املقابالت حول 

احلالة القيمية لألداء اجلمعوي باملغرب.

أو  اجلمعويني  طرف  من  سواء  النظر،  ووجهات  اآلراء  جممل  أفصحت  لقد 
القيم  منظومة  لتعزيز  امللحة  احلاجة  عن  اجلمعوي،  للعمل  املامرسني  غري  املواطنني 
هذا  تعرتي  ونقائص  مشاكل  عن  ذاته  اآلن  يف  وكشفت  اجلمعوي،  للعمل  املؤطرة 

اجلانب وحتول دون التفعيل اجلاد للقيم اجلمعوية. ويمكن اختزال هذه املشاكل يف:

التنظيمي للجمعيات ومهام املسؤولني داخل هذه اإلطارات: ذلك أن  اجلانب 
عدم احرتام القوانني املنظمة أو عدم جدواها يف كثري من احلاالت قد أدى إىل تراجع 
الفاعلني  وهنج  رصاعات  بروز  ذلك  فنجم عن  واملسؤولية.  واملصداقية  الشفافية  قيم 
ألشكال من املامرسات السلبية التي قوضت من أركان قيمة التنافس الرشيف. لقد كان 
تتحالف  إىل تكتالت ملجموعات  القوانني هبذه اإلطارات أن حتولت  نتائج خرق  من 
عىل أسس قرابية ودموية، أو تتحكم يف الوالءات واالنتامءات احلزبية، وأحيانا ختضع 

ملعايري القرب املجايل واالنتامء الرتايب.

أحدث  قد  داخليا،  عليها  املتفق  واملواثيق  القانون  تطبيق  مفعول  ضعف  إن 
انشقاقات وقّوى من بلقنة املشهد اجلمعوي، ما جعله، يف بعض احلاالت، لقمة سائغة 
الوجهاء... األعيان  املحليني/وبعض  املنتخبني  بعض  )خاصة  السيايس  الفاعل  يد  يف 

الخ.( الذي استغله يف حتقيق االستقطاب، وحتقيق مشاريع شخصية. وقد أفىض ذلك، 
إىل تقلص قيم االلتزام واحلق والواجب واالختالف والتنوع واإلنصاف ومساواة النوع.

اجلانب املرتبط بعالقة اجلمعيات باملواطنني: لقد سامهت االختالالت التنظيمية، 
وما يعرفه احلقل اجلمعوي من بلقنة، يف تبخيس العمل يف هذا املجال. وأدى ذلك إىل 
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تراجع منسوب الثقة يف اجلمعيات، حسب ما عرب عنه عدد كبري من املشاركني. ومن 
وجد  خاصة،  منافع  وبروز  والتضحية،  التطوع،  قيم  لرتاجع  أن  هنا،  بالذكر  اجلدير 
أصحاهبا يف الفضاء اجلمعوي سبيال لتحقيقها، أثر بالغ يف الصورة التي أصبح املواطن 
الكفاءة  وقيم  دائام  سلوكه  يتوافق  ال  شخصا  بوصفه  اجلمعوي  الفاعل  عن  حيملها 

واإللتزام والنزاهة.

ومع ذلك، فإن املشاركني، مجعويني ومرتفقني، ال خيفون ما لعزوف املواطن عن 
العمل اجلمعوي، كذلك، من أثر عىل غياب عدد من القيم أو تراجعها. فالصورة التي 
يروج هلا هذا األخري تزيد من إضعاف قيم االعرتاف وتقدير الغري. فرغم كل ما يعيشه 
والتآزر  التعاون  قيم  تعزيز  يف  هاما  دورا  يلعب  ظل  فقد  اختالالت،  من  امليدان  هذا 
واملساعدة واإلدماج والوساطة. وإذا كان املواطن ينشد عودة هذه القيم، كام أفصحت 
عن ذلك آراء اجلمعويني، فام عليه سوى االنفتاح أكثر عىل اجلمعيات واحرتام ما تقدمه 
يف  اإلطارات  هذه  بأمهية  والتوعية  والتحسيس  باالنخراط  وتعزيزها  خدمات،  من 

اإلسهام يف تنمية املجتمع.

أفرد  الداخيل. فلقد  القيم، ال تقترص عىل اجلانب  التي جتابه تفعيل  إن املشاكل 
املشاركون حيزا هاما، عرضوا يف إطاره، ما لبعض اإلدارات واملرافق من مسؤوليات 
يف تراجع القيم بالفضاء اجلمعوي. ويأيت يف مقدمة املعيقات، ما تعانيه اجلمعيات من 
أكرب  اجلوانب  هذه  وتظل  والتمويل.  األنشطة  وتنظيم  الترصيح  مستوى  عىل  مشاكل 

عائق أمام ترسيخ قيم التطوع والديموقراطية وتعزيز احلوار والتواصل البناء. 

وال يقترص التضييق عىل هذه اجلوانب، حيث إن العديد من اجلمعيات تواجه 
عدم  بدعوى  القضاء،  إىل  اللجوء  حد  تصل  لدرجة  )السكان(  املواطنني  طرف  من 
اجلمعية  وجتعل  املبادرات  حرية  من  حتد  التي  املحلية،  الثقافية  اخلصوصيات  احرتام 
رهينة لقناعات قد ال تتامشى مع كثري من القيم الكونية. وال أدل عىل ذلك، ما أفردته 
مشاركات )مجعويات( بمراكش ومكناس وتزنيت وغريها، من وقائع تكشف درجة 
التضييق عىل انخراط املرأة يف العمل اجلمعوي، خاصة باملجال القروي، من جراء ما 

توصم به بعضهن من أوصاف تعرضهن ألشكال خمتلفة من العنف الرمزي واملادي.
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املجتمع  جمال  يف  للقيم  املؤسسايت  التفعيل  بغية  املعيقات،  هذه  جتاوز  إن 
املدين، يفرض درجة من االنخراط الواسع ملختلف الفاعلني، بام يف ذلك املؤسسات 
األخرى، بدءا من املدرسة. من هنا، جرى التشديد عىل أنه من األمهية بمكان، جتسري 
اهلوة بني اجلمعيات وحميطها، عن طريق انخراط هذه األخرية يف تعزيز حضورها إىل 
قيم  من  يعزز  بام  التالميذ  لفائدة  وحتسيسية  توعوية  بأنشطة  والقيام  املدرسة،  جانب 
واملبادرة  الغري  وتقدير  الذات  واالعتامد عىل  والتضامن  والتطوع  واملواطنة  التواصل 

واالبتكار. 

وإدراكا من املشاركني ألمهية العالقة بني األرس واجلمعيات، ارتأى املشاركون، 
عىل اختالف خصائصهم وانتامءاهتم، أن حضور اجلمعية كصلة وصل بني أفراد األرسة 
وبني هذه األخرية والفضاء العام، من شأنه أن يقوي من خدماهتا ومن أمهيتها وجدواها 
املجتمعية. فأمام ما تعيشه األرس املغربية من تغريات قيمية عميقة، وما ينجم عن ذلك 
من بروز سلوكيات وممارسات غري مألوفة تعيق مسار العالقات بني اجلنسني، من جهة، 
يف  اجلمعيات  دور  يظل  التوترات،  درجة  من  وتزيد  أخرى،  جهة  من  األجيال،  وبني 

الوساطة واحلوار والتواصل وتذليل اخلالفات أمرا حممودا ومطلوبا. 

وبنفس الدرجة من األمهية، سيكون حريا باجلمعيات أن تعزز قنوات تواصلها 
أفكار  إيصال  سبيل  يف  تطور،  من  األخري  هذا  إليه  وصل  ما  واستثامر  اإلعالم،  مع 
اجلمعيات وأهدافها إىل املواطن وإقناعه بمشاريعها، فمن شأن ذلك توسيع قواعدها 

وقدرهتا عىل اإلقناع واالستقطاب. 





كوفيد 19: تجربة مجتمعية فارقة
 ودروس قيمية مغربية مستخلصة 
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مل يكن ممكنا إغفال أو استبعاد استقصاء رأي املشاركني يف الدراسة حول العرب 
القيمية التي استخلصها املغاربة من جتربة كوفيد 19. ويعود ذلك إىل أن هذه التجربة 
عىل  زد  املغريب.  املجتمع  يف  فقط  وليس  ككل  البرشية  تاريخ  يف  فارقة  كانت  الوبائية 
مستمرة  زالت  ما  واالقتصادية...  واالجتامعية  والنفسية  الصحية  تداعياهتا  أن  ذلك 
الفردي كام املجتمعي والدويل، وربام لشهور أخرى قادمة. ويعود أيضا  املستوى  عىل 
ألسباب ترتبط بطبيعة السؤال القيمي ذاته الذي يستفرس اجلوانب التي غالبا ما ال تثري 
االنتباه بفعل الذهول النفيس، أو ال حتظى باألولوية أمام هيمنة االنشغال االقتصادي 

والصحي واالجتامعي...

الدراسة، تقاسم املشاركون  التي متحورت حوهلا  الثامن  وباختالف املؤسسات 
إطارا  باعتباره  املغاربة،  حياة  يف  القيمي  البعد  أمهية  اجلائحة،  سياق  يف  استشعارهم، 
مرجعيا لتعايشهم االجتامعي، وفاعال عمليا يف إدارة متطلباهتم االجتامعية واالقتصادية 
والنفسية. وخالل مواجهتهم لتدابري احلجر الصحي اكتشفوا كذلك الرتاجعات القيمية 
التي باتت تؤطر عالقاهتم القرابية واالجتامعية دون علمهم أو قصد منهم كام رصحوا 
بذلك، وبرزت لدهيم، من جراء ذلك، احلاجة القوية الستعادهتا وتفعيلها يف حياهتم 

ككل وعىل مستوى األفراد واملؤسسات.

وعموما، يمكن اعتبار أن جمموعة القيم التي عرب عنها املشاركون كأبرز دروس 
املؤسسات.  بني  ومتكررة  متقاسمة  وردت  قد   19 كوفيد  وباء  زمن  من  استخلصوها 
كام احتفظ بعض هذه املؤسسات بخصوصياته سواء بفعل طبيعة عمل املؤسسة ذاهتا 
أو تأثرا بصفة املشاركة يف البحث كممثلني للمؤسسة أم مرتفقني، أو بحسب املجال 

اجلغرايف أو تبعا خلصائص السن واجلنس والنشاط املهني.

وسنكتفي يف ما سييل بتقديم املشرتك القيمي املعرب عنه هبذا اخلصوص بني مجيع 
املشاركني، مع إبراز ما يمثل خصوصية مؤسساتية ملفتة يف هذا الصدد.

وهكذا فقد أمجع املشاركون عىل أن املغاربة قد تعزز شعورهم أكثر بأمهية قيمتي 
التواصل والتضامن يف حياهتم، بدء من أفراد األرسة الواحدة واجلوار إىل غاية باقي أفراد 
بينهم من جفاء  يسود  كان  االحرتازية عام  الصحية  اإلجراءات  فقد كشفت  املجتمع. 
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إيقاع أنامط االستهالك  اليومي وضغط  املعيش  وتباعد بسبب االنشغال مع متطلبات 
عالقاهتم  بناء  إعادة  إىل  املنزيل  الصحي  باحلجر  االلتزام  اضطرهم  حيث  اجلديدة، 
وكذا  سابقا،  كان  مما  أطول  لوقت  املنزيل  االجتامع  وجعلهم  واالجتامعية،  القرابية 
خطورة الزحف الوبائي، يعززون التواصل بينهم. كام تم إدراك أمهية تعزيز التواصل 
العديد  أن  وبينت  هشاشتهام،  عن  كورونا  جائحة  كشفت  حيث  املجتمع،  يف  والثقة 
لإلشاعات  واستسلمت  خطورته،  وال  كوفيد19  مرض  وجود  تصدق  مل  الناس  من 
أطر  مهمة  أحيانا  صعب  الذي  األمر  للتداوي،  الشعبية  املعتقدات  ببعض  واالحتامء 
املجتمع  أفراد  بني  التواصل  قيمة  أمهية  أوضح  الذي  األمر  املحلية.  والسلطة  الصحة 
املقابالت اجلامعية والفردية،  املشاركون يف  إليه. وقد عرب عن ذلك  الشديدة  واحلاجة 
ثمنوا مجيعهم  واجلغرافية، حيث  االجتامعية  وانتامءاهتم  اختالف جنسهم وسنهم  عىل 
ما قدمه اإلعالم، خاصة العمومي منه، من خدمات تواصلية خالل فرتة جائحة كوفيد 
19. وأوىل خمتلف املشاركني يف البحث تقديرا خاصا النخراط املؤسسة اإلعالمية يف 

التحسيس والتوجيه. بل وقد مثلت حلظات اجلائحة، يف نظر املواطنني، حلظة مرشقة يف 
عمل اإلعالم جيدر التنويه هبا. كام انخرط فاعلو املجتمع املدين يف هذا العمل التواصيل 
التحسييس عىل املستوى املحيل وبمراعاة اخلصوصيات االجتامعية والثقافية املحلية، مما 
كان له أثره الفعال يف التوعية الوقائية، وتأكيد أمهية وفعالية هذا التواصل االجتامعي 

بني املؤسسات واملواطنني.

املؤسسات،  خمتلف  بني  مشرتكة  كقيمة  التضامني  الدرس  لتجليات  وبالنسبة 
تقديم ما يستطاع من مساعدات لألقارب واملحيط  املغاربة إىل  فقد تم تسجيل سعي 
أو  بالوباء،  إصابتهم  بسبب  أو  االقتصادية،  مواردهم  توقف  جراء  معهم  والتضامن 
تقوية  يف  التضامن  لقيمة  القصوى  األمهية  أكثر  تبدو  أن  يمكن  كام  لقريب.  فقداهنم 

التامسك االجتامعي. 

كام نجد هذا التضامن أيضا جمسدا يف ما أبداه األساتذة واإلداريون من جهود 
ومبادرات تكافلية مع تالمذهتم وذوهيم والطلبة يف إطار صيغة التعليم عن بعد، خاصة 
مع  حتى  أو  الصغرية،  األرسة  أفراد  بني  والتطوع  التضامن  حيث  القروي،  باملجال 
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األقرباء اآلخرين، واجلريان واألصدقاء لتدبري املتطلبات التقنية والبيداغوجية، وحتى 
املادية، لالنخراط يف نمط التعليم عن بعد.

لكن يف عالقة املقاولة باملواطن حدث أحيانا عكس ذلك وفق ما اجتهت إليه آراء 
املشاركني، حيث عمدت بعض املقاوالت إىل االستغناء عن بعض عامهلا ومستخدميها، 
احلرجة،  والصحية  االقتصادية  الفرتة  هذه  خالل  مأجورهيا  مؤازرة  عدم  واختارت 
بقوة. فكثري  املهني  التضامن  العامل واملستخدمني حرض  العالقة بني  بينام عىل مستوى 
منهم قام بمهام زميله يف املؤسسة أثناء تعرضه لإلصابة أو املخالطة، وكذلك األمر يف 

املؤسسات اإلدارية.

املرتبط  الدرس  أمهية  عن  املشاركون  عرب  فقد  املغربية،  األرسة  خيص  ما  ويف 
برتاجع قيم احلوار مقابل توسع العنف بمختلف أشكاله. وحصل ذلك جراء االحتكاك 
املتواصل طوال اليوم بني أفراد األرسة داخل فضاء البيت الواحد، سواء بني الزوجني، 
أم بينهم وأبناءهم، وأدى ذلك إىل بروز عدة توترات تفاعلية ونوع من الفتور يف احلياة 
احلوار  وتعزيز  التسامح  قيم  عىل  بالرتبية  أكثر  االهتامم  إىل  يدعو  ما  وهو  الزوجية. 
الدائم بني األفراد، خاصة يف اللحظات احلرجة. وقد تقوى، يف مقابل ذلك، التواصل 

االفرتايض مع العامل اخلارجي عىل حساب احلميمية األرسية. 

االدخار  قيمة  أمهية  إبراز  يف  اجلائحة  مسامهة  عىل  املشاركون  اتفق  كذلك 
املتوقعة  غري  الزمن  تقلبات  لبعض  استعدادا  استباقي  كسلوك  املغاربة  عند  املعروفة 
وتفاديا النعكاساهتا غري السارة. فقد عانت أرس كثرية من نفاذ مؤونتها، وتوقف بعض 
معيليها عن العمل، مما هدد متاسكها واالستقرار النفيس ألفرادها. كام جيب أن ختصص 
املقاوالت، مثلام تعمل بذلك الدولة، ميزانية أو احتياطا ماليا خاصا ملواجهة األزمات 
ملواجهة  كذلك،  املنطق  هذا  وفق  تشتغل  أن  املقاولة  عىل  يتعني  وهلذا  املرتقبة.  غري 
األرضار التي قد تنجم عن هذه األزمات غري املرتقبة، والتي ال تستطيع املقاولة التنبؤ 

هبا، وجائحة كورونا خري دليل عىل ذلك. 

وتؤكد هذه الوضعيات احلاجة امللحة إىل تعزيز قيم احلامية االجتامعية ورضورة 
هنج سياسات عمومية تأخذ بعني االعتبار ختفيف األعباء عن األرسة يف جمال احلامية 
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االجتامعية لألفراد. فرغم أمهية ما وفرته املؤسسات الصحية، فقد جتاوز الوضع أحيانا 
إمكانياهتا البرشية وطاقتها االستيعابية.

كام أبدت وأبانت األرس املغربية عن انخراط قوي يف دعم املجهودات الصحية 
الوقائية، وتفعيل قيم املواطنة وااللتزام واملسؤولية يف ضبط أفرادها للتقيد بالتوجيهات 
السلطات  بمجهودات  االعرتاف  وبقيم  االجتامعي،  التباعد  ومتطلبات  االحرتازية 

العمومية وحتفيزها معنويا.

وقد برزت كذلك قيم االلتزام واملواطنة من خالل جتاوب بعض املقاوالت مع 
نداءات الدولة واحلفاظ عىل أسعار املنتوجات، أو تقديم خدماهتا يف أوقات حمددة من 
طرف السلطات املختصة، وجتاوهبا مع األوقات املحددة لتقديم اخلدمات واإلعانات 
املدريس  والتعليم  الصحة  مرافق  مثل  ذلك  يف  مثلها  العام،  لألمن  مراعاة  الالزمة 
واجلامعي واإلدارة، حيث جتاوبت كلها وبفعالية مع ما تقتضيه رضورات تفعيل هذه 

القيم خدمة للمصلحة العامة.

ويبقى مطلوبا تثمني هذه األدوار التنشئوية والتضامنية التي تضطلع هبا األرسة 
املغربية، والتي ربام مل تكن أمهيتها ظاهرة عىل النحو الذي برزت به يف السياق الوبائي 

غري املسبوق. 

التعليمية  املؤسسات  وأداء  بدور  الصلة  ذات  القيمية  االستفادة  وبخصوص 
خالل فرتة جائحة كوفيد 19، فلربام ألول مرة فهمت األرس املغربية جيدا الدور الرتبوي 
الكبري للمدرسة، خاصة ملا اضطرت إىل حتمل تواجد أبناءها طوال اليوم يف البيت، كام 

ظهرت هلا أمهية إتقان املعلوميات بعد االضطرار للتعليم عن بعد. 

وينتظر املغاربة أن تتواصل وتستمر روح التضامن والتآزر التي برزت إبان جائحة 
كوفيد 19، وكذلك روح املبادرة والتعلم الذايت، والوعي املتنامي بأمهية التواصل، ليس 
فقط يف العالقات اإلنسانية، وإنام أيضا يف ضامن استمرارية الدراسة، ولو عن بعد. كام 
أكثر  اجلامعية، ويستعاض هبا  األنشطة  كافة  الرقمنة يف  تتسع مساحة  أن  إىل  يتطلعون 

فأكثر، ملا تضمنه من يرس ورسعة يف األداء، عن اخلدمات اإلدارية يف اجلامعة. 
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قامت  الذي  الريادي  بالدور  اإلقرار  البحث  يف  املشاركني  مجيع  تقاسم  وقد 
الصحي.  احلجر  خالل  الوقائية  الصحية  التوعية  يف  أو  تعليميا،  سواء  املدرسة  به 

ويستخلصون من خالل جتارهبم املختلفة جمموعة من الدروس القيمية، أبرزها:

- أمهية قيم التضحية واإلبداع التي أبدهتا األطقم الرتبوية يف تأمني التعليم عن 
بعد للتالميذ؛

- إدراك أمهية تطوير مرشوع البيداغوجيات اخلاصة للتعليم عن بعد؛ 

- تبني أمهية الرتبية والتعليم يف التنشئة عىل قيم التضامن والوقاية والسالمة؛

- الوعي بالدور احلاسم للعلوم يف تدبري وجتاوز وضعية الوباء؛

 لكنهم أفصحوا يف املقابل عن جوانب أخرى كشفت عنها اجلائحة، وأمهها:

- أمهية التعليم احلضوري إىل جانب التعليم عن بعد، وعدم قدرة النمط الرقمي 
عىل تعويضه حاليا وبصفة كلية؛ 

لألرس  واالقتصادية  االجتامعية  األوضاع  هبشاشة  األطفال  متدرس  تأثر   -
وبغياب العدالة االجتامعية واملجالية يف جمال الرتبية والتعليم؛

- ضعف قيم االنضباط واجلدية والعطاء لدى فئات واسعة من التالميذ رغم 
تأمني التعليم عن بعد هلم؛

- االقتناع بأمهية تعزيز قيم االبتكار واالعتامد عىل النفس والتعلم الذايت.

أمجع املشاركون غري املهنيني يف مقابالت املؤسسات الصحية، عىل أن هذه  كام 
لنا أمهية قيمتي األمن والصحة كخدمتني عموميتني حارضتني دوما  التجربة كشفت 
جتسيدا ساطعا  باعتبارمها  القصوى  أمهيتهام  واتضحت  بالتقديرالالزم،  أن حتظيا  دون 
من  عايناه  ما  ويتذكر  يشهد  فاجلميع  الصحي.  احلجر  خالل  حيوية  عمومية  خلدمات 
نكران للذات وإعامل مثايل حلس الواجب الوطني واملهني كام قام بذلك كل أطر األمن 
فتك  الذي  الوبائي  للهجوم  وتطويقا  الوطني،  الصحي  األمن  عىل  حفاظا  والصحة 
بأرواح بعض املصابني، مضحني يف ذلك بسالمتهم وسالمة أهلهم، ومعرضني حياهتم 

خلطر داهم حلامية أرواح املغاربة. 



مجلس النواب314

يف  الصحة  مهنيو  به  ينهض  الذي  احليوي  الدور  كورونا  جتربة  أثبتت  ولقد 
هلذه  فعال  نحتاج  كنا  وربام  الكارثة،  لكانت  فلوالهم  الصحية.  للتهديدات  التصدي 
أتم  عىل  برشية  وإمكانات  موارد  هناك  النواقص،  مجيع  رغم  أنه  نقتنع  حتى  التجربة 
االستعداد ملضاعفة اجلهود من أجل محاية صحة املواطنني. وكذلك تابعنا كيف واجهت 
مجيع األطر الصحية الوباء، وضحت بسالمتها الصحية يف سبيل املواطنني ومنهم من 
أصيب، ومنهم من فقد حياته. يف حني اعترب أحد املشاركني من مهنيي الصحة بشيشاوة 
الصحة  وقيمة  الوقاية  بأمهية  الوعي  يف  يتمثل  اجلائحة  من  استخلصناه  يشء  أهم  »أن 

والعالقات االجتامعية التي حرمنا منها«.

أكد  أنه  غري  السابق،  الرأي  نفس  الرساغنة  بقلعة  الصحة  مهنيي  أحد  وتقاسم 
الذي كشفت  فبالقدر  القيمية.  التحديات  العديد من  »أن جائحة كوفيد-19 أظهرت 
عن القيم اإلجيابية )التضامن والتآزر والتآخي والتعاون...(، بالقدر الذي كشفت أيضا 
عن جمموعة من القيم السلبية )املضادة(، مثل قيمة اخلوف )اخلوف من املجهول( التي 
ترتبت عنها الكثري من األثار االجتامعية، من قبيل اإلشاعات واستغالل البعض لندرة 

بعض املواد«.

وعموما، تقاطعت آراء مجيع املشاركني حول أهم القيم الواجب استخالصها 
اإلنسانية،  اإليثار،  التضحية،  التالية:  األساسية  القيم  يف  كوفيد  جتربة  من  كدروس 
احليطة  الوقاية وأخذ  قيمة  بأمهية  الشعور  التدبري، وترسخ  التعاطف،  املهني،  الضمري 
واحلذر. لقد ساهم االنتشار الواسع والرسيع للوباء يف رسعة انتقال املرض من جراء 
تساهل بعض األفراد وعدم تقديرهم للمخاطر، وحذرهم من كل ما من شأنه أن يؤثر 

سلبا عىل سالمة األفراد وصحتهم.

جتربة  من  ورشكائهم  اجلامعيني  للفاعلني  القيمية  االستنتاجات  بخصوص  أما 
األوىل  املرافق  بني  من  كانت  اجلامعية  املؤسسة  بأن  املشاركون  رصح  فقد   ،19 كوفيد 
وانخراط  تعبئة  فرضته جائحة كورونا، عرب  الذي  احلياة  نمط  تدابري  مع  تكيفت  التي 
مجيع األطر والطلبة لضامن استمرار عملية التكوين يف صيغة التعليم عن بعد، وذلك 
بالعمل  املغربية  اجلامعة  منها  استفادت  لقد  واللوجيستيكية.  املادية  اإلكراهات  رغم 
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لنرش  وكتابية  -برصية،  سمعية  رقمية،  منصات  أنشأت  حيث  حتدياهتا،  جتاوز  عىل 
الدروس واملحارضات، وتسهيل عملية تعليم وتقويم الطلبة، كل ذلك مع االنضباط 

للمقتضيات الصحية املوىص هبا حينها.

مرحلة  »سامهت  فقد  اجلامعية،  املؤسسة  ممثيل  من  املشاركات  إحدى  وحسب 
التواصل واإلنصات-حتى  قيم  تفعيل  تأثري  بأمهية  االقتناع  ترسيخ  الصحي يف  احلجر 
لو كان رقميا-عىل فعالية األداء املؤسسايت، وحتقيق القرب من الطلبة ومعرفة اهتامماهتم 

وحاجياهتم اجلامعية املختلفة«. 

قيم  تفعيل  عىل  حفزهتم  كورونا  جتربة  أن  املشاركني  الطلبة  بعض  اعترب  بينام 
تعلم  مثل  اجلامعية،  املؤسسة  من  حرصيا  انتظاره  عوض  الذايت  »التعلم  عرب  املبادرة 

اللغات وتقنيات استعامل تكنولوجيا التواصل يف التكوين اجلامعي«.

كام أكدت هذه التجربة، وفق منظور طالب آخر، عىل درس بليغ خيص املستقبل 
كالولوج  اجلامعية  اخلدمات  مجيع  رقمنة  »حتمية  يف:  ويتمثل  املستجدات،  ومواكبة 
الطالب  عىل  تعذر  ملا  أنه  يف  هنا  املفارقة  وتكمن  املستجدات]...[.  وتتبع  للمكتبات 
أغراضه وحاجياته  اجلائحة، متكن من قضاء  احتداد  اجلامعة جراء  الفعيل يف  حضوره 
اإلدارية برسعة وفعالية، بينام ملا كان يكرر زياراته احلضورية للكلية مل يكن يتمكن من 
الطالب حصوله عىل أغراضه اإلدارية إلكرتونيا، أي  ذلك!! لقد سهلت كورونا عىل 
دون االضطرار إىل التوجه للجامعة واالنتقال من مكتب إىل آخر. كام جعلت األساتذة 

منفتحني عىل استعامل التكنولوجيا يف تقديم حمتوى دروسهم اجلامعية«. 

يف حني كشفت اجلائحة أيضا عن أمهية تفعيل قيم العدالة املجالية لضامن جودة 
التكوين، ذلك أن اهلشاشة التي كان يتميز هبا الوضع االجتامعي للعديد من الطلبة مل 
املالية ملتابعة الدروس عن  يكن يسمح هلم باقتناء الوسائل التكنولوجية، أو متطلباهتا 
للقيمتني  وممأسس  دائم  جامعي  استدماج  إىل  احلاجة  تربز  األساس  هذا  وعىل  بعد. 

املشار إليهام أعاله. 

 ويف ما خيص أهم القيم املستخلصة من تداعيات كوفيد 19 يف صلة بخصوصية 
املؤسسات املقاوالتية، أشار املشاركون يف البحث إىل: 



مجلس النواب316

- قيم االبتكار والتنوع: جيب عىل املقاوالت أال تراهن عىل منتوج واحد فقط، 
لقد عصفت جائحة  املنتوجات وتنويع الرشكاء.  تنويع  وأن تعمل، مقابل ذلك، عىل 
كورونا بالعديد من الرشكات التي كانت تعتمد عىل منتوج واحد فقط، يف حني نجد 
جمال  يف  )خاصة  متعددة  خدمات  تقدم  ألهنا  مهمة  أرباحا  حققت  أخرى  رشكات 
التكنولوجيا(، ومن هنا جيب أن تشتغل املقاوالت عىل اخلدمات واملنتوجات التي ال 
تتأثر بمثل هذه األزمات، فيكون يف مقدورها، بالتايل، ضامن استمراريتها يف املستقبل. 

الربح وأخرى  أدنى من  بتحقيق حد  اكتفت  املقاوالت  بعض  القناعة:  قيمة   -
سعت إىل تأمني استمراريتها فقط. لكن هناك مؤسسات أخرى، استثمرت يف اجلائحة 

واستغلت حاجة املواطن للخدمة. وهو ما يعزز حاجتنا إىل قيمة » القناعة«.

واعتبارها  الرقمنة  توظيف  جمال  توسيع  خالل  من  واجلودة:  التنافسية  قيمة   -
شيئا أساسيا يف حياتنا اليومية، وخاصة يف ميداين االقتصاد والتعليم وباقي املجاالت 
احليوية يف املجتمع. فكثري من املؤسسات االقتصادية خصصت تطبيقات للتواصل مع 
املرتفق وتقديم خدماهتا عن طريق »خدمة توصيل«. وقد أسفر بعضها عن  الزبون/ 
جودة وفعالية عالية، وتواصل إجيايب امتد إىل استثارة رأي الزبون حول اخلدمة املقدمة. 

املواطنة  مثل  القيم،  من  جمموعة  لتثمني  أيضا  مناسبة  كورنا  جائحة  كانت  كام 
الذي  اجلهد  تثمني  التكيف،  عىل  القدرة  النجاعة،  املرونة،  العقالنية،  الوطن،  وحب 

يقوم به املستخدم يف املؤسسات العمومية وشبه العمومية.

 كام أتاحت جائحة كورونا فرصة للكشف عن العديد من املامرسات التي يمكن 
اعتبارها قيام مضادة، مثل اجلشع، عدم االعرتاف بحقوق العامل واألجراء، االستغالل، 
الطارئة واملفاجئة...إلخ. وكل هذه  والتغريات  التقلبات  التكيف مع  االحتكار، عدم 
القيم لوضع حد ملثل هذه  تعزيز  املعيقات، متكننا من استخالص دروس حول أمهية 

املامرسات.

تبدو  أهنا  املقاولة  للقيم يف  املؤسيس  التفعيل  الكيفي حول  البحث  لقد كشف   
من بني أكثر املؤسسات حاجة لوضع ميثاق قيم حيدد املسؤوليات ويكرس قيم احلقوق 
والواجبات، حتى يتأتى هلا االنخراط يف تطوير االقتصاد الوطني واملسامهة يف إنجاح 
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نمو  الكربى وحتقيق نسب  االقتصادية  األوراش  وإنجاز  االقتصادي  مسار اإلصالح 
متّكن املغرب من تبوء مكانة متميزة يف حميطه اإلقليمي والدويل. 

اعتبارها  اإلعالمية  املؤسسة  عىل  يتعني  قيمية  خصوصية  يمثل  ملا  وبالنسبة 
وتعزيزها يف التدبري واملامرسة، تم الرتكيز يف هذا الشأن عىل:

y  املوجهة اإلعالمية  واملواد  الربامج  إعداد  يف  املهنية  قيمة  استحضار  أمهية 
لفئات  املوجهة  الربامج  تنوع  يف  بوضوح،  ذلك  جتىل  لقد  للمشاهدين: 
باملغرب  الوباء  بانتشار  اخلاصة  املستجدات  كل  ومواكبة  خمتلفة.  اجتامعية 
والعامل بكيفية برزت فيها مهنية اإلعالميني واحرتامهم ألخالقيات املهنة، 
وجودة الربامج املقدمة. وكلها قيم جيدر باملؤسسة اإلعالمية أن حترص عىل 

ترسيخها بشكل أقوى.

y  املشاركة قيمة  تعزيز  خالل  من  واإلعالم  املواطن  بني  اهلوة  تقليص  أمهية 
اإلجيابية. وقد ظهرت أمهية ذلك خالل جائحة كوفيد، حيث برزت أمهية 
وخماطرها،  كوفيد  بجائحة  التحسيس  يف  وإرشاكه  املواطن  عىل  االنفتاح 

وأمهية احرتام اإلجراءات الوقائية.

y  يف املواطن  متوقع  مدى  اجلائحة  أظهرت  فقد  الواقعية:  قيمة  تعزيز  أمهية 
صلب اهتامم اإلعالم من خالل الرتكيز عىل قضاياه واهتامماته وأولوياته، 
نقل  يف  وساهم  اإلعالم؛  خطاب  يف  الواقعية  وقيمة  القرب  ثقافة  عزز  مما 
وقائع مفصلة عن انخراط السكان احلرضيني والقرويني يف مواجهة كوفيد 

وتعزيز االحرتاز.

y  انتشار قيم التضامن والتكافل والتآزر، والتي روج هلا اإلعالم عرب برامج
خاصة ونرشات إخبارية. وهذا األمر كان له وقع إجيايب يف نفوس املواطنني 

حسب ما أفصح عنه املشاركون يف البحث، خاصة املرتفقون منهم.

y  لقد شكلت والتطوع:  اإلنساين  والثقة واحلس  التحسيس  قيم  تعزيز  أمهية 
والتي  اجلائحة،  أثناء  واإلعالميني  اإلعالم  عمل  وجه  ما  أبرز  القيم  هذه 
أخالقي  ميثاق  من  جزء  تصبح  حتى  مستقبال  وتثمن  تتقوى  أن  ينبغي 
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انخراطا واسعا يف  أظهر هؤالء  فقد  مهنيي اإلعالم.  يوجه سلوك  وقيمي 
التحسيس بآثار كوفيد عىل صحة اإلنسان، وسامهوا يف مواجهة كل أشكال 
من  املعلومة  نقل  عند  أخرى،  جهة  من  والتهويل،  جهة،  من  التهوين، 
اجلهات الرسمية املسؤولة ومن املتخصصني. وتم عرض حاالت ملرىض، 
إضافة إىل استضافة مهنيي الصحة والنفسانيني واخلرباء، وتقديم املعلومة 
تعزيز جمموعة  االنخراط  نجم عن هذا  بشكل مستفيض. وقد  للمواطن، 

من القيم األساسية، من ضمنها الثقة، والتطوع، والتحسيس.

وحول العرب القيمية التي يمكن أن تستخلص من زمن جائحة كورونا انطالقا 
من أداء العمل اجلمعوي، والتي كانت بإمجاع املشاركني مرحلة جمتمعية صعبة وفارقة 
مل تستثن انعكاساهتا أي بلد، حتى أقواها اقتصاديا وأفضلها نظاما صحيا، ظهر وسط 
هذه املحنة العاملية دور بعض اجلمعيات كفاعل جمتمعي ال غنى عنه، من خالل مبادراته 
التضامنية يف دعم األرس بتخفيف العبء عنها جراء توقف بعض األنشطة  التطوعية 
االقتصادية. وكذلك أبانت عن فعاليتها امليدانية يف التأطري والتحسيس بأمهية االلتزام 

بالتدابري الوقائية واإلجراءات الصحية االحرتازية. 

ويف سياق أزمة كوفيد-19 ظهرت جمموعة من القيم اجلديدة، منها قيمة »تدبري 
القيم ويف املقابل تم إحياء قيم أخرى، كالتضامن  املخاطر«، كام تعزز تفعيل كثري من 
والتعاون  واالجتامعي  األرسي  والتواصل  املحيل،  املحيط  داخل  والتآزر  العائيل 
السوسيواقتصادي بني املواطنني واملواطنات. ومن أهم األشياء التي مكنتنا منها هذه 
التواصل، واالضطرار لتوظيفها يف  املفصلية، يمكن ذكر استعامل تكنولوجيا  اللحظة 
رضورة  بسبب  احليوية  القطاعات  من  جمموعة  ويف  اليومية،  احلياة  ممارسات  من  كثري 
التباعد االجتامعي، كام مع التشخيص الطبي، والتعليم عن بعد، والتواصل الشخيص 

الرقمي، والعمل عن بعد، والتسوق عن بعد...

كام كشفت هذه التجربة الوبائية، حسب خمتلف املشاركني، عن رضورة إحياء 
جمموعة من القيم املتأصلة يف املجتمع واآلخذة يف التفسخ واالندثار جراء التحوالت 
التي يشهدها مغرب اليوم، وهي قيم تعترب روح وأصل العمل التعاوين، خاصة منها 
من  وهي  ْزَمان(  )ْدَواْيْر  االدخار  قيمة  وكذلك  واملساعدة،  والتضحية  التضامن  قيم 
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القيم االقتصادية املهمة التي يعرف هبا املجتمع املغريب، وبشكل خاص كسلوك قروي 
بامتياز.

ويف عالقة املغاربة باملرافق اإلدارية كشف البحث عام خلفته جائحة كوفيد من 
أثار عليها، ما دفعهم إىل استخالص جمموعة من العرب التي من شأن استثامرها تعزيز 

القيم هبذه املؤسسة، وحتسني خدماهتا. وتتمثل هذه الدروس القيمية يف ما ييل:

y  تقديم اجلوائح عن طريق  العام يف ظل  املرفق  واشتغال  االستمرارية  قيمة 
اخلدمات عن بعد والرقمنة.

y  تأهيل البنية التحتية الكفيلة بتيسري ومواكبة الرقمنة بام تستلزمه من جتهيزات
تقنية ولوجستيكية.

y  عمل وتيسري  املساطر  تبسيط  وأمهية  األزمات،  مع  للتكيف  االستعداد 
اإلدارة يف حلظات األوبئة واألزمات الصحية.

y  جتويد العمل اإلداري وتعزيز التكوين املستمر للموظفني ملواكبة تطورات
العرص. حيث يتوجب تكوين موارد برشية إضافية، وحسن استثامر خدماهتا 

ومعارفها.

y  التي املسطرية  الصعوبات  بعض  وتذليل  املواطن  مع  التعامل  حتسني 
واعتامد  املعهودة،  اإلدارية  الرصامة  عن  االستغناء  خالل  من  يواجهها، 
قيم  وتفعيل  اإلدارات،  خمتلف  بني  التنسيق  إىل  إضافة  واملالءمة،  املرونة 

التضحية واإلبداع واالجتهاد.

y  تعزيز قيمة الفعالية يف تقديم اخلدمات، والرسعة يف أداء اخلدمة عن طريق
آليات ختفيف االكتظاظ كاملواعيد املسبقة.

y .االنتباه ألمهية توثيق التعاون بني القطاعات واملؤسسات العمومية

y  التكنولوجيا للتواصل اجليد واستثامر خمتلف وسائل  البالغة  إدراك األمهية 
املساعدة يف ذلك.
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y  الطوارئ حلظات  يف  خاصة  والتطوع،  واملبادرة  التعاطف  قيم  تفعيل 
واألزمات.

y  حتقيق االنتقال الرقمي ومراجعة أساليب العمل الكالسيكية، ألن من شأن
ذلك أن يساهم يف جتويد اخلدمة العمومية وجتاوز الصعوبات التي تفرضها 

الطوارئ. 

y  وتثمني العمومية  اإلدارات  موظفي  مجيع  بني  املساواة  ألمهية  االنتباه 
خدماهتم، فكام أظهرت اجلائحة، لوحظ انخراط واسع ملختلف املوظفني 

يف تيسري اخلدمة املقدمة للمرتفق.

y  بعض إمكانيات  هلشاشة  أوضح  بشكل  واالنتباه  املجالية  العدالة  حتقيق 
تأهيلها، خاصة يف ظل معاناة مناطق قروية مهمشة  املؤسسات ولرضورة 

يف حلظات كثرية )أمهها فرتة كوفيد 19(.

y  التوعية والتحسيس واملواكبة. فقد أظهرت اجلائحة االقتناع القوي بأمهية 
احلاجة املاّسة لتوعية املواطن بحقوقه والتزاماته اجتاه املرفق العمومي.

y  رضورة التدبري القبيل لألزمات واالشتغال عىل إعداد كفاءات إدارية خاصة
الطوارئ  يف  لالجتامع  مستعدة  للتفكري  خاليا  تكوين  خالل  من  بذلك، 

لضامن االستمرارية.
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خالصة

إمجاال، كشف سياق اجلائحة وحلظات األزمة الصحية والعرس االقتصادي الذي 
مسبوقة  غري  جتربة  باعتباره  للمغاربة،  واجلامعي  الفردي  االستقرار  وخلخل  صاحبها 
وجمهولة املصري، عن درجة استنفار خاص لقيم أصيلة يف املجتمع املغريب وللروابط التي 
تسندها، يف إطار مواجهة مجاعية للمخاطر وتدبري حلظات اخلوف وانعدام اليقني. وهو 

ما يقتيض استثامر دروس األزمة من أجل تعزيز القيم املشار إليها سلفا.

19 يف إحداث خلل يف االقتصاد العاملي برمته،  كام ساهم تفيش جائحة كوفيد 
ومعه ترضرت مؤسسات االقتصاد الوطني، إذ تراجع إنتاج ورقم معامالت عدد كبري 
الوباء،  فسبب  واالستثامر.  واخلارجية  الداخلية  التجارية  املعامالت  وضعفت  منها. 
وخالل مدة زمنية قصرية، آثارا وخيمة بدأت معاملها تتبدى عىل مجيع األصعدة، بام فيها 
عىل مستوى نمط عيش خمتلف الفئات االجتامعية، وأوضاع خمتلف مؤسسات املجتمع. 

الصحية  األرضار  مستوى  عند  العامل  عمت  التي  اجلائحة  تأثري  يقف  ومل 
واالقتصادية فحسب، بل نجم عنها أيضا اختالل يف تدبري الزمن االجتامعي وتفاعل 
األفراد مع املكان. وباملقابل، فقد أفرز سياقه ظهور معامل قيم، إن مل تكن جديدة، فإهنا 
عاودت الظهور من جديد. وما من شك، أن هذا الوباء الطارئ الذي غري معامل احلياة 
االجتامعية، ولو بشكل مؤقت، قد شكل مناسبة الستخالص دروس قيمة جديرة بأن 
تؤخذ يف احلسبان، سواء من أجل التدبري القبيل للمخاطر، أو من أجل تعزيز القدرات 

واملؤهالت الوظيفية لكثري من املؤسسات.

باختالف  املغربية،  املقاوالت  عىل  السلبية  آثارها  كوفيد19  جائحة  تركت  لقد 
ميادين عملها، ومع ذلك، سامهت يف استخالص دروس مهمة، خلقت لدى املغاربة 
انتظارات خاصة. ومن أمهها، تعزيز قيمة االدخار. لقد ظلت األرس املغربية يف القديم 
هذا  من  تواجهها.  كانت  التي  للطوارئ  حتسبا  القيمة،  هبذه  التشبث  عىل  حرصا  أكثر 
املنطلق، فإنه يتعني عىل املقاولة اليوم أن تركز اهتاممها عىل تعزيز قيم االدخار وتنويع 
اهتامماهتا ملواجهة ما قد ينجم عن تقلبات السوق، وحتوالت العامل املعارص من هزات 

عنيفة.
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ففجائية  االستباقي.  التدبري  قيم  تعزز  أن  املقاولة  عىل  يتعني  بذلك،  وارتباطا 
اجلوائح والكوارث واألوبئة تقتيض امليض يف وضع جمموعة من اآلليات التي متكن من 
التوقع والتعامل مع انعدام اليقني الذي يميز سوق االقتصاد يف املستقبل بفعل تنامي 

احلروب والتوترات. 



خالصة عامة
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يمثل الوقوف عىل انتظارات املغاربة بخصوص التفعيل املؤسسايت للقيم أحد 
أهم أهداف هذه الدراسة الوطنية. ولتحقيق ذلك، تم توسل تقنيات البحث الكيفي 
للنقاش  املقرتحة  املحاور  مع  الواسع  التفاعل  من  املشاركني  اجتاه متكني  وتوظيفها يف 
املشاركون  بادر  وقد  بحثية.  كحاالت  املختارة  باملؤسسات  القيمي  التفعيل  قضايا  يف 
من ممثيل املؤسسات املعنية ورشكائها من املرتفقني والفاعلني املحليني إىل تقديم بعض 
املقرتحات اإلجرائية التي من شأهنا املسامهة يف تصحيح ومتتني العالقة القيمية املرفقية 
بني خمتلف أطرافها. يف حني كانت االنتظارات القيمية املعرب عنها من لدن املغاربة يف 
القيمية  الواجبات  وتراعي  املرفقية،  حلاجياهتم  تستجيب  مؤسسايت  قيمي  تفعيل  أفق 

املرتبطة هبا. ونعرض هلا يف ما ييل، حمددة بحسب كل مؤسسة عىل حدة:

y انتظارات املواطنني من مؤسسة األرسة

بمحيطها  وعالقتها  األرسة  متاسك  لتقوية  أساسيا  مقوما  القيم  تفعيل  يشكل   
االجتامعي. لذلك، جيمع املغاربة عىل أولوية تعزيز القيم لضامن استمراريتها وانخراطها 
الواسع يف احتضان األفراد ومحايتهم. فقد ظلت هذه املؤسسة حتظى بتقدير خاص لدى 
املغاربة، يعكسه حنينهم املتواصل لنموذج أرسي تتقوى فيه »القيم املغربية األصيلة«. 
ما دفعهم إىل التعبري عن انتظارات يف اجتاه تفعيل جمموعة من القيم يعتربوهنا مدخال ال 

غنى عنه لتحصني األرسة جتاه عوامل التفكك التي تتهددها. 

دونام   autonomie االستقاللية  قيم  تعزيز  نحو  التوجه  يمثل  الصدد،  هذا  يف   
املتسارعة  التغري  سريورات  مع  للتكيف  جمديا  سبيال  اجلامعي،  التضامن  قيم  إضعاف 
ذاهتا  الدولة  سياسات  إن  بل  واجلامعي.  األرسي  التضامن  ومنافع  مزايا  فقدان  دون 
مفرزة  األفراد  نحو  تتجه  أصبحت  والسياسية،  واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت  يف 
التي  الروابط األرسية  أن حلمة  إال  الفردية.  والتوجهات  املسارات  أشكاال خمتلفة من 
تشد هؤالء األخريين إىل بعضهم البعض ما زالت تضمن قدرا مهام من التضامن يف ما 
بينهم، بل صارت تتعزز أكثر فأكثر بأشكال جديدة ومتزايدة من التضامن املؤسسايت. 

من  جمموعة  من  ومتكينه  وتأهيله  الفرد،  عىل  االشتغال  األرسة  نجاح  ويتطلب 
املقومات والقدرات التي تسهل عليه إمكانية العمل واالندماج يف اجلامعة. فعندما يتم 
متكني الفرد انطالقا مما يتوفر عليه من إمكانات )احرتام الذات، التكوين الذايت، تقوية 
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الشخصية...(، فإنه ال جيد، بفضل ذلك، أية صعوبة يف التفاعل اجليد مع اجلامعة، ومع 
األرسية  املشاكل  من  العديد  أن  ذلك  إىل  أضف  وإكراهات.  حتديات  من  به  حييط  ما 
الدولة  من  تستوجب  واالغتصاب(  التعنيف  ضحايا  األطفال  )مثال،  اليوم  املتفشية 
واملجتمع التعامل معها بمقاربة جديدة تأخذ بعني االعتبار حقوق هذه الفئات وأمهية 

إدماجها جمتمعيا.

ضغطا  املجتمع  يشهدها  التي  العميقة  التحوالت  تفرض  أخرى،  جهة  ومن 
متزايدا عىل األرسة، حيث تقتيض منها مزيدا من االنخراط يف حل املشاكل املتفاقمة. 
واجلمعيات  املدرسة  مثل  أخرى  ومؤسسات  األرسة  جهود  تضافر  يتعني  لذلك، 
واإلعالم واملسجد يف عملية التنشئة والرتبية عىل القيم، بام يدعم دور األرسة وخيفف 
من األعباء التي تواجهها. فتجاوز بعض مظاهر القصور اآلخذة يف التزايد جراء كثرة 
يف  املؤسسات  من  العديد  جهود  بتنسيق  رهني  املؤسسة،  هذه  تواجه  التي  التحديات 
يستدعي  الذي  األمر  املؤسسايت(.  )التواصل  بينها  التواصل  قنوات  وتقوية  املجتمع، 
هنج سياسات عمومية تأخذ بعني االعتبار ختفيف األعباء عن األرسة عرب تعزيز احلامية 

االجتامعية لألفراد، وحتريرها من بعض مسؤولياهتا عىل هذا الصعيد.

عىل أن السعي نحو تفعيل القيم يف األرسة ال يمكن أن ينجح ما مل ينخرط اإلعالم 
يف خدمة هذه املؤسسة من خالل الرتويج ألمهيتها ودورها يف نرش القيم. لذلك، ينتظر 
املغاربة أن تأخذ رسالة اإلعالم بعني االعتبار طبيعة القيم التي جيب أن مترر لألجيال. 
فمناعة األرسة وتيسري عملها يف تنشئة أفرادها عىل احرتام القيم مرتبط نسبيا بام يروجه 
اإلعالم من رسائل وصور، خاصة يف ظل التأثر املتنامي الذي ترتكه وسائل التواصل 
وكل منابر اإلعالم اجلديد. فمن املعروف أن هذا الصنف األخري قد أصبح أكثر توجيها 
لفئات األطفال واملراهقني، مما يقتيض تعزيز القيم يف الرسالة اإلعالمية املوجهة لألرسة، 

بام يمّكن من صد كل املؤثرات التي تنفذ لألرسة وتؤثر يف قيمها. 

وإذا كان عدد هام من املغاربة قد أبدوا رغبة أكرب يف احرتام حرية الفرد وضامن 
استقالليته وتعزيز قيم املبادرة الفردية، فإهنم ينتظرون، باملقابل، إعادة االعتبار للعديد 
التعاون،  التضحية،  )املساعدة،  سابقا  األرسي  التامسك  ركيزة  مثلت  التي  القيم  من 

التشاور...(. 
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ينتج عن  ما  مع  يوٍم، ومتاشيا  بعد  يوما  تتسارع  التي  للتحوالت  منهم  وإدراكا 
ذلك من مستجدات، فإهنم يؤكدون عىل أمهية تعزيز قيم مساواة النوع من خالل جتاوز 
بعض املامرسات واألفكار الذكورية املسبقة، ألن من شأن ذلك، برأهيم، أن يساهم يف 
وختفيف  األدوار...(،  تقاسم  املساواة،  )املسؤولية،  األخرى  القيم  من  جمموعة  تعزيز 
األعباء عىل اجلنسني يف األرسة واحلد من التوترات، كام يتوقع تعزيز أوسع لقيم املواطنة 

والغريية والعيش املشرتك يف جو من السلم واألمان يف رحاب األرسة.

y  انتظارات املواطنني من مؤسسة املدرسة 

جيدر  األمهية  بالغ  ورشا  املدارس  يف  القيمي  التفعيل  مأسسة  مرشوع  يشكل 
يف  املشاركني  أغلب  ذلك  عن  عرب  كام  دعمه،  يف  قدما  امليض  الفاعلني  بمختلف 
البحث الكيفي، الذين سجلوا أن تفعيل القيم هبذه املؤسسة الزال يعرف اليوم واقع 
ثم  بينهم؛  فيام  املهنة  املحدودة«، جتمع بني زمالء  الشخصية  واملبادرات  »االجتهادات 

بينهم وباقي رشكاء املرفق املدريس.

التحديات  ملواجهة  أولوية  واإلنصات  التواصل  قيمتي  عىل  الرتكيز  ويشكل 
الداخلية واخلارجية التي تعيق عمل املدرسة املغربية وانفتاحها عىل حميطها. من هنا كان 
استحضار القيمتني معا قاسام مشرتكا بني وجهات نظر معظم املشاركني يف الدراسة، 
الذين شدد أغلبهم عىل أمهية تعزيزمها يف املدرسة، نظرا ملا يمكن أن ينتج عن ذلك من 
تعزيز لقيم التعاون واإلدماج، وخاصة الثقة التي اعتربها املشاركون من كال الطرفني 
بمنزلة القيمة- األم التي ينبغي أن تستعيدها املدرسة، مع احلرص عىل متنيعها من كل 

ما قد يؤثر عليها سلبا.

واإلدماج،  والتعاون  الثقة  قيم  تعزيز  تتوخى  مبادرة  أي  فإن  شك،  دون  ومن 
ستصب يف اجتاه تشجيع اإللزام وااللتزام بالتفعيل املؤسسايت للقيم، بام يتيح املحاسبة 
عىل ذلك بشكل مقنن وموحد، ويساهم يف جتاوز بعض النقائص التي تواجه املدرسة يف 
عالقتها باملرتفق، والتي تؤدي يف كثري من األحيان إىل تدين اخلدمة املقدمة هلذا األخري 

من جراء ضعف قيمة املسؤولية لدى بعض الفاعلني اإلداريني.

 غري أن كسب الثقة وترسيخ قيم الواجب، ال يمكن أن يتحقق بمعزل عن إعادة 
حتسني صورة هذه املؤسسة لدى املواطن والتي تتطلب انخراطا واسعا من طرف رشكاء 
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املدرسة واملسؤولني عىل املستوى املركزي الذين يقع عىل عاتقهم مضاعفة اجلهود لتغيري 
الصورة التي رسمها املواطن حوهلا، ألنه ليس بمقدور األستاذ بمفرده تغيري التمثالت 

اخلارجية حوهلا.

ومما قد يساهم يف حتسني صورة املدرسة وجتويد خدماهتا انخراط الفاعلني فيها 
يف تفعيل قيم الكفاءة والشفافية، مع احلرص عىل األخذ هبام يف إطار ما هو منوط هبم 
من واجبات مهنية، وإدارية وبيداغوجية. ويف هذا السياق، يلزم امليض يف تعزيز قيمة 
اإلنصاف بالنسبة للفئات االجتامعية اهلشة، والتي تم تسجيل إمجاع خمتلف املشاركني 

من ممثيل املؤسسات عىل أن يكون هنالك حرصا عىل التمييز اإلجيايب لصاحلها.

مؤسسات  به  تتميز  بام  أقروا  قد  ومرتفقون،  موظفون  املشاركون،  كان  وإذا 
والتعاطف  والتضامن  والتطوع  التضحية،  قيم  تفعيل  شيوع  من  العمومي  التعليم 
والتآزر. معتربين ذلك من خصوصية املرفق املدريس، بوصفه املؤسسة التنشئوية الثانية 
أخرى،  وقيم  القيم،  هذه  تعزيز  نجاح  يربطون  فإهنم  األرسة،  بعد  األمهية  حيث  من 
التفكري  وتنمية  والتعايش  التسامح  قيم  اكتساب  عىل  املدرسية  املؤسسة  انفتاح  بمدى 

النقدي وتشجيع حرية التعبري لدى التالميذ. 

تكشف  ملرتفقيها،  املدرسة  تقدمها  التي  اخلدمات  بتجويد  املتصل  اجلانب  ويف 
تكافؤ  وجهات نظر املشاركني يف البحث، عن حرص شديد عىل رضورة ترسيخ قيم 
الفرص واالستحقاق يف انتقاء وتوظيف األطر التدريسية واإلدارية الكافية واملتخصصة، 
مع السعي املتواصل إىل مضاعفة االستثامر التكويني والتقني لبلوغ الرهانات القيمية 
املؤسسايت  األداء  وتطوير  جتويد  يف  التنافس  قيم  وتشجيع  والرتبوية،  والبيداغوجية 
املحيل. فمردودية أي مرفق عمومي مهام اختلف جمال تدخله، ختضع لوحدة »اإللتقائية 

القيمية« التي ينتظرها املرتفقون من خمتلف املؤسسات املكونة له. 

ويقتيض تفعيل قيم تكافؤ الفرص وتثمني الكفاءات وترسيخ قيمة االستحقاق، 
هنج العدالة واملساواة يف تعيني وتوزيع األطر التعليمية واإلدارية من جهة، وتفعيل أداء 
التدبري  خاصة يف جمال  ثانية،  الواجب املهني واستحقاق األجر مقابل العمل من جهة 

الشفاف واملساوايت للرخص القانونية. 
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ومن أجل تعزيز قنوات التواصل بني املدرسة واملرتفقني بام حيسن من خدماهتا 
أن  يتعني  عملها،  تواجه  التي  التحديات  مواجهة  يف  الرشكاء  خمتلف  انخراط  ويعزز 
يف  التالميذ  ألولياء  واالستشارية  التقريرية  العضوية  إلزامية  عىل  املؤسسة  حترص 
املؤسسة  بسري  يرتبط  ما  كل  يف  االقرتاح  يف  وإرشاكهم  للمؤسسة،  التدبريية  األجهزة 
ومصلحة التالميذ. عالوة عىل تشجيع االنخراط القيمي لألرس يف احلياة املدرسية، عىل 
النحو الذي يمكن من متتني ثقتهم بالفاعل املدريس وانتزاع اعرتافهم املستحق بام يبذل 

من تضحيات يف الفضاء املدريس. 

املغربية،  التعليمية  املؤسسة  تواجه  التي  والتحديات  اإلكراهات  لتعدد  ونظرا 
خاصة ما يرتبط باملحيط االقتصادي واالجتامعي الذي تعيش فيه ورسعة تدفق املعارف 
جائحة  مع  حدث  كام  والطوارئ،  األزمات  لسياق  االعتبار  بعني  وأخذا  وجتددها، 
كوفيد، يبدو من األمهية بمكان تفعيل قيم جودة األداء املدريس باعتامد صيغ تدريسية 
جديدة كالتعليم عن بعد الذي يمكن من االستئناس باملعارف العلمية والعملية الدولية 

املتاحة عىل شبكات األنرتنيت.

y انتظارات املواطنات واملوطنني من مؤسسة اإلعالم

ضامن  خالل  من  اشتغاهلم  ظروف  وحتسني  اإلعالميني  وضعية  حتسني  يتعني   
احلامية املادية واملعنوية هلم. فام دام ورش تفعيل القيم مرهون بانخراط أوسع للمهنيني، 
بوصفهم قطب الرحى يف كل ما ينتج ويوجه للمشاهد، فإن تعزيز قيمة اجلودة مرتبط 

بتعزيز قيمة التحفيز. 

إن انخراط وسائل اإلعالم يف أداء رسالتها يقتيض دعمها بام يمكن من مراقبة 
السياسات العمومية وتتبع املستجدات واالهتامم بالقضايا األساسية للمجتمع. لذلك، 
فإن تعزيز هذه األولويات يتطلب ترسيخ قيم احلرية والتعبري عن الرأي يف إطار احرتام 
القوانني، ومحاية اإلعالميني يف أدائهم ملهامهم. غري أن حرية التعبري يف هذا الشأن، جيب 
أن تراعي احرتام احلياة اخلاصة لألفراد واحرتام األمن العام للمجتمع وقضاياه احليوية 

واملصريية.

ينتظر تعزيز قيم املصداقية عرب تقنني الولوج إىل مهن اإلعالم، وإهناء غموض 
املعايري التي جتتاح هذا امليدان. فقد أدت بلقنة املشهد اإلعالمي وتوسع حضور اإلعالم 
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البديل يف حياة املغاربة إىل إضعاف أدوار األرسة واإلعالم العمومي يف املراقبة وحتصني 
املرجعيات  منها خطرا عىل  التي يشكل جزء  الوافدة  والقيم  املؤثرات  األفراد من كل 

القيمية للمجتمع املغريب.

ومن أجل تعزيز قيم التواصل الفعال واجلودة وتقليص تأثري اإلعالم البديل، 
يتعني تطوير املؤسسات اإلعالمية والرفع من تنافسيتها، وتطوير اخلطاب اإلعالمي بام 
يتامشى والتطور الذي يعرفه هذا املجال عىل املستوى العاملي عرب االستفادة من القيم 

الكونية.

واملحلية  الثقافية  متثل جزءًا من اخلصوصيات  التي  القيم  احرتام  ينجح  وحتى 
املغاربة جزءًا من  يعتربها  التي  القيم  االعتبار  يأخذ اإلعالم بعني  أن  يتعني  للمغاربة، 
ثقافتهم و» أصالتهم« كقيم احلشمة واحلياء ومراعاة ثقافة وقيم األقليات، مع احرتام 

حضور كل التعبريات الثقافية يف املشهد اإلعالمي من دون إقصاء أو تنقيص.

عىل  متواصال  اشتغاال  تقتيض  املنتوج  يف  توفرها  يتعني  التي  اجلودة  معايري  إن   
هيمنة  ظل  يف  التنافسية  عىل  القدرة  ضامن  أجل  من  وجتديده،  اإلعالمي  املحتوى 
املقاوالت اإلعالمية الكربى ذات االنتشار الواسع والتي تؤثر بشكل أوسع عىل املتلقي 
العمومي  اإلعالم  فإن  لذلك،  احلدود.  فيه  ومتحى  الدول  رقابة  فيه  تضعف  عامل  يف 
املغريب، اليوم، ملزم بأن يطور خطابه، الذي ال تزال بعض خمرجاته نمطية وساكنة يف 
نسخها األوىل، يف حني أن التطوير والتجديد عمليتان ينبغي أال تفارقانه. ثم يستحسن، 
باملوازاة مع ذلك، أن ينخرط وبقوة يف السوق التنافسية )حول اخلرب(، وهذا ما سيجعله 
يكسب السبق يف اخلرب، الذي يتعني، فوق ذلك، أن يتميز بالصدق والواقعية، ويرتك 

للمواطن املتتبع فرصة التحليل والتساؤل والتقييم. 

تعزيز  األمر  يفرض  وانتظاراته،  املجتمع  عىل  اإلعالم  انفتاح  بتزايد  وارتباطا 
املضامني القيمية يف اإلشهار، والدفع قدما بتوسيع جمال حضور اإلشهارات التوعوية 
اإلعالمي،  باخلطاب  تأثرا  األكثر  الفئات  وخاصة  للمواطنني  املوجهة  والتحسيسية 
املحتوى  توجيه  إعادة  من  بد  ال  ذلك،  حتقيق  وألجل  واملراهقني.  األطفال  قبيل  من 
اإلعالمي، وتعديل القوالب والصيغ التي يبث من خالهلا، من صيغ إستهالكية وجتارية 

حمضة إىل أخرى حترض فيها القيم وحيرض فيها احلس الرتبوي.
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إن تعزيز قيم النوع يعد مطلبا ملحا يف وسائل اإلعالم، وإذا كان حتقيقه قد قطع 
أشواطا هامة من خالل حضور إعالميات يف قنوات خمتلفة، فإن املضامني اإلشهارية 
يف  املرأة  صورة  حتسني  خالل  من  القيم  هذه  تعزيز  يف  أوسع  بشكل  تنخرط  أن  جيب 
أو  للمتعة  مادة  منها  جيعل  أو  مكانتها  من  يبخس  أن  شأنه  من  ما  كل  ودرء  املجتمع، 

اختزاهلا يف جسد يتم الرتويج به ملنتوجات وسلع معينة.

فإذا كان اإلعالم يف عاملنا املعارص قد جعل من بني أهدافه حتقيق الربح يف سياق 
هيمنت فيه املقاوالت اإلعالمية والرشكات الكربى عىل السوق اإلعالمية، فإن ذلك 
جيب أال يقوي لدى اإلعالميني املغاربة الرغبة يف حتقيق الربح عىل حساب القيم. فقد 
القيمية  املنظومة  التأثري عىل  إىل  املنحى  االنخراط يف هذا  قدما يف ترسيع  امليض  يؤدي 

للمجتمع وإضعاف روابطه والتأثري يف وعي األجيال.

واإلثنية  واللغوية  االجتامعية  واالختالفات  املميزات  اإلعالم  يراعي  أن  بد  ال 
والثقافية للمتلقي. فمن دون ذلك، سيكون من الصعب ترسيخ قيم املساواة والعدالة 
االجتامعية واملجالية. من هنا، يتعني أن يعنى اإلعالم بشؤون اجلهات واملناطق، وأن 
يعمل عىل تثمني ثقافتها وموروثها القيمي واالهتامم بقضايا املجتمعات املحلية، خاصة 

اهلامشية )األرياف، املناطق اجلبلية، املناطق الصحراوية...الخ(.

يتعني إعادة االعتبار للتوازن يف الربامج واملضامني من أجل حتقيق قيم املساواة. 
ويف هذا الصدد، بدل االهتامم باملسلسالت والربامج الغنائية وختصيص حيز أكرب هلا، 
جيب تعزيز حضور الربامج الثقافية وبرامج التحسيس باملحافظة عىل البيئة، والربامج 
التي تعنى بالصحة، كام يتعني حتقيق التوازن بني الربامج املوجهة للشباب وتلك التي 

تعنى باملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة.

من  بقسط  اإلعالمي  اخلطاب  يتحىل  أن  الرضوري  من  ذلك،  عىل  وعالوة 
الواقعية واحرتام أخالقيات املهنة. فعرب ذلك، يمكن حتقيق االحرتام املتبادل بينه وبني 
املشاهد عىل  للواقع. نظرا ألن قدرة  إنتاج مضامني مفارقة جدا  ينبغي  إذ ال  املواطن، 

تقييم ما يقدم له، قد يزيد من تدين منسوب الثقة يف املؤسسة اإلعالمية وفاعليها.
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y انتظارات املواطنني من مؤسسة اجلامعة

 إن األمهية التي حتتلها اجلامعة يف حميطها املجتمعي واملهام املوكولة هلا، تقتيض 
من الفاعلني يف هذه املؤسسة، والرشكاء واملرتفقني عىل حد سواء، العمل بجدية من 
أجل تفعيل جمموعة من القيم التي من شأهنا تعزيز مكانة اجلامعة يف مشاريع التنمية، 

ومواجهة جممل التحديات النامجة عن التغريات املتسارعة التي تشهدها.

ويأيت يف مقدمة هذه القيم تفعيل الثقة؛ التي تشكل، من وجهة نظر املشاركني يف 
البحث، القيمة- األم التي اعتربها خمتلف الفاعلني اجلامعيني بمثابة املحرك األسايس 
التقديرية  التقييامت  الثقة يف  للمؤسسات اجلامعية. ومن ضمن ما تشمله هذه القيمة، 
لألساتذة ويف قرارات أجهزة املؤسسة وجودة التأهيل والتكوين. واعتبارا خلصوصية 
الفضاء اجلامعي، من حيث نوعية العالقات التي جتمع بني خمتلف مكوناته، وملا يوجد 
بينها من رصاعات، يبدو أمر ملحا ترسيخ ثقة الفاعلني بعضهم ببعض، وتوسيع جمال 

التعاون بينهم بام خيدم أهداف املؤسسة.

ولن ينجح هذا املسعى من دون العمل عىل تأمني استقاللية اجلامعة يف قراراهتا 
يزّج هبا يف رصاعات االصطفاف اإليديولوجي  أن  ودرء كل ما من شأنه  ومبادراهتا، 
الرمزية،  ولقيمتها  العلمية  ملصداقيتها  ييسء  الذي  والنقايب،  والسيايس  التنظيمي  أو 
االنتامءات وتوظيفها يف ذلك عىل حساب رسالتها األكاديمية  ويدخلها يف رصاعات 

وأدوارها التنموية.

التواصل  قيم  بتفعيل  رهني  املغربية  اجلامعة  يف  القيم  تفعيل  ورش  إنجاح  إن 
وااللتزام كخيار ال غنى عنه، وهو االنتظار الذي عرب عنه املرتفقون بشكل متكرر، حيث 
أكدوا أن عالقتهم مع الفاعلني اإلداري والبيداغوجي عرف اضطرابا تواصليا جيعلها 
تراكم التوتر وسوء الفهم الذي حيد من فعالية أداء املؤسسة. وهذا األمر، حيتم أكثر من 
الفاعلني يف  تباديل بني خمتلف  بشكل  قيمة االحرتام  تعزيز  العمل عىل  أي وقت مىض 
املؤسسة، بالشكل الذي حيد من التوترات وحيسن مناخ العمل داخل اجلامعة، ويمكن 

من ترسيخ قيمة التقدير ويعزز من حتفيز الفاعلني هبذه املؤسسة. 

وبالنظر ملا جيب أن يوىل من أمهية للطالب، بوصفه الطرف األساس يف عملية 
التحصيل، جيدر بالفاعلني بمؤسسات التعليم العايل امليض قدما يف تعزيز قيمة املشاركة 
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بإقرار أنشطة جامعية طالبية سنوية  لتحقيق اندماج أوسع يف احلياة اجلامعية، وذلك، 
من  الطلبة  تقني وحتفيزي، ومتكني  من دعم  ما حتتاجه  وتوفري  اجلامعي  املوسم  وسط 
املشاركة الفعالة يف األجهزة التدبريية للمؤسسة ويف احلياة اجلامعية بشكل عام، وتبادل 
االستفادة من كفاءاهتم العلمية وتناقل جتارهبم الشخصية خدمة حلسن تدبري متطلبات 
املرحلة اجلامعية، واحلرص عىل توثيق ذلك يف مستندات رقمية متاحة لالطالع الداخيل 

تعميام لالستفادة. 

اإلدارية  اإلجراءات  جممل  يف  ومساواة  بعدالة  للقانون  الصارم  التطبيق  إن 
لتفادي  اجلامعية،  املؤسسة  ثقافة  يف  يرسخ  أن  جيب  قويام  هنجا  يمثل  التنظيمية، 
االختالالت ومواجهة املعيقات التي تنجم عن غياب املحاسبة أو التمييز يف تطبيقها. 
يف  واملحيط  الرشكاء  ثقة  ينسف  القانون  تنفيذ  يف  املشاركني  من  املسجل  فالتفاوت 

املؤسسة ويفقد أداءها األثر املؤسسايت املنشود. 

الفرص  تكافؤ  قيمة  بتعزيز  القانون  تطبيق  يف  واملساواة  العدالة  وترتبط 
املتاحة  املناصب  ملحدودية  نظرا  املباريات،  نظام  اعتامد  يؤدي  حيث  واالستحقاق، 
يتمثل  التي  اخلروقات  إىل تسجيل عدد من  اإلجازة،  بعد  ما  بسلكي  الدراسة  ملتابعة 
مقابالت  خمتلف  يف  تردد  لطاملا  تظلم  وهو  النزيه،  غري  اإلقصاء  حاالت  يف  بعضها 

الكيفي.  البحث 

إن أي مرشوع يروم جتويد خدمات اجلامعة وتطوير أدائها، لن يكتمل ما مل يتم 
أثناء  واملادي لألستاذ  االعتباري  الوضع  بحامية ومراعاة  الكرامة، وذلك  قيمة  تفعيل 
الطلبة  العلمي داخل مؤسسته أو عند متثيلها خارجها؛ عالوة عىل حفظ كرامة  عمله 
طوال مسارهم التكويني اجلامعي. فمن شأن مراعاة هذه اجلوانب أن تساعد يف تبوء 

اجلامعة املكانة التي تستحقها كفاعل يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

وارتباطا بذلك، ينتظر من املرشفني عىل اجلامعة والتعليم العايل باملغرب، العمل 
املتواصل عىل تفعيل قيم املنافسة واجلودة يف حميط عاملي تتجدد فيه املعارف باستمرار 
استمرار وحتقيق  إىل ضامن  اجلامعة يف سعيها  تواجهها  التي  التحديات  ويضاعف من 
أهدافها. من هنا، يتحتم أن تقوي اجلامعة من قيمة املنافسة يف األداء اإلداري والعلمي، 
ويف اإلنتاجية العلمية بني األساتذة الباحثني، ويف التميز بني الطلبة حسب كل سلك 
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خمتلف  ومردودية  جودة  عىل  إجيابا  يؤثر  أن  التنافسية  هذه  تفعيل  شأن  فمن  تكويني. 
املكونات املؤسسية املذكورة.

لقد عرب املشاركون يف البحث الكيفي عن انتظارات متفرقة مهت أساسا تفعيل 
قيم االنفتاح والفعالية، عرب مالءمة العرض التكويني اجلامعي ملتطلبات سوق الشغل 
وخصوصيات املنطقة، وكذلك تفعيل قيم ختليق املرفق اجلامعي بعد تناسل النوازل غري 

األخالقية كالتحرش اجلنيس واالبتزاز املايل.

y انتظارات املواطنني من اإلدارة

 إن امليض يف حتديث اجلهاز اإلداري، يقتيض اعتامد احلكامة اجليدة حمل التنظيم 
تعيق  ما  فكثريا  والصارمة.  املتعالية  اهلرمية  من  باحلد  وذلك  لإلدارة،  البريوقراطي 
السلطوية الصارمة كل حماولة لإلبداع واختاذ القرار املبني عىل املشورة، وترسيع عمل 
اإلدارة. لذلك، يتعني تفعيل قيمة املرونة والتواصل الفعال حتى يتأتى للموظف حتقيق 

انخراط أكرب يف حتسني اخلدمات العمومية.

ومن أجل حتسني املرفق العمومي وجتويد اخلدمات املقدمة للمرتفق، يتعني تعزيز 
املسؤولية واملراقبة، من خالل مراقبة أداء املوظفني اإلداريني للمسؤوليات املوكلة هلم 
من خالل وضع ميثاق أخالقي لإلدارة، إىل جانب ربط التحفيز بمدى انخراط املوظف 

يف أداء اخلدمة. 

ويعد إصالح اإلدارة عمال معقدا يتجاوز هذه األخرية نفسها. لذلك، يقتيض 
القبيل انخراط باقي املؤسسات يف تأهيل املواطن وتشبعه بالقيم  كل إصالح من هذا 
التي متكنه من تقدير عمل اإلدارة وتثمني خدماهتا. من هنا، يتعني إعادة النظر يف املواد 
للثقة  االعتبار  وإعادة  األخالقية،  الرتبية  مادة  تدريس  واعتامد  تدرس،  التي  الرتبوية 
يتأثر  والتنافسية داخل املؤسسة العمومية، ألن ما حيدث يف اإلدارة وباقي املؤسسات 

باملواد الرتبوية وبمؤسسة املدرسة.

جيب أن حترص اإلدارات عىل جودة خدماهتا بناًء عىل ما يقيض به الدستور. 
حسن  غرار  عىل  والقيم،  املبادئ  من  الكثري  عىل  تقوم  اإلدارة  يف  اخلدمات  فجودة 
تعزيز  اإلداري  العمل  حتسني  يقتيض  كام  احلسن.  والتواصل  واالستامع  االستقبال 
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بكل  واملحسوبية  والزبونية  الوساطة  حماربة  خالل  من  واملساواة  اإلنصاف  قيم 
أشكاهلا. 

إىل  بحاجة  كلهم  واملوظف  واملواطن  اإلدارة  أن  الدراسة  يف  املشاركون  ويرى 
استثامر قيم جديدة تساهم يف جتويد اخلدمة العمومية. فقضية التفعيل املؤسيس للقيم 
تبني  حاليا،  فاملطلوب  واملسؤولني.  املوظفني  مع  واملواطنني  اإلدارة  بتفاعل  مرهونة 
وااللتزام  والنزاهة  الثقة  القيم:  هذه  مقدمة  ويف  الثالثة،  األطراف  جتمع  موحدة  قيم 
واملواطنة. وهذه القيم ال تلزم طرفا دون اآلخر، بل هي جامعة لكل األطراف، وعرب 
الذي يعرف  الواقع احلايل  العمل اإلداري وأيضا جتاوز  يتم جتويد  أن  تفعيلها، يمكن 
تفيش بعض مظاهر الفساد وضعفا يف الشفافية، والتمييز السلبي الذي تعاين منه فئات 

اجتامعية خمتلفة.

املغربية. واحرتام  اإلدارة  القيم يف  تفعيل  املجالية معطى أسايس يف  العدالة  إن 
ملا  أمهية  وإيالء  املناطق،  من  العديد  تعرفها  التي  التعددية  وهنج  اآلخر  والرأي  الرأي 
مع  اللغوية،  اخلصوصيات  ومراعاة  والتقاليد  والعادات  الثقافة  حيث  من  حميل  هو 
تنزيلها، كلها  اإلدارة  تروم  التي  السياسات  املحيل يف أي سياسة من  البعد  استحضار 

جوانب جديرة باالهتامم، وبدوهنا لن يكتمل مسار تفعيل القيم.

وارتباطا بتكريس قيم العدالة املجالية، يتعني هنج توزيع عادل للموارد البرشية، 
حيث يالحظ أن هناك تفاوتا شديدا بني املناطق، مما يعيق جتويد خدمات اإلدارة. فبينام 
من  أخرى  جهات  تعاين  اجلهات،  بعض  يف  البرشية  املوارد  يف  وفائض  وفرة  تسجل 
خصاص ونقص. وهذا األمر يرسي عىل العديد من املؤسسات واإلدارات العمومية. 

وعندما يكون هنالك ضغط قوي عىل املوارد البرشية، تصري جودة اخلدمات متدنية. 

كام يتعني تعزيز قيمة املشاركة الفعالة، عرب هنج مقاربة تشاركية تعمل عىل إرشاك 
واالستامع  املرتفق  حمورها  يكون  التي  السياسات  تنزيل  يف  واملواطن  اإلداري  الفاعل 
يواجهها  التي  والصعوبات  العوائق  يذلل  أن  ذلك  شأن  فمن  وحاجياته.  تطلعاته  إىل 

املرتفق، ويعزز الثقة بني اإلدارة واملرتفق.

النوع االجتامعي يف اإلدارة أمر رضوري، لكن يتعني ربط ذلك  إن تعزيز قيم 
املبالغة يف  فمن شأن  ذاته.  حد  النوع كهدف يف  مساواة  بتحقيق  فقط  وليس  بالكفاءة 
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األمر أن تؤدي إىل إلغاء قيم اإلنصاف واملساواة واإلخالل بتكافؤ الفرص. وقد أبدى 
بعض املغاربة امتعاضهم مما حيصل أحيانا من حتول تعزيز مساواة النوع إىل شكل من 
النبيلة  القيمة  هذه  عن  متاما  االنحراف  من  أو  العمومي،  املرفق  بسري  املخلة  املحاباة 
بارتكاب سلوك مشني ومناف ألخالق املهنة كام حيصل، مثال، عند التحرش باملرتفقات 

مقابل أداء اخلدمة. 

y انتظارات املواطنني من مؤسسة الصحة

 يطرح تعزيز قدرات املؤسسة الصحية وتأهيلها حتديا أمام خمتلف الفاعلني، ملا 
لذلك،  برّمته.  للمجتمع  الصحي  احلامية واألمن  أمهية يف ضامن  املرفق من  يمثله هذا 
التفعيل  مأسسة  عىل  العمل  خدماهتا،  وجتويد  الصحية  املؤسسة  تأهيل  عملية  تقتيض 
القيمي داخل هذه املؤسسة بام يضمن انخراط خمتلف الفاعلني يف هذا املرشوع وجعل 
تعزيزه أولوية مجاعية. فقد أظهرت أمثلة ممثيل املرافق الصحية بخصوص احلاالت التي 
تعرف تفعيال قيميا خالل ممارستهم املهنية، أهنا ال تعدو أن تكون »مبادرات شخصية 

استثنائية«، تفتقد التعميم واإللزام والرشوط الدنيا للتفعيل السليم.

بني املؤسسة الصحية واملواطن، يف هذا الصدد، قطب  الثقة  بناء قيمة  ويشكل 
الرحى يف كل مرشوع يروم تفعيل القيم باملؤسسة الصحية. عىل أال يقترص األمر هنا 
عىل الثقة الثابتة يف الكفاءة ومصداقية القرار الطبي، كام سبق التعبري عنه وبيانه يف سياق 

سابق من تقرير املؤسسة الصحية، بل يشمل الثقة يف القدرة عىل األداء اجليد.

اإلنصات  قيمتي  بتفعيل  رهني  الثقة  قيمة  لتعزيز  السبيل  أن  شك  من  وما 
والوظيفية بني  النفسية  املصاحلة  أن يسهم يف حتقيق  يمكن  ما  والتواصل. ومن ضمن 
لقيم  تفعيل  من  ذلك  يقتضيه  ما  مراعاة  املواطنني،  وعموم  واملرتفقني  الصحي  املرفق 
الولوج  املواطنني من  ومتكني مجيع  املجالية يف االستفادة من احلق يف الصحة،  العدالة 
للخدمات الصحية وفق خريطة صحية تراعي املعطيات اجلغرافية واالجتامعية والثقافية 

والصحية والتقنية املرتبطة بتوزيع حصيص ترايب للتخصصات الطبية والتمريضية.

إن حتسني ظروف التواصل اإلجيايب بني املؤسسة الصحية واملرتفقني، يظل أمرا 
ال غنى عنه يف سبيل تأهيل املؤسسة الصحية، غري أن حتققه مرشوط بتعزيز قيم أخرى، 
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وعدم  تضحياهتا  واحرتام  الصحية  األطر  إزاء  واالعرتاف  االحرتام  قيم  مقدمتها  ويف 
اإلساءة املعنوية واملادية لكرامتها وتبخيس أدائها. فمن شأن االعرتاف أن حيقق حتفيزا 

أكرب لدى هذه الفئة ويدفعها لالنخراط بتفان وإخالص يف خدمة املواطن. 

تتناسب  خدمات  املؤسسة  له  توفر  أن  عىل  حريصا  املواطن/املواطنة  ويظل 
وحاجياته، ويف مقدمتها مراعاة قيم اجلودة يف اخلدمة املقدمة والنجاعة املؤسساتية، كام 
عالجية  خلدمات  امللحة  املواطن  حاجة  عن  عربوا  الذين  املشاركون،  ذلك  عىل  أمجع 
بني  ومساٍو  ومنصف  عادل  تعامل  وعن  العمومي؛  املستشفى  يف  جودة  ذات  ورعائية 

املرتفقني.

وختليصه من  املرفق الصحي،  بتعزيز ختليق  ويظل حتقيق هذه الرشوط مرهونا 
رسا  فاعلة  مضادة،  قيمة  أخطر  أهنا  إىل  املشاركني  أغلب  أشار  التي  الرشوة،  ظاهرة 

وعالنية، يف املستشفيات، ومن بعض فئات األطر الصحية وحراس األمن اخلاص.

التي طالبوا  القيمية اإلضافية  االنتظارات  املشاركون عن جمموعة من  لقد عرب 
أداء  يتغري  أن  حتقيقها،  دون  من  يمكن،  ال  والتي  وحتمي،  مستعجل  بشكل  بتفعيلها 
املؤسسة  ملمثيل  بالنسبة  أساسا  ومنها  املغريب،  املواطن  لدى  الصحي  املرفق  وصورة 
الصحية، تفعيل قيم الشفافية واالستحقاق يف تدبري تعيينات األطر الصحية وحركتها 
االنتامء  لضغوطات  اخلضوع  وعدم  املسؤولية،  مناصب  إسناد  وعند  االنتقالية، 

التنظيمي، والنقايب واحلزيب. 

يف مقابل ذلك، رصح املرتفقون برضورة أنسنة املرفق الصحي، من االستقبال 
بتسبيق احلاالت  التسامح والتعايش داخله،  الفحص والعالج، وتفعيل قيم  إىل غرفة 
األكثر استعجاال وخطورة، وعالج املهاجرين، ونبذ تعنيف األطر الصحية، ثم تفعيل 
قيم االلتزام واملسؤولية من األطر الصحية، عند العمل غري املرشوع يف القطاع اخلاص، 

أو توجيه املرىض ابتزازيا إليه.

y انتظارات املواطنني من مؤسسة املقاولة

التي  االنتظارات  من  جمموعة  للقيم،  املؤسسايت  التفعيل  حول  البحث  رصد   
استحرضها مهنيو املقاوالت واملرتفقون عىل حد سواء، ومن أمهها:
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- تعزيز قيم املراقبة واحلرص عىل جودة اخلدمات واملنتوجات املقدمة من طرف 
بالتزاماهتا.  والوفاء  والشفافية  بالصدق  املقاولة  للمرتفق، مع رضورة حتيل  املقاوالت 

فكثري من اخلدمات تفتقد هلذه القيم، مما يؤدي إىل تدين منسوب الثقة جتاه املقاولة.

-مراقبة ومواكبة عمل املقاوالت واحلرص عىل التطبيق احلسن للقيم، من خالل 
تفعيل القوانني واملواثيق األخالقية التي جيب أن تشكل معايري موجهة لعمل الفاعلني 

يف املقاوالت، سواء منهم الرؤساء أو املرؤوسني.

- إنجاح ورش إصالح املقاولة، وانخراط هذه األخرية يف تفعيل قيم االبتكار 
واإلبداع عرب توسيع استعامل الرقمنة، وتنويع جماالت االستثامر، خاصة يف القطاعات 
أن  شأنه  من  العرض  وتنويع  جديدة  حلول  فإبداع  املرتفقني.  طرف  من  إقباال  األكثر 
يقوي من قدرة املقاوالت املغربية عىل التنافسية واملسامهة يف التنمية االقتصادية ببالدنا.

ويف جانب متصل، يتعني عىل املقاولة تأهيل العنرص البرشي وتأطريه من خالل 
تعزيز تكوينه يف اجلوانب التقنية، وتعزيز القيم لديه، بام يمكنه من االنخراط يف إنجاح 

املبادرات التي تقوم هبا املقاولة.

تدعيم  عرب  املواطنة  قيم  تعزيز  يف  أوسع  بشكل  تنخرط  أن  للمقاولة  ينبغي   -
عرب  الشباب  مبادرات  وتثمني  املقاواليت،  املجال  يف  املواطنة  التوجهات  وتشجيع 
اإلسهام املادي واملعنوي يف إنجاحها. ألن من شأن ذلك، أن يساهم يف توسيع قاعدة 
االستثامر، ويؤدي إىل نمو االقتصاد الوطني وإدماج الشباب يف سوق الشغل. ويشكل 
تدعيم املبادرات املواطنة جتاه املناطق اهلشة، واالستثامر يف قطاعات تساعد عىل تنمية 
املناطق يف إطار توزيع جمايل عادل، مكسبا مهام يمكن أن خيفف من األعباء عىل  هذه 
الدولة، التي يمكنها يف هذا اإلطار، أن تساهم يف إنجاح مثل هذه املبادرات من خالل 
منح امتيازات رضيبية. وبذلك، ستعمل عىل تعزيز قيم املبادرة والعمل احلر عرب إنشاء 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة ودعمها مقابل انخراطها يف التشغيل بكيفية أكرب. وال 
يقف تفعيل قيم املواطنة يف املقاولة عند هذا احلد، بل تشكل الشفافية يف أداء الرضيبة 

أهم وسيلة لتعزيز القيمة املشار إليها.

- ومن أجل تعزيز الثقة بني املقاولة واملواطن، يتعني عىل هذه املؤسسة تعزيز قيم 
املتدخلة من أجل تطوير اإلنتاج  االنفتاح عرب تفعيل قيمة اإلنصات جلميع األطراف 
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يمكنها  التي  األخرى  املجتمعية  واملؤسسات  املرتفقون  ذلك  يف  بام  العمل،  ومناخ 
الصعوبة  من  سيكون  دوهنا  من  التي  العلمي  البحث  مؤسسات  أمهها  ومن  املسامهة، 
املعاهد  مع  التواصل  قيمة  تقوية  يمكن  الباب،  هذا  يف  وتأهيلها.  املقاولة  حتديث 
واجلامعات، من أجل ضامن تكوين مستمر وفعال للعنرص البرشي الذي يشكل عصب 

حياة املقاولة.

بعيدا  اجليد  والتدبري  العقالنية  قيم  تعزيز  مزيدا من  املقاولة  ويقتيض حتديث   -
عن هيمنة القنوات والعالقات التقليدية التي يمكن أن تؤثر عىل مردودية املقاولة. من 
هنا، يتعني عىل الفاعلني االقتصاديني االنتصار يف املستقبل لقيمة الكفاءة واالستحقاق 
املحسوبية  عىل  املعتمدة  السلبية  املامرسات  مع  والقطع  املقاولة،  وولوج  التشغيل  يف 

والرشوة.

- إن مسامهة املقاولة يف التنمية ببالدنا، ال يستقيم إال بانخراطها الدائم يف تعزيز 
قيم العدالة االجتامعية، لذلك، ينبغي أن توجه مبادراهتا يف هذا االجتاه، عرب االنخراط 
تنميتها،  والعمل عىل  اهلامشية  اهلشة واملجاالت  الفئات  لفائدة  يف األعامل االجتامعية 
األمن  قيم  يعزز  أن  املسؤول  االنخراط  هذا  شأن  فمن  فقط.  الربح  عىل  الرهان  بدل 

ويوفر للمقاولة حميطا أنسب لالستثامر.

من  البيئة  عىل  املحافظة  وتعزيزها،  االجتامعية  العدالة  قيم  بمراعاة  ويرتبط   -
خالل احلفاظ عىل املحيط احليوي، لذلك، سيكون من غري املجدي الرهان عىل تعزيز 
قيم العدالة خارج مراعاة تقوية قيمة العدالة البيئية واملجالية. من هنا، يتعني أن توجه 
املقاوالت اهتاممها لالستثامر يف القطاعات التي ال ترض بالبيئة وأن تعزز من املبادرات 

الكفيلة باحلفاظ عىل البيئة وجعل هذه األخرية يف صلب اهتامماهتا. 

بعني  املقاولة  تأخذ  مل  ما  جدوى  له  تكون  لن  االجتامعية،  العدالة  حتقيق  إن 
العدالة  بتطويرها يف سبيل حتقيق  والقيام  املستخدمني  االهتامم برشوط عمل  االعتبار 
القيم متثل مدخال مهام إلدماج  أن هذه  فيه،  فمام الشك  الوظيفي.  والرضا  والكرامة 
لتقوية  وسيلة  تشكل  كام  املقاولة،  حتددها  التي  الكربى  األهداف  حتقيق  يف  املستخدم 
من  ذلك  عن  ينجم  قد  ما  مع  للمستخدمني،  املهنية  اهلوية  وتعزيز  للمؤسسة  االنتامء 

انخراط واسع يف تقوية مردودية املقاولة.
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وارتباطا بذلك، يبدو من األنجع تعزيز قيم االستمرارية والتقدير والتحفيز الدائم 
الفاعلني يف املقاولة يف وضع األهداف والربامج،  للمستخدمني، من خالل إرشاك كل 
وأخذ مقرتحات املستخدمني، بدورهم، بعني االعتبار. فقد يؤدي ذلك إىل تعزيز التامسك 
الداخيل بني أفراد املؤسسة، ومواجهة بعض املعيقات املضادة لتفعيل القيم، مثل تغليب 

املصالح الشخصية، اإلقصاء، الطمع، اجلشع، االستغالل، الغش...إلخ.

باختالف  املغربية،  املقاوالت  عىل  السلبية  آثارها  كوفيد  جائحة  تركت  لقد 
ميادين عملها، ومع ذلك، سامهت يف استخالص دروس مهمة، خلقت لدى املغاربة 
انتظارات خاصة. ومن أمهها، تعزيز قيمة االدخار. لقد ظلت األرس املغربية يف القديم 
هذا  من  تواجهها.  كانت  التي  للطوارئ  حتسبا  القيمة،  هبذه  التشبث  عىل  حرصا  أكثر 
املنطلق، فإنه يتعني عىل املقاولة اليوم أن تركز اهتاممها عىل تعزيز قيم االدخار وتنويع 
اهتامماهتا ملواجهة ما قد ينجم عن تقلبات السوق، وحتوالت العامل املعارص من هزات 

عنيفة.

ففجائية  االستباقي.  التدبري  قيم  تعزز  أن  املقاولة  عىل  يتعني  بذلك،  وارتباطا 
اجلوائح والكوارث واألوبئة تقتيض امليض يف وضع جمموعة من اآلليات التي متكن من 
التوقع والتعامل مع انعدام اليقني الذي يميز سوق االقتصاد يف املستقبل بفعل تنامي 

احلروب والتوترات والكوارث الطبيعية.

جهة.  لكل  املحلية  واخلصوصية  اهلوية  االعتبار  بعني  تأخذ  مشاريع  وضع   -
ويف هذا اإلطار، يتعني دعم التعاونيات وتثمني عملها ومساعدهتا عىل ولوج األسواق 
الوطنية والدولية عرب تقديم مساعدات مادية وتقنية هلا، ومساعدهتا عىل تفعيل القيم، 
داخليا ويف عالقتها باملحيط اخلارجي. كام جيب العمل عىل تيسري اإلجراءات واملساطر 
الشباب  إدماج  يف  انخراطا  أكثر  أصبحت  التي  املؤسسات  هذه  مثل  بإنشاء  اخلاصة 

والنساء بشكل خاص يف سوق الشغل.

y انتظارات املواطنني من مؤسسة اجلمعية

التطوع والتضحية والتعاون،  العمل اجلمعوي يقوم يف صلبه عىل قيم  إذا كان 
فإن تعزيز هذه القيم وقيام أخرى، يظل أولوية لضامن تعزيز املبادرات املدنية وتوسيع 
الكثري من  النظر يف  العمل اجلمعوي ببالدنا. هذا املسعى، يقتيض إعادة  االنخراط يف 
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االختالالت التي أصبحت تسجل عىل املامرسة اجلمعوية باملغرب، وذلك عرب تضمني 
القيم داخل القوانني األساسية للجمعيات. 

إن من شأن العمل عىل هذا اجلانب إعادة بناء الثقة بني املواطنني واجلمعيات، 
نزاهة  يف  للثقة  متناميا  فقدانا  هناك  أن  أظهرت  الكيفي  البحث  معطيات  وأن  خاصة 
استقالليته  عىل  احلفاظ  أمهية  عىل  املشاركون  أكد  الذي  اجلمعوي  العمل  ومصداقية 
وطابعه التعاوين، باعتباره ممارسة مدنية هدفها الوحيد هو التطوع اخلالص خلدمة الفئات 
املستهدفة من املواطنني، بدون أي استغالل أو تنافس مع أي تنظيم نحو حتقيق غايات 
سياسية معينة. ويف هذا الشأن، يصبح تفعيل قيم تكافؤ الفرص واملساواة واالستحقاق 
أمرا ال مفر منه، كام أمجع عىل ذلك املشاركون، الذين أكد أغلبهم أن اجلمعيات األكثر 
استفادة من الدعم هي تلك التي هلا عالقات وانتامَءات سياسية وحزبية وأيديولوجية.

إن حتسني عمل اجلمعيات وانخراطها يف التنمية ببالدنا، يفرض عليها رضورة 
التخصص يف عملها وأهدافها، باإلقبال عىل ختصصات تتوافق مع املتطلبات والتحديات 
بعدم  لعملها،  املجاين  الطابع  عىل  املتواصل  حرصها  مع  للمجتمع،  واملتعددة  الراهنة 

برجمة األنشطة االجتامعية املؤدى عنها أو االقتصار عليها.

ويظل دورها يف ترسيخ قيم العدالة واملساواة االجتامعية وتعزيز حضور الفئات 
يف  مبادراهتا  مواصلة  أمهية  تربز  هنا،  من  األولويات.  أبرز  اجتامعيا  وإدماجها  اهلشة 
تشجيع ومتكني املرأة من االنخراط يف العمل اجلمعوي، خاصة وأن الوضع اجلمعوي 
الراهن يكشف اهتامما صوريا بتمثيلية النساء، التي يكون الغرض منها يف أحيان كثرية 
النسيج  عىل  يتعني  لذا،  تقريرية.  غري  مسؤوليات  تويل  أو  القانوين  النصاب  استكامل 
املهيكل،  غري  القطاع  يف  تشتغلن  اللوايت  منهن  خاصة  النساء،  عن  الدفاع  اجلمعوي 

وباملجاالت شبه احلرضية والقروية.

الثقافية  القيم  بعض  تغيري  عىل  االشتغال  ينبغي  اهلدف،  هذا  حتقيق  أجل  ومن 
املعتقدات االجتامعية  للمامرسة اجلمعوية: حيث حتول بعض  املامنعة  التمييزية  املحلية 
والثقافية املحلية دون متكني بعض مكونات املجتمع املحيل من االنخراط يف اجلمعيات، 
القرى، األمر الذي  النساء والفتيات، يف املدن، وبنسبة أعىل يف  ونخص باحلديث هنا 
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يعيق اندماجهن وحيارص مسامهتهن يف تدبري وتطوير أداء مجعياهتن املحلية، العتبارات 
تتعلق بالوجاهة االجتامعية أو بالسن، أو بأيديولوجية العرض. 

ومن اجلدير باإلشارة هنا، أن تعزيز مسامهة اجلمعيات يف إدماج الفئات اهلشة 
وترسيخ قيم املساواة، يفرض تأهيل الفاعلني اجلمعويني يف كفايات العمل اجلمعوي، 
بتمكينهم العلمي والعميل من األدوات التنظيمية والتكنولوجية املساعدة عىل حتسني 
تأسيس  منذ حتضريات  الشفافية،  قيمة  تفعيل  والعمل عىل  اجلمعوي،  أدائهم  وتطوير 
املعطيات  مجيع  ونرش  بإعالن  امليداين،  عملها  غاية  وإىل  العام،  مجعها  وخالل  اجلمعية 
ذات الصلة والتقيد بأجرأهتا وفق املتفق عليه، مع احلرص عىل إيالء أمهية خاصة للرتبية 

القيمية عرب األنشطة املربجمة.

تعمل  أن  األخرية  هذه  عىل  يفرض  باجلمعيات  القيم  تفعيل  ورش  إنجاح  إن 
تنمية  حتقق  أن  مجعية  ألية  يمكن  ال  إذ  والتضامن،  االنفتاح  قيمة  تفعيل  عىل  جاهدة 
هذا  ويف  دولية.  مدنية  جتارب  وعىل  حميطها،  عىل  انفتاحها  دون  اجتامعية  أو  تنظيمية 
الصدد، يتعني تعزيز تواصلها مع باقي مؤسسات املجتمع وتشجيع التشبيك اجلمعوي 
التكاميل. فانغالق اجلمعيات عىل نفسها وعدم تبادل االستفادة من املوارد املتاحة بينها 

حيد من مبادراهتا، ويضعف من وقعها امليداين.



التوصيات
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التوصيات  من  جمموعة  اقرتاح  عىل  الكيفي  البحث  هذا  يف  املشاركون  حرص 
التي تضمنت إجراءات وآليات من شأهنا املسامهة يف تفعيل أفضل للقيم باملؤسسات يف 

أفق جتويد أدائها املرفقي، وسنقدم أمهها حسب كل مؤسسة كالتايل:

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف األرسة

نحو  � توجه  ناجعة  اجتامعية  سياسات  هنج  خالل  من  احلامية  قيم  تعزيز 
األرسة، من أجل ختفيف األعباء عنها؛ 

نحو  � واملدنية  اجلمعوية  التنظيامت  دفع  خالل  من  التطوع  قيم  تعزيز 
االنخراط الواسع يف مساعدة األرسة عىل حل مشاكلها الداخلية، وتيسري 
تفعيل آليات الوساطة، واالستامع، والتواصل بني أفراد األرسة يف حاالت 

التوتر واخلالف؛ 

تقوية ثقافة حقوق اإلنسان عرب تعزيز القيم املرتبطة هبا يف الربامج الدراسية  �
واإلعالمية، واحلرص عىل متريرها لألرسة؛ 

يف  � أقوى  بشكل  تضمينها  خالل  من  واملناصفة  النوع  مساواة  قيم  تعزيز 
التمييز اإلجيايب  مدونة األرسة والعمل عىل أجرأهتا فعليا من خالل تعزيز 

الذي يقود نحو متكني النساء اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا؛ 

املتزايد  � االنتشار  ما خيص  واملؤسسات، يف  الدولة  رقابة  تعزيز  العمل عىل 
حد  ووضع  استعامهلا  تقنني  الدولة  عىل  والتي  اإللكرتونية،  لأللعاب 

للعشوائية يف انتشارها واستعامهلا من طرف األطفال واليافعني. 

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف املدرسة

لفائدة  � القيمية  الرتبية  بيداغوجية  يف  وملزمة  خاصة  تكوينية  برامج  إقرار 
األطر اإلدارية والتدريسية؛ 

التام به يف مباريات التوظيف، وخالل  � استحضار املقياس القيمي والتقيد 
التكوين وعند مقابالت انتقاء أطر املسؤولية املدرسية، مع احلرص الشديد 

عىل التقييم الدوري للجانب القيمي يف ممارساهتم املهنية؛
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تنظيم دورات ولقاءات تكوينية حملية أو جهوية سنويا متخصصة يف مواءمة  �
األداء املؤسسايت مع املقتضيات القيمية للمدرسة وحميطها؛ 

االقتصاديني  � للرشكاء  املجال  بفسح  الكفيلة  القانونية  اإلمكانيات  توفري 
وتنشيط  اجتامعيا،  املدريس  املرفق  دعم  يف  للمسامهة  اخلاص  بالقطاع 
وتطوير احلياة املدرسية باملوارد التقنية، مع ضامن حكامة صارمة يف تدبريها 

واستفادة املستحقني منها؛

تفعيل املراقبة اإلدارية للحد من غيابات األطر والتأكد من استيفاء املقررات  �
والربامج املحددة؛

توحيد العرض املدريس وتعميم مضامني الربامج الدراسية بني مستويات  �
وأسالك القطاعني العام واخلاص، مع تفعيل املراقبة عىل أنشطتها الرتبوية 

والرتفيهية جلعلها متوافقة مع املرجعيات واخلصوصيات القيمية الوطنية؛ 

للمؤسسات  � التدبريية  األجهزة  اجتامعات  يف  التالميذ  أمور  أولياء  إرشاك 
عىل  الرسمي  واالطالع  التقرير  حق  ممارسة  من  ومتكينهم  املدرسية، 
املستجدات اإلدارية والبيداغوجية، حتت طائل اإللغاء أو البطالن القانوين 

ملخرجات اجتامعاهتا؛

االستمرار يف تطوير التعليم الرقمي عرب اإللتزام العميل بحصص أسبوعية  �
تتبع  مع  احلديثة،  والتقنيات  اللغات  وتدريس  بعد،  عن  بالتعليم  حمددة 
بشكل  استعامهلا  وإتقان  ولوجها  من  تالميذها  املدارس  متكني  ومراقبة 

نظامي وملزم بيداغوجيا، وتوفري املستلزمات اللوجيستيكية لتفعيل ذلك.

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف اإلعالم

تعزيز أنظمة احلامية اخلاصة بمهنيي اإلعالم، من خالل توسيع استفادهتم  �
املشهد  حتسني  يف  االنخراط  من  يتمكنوا  حتى  االجتامعية  الرعاية  من 

اإلعالمي وتعزيز قيم النزاهة؛ 

بنقل  � املرتبطة  لفائدة الصحفيني، خاصة يف اجلوانب  املستمر  التكوين  تعزيز 
اخلرب والتواصل واإلقناع والتحري امليداين، وجعل التكوين سبيال الستدماج 

القيم التي يتعني عىل اإلعالمي تضمينها يف رسالته للمتلقي/املشاهد؛
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مع  � يتطابق  بام  االشتغال  ضوابط  لإلعالميني  حيدد  أخالقي  ميثاق  وضع 
املقتضيات القيمية يف ميدان اإلعالم، والقوانني املنظمة للقطاع؛ 

 احلد من بلقنة املشهد اإلعالمي، من خالل ربط احلصول عىل بطاقة املهنة  �
من  به  معرتف  تكوين  عىل  توفره  تثبت  عليا  شهادات  عىل  الفرد  بحصول 

طرف اجلهات املعنية )مؤسسات التكوين يف جمال اإلعالم(؛

يف  � ومعنويا  ماديا  اإلعالمية  املؤسسات  لتأهيل  الدولة  تدخل  رضورة 
ومراعاة  اإلعالميني،  وبني  املؤسسات  بني  الفرص  تكافؤ  مراعاة  إطار 
الكفاءة والتميز. ويف هذا اإلطار، يتعني أن يشمل الدعم قاعدة واسعة من 

اإلعالميني واملؤسسات وأال يقترص عىل بعضها؛

املجالية  � العدالة  مراعاة  مع  اإلعالم  للتكوين يف جمال  إضافية  معاهد  إنشاء 
يف توزيعها، والرفع من قدرات اإلعالميني والباحثني يف هذا الشأن والدفع 
هبم نحو االنفتاح عىل التجارب اجلهوية والدولية الناجحة واالستفادة منها؛

توفري منح حتفيزية لإلعالميني ملتابعة التكوين املستمر باجلامعات واملعاهد  �
واملؤسسات املختصة داخل الوطن وخارجه؛

توسيع استعامل التكنولوجيات احلديثة يف جمال اإلعالم بام يمكن من جتويد  �
نقل  يف  املطلوبني  واملصداقية  الشفافية  وضامن  باملغرب  اإلعالميني  عمل 

اخلرب.

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف اجلامعة

تشاركي  � بشكل  حتدد  اجلامعي«  للتكوين  الوطني  »امليثاق  وثيقة  وضع 
وبوضوح حقوق وواجبات الطلبة يف اجلامعة، وتكون ملزمة وموقعة من 
طرف الطلبة عند التسجيل اجلامعي، مع احلرص عىل تطبيق القانون عند 

اإلخالل بمقتضياهتا؛

توظيف  � عمليات  من  يبدأ  والذي  اجلامعية  املؤسسات  استقاللية  تفعيل 
أطرها وتسمية مسؤوليها، مع ضامن عدم تأثرها أو خضوعها العتبارات 

غري قانونية خملة بمبادئ الكفاءة واالستحقاق؛
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خاصة  � مكاتب  وتعيني  والطالبية  اإلدارية  الشؤون  خدمات  رقمنة 
باالستقبال واالستشارة والتوجيه باملؤسسة يتكلف هبا أطر متخصصة يف 

التواصل ومتمكنة من آليات تدبري خمتلف احلاالت واألوضاع اجلامعية؛

مع  � متخصص،  إعالمي  فريق  بإرشاف  التفاعيل  الرقمي  التواصل  اعتامد 
التحيني اليومي للموقع اإللكرتوين للمؤسسة وبإمكانية االستجابة الرقمية 

للطلبات دون احلاجة للتنقل أو التيه بني املكاتب واملصالح؛

أمكن  � ما  باستقباهلم  للطلبة  والبيداغوجية  اإلدارية  األطر  معاملة  حتسني 
دوريا، والتجاوب مع استفساراهتم ومقرتحاهتم ومبادراهتم؛ والتزام الطلبة 
من جانبهم باالحرتام الواجب ألطر املؤسسة، وفيام بينهم كمستفيدين، بام 

خيلق أجواء مناسبة للتحصيل العلمي؛ 

دورية  � لقاءات  وتنظيم  اجلدد،  الطلبة  الستقبال  خاصة  مصلحة  إحداث 
اندماجهم  ولتيسري  الطلبة،  اختيارات  وتتبع  لتوجيه  األوىل  السنة  خالل 
النفيس والتكويني يف مؤسساهتم. ومن املفيد، يف هذا اإلطار، استلهام جتربة 

»املصاحبة االجتامعية« املذكورة يف التقرير اخلاص بمؤسسة اجلامعة. 

y  توصيات خاصة بتفعيل القيم يف اإلدارة

ليواكب  � كافيا  تأهيال  للموظف  تؤمن  التي  املستمرة  التكوينات  تعزيز 
املستجدات، عىل أن خيصص حيزا هاما للجانب القيمي يف اإلدارة؛ 

األجنبية  � اللغات  جمال  يف  املوظفني  وتكوين  الفعال،  التواصل  قيم  تعزيز 
وتعزيز  اخلدمة  تقديم  يف  املرونة  حتقيق  من  يمكن  بام  املحلية،  واللهجات 

املساواة واإلنصاف؛

وجتاوز  � اإلدارة  يف  الرقمنة  جمال  وتوسيع  احلديثة  التكنولوجيات  استثامر 
الوسائل واألدوات التقليدية التي تعرقل جتويد اخلدمة العمومية؛

 إنشاء خاليا إعالمية تتوفر عىل موارد برشية مؤهلة تسهم يف تيسري التواصل  �
للزبناء. فمن  تطبيقات موجهة  إنشاء  العمومي، عرب  املرفق  وترسيع عمل 
شأن ذلك أن يساهم يف ختفيف الضغط عىل املوظفني، من جهة، وختفيف 
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أعباء التنقل عىل املرتفق، كام سيمّكن من ضامن شفافية أكرب والتقليص من 
كل إمكانية البتزاز املرتفق، أو ممارسة ضغوط عىل املوظف؛ 

كرونا،  � جائحة  أثناء  صعوبات  من  املغرب  عاشه  ملا  االعتبار  بعني  األخذ 
داخلية  خاليا  تشكيل  خالل  من  واالستباق  التدبري  قيم  بتعزيز  وذلك 

للتفكري يف جتويد اخلدمات يف حلظات الطوارئ واألزمات؛

واحرتام  � واملصداقية  الشفافية  بتعزيز  منها  يرتبط  ما  خاصة  القيم،  تفعيل 
»جهل«  يف  تستثمر  التي  الوساطة  أشكال  كل  وحماربة  املهنة،  أخالقيات 

املرتفقني بحقوقهم وواجباهتم؛ 

وعالقتهم  � البعض  ببعضهم  املوظفني  عالقة  ينظم  أخالقي  ميثاق  وضع 
باملرتفقني، مع احلرص عىل تفعيله حتى ال يظل حربا عىل ورق؛ 

جتويد عمل اإلدارة بانخراط خمتلف املؤسسات يف ختليق الفضاء العمومي،  �
ويف مقدمتها األرسة واملدرسة واإلعالم.

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف الصحة

الصحية،  � لألطر  الرتايب  التعيني  عند  املجايل  املعطى  خصوصيات  مراعاة 
اللغوية  للخصوصيات  القريبة  أو  املوافقة  معارفهم  من  لالستفادة  وذلك 

والسوسيوثقافية املحلية، مع وضع آليات تنظيمية حمفزة لتنفيذ ذلك؛

الصحية،  � املؤسسة  داخل  واالستشارة  بالتوجيه  خاصة  مكاتب  إحداث 
والتواصل ما أمكن باللغة املحلية، واستعامل اللغات الرسمية يف التواصل 
الشفوي واملكتوب بني األطر الصحية واملرىض، عالوة عىل إعداد مناشري 
ودالئل ورقية ورقمية وعالمات التشوير املؤسسايت حول الولوج ومسالك 
ومساطر العالجات، ومنع ذلك عىل أفراد األمن اخلاص غري املختصني يف 

التواصل ويف سري العمل الصحي للمؤسسة؛

الصحية  � األطر  توزيع  إذ جيب  توظيفها،  يتم  التي  البرشية  للموارد  األنجع  التدبري 
توزيعا عدديا عادال من حيث فئات التخصص، ومن حيث اعتبار النوع االجتامعي، 

ومن حيث القرب أو اإلملام باخلصوصيات اجلغرافية للجهات؛
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البرشية  � املوارد  عىل  الضغط  لتخفيف  املنتخبة  املحلية  املؤسسات  تدخل 
املحدودة، وذلك بالتشغيل التعاقدي املحدد ألطر داعمة، وبشكل أولوي، 
من فئات التمريض املكونة من القطاع اخلاص، أو من أطباء القطاع اخلاص؛ 

تسيري  � وصفقات  املايل  التدبري  عىل  واملحاسبة  اجليدة  احلكامة  قيم  تفعيل 
املستشفيات واخلدمات؛ 

حتى  � وذلك  ورقمية،  متطورة  تقنية  بأجهزة  الصحية  املؤسسات  جتهيز 
صيانتها  عىل  واحلرص  والوقائية،  االستشفائية  وظائفها  أداء  من  تتمكن 

بالشكل الالزم؛

توظيف أطباء أكفاء من بلدان أخرى متطورة يف املجال الصحي؛  �

للتبليغ، وتوفري صناديق  � أرقام خرضاء حملية  الصحي بوضع  املرفق  ختليق 
االجتامعية  التنشئة  مؤسسات  بعض  مع  الرشاكة  واستثامر  للشكايات، 
كاملدرسة واإلعالم يف تربية األطفال لنرش الوعي بمخاطر الفساد املرفقي، 

والتصدي للرشوة داخل املؤسسات الصحية بوجه خاص.

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف املقاولة

إحدات الدولة للجنة خاصة مكلفة بمراقبة مدى تفعيل القيم والترشيعات  �
املرتبطة هبا، خاصة ما يرتبط بتخليق عمل املقاوالت؛

تعزيز قيم الكفاءة والتنافس اإلجيايب، بني خمتلف الفاعلني يف املقاولة، من  �
لقياس  اجلميع،  متعارف عليها من طرف  داخلية،  خالل وضع مؤرشات 
جودة اخلدمة املقدمة للمرتفق ودرجة رضاه عنها، والتي عىل أساسها، يتم 

ترقي املوظف أو املستخدم باملقاولة؛ 

املقاوالت  � بني  القيمية  للعالقة  ومؤطرة  منظمة  جديدة  ترشيعات  وضع   
)اإلدارة( واملواطنني )املرتفقني(، وتتبع تطبيقها من طرف جلان خمتصة؛

تنظيم مناظرات ولقاءات خاصة وخلق نقاش وطني وجهوي حول تنظيم  �
هبذا  املهتمني  خمتلف  إرشاك  من  يمكن  بام  فيها،  القيم  وتفعيل  املقاوالت 

القطاع من باحثني وفاعلني يف املجال االقتصادي؛
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عملها  � يكون  املقاوالت  داخل  بالبيئة  خاصة  وخاليا  مصالح  ختصيص 
منصبا حول تنظيم أنشطة حتسيسية هبذا اخلصوص، مع ختصيص جزء من 

األرباح لتعزيز البحث العلمي يف هذا الشأن؛

يعزز  � بام  اهتاممها،  جماالت  يف  العلمي  البحث  دعم  يف  املقاوالت  انخراط 
من قيم اإلبداع واالبتكار ويوفر للمقاولة قاعدة معطيات توجه من خالهلا 

مشاريعها وبراجمها؛

أن  � يمكن  التي  املخاطر  وحتديد  للطوارئ  االستباقي  للتدبري  خاليا  إنشاء 
تؤثر عىل استمرارية املقاولة وتنافسيتها وتوسيع قاعدة استثامرها؛

إنشاء مشاريع تضامنية وغري ربحية، عرب دعم املبادرات املوجهة للشباب  �
للولوج  وتأهيلهم،  تكوينهم  متويل  خالل  من  النائية،  واملناطق  بالقرى 

لسوق الشغل، أو متويل مشاريعهم. 

y توصيات خاصة بتفعيل القيم يف اجلمعية

ومدى  � للجمعيات،  األساسية  للقوانني  املختصة  املحلية  السلطات  مراقبة 
تضمنها لنظام قيمي خاص هبا تعمل عىل تفعيله وفق آليات حمددة؛

عن  � السياسية  اإلنتامءات  وإبعاد  االنتخابية،  االصطفافات  عن  االبتعاد 
مبادرات ومشاريع العمل اجلمعوي؛ 

يف  � ختصصهم  تثبت  اجلمعية  أعضاء  ثلث  من  مربرة  وثائق  بتقديم  املطالبة 
األهداف اجلمعوية املعلنة، وقدرهتم التكوينية عىل العمل لتحقيقها؛

النظرة  � لتغيري  اجلدد،  وخاصة  اجلمعويني  للفاعلني  تأطري«  »برنامج  وضع 
وانتهاز  املادي  للكسب  كطريق  حاليًا  اجلمعيات  بعض  حول  السائدة 

الفرص للمصالح الشخصية؛ 

دعم  � مع  املدنية«،  القيم  »مرشوع  لـ  تؤسس  وطنية  اسرتاتيجية  وضع 
اجلمعيات الرشيكة يف تنفيذه، واعتامد برامج تواصلية حتسيسية حول أمهية 

اإلرشاك اجلمعوي الفعيل للنساء؛ 
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الرقمي  � التواصل  وسائط  باستعامل  للجمعيات،  الرقمي  الوجود  مأسسة 
للتعريف باهتاممات وإمكانيات التنطيم اجلمعوي؛ 

اخلاصة  � العمومية  املنح  الستحقاق  وواضحة  موضوعية  معايري  وضع 
باجلمعيات، مع وضع مساطر إدارية للطعن يف القرارات السلبية؛

التداول  � وتفعيل  وقيمه  التنظيم  الستمرارية  اخللف  لتكوين  خطط  اعتامد 
عىل حتمل وجتريب املسؤوليات، ووفق اسرتاتيجية تشاركية يتقاسمها أكرب 
إيالء  مع  والوطني،  املحيل واجلهوي  اجلمعوي  النسيج  عدد من مكونات 

امتياز خاص للجمعيات املتواجدة باملجال القروي؛ 

من  � أو  اخلاص،  القطاع  مؤسسات  من  ومتويالت  رشاكات  عن  البحث 
مانحني حكوميني وغري حكوميني دوليني؛

وجوب متثيلية لألطفال يف اجلمعيات لتنشئتهم عىل النظام القيمي للعمل  �
الرأي والعمل  اجلمعوي اجلاد، وبذلك سيؤمنون بقيم االختالف وتبادل 
اجلامعي، وكذا نبل التطوع الذي يعترب اللبنة األساس يف العمل اجلمعوي. 

 








