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سيرة حياة



محمد جسوس
2014-1938  

• ولد بفاس سنة 1938 من أبوين هما العباس جسوس و زهور العلج

• قضى حوالي أربع سنوات في الكتاب القرآني حيث حفظ القرآن الكرمي

• ارتاد ثالث مدارس ابتدائية حرة من مدارس احلركة الوطنية هي مدرسة النجاح 
واملدرسة احلسنية ثم مدرسة الفقيه الرجراجي حيث حصل على الشهادة االبتدائية 

سنة 1948

• أحلقه والده من جديد بالسلك االبتدائي املزدوج مبدرسة أبناء األعيان )مدرسة بني 
عدس( حيث حصل على شهادة ابتدائية ثانية سنة 1952

• التحق شهر أكتوبر 1952 بثانوية املولى إدريس )كوليج موالي إدريس آنذاك( حيث قرر 
أساتذة الثانوية إعفاءه نظرا لتفوقه من سنتني دراسيتني

• انخرط في خاليا شباب حزب االستقالل بفاس سنة 1953

• أصبح كاتبا عاما للشبيبة االستقاللية بفاس سنة 1957

• أصدر جريدة باللغة الفرنسية حتت عنوان L’Elan صدرت منها تسعة أعداد تتوفر 
خزانة املرحوم على بعض منها

• حصل على شهادة الباكلوريا من ثانوية موالي إدريس بفاس سنة 1957

• التحق سنة 1957 بدون منحة بجامعة مونتريال ثم جامعة الفال بكندا

• حصل على شهادة امليتريز في علم االجتماع من جامعة الفال بكندا سنة 1960 
برسالة بحث حتت عنوان:   

• أجنز صيف 0691، بتكليف من املعهد الكندي لألنتروبولوجيا دراسة ميدانبة حول 
قبيلة مي كماك الهندوأمريكية

• انتقل إلى جامعة برينستون بالواليات املتحدة األمريكية عن طريق مباراة حيث قضى 
ثماني سنوات متتالية )1968-1960(

• انتخب رئيسا جلمعية الطلبة األفارقة بهذه اجلامعة

• عني صيف 1965 أستاذا مساعدا مبركز الدراسات الدولية بهذه اجلامعة حيث زاوج ما 

 La civilisation Tribale du Maroc: Structures et évolution, Université de
Laval, Québec, Canada, 1960, 278 p



بني التدريس وإمتام أطروحته

• حصل على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة برنستون بالواليات املتحدة  
شهر أكتوبر 1968 بأطروحة حتت عنوان:

• التحق بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة محمد اخلامس بالرباط كأستاذ لعلم 
االجتماع سنة 1969 

• التحق سنة 1969 باالحتاد الوطني للقوات الشعبية بتزكية من محمد الناصري وعبد 
الواحد الراضي

• عني كأستاذ مدى احلياة لعلم االجتماع بجامعة محمد اخلامس سنة 4002 

• درس في كليات ومعاهد مختلفة، خاصة كلية احلقوق و املدرسة اإلدارية

• أشرف على عشرات األطروحات والرسائل ومئات أبحاث اإلجازة في علم االجتماع

• عضو سابق في املكتب السياسي  لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية

• عضو سابق في اجمللس اجلماعي ملدينة الرباط

• عضو مؤسس للنقابة الوطنية للتعليم العالي

• عضو اجمللس األعلى للتعليم

• متزوج من السيدة Diantha Bonnett منذ 6 يونيو 1964

• له ثالث أبناء هم ليلى ونادية وعمر

• توفي مبنزله بالرباط صباح اجلمعة 7 فبراير 2014

من بني أعماله املنشورة :

• رهانات الفكر السوسيولوجي باملغرب، منشورات وزارة الثقافة، الرباط، 2003 

• طروحات حول املسألة االجتماعية، منشورات األحداث املغربية، الدار البيضاء، 2003

باإلضافة إلى العشرات من املقاالت واالستجوابات املنشورة في صحف ومجالت عربية 
وأجنبية

 Equilibrium theory and the explanation of social change,  
Princeton University, 1968, 583 p
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مقتطفات من كلمة الدكتور محمد جسوس
خالل حفل تكرميه مبدينة تطوان من طرف جمعية أصدقاء 

السوسيولوجيا
17 دجنبر 2009 

امليدان  و  الفكر  حق  وفي  حقي  في  قيل  مبا  و  الطيب،  اجلمع  بهذا  فائقة  سعادة  تغمرني 
وأن  النمو  و  والتطور  للتحرر  أداة  اإلنسانية  العلوم  أن  باعتبار  خاصة،  السوسيولوجي 
السوسيولوجيا ما مييزها هو ارتباطها باحلركات القومية واالشتراكية  و ليس من الصدفة أن 
نرى أن السوسيولوجيا هي اجملال الذي حتمس له الشباب في اجلامعة وناضلوا ضمنه و ضمن 
العلوم اإلنسانية عامة ، ومنذ فتح شعبة علم اإلجماع ونحن نعمل على تصحيح الضعيف 
، في هذا  اجملال ودعم إستمراريته  و متميز في  ناجح  الزيادة في تقوية ما هو  و  راكمنه  فيما 
الظرف و لقدراتي الصحية املتواضعة اسمحوا لي أن أحتدث عن قضايا أرى أنها من األهمية 

مبكان :

ماذا أجنزنا ؟

هذا سؤال خطير، فبعد معركة الوجود منذ تأسيس معهد العلوم االجتماعية، و أيام كانت 
كل الشعب موجودة عدا شعبة الفلسفة و علم النفس وعلم االجتماع التي لم يكون يسمح 
البحث  لها  يتطرق  لم  التي  الهامة  والقضايا  احلصيلة  عن  أيضا  احلديث  يجب  بالوجود،  لها 

السوسيولوجي وكل فكر عقالني يعمل على حتليل واقعنا االجتماعي الراهن .

نتحدث أيضا عن معركتنا األولى أيام معهد العلوم االجتماعية في فترة قال فيها موالي 
أحمد العلوي في إحدى افتتاحيته )السوسيولوجيا ال فائدة منها ، فهي إما تنتج أناس ثوريني أو 
أناسا ال فائدة منهم و ال شيء يستفد منهم ( ، و بعدها كان إغالق معهد العلوم االجتماعية، 
كتاب  وإحتاد  املغرب،  لطلبة  الوطني  اإلحتاد  ضمن  الطلبة  صفوف  في  النضال  ظل  بالتالي  و 
املغرب مع بعض املثقفني ، وفي النقابة الوطنية للتعليم ، والنقابة الوطنية للتعليم العالي 
، و مختلف اجملاالت من هذا القبيل ، فدافعوا عن السوسيولوجيا و أهمية السوسيولوجيا ، 
كأداة للنمو الفكري و لتأطير الشباب ، هكذا أنهينا معركتنا األولى، و لعل السوسيولوجيا 
اليوم قد دخلت معركتها الثانية، أال وهي معركة جتاوز وضعية البداية و الهيمنة والدخول في 
سياق التحوالت الراهنة وإعادة تنظيم اجملال حتى تستجيب السوسيولوجيا لتطلعات الكثير 

من احلاضرين فيها و املشتغلني ضمنها.

أجنزنا إذن في هذا اجملال على املستوى الكمي، عدد ال بأس به من احلاصلني على اإلجازة في 
علم اإلجماع و الذي  يفوق 5000 مجاز، بينما في سنة 1973 عندما بادرنا بتأسيس اجلمعية 
املغربية لعلم االجتماع كان عدد احلاصلني آنذاك على اإلجازة في السوسيولوجيا حوالي 33 أو 
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أصبحت  التي  باملكانة  حتديدا  واملتعلقة  لها  اإلشارة  من  لبد  هامة  أخرى  نقطة  هناك 
حتظى بها السوسيولوجيا اليوم ضمن العلوم اإلنسانية ، فعلوم كالتاريخ ، الدميغرافيا، علم 
النفس، القانون، اجلغرافيا، العلوم السياسية، حتى علوم كالطب، تعطي اليوم اهتماما بالغا 
للسوسيولوجيا، و هذه األمر ليس دفاعا عن »حانوت« السوسيولوجيني و لكنه أمر واقع، نظرا 

ملا حتمله السوسيولوجيا من رهانات كبرى لنمو اجملتمع و تطوره .

أجنزنا اليوم على املستوى الكمي الكثير، و على املستوى الكيفي إجنازنا ال بأس به،  و لدينا 
حاليا 10 شعب للسوسيولوجيا باجلامعات املغربية.

أجنزنا العديد من البحوث التي تغطي مختلف التراب الوطني وعدد هام من القضايا التي 
تهم تلك اجلهات و تلك املناطق.

إذن على مستوى أول ميكن القول أنه وبتعاون مع مختلف العلوم اإلنسانية األخرى  وبتعاون 
مع ما تزخر به بالدنا من باحثني و مفكرين، أننا أجنزنا رهاننا و أننا نضمن ملستقبل املغرب أن 
يكون مستقبال واعدا مشرقا و مهما في حد ذاته، إذا كان هذا هو ما أجنزناه فماذا لم ينجز ؟  )...(

لدي توصيتان: طلبي األول هو أن يقع مجهود إلجناز بحث واسع حول مهنة السوسيولوجيا، 
حدث  ماذا  بعدها؟  جاءت  التي  والشعب  األم  الشعبة  من  مروا  اللذين  للطلبة  حدث  ماذا 
ألساتذتها؟ ماذا حدث لهم على املستوى املهني، على املستوى الفكري؟ على املستوى الثقافي؟ 
، هل استمروا في ممارسة الفكر السوسيولوجي ومتابعته أو غلبهم الدهر كما غلب العدد 
الكبير من الشباب في ميادينهم اخملتلفة؟  هذه النقطة حول تنظيم بحث ميداني واسع حول 

السوسيولوجيا و مهنة السوسيولوجيا هو طلبي األول لكم .

تدريس  في  للنقاش  فتح  مختلفة  فكرية  ندوات  طريق  عن  يقع  أن  هو  الثاني  طلبي 
مما  أكثر  و كثيرة،  إجنازات كبرى  تنفذ وحتقق  نطورها وجنعلها  أن  السوسيولوجيا، كيف ميكن 
تنجزه حاليا، هذا يتطلب في رأيي أوال هيكلة اجلمعية املغربية لعلم االجتماع، وارتباطها بفروع 
لها في مناطق مختلفة من املغرب، مثل ما هو حاصل اآلن مع جمعية أصدقاء السوسيولوجيا، 
حتى االسم لطيف في حد ذاته – أصدقاء – مبعنى أننا أمام ممارسة فكرية تبحث عن أصدقاء ال 
تبحث عن الزبناء، ال تبحث عن الذين يعتنقون األفكار ويحولونها إلى أشياء غير قابلة للنقاش.

بنيات  على  مبني  الكثير  هذا  يكون  لم  إذا  لكن  و  الكثير،  أجنزنا  أننا  أعتقد  عامة  بصفة 
اجتماعية قوية جتعل الباحثني يتفاعلون و يتعاونون و يتآزرون ويساعد بعضهم البعض األخر 

ويهتمون بأبحاث اآلخرين، ميكن لهذا اجملهود أن يكون قويا و لكنه ميكن أيضا أن يندثر بسرعة.

أعتقد مرة أخرى أن هناك أجيال وأفراد لهم أفكار والتزامات يدافعون عنها اليزالون ملتزمني 
بها لبناء التاريخ و  االستمرار فيه في ما ميكن أن يكون إيجابيا.

شكرا لكم جميعا.

                                         



األطروحات والرسائل الجامعية
التي أشرف عليها األستاذ محمد جسوس









                                                                             

شهادات



محطات رفقة محمد جسوس
إدريس بنسعيد

احملطة األولى

 تعود بي الذاكرة إلى خريف سنة 1971، مبا كانت متور به من وقائع وأحداث جسام وما كان 
يطبع الوسط الطالبي آنذاك من حيوية وتوثب، ونقاش وصراع ال يفتران، يوازيهما نقاش علمي 

مفتوح داخل قاعات الدرس، وبصفة أخص خارجها.

بالتعليم  يسيرة  مدة  منذ  امللتحق  جسوس  محمد  كان  السبعيني  العام  ذلك  خريف 
اجلامعي، قادما من جامعة برنستون بالواليات املتحدة األمريكية قد شرع في تقدمي درس جديد 
إلى  باإلضافة  معا،  حضورهما  كان  وقد  الراضي.  الواحد  عبد  رفقة  االجتماعي  التراتب  حول 

موضوع الدرس، عنصرا جدة ومفاجئة...

كنا، على الرغم من انغماسنا في النضال الطالبي ومترسنا بالنقاش، متعودين على الدرس 
األكادميي الذي يتكلم فيه األستاذ وينصت الطالب. لقد كان كرسي األستاذية حينئذ شأنه 
شأن الكرسي الكنسي الذي هو أصله التاريخي ومنوذجه. في درس محمد جسوس سنعرف 
ألول مرة شيئا اسمه الندوة العلمية إذ كان يصر على أن  جنلس متحلقني حول طاولة واحدة و 
نناقش  على أساس التعبير عن الرأي وقبول االختالف واعتبار النص أو احلجة العلمية املوثقة 
هي الفيصل ما  بني اآلراء. كان جسوس يفاجئنا في كثير من األحيان باإلعالن صراحة عن عدم 
تأكده من بعض املعلومات واملعطيات ويطلب منا جميعا البحث والتقصي في املراجع الكثيرة 
التي كان ميطرنا بها والعودة إلى مناقشة ما وقفنا عنده أو اختلفنا بصدده في احلصة املوالية.

أنني  آنذاك طالبا للفلسفة شغوفا بها وال أتصور نفسي علميا خارجها، غير  لقد كنت 
اعترف بأن درس محمد جسوس آنذاك كان هو السبب املباشر ل‹‹انحرافي‹‹ نحو السوسيولوجيا، 
كما حدث للكثيرين من غيري. منذ تلك اللحظة ، قررت أن أتخصص  في ما تبقى من األيام 
في علم االجتماع ، وال أعرف  اآلن إن كانت تلك حسنة أو سيئة  من حسنات أو سيئات محمد 
جسوس ،  ال أتذكر محتوى هذا الدرس  األول ، لقد نسيت ما يجب نسيانه و لكن ما  أذكره هو 
بصمة معلم  أثر في حياتي العلمية كطالب و كأستاذ . لقد تعلمنا في هذا السياق الذي متيز 
بالصراع و سيادة الرأي الواحد من محمد جسوس مجموعة من املبادئ التي الزالت تصاحبنا و 

نأمل أن تبقى في مصاحبتنا  إلى اكتمال مسيرتنا العلمية و التدريسية .

املبدأ األول عند جسوس هو أن العلم وضمنه السيوسيولوجيا ، ال يشتغل مبنطق احلقيقة 
أو اليقني ، مبعنى أن احلقيقة واليقني الراسخني والدائمني ال مكان لهما ضمن العلم الذي يحيا 

ويتطور بفعل النقد والشك واملساءلة املسترسلة.

محمد جسوس رجل سياسة بامتياز ، ومناضل صلب وعنيد داخل حزبه وإزاء خصومه، وقد 
كنا بفعل قناعاتنا وممارساتنا السياسية آنذاك من بني ألد هؤالء اخلصوم، غير أنه علمنا ومارس 



أمامنا عمليا إمكانية انتصار السوسيولوجيا عندما تنجح في الفصل بني العلم والسياسة، 
وعندما يتمكن األستاذ املالك املطلق للسلطة األكادميية في أن يفصل في ذاته وفي درسه بني 

العلم ورجل السياسة. 

احملطة الثانية  1976 – 1977 وهي  السلك الثالث ، في هذه الفترة كنا نحضر ديلوم الدراسات 
العليا املعمقة في علم االجتماع ، وقد كان هذا السلك  مفتوحا في وجه اجلميع.  كل الطلبة 
كانوا موظفني ،في التعليم أو في قطاعات أخرى ،بعضهم كان يأتي في مناطق بعيدة و نائية 
هامة  و  كثيرة  التزاماته  كانت  طويلة  لسنوات  و  جسوس  محمد  األستاذ  ألن  و   ، الرباط  عن 
في اجمللس البلدي و في املكتب السياسي لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية و في التدريس 
في كلية اآلداب و كلية احلقوق ،و في املدرسة الوطنية لإلدارة و في مدرسة املهندسني ، وفي 
مجاالت متعددة أخرى ، لذلك ، اقترح جسوس على زمالئه من األساتذة أن تكون دروس السلك 
بوقته  طويلة  لسنوات  مضحيا  احلضور  من  الطلبة  يتمكن  حتى  األسبوع  نهاية  في  الثالث 

وصحته ولم يكن من بني مصطلحاته شيء اسمه العطلة أو الراحة.

 كانت مصلحة الطلبة و الباحثني بالنسبة له فوق كل اعتبار ، األمر لم يكن يتوقف على 
التي يلقيها في  نزرا قليال من دروسه الكثيرة  الكلية بل أن دروسه في اجلامعة لم تكون إال 
البيت ، قرب مسجد بدر في حي أكدال ، كان يسكن فيال قدمية متهالكة ، الطابق األرضي كله 
عبارة عن مكتبة ، و هو و زوجته وأبنائه الثالثة ليلى ونادية وعمر كانوا يشغلون الطابق األول 

الصغير .

االلتحاق  يود  من  كل  على  كان  فقد   ، خاص  بشكل  تهمني  محطة  وهي  الثالثة،  احملطة 
باجلامعة اجتياز مباراة التوظيف في اجلامعة ، يجتاز املباراة كأستاذ مساعد . اجتزت هذه املباراة 
صيف 1978 و قد كنا جميعنا  على قدم املساواة ، كانت كفاءتنا شبه متساوية ، ومن زمالئي 
من كان يفوقوني  خبرة ومعرفة، غير أنني كنت من بني القالئل من املرشحني من كان يختلف 

سياسيا مع األستاذ جسوس بكيفية علنية وداخل تنظيمات جماهيرية مختلفة.

احملطة الرابعة: بعدما انتقلت للجامعة كأستاذ مساعد ، بدأت أمارس إلى جانب األستاذ 
أن نقتسم معه دروس  و إصرار األستاذ محمد جسوس على  ، ما يهم هو  التدريس  جسوس 
السنة الرابعة رغم أنه لم يكون لدينا ذاك الرصيد املعرفي الكبير و ال حتى السن كان يؤهلنا 
لذلك. و أصر أن نشتغل بجانبه كأساتذة ال كمساعدين و لم يتدخل في محتوى الدروس التي 
بنسعيد.   و  الهراس  واخملتار  بورقية  رحمة  ثالثة  آنذاك  وقد كنا  اختياراتنا،  و ال في  نلقيها  كن 

تدخله الوحيد هو املساعدة مبدنا باملراجع و البحوث ملن طلبها منه . 

هذه بعض احملطات األساسية التي كان لي شرف اقتسامها مع األستاذ محمد جسوس 
وهي ال تكشف إال النزر اليسير من شخصيته وفضله الكبير وبصمته الواضحة واملستمرة 

ودوره الرائد في التأسيس ملدرسة سوسيولوجية مغربية.



رسالة سي محمد جسوس إلى األجيال
رمحة بورقية

وفي  تكويني  في  الذي ساهم  األستاذ   لفقدان سي محمد جسوس،  بحزن عميق  أشعر 
مساري املهني  والذي رافق مسيرتي منذ السبعينات عندما دخلت الكلية كطالبة، وهو، في 
ذلك الوقت، األستاذ املغربي املتميز بني زمرة األساتذة الفرنسيني في شعبة الفلسفة القسم 
الفرنسي. ال ميكنني في هذه اللحظة التي فارقنا ورحل عنا، إال أن أقول بأننا فقدنا  رجال عظيما  
وأحد  أعمدة علم االجتماع  وحكمائه الذين سيتركون بصمة نيرة في تاريخ اجلامعة املغربية. 

من الصعب أن نتحدث عنه ونحن لم نستوعب بعد صدمة وفاته؛  ولكن يحضر في ذهني 
شريط اخلصال الراسخة ألستاذنا : كمنظر مفكر مثقف، وكأستاذ مؤطر ومربي، وكمنشغل 

بهم تغيير اجملتمع.

 لقد  كان  محمد جسوس مسكونا بانشغال فكري دائم ال يكل من نهل املعارف والتهام 
الكتب، ومواكبا لتطور وتراكم املعارف ومستجداتها، ليكون موسوعة فكرية متحركة وعقال 
مجتمع  حول  اجلوهرية  لألسئلة  وطارحا  فيه،  نعيش  الذي  االجتماعي  للواقع  ومحلال  ناقدا 
يتحول. كان األستاذ جسوس يجسد املثقف الذي خلق التفاعل بني التراث النظري في علم 
السامي  باملعنى  واملثقف  املتواضع،  العالم  إنه  والتغيير.  للفهم  كأداة  واملعرفة  االجتماع  

للكلمة، واملنخرط في قضايا اجملتمع من موقعه كمثقف.    

لقد كان املرحوم ملقنا، ألجيال من الطلبة، ال للمعارف فحسب، ولكن أيضا لقيم النزاهة 
الفكرية وااللتزام ألخالقيات املعرفة واالنخراط في حماية وصون احلياة العامة. لم تكن األستاذية 
بالنسبة لسي محمد  جسوس مجرد وظيفة، وإمنا هي رسالة إنسانية كونية إليصال املعرفة 
وتنوير فكر طالبه وبناء الشخصية املواطنة.  لم يكن لسخاء لسي محمد جسوس حدود مع 
طالبه سواء مبنحهم  كل وقته أو بوضع معارفه وخزانته في متناولهم. لقد احترف األستاذية 
في اجلامعة املغربية بأخالق عالية قل نظيرها. لم تستهويه املاديات وال املناصب بالقدر الذي 
امتألت  أمام غفير من طالبه، وكلما  بالنشوة   كلما حاضر بحماس ومبوسوعية  كان يشعر 
يقول  لقد كان  أطروحته.  إلنهاء  أحد طلبته  تأطيره  قاد  وباالفتخار كلما  املدرج،  بهم جنبات 
لي دائما أن حماسه في التلقني يتقوى كلما الحظ في عيون طلبته اهتماما مبا كان يفوه به 
في محاضراته. وبالفعل لم نكن كطلبة نخفي اعجابنا مبحاضراته ومتعتنا باالستماع إليه 
وهو يحلل أمامنا بعقالنية مقنعة وبفيض من املعارف الواقع االجتماعي. لقد كان اجلزاء الذي 

يتلقاه األستاذ عن عمله  يتلخص في أداء مهمته وفي رضى ضميره احلي على ذلك األداء. 

انشغل سي محمد جسوس مبآل تغيير اجملتمع املغربي لـتأخذ  السياسية جزءا من وقته 
وحياته. غير أنه لم يجعل من السياسة حرفة،  وإمنا هما فكريا وتغييرا من موقعه املعرفي 
املعرفية  املمارسة  في  حية  قدوة  ليكون  أوال،  الذات  من  يبدأ  الذي  بالتغيير  دائما  وانشتغاال 

والسياسية. وهذا ما كان مييزه وينفرد به أستاذنا املرحوم عن أغلب محترفي السياسة. 

رحم اهلل أستاذي الكبير سي محمد جسوس. 



شهادة محبة وتقدير
تار اهلراس املخ

لقد كان أستاذنا املرحوم سي محمد جسوس عاملا كبيرا حرص دائما على أن يكون قريبا 
من طالبه وزمالئه، وأستاذا مبجال من لدن اجلميع، لكن بسيطا في تعامله مع كل الناس مهما 
كان شأنهم ووضعهم في اجملتمع. لقد كان شديد احلرص على احترام كرامة طالبه، وتعليمهم 
بسخاء وضمير مهني حي، وحفزهم على إعمال العقل والتفكير النقدي واجملدد، وحملهم على 
كان  األساسية.لقد  االجتماعية  والتحديات  بالقضايا  ربطه  خالل  من  االجتماع  لعلم  النظر 
رحمه اهلل يستقبل طالبه في بيته، ويضع مكتبته الشخصية في خدمتهم، ويبدي استعدادا 
منقطع النظير لالستماع إليهم واإلجابة عن أسئلتهم رغم كثرة عددهم وتعدد املهام التي 

كانت تقع على عاتقه.

مبعيقات  تام  وعي  على  أستاذنا  كان  وكندا،  أمريكا  في  واملهنية  العلمية  جتربته  وبحكم 
يدعو  اهلل  رحمه  وكان  األوضاع.  هذه  عليه  تكون  أن  يتعني  ومبا  املغربية،  اجلامعية  األوضاع 
باستمرار لتصحيحها للرقي باجلامعة إلى املقام الذي يليق بها، قائال: »ال خير في بلد ال يجعل 
إزاء النقص في التجهيزات واملوارد،  من اجلامعة قاطرته نحو التنمية«. ورغم كل ذلك، صمد 
واستمر في عمله بشجاعة كبيرة رغم االكتظاظ الذي شهدته اجلامعة في السنوات األولى 
من الثمانينيات على وجه اخلصوص. ولم يتخل أبدا عن طالبه رغم البدائل املهنية الهامة التي 
كانت تقترح عليه، ولم يعط األولوية ألي مصلحة شخصية على رسالته التربوية التي كان 

يعيرها أهمية قصوى.

في  التحرري  املد  حملاربة  آنذاك  بعضهم  اختير  املشرق  من  ألساتذة  مكثف  وفود  ظل  وفي 
اجلامعة، كان أستاذنا ميثل شمعة مضيئة تبعث األمل في نفوس الطالب، وتقنعهم بجدوى 
االنتماء للجامعة. لذا حظي دائما بتقدير ومحبة طالبه ومعارفه، وحظيت محاضراته باستمرار 

باهتمام كبير وعناية فائقة.

وفي إطار عالقة الزمالة التي جمعتني به، مثل السي محمد بالنسبة لي قدوة حقيقية 
ومنوذجا حيا ملا يجب أن يكون عليه األستاذ واإلنسان. لقد أثر بعمق وقوة في توجهي العلمي 
واملعرفي، وزرع في قلبي وعقلي قيما ومبادئ لن أتخلى عنها أبدا. وإليه يرجع الفضل في وضعي 
على املسار اجلامعي املالئم لطموحي وشخصيتي. لقد كان املثال الذي يجسده أقوى من كل 
نصيحة أو موعظة، وال أتذكر يوما أنه توجه إلي بالنصح أو اإلرشاد، وال حتى بالنقد عند ارتكاب 
خطأ ما. كان يكفيه أن يالحظ إحساسك باخلطأ، فال يتعدى ذلك أبدا إلى إحراجك. لقد كنا 
جميعا نستمع إليه بشغف كبير، ألن علمه غزير وحديث ومواكب ملا يستجد، وينم عن اطالع 
واسع على اجملال املعرفيالذي عمل بتفان على تأصيله في مجتمعنا. ولعل أحسن ما ميكن أن 
نقدمه ألستاذنا، إضافة إلى الوفاء لروحه الطاهرة وملا يسكن كياننا من أفكاره، أن نستمر بجد 

في تفعيل رسالته 



السي محمد جسوس
بني بساطة املظهر وعمق اخملبر

ي
ملي�ش أمحد الخ

تعرفت على األستاذ السي محمد جسوس رحمه اهلل في بداية سبعينات القرن املاضي 
من خالل النقابة الوطنية للتعليم العالي املؤسسة من أساتذة اجلامعات ومؤسسات تكوين 
األطر. ومما احتفظت به الذاكرة عن املرحوم السي محمد جسوس أنه كان بسيطا في مظهره 

عميقا في مخبره.

بساطة املظهر كان يشهد بها كل من عاين األستاذ السي محمد جسوس حامال محفظته 
املكدسة باألوراق وبعض املراجع وهو يسير راجال في اجتاه الكلية أو خارجا منها مع طلبته الذين 

يستزيدون منه املعرفة، وحسن التحصيل ملا أثاره معهم في قاعة الدرس.

كما جتلت هذه البساطة في تعامله مع الطلبة الذين يشرف على بحوثهم ومع غيرهم، 
في فتح أبواب مكتبته أمامهم وتيسير االستفادة منها ولو عن طريق إعارة ما فيها من كتب 

ومراجع.

أما عمق اخملبر فيبدو في أكثر من مجال مما كان املرحوم السي محمد جسوس ميارس فيه 
واالجتماعية. كان أستاذا لعلم االجتماع عشرات  السياسية  أو قناعاته  الوظيفية  التزاماته 

السنني في اجلامعة، كما كان ملتزما في حزب سياسي وضمن هيئاته القيادية.

الطلبة واألساتذة الذين تكونوا على يديه في اجلامعة أكدوا قبل وفاته وبعدها أنه:

املعرفة  بناء  في  االعتماد  فيهم  وغرس  طالبه،  إلى  االجتماع  علم  مادة  تقدمي  في  أخلص 
وتطويرها على السؤال وفحص كل اآلراء.

كان مسكونا برغبة جامحة في بناء علم اجتماع مغربي متأصل من واقعه املعيش، سيما 
في أوساطه القروية، وبهدف االستفادة منه في التخطيط لالنتقال باجملتمع إلى مدارج التطور 

واحلداثة.

كان  فإنه  ومحاضراته،  السياسية  خطاباته  من  ونشر  احلزب،  في  زمالؤه  عنه  كتب  وكما 
كذلك في نشاطه السياسي، مخلصا إليديولوجية احلزب، وفي ذات الوقت ال يتوانى عن إبداء 

ما يستخلصه من حتليل الواقع السياسي واالجتماعي من مالحظات يرى من اخلطأ إغفالها.

وفي النشاط النقابي الذي جمعني به لعدة سنوات، ميكن أن أقول أن السي محمد جسوس 
ناضل فيه نضال الصادقني اخمللصني. 

إلى  بالنظر  كذلك  وسياسي  اجتماعي  وزن  العالي  للتعليم  الوطنية  للنقابة  كان  فقد 



اتخذت  العالي  التعليم  مست  إجراءات  وبسبب  العلمية،  اجملتمع  لنخبة  املكونني  أعضائها 
العلوم االجتماعية، وتعطيل شعبة  أو حتليل. من ذلك إغالق معهد  روية  دون  رد فعل  نتيجة 

الفلسفة، وإبعاد مجموعة من األساتذة وإحلاقهم مبؤسسات خارج اجلامعة.

 وكان املرحوم السي محمد في مقدمة النقابيني الذين استعملوا في خطاباتهم النقابية 
مصطلحات أثارت حفيظة السياسة التي كانت إذذاك متحكمة في إدارة الشأن العام.

ولعل واقعة واحدة تلخص ما آلت إليه عالقة النقابة الوطنية للتعليم العالي بالسلطة 
السياسية، فقد قررت النقابة إعالن إضراب عام، وعشية اليوم احملدد لإلضراب توصل كل أستاذ 
مبنزله وعن طريق الدرك باألمر بالتسخير. واحلال أن أوامر التسخير تكون في ظل إعالن الطوارئ 

أو األحكام العرفية وليس في حاالت سريان القانون العادي.

رحم اهلل الفقيد العزيز األستاذ القدوة السي محمد جسوس، وأثابه على ما قدمه لوطنه 
التعليم  التعامل وتواضع في  من معرفة نافعة وسلوك قومي ولزمالئه وطلبته من أخالق في 

والتعلم. 



في التميز والنبوغ والريادة
حممد سبيال

طيلة  بها  التزم  التي  النبيلة  القيم  من  لعدد  جتسيدا  جسوس  محمد  املرحوم  حياة  كانت 
حياته، أهمها املثابرة والصدق والوضوح والصرامة واإلتقان وذلك على أرضية من النبوغ والطهرية 

في األداء.

عرف املرحوم منذ طفولته بالتميز والنبوغ في الدراسة. حكى لي أحد أفراد العائلة أن سكان 
الطالعة في فاس كانوا يعرفون أن البغلة التي تنزل في نهاية العام الدراسي محملة بالكتب 

حتمل اجلوائز التي حصل عليها التلميذ محمد جسوس بسبب تفوقه.

على  انفتحوا  الذين  املنجرة(  املهدي  )بجانب  القالئل  املغاربة  من  جسوس  محمد  كان  ورمبا 
الدراسة في العالم األجنلوساكسوني حيث اختار السوسيولوجيا كمجال للدراسة.

واحلق أن التحاق محمد جسوس باجلامعة املغربية في نهاية ستينات القرن املاضي شكل حدثا 
والتنمية  الثقافية،  األنساق  السوسيولوجية وحول  النظريات  دروسه حول  متميزا، حيث كانت 
والتشكل الطبقي في املغرب وغيرها من املوضوعات منارات فكرية كان الطلبة يتهافتون عليها.

خالل فترات التدريس تطورت لدى محمد جسوس قدرات بالغية شفوية فريدة، لدرجة تسمح 
لي بالقول أن املرحوم كان منوذجا فريدا في التعبير وفي التبليغ سواء في دروسه أو في محاضراته 

ومداخالته وتأطيره للتجمعات احلزبية التي كان بعضها يصل إلى أربع أو خمس ساعات.

وباإلضافة إلى هذا النبوغ اجلامعي شكل املرحوم منوذجا مثاليا للعمل السياسي الطهري. ففي 
الوقت الذي راهنت فيه الدولة في إطار الصراع الشرس الذي شهدته »سنوات اجلمر والرصاص«، 
كل  يقاوم  السياسي، ظل محمد جسوس  العمل  في  منوذج طهري  أي  ووأد  بديل  أي  إبادة  على 

أشكال اإلغراء واالستدماج.

وهو في هذا السياق يندرج في خانة الساسة املثقفني املغاربة الذين زاوجوا بتوفيق بني الفكر 
والسياسة ابتداء من اخملتار السوسي وعالل الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وعبد اهلل ابراهيم 

إلى محمد عابد اجلابري احلبيب الفرقاني ...

امليزة األخيرة البارزة حملمد جسوس هي أنه أحد مؤسسي السوسيولوجيا املغربية التي شكلت 
نوعا من الوعي العلمي الذاتي للمجتمع والتي حاول فيها املرحوم التفكير في اجملتمع املغربي 
املوحدة  القرابة والعصبية – مشروع األمة  أو مشاريع: مشروع  من خالل مقاربة عدة تصورا ت 
االجتماع  لعلم  املدخل   : الزاهي  )عن:  اخملزني  واملشروع  الزبوني  املشروع   – البورجوازي  املشروع   –

املغربي(.



في وداع األستاذ
عبد القادر الشاوي

كان األستاذ محمد جسوس عالمة فارقة بأحد معاني الشهادة )اإلدراك الذي ينم عن وعي 
حاد( التي ال تتوفر إال لفئة خاصة من الناس لها الفرادة في كل شيء تقريبا... وال يتسع الرثاء، 
وهذه الكلمات باملناسبة، لبيان األوجه التي بها ذاعت هذه الفرادة وأثرت واستقرت في أفهام 
مختلف  في  املعرفة  نشروا  به  الذي  العلم  عنه  ونقلوا   ، بالوفاء  له  ودانوا  عليه  تتلمذوا  من 
مناحي احلياة املعتادة. فهو كان معلم أجيال كما ال شك، يقر بذلك كل من أخذ عنه... قرابة  

أربعة عقود من الزمن التعليمي تقريبا. 

وحني يتكلم الناس عنه كواحد من أكابر علماء االجتماع، حتى انعقدت له الريادة تقريبا، 
والذين طبعوا احلياة الثقافية املغربية مبا أوجبه الطبع من أثر ومدى، فألنه جعل من العلم املذكور 
أداة لفهم اجملتمع املغربي املتشاكل وبالذات من زاوية االنتماء، ال كحقل للتجربة، وألنه أيضاً أتي 
مبا لم يسبقه إليه غيره اعتمادا على تصور )وطني( زاوج بني االنتماء والفعالية: السمة الغالبة 
على فكر األستاذ محمد جسوس أنه وجه األنظار إلى البحث في البنيات واحلاالت والتشكيالت 
)امليكروات أيضاً(  ال في االنساق فقط، الشيء الذي عنى لطلبته جميعهم، فيما أتصور، ذلك 
االنخراط اجلماعي تقريبا في االشتغال على املفاهيم أيضاً باعتبارها املفاتيح املعرفية الضرورية 
لبناء التصور في عمليتي الفهم واإلدراك ملوضوع االشتغال وجملاله احملدد )الظاهرة االجتماعية(. 
وأنا أرى بوجه خاص أن األستاذ محمد جسوس حقق هنا من خالل التجربة ما لم يحققه غيره، 
أي أنه نحت أسلوبا في املقاربة وطريقة في التلقني في دائرة املعرفة االجتماعية النقدية التي 
هي أساس املعارف في نظرية التطور اجملتمعي، كان للطريقة واألسلوب األثر البالغ في توجيه 
كثير من األبحاث والوصول إلى كثير من اخلالصات التي ساهمت خالل العقود الثالثة املاضية 

في إنتاج معرفة سوسيولوجية على بينة بقضايا اجملتمع املغربي املتحول. 

االنتماء  أن  هنا  أبني  أن  االلتزام،  في  املعلى  الدور  له  ولعل  مساعد،  بعامل  االعتراف  ومن 
السياسي )والقيم األخالقية كذلك( الذي »دان« به األستاذ محمد جسوس أوقد شيئا مهما 
في وعيه وأذكى معرفته.  هذا االنتماء الذي كان، فيما يبدو، متواصال وعميقا وفعليا بحكم 
الدور القيادي جعل ارتباطه مبوضوع بحثه في مقام املهمة التي يُنذر اإلنسان لها كله، فيتفرغ 

لبحثها من باب االرتباط، ال بوازع املعرفة أو حبا في االطالع فقط. 

 أضيف إلى هذا أن االنتماء السياسي لألستاذ محمد جسوس رمبا كان انتماء ملسار فكري 
تطور في املعارضة ال في موقع حزبي براغماتي متغاير. أعني أن في انتماء محمد جسوس حلزب 
سياسي معروف موقف االلتزام الفكري الذي أشرت اليه من قبل. وكان هذا االلتزام الفكري 
متفاعال مع مجال البحث ال ساحة الختباره. وأعني ثانية أنه ليس من املهم أن نرى في انتمائه 
فترة  منذ  فيها  انخرط  التي  السياسية  للتجربة  املعلن  التوجه  ما، فهذا من حاصل  انحيازا 
البحث  في  الفكرية  والنزاهة  األخالقية  املسؤولية  زاوية  من  التعامل  في  طريقة  بل  شبابه، 
والتأويل وترتيب اخلالصة التي ميكن أن تتولد عن ذلك كله. ال أحب املفاضلة بني الباحثني اجلادين 
في مجال البحث، ألن األيديولوجيات متفاوتة واملقاربات، بحكم ذلك، قد تكون متباينة، وفي 
كل واحدة زاوية نظر تستحق االطالع أو النقد أو هما معا، بيد انه من الضروري، في هذا املقام، 



أن أجعل األستاذ محمد جسوس صاحب مدرسة »وطنية« في البحث واملعرفة... باملعنى الذي 
أنه وجه أبحاثه كلها وأبحاث من تتلمذوا عليه فيما ميكن تسميته بالسوسيولوجية  يفيد 
الوطنية القائمة، من حيث التشخيص واملنهج، على معرفة ونقد وتثوير بنيات اجملتمع املغربي 

التقليدي.  

السنني.  عشرات  تقريبا،  انقطاع  بدون  حلقاته،  تواصلت  تعليمي  مسار  جسوس  حملمد 
وانطالقا من املعاني املتداولة ملسار كهذا، سواء في اتصال حلقاته ببعضها او في تفاعالته 
تطورا وانتقاال، ميكن أن نقر بشيء مهم لم يخلص له إال اخمللصون، وأعني بذلك االرتباط باملعرفة 
أوال، والعمل بالتلقني ثانيا، والوفاء للعمل في األخير. أورد هنا، من الذكريات البعيدة التي تنثال 
على الذهن في حمى الفقد، مشهد يوم غائم ، فيما أذكر، من أيام الشهور االولى لسنة 9691 
عندما قدم الدكتور رشدي فكار جلمهور الطلبة احلاضرين في مدرج الشريف اإلدريسي، وقد 
غصت بهم القاعة، ذلك الشاب النابغة القادم رأسا من الواليات املتحدة األمريكية للعمل في 
بلده كما لم يفعل ذلك من سبقوه إلى الدراسة في الواليات املتحدة أيامئذ. هل كان القرار 

سهال لو لم يكن الوعي رائدا وداعيا؟. 

 يجب أن نذكر في هذا املقام أيضاً أن عودة األستاذ محمد جسوس إلى املغرب واندماجه 
في احلياة التعليمية وارتباطه باملعارضة السياسية يشخص على نحو ما. بالنظر إلى طبيعة 
السياسية  الناحية  من  أوجدتها  التي  والتحديات  باإلكراهات  بجميع  عالقة  وفي   املرحلة 
املسار  املؤكد في  وانخراطه  ووعيه  ثقافته  الذي جعل من  العضوي  املثقف  باخلصوص، حالة 
العام للنضال الدميوقراطي جتربة موفقة للمواءمة بني متطلبات العمل الثقافي والتربوي وبني 
فاعلية احلراك النضالي، بل ولرمبا لم يكن االستاذ محمد جسوس يعطي للمواءمة املذكورة 
أو  واإلجناز،  العمل  بني  أو  واملهمة،  التصور  بني  املزاوجة  تلقائية في  ملا عرف عنه من  اعتبار  أي 
بني- على الطريقة املعروفة في التعبير عن التفاعل- النظرية واملمارسة: نظرية باحث يسعى 
إلى حتليل بنيات اجملتمع وتفكيك آليات تطوره، وممارسة النضال الذي غالبا ما كان يتزود، كما 
كان الشأن دائماً بالنسبة للمصلحني املتسلحني باملهام الدميوقراطية، باخلالصات املترتبة عن 

مجال البحث والتي هي أساس النظرية الهادية للتطور والداعمة للعمل.

ميكن أن نتكلم عن الصفات اإلنسانية التي كانت مضرب املثل في التعامل والتصرف، ألن 
األستاذ محمد جسوس لم يعرف عنه إال ذلك واألهم أنه متيز به. وأنا على محدودية اطالعي 
ومعرفتي ال أعرف ألستاذنا في مرحلته كلها عدوا واحدا، إن وجد، ال ميكن أن يشهد له بالصدق 
في التعامل، وأعني بالصدق أيضاً في النقد والتفاهم، علما بأنه كان قائدا سياسيا قد فرض 
عليه العمل املنظم أن يكون حادا أو منضبطا في خضم اخلصومات والعمل طوال السنوات 
األستاذ مباشرا  األقل، حني كان  الثمانينيات، على  السياسي في مغرب  الصراع  التي عرفها 

ومبادرا في كثير من قضايا الصراع.    

للموت عزاء، وأوفاه في حالة أستاذنا أن ندرك باستمرار أن البحث أساس املعرفة، وأن هذه 
سبيل التغيير لو توفرت لها أدوات العمل والوعي واالجتهاد والتواضع وااللتزام واالستمرارية 
و املمارسة والصدق... وها أنذا، قصدا، ال أذكر من أفضال الفقيد إال اليسير، ألنها، فيما أرى، 
قيم رجل عاش بيننا شاهدا وفاعال، وهي، فيما أتذكر منذ أواخر الستينيات أيضاً، نفس القيم 

املؤسِسة، ولعلها ضمن أخرى، للنضال الدميوقراطي في سبيل التغيير املنشود.



Guessous n’est pas mort      

Professeur Abdessamad Dialmy 

Vendredi 7 février, j’étais à Essaouira. Jalal Al Kandani du journal Al Ittihad Al Ichtiraki 
me téléphone vers 11h30  pour m’annoncer que Guessouss était mort. Il me demanda 
un témoignage. Je lui fis une brève déclaration où j’exprimais mon émotion et ma 
reconnaissance. Puis je rédigeai le texte que j’ai intitulé « Guessouss n’est pas mort… » et le 
publiai dans Facebook. En relisant mon texte deux jours plus tard, je me suis rendu compte 
que j’ai oublié de mentionner Khatibi comme étant mon autre professeur (marocain) de 
sociologie (en même temps que  Guessouss). Cette republication de mon témoignage 
tente de réparer cet oubli incompréhensible…

   Guessouss n’est pas mort…

Sans renier le mérite de tous les professeurs d’école, de lycée et d’université que j’ai 
eus, Mohammed Guessouss a une place particulière dans ma vie. Il a été l’un des deux 
professeurs de sociologie marocains que j’ai eus, avec Khatibi, et ce à partir de 1969, durant 
les deux dernières années de licence (1969-70 et 1970-71). Les autres professeurs étaient 
soit français (dans le département de philo en français), soit égyptiens ou syriens (dans le 
département de philo en arabe). 

Rentrant des USA en 1969, Guessouss venait à la fac en short, en chemises à carreaux 
et à manches courtes. Cette simplicité vestimentaire choquait certes l’esprit des étudiants, 
mais on a compris progressivement qu’elle était le signe d’une modernité assumée 
profonde jusqu’au bout, au quotidien. On a compris progressivement que Guessouss ne 
pensait pas à s’imposer par l’habit. Il nous a appris sans jamais le dire que l’habit ne fait pas 
le professeur. Que d’ignorance sacrée peut se cacher derrière l’habit en effet ! 

La modernité de Guessouss ne s’arrêtait pas au vestimentaire Elle résidait surtout dans 
sa façon d’enseigner, dans sa pédagogie participative, dans sa prédisposition à l’écoute du 
disciple. Il me rappelait Socrate. Au cours des séminaires de 4ème année de licence (1970-
1971), il était le seul professeur à parler, à intervenir. Les autres professeurs, Français et 
Marocains, étaient là, écoutaient. Ils l’écoutaient avec respect. Je l’écoutais avec admiration. 
Cette année, j’avais préparé mon mémoire de licence sous sa direction, sur la jeunesse 
marocaine.

De façon plus particulière, la modernité de Guessouss réside dans le fait qu’il ait accepté 
en 1975 de diriger ma thèse de 3ème cycle sur la sexualité au Maroc. Il fut le premier 
professeur d’université marocain à accepter un tel sujet de thèse, et me permit, par là, 
d’avoir l’honneur d’être le premier étudiant marocain à soutenir en 1980 une thèse sur 
la sexualité au Maroc. Rappelons ici que tout cela se passe dans le cadre de l’université 
marocaine, celle de Rabat. En acceptant mon sujet « Sexualité et Société au Maroc : Etude 



théorique et empirique », Guessouss a été d’un courage exemplaire et d’un académisme 
pionnier.  Ce faisant, il a en fait posé la première pierre dans la construction du champ 
marocain des études sexuelles et de genre.

Tout en préparant ma thèse sous sa direction, de 1975 à 1980, je lui rendais régulièrement 
visite à Rabat, chez lui, à Rabat, au quartier Agdal, rue Draa. A chaque visite, il me rendait 
le chapitre que je lui avais remis auparavant. Et il me gardait pendant deux ou trois heures, 
à m’expliquer oralement ses commentaires tracés en rouge sur mon chapitre. Son épouse 
était là, ses filles, Laila, Nadia… Son fils, Omar, né en 1978, était bébé. L’ambiance était 
à la fois cordiale, détendue, professionnelle, académique… Toujours habillé de manière 
simple, sans formalisme, il me recevait chez lui, comme son fils ou son frère cadet. Chaque 
fois que je le quittais, il me donnait des livres à lire. Je rentrais à Casablanca (de 1975 à 
1997) puis à Fès (de 1977 à 1980) toujours chargé des livres qu’il me donnait à lire. Ces 
livres n’avaient pas toujours de rapport direct avec la sexualité et/ou la femme. Ce n’est 
que progressivement que j’ai compris qu’il me donnait ainsi les armes théoriques pour 
faire de mon travail un texte académique, en plus d’être une arme de combat dans la cause 
sexuelle et féministe. J’ai toujours tenu à lui rendre ses livres même s’il ne m’avait jamais 
demandé de les lui rendre.

En affrontant le terrain sur un sujet aussi sensible, Guessouss me faisait un « cours » 
sur la sociologie de la sociologie au Maroc : « le Marocain ne connaît pas l’enquête socio-
logique », « pour le Marocain, tout enquêteur est un agent de renseignement déguisé », 
« le questionnaire/entretien sociologique n’est possible que si le Marocain a une opinion 
personnelle et individuelle distincte de l’opinion collective dominante », « l’instruction gé-
néralisée est une condition de base de l’enquête sociologique. Plus tard, Emmanuel Todd 
écrira que la démocratie n’est réalisable que si le pourcentage de la population (véritable-
ment instruite) dépasse les 70%. 

A la publication de cette thèse en 1985 aux Editions Maghébines sous le titre « Femme 
et sexualité au Maroc » (en arabe), Guessous me fit le reproche de ne pas l’avoir publié 
en entier. Il me reprocha plus précisément d’avoir résumé la partie empirique, celle de 
l’enquête de terrain ». Ce n’est que trente plus tard que je saisis à sa juste valeur cette cri-
tique. A l’époque, dans les années 1980, le sociologue marocain était surtout adepte de 
la théorie et de la critique révolutionnaires. Guessouss, tout en étant le militant politique 
non corrompu que tout le monde connaît, était plus conscient de la valeur de l’enquête de 
terrain sans toutefois tomber dans la quantophrénie de l’école américaine. Guessous ne 
voulait jamais minimiser le poids de la recherche empirique dans le métier du sociologue 
marocain.

Pour moi, Guessouss n’est pas mort, il ne mourra jamais. Son enseignement m’a toujours 
accompagné et m’accompagnera toujours. Pour moi, son enseignement sera toujours là 
pour l’ensemble des sociologues marocains. Pour moi, Guessouss n’est pas une référence 
pour les seuls sociologues, il est un modèle pour les intellectuels et les politiques.



األستاذ واملريد
مصط�خ حمسن

عليه،  وتتلمذي  جسوس،  محمد  الكبير  املغربي  االجتماع  عالم  على  تعرفت 
العالقة  هذه  تتواصل  كي  املذكور،  القرن  سبعينيات  أواخر  سني  في  مباشر،  بشكل 
اآلن. حتى  ووفاء  وإخالص  محبة  وصدق  وإنسانيا  فكريا  وعمقا  حميمية  وتزداد   الروحية، 
ونظرا ملا كان لهذا املفكر واملربي الرائد من دور هام، ورمبا حاسم، في تكويننا العلمي وتوجهينا 
الفكري واالجتماعي العام، نحن أجياال بأكملها، فقد ظلت تراودني، منذ مدة، هواجس متأججة 

ودائمة حول الكتابة عن محمد جسوس مربيا فذا وعاملا ومناضال وإنسانا.

ورمبا لهذه األسباب كلها، فقد خامرني، منذ مدة، شعور غريب ـ قد يكون حقيقة أو مجرد 
التي جتمعني  القوية  التلمذة  عالقة  بفضل  أصبحت،  قد  أنني  مفاده  ـ شعور  أدري!  ال  وهم، 
بـ »سي محمد«، من أقدر تالمذته جميعا على فهم فكره، وما يقوم عليه من ميكانيزمات 
املواضبة على  فرصة  انتهزت  فقد  لذا  والتواصل...  التحاور  أو  التلقني  أو  اخلطابة  أو   / اخلطاب 
منذ  والسيما  الثالث،  بالسلك  السوسيولوجية«  »النظريات  وحدة  في  دروسه  حضور 
بالذات، طالبا  االنبهار  فورة  الذي مضى. وكنت حينها في عز  القرن  الثمانينات من  مستهل 
ضمير. وصحوة  ونضاال  اختيارا  املهنة،  مبشاغل  مهموما  النجاح،  موفور  ومدرسا   مجتهدا 
هكذا إذن، وبخلفية ذكاء املربي ووعي »املعلم« الذي خبر ممارسة هذه املهنة منذ عهد »الكتاب 
/ املسيد«، كنت أقتعد الصفوف األمامية في الغالب، مصغيا بدقة متناهية الى محاضرات 
االستاذ محمد جسوس، مالحقا حركاته وسكناته، صعود نبرة، وفتورا وتوترا، منشدا بدهشة 
واالستشهاد  والتمثيل  والتلقني  العرض  في  الذكية  الفريدة  أساليبه  جمالية  الى  آسرة 
والشرح والتخريج... فقد متكنت فيها من متتني عالقتي به مربيا ومفكرا وإنسانا، واكتشفت 
اختزال... خاصة  أو  أو حتجيم  أو حصر  إحاطة  كل  عن  ينّد  الذي  املوسوعي  تكوينه  كثب  عن 
أو  »الزاوية«،  ندعوه  كنا  الذي  بيته  في  سواء  كان،  وأنى  أينما  ملالحقته  جتندت  قد  كنت  وأني 
في الكلية، أو في أي مكان. وفي الكثير من األحيان حتى بال موعد أو أي إخبار سابق. وغالبا 
ما كان يفتح لنا باب منزله، نحن مجموعة من طلبته، أو ميتثل لرغبتنا في أن نختطفه الى 
أي فضاء نختاره جملالسته، والتي كانت تستمر ـ رغم سوء أحواله الصحية ـ ساعات طواال 
واالرهاق،  بالتعب  قبله  ما كنا نصاب نحن  بل كثيرا  وتعبها،  آثارها  نخجل ونشفق عليه من 
أخرى  جلسة  الى  احملاضرة  تكملة  وإرجاء  بنا،  رفقا  بالتوقف  مطالبته  الى  مكرهني  فنضطر 
واإليثار... والتضحية  التحمل  على  العجيبة  وقدرته  السخية،  غيريته  فيه  مكبرين   قابلة. 
فلتعانق هامتك البهية يا محمد شموخ الشمس، املديد كي تظل ذخرا ال ينفذ ألهلك وذويك 
ووطنك، واجملد لزوجتك الصامدة الى جانبك بدرب احلياة في َجَلد نادر وأناة. وليدم لنا نحن، منك ولك، 
هذا احلب »العذري« الذي منحضه لك صافيا ُصراحا خالصا لوجه اهلل، كما صادق اإلجالل وعميق 
االمتنان، واالعتراف بأنك حقا رائد عظيم وأستاذ جيل، وبأنك، في سموق علمك وشمائلك، قيمة 
فكرية وإنسانية خالدة ال تضاهى، وستبقى على الدوام أكبر من كل تكرمي وأسمى مما يقال، في 
 حقك وعنك، من أي تفريط أو بوح أو كالم... وأبهى، الى األبد، في تألق العطاء وتوهج احلضور...!



الدرس الكسوسي البليغ
ن أشقرا ع�ش

ـَسوس  يعرفون كم هو رجل تواصل  كل الذين اقتربوا- بشكل أو بآخر- من السي محمد ك
بامتياز. والتواصل عند السي  َجسوس يبدأ من اللغة.

واللغة كما هو معروف هي خزان املعرفة األصلي – املقموع أو املعلن–  للفرد واجلماعة. فثمة 
مفردات ننطقها, وأخرى نتحاشها, وأخرى ال نفكر حتى في مجرد التلفظ بها رغم أنها هي 

اللفظ املناسب في املقام املناسب.

ـَسوس –مثال- املسألة التعليمية كموضوع للتفكير في زمن  وعندما طرح األستاذ محمد ك
مغربي ملحمي مضى....فإنه لم يدر لسانه في فمه ستة وثالثني مرة -كما يقال- قبل أن ينطق 
التعليمي  النظام  على  احلكم  في  متمثلتني  الصائبة,  النتيجة  ويستنتج  املناسبة,  باملفردة 
املغربي –آنذاك- بأنه في مجمله آلية للتضبيع مبعنى : آلة لتخريج كائنات بال إرادة وال طموح 

وال قدرة على الفعل واملبادرة.

لقد أغضب اللفظ –التضبيع – وقتذاك... القيمني على املؤسسة ... وبلغ الغضب مستوى 
كبيرا جدا.

فزاد السخط على السوسيولوجيا وأهل السيوسيولوجيا.

أقول  )هل  عليها  السخط  نزول  بدأ  املستقل  املغرب  في  فالسوسيولوجيا  الواقع,  وفي 
غلق  مت  حيث  املاضي,  القرن  من  السبعينات  ومطلع  الستينات  نهاية  مع  اخملزني؟(  السخط 
املعهد السوسيولوجي الرسمي , وتبليغ تبريح مخزني مفاده: أنا باهلل و الشرع معاكم يا أهل 

السوسيولوجيا.

فارتدع من ارتدع. وصمد من صمد.

وقال قائلون )منهم آسفون ومنهم متشفون(: اهلل يرحم قبيلة السوسيولوجيا. لقد توزع 
دمها بني قبائل العلوم اإلنسانية! 

 

–نهاية  بالفعل  النهاية  هي  هذه  تكون  أن  سوسيولوجيا(  املمكن   ( املمكن  من  وكان 
سوسيولوجيا نقدية دينامية ومناضلة- لوال أنه في قلب احملروسة الرباط, وداخل قبة كليتها 
الباذخة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – برز رجال – منهم من قضى نحبه, ومنهم من ينتظر, 

وما بدلوا تبديال – واجهوا األمر السلطوي الواقع باإلرادة السوسيولوجية احلرة.



فالسوسيولوجيا هي أوال وأخيرا علم اإلرادة احلرة من داخل فهم وإخضاع الضرورة القائمة.

ومن هؤالء الرجال  رجل أصله ضارب في تربة مدينة فاس العتيقة, وفرعه ممتد في فيحاء 
اآلداب  املتبقية في كلية  انتصب من داخل شعبة السوسيولوجيا  الكونية,  السوسيولوجيا 
الرباطية, معلنا خوض معركة شاقة وطويلة النفس, متمثلة في حتليل ما هي آليات اشتغال 
اجلهاز السلطوي اخملزني لضبطها وتغييرها, من أجل أن يتحرر الفرد املغربي من ثقل التاريخ 

الرازح 

واملوروث السوسيولوجي املتجدر, ويتحول إلى مواطن حر...في مجتمع حر.

كان هذا هو التحدي األكبر آنذاك )أنا أحتدث هنا عن السبعينات من القرن املاضي( ملا كان 
ـَسوس, آنذاك يدرس لطلبة السوسيولوجيا مادة سوسيولوجية حتت عنوان  األستاذ محمد ك

حتليل البنى اخملزنية.

ـَسوسي البليغ املتمثل  أنا كنت واحدا من هؤالء الطالب الذين تعلموا واستوعبوا الدرس ك
في أن السوسيولوجيا في املغرب إن لم تغنيك غالبا –كحرفة- فإنها بالتأكيد تسترك وتغنيك 

كمواطن حر...في مجتمع حر.

فشكرا لك أستاذي الكرمي على درسك البليغ هذا... واملستمر أبدا.



محمد جسوس
أو فن إدخال مادة السوسيولوجيا 

في املقررات احلزبية

حممد الساسي

عندما يلوح طيف الرجل، ولو من بعيد، ال تخطئه العني أبًدا. مشيته، طريقته في الكالم، 
أبديًا  يراه مكانا  ذاكرة من  نبرات صوته، قسمات وجهه، كلها عناصر حتفر في  يديه،  حركات 
وموقعا مرموقا وسرمديا، وحتكم عليك بتذكره دائًما واستحضاره دائًما. يخاطبك في اختالئك 
بنفسك دائًما، ويأتيك في عزلتك ملؤانستك، وينبعث أمامك باستمرار، وتشعر دائًما بنفس تلك 

اللذة التي تولَّدت لديك عند مجالسته في املرة األولى.

أنتمي شخصيا جليل مدين بالكثير حملمد جسوس ويعتز بذلك، ويشكر األقدار التي قيَّضت 
أو مالحظة. جيل حني بدأ خطواته األولى  رأيا أو سؤاالً  أو  له أن يتلقى منه فكرة أو معلومة 
باحثا ومحاضرا، اكتشف أنه إمنا يحاول تقدمي شيء يشبه، بهذا القدر أو ذاك، ما يقدمه األستاذ 
الصورة  بني  ما  وشتان  »اجلسوسيات«،  بعض  استنساخ  في  بالرغبة  مسكون  وأنه  جسوس، 
وبني  والسؤال،  الشعار  وبني  والفكر،  السياسة  بني  الربط  في  الرجل  ساعده  جيل  واألصل. 
االنتماء والنقد، وبني التوجه إلى اجلماهير قصد تلقينها املبادئ وأفكار التقدم والدميقراطية، 
واستقبال ما تفيض به من مالحظات وتنبيهات وحتذيرات ومعلومات وجوانب ضرورية ملعرفة 

الواقع والتحكم في أسس التعامل معه.

علَّمنا الرجل أوال، كيف نالحظ، وكيف نطور فينا حس املالحظة، وكيف نتعامل مع املالحظة، 
نرتبها ونرفع شأنها ونصقلها ونرقيها، ونحولها من مجرد مالحظة خام إلى مالحظة علمية 

وازنة.

وعلمنا كيف نغني ونطور النضال بالعلم، والكفاح باملعرفة، واالنتماء باملوضوعية، والقناعة 
باملنهج، وكيف نسمح حلركتنا أن تتغذى من معني االجتهاد وما راكمه العقل اإلنساني، لنضمن 
لها أسباب القوة والعمق والصالبة والنجاعة. وحرص الرجل على تشجيع أجيال املناضلني على 
إمناء ثقافتهم ومداركهم ومعارفهم وتقدمهم في سلم التعليم والتمدرس والبحث العميق 
املتخصص، حتى يكونوا قدوة لآلخرين، وحتى يشخصوا معنى إيجابيا للنضال. فهذا األخير 
املثابرة والعمل والكد، وطريًقا لتكوين شخصية  يتعني أن يكون دافعا للنجاح ومحفزا على 

منتجة وخالقة ومشعة فكريا واجتماعًيا.

ملا شرع الرجل في كشف خالصات استقصاءاته األولى، أبهر الناس، وفرض عليهم أن يفيقوا 
من سبات االعتقاد بأن اجملتمع املغربي لم يتغير بكل ذلك القدر من العمق واجلوهرية الذين أشار 
إليهما ذ جسوس. حتى أن اسمه ارتبط ب »االكتشافات« الكبرى التي ذاع صيتها وانتشر خبرها 
بني الناس، واملتعلقة ب »التحوالت«، حتى أن الكثيرين كانوا يتحلقون حول الرجل، ويختلفون 
إلى احملافل التي يحضرها، ملعرفة أنفسهم. لقد كان حديثه عن اجملتمع، مرآة ناصعة مجلوة ملا 



نحن عليه، ونافذة على معيشنا وعاداتنا وما يعتمل فينا من عالقات ورؤى وأوضاع وبنيات، مما ال 
نتيح ألنفسنا فرصة إبصاره والوعي به، وتأمله ومساءلته.

ظل محمد جسوس في احلزب، قائدا محبوبا »متعدد التخصصات«. كل القطاعات تطلب 
الرجل، وكل املناسبات واملناشط تبدوا كما لو كانت  الفروع واألقاليم تستدعي  الرجل، وكل 
في حالة نقص أو إعاقة أو يُتم بدون وجود الرجل. وعلينا أن نعترف أننا افترسنا الرجل افتراسا 
ومارسنا عليه أنانيتنا، فكل منا كان يريده لنفسه، لقطاعه، لفرعه، لتنظيمه، ملدينته، وكل 
منا يريد أن يحتكره، اقتناعا من كل واحد بأن وجود الرجل معه هو وجود للرجل املالئم في املكان 

املالئم.

ساهم محمد جسوس في حترير الوثائق احلزبية األساسية، في وفي تلك اللحظة املفصلية 
التي انتقل فيها حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية من حالة تساكن االستراتيجيات، 
ومن أَْسِر الغموض، ومن عاهة التجريبية والضياع، إلى واحة استراتيجية واحدة موحدة والتي 

لم يكن بإمكان املناضلني االستغناء عنها لتحديد ماهية حزبهم وطبيعة مشروعه. 

وهذه  االشتراكي،  االحتاد  في  اجلماهيرية«  املنظمات  »جلنة  برئاسة  جسوس  محمد  كُلف 
اللجنة كانت هي اإلطار الذي ينسق فيه أعضاء احلزب عملهم في قطاعات الشباب والنساء 
والعمال واحلرفيني، أي عملهم مع »القوات الشعبية«. فمن غير محمد جسوس كان ميكن أن 
التحول  وأدقها، وفي مرحلة  اللحظات  املهمة، في أصعب  يتكلف بهذه  وأن  الدور  يلعب هذا 
احلساسة وعتبات التأسيس للجديد. ومن غير »السي  محمد« كان سيجيد أكثر منه، رسم 
خطط التماس مع قطاعات اجلماهير اخملتلفة، ووضع برامج تعبئتها وتأطيرها وتوجيهها صوب 

هدف التغيير والبناء الدميقراطي.

ص علله وأسقامه، وحدد مواطن  د محمد جسوس أخطاء احلزب ونقاط ضعفه وشخَّ ترصَّ
إجنازاته  رصيد  وقاس  وتناقضاته،  قوته  وعنيَّ مصادر  الداخلي،  اشتغاله  منطق  وتابع  اختالله، 
وإخفاقاته، وأمضى وقتا طويال في فحص تقارير الفروع والقطاعات، وإحصاء األعضاء، وإعداد 
معطيات كمية عن جوانب تقدم احلزب وتراجعه، ومنهاج عمله وممارسته، والثقافة السائدة 
داخله. وكان محمد جسوس في الكثير من األحيان صادما بصراحته، فلم يقبل أن يفرض عليه 
في يوم من األيام وضعه القيادي، التجرد من شموخ الباحث والطاقة النقدية للمفكر ورسالة 

العالم.

محمد جسوس من طينة الرجال الذين يتكلمون في الوقت املناسب، ويَُحذّْرُون من املطبات 
قبل الوقوع فيها، وال يخشون في قول احلق لومة الئم. لقد حتمل مسؤوليته كاملة كمواطن 

ومفكر دميقراطي تقدمي، في التنبيه إلى اخملاطر التي تهدد القضية الدميقراطية في بالدنا.

عقود،  وملدى  عموًما،  الدميقراطي«  الوطني  »الصف  نسميه  ما  في  املَُقرِّرُون  ظل  لقد 
يرجعون إلى الرجل الستفتاء رأيه، ولالستنارة باجتهاده، فكانت الكثير من القرارات واملبادرات، 
والكثير من هياكل التأطير املُنشأة من بنات أفكار ذ جسوس، والكثير من النضاالت واملعارك 
من إبداعه. ساهم إذن في »حتريك« الساحة السياسية واجلماهيرية، سعيا إلى ترجيح كفة 
خيار الدميقراطية والتغيير في هذه البالد، والتأثير في ميزان القوى لصالح مشروع بناء مغرب 
في  وساهم  الوحدوي،  العمل  لبنات  وضع  على  عال  بحماس  الرجل  وعمل  الشامل.  اإلصالح 
أقدامها على  وترسيخ  تركيز وجودها  وبذل جهذا مشهودًا في  الدميقراطية،  الكتلة  تأسيس 

األرض وجتويد عطائها وتوفير شروط تقدمها.



محمد جسوس.. األستاذ املؤسسة

معار محداش

والتربوي  العلمي  اشتغاله  من  سنة  أربعني  من  ألزيد  جسوس  محمد  األستاذ  عمل 
السوسيولوجي، املفتوح مباشرة على القضايا الكبرى للمجتمع املغربي، كما لو كان مؤسسة 
وعقول  عقولهم  تنوير  في  الراغبني  أولئك  واجملتمع،  الناس  أسئلة  حاملي  تستقطب  موازية، 
غيرهم بشأنها) إذ كان العلم املقرون بالعمل توجها عاما يوجه هؤالء(، ليكتشفوا مع تقدم 
دومنا  صوغها،  إعادة  أو  األولية  أسئلتهم  جتاوز  إلى  يدعوهم  ما  التكوين  هذا  في  انخراطهم 
االنحباس ضمن شرنقة اإليديولوجيا، ودومنا القفز فوق فراغات إبستيمولوجية )عدم محاورة 
الرصيد الكولونيالي( بدعوى القطع مع االستعمار... فتحقق بذلك امتداد وإشعاع  التكوين 
والتأطير السوسيولوجي خارج فضاء اجلامعة، إلى فضاء السياسة وتنظيمات اجملتمع املدني، 

ولعل ذلك أول مؤشر على فعالية األستاذ/ املؤسسة، وكل مؤسسة...

هكذا تكونت أجيال من دارسي السوسيولوجيا ومن الباحثني املنشغلني بالنظر في القلق 
أن  يعتبر  األستاذ محمد جسوس  يزال  وما  االجتماعي، ضمن مشروع علمي ومجتمعي كان 
محوره هو سؤال التنمية، وأن غايته هي حتقيق التقدم، أجيال ستساهم إلى جانبه في تثبيت 
أركان املؤسسة العلمية املوازية هذه، بعد أن تخرجت منها، يناهز أفرادها ثلثي العاملني باحلقل 
التي  املوازية  املؤسسة  من  مر  جلهم  أو  كلهم  وخارجها،  املغربية  باجلامعة  السوسيولوجي 
جعلت من البيت الشخصي لألستاذ محمد جسوس فضاء للقاء العلمي، ومن مكتبته اخلاصة 
العامرة زادا لوصل اللقاء باللقاء وملراكمة اإلجنازات البحثية حول اجملتمع املغربي، ما لم يكن  له 
التحقق لوال هذه الفسحة من العمل املؤسسي املوازي... إلى أن شرعت املؤسسة الرسمية 
تستعيد وعيها بقيمة البحث السوسيولوجي وأهميته التطبيقية، تلك القيمة التي كانت 
والتكوين  والبحث  املعرفة  وفي مؤسسات  السياسية لالستعمار،  الرؤية  في  بوضوح  معلنة 
والتوثيق والنشر التي أنشأها لهذه الغاية، بينما كان قرار احلظر أو التضييق قصورا في الرؤية 
السياسية عندنا، وهدرا ملشاريع التنمية والتأهيل االجتماعي... لهذا فإن مطلب جبر الضرر 
العلمي لفائدة علم االجتماع باملغرب يظل مطلبا مشروعا وعميقا كما دعوت إلى ذلك ضمن 

إطار اجلمعية املغربية لعلم االجتماع. 



محمد جسوس
العالم و السياسي  الذي ال ميوت

عبد الرح�ي العطري

رددها دوما بكل امتالء، في عز أزمنة القهر، قالها مبلء الصوت و دفق القلب، » إنهم يريدون 
و  بنار  قرارات عجنت  و  وراءه حرائق ال متناهية،  الضباع«، قول/ موقف سيترك  خلق جيل من 
بالصراخ ضد منطق  رفع عقيرته  الوسيلة في  يعدم  لم  و  االستقالة  يقدم  لم  لكنه  حديد، 
»التضبيع« و التزييف. فهو القادم من مدرسة القلق و السؤال، و هو املنشغل أبدا بإنتاج املعنى 

و تبديد مساحات االرتياح و االستكانة.

محمد جسوس الذي سرقته السياسة، و استغرقته التزاماتها التي ال تنتهي، كان ينتقل 
االنتقال  مغرب  أسئلة  من  اآلسن  حتريك  في  مساهما  و  محرضا  و  مدافعا  آلخر،  فضاء  من 
املعطوب، فهو إطفائي احلزب الذي يهرع إلى تذويب خالفات الشبيبة االحتادية و صراعات املكتب 
السياسي لالحتاد االشتراكي للقوات الشعبية، لكنه هو أيضا مشعل احلرائق و منتج السؤال 

القلق، بسبب طروحاته اجلريئة التي ال تتهيب اخلطوط احلمراء.

أحبته يعتبرونه مؤسسا و رائدا، فيما معارضوه يعتبرونه معرقال لكثير من املشاريع التي 
املناضل  و  العالم  أنه األستاذ  يقرون  اإليديولوجية، لكنهم جميعا  اختياراته  و  رؤاه  لم تساير 

السوسيولوجي الذي علمهم »حب االنتماء« إلى سوسيولوجيا النقد و التفكيك.

في »الطروحات« يعترف جسوس أنه »ال يتمنى إنتاج سوسيولوجيا جسوسية أو مدرسة 
أتعلم  النقاش،  بعد  إال  أكتبه  ال  نصا،  كتبت  إذا  األعم  الغالب  »في  بأنه  مؤكدا  جسوسية« 
الكثير جدا من النقاش و احلوار مع الشباب، و إن كنت أشتكي بالفعل من أن مستوى احلوار قد 

تدهور كثيرا خاصة منذ منتصف الثمانينات إلى اآلن«.

في هذه الطروحات التي كشف في مفتتحها أسباب إضرابه عن الكتابة و النشر، سيعترف 
إلى  احلاجة  أن  و  الشفاهية،  للثقافة  الطويل  انتصاره  على  نادم  بأنه  القول  فاحتة  ختام  في 
أسئلة  دامت  ما  و  ارتفع،  قد  السوسيولوجيا  على  الطلب  دام  ما  إحلاحا،  أكثر  باتت  املكتوب 

اجملتمع في تواتر و إرباك مستمر. 

إن تسخير السوسيولوجيا للنبش في هموم وآمال اجملتمع القروي أمسى مطلبا أكيدا في 
راهننا هذا. لكل هذه االعتبارات كان الرجل يدفع باجتاه تطوير السوسيولوجيا القروية  في إطار 
وحدة علم االجتماع القروي بكلية اآلداب بالرباط و بالضبط قريبا من معهد العلوم االجتماعية 
الذي تعرض خطأ و اعتسافا لإلغالق ذات زمن سبعيني اعتقادا من صناع القرار أنه يسهم في 

تفريخ أطر اليسار الذين يحملون التهديد للدولة.

ليست املمارسة السوسيولوجية مجرد ترف فكري عند محمد جسوس، إنها مهمة نضالية 



ال تقتنع باملقاربات الكسولة و املطمئنة، و ال تقف عند حدود اجلاهز و اليقيني، و بالطبع فهكذا 
متثل ملهمة السوسيولوجيا يقتضي جرعات عليا من االلتزام و اجلرأة.

زمالئه،  و  أفئدة طالبه  في  ينغرس عميقا  الذي  املربي  العالم  يبقى محمد جسوس  لهذا 
باملرة حتقيب السوسيولوجيا املغربية و ال حتى السياسة املغربية مبفهومها  الذي ال ميكن  و 
النبيل، بدون الرجوع إليه مفكرا و مناضال فوق العادة، فهنيئا لنا جميعا بهذا ال »جسوس« 
الذي سرقته السياسة من السوسيولوجيا، و دون أن جتعله يتنكر لصوت العلم الغائر فيه جدا. 

ففيه يجتمع العالم و السياسي، و الغلبة دوما لسوسيولوجيا النقد و املساءلة.



سوسيولوجيا محمد جسوس

ي لسن العسي�ب

يستطيع املرء تخيل حجم البناء النظري الذي سيكون الدكتور محمد جسوس قد أنضجه 
خالل األربعني سنة املاضية، منذ عودته من الواليات املتحدة أألمريكية في نهاية الستينات من 
القرن العشرين، الذي سيكون أداة حتليلية هامة لفهم املغرب واملغاربة عبر اآللية املعرفية التي 
والدراسات  الوثائق  الذاكرة صور حجم  تزال في  ينتجها مبحث هائل مثل علم االجتماع. وال 
واألبحاث التي تزخر بها مكتبة الرجل في بيته بآخر شارع فال ولد عمير، باجتاه محطة القطار 
أكدال بالرباط، والذي كان مزارا للمئات من املناضلني والطلبة والباحثني والصحفيني، ألنه بيت 
أنني سعدت معه بسفر  وأذكر  للمعرفة.  هائلة  بل في طريق  للسفر فقط،  ليس  في طريق 
طويل عبر القطار رفقة الصديق الشاعر حسن جنمي، في رحلة امتدت أكثر من 10 ساعات 
من الناظور إلى الرباط بليل. وكان احلديث فيها طويال وممتدا عن جتربته العلمية والسياسية بل 
وعن مسارات حياته وعالقته بجده األكبر الفقيه جسوس الذي قتل بأمر من املولى إسماعيل 

بسبب موقف فقهي منه معارض لتوجه سياسي ما للسلطان.

كالتزام  السياسي  بالعمل  عالقتها  في  كبيرة،  مغربية  أسماء  ثالثة  حياة  جتربة  تأمل  إن 
التي يستشعرها كل مدرك للحاجة  وإدراك مدى اخلسارة  أكثر في فهم  تنظيمي، يساعدنا 
املغربية اليوم لنظرية متكاملة في »علم االجتماع املغربي«. ذاك الذي ال تبنيه فقط نظريات 
الدكتور محمد  بنبركة،  املهدي  الشهيد  األمريكية(. هم  واملباحث  )اإلرث االستعماري،  اخلارج 
لم  لو  بارز،  رياضيات  يكون عالم  األول كان منذورا ألن  اجلابري.  الدكتور محمد عابد  جسوس، 
التاريخي للمغاربة بعد صدمة  النهوض  احلارقة ملرحلة  املغربية  تخطفه معادالت السياسة 
االستعمار. الثاني ساهم بشكل كبير في تربية جيل من الباحثني املغاربة، بالتساوق مع دوره 
كمثقف عضوي باملعنى الغرامشي، وعمل على االنخراط في حركة التغيير واإلصالح االحتادية 
ميدانيا. بينما تقدم لنا جتربة الدكتور محمد عابد اجلابري، املثال اآلخر اخملتلف، الذي جعل الرجل 
ينتصر للبحث العلمي على االلتزام السياسي التنظيمي. حيث استقال من مهامه السياسية 
التنظيمية في بداية الثمانينات من القرن 20، فأنتج للمغرب وللعرب وللعالم نظرية معرفة 
متكاملة حول »العقل العربي«، تعتبر اليوم مرجعا فتح بابا لنقاشات ستطول لعقود قادمة. 

ولقد سمح ذلك النقاش بإخصاب أطاريح واجتهادات جد مفيدة.

الدكتور  بتجربة  يرتبط  ما  في  املغربية،  للسوسيولوجيا  بالنسبة  ذلك خسارة  يعتبر  هل 
محمد جسوس؟.. سيكون من التجني على احلقيقة التاريخية اإلرتكان إلى ذلك. بل إن اجليل 
من الباحثني الذين أنتجتهم بيداغوجيا محمد جسوس اجلامعية، هي امتداده املعرفي، الذي 

سيبقى.





محطات في صور



عندما كان طالبا بجامعة برينستون بالواليات املتحدة األمريكية



في منزله بحي أكدال

Diantha Bonnett رفقة زوجته



رفقة زوجته وابنته ليلى

رفقة ابنته نادية



مع ابنه عمر

مع أفراد أسرته



يقرأ قصة حلفيده آدم

مع حفيده آدم



مع حفيده إسحاق

رفقة زوجته وحفيده إسحاق



في حفل تكرمي الفقيد األستاذ محمد جسوس من طرف بعض طلبته 
ومريديه سنة 1998، وهي الصورة التي كان يعتز بها الفقيد كثيرا و يعلقها 

في بهو بيته

مع طلبته وزمالئه األساتذة



رفقة جاك بيرك في لقاء نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد حول »ترجمة 
القرآن من طرف جاك بيرك« في مارس 1995

مع املفكر التونسي هشام جعيط في لقاء حول »اإلسالم والسياسة« الذي 
نظمته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد سنة 1996.
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