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 املعرفة التاريخية ومسارات التنمية :من التاريخ الكرونولوجي الى التاريخ التنموي:1

 على سبيل التقديم :

وأضفت ملحات جديدة على  عرفت املعرفة التاريخية تحوالت عديدة مست جوهرها،

مع العلوم االجتماعية،وطفراته التي  باملوازاةالتي عرفها التاريخ  التطوراتبنيانها،مستفيدة من 

،ومدرسة الحوليات  2مطلع القرن املاض ي،خاصة مع السوسيولوجية الدوركايميةوقعت 

 ،ومدارس التاريخ الجديد. 3الفرنسية

حيت املبدأ على العموم،بروز نوع ما من وعي متنام،ولو في ومما ال ريب فيه ،ومما هو إيجابي من 

وبأهمية دورها في فهم  لوم االجتماعية واإلنسانية،عحدود معينة بالقيمة املعرفية واالجتماعية لل

ذلك في توجيهها نحو مأالت  معينة ،وجعلها رافدا بل وك ،حوالت الثقافة واملجتمع والتاريخبعض  ت

من صعيد،كما هي حالها اليوم في املجتمعات  أكثريد والتطوير على ملسارات التغير والتجد

 4الغربية املتقدمة .

 ،املاض ي يحاور الحاضر في املستقبلهو  أضحىبل  وفقط في هذا الخضم لم يعد التاريخ ماضو

ويعد ركيزة أساسية في مسارات التنمية،فال نعدم نماذج ملؤرخين خاصة في العوالم الغربية 

فاملؤرخ ، كانوا ضمن هيئاتها ،أو عملوا على صقل نظرياتها أوصياغة برامج تنموية، اندمجوا في

املستقبل على جهة نظر دائرة  ورسم ال محالة على سبر أغوار الحاضر، وبفعل زاوية نظره ،قادر  

أو انتكاسات يعمل  ،محبوكة بتجارب املاض ي الفريدة سواء كانت نجاحات من أجل استلهامها

املؤرخ في شأن التنمية ال زال متعثرا في املضمار  إدماجوبالرغم أن مسلسل  على تجاوز مطباتها،

 أننا سوف نحاول في صدد املوضوع تلمس قضايا التاريخ بوصفه مدخال تنمويا  إال  ،املغربي

 .جديرا باالهتمام والتقص ي 

                                                             
  1وليد موحن :طالب باحث في سلك الدكتواره جامعة الحسن الثاني املحمدية .

الفرنس ي إميل دوركايم ، هذه الرؤية بمثابة زلزال في حقل الكتابة التاريخية ، قادها وتزعمها الفيلسوف وعالم االجتماع 2 

هذا األخير وإلي جانب علماء آخرين جاءوا برؤية جديدة وتجديد قوي يدعوا إلي ذوبان كل العلوم في إطار علم واحد هو 

مدرسة الحوليات الفرنسية: ظروف النشأة وأهم االفكار،مجلة  السوسيولوجيا للمزيد من التفاصيل ينظر : وليد موحن ،

   7112، 11لعدد ليكسوس التاريخية ،ا
مدرسة أحدث رجة في املعرفة التاريخية ،وال زالت تلقي بظاللها الى يومنا هذا  عبر مؤلفات روادها من نظير :مارك بلوخ 3

 .7112دار االمان ،.برلين، السوربون، استراسبورغ، من املنهج إلى التناهج :املدارس التاريخية ،لوسيان فيفر ،ينظر :

العلوم االجتماعية ورهانات البحث في قضايا الذاكرة والهوية والتاريخ مدخل للتفكير والنقد مصطفى محسن ،عن 4 

 . 39،ص 7112،العدد التاسع عشر ،املجلد التاسع ، واالستشراف،ضمن مقاربات
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بل من رحيقه تحقق الدول التوهج والنماء ،وال ، إسهام وال علم بدون   ،التاريخ ليس ترفا فكريا إن

 هذا املضمار والباب .نعدم تجارب في 

 األنماطعبر رصد التطورات التي عرفتها املعرفة التاريخية من ، وسوف نسافر في هذا الزاد

بعض التجارب التنموية التي  إلىوصوال لعصرية وموائمة التطورات الفكرية، البنى ا إلىالتقليدية 

بلغت درجات من الرقي  األهميةجعلت التاريخ قطبا للتنمية من باب تجارب أوربية بالغة 

 إلى حاجةبعض التجارب الوطنية في املجال وان كانت ال زالت جنينية وفي  إلى إضافة واالزدهار،

خالل استقراء عينة من ختاما باستمارات علمية سنعمل على تفريغها ،من ، العناية املرجوة

 وراشالتاريخ في  إسهاموجمهرة الباحثين داخل املغرب وخارجه بخصوص مدى  األكاديميين

 .والديمومة املستقبلية  وجعله علما يتمتع بالراهنية،التنمية

 أهمية املوضوع :

للموضوع في ربطه بين عدة تخصصات بينية من التاريخ بوصفه معرفة  األساسية األهميةتتجلى 

وتأتي أهمية  ،عية تربو تحقيق األهداف املنشودةعلمية والتنمية بكونها أداة اقتصادية واجتما

 التالية:موضوعنا في النقط 

 رطف وقائع من زمن ، وليسواألحداثوجعله مسايرا للوقائع ، ربط التاريخ بالحاضر واملستقبل-

 فات .و 

تحقيق االلتقائية بين العلوم وفق ما نادت به املدارس التاريخية الحديثة سيما الحوليات -

 والتاريخ الجديد .

 االنفتاح على تجارب وطنية ودولية جعلت التاريخ بوابة أساسية للتنمية املرجوة .-

التاريخ والتنمية عبر تقنية وضع الباحثين واملختصين والجامعيين في فلك التفكير ضمن مدارات -

 االستمارات .

 املوضوع إشكالية

املعالجة  اإلشكالياتفي إطار هذا الباب ،ومن  إالوال يستقيم مضمونه  لكل موضوع إشكالية،

 ضمن هذا املكون :

 التاريخ بوصفه من تجليات ومداخل التنمية الحقة .-

 املعرفة التاريخية في املشاريع الوطنية والدولية -
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 ؤى الباحثين في مجال اإلنسانيات إلى التاريخ واملقاربات التنموية .ر -

 الدراسات السابقة :

وجها عاما للموضوع يمكن السابقة التي تعطي  الدارساتال يمكن أن نصوغ موضوعا دون مراعاة 

 ومن الدراسات السابقة في املوضوع : هااالنطالق من

 ،أغسطس حدود بال والتنمية،مؤمنون  التاريخ بين العالقة جدلية السميط، ناصر أحمد -

،0202
5
. 

كلمة في مكانة التاريخ ودوره في مشاريع التنمية بالجزائر،مجلة مواقف ، ناصر الدين سعيدوني -

 2206-99،مجلة مواقف ،ص :

-Chatelin Yvon. La science et le développement. L'Histoire peut-elle recommencer ?. 

In: Tiers-Monde, tome 27, n°105, 1986. pp. 5-247. 

ولقد ، ربط التاريخ باملسألة التنموية إلىبعض النماذج العلمية التي رمت  إيرادلقد حاولنا فقط 

بينما في بلداننا العربية ال ، هذا املدخل باعتباره ورشا حقيقا إلىكانت الدراسات الغربية سباقة 

تكاثف جهود الباحثين من ناحية تنظيرية والفاعلين  نحووفي حاجة ، األولىزال يخطو خطواته 

 واملجتمعين من ناحية التطبيق . السياسيين

                                                             

نتناول  من املقاالت التي تسلط الضوء بشكل أساس ي على مسألة العالقة بين التاريخ والتنمية ،بحيث يشير الى أن حين5 

العالقة الرابطة بين التاريخ والتنمية، فإننا نؤصل لسياق منطقي ألية قضية إنسانية؛ فاملريض ال بد له من وصف تاريخي 

للمرض يسبق منحه العالج من قبل الطبيب املداوي، والباحث االستراتيجي ال بد له من رصد التراكمات التاريخية التي تؤثر 

ها بصورة منسجمة مع املعطيات التاريخية التي تكونت وفق ممارسات معينة لشريحة مستهدفة، في سياق دراساته، لكي يقدم

ولكي ال أسهب في التمثيل أدلل على الرابطة ما بين التاريخ، والتنمية بالتأكيد أن قرار تبني التنمية بأي مجال من املجاالت ما 

ية؛ وإن الحديث عن الرابطة التاريخية بأية مسألة بشرية هو أمر كان ليكون لوال تراكم تاريخي رسخ الحاجة لتبني هذه القض

مسلم به للوهلة األولى، ولكن يبقى السؤال ما هو شكل تلك الرابطة؟ وأزعم أن العديد خيل له أن الرابطة عبارة عن خطبة 

  رنانة، أو خطاب سياس ي بليد يسوق األمجاد التاريخية

لتعامل مع التاريخ باعتباره مادة علمية ولكونه وسيلة تربوية وأداة تنموية، وذلك من يطمح هذا املقال إلى طرح إشكالية ا6 

أجل توظيف التاريخ في ترقية املناخ الثقافي وفي تفعيل مشاريع البناء والتنمية. وهذا ما يتطلب منا تحديد رؤيتنا للتاريخ 

  املتعارف عليه،من خالل استحضار نموذج الجزائر . وفهمنا للثقافة التاريخية دون اإلخالل بخصوصيات املنهج التاريخي

Cet article est l’une des études de référence qui se concentre sur la question de la relation dialectique 7

entre les sciences humaines et la question du développement en évoquant les leçons du passé et en en 

faisant un outil de développement, et le texte remonte au XVIIIe siècle comme la coutume d’une 

renaissance européenne dans le secteur industriel. Nous retiendrons le xvine siècle comme période 

historique de référence, sans toutefois lui fixer de limites trop strictes. Cette période de l'histoire 

européenne est celle du démarrage de la révolution industrielle Elle a accompli de grands progrès dans le 

domaine de l'agriculture et de la vie rurale 
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 املعرفة املتحركة  إلىدة ماالنتقال من املعرفة الجاالتاريخ التنموي : إلىمن التاريخ الكرونولوجي 

على مستوى الرؤية أو على  إنلقد شهدت الكتابة التاريخية خالل القرن العشرين تطورا واضحا 

 إلىذا التحول خروج التاريخ من دائرة التخصص الضيق مستوى املنهج،دوليا ووطنيا،وقد أفرز ه

 8نطاق أوسع وأرحب،يسمح للباحث باالنفتاح على موضوعات جديدة وقراء جدد .

تدوين  إلىبل عمد املؤرخ ، الكتابة التاريخية على ركائز علمية وتنموية فقبل ذلك لم تتأسس

مما جعله بعيدا على أي مدار  9التاريخية مقرونة بانطباعاته دون رؤى مستقبلية  األحداث

 وال نهج مستقبلي ،وال بوابة ومدخل اقتصادي .، تنموي 

جعلت في ، اإلسالميةالفترة  إلىخاصة التي تتميز بميزات تاريخية غالبها عائد  األوربيةلكن الدول 

وال بد أن نسوق ، األساسيةصلب اهتماماتها الرئيسية التاريخ والتراث بجعله من مداخل التنمية 

تجارب من بلدان قريبة قطعت أشواطا في هذا املرمى ومنها اسبانيا التي ال يفصلنا عنها سوى 

 .ليلةومترات قمضيق بكيل

بحيث يمكن اعتبار كل سور قديم أو أي معلمة تاريخية سببا مباشرا في تنمية ورفاهية محلية 

التالية : قرمونة ومرشانة وأنتقيرة  واستبية  األندلسيةمثال  املدن  أخذنا فإذا حقيقة ومستديمة،

التي كانت السبب التاريخية القليلة هي  األسوارأن بعض  نجزمولوشة وأشونة ... يمكن أن 

املالية التي تستفيد منها بلديتها من مداخيل الحمراء  فاملوارداملباشر لتنميتها.أما مدينة غرناطة 

.وهذا يكون له إليهافال يمكنك أن تحجزها من الفندق بأيام قبل الذهاب . وقصورها فهي خيالية 

وارد في تحسين وضعية بلدية غرناطة ويوظف نصيبا من هذه امل مدا خيلتأثير مباشر على 

للشباب الذين لديهم رغبة  إضافية إعانات وإعطاءمناصب شعل جديدة  قالساكنة وذلك بخل

في خلق شركات صغرى  مرتبطة بالتراث الثقافي والسياحة الثقافية.كما تساهم هذه املداخيل 

هذه املدينة  بشكل كبير في التجهيز والتنظيف وغيرها من الخدمات التي تقدمها البلدية لساكنة

التي لوال قصور الحمراء لكانت من املدن االسبانية التي ال يحسب لها أي حساب في املعادالت 

 10السياحية .

                                                             

ريخ هامش ي ،مجلة مدارات التاريخية،املجلد االول الصادق الداودي،الكتابة التاريخية باملغرب من تاريخ سياس ي الى تا8 

  . 913،ص  7113،أبريل 
9 Veyne (Paul) : Comment on écrit l'histoire. Essai d'épistémologie. Paris, Ed. du Seuil, 1971,p 149 

واالندلس التراث التاريخي والتهيئة القصر الكبير ضمن /عبد الوهاب أيد الحاج ،دور التراث الثقافي في التنمية املحلية ،10

 .191،ص : 7111الحضرية ،
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التراث والتاريخ إن عرف كيفية الحفاظ عليه واستغالله ،وجعله تاريخا متحركا تنمويا محركا  إن

بدل جعل التاريخ ميتا في ، ستكون نتائجه مرجوة وذات أثر مباشر على التنمية بكل روافعها

 .،وبمناهج ميتةالكتب ،وفي عقول دارسيه 

 وايطاليا عبر قنوات، عبر ارثها العثماني اذج كثيرة وعديدة في دول أخرى سيما منها تركيولنا نما

وطننا املغرب ،ونتساءل على محركات التاريخ والتنمية  إلىلنخلص مدنها التراثية وتاريخها العريق، 

 ؟في مجاله 

ال شك أن املغرب غني في تراثه ،له تاريخ ممتُد في أواصله ،عتيد في حركاته ضمن سيرورات التاريخ 

والفضاء املتوسطي على وجه الخصوص مما يؤهله بال ريب في أن يكون تاريخه ، الكوني بشكل عام

 وجالبا للتنمية االقتصادية واالجتماعية .، مشعل للطاقات

 مية :التاريخ عبر القنوات الرس

، نجد التاريخ حاضرا بكل قوة وحركية، في مختلف القطاعات التنموية ،واملشاريع االقتصادية

في تصدير بكونها أداة اتكاء هوياتية ،ففي دستور اململكة يحضر التاريخ وان كان بطريقة مبطنة 

ة والترابية، اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطني الدستور :

اإلسالمية،  -وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية، املوحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية 

واألمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية 

 11واملتوسطية.

 األفاقمتعدد ، السماتمختلف  ،خلق نسيجا تاريخيا متنوع املراقيوال شك أن هذا التنوع 

والجنسيات ،يجعل التاريخ في قلب املشاتل األسمى للمغرب ،وذلك في أعلى وثيقة رسمية داخل 

 البالد .

يسـتمد نمـاء األمة جـذوره انطالقا مـن أرضيـة  نجد في أول كلمة له : األخيروفي النموذج التنموي 

الطويـل. وبكونـه بلـدا ذا عمـق تاريخـي،  الزمـن خصبـة، تتشـكل مـن مقومـات رمزيـة تنـدرج فـي إطـار

التعدديـة واإلدماج  دائما اختيارشـكل مـدارا للحضـارات علـى مـر العصـور، فـإن املغـرب كـرس 

وإشاعة القيـم كأسـاس لتطـوره. وتشـبثا بهـذا اإلرث العريـق، فـإن األمة املغربيـة تراهـن علـى تحقيـق 

علـى اسـتثمار كافـة مقومـات التنميـة فـي أبعادهـا االجتماعية واالقتصادية  حضـاري ينبنـي إقالع

                                                             

  11دستور اململكة املغربية 7111
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والسياسـية والثقافيـة، وذلـك ضمـن رؤيـة مسـتقبلية طموحـة، ترتكـز علـى الشـعور باالنتماء إلـى 

 12نفـس الوطـن.

 واألهدافلغايات تعتبر الوثيقتين أسمى ما كتب في البالد من الناحية الرسمية ،وهي املؤطرة لكل ا

 املرجوة في التنمية .

والبعد التنموي ، التاريخي اإلرثة تستحضر موبرغم من أن املغرب يضم ترسانة تشريعية ها

ترتبط بأسها في ، ال زال يعتريه مجموعة من النواقص والشوائب املوروثهذا  استثمار،فان 

مسألة التركيبة العلمية االجتماعية .فمن خالل دراسة كنا قد قمنا بها حول املعرفة التاريخية في 

 . األفالكمجتمعنا ،وجدنا أنها ال تخرج عن بعض 

سليم من الناحية العلمية شريطة ان يكون  أمرالنظرة التشكيكية :إن املنهج التشكيكي 2-

املجتمع   اتوما هو متداول في بعض عقلي، وال ينطق عن الهوى ، لالزمةمسلحا باألدوات العلمية ا

فتنتشر خطابات التخوين والتشكيك ،دون  لكل األحداث التاريخية، األعمىاملغربي التشكيك 

 .سند علمي ،أو إطار مرجعي ُيستمد منه الخطاب 

 املنتشرةوفي اطار هذه الخطابات 

ريادتها بفعل تاريخها والعناية بتراثها وجعله بوابة من النظرة الدونية لقد حققت عدة دول  -0

بل حاضر معاش ، على اعتبار أن التاريخ ليس فقط ماض ي فارط أجل أنشطة مدرة لدخل،

،ومستقبل مرجو حسب تعبير املستشرق جاك بيرك . بحيث يعتبر التاريخ مادة أساسية 

مة والخاصة على حد سواء على ومرجعية مفصلية وأحد أدوات الهوية الوطنية يعتز به العا

،  ،الذي يعتبر أن التاريخ ال ينفع البثة -الندعي التعميم  -عكس ما هو متداول في املجتمع املغربي

وال يمكن أن نعيش على أطالل املاض ي ،وهذا ما هو مالحظ حيت ينفر منه العديد ،وذلك راجع 

تاريخي ،أو نتيجة سوء فهم لم تنجح إلى سوء منهجية تدريسه في التعليم األساس ي أو غياب وعي 

 مؤسسات الوساطة )الجامعة ،املجتمع املدني ،الهيئات الوزارية املعنية (من تبديده. 

النظرة االنتقائية إن مجال التاريخ متعدد األوجه ،ينظر إليه من عدة زوايا ،حسب املنطلقات  -3

أو ، منه ما يساير أطروحة فكرية،وزوايا النظر ،وجرت العادة عند املجتمع املغربي أن يأخذ 

 .حادثة عرضية، أو بنية إيديولوجية تساير طرحا أو مشروعا أو منهجا
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7 

فانه من الصعب الحديث عن مدخل تنموي عبر الرافع التاريخي نظير سيادة نظير هذه العوامل 

لتشريح في صفوف صفوة من االكاديمين والباحثين الذي يخضعون التاريخ ملجهر ا إال  اآلراءهذه 

 والبحث. 

 الجامعة املغربية ومسألة التاريخ والتنمية .

وقليل ما تجد التاريخ يخرج ، ال زال التاريخ في الجامعة حبيس الجدران بعيدا عن مدار التنمية

تربو خلق تكوينات ى لكن هناك مبادرات جادة في هذا املنح ، السرد والكرونولوجية عن فلك

ما اجتماعي بمشتل التنمية ،ونستحضر هنا ماستر في كلية علوم صفه علرصينة تربط التاريخ بو 

تعميق تكوين طلبة  تحت عنوان تدريس العلوم االجتماعية والتنمية ويهدف الى  : بالرباط التربية

املاستر في تخصصاتهم األصلية )املعارف األساسية املتعلقة بالتاريخ والجغرافيا واالقتصاد(، 

الحقول االجتماعية املجاورة لتخصصهم، فضال عن دعم تكوينهم في وتيسير انفتاحهم على 

البحث باستعمال املناهج العلمية املرتبطة بالحقول االجتماعية املعنية، وتأهيلهم لتدريس هذه 

الحقول املعرفية واالشتغال في مؤسسات تنتمي لقطاعات: البيئة، إعداد التراب الوطني، معهد 

 .....اآلثار،

 يخ في التنمية بمجهر الباحثين املغاربة :توظيف التار 

ال يمكن من الناحية املنهجية ،في بلورة أي مشاريع تنموية ،وال تشريح املوضوع من الناحية 

الباحثين سيما منهم الجامعيون الذي في يدهم وصفات سحرية من أجل  بآراء األخذ إال األكاديمية

وقد ، عبر بوابة االستمارة العلمية اآلراءتحري هذه  إلىوهو ما قادنا ، رصد املوضوع بطريقة علمية

للطلبة والباحثين خاصة منهم في حقل التاريخ  أساس يكانت العينة قصدية موجهة بشكل 

 : واإلنسانياتوالفنون 

 باحثا من داخل الوطن وخارجه : 99وقد بلغ الذين قاموا بتعبئة االستمارة 

 املستوى التعليمي -2
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 التعليق :

وقد تنوعت استحقاقاتهم العلمية بين ، كانت العينات قصدية للطلبة الباحثين في الجامعاتلقد 

، في الصدد األهميةبالغة  أطروحاتوكان االختالف غنيا في بلورة ه، واملاستر والدكتوار  اإلجازة

والباحث في سلك املاستر يؤطره عبر تجارب معينة ، ينظر في املوضوع اإلجازةفالطالب في سلك 

 ينطلق من ممارساته وخبره الخاصة عبر مساره الجامعي الطويل . هتوار ك،والحاصل على الد

 العالقة بين التاريخ والتنمية -0

بحيث أسلف معظم ، مؤيدة لهذه العالقة بين التاريخ والتنمية األجوبةلقد كانت معظم 

 مفهومانهناك عالقة اتصال وانسجام كبير بين التاريخ والتنمية ،بحيث أنهما  أناملتدخلين 

 مترابطان متناسقان ال يمكن بتاتا التفريق بينهما ،ونورد بعض االجوبة كما وردت في االستمارة :

طبعا للتاريخ دور كبير في التنمية محليا وطنيا وعامليا، والتنمية ال يمكن أن تحدث إال إذا ساهم  -

 التاريخ بقدر معين.

انه بحاجة إلى تنمية قدراته  اإلنسانالتنمية وليدة التاريخ.فعن طريق التاريخ الطويل ادرك  -

الذهنية والعملية والعملية والسلوكية قصد ان يتجاوز املعيقات والتحديات التي تواجه وتحول 

 دون راحته ورقيه.

التاريخية ملا كانت املقارنة بين املاض ي  نعم هناك عالقة وطيدة ومترابطة، لوال الدراسات -

 والحاضر.

18

36
41

الدكتوارة الماستر االجازة

المستوى الدراسي للعينة

Series1
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 االطالع على تجارب اتخذت الجانب التاريخي في مسألة التنمية .-3

 

 التعليق :

الغالبية من العينات اطلعت على تجارب تنموية اتخذت التاريخ كمنظار للتنمية ،وال شك أن  إن

في الجامعات يتخذ من التجارب املقارنة تجليات ومسارات ،او من خالل بعض الوحدات الباحث 

من املجال املقارن دروس وعظات ،أو عبر وسائل التواصل االجتماعي والتقنيات  تتخذالتي 

 الرقمية التي تقرب املسافات ،ومن خالل استحضار تجارب وطنية في هذا الصدد .

 عبر :جعل التاريخ جسرا للتنمية -4

 

 التعليق :

ال
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التعليم بمختلف مراحله ،هو بوابة أولية لجعل التاريخ مسايرا للتنمية عبر قناة  أن األغلبيةيشير 

معقول ال محالة ،بينما عدد معتبر أن تجنب السرد وتقديم التاريخ  أمراملناهج الدراسية ،وهو 

ذلك شديد االرتباط بطريقة علمية يجعله يتماهى مع املشاريع التنموية ،بينما أشار البعض أن 

 في تسويق تنموية الفعل واألثر التاريخي . األساس يباإلعالم الذي ينبغي أن يلعب الدور 

 دخال للتنمية :التاريخ في املغرب بوصفه م-

درجة كبرى من التنوع ،بين من يرى أن التاريخ مدخال ال مندوح عليه في  إلى األجوبةلقد تنوعت 

مسارات التنمية داخل املغرب ،وبين طرف أخر يرى أن هناك محاوالت في الصدد ،في حين يشير 

مصاف التنمية وال كبير أن الوسائل ال زالت تعوز الفاعل العمومي في جعل التاريخ في  أخرصنف 

 . األمانيفي التنمية في حكم  إدماجهزال 

 : األجوبةونقتطف بعض املقتطفات من 

نعم، اذا تم تثمينه واالهتمام به بشكل فعلي من طرف الجهات الوصية واملعنية بتدبير -

 القطاعات االساسية .

تمكننا من تنفيذ  آليات إلىلكن غي املغرب مازال االفتقار  األساسهو يجب أن يكون -

 التاريخية . األبعاداالستراتيجيات التنموية ذات  

هنا  إذنال اظن ذالك الن بعض املواقع األثرية الزالت قيد التهميش وليست محط اهتمام -

 ووضعه في التنمية . نستنتج أن الجهات املسؤولة التهمها الهوية التاريخية لتنمية البلد

 ا في التنمية الجامعة املغربية ومساهمته -

 

 التعليق :
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يرى الغالبية الكبرى أن الجامعة املغربية ال تسهم في إدراج التاريخ ضمن مجاالت التنمية ،وذلك 

راجع  بشكل أساس ي لطريقة تقديم الدرس التاريخي القائمة على السرد والكرونولوجية والحفظ 

في بلورة التنمية عبر مداخل معينة واالستظهار ،بينما تشير نسبة قليلة إلى أن الجامعة تساهم 

 من خالل استحضار بعض النماذج املشرقة التي سبق أن أسلفنا القول في رحابها .

 العالقة بين املؤرخ والتنمية -

 

 التعليق :

في املئة أنها عالقة  38التي خلقت تقارب كبير بين العينات ،حيت أشار ما يربو عن  األسئلةمن 

ينما أشارت نسبة متقاربة مع السابقة أن هذه العالقة القطع معها ،بجدلية قائمة ال يمكن 

متنافرة ومتباعدة ،في حين أشارات أزيد من ربع العينة أن العالقة الرابطة والناظمة بين الطرفين  

 هي منصهرة في أصلها  وملتصقة في أسها .

 التاريخ في رحاب التنمية ضمن املجال العلمي املغربي إدماجأجل رأي  من اجل -

مفتوحا للعينات من أجل تقديم مقترحاتهم ومنها على سبيل  األخيرلقد جعلنا هذا السؤال 

 املثال ال الحصر :

 يبغي توجيه االهتمام نحو :-

 املؤرخين و البحث التاريخي -

الوسائل اللوجيستيكية للبحث و  - وضع ميزانيات مناسبة لذلك مع توفير اقص ى ما يمكن من -

 التنقيب

 إنشاء مراكز جهوية للتكوين املستمر للموارد البشرية املكلفة بالبحث و التنقيب -
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إنشاء بنوك رقمية و عناوين إلكترونية لتبادل التجارب حول البحث التاريخي بين مختلف  -

 الجهات

 التراث بنوعيه على صعيد الوطنياملكلفة بجرد  ئةالرفع من عدد املوارد البشرية الكف-

 وضع ترسانة قانونية قوية لتشجيع النهوض بالبحث التاريخي -

 توسيع و تقوية البينة التحتية و األمنية و توفير االتصاالت ... -

 الحضاري للمغرب. باإلرثاهتمام -

 تثمين التراث الثقافي عبر التعريف به في القنوات الناقلة الرسمية.-

على مكتنزات تاريخ املغرب عبر تسجيل سيناريوهات  األضواءكنولوجيا في تسليط ادماج الت -

 وأفالم وثائقية قصيرة.

 حقل التاريخ في املسألة التنموية. إدماجتنظيم دورات تكوينية في الجامعات املغربية بشأن  -

مختبرات بيسلكية بين متخصصين في التاريخ وأصحاب معهد التراث، وبين مختلف  إنشاء

الفاعلين في قطاع السياحة والخدمات بشأن بلورة مشاريع التنمية عبر شعار التاريخ في خدمة 

 التنمية واالقتصاد الوطني.

لك باعتبار أن يكون جسرا اإلدماج التاريخي و رحاب التنمية و ذ أنيمكن للتراث الغير املادي -

و مضامين  أساليبالتراث الغير املادي من األمثلة الحية حيث وجدت املجتمعات السابقة 

وسيما فيما يتعلق ببيئتها الطبيعية و  كفاءاتها،و مهاراتها الحياتية و  معارفهالتنظيم 

ر التاريخ األجيال املقبلة. لذلك يعتب إلىاالجتماعية. وذلك عن طريق نقل تلك الطرق و املعارف 

 التنمية في ظل رحاب املجال العلمي املغربي الثري. إلىمن أهم الوصفات التي يمكن أن تؤدي 

 خالصات االستمارات :

لقد أبحرنا في لب هذه االستمارات التي كانت حبلى بالتصورات ،والتي قام بتعبئتها جملة من 

بنا في فكرهم ،وقدموا الباحثين من تخصصات علمية متنوعة ،أدلو بدلوهم ،وسافروا 

 اقتراحات جمة من قبس تكوينهم ويمكننا الخروج بالخالصات التالية :

 لورش التاريخ باعتباره مضمارا للتنمية . اإلستراتيجية باألهميةوعي غالبية العينات -

 أهمية التاريخ . إيضاحضرورة العناية بالتعليم والتكوين املدرس ي باعتباره شق أساس ي في -
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 تجاوز السرد والكورنولوجية املسيطرة على برامج التكوين الجامعي -

 والسياحي.في املدار خاصة في الشق التراثي  دعم املبادرات الشابة-

 جعل املؤسسات التاريخية والتراثية أكثر حضورا وتنمية عبر استغالل املنصات االلكترونية -
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 على سبيل الختام :

 أن العالقة بين التاريخ والتنمية هي عالقة ترابطية جدلية ال يمكن الفصل بينها ،والال مناص 

ملح من تجلياتها تظل هامة ورفيعة سيما أنها قطفنا فقط  مندوح أن التجارب الغربية التي

جالبة للتنمية مساهمة في االقتصاد والتشغيل ،بينما ال زالت التجارب الوطنية في  أضحت

تراوح مكانها ،أو في بداية اشتغالها ،وقد تعوزها الوسائل الضرورة من أجل  لىاألو بداياتها 

 مواكبتها .

التطورات التي يعرفها العالم بشكل متسارع ،والعوملة الجارفة بطريقة متنامية ال تتطلب  إن

االنعزال والركون ،بل تتوجب الرجوع إلى املاض ي ليس كأحداث ووقائع جامدة تقوم على 

واستحضار روح االنتصار او الوقوف عند النكاسات ،بل جعل أجدر املواقع التراثية االنتشاء 

،واالبواب التاريخية ، واملناطق السياحية االيكولوجية فاعلة تعرف أوال بتاريخ البالد التليد 

،وماضينا املجيد ،وتراثنا العبق االثيل ،وأيضا تسهم في االقتصاد الوطني،وجعل التاريخ ورشا 

 وفاعل دينامكي في السياسات العمومية . حقيقي

ذه املقالة بمجموعة من التوصيات التي نرى استحضارها وجوبا ضمن هذه وال بدا أن نختم ه

 الورقة البحثية :

االهتمام بقضايا التاريخ والعلوم االجتماعية وعالقتها بالتنمية عبر تخصصات بينية تكون -

 نتائجها أكثر دقة وعلمية 

مطبات تدريس التاريخ وفق مقاربة سردية ،ال تقف عن التاريخ ومساراته التنموية تجاوز -

 تخصصات تهتم بهذا املجال في أفق إصالح جامعي لوحدات التكوين . وإضافة،

االعتبار لها ،وجعلها منبعا لجلب العملة الصعبة  وإعادةوالتاريخية  التراثيةاالهتمام باملواضع -

 االجتماعي ال محال . اإلصالح أوراشد ،وورش للتشغيل ،فذلك أح

 13اشتغال املؤسسات املوكول لها هذا الصدد  على تقديم مقترحات في هذا املضمار التنموي .-

وأخيرا نختم أن من أجل فهم الحاضر واستشراف املستقبل وبلورة أي مشروع تنموي ال بدا من 

التاريخ إذا لم يكن منفتحا ومتفاعال مع ما جدوى   استحضار التاريخ أو بتعبير مارك بلوخ :

 قضايا الراهن ووقائعه .

                                                             

السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي،وكاالت وزارة الشباب والثقافة والتواصل ، وزارة 13 

 التنمية ،اللجنة املوكول لها النموذج التنموي وغيرهم من املتدخلين .
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