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 صلخالم

بدراسة عملية تكوين النخب من خالل التعليم في المغرب، حيث في األساس هو ناتج عن تراث استعماري  بحثيقوم هذا ال

تركته سياسة المارشال اليوطي وقت الحماية الفرنسية، و التي تهدف أساسا انتاج وتشجيع نخبة مغربية  برأس مال ثقافي 

  .ه الطبقة الشعبيةو اجتماعي معين  من خالل نظام تعليمي خاص مغاير لما تتلقا

 :الكلمات المفتاحية

 .مدارس المهندسين، التعليم ،النخبة المثقفة النخبة ، إعادة اإلنتاج، تكوين النخب، الرأس مال ثقافي، الحماية، 
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Abstract:  

This article aims to provide some new elements of reflexion about – The training of the 

elites – by the Moroccan higher education. It’s a family and school training, but more 

important, it’s a complex resulting of a colonial heritage left by Lyautey’s policy at the time 

of the French protectorate. 

The main goal of this policy was to promote a Moroccan elite, by avoiding the French 

education system for the popular class, and encouraging the elites and the leaders of a 

several fields who have a cultural and social capital. 

Keywords:  

Elite, social reproduction, elite training, cultural capital, protectorate, school elite, schools of 
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 مقدمة

النخبوية  لدرجـة جعلـت الظـاهرة من المعلـوم أن النخبـة تحتـل مكانـة متميـزة في أي مجتمـع مـن المجتمعـات،

بشكل كبير في تدبير  ساهمت األصـعدة، ال سـيما وأنهـا من الظواهر المميزة لتـاريخ المجتمعـات البشريـة عـلى جميـع

العامة وإدارة شؤون المجتمع، اقتصاديا  الحيـاة المجتمعي وتحوالته، وهو األمر الذي أهلها لتصـدر صراعات النسق

خاص ، حيث انه يتضمن االشففي المجتمع اإلسالمي المغربي، نجد أن النخبة تتمتل في أهل الحل والعقد .1واجتماعيا وسياسيا

التراثية بصفتها أهل الشورى، أهل المعرفة الدينية، والخبرة المهنية، والوجهاء التقليديين الذين التي تحددها النصوص 

فالوالء للسلطان هو السبيل األوحد أمامهم لإلبقاء على وضعيتهم،  يشيرون على السلطان أو الملك، ويقدمون له النصيحة.

فلقد اترتبط تشكل النخبة  أي حال الدفاع عن أطروحة معارضة.وهم ال يمثلون إال االتجاه الموالي للسلطان، واليمكنهم ب

الوطنية بمؤسسة السلطان في لقرون السابقة، كما ارتبط راهنا بالمؤسسة الملكية خاصة في عقود االستقالل. إذ ان النخبة 

 في تشكلها وضمان استمراريتها لم تنفصل عن المؤسسة الملكية.

 

السلطة  علم االجتماع السياسي، بحيث تفسر، في إطار النقاشات المتعلقة إما بأهمية كبيرة النخبتكوين تحتل مسألة 

علم أو ب ... السياسية ،االقتصاديةهم المراكز منها أتحتكر و القرار ذمحدودة حاكمة تأخ فئة فنجدياسية داخل أي دولة الس

، و الفكريةو و التقنية  الطبقة المثقفةو تطور بظهور قتها اإلنتاج وعال إعادةبنظرية  خاصة فيما يتعلقاالجتماع التربوي و

 ،مرةمستع، إذ ان مجموع الدول الفي بالدنا مثالتلقت تكوينا عصريا خالل فترة الحماية   التين صح القول الطبقة الحديثة وإ

ادين األمور في مختلف الميام تعليم أطر قوية لإلمساك بزمفي تأطير نظري سياسي وتقني، سارعت إلى تكوين و ً   راغبة

 .تسيير الدولة بصفة عامة بعد خروج المستعمرو

ومن المعروف أن المقاربة السياسية للنخبـة هـي األكـثر تـداوال في الجامعـات المغربيـة، غـير أن المقاربـة 

 ط الضوءوتسلي ل التركيزالسوسيولوجية والتربوية تظل جديرة بالبحث، وهو ما سنحاول القيام به في هذا المقال من خال

سهام أنظمة التربية والتكوين في ذلك، وخصوصا منها مدارس المهندسين، إومدى  والمتعلمة المثقفةالنخبة تكوين  آلياتعلى 

 .التي السيما ما تصبح سياسية في غلب األحيان والتقنية للنخبة المثقفة إذ تجري فيها عملية انتقاء وإعادة إنتاج اجتماعي

  

 

 

                                                           
صناعة النخبة بالمغرب، المخزن والمال والنسب والمقدس :طرق الوصول إلى القمة، دفـاتر  ،  العطري، عبد الرحيم،1

19-11، ص. 9نظر، ع. وجهـة
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 أهداف البحث .1

 :يهدف هذا المقال إلى

  ; تعريف مصطلح النخبة أو النخب

  ; فهم و تفسير آلية تكوين و إعادة إنتاج النخب

 . تحديد دور الحماية و اإلستعمار الفرنسي في ترسيخ النخب

  أسئلة البحث .2

  ما معنى النخب و تكوين النخب ؟ -

 ما هي أنواع النخب ؟ -

 النخب ؟كيف يتم تكوين وإعادة انتاج  -

  ما هي أليات تكريس النخب ؟ -

 ما الدور الذي لعبته الحماية الفرنسية في انتاج و كريس النخب؟ -

 

 مفهوم النخبة .3

السياسي كما ساد منذ عقود وشاع في ميادين البحث العلمي، بل  االجتماعلم تـعد دراسة النخبة حكرا على علم 

أصبح من حق كل ميدان سوسيولوجي أن يتطرق ويبحث في مسألة النخبة حسب انتمائها داخل المجتمع. ومن أبرز هذه 

لى الحياة تربوية عالتربوي" الذي يهتُم بدراسِة التأثيرات ال االجتماعهذا المقال بدراسته نجد "علم  سيحظىالميادين التي 

 Elite .لمثقفةا المدرسية أو هي ما تسمى بالنخبة الفكريةتعلق بصناعة وتكوين نخبة معينة واالجتماعيّة، وخصوصا فيما ي

scolaire   

 االجتماعيةالعلوم  أبحاثحيث احتلت دراستها مكانا بارزا بين  أحد المفاهيم األساسيةElite   يعد مفهوم النخبة

 Traité de sociologieكتابهفي ( 1291Vilfredo PARETO – 1181)فيلفريدو باريتو خصوصا مع والسياسية، و

générale ، عن وجود جماعة أو جماعات وليعبر و النخب لكي يدرس المواضيع السياسية أخبة حيث استعمل مفاهيم الن

إلشارة إلى ل مفهوم النخبة السياسية، وكذا استعملالنخبة رسة السلطة كالطبقة الحاكمة وامموتتحكم في القرارات السياسية 

 القدرة والقوة. و والمهارة مجاالت الذكاء يالتفوق ف

 الحذر أثناءالتركيز وما يحث على وهذا  ،االجتماعيةيعتبر هذا المفهوم من المفاهيم األقل تحديدا في العلوم 

التنقيب في أصول المفهوم كي يستعمل بطريقة النحت وي عمل علمي إال ويستدعي فأ استعماله ليسهل بذلك فهم الواقع،

 .تحليل الظواهر االجتماعية وتفسيرها تسهل
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ستعمال الوالواليات المتحدة األمريكية، نهاية القرن التاسع عشر، وذلك تفاديا  مفهوم في أوروبا الغربيةال هذا ظهر 

المجتمع، التي تستعملها بالخصوص النظرية الماركسية في تحليل المجتمع، وحجب ما يرتبط  ’طبقات’و’ الطبقة‘مفاهيم 

التطرق  ،أوالفي التعريف وجب البدء  من المهم قبل هإلى أن ف "سكوت جون " أشار .بها من رؤية نقدية أو ثورية للمجتمع

  dominanceالهيمنةو  statutالوضعيةو  classeالطبقةو  Elite"ماكس ڤيبر" بين النخبة الذي حدده تمييزإلى ال

اللغة..( وق العرو)الدين أي  الوضعية مرتبطة بالثقافة، و)السوق(أي  . فالطبقات مرتبطة أساسا باإلقتصادautoritéالسلطةو

 .الشركات الخاصة(رسمية )كالدولة و الهيمنة فهي سياسية تندرج داخل تنظيماتأما 

 تعريف النخبة:

  . أفضلهو ميز ما هو و eligereتصريفا سابقا للفعل  electusمن اللغة الالتينية مشتقة لغويا: 

 ، تلك الفئة الراقية المالكة للنفوذ والقوة والمؤهالت واالمتيازات الطبيعية والمكتسبة.االصطالحويقصد بالنخبة، على مستوى 

ومن ثم، فالنخبة  . 9فنجد بودون يعرفها على انها : فئات إجتماعية تتكون من أفراد ذوي أعلى درجات في مجاالت نشاطهم

هي طبقة من الناس المصطفين األخيار الذين يتولون أعلى المناصب في الدولة؛ بسبب قدراتهم العقلية والذهنية والكفائية، 

 Gaetano)وباألخذ بمقولة جايتانو موسكا  ".المتميزة، وتفوقهم السياسي والعلميوأيضا بسبب ذكائهم الخارق، ومواهبهم 

Mosca) 1"يجب النظر إلى أي نخبة باعتبارها تتألف من أوالئك الذين يشغلون قمة المواقع في الترتيب الهرمي للقيادة. 

زا أكثر تميتجعلهم يقومون بأدوار  ،النخبة بأنها جماعة )أو جماعات( من األفراد لهم خصائص مميزة كذلك يمكن تعريف

توجيهها كما ينعكس تأتيرهم و ا التميز في األدوار هو تأثيرهم البالغ على مجريات األمورذمؤشر هفي حياة مجتمعاتهم، و

ففي كل مجتمع  نجد .8الثقافيةواإلقتصادية والسياسية ة في مختلف المجاالت الفكرية وعلى عمليات صنع القرارات المهم

هي التي تقوم بتحقيق األهداف العامة للجماعة من األخرين في مختلف المجاالت و مجموعة من األفراد تمتلك نفوذا أكبر

 .5من هذا البناء المجتمعي،  في مختلف المجاالت  كالوحدات العسكرية الخاصة و الطبقات العليا من النبالء

شـتركة م مصـالح وثقافـة، توحـدها فكـرة معينـة وتعبر عن طبقة اجتماعية، أقلية عددية، محكمة التنظيميمكن اعتبارها  كما

ون ك الصـفات و الخصـائص ويضـاف إلى هـذه وتستـند النخبة إلى قاعدة اقتصـادية وتجمعها أصول اجتماعية وعائلية

النخبة داخل  هذا التيار فكرة كونيتبنى  .جاذبيـةعلى الجمهور بما لها من تـأثير ووتفرضها  النخبة تنتج القيم والسلوكيات

 فالفريد " . رايتملز و" غايتانو موسكا" " و بـاريتوويتزعمه كال من "فالفريـد  المجتمع هي واحدة ومهيمنة،

 نخبـة حاكمـة و نخبـة غـير :  إلى نـوعين قسموها  ،  هي واحدةمجتمع و النخبة ضرورية داخل أييعتبرون  : وباريتو

 . ‘الالنخبة‘الجمهور أومقابل  حاكمـة في

                                                           
aris. Pgie, Dictionnaire critique de la sociolo1990,, R. BOUDON 2 

 )النخــبة المغربـــية أنـمـــوذجـــا(سوسيولوجيا النخب2112. جميل حمداوي 3

  12العدد ،النخب السياسية الليبية ودورها في المصالحة الوطنية، محمد الشيخ4

 2ص  ،النخبة و المجتمع ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ،،بوتمرتوم 2
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تتكون النخبة من الذين يحتلون مواقع سامية في  " :بقوله فقد عرف النخبة   (HanzDreitzel) هانز دريتزلبالنسبة ل

جماعة ما، أو في منظمة أو مؤسسة، وقد وصلوا إلى هذه المواقع المتميزة والعالية بفضل انتقائهم على أساس قدراتهم 

ويملكون السلطة والتأثير بفضل المناصب التي يشغلونها، ولها قوة النفوذ، ويملكون قرار تغيير بنية الكفائية األساسية. 

  .6المجتمع والمعايير التي تتحكم فيها. وتؤهلهم مكانتهم ليكونوا نموذجا لالقتداء والتأثير في أفراد جماعتهم

العامة، يمتلكون قوة مهمة في التأثير في القرارات  وعليه، فالنخبة مجموعة من األفراد، نظرا لمواقعهم في المؤسسات

السياسية الوطنية. وباختصار، تعني النخبة األفراد الذين يحتلون مواقع السلطة في المؤسسات الكبرى، ولهم قوة النفوذ 

مهمة، في وقد تعرف النخبة بأنها مجموعة من األشخاص الذين يمتلكون مواقع   .والثروة والسلطة وحق إصدار القرارات

 .، ويمتلكون قوة التأثير في السياسة الوطنية بشكل دائم مستمرمهمة مؤسسات 

، في الحقل الثقافي الغربي، وبالضبط في القرن السابع عشر الميالدي، للداللة على السلع (Elite) استعمل مصطلح النخبة

على الوحدات العسكرية الخاصة وفئة النبالء المتفوقة والمتميزة من حيث الجودة واإلنتاج. وبعد ذلك، أطلق المفهوم 

م للداللة على فئات 1191سنة  (Oxford)المتميزين. ولم ترد كلمة النخبة، في اللغة اإلنجليزية، إال في قاموس أكسفورد

دي. أما اللم يتحقق إال في أواخر القرن التاسع عشر المي -ميدانيا وواقعيا -اجتماعية متميزة وخاصة.بيد أن استعمال الكلمة 

م، بعد انتشار نظريات النخبة، وخاصة 1211امتدادات المفهوم في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، فقد كان في سنة 

 V.Pareto   .7بـاريتونظرية فلفريدو 

ط مفهوم بمن خالل تعريف باريتو لمفهوم النخبة يتضح انه يشير إلى أولئك الذين يتفوقون في مجال عملهم، فهو يقوم بر

تخلق منهم طبقة حاكمة ليست بحاجة لدعم وتأييد، ألنها تقتصر في اجتماعية النخبة بقدرتها على ممارسة وظائف سياسية و

 .حكمها على مواصفات وخصائص ذاتية تتمتع بها، و هذا ما يميزها ويؤهلها الحتكار المناصب العليا

 

 أنواع النخب .4

ة رجال اهمها:النخبة السياسية، نخب أشكال و أنواع النخب المنتشرة في جل المجتمعاتتختلف التصنيفات التي ميزت بين 

 :والنخبة السياسية فقط النخبة الثقافيةلكننا سنتناول  .…األعمال،النخبة المثقفة، النخبة العسكرية،النخبة الدينية

 

 النخبة المثقفة )األنتيلجنسيا(: 3-1

تكوين و تعليم عال سواء في الجامعات أو المدارس العليا أو في المعاهد  و يشتغلون وتشمل جميع األفراد الذين حازوا على 

 في مجال الفكر و الثقافة و الذين نجد من بينهم الكتاب، الصحفيون الروائيون، المفكرون، الفالسفة، المنظرون،

                                                           

6  

 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ، ص:النخبة والمجتمع، ترجمة: جورج جحا، ،توم بوتومو7

http://www.ajrsp.com/
http://recherche.fnac.com/ia326232/Jacques-Coenen-Huther


 م0202-1-5| تأريخ اإلصدار:  تاسعاإلصدار الاث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 7  

ISSN: 2706-6495 

 

و العمل للمساهمة في تجاوز العوائق همها الوحيد حسب محمد عابد الجابري هو : التفكير،التحليل  ،األساتذة الجامعيون 

   .التي تقف أمام بلوغ نظام اجتماعي أفضل و نظام أكثر انسانية و أكثر عقالنية

إن مفهوم المثقف يرتبط كذلك بالباحث فلفريدو باريتو، لينطلق المفهوم بعد ذلك في استعماالت عديدة تتراوح بين الخصوص 

قفة تعبر بكل وضوح على أنه يشير ألولئك الذين يتميزون و يمتلكون قدرات ثقافية والعموم، والقوة والضعف. فالنخبة المث

 .اجتماعيا وتعليمية عالية تؤهلهم و تميزهم عن غيرهم داخل المجتمع، سوء ا سياسيا ا

 

 النخبة السياسية : 3-2

ؤثر في هذه النخبة كل ما ي يمكن حصر هذه النخبة في كل من يشارك في صنع القرار السياسي،و كما يمكن القول اننا نجد

 في الحياة السياسية.

الكثير من الدراسات ركزت عليها كأقلية تتحكم في مقاليد السلطة :خاصة دراسات موسكا وتلميذه ميتشلز ،اللذان لكن هناك 

اء وزروعموما يمكن القول بأن زعماء األحزاب السياسية ورؤساء الحكومات وال تناوال الفئة التي تتحكم في السلطة،

غير أننا أصبحنا نجد  .1وأعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ كلهم يشكلون صدارة النخبة السياسية في المجتمعات المعاصرة

 أن النخبة المثقفة تلتحق بالنخبة السياسية في الكتير من األحيان.

 

 الرأسمال الثقافي وإعادة إنتاج النخب .5

 

 الرأسمال 1-4-

وينتج أثار دائمة مع مرور الوقت. بالنسبة لبورديو، ال يوجد فقط شكل واحد من أشكال هو كل ما يتراكم وينتقل الرأسمال 

كما هو الحال عند ماركس )الرأسمال اإلقتصادي(.  فالعالم االجتماعي يتميز بتعددية األبعاد من خالل عالقات الرأسمال 

حيث  ،ارلالستثماالقتصادي هو الشكل الوحيد الرأسمال  ال يمكن القول أن بالتاليوغير متكافئة من الرأسمالية والهيمنة، 

 إداري ....و ماليو ثقافيو : بشرياالستثماريوجد العديد من أشكال 

 الرأسمال الثقافي2-4-

الرأسمال الثقافي هو رأسمال رمزي يحظى بتقدير معنوي من قبل أفراد المجتمع ويتكون من المؤهالت والقدرات التي 

يحصل عليها الفرد نتيجة التعليم والرغبة في المعرفة والبحث المتواصل واالجتهاد العلمي والتجارب اليومية المتراكمة 

  الجماعي.والعمل 

                                                           
،نخبة أم نخب :قراءة في المفهوم ، األدوار و اإلشكاليات، مجلة العلوم اإلنسانية و   )2117مارس  21العدد  (،أمينة عالق1

 .177اإلجتماعية،ص
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لمادي، اإلى المصطلحات الرأسمال  إضافة المصطلحات السوسيولوجية التي بلورها بورديو، يعتبر الرأسمال الثقافي من

إذ ،واالجتماعياالجتماعي والرأسمال االقتصادي.فهي مجموع المؤهالت الفكرية التي ينتجها المحيط األسري  الرأسمال

زمن وتمريرها من شخص الى آخر عن طريق تشكل أحد أدوات التحكم والتوجيه والتأثير في الفرد، يتم مراكمتها عبر ال

 .المحاكاة والمشاركة والتقليد ويمكن كذلك نقلها من جيل الى آخر عبر آلية اعادة االنتاج

 فنجد الرأسمال الثقافي على مستوى ثالث حاالت:

  حالة الثمتيلÉtat incorporéالتنشئة القواعد المكتسبة من عمليات : و هي تتمثل في العادات والمعتقدات و

تبقى دون قيمة اقتصادية. يتطلب تراكم هذا الشكل من  العناصر ، كل هذه )2الهابيتوس  (habitusاالجتماعية

البقاء الدائم. هذا الرأسمال الشخصي ال يمكن نقله أو تمريره  ومن تم االستيعابالرأسمال عملية الترسيخ لضمان 

و الملكية أو حتى األلقاب( بالهبة، أو اإلرث أو الشراء أو كل ما هو مادي كالمال أ )عكس  وبشكل سريعمباشرة 

مع موت وتفهي في األخير تختفي  التبادل، يمكن الحصول عليه بأساليب غير مباشرة،غير مرئية ودون وعي.

 .11حاملها

 

  الموضعيةحالةÉtat objectivé : و المادي كاللوحات  المستوعب ،يعكس كل ما هو ثقافي في شكله المرئي

في أي وقت لشخص اخر  أو البيعللنقل قابلة هي ...، ،األدوات الرقميةالموسيقية اآلالتالفنية ، الكتب ،القواميس، 

 مقابل ثمن محدد.

 

 المؤسسةلحالة ا institutionnaliséÉtat :في الكفايات الثقافية المصادق عليها من خالل شواهد مدرسية  تتمثل

ودراسات اكدت على ضرورة بحوث عدة  أقيمت .الرأسماللهذا الشكل من  امتالكهوجامعية تعطي لحاملها ضمانة 

  .التركيز على اثار التعليم في التحصيل الدراسي ومن تم في تكوين النخبة

 بين الطبقات االجتماعية وفق حجم وبنية الرأسمال الثقافي الذي تمتلكه. distinction زوبالتالي يقوم بيير بورديو بالتميي

 

 إعادة اإلنتاج3-4-

 لدراسات في سوسيولوجية التربية، فقطال مفهوم إعادة اإلنتاج في إطار مجموعة من اپييربورديو وجان كلود باسرون تناو

نفس الحظوظ في النجاح، حيث نجد داخل نفس الفصل الدراسي مجموعة  أكدا أن المتعلمين )التالميذ والطلبة( ال يملكون

 . إعادة اإلنتاج تكريستساهم في  االجتماعيةمن الفوارق الفردية و

                                                           
 .الفضاء العامتكمن وظيفته في جعل االنسان كائنا اجتماعيا ومشاركا في 9

. Les trois états du capital culturel. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. (1979) Bourdieu Pierre11

30,. L’institution scolaire. p. 3-6; 
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 من هنا تم التأكيد على دور الثقافة حيث ان أي تلميذ أو طالب يتلقى داخل المؤسسة التعليمية ثقافة غير موضوعية ومحايدة،

األفكار المجردة عكس بشكل واضح نحو التفكير المنطقي والتي تتجه « العليا،مهيمنة وفة الطبقة البل تعكس بالخصوص ثقا

 عمليةو وبالتالي فالمدرسة ال تقوم بدورها في التنشئة. 11» هموم الحياةى التي تتجه إلى األمور الحسية وثقافة الطبقة السفل

ية، بعيدا عن العدالة االجتماعية الحقيق االجتماعية، لكن تقوم بإعادة إنتاج الطبقات التلميذ  لك لتحريرذوحراك الطبقات 

فالمدرسة تفرض معيارا  ،عـلى مسـتوى الفـرص والحظوظ، حيث أن الفشل واإلخفاق مآل أبناء الطبقات الشعبيةوالمساواة 

 .لثقافة األسر والطبقة المهيمنة اثقافيا ولغويا معينا مساير

 

 في المغرب تحت نظام الحمايةالتعليم  .6

المدرسة و التعليم بصفة عامة من النقط االساسية التي اعتمتدها المستعمر الفرنسي للبقاء على اتصال دائم بالسكان المغاربة، 

بعيدا عن كل ما هو حربي و قتالي ، و اللجوء الى ما هو معرفي و بحثي ،مهمته االساسية خلق"نخبة متطورة" ،لتكون 

،وقع المغرب معاهدة فاس، تنازل بموجبها السلطان 1219.  ففي سنة 19وسيط بين المستعمر و السكان االصليين بمثابة

عبد الحفيظ عن سيادة المغرب لفرنسا جاعال بالتالي الدولة تحت الحماية، تحت قيادة الجنرال "لويس هوبرت غونزالڨي 

االستعمار في الجزائر، إذ يقوم اساسا على استراتيجيات تربوية المقيم العام في المغرب ، بخصائص مختلفة عن  اليوطي "

فتصور اليوطي للتعليم كان يقوم على انشاء مدرسة محدودة،  ،معرفية و تأطيرية،زيادة على الجانب العسكري و الحربي.

س ة احترام االجنافهي تتسم بطابع تقسيمي اجتماعي ،اثني وعرقي )و ذلك بحج غير مؤثرة و غير موحدة على كل المجتمع،

االقصى المتاح بالنسبة للسكان، في حين ان  حيث نجد ان التعليم االبتدائي هو المستوى التعليمي.11 و الخصائص القبلية (

كانت قائمة  عموما ايديولوجية اليوطي .دون اشكال و تتقن اللغات الفرنسية واالسبانية النخبة تستفيد من المستويات االخرى

ماج الذكي و البطيء للمغاربة في السياق االستعماري دون المساس في هويتهم و ال جدورهم ، مع الحرص اساسا على اإلد

  على إبعاد ابناء الطبقات الشعبية وتقريب أبناء النخبة.

عدد تيتسم التعليم في هذه الفترة بتعددية المدارس و ذلك راجع إلى التنوع العرقي )عرب، أمازيغ،يهود،فرنسيون،اجانب( و ال

 : لغوي )األمازيغية، العربية،الفرنسية( و التعدد ديني )اإلسالم، اليهودية، المسيحية(

 المدارس التقليدية 1-5 

نظام التعليم التقليدي يقوم أساسا على الدين،حيث به تمر التنشئة اإلجتماعية لألطفال . فالمدرسة التقليدية )الكتاب القرآني 

 ،االسالم أساس كل المعرفة و الحياة شعارهاة العامية(، هي مدرسة قرآنية أو ما يسمى بالمسيد بالدارج

                                                           
 .2117 والتوزيع، أكتوبرالخليج للنشر  االجتماع، دارإلى علم  ل، المدخمنصورد. عصام   11

 1959),-, Le collège d'Azrou une élite berbère civile et militaire au Maroc (1927)2005( edBENHLAL Moham 12

Ed.Karthala, page 22 

« Français de référence et français en usage au Maroc. Une adéquation illusoire ),  1999, (BENZAKOUR Fouzia 13

: l’exemple de l’écart lexical », Actes du Colloque International, Le français de référence. Constructions et 
appropriations d’un concept. 
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يقصدها االطفال منذ سن مبكرة جدا لحفظ القرآن، حيث ان المعلم أو ما يسمى بالفقيه، يقوم بتلقين الطفل مبادئ القرآن و  

 .الكتابة و تحفيظه القرآن عن ظهر قلب مستعمال اللوح الخشبي

التعليم عموما، على إخراج طفل مسلم رغم عدم تمكنه من القراءة حتى السن السادسة او السابعة، بل يهدف هذا النوع من 

  .18و التحليل و التركيز أكثر من ذلك ال يفهم و ال يستوعبه،ألن النظام يقوم على تطويرالذاكرة بعيدا عن الفهم

سنة  نية ، فجامعة القرويين المحدثة في عهد المرينيينبالنسبة للتعليم العالي االسالمي، فنتكلم خصوصا على العلوم الدي

، شملت علماء الدين و الفقه فكانو يوصفون بممثلي األمة اإلسالمية وحاملي البركة، و قد بلغ مجمل عددهم غداة 169

 .15عالما 179الحماية 

 

 المدارس الفرنسية ـ العربية 2-5

المتواضعة من األهالي )أبناء الحرفيين ،العمال،..(، فهو يقوم على تعليم توفرهذه المدارس تعليما خاصا ألبناء الطبقة 

مزدوج : قسم خاص بالفرنسية و قسم متعلق بالعربية و تعليم القرآن، حيث كان التركيز بالخصوص على التكوين الحرفي 

اح ر التعليم و خصوصا المتو العمل اليدوي. في هذا السياق يوضح جميل السالمي "أن اإلستعمار لم يسعى قط إلى تطوي

وإعطائهم  للطبقة الشعبية، بل ركز بالخصوص المتاح و الموجه للنخبة" حيث ان الهدف االساسي كان تعليم ابناء االهالي

مخافة حفز الوعي لديهم بالثورة على اإلستعمار  حرفة يدوية في حين تتقيف أبناء النخبة و تكوين شخصيتهم و حسهم النقدي،

و و حصلو على الشهادات العليا. فعملت اإلدارة الفرنسية على إغراء األهالي للبقاء في هذا النوع من المدارس إذ هم تثقف

 الغدائية .... عن طريق حوافز مادية كتوزيع المالبس و الوجبات

 

  المدارس األوروبية3-5

ا باسم "مدارس أبناء األعيان" ، فهي مخصصة للفرنسيين و األجانب مطابقة لمدارس المتروبول، مجهزة أحسن  تُعرف أيض 

تجهيز و توفر تكوينا ممتازا و فعال خاضع لمراقبة بيداغوجية محكمة، حيث يتمكن ابناء المستعمر من تلقي تعليم كما لو 

دارس أقلية من أطفال المغاربة مختارين بعناية اذ وصل عددهم عند اإلستقالل . تستقبل كذلك هذه المبلدهم األصلانه في 

 .16(69111من العدد اإلجمالي للتالميذ ) 19٪

 

                                                           
, L’Oeuvre française en matière d’enseignement au Maroc (Paris; (1928) Demombynes-Roger Gaudefroy  14

Troyes; Barcelone: Les Presses modernes; Librairie orientaliste Paul Geuthner, , p.10. 

Idem. P.36.  12 

-L’École primaire marocaine Un siècle d’enseignement du français, Edilivre), 2015( MAROUAZI Mohammed 16

Aparis,p.11. 
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 المدارس األمازيغية 4-5

وفقا لرؤية اليوطي، وجب الفصل التام بين العرب و األمازيغ، بحجة الحفاظ على خصوصية، تقاليد و أصالة األمازيغ    

م عن باقي السكان العرب، و تقريبهم من التقاليد الفرنسية و استبعاد تدريس اللغة العربية و القرآن، حيث تصبح و ذلك بعزله

 اللغة الفرنسية لغة التواصل اإلجتماعي، اإلقتصادي و اإلداري.

حت إدارة ، على رأسهم إعدادية ازرو المرموقة، ت17ست و عشرين مدرسة 1297بلغ عدد المدارس األمازيغية حتى سنة 

 دارة التعليم العام.إلقسم الشؤون السياسية و ليس ل، التابع  Arsène Roux المتخصص في اللسانيات ارسين روو

دادية اإلعهدف توفر اإلعدادية تخصصات عديدة، كالترجمة الفورية، المراقبين األمازيغ وأمناء المجالس القروية... عموما 

  بالكامل لفرنسا، بعيدا عن الدين، اللغة العربية، السياسة المحلية...تكوين شباب مخلصين  : االساسي

فإدارة الشؤون السياسية تضمن ألبناء الشخصيات المرموقة، أعيان المنطقة و النخبة األمازيغية للمنطقة اإللتحاق بالمدرسة 

االمازيغية و جعلهم ضباط إداريين في حيث تعمل على ترقية ابناء كبار القبائل  بمدينة مكناس،  العسكرية الدارالبيضاء

 الجيش الفرنسي.

 المدارس اليهودية   5-5

من قبل التحالف اإلسرائيلي العالمي، و هي مؤسسة يهودية  1169بعد أول مدرسة يهودية ، افتتحت في تطوان في عام 

تعليم اليهودي من ديني الى تعليم . هدفها اإلرتقاء بال11دولية تقافية، تم انشاءها في مدن عديدة و كذا في قرى األطلس

في هذا السياق أنشأت  ألف يهودي. 111،و توجيهه لتعليم الطائفة اليهودية التي كان عدد أفرادها غداة الحماية قرابة 12حديث

 اإلدراة الفرنسية نوع آخر من المدارس : المدارس الفرنسية ـ اليهودية. تقدم هذه المدارس تعليما يعادل تعليم المدارس

فقد عرفت نجاحا كبيرا لدرجة ان الفرنسيين كانوا  اإلبتدائية الفرنسية مع إضافة اللغة العبرية و التربية الدينية اليهودية.

 .يخشون من اليهود ان يتنافسوا معهم للوصول إلى الوظائف المهمة في اإلدارات اإلستعمارية

 

  تكوين النخب بالمغرب تطور و .7

السياسات العامة المتعلقة بالتربية والتكوين على تطوير استراتيجيات وطنية تعليمية لجميع  بعد استقالل المغرب، ركزت

المغاربة من خالل مجموعة من اإلصالحات، حيث اعطيت قيمة كبرى للغة العربية بعد أن كانت سلطات االحتالل قد 

علت منها لغة المدرسة واإلدارة والقضاء، وفرضت هّمشتها في فترة الحماية الفرنسية، مقدِّمة عليها لغتها الفرنسية التي ج

سنوات(.  7-6تعميم التعليم على جميع األطفال البالغين سن التمدرس ) وكذلكاستعمالها في كل مؤسسات الدولة ومرافقها.

                                                           
1959, -taire au Maroc. 1927: Une élite berbère civile et mili le collège d’Azrou (2005), Mohamed Benhlal 17

Karthala, P.115. 

Idem.p. 37.  11 
Idem. P. 189. 19 
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لتعليم ا التعليم األوربي، ،توحيده في مدرسة وطنية واحدة بدل التعدد الذي كرسته الحماية الفرنسية )التعليم اإلسالمي

اإلسرائيلي الخ( والذي أقامت الحركة الوطنية بديال له يتمثل في المدارس الوطنية الحرة التي أصبحت هي نفسها مع 

االستقالل عنصرا في التعدد. وأما "مغربة األطر" فقد كان يراد بها تعويض الموظفين غير المغاربة في التعليم كما في 

  .ت مغربيةاإلدارية، وكلهم فرنسيون، بكفاء ا

، على التزام المغرب بتكوين "أطر التي يحتاجها 1257وفي هذا اإلطار، أكد المهدي بن بركة في مداخلة خالل مؤتمره لعام 

فقد أصبحت هذه المسألة قضية دولة وضرورة حتمية، وذلك إعدادا لرحيل الفرنسيين، لتمكين المغرب ،91لتسيير البالد "

، بهدف مساعدته 1251من تـأطير نظـري، سـياسي وتقنـي. في هذا اإلطار، وقع المغرب مع فرنسا اتفاقية تعاون سنة 

 تلزم إحدى فقرات هذه المعاهدة فرنسا "بفتح بابعلى الحصول على الدعم اإلداري والتقني بسبب رحيل األطر الفرنسية. 

 وينهمتكالمعاهد الفرنسية وضمان إلى جميع الجامعات وولوجهم الترشيح على نطاق واسع للمرشحين المغاربة لتسهيل 

 .91المعجل، إذا لزم األمر"

المدارس  فيباللغة الفرنسية  لاالستقالعقود بعد  1تم تكوين األطر أو النخبة األكاديمية على مدى ما يقرب  نتيجة لذلك،

التي تعتبر المحدد األساسي في تكوين  ،الفرنسية، في انتظار فتح مدارس عليا وطنية وخصوصا منها مدارس المهندسين

إذ  هذه العملية ساهمت بشكل كبير في ترسيخ النخب وذلك عبر التعليم العالي وخصوصا الفرنسي، .النخب التقنية بالمغرب

 .99في ذلك اللغوي دورا مركزيا مهمايلعب التميز 

، أبناء كبار القبائل األمازيغية، خريجي ضباطعلى عدد كبير من  باالعتمادمن جهة أخرى، قام الملك محمد الخامس 

التي تعتبر كرمز )حاليا )األكاديمية الملكية العسكرية91مكناس بمدينة Dar El Baidaالمدرسية العسكرية "الدار البيضاء"

ة من فهذه النخبعلى األراضي المغربية ،  القيادة الجيش الوطني و ترسيخ سيطرتها تكوين النخب و ترسيخهمن رموز 

 هم على جهاز الدولة.تهذا اإلمتياز لتعزيز هيمن ااستعملو الضباط

حيث تحولت  ل في الشواهد المحصل عليها و المراكز والمناصب المهمة،ثعلى إرثهم الثقافي المتم او حافضو احيث رسخو

ا السياق سيترك نظام الجدارة ذفي ه.98امضمون لهم وألبنائهم مستقبالتؤمن هذه السيرورة إلى بيروقراطية وطنية 

 .واالستحقاق المكان لنظام إعادة اإلنتاج الذي يبقى بعيد المنال بالنسبة لألكثر ضعفا وللطبقات المتوسطة أيضا

                                                           
la formation des élites marocaines et tunisiennes, des nationalistes aux islamistes  (2002) VERMEREN Pierre,21

1920-2000, La découverte, p56. 
coopération technique avec le Maroc, Revue juridique et politique, , Huit années de (1965) THEYSSET Edouard21

Paris, pp. 481-495 
la formation des élites marocaines et tunisiennes, des nationalistes aux islamistes  (2002) VERMEREN Pierre,22

1920-2000, La découverte, p81. 
 .اليوطي ، حيت كانت تستقبل أبناء النخب األمازيغية اكبر اعيان األطلس ا لمتوسطمن طرف الجنرال  1911أسست سنة 23

« Maghreb : des élites entre deux mondes », Revue internationale d’éducation de )2005(Pierre Vermeren, 24

Sèvres 

[En ligne], 39 |, consulté le 01 octobre 2016. URL :http://ries.revues.org/1252 ; DOI : 10.4000/ries.1252. 
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جدا )نظام مهيمنا م. فللمغرب خاصية مميزة، حيت ان نظام المخزن يضل األبناء يخلفون آباءهم وعائالته أصبحهكذا 

القصر(. في هده الحالة صعب جدا على اي نخبة فرض نفسها  ا)مهندسو لك بالتقنوقراطياذالوالءات الملكية( أو ما يسمى ك

 الزواج.الة القرابة العائلية أو حه القوقعة المغلقة إال في ذخارج ه

لى نطاق واسع وذلك ع التمكن واتقان اللغة الفرنسية النخب المثقفة والفكرية المغربية الفرنكوفونية،من بين أهم خاصيات 

 تباطاالرا ما خلف ذلك ذوه في بعض األحيان وخصوصا في األوساط الراقية اللغة األم.ثل اللغة الثانية رسميا وفهي تم

 .في وقتنا الحالي االجتماعياح المهني و التمكن من اللغة الفرنسية وتحقيق النجو إتقانالشديد بين 

 

 مدارس المهندسين بالمغرب .8

برى وجيه أهمية كيولي نظام الت البطالة،....(،و التمويلأزمة الجامعة العمومية ) أزمةفي إطار تفعيل و تعميم التعليم أمام 

وذلك  فقد ظهرت العديد من مدارس الهندسة المتميزة بالمغرب .مدارس المهندسينمعاهد وخصوصا التقنية و للشعب

ب نبدأ بالمدرسة المحمدية للمهندسين  .وتكريس آليات ترسيخ النخب ، مما زاد من تعزيز95استنساخا للنظام الفرنسي

، المدرسة 1266معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة  ،1261قتصاد التطبيقي اإلالمعهد الوطني لإلحصاء و ،1252

المدرسة الحسنية لألشغال العمومية  ،1262المواصالت المعهد الوطني للبريد و ،1261سين الوطنية الغابوية للمهند

 : 1كما مبين فو الجدول رقم  .،... إلخ1271

 

 

 

 

                                                           
: Maroc et Tunisie au XXème siècle, ALIZES, p. 544.  , Ecole, élite et pouvoir)2002, (Vermeren Pierre 22 
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 96في المغرب مع وزارتها الوصيةمدارس ومعاهد تكوين المهندسين   :جدول

 

 

ي ف أعلى المراتب في النظام التعليمي العالي وخاصة تلبية حاجيات سوق الشغل على تهدف هده المدارس إلى الحصول

خالل  .97على هامش الجامعات التي تستقبل الكم الهائل والمتزايد من الحاصلين على شهادة الباكالوريا مختلف القطاعات،

 هوو على غرار النموذج الفرنسياألقسام التحضيرية للمدارس العليا  بإنشاء، قامت وزارة التربية والتعليم 1215سنة 

ية او الوطن المباراةالطريق الوحيد للوصول إلى المدارس العليا للمهندسين وللطيران العسكري والمدني )بعد اجتياز 

في امتحان ا عليهنخبوية  ونواة صلبة تنتقى بعناية حسب ميزة الشهادة المحصل  الفرنسية(، كما أن تالمذته يشكلون فئة

  91الباكالوريا)تقليدا للنموذج الفرنسي(. ةشهاد

                                                           
. p.18, Babil stratégie, aspiration, : l’école marocaine et la compétition sociale (1996),Ibaaquil Laarbi, 26 

»,  ? : sur la route de l'université Les candidats marocains au baccalauréat «(1997),MELLAKH Kamal, 27

contribution au bulletin de liaison du programme de recherche flux et gestion des compétences 
intellectuelles dans les échanges euro-maghrébins, n° 1. 

, La formation des ingénieurs par le système d’enseignement supérieur au Maroc, , (2001)Kamel MELLAKH21

Études et travaux de l’IRMC, p. 29-37. 

http://www.ajrsp.com/
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الت فالتحو خصوصا مدارس المهندسين ضرورة كبرى،" من قبل التعليم العالي والمدارس العليا و92النخب أصبح "تكريس

غرب بعد االستقالل عززت من موقع هذه النخبة و ذلك لحاجة الدولة الى هذه الشريحة االقتصادية والسياسية التي عرفها الم

 .11التحديات مواجهةالبراغماتية و العقالنية لكي تدبر خيارات البالد و 

دورا ية يلعب التمييز باللغات وخصوصا اللغة الفرنسحيث ، بهذا النظام االلتحاققبل  هذا التعزيز لكن في بعض األحيان يتم 

 .نسيةالفر البعثاتعدة عوامل منها التعليم األولي والتعليم في المدارس الخاصة ويستند إلى مركزيا في هذه العملية و

 

 النخب والسلطة .9

 

تعظيم وتفضيل كبير للدراسة في الخارج  في المقابل والذي رافقهشعبه  بعضخصوصا التعليم العالي المغربي وب التنقيصإن 

ا نتج عن ذفرص العمل وهواء إلتمام الدراسة أو للبحت على الطالب ودفعهم لمغادرة البالد س ثاألجنبية، حالمدارس و

االندماج ية الشديدة ولتبعبسبب او خصوصا الفرنسيةاالستقالل واستعانة المغرب بمصادر الخارجية لتكوين األطر التقنية بعد 

نسبة شكل تحديا كبيرا بالو مما طرح مشكل العودة إلى الوطن. المريكياوبشكل اعم االوربي و الكبير في النظام الفرنسي

 Kamelظهريكما  للمغرب حيث أن هجرة او بقاء أطرها في الخارج يشكل خسارة كبيرة للمغرب

MELLAKHوGhellab-Scarfo Grazia 11في المغربالمهندسين في دراستهما حول تكوين. 

 مزيان بلفقيه على البحت عن حلول فوريةالثاني ومستشاريه: اندري ازوالي و غة، دفعت بالملك الحسنفمشكل هجرة األدم

. G14انشاء ما يسمى بمحرك الدولة او جسد الدولة:إلى ا ما دفعهم ذه النخبة المهاجرة للبالد. هذاستقطاب هذا المشكل ولحل ه

 وهي مجموعة فكرية تتكون بشكل رئيسي من التكنوقراط

زنية او خعائالت مهيمنة مارس العليا الفرنسية و من أصول و)حيث أن معضمهم خريجي المدفهذه المجموعة المرموقة 

قة المهمة سياسة المشاريع العمال لتنفيدذلك مت على مختلف الهيئات الوزارية والقطاعات الرئيسية للمملكة وفاسية(، انقس

 .ل سياسة الرواتب العاليةلدى الملك، الذي تمكن من المحافظة على هذه اللجنة أو النخبة من خال

 بقيادة مجموعة من الشخصيات البارزة ذات وزن كبير في اجهزة الدولة : G14مجموعة  و تتكون 

  )Paris 'Ecole nationale supérieure des mines de(شريف. مراد 1

                                                           
مهمة تؤكد ان هذه المدارس تساهم بشكل خصص بورديو فرضية », tatEoblesse d’Na L « في كتابه المتميز حول المدارس الكبرى 29 

 .مباشر في إعادة اإلنتاج التباينات داخل الطبقات من خالل الصراعات الرمزية بين األطراف
: Essais sur l(organisation du pouvoir au Maroc,  Royaume udMaroc: les élites  (1997),Ali Benhaddou, 31

L’Harlattan, p73.  
La formation des ingénieurs par le système d’enseignement supérieur au Maroc,  (2001) Kamel MELLAKH,31

Études et travaux de l’IRMC, 2001, p. 29-37. Et Grazia Scarfo-Ghellab,  Les écoles d’ingénieurs. Lieux de 
production et de reproduction d’une fraction des élites marocaines ?  Institut de recherche sur le Maghreb 

contemporain, p.109-119 

http://www.ajrsp.com/
https://www.maghress.com/fr/city/Paris


 م0202-1-5| تأريخ اإلصدار:  تاسعاإلصدار الاث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 16  

ISSN: 2706-6495 

 

  PARIS),(ENST. عبد السالم احيزون9

 ,(polytechnicien Paris). محمد حصاد1

 ,(Ponts et chaussées Paris). ادريس بنهيمة8

 ,(Ponts et chaussées Paris). عادل الدويري5

 ,(Ponts et chaussées Paris). مصطفى تيراب6

 ,(Ponts et chaussées Paris). سعد بنديدي7

 ,(Ponts et chaussées Paris). عمر السالوي1

 ,(Canada)عزيز اخنوش. 2

 ,(professeur). أحمد غزالي11

 (Agroconcept). حسن بن عبد الرزاق11

 .(Haut fonctionnaire). محمد بجاد19

 (Professeur en médecine)بينيس–السيدة عائشة بن نامور  - 11

   ),(Magistrat à la Cour suprême. سعدية بلمير18

المدارس العليا الفرنسية. إن بروز هذه المجموعة التي  خريجي مهندسين منهم 1ما يقارب الشخصيات،  هؤالء من بين

اقتصادية بامتياز، بالمقارنة مع زمالئهم في نفس العمر ونفس الميادين ما هو إال و اجتماعية تقنية، تشكل نخبة مدرسية،

د الشواهد العليا، مما ترك مساحة جيشمل الفكر وجد غني قافي قوي وث ثنتيجة لعملية إعادة اإلنتاج لطبقة تتميز بمورو

في  أدمجواالجسور الفرنسية الوطنية للطرق و مهندس مغاربة خريجي المدرسة 111صغيرة للخريجين الجدد. ثالثة أرباع 

  .بالمغرب المناصب العليا

بل أصبح عددهم في تزايد مستمر  ،على مناصب المسؤولية منذ تربع الملك محمد السادس العرش يستحوذونفهم مازالو 

في حكومة عباس الفاسي  11إلى  9119في حكومة ادريس جطو في سنة  6يت انتقل عددهم من حفي الحكومات السياسية 

ى بل تسع ،كبنجلون والكتاني والعراقي والتازي وبنشقرون إن هذه الفئة ال تتنافس مع العائالت الكبرى، .19 9117 في سنة

 11ها في إطار المصالح المشتركة والمصاهرة عبر زواج األعمال.دائما لتتكامل مع

                                                           
، المدرسة و إعادة إنتاج النخبة السياسية في المغرب، المدارس الكبرى و التكنوقراط ،المجلة العربية للعلوم )2119 (كولفرني محمد32 

 .164، ص.22السياسية،العدد 
organisation du pouvoir au Maroc, ’: Essais sur l du Royaumes Maroc: les élite (1997) Ali Benhaddou, 33

L’Harlattan, p73. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-1-5| تأريخ اإلصدار:  تاسعاإلصدار الاث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 17  

ISSN: 2706-6495 

 

خريجي التعليم  ،من الوزراء 51أن %  حول النخبة الوزارية المغربية، 18تكشف الدراسة التي اجرتها أمينة مسعودي

من المغرب )الوزراء بين  28%المدارس العليا الفرنسية مقابلالشواهد من  حصلوامنهم  16,51حيث أن %  العالي،

اما بالنسبة للبقية فتابعو دراستهم إما في مصر،الجزائرأو بعد الدول الشيوعية سابقا كروسيا، ألمانيا  ,(1229و 1255

 %من عينة البحث من الوزراء حاملين الشهدات في الحقوق و 35,7أيضا أن%  فهذه الدراسة بينت الشرقية،و رومانيا.

. ومن هنا توصلت أمينة أن الدبلوم والشهادة في تلك الفترة في المغرب، .. 12,2%  ب في الهندسة تليها شعبة األدب 17,9

ليس شرطا ضروريا لتوظيف وتعيين األطر العليا، لكن مستوى رأسمالهم الثقافي وأصلهم العائلي هم المحددات األساسية 

والرأسمال  أهمية البنيات العائلية حيث بين بورديو فيما يتعلق بنموذج فرنسا،التي تؤخد بعين اإلعتبار. هذا ما أكده بيير 

      الثقافي في صناعة النخب وترسيخها، والتي تعرف في بعض األحيان تحوال مهما من نخبة مدرسية إلى تقنية تم سياسية.

 

 

 خاتمة

ن االستعمار الفرنسي على تقسيم البلد إلى قسمي يعد المغرب بلدا نخبويا بامتياز، اذ عملت السياسات التربوية في عهد

من بين مميزات هذه  .خصوصا في جامعة القرويين ،عربي إسالمي أصيل  تعليم اساسيين: النخبة التقليدية استفادت من

بية اء الطبقة الشعوانتقاد التعليم الفرنسي القائم على تحديد ولوج ابن ، النخبة اإلهتمام باللغة العربية و الهوية الدينية للبالد

  للمدارس و للعلم.

اما بالنسبة للنخبة العصرية، فلقد تلقت تعليما إلى حد ما أوروبي استعماري خاص بأبناء األعيان والطبقة الراقية بجوار 

صريا ع وفي هذا اإلطار فقد تميز المغرب بعد استقالله باحتكارالنخبة المتعلمة تعليما ابناء المستعمرين القاطنين بالمغرب.

نتيجة  وو من هنا فالتعليم لم يكن دائما  ناتج من احتياجات داخلية للمنظومة التعليمية، بل ه .فرنسيا للحكم والنشاط السياسي

 إلستراتيجية وتكتيك سياسي، غايته إعادة إنتاج نفس الواقع االجتماعي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 : األصول، المنافذ، المآل.1992-1922، الوزراء في النظام السياسي المغربي،  )2111(أمينة مسعودي34 
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 المراجع

 

 األصول، المنافذ، المآل1229-1255المغربي، ، الوزراء في النظام السياسي 2001) (أمينة مسعودي :.  

  أمينة عالق ،نخبة أم نخب :قراءة في المفهوم ، األدوار و اإلشكاليات، مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،العدد

 .177،ص9117مارس  91

 والنشر، بيروت، النخبة والمجتمع، ترجمة: جورج جحا، المؤسسة العربية للدراسات  ،) 1211(توم بوتومور

 .لبنان، الطبعة الثانية

 األلوكة ، سوسيولوجيا النخب)النخــبة المغربـــية أنـمـــوذجـــا( ، (2015)جميل حمداوي. 

 صناعة النخبة بالمغرب، المخزن والمال والنسب والمقدس :طرق الوصول إلى )9116(العطري، عبد الرحيم ،

 . 2نظر، ع. القمة، دفـاتر وجهـة

  المدرسة و إعادة إنتاج النخبة السياسية في المغرب ، المدارس الكبرى و التكنوقراط )  9112(محمدكولفرني ،

 .99،المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد 

 المدخل إلى علم االجتماع، دار الخليج للنشر والتوزيع.(2017)عصام منصور ، 

 19العدد المنهل،  المصالحة الوطنية، النخب السياسية الليبية ودورها في.) 2018( محمد الشيخ. 

 

 AKOUN André et autres(1999). Le Robert,  seuil,  dictionnaire de 

SOCIOLOGIE, France,  Editions: les presses de Mama.  

 BENHADDOU Ali,(1997) Maroc: les élites du Royaume : Essais sur l’organisation 

du pouvoir au Maroc, L’Harlattan. 

 BENHLAL Mohamed,(2005) le collège d’Azrou : Une élite berbère civile et militaire 

au Maroc. 1927-1959, Karthala. 

 BOURDIEU Pierre, (1979) Les trois états du capital culturel. In: Actes de la recherche 

en sciences sociales. Vol. 30, L’institution scolaire.  

 

 COENEN-HUTHER Jacques, (2004), sociologie des élites, Cursus.  

 GRAZIA Scarfo-Ghellab,(2001)  Les écoles d’ingénieurs. Lieux de production et de 

reproduction d’une fraction des élites marocaines ?  Institut de recherche sur le 

Maghreb contemporain. 

 IBAAQUIL Laarbi, l’école marocaine et la compétition sociale : stratégie, aspiration, 

p.18. 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-1-5| تأريخ اإلصدار:  تاسعاإلصدار الاث والنشر العلمي | المجلة األكاديمية لألبح

  

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                                                 19  

ISSN: 2706-6495 

 

 MAROUAZI Mohammed,( 2015), L’École primaire marocaine Un siècle 

d’enseignement du français, Edilivre. 

 MELLAKH Kamal, (1997), « Les candidats marocains au baccalauréat : sur la route 

de l'université ? », contribution au bulletin de liaison du programme de recherche flux 

et gestion des compétences intellectuelles dans les échanges euro-maghrébins, n° 1, 

juillet-août-septembre. 

 MELLAKH Kamel, (2001) La formation des ingénieurs par le système 

d’enseignement supérieur au Maroc, Études et travaux de l’IRMC. 

 THEYSSET Edouard, (1965), Huit années de coopération technique avec le Maroc, 

Revue juridique et politique, Paris. 

 VERMEREN Pierre,( 2002) Ecole, élite et pouvoir : Maroc et Tunisie au XXème 

siècle, ALIZES.  

 VERMEREN Pierre,(2002) la formation des élites marocaines et tunisiennes, des 

nationalistes aux islamistes 1920-2000, La découverte. 

VERMEREN Pierre,(1252), « Maghreb : des élites entre deux mondes », Revue 

internationale d’éducation de Sèvres [En ligne], 39 -septembre 2005, consulté le 01 octobre 

2017. URL :http://ries.revues.org/1252 ; DOI: 10.4000/ries. 

 

 ، المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي. سعيد الراشدي : االستاذحالتو إيمان ، ،  2020 ©جميع الحقوق محفوظة 

(CC BY NC) 

 

http://www.ajrsp.com/

