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شریط االخبار لغز االرتقاء.. لم تنفرج الستارة.. عدلي صادق

تدعونا مجتمعاتنا ومحیطنا في ھذه الظروف التي فرضھا الوباء من جھة وتحدیات المناخ والظلم من جھة أخرى إلى أخذ زمام المبادرة من أجل وضع وإنجاز

برامج تنمویة وتعزیز بنیة تحتیة جدیدة تفوق النماذج السابقة عطاء وتقدم نتائج أفضل مما تخیلناه عند مرحلة التصمیم والدراسة.

لعب التعلیم العالي دوًرا مھما كجزء من ھذه الدعوة الرامیة إلى تحسین وحتى مراجعة األھداف المحددة والمقاربات الموضوعة إلنجازھا. ویظل النقد البناء

مشروًعا بخصوص الجامعات في العقود األخیرة، وحتى الجیل الجدید یأبى إال أن یكون لھم حلیفا، فھي تقتصر في العمل على حیز التحلیل وتقدیم تفسیرات

للمشاكل االجتماعیة والبیئیة، تحدیات تتجاوز البیئة التعلیمیة التي تستھلك حیاتنا في نواح كثیرة.

ما الذي یدعو على ممارسة المیز العرقي؟ وكیف یمكن تفسیر التمییز القائم على جنس األشخاص؟ ما الذي خلق فجوة اقتصادیة بھذا العمق؟ لماذا یبقى الشباب

في عالمنا أكثر عرضة لمكابدة أعلى مستویات البطالة مقارنة بغیرھم؟ قد ینیر البحث والتحلیل طریقًا نحو الحلول إذا رأینا بعد النتائج وأسسھا الفلسفي أو

النظري، والتكلفة المتعلقة بجني فوائدھا، وتحصیل فعالیتھا النسبیة.

ومع ذلك، فالجانب الذي یفسر فشل الجامعات في ترك بصمة بارزة في المجتمع وبین طالبھا ھو عدم مشاركة ھذه الفئات نفسھا في تنزیل تلك الحلول

ومشاركة المتعة والفائدة مع الجھات المستفیدة، والجمعیات المدنیة، والمواطنین، والشركات المعنیة داخل تلك التجمعات.

من المؤكد أن توجھات الشباب تمیل في اتجاه الدور الحیوي الذي تلعبھ الجامعات من أجل تحسین المجتمعات ورفع مستوى حیاة ووعي عامة الناس. لكن

وفي الوقت نفسھ، ال یزال ھناك جدال ونقاش داخل الحرم الجامعي بین النشطاء – والمنظرین (على یقین بإمكانیة تخفیف التحدیات المجتمعیة عن طریق

ھیاكل التشغیل االجتماعیة) والموضوعیین (ملتزمون “بالمنھج العلمي” وبأن الظروف المعیشة ال یغني التدخل فیھا إلى أن نتأكد من حقیقتھا).

تقف الحالة الوبائیة وقساوة الفقر التي ذاق مرھا معظم البشر وراء الجھود الكثیفة المتجدد إلعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى. وفي مدینة فاس

المغربیة، تألقت جامعة سیدي محمد بن عبد هللا، وكلیة الشریعة التابعة لھا كمثال یحتذى بھ. حیث أقر السید عبد المالك عویش، عمید الكلیة، وإدارة الكلیة،

بدعم كامل من السید رضوان مرابط، رئیس جامعة سیدي محمد بن عبد هللا، بضرورة اغتنام الفرصة من أجل إنشاء مشتل األشجار المثمرة العضویة

باستخدام البذور المحلیة، مبادرة لقیت مباركة وتشجیع األسر الفالحیة في منطقة فاس مكناس، بما یتناسب مع رؤیة األسرة الجامعیة حول الدور الذي یمكن أن

تلعبھ مؤسسات التعلیم العالي. فھذه الجامعة، قبل كل شيء، نموذج حي یستجیب لألولویات التي یحددھا المجتمع القروي، ذلك أن المزارعین على الصعید

الوطني مقتنعون بفرص االنتقال من الشعیر والذرة إلى األشجار المثمرة.

تساھم جامعة سیدي محمد بن عبد هللا بمساحة مھمة من األرض لتكون مقر مشتل یستغلھ مزارعو المنطقة نظًرا لكون األسر القرویة تعتمد كثیًرا على الحصاد

كل عام، وبالتالي ال یمكنھا التخلي عن محصولھا األساسي من أجل زراعة مشاتل األشجار، التي یحتاجونھا أیًضا بنفس القدر. ھكذا تتراءى أمام الطالب

فرص ثمینة لالندماج والتعلم من محیطھم االجتماعي من خالل استیعاب حقیقة أن لكل فرد دوًرا أساسیًا یلعبھ في تحقیق االزدھار والرخاء المتزاید في ربوع

الوطن.

تندرج ھذه المبادرة التنمویة التي تربط الجامعة بالمجتمع بشكل مباشر تحت إطار مخطط العمل التشاركي الذي تبنتھ المملكة، حیث یتم جرد البیانات

والمعارف األساسیة من الناس قصد استخدامھا لخلق التغییر الذي یستجیب في المقام األول لالحتیاجات التي حددھا السكان بأنفسھم. وتساعد ھذه التجربة على

تعمیق الفھم من أجل تفعیل نتائج الدراسات األكادیمیة، بما في ذلك المقاالت المنشورة التي تدافع عن أھداف الفئات الھشة، إضافة إلى تسخیر المھارات المھنیة

الھامة المتاحة عند توافر جھود الطالب والسكان المحلیین ومشاركتھم في ورشات العمل المعنیة بالتمكین وبناء القدرات، وفي وضع استراتیجیات تنظم جانب

تصمیم المشاریع، وفي إقامة شراكات متنوعة تعود على الجمیع بفوائد كثیرة.
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یأوي مشتل جامعة سیدي محمد بن عبد هللا 90.000 شجرة تم غرسھا لفائدة سكان مدینتي فاس ومكناس، حیث تضم أشجار التین، والزیتون، والخروب،

والرمان، واللوز. لھذه األشجار القدرة على تحسین عیش عدد من األجیال، لذا فإن أبرز وأعمق آثار تفاني فریق جامعة سیدي محمد بن عبد هللا ھي تلك التي

ال یمكن إدراكھا بالعین المجردة مھما كان المراقب بارًعا وحریًصا.

قد تلخص معظم جامعات المغرب وفي باقي دول العالم سیاستھا والتزامھا بالتنمیة المجتمعیة المستدامة في شعارات أو أمثلة رائعة متداولة. لكن التحدي القائم

ھنا، أو حدود التغییر باألحرى، ھو جعل ھذه المبادرات جزًءا ال یتجزأ من عناصر البحث حتى تساھم النتائج المحصلة، على المدى القصیر والطویل، في

خلق تغییر إیجابي ینتشر صداه إلى مختلف ربوع العالم. كما یجب أن تستند تقییمات الطالب، وأعضاء ھیئة التدریس، وتصنیفات الجامعات في حد ذاتھا، إلى

الطاقات الھائلة التي یتوفرون علیھا، وإلى مدى تأثیر تفانیھم في ھذا الصدد.

إذا كان طالب جامعة سیدي محمد بن عبد هللا مؤشًرا على شيء في ھذا العالم، فھم رمز حي لما یجب علینا فعلھ من أجل صناعة األمل، وتحدید اآلفاق،

ً بأقصى سرعة وبكل تفان والتزام صادق، وبتركیز قائم على الدراسات وتقدیم التوجیھات الضروریة لبلوغ المرام. وبھذه الطریقة، سیمضي الطلبة قدما

التحلیلیة، نموذج نأمل أن نراه یعم باقي الجامعات المغربیة.

شتالت شجر الزیتون بجامعة فاس سیدي محمد بن عبد هللا (مؤسسة األطلس الكبیر، 2021)

شتالت شجر الرمان بجامعة فاس سیدي محمد بن عبد هللا (مؤسسة األطلس الكبیر، 2021)
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