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مدخل عام
الحمد لله رب العاملني وأفضل الصالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل آله وأصحابه
وسلم تسليام وبعد،
يعترب هذا الكتاب خالصة ملجموعة من األبحاث والدراسات التي أنجزت حول الثقافة
الحسانية ،قصد إدماجها يف الربامج التعليمية ألسالك قطاع الرتبية والتكوين بداء باالبتدايئ،
مرورا باإلعدادي وصوال للثانوي التأهييل .
وكام هو معلوم فقد نص ميثاق الرتبية والتكوين عىل رضورة إدماج املوروث املحيل
املتمثل يف مجموع العادات واألعراف والقيم املجتمعية يف برامج التعليم قصد تقريب
الناشئة من واقعهم املعيش وجعل التالميذ يتعايشون مع الثقافة املحلية يف انسجام تام
بني الفكر والواقع.
وإنطالقا من إميان مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء وباقي الرشكاء،
ويف مقدمتهم األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
ممثلة يف املخترب الجهوي للبحث الرتبوي ،ورغبة مجموعة من الدارسني والباحثني بقطاع
الرتبية والتكوين برضورة إدماج اإلرث الثقايف املحيل يف الربامج التعليمية ،فقد إرتأينا أن
نخرج هذا املولود الجديد إىل حيز الوجود رغم كل اإلكراهات التي واجهتنا من قبيل
ندرة املادة العلمية والبحث عن املتخصصني والعارفني بهذا املجال ومدى إمكانية تطبيق
املعايري العلمية واملوضوعية الالزمة إلعداد املادة موضوع الدراسة ،فقد استطعنا بحمد
الله وعونه أن نتغلب نسبيا ونتجاوز هذه االكراهات ،واألهم من هذا أننا حرصنا عىل
جمع مقاالت تعترب مبثابة عصارة بحوث لثلة من األساتذة املتخصصني الذين متكنوا من
املزاوجة بني البعد الثقايف املحيل والشق األكادميي البيداغوجي.
من هنا جاء احتضان مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء لهذا املنتوج
الرائع الذي سيبقى ذكرى عرب التاريخ ينهل منه كل طالب للمعرفة سواء كان تلميذا أو
أستاذا أو باحثا عن املعلومة ،والله املوفق.
د .سيدي األشكل

أستاذ التعليم العايل باملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين بالعيون
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كلمة السيد إدريس اليزمي
ينظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوما دراسيا حول إدماج الثقافة الحسانية يف املنظومة
التعليمية .إنطلق النقاش من خالل األرضية التي أنجزتها مجموعة بحث ودراسات حول ساحل
الصحراء برشاكة مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراءتحت
عنوان« :من أجل إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات الدراسية» .وهي أرضية ،كام يقول أصحابها،
تتضمن عدة اقرتاحات وإجراءات تستدعي التأسيس ألرضية بيداغوجية تأخذ بعني االعتبار تناقل
املوروث الثقايف الحساين بني األجيال وإدماجه يف صلب العملية التعليمية التعليمية داخل األرسة
واملدرسة عىل حد سواء ،والعمل عىل إرساء الحسانية كثقافة يف املناهج التعليمية وذلك يف إطار
تفعيل جهوية الربامج املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين وذلك يف اقرب اآلجال.
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وتنطلق مبادرة املجلس الوطني يف تنظيم هذا اليوم الدرايس من رضورة الترسيع يف تفعيل مقتضيات
ميثاق الرتبية والتكوين فيام يتعلق بجهوية برامج التعليم فيام يتعلق بالثقافة الحسانية يف األقاليم
الصحراوية عىل ضوء الدستور الجديد والذي ينص عىل أن « تعمل الدولة عىل صيانة الحسانية ،باعتبارها
جزءا ال يتجزأ من الهوية الثقافية املغربية املوحدة ،وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية املستعملة
يف املغرب» .والخطاب املليك  17يونيو  2011كان أكرث وضوحا يف حديثه عن املكون الصحراوي اإلفريقي
للهوية الوطنية معتربا الحسانية ثقافة أصيلة لألقاليم الصحراوية.
إذا كان الدستور مل يتحدث عن إدماج الحسانية كلغة رصاحة فإن الصيانة والنهوض الواردتني يف
النصني تبيح لنا باب االجتهاد فيام يتعلق بإيجاد السبل املثىل إلدماج الثقافة الحسانية يف الحياة
اليومية .فالميكن صيانة والنهوض بهذه الثقافة بدون إدماجها يف املنظومة التعليمية لتكريسها يف
أذهان وسلوك ومامرسات الناشئة.
فال ميكن حرص إحياء الثقافة الحسانية ومورثها بعرضها موسميا يف مهرجانات ذات طابع فلكلوري
سياحي وسطحي أحيانا أو عرض بعض أدواتها يف املتاحف .فقبل أن تكون موروثا ينتمي إىل املايض
إنها قبل كل يشء أحد مقومات الشخصية الصحراوية ،متنح اإلنسان الصحراوي هوية أصيلة وثقة يف
النفس وتجعله معتزا بقيمه يف مواجهة اجتياح الثقافات الدخيلة يف بعدها السلبي .وحتى ميكنه
كذلك أن ينهل من الثقافات األخرى بوعي ويرثيها بدوره بكل ثقة وبدون عقدة الدونية أو شعور
باالستيالب .إن املايض هو جزء من مكونات الحارض والثقافة حتى يف تعابريها املاضية لها امتداد
بشكل مبارش وغري مبارش واعي وغري واعي يف الحارض ويف استرشاف املستقبل.

هذا كله يتطلب توفر إرادة سياسية قوية من أجل املحافظة عىل الثقافة الحسانية يف إطار مرشوع
وطني شامل يهدف إىل االهتامم بالثقافات املحلية بدون عقدة وال حيطة أو حذر ويؤسس ملرشوع
حدايث دميقراطي.
فأي دولة هي قوية بغنى وثراء وتعدد ثقافتها وليس العكس .إن الثقافات املحلية والوطنية بإمكانهام
املساهمة يف بناء وتأسيس وتشييد ثقافة عاملية بديلة عن العوملة الثقافية التجارية السائدة .الثقافة
التي تنتمي إىل روح العرص بها هي ثقافة التعدد والتثاقف والتسامح واملبنية عىل التبادل الخالق
واملبدع واملؤسسة عىل مد الجسور بني الشعوب.
إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعقد هذا اليوم الدرايس وعيا منه بأهمية املكون الثقايف
الحساين يف تأهيل وتنمية اإلنسان وقدراته عىل مواجهة الواقع وتحدياته عىل مختلف األصعدة .ولقد
اخرتنا االنطالق من مرشوع نابع من تجربة مؤطرين ورجال تربية منتمني إىل فضاء الثقافة الحسانية،
ميلكون املؤهالت األكادميية والتجربة الرتبوية متكنهم من وضع لبنات مؤسسة ملرشوع إدماج الثقافة
الحسانية يف الربامج الدراسية الخاصة باألقاليم الصحراوية ،يف إطار تفعيل عميل وواقعي ملقتضيات
امليثاق الوطني للرتبية والتكوين فيام يخص هذه املسألة وخاصة النصوص التي جاءت فيام بعد،
نخص منها الدستور الجديد الذي نص عىل كون الثقافة الحسانية مكون من مكونات التعبريات
الثقافية املغربية ورافدا أصيال للهوية املغربية .ويهدف املجلس من خالل هذا اليوم فتح نقاش علمي
ورصني حول موقع الثقافة الحسانية يف السياسات العمومية خاصة منها قطاع الرتبية والتكوين.
والنريد ان يكون يوما دراسيا ينضاف إىل موائد مستديرة وندوات حول نفس املوضوع ،بل نهدف
أن نخرج بتوصيات عملية وبرنامج عمل لتفعيل رسيع وإجرايئ إلدماج الثقافة الحسانية يف منظومة
التعليم ولو بدءنا يف املوسم القادم بدمج مواد بعينها يف املقرر .إن مسافة األلف ميل تبدأ بخطوة
وهذا ما نتبناه يف بناء عملنا .فالخطة األوىل طال انتظارها ويجب العمل بجدية وإرادة قوية من أجل
البداية يف تفعيل وإنزال جهوية الربامج التعليمية يف كل جهات اململكة ولتكن جهات الصحراء أول
هذه الجهات.

إدريس اليزمي
رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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كلمة السيد عبد العزيز فعراس
مام ال شك فيه أن االهتامم بالثقافة الحسانية كمكون أصيل للهوية الوطنية وتثمينها
أضحى يشكل مطلبا ملحا للعديد من املهتمني وفعاليات املجتمع املدين ،الذين يأخذون
عىل عاتقهم مسؤولية الحفاظ عليها من غياهب الضياع واالندثار ،وذلك بالنظر إىل القيمة
التاريخية والحضارية لهذه الثقافة ضمن النسيج الرتايث الوطني.
ويف هذا الصدد نبادر كمجموعة بحث ودراسات حول ساحل الصحراء بإصدار هذا العمل
الجامعي الذي يحمل رسالة« :من أجل إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات الدراسية»
تتضمن عدة اقرتاحات إجراءات تستدعي التأسيس ألرضية بيداغوجية تأخذ بعني االعتبار
تناقل املوروث الثقايف الحساين بني األجيال وإدماجه يف صلب العملية التعليمية التعلمية
داخل األرسة واملدرسة عىل حد سواء ،والعمل عىل إدراج الحسانية كثقافة يف املناهج
التعليمية وذلك يف إطار تفعيل جهوية الربامج املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين.
إن مجموعة البحث ،بهذا االجتهاد الرتبوي ،تكون قد أدت دينا عليها بقي عىل عاتقها
تجاه الثقافة املحلية بعد التوصيات املتمخضة عن أشغال الندوة التي نظمتها املجموعة
موسم  2006حول موضوع «التحقيق يف الرتاث الحساين» ،ووفت بالعهد الذي قطعته
مع أطر املخترب الجهوي للبحث الرتبوي التابع للمركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج
الرتبوي باألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ،وذلك
إلنجاز بحث تربوي إجرايئ وهادف .وهذه الحصيلة اإليجابية مل تكن لتتم لوال التعاون
املثمر واملساندة الكبرية اللذان حظيت بهام املجموعة من طرف الباحثني املتخصصني
املشاركني يف هذا العمل .آملني أن تتكاثف الجهود من أجل تطوير هذا املرشوع الثقايف
الرتبوي الطموح يف اآلجال القريبة.

د .عبد العزيز فعراس

منسق فريق البحث
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�إدماج الثقافة احل�سانية يف املنظومة التعليمية من خالل
جتربة �إر�ساء املنهاج الرتبوي اجلهوي
1

د .عبد العزيز فعراس

متهيد:
إذا كانت الرتبية حسب ابن خلدون هي عملية تنشئة اجتامعية للفرد ليكتسب القيم
واالتجاهات والعادات السائدة يف مجتمعه إىل جانب املعلومات واملهارات واملعارف .وإذا كانت
الوظيفة األساسية للرتبية حسب دوركايم هي إعداد الجيل الجديد للحياة االجتامعية للقيام
بأدواره االجتامعية ،فإن للمناهج الدراسية أدوارا هامة يف حياة البرش تستخدمها املجتمعات يف
بناء وتشكيل شخصية األفراد املنتمني لها وفقا لفلسفتها وثقافتها ومعتقداتها .وما دام املنهج
الدرايس هو وليد املجتمع يعكس ثقافته بكل عنارصها ( املعتقدات الدينية والعادات ،والتقاليد،
أمناط التفكري ،السلوك ،أساليب الرتبية )....فام عليه إال أن يسد ثغرات املجتمع ويصلح فيه ما
فسد من خالل تربية الناشئة .وهنا نطرح سؤال :ما الفرق بني ثقافة املجتمع وثقافة الكتاب
املدريس ؟ وما هي نوعية الثقافة التي تروج لها املناهج الدراسية ؟
واعتبارا لكون الحسانية ثقافة وطنية تحمل حضارة وثقافة عريقتني ،ونظرا لكونها متداولة
عىل نطاق واسع يف اإلبداع الثقايف واملعامالت اليومية باملناطق الجنوبية ،واعتبارا للدور الذي
ينبغي أن تقوم به يف عملية التنمية الشاملة واملستدامة ،فإنه بات من الرضوري إدماجها يف
املنظومة التعليمية ،والعمل عىل تطويرها وتأهيلها ،مع العمل عىل إدراج مضامينها الثقافية يف
املناهج الرتبوية للمواد الدراسية وفق نظرة تكاملية .وإذا اعتربنا أن املدرسة مل تعد منطوية عىل
ذاتها ،بل فاض دورها لالنفتاح والستيعاب متوجات املجتمع وتعبرياته وتوجيه حركيته وعقلنة
اختالفه الثقايف والعرقي مبا يخدم املسرية االرتقائية لبلدنا ،فهل كسبت املدرسة العمومية هذا
الرهان ؟ وما مدى تفعيل جهوية الربامج املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ؟
سنحاول رسم مالمح عنارص اإلجابة يف التحليل املتواضع أسفله وفق املحاور التالية:

 -1د.عبد العزيز فعراس ،رئيس مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء ،عضو الفريق الجهوي إلرساء املنهاج
الجهوي التابع ألكادميية العيون بوجدور الساقية الحمراء.
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 -Iمرجعية �إدماج الثقافة احل�سانية يف املنظومة الرتبوية:
 -1املرجعية الدستورية:
أكد الدستور املغريب الذي تم اعتامده بعد استفتاء شعبي يف يوليوز  2011عىل أن الهوية
الصحراوية مكون من مكونات الهوية املغربية ،حيث جاء يف تصدير الدستور أن' :اململكة
املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة ،متشبتة بوحدتها الوطنية والرتابية ،وبصيانة
تالحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية ،املوحدة بانصهار كل مكوناتها ،العربية-اإلسالمية،
واألمازيغية ،والصحراوية الحسانية ،والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعربية
واملتوسطية" .وهو ما سبق لجاللة امللك محمد السادس أن أكد عليه يف خطاب  17يونيو
 2011لدى عرضه للخطوط الكربى ملرشوع الدستور ،حيث أكد صاحب الجاللة أن هذا
املرشوع ينص عىل "التالحم بني مكونات الهوية الوطنية املوحدة ،الغنية بتعدد روافدها،
العربية -اإلسالمية ،واألمازيغية ،والصحراوية اإلفريقية ،واألندلسية ،والعربية واملتوسطية".
كام يؤكد املرشوع عىل "النهوض بكافة التعبريات اللغوية والثقافية املغربية ،ويف مقدمتها
الحسانية ،كثقافة أصيلة ألقاليمنا الصحراوية العزيزة وتجسيدا لحرصنا عىل تأهيل شبابنا".
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 - 2املرجعية املؤسساتية :امليثاق الوطني للرتبية والتكوين (يناير )2000
قبل مناقشة مضامني امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،نعرج عىل السياق التاريخي
والسيايس الذي أطره؛ واملتميز بفتح قوس سيايس متثل يف إدماج املعارضة السياسية
السابقة يف إطار حكومة «التناوب التوافقي» لـ ،1998مع ما رافق ذلك من دينامية سياسية
وانفراج اجتامعي ال يستهان بهام ،األمر الذي شحن الخطاب السيايس بحموالت ومضامني
عديدة ،وتدشني مسلسالت التغيري ،والتوافق حول مواثيق اإلصالح .ويف هذا السياق
تأسست «اللجنة الخاصة بالرتبية والتكوين» ،وأسندت رئاستها إىل السيد «عبد العزيز
مزيان بلفقيه» رحمه الله ،وضمت يف عضويتها ممثلني عن األحزاب السياسية واملنظامت
النقابية الربملانية إىل جانب ممثلني للعلامء والفعاليات االقتصادية وشخصيات أخرى رأت
الدولة رضورة مساهمتها يف إعداد امليثاق دون متثيل مهتمني بالثقافة الحسانية .وعموما،
فقد حرص «عبد الكريم غريب» 2الخطابات الرصيحة والضمنية للميثاق الوطني للرتبية
والتكوين يف مقصدين اثنني:
-1

مقصد تربوي تكويني :يتوخى تأهيل املجتمع للتمكن من الكفايات الرضورية،
للقدرة عىل التكيف مع محيطهم املحيل والعاملي.

 - 2عبد الكريم غريب أستاذ التعليم العايل شعبة علم النفس ،مدير ورئيس تحرير مجلة عامل الرتبية

 - 2مقصد اجتامعي :ويسعى فيه (امليثاق) إىل املساهمة يف بناء مرشوع مجتمعي
حدايث.
أما شكل تعاطي امليثاق الوطني مع مسألة الهوية ،فقد حدد يف «قسم املرتكزات
الثابتة» اإلطار املرجعي الذي يغرتف منه نظام الرتبية والتكوين ،واملتمثل يف املقدسات
الدينية «اإلميان بالله» والثوابت الوطنية «حب الوطن ،امللكية الدستورية» .ثم أشار يف
فقرة يتيمة «للروافد الثقافية الجهوية» دون تسمية هذه الروافد ودورها يف بناء شخصية
املتعلم املغريب؛ خصوصا وأن هذه الروافد الجهوية لها جذور عميقة يف التاريخ .والحال أن
عددا من الفعاليات راهنت عىل أن امليثاق سيعمل عىل استيعاب هذه الروافد مبا يجعل
املدرسة املغربية ملزمة بالحفاظ عليها .

 -3وثيقة «مراجعة املناهج الرتبوية :الكتاب األبيض»:

3

تناولت وثيقة «مراجعة املناهج الرتبوية :الكتاب األبيض» مسألة الهوية الحضارية
والثقافية للمغرب بشكل ينسجم مع باقي الوثائق املعروضة سابقا ،بحيث دعت إىل
ترسيخ الهوية املغربية الحضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها ،4غري أنها ،هي
األخرى ،مل تهتم بتحديد هذه الهوية الحضارية املتنوعة والغنية.

 -IIماهية الثقافة احل�سانية:
إن اختالف تعاريف الثقافة يعكس لنا أنها مفهوم واسع النطاق ،فحسب تايلور الثقافة
هي ذلك الكل املركب الذي يشتمل عىل املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والقانون
والعرف ومختلف القدرات التي يكتسبها اإلنسان من املجتمع باعتباره عضوا فيه .فهي إىل
جانب كونها ذاكرة للشعوب واملجتمعات تعد وسيلة تعمل عىل ربط األفراد والجامعات،
وهذا من خالل مكوناتها الفكرية والعقائدية ومن القيم والعادات والتقاليد واللغات
السائدة بني الناس .ويعتقد أن الثقافة أكرث من ذلك ،ألنها تشكل جزءا كبريا من البيئة
الطبيعية التي أنشأها اإلنسان من حوله ،وكذلك نوع الطرق والوسائل املادية املستخدمة
لألدوات الفنية والتقنية ،التي تعد جميع املؤسسات االجتامعية واملنشآت االقتصادية
مجاال لها.
 - 3لجان مراجعة املناهج الرتبوية املغربية :مراجعة املنهاج الرتبوية :الكتاب األبيض 6أجزاء.
 - 4نفس املرجع السابق ص .6-36
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لقد ساهم يف تشكيل املالمح الثقافية الصحراوية الكثري من العنارص البنيوية املرتبطة
بفضاء وإيقاع العيش بالبادية .فضال عن اإلبداعات والعوائد والطقوس الشعبية واالحتفاالت
االجتامعية والدينية التي ترسم يف غناها وتعددها هوية اإلنسان الحساين ،ومن ذلك
الوسط الطبيعي ،أي الصحراء ،فرغم قساوتها،عاش البدوي حياة طليقة بفكر غري مقيد.

أ  -األصول التاريخية واملجال:
إذا كانت جذور الحسانيني متتد إىل عرب معقل الذين وفدوا من املرشق العريب نحو
املغرب العريب إبان القرن السادس الهجري ،فإنهم استوطنوا يف بداية الحال سهول ملوية
ورمال تافياللت ،قبل أن ينترشوا بدرعة وبعدها بالساقية الحمراء وجزولة خصوصا خالل
النصف الثاين من القرن السابع الهجري.
وقد كانوا يعيشون داخل مجال جغرايف واسع ،ميتد من وادي نون شامال إىل نهر السينغال
جنوبا ومن املحيط األطليس غربا إىل مايل(تنبكتو) رشقا ،وهو مجال كان يطلق عليه اسم
«تراب البيضان».
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ب -النظام االجتامعي:
هو يف جوهره نظام قبيل ،فالقبيلة تعد يف بنية الثقافة الصحراوية مؤسسة تقوم
عىل روابط الدم والقرابة يف التشكيل االجتامعي والسيايس للمجتمع الحساين ،وتظل يف
سريورتها التنظيمية تخضع لسلطة الزعيم ،يعيش أعضاؤها يف منطقة واحدة ،وينتسبون
إىل أصل واحد أو جد واحد بغض النظر عن كون هذا النسب صحيحا من الزاوية التاريخية
أم ال ،فاملهم هو الشعور باالنتامء الواحد .والقبيلة مؤسسة اجتامعية لها أدوار ووظائف
ذات عالقة بالضبط االجتامعي واألخالقي واآلداب العامة .5وتنطوي بداخلها مجموعة من
األمناط السلوكية والقيم والعادات والتقاليد لرتسيخ واستمرار حياة الناس ضمن أنظمة
اجتامعية متعارف عليها.

 - 5عبد العزيز فعراس :أوالد تيدرارين األنصار ،املواسم الدينية وامللتقيات الثقافية استحضار للرمزية الروحية والتاريخية
لقبيلة صحراوية.ص . 37:الطبعة األوىل 2012

وألنها "تتميز مبلبس خاص وبعادات وتقاليد خاصة" ،6فإن القبيلة يف النظام االجتامعي
والتقليدي عند الحسانيني تتسم بخصوصيات متفردة تجعل منها مؤسسة سلطوية عامة
تستمد دعامئها ومرشوعيتها من خالل حرصها الشديد عىل حامية الحقوق الفردية
والجامعية والدفاع عن املصالح املشرتكة .وألجل ذلك ،أنشأ الحسانيون قضاء تقليديا
أطلقوا عليه اسم“ :أيت لربعني” ،يف نطاق نظام فقهي فطري يقوم أساسا عىل األعراف
وما صارت عليه العادات والتقاليد .فهو يعد نظاما أساسيا وقضائيا تقليديا ميارس سلطة
تنفيذية ،ومهمته هي البث يف قضايا القبيلة وتسيري شؤونها وفق رشوط وأعراف منظمة.
وبالنظر إىل الرتاتبية االجتامعية التي كانت متيز املجتمع الحساين يف املايض ،فإن هذا األخري
كان ينقسم إىل ثالث فئات:
فئة املحاربني ،فئة الزوايا ،فئات أخرى تابعة :ومنها اللحمة ،ازناكة ،الحراطني ،وإيكاون-
والحدادون والحرفيون أصحاب الصناعات اليدوية التي تستلزمها الحياة اليومية ببادية
الصحراء ،فضال عن العبيد الذين هم من أصل زنجي.
ويظل هذا التصنيف مألوفا وطبيعيا يف الثقافة الصحراوية وال يعكس أي تفضيل إثني
أو عرقي ،بل يرسم طبيعة وبنية الفئات االجتامعية الوظيفية وفقا ألدوارها ونشاطاتها
داخل املجتمع الحساين من حمل السالح إىل التفرغ ألمور العلم وتلقينه إىل تربية املوايش
ومامرسته الحرف اليدوية وغريها...

ج -عنرص اللغة:
اللهجة التي يتحدث بها املجتمع الحساين ،تسمى “الحسانية” وهي لهجة بنو حسان
(وهذا سبب تسميتها بالحسانية) ،لقد كانت هذه اللهجة أوال لغة التخاطب عند العرب
املغافرة من معقل ،ثم مدتها الصحراء برافدين إثنني ،أحدهام اإلصطالحات الدينية ،مثل
كلمة “ملرابط” و“الطالب” ،و“الزوايا” ونحوها .ثانيهام اللهجة الصنهاجية (كالم ازناكة)
املتمثلة يف مجموعة من الكلامت التي تعرب عن الحياة الفالحية” ،7وتعرف الحسانية عند
متكلميها «بكالم البيضان» ،وخاصة يف موريتانيا لتميزها من اللهجات اإلفريقية.
تشكل الحسانية عنرصا حيويا يف الثقافة الصحراوية ،لتصبح العامل الرئييس يف عملية
الرتاكم للرتاث الثقايف الحساين .فهي ذلك الخازن األمني لرتاث شعبي ميلء بالحكاية واملثل
والشعر...كانت بذلك حبل التواصل املتني وأقصد التواصل الثقايف واالجتامعي عرب الزمن.
 - 6ابراهيم ال َحـ ْيـسن :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية انرتوبولوجية حول املجتمع الحساين ،الطبعة االوىل.2007 ،
 - 7نفس املرجع السابق.

11

واإلنسان الحساين يعترب محافظا عىل لهجته وفخورا باالنتساب إليها .يقول الشاعر يف هذا
الصدد:
إنا بنو حسان دلت فصاحتنا
إن مل تقم بينات أننا عرب

إنا إىل العرب االقحاح ننتسب
ففي اللسان بيان أننا عرب

د  -العقيدة والدين:
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لعب اإلسالم دورا مهام يف صون ثقافة املجتمع الحساين بالصحراء ،وحافظ عىل
تكامل نسيجه الثقايف واالجتامعي ،فمع انتشاره انترشت معه العديد من العلوم
الفقهية والترشيعية التي تعترب دستور األمة ومرشدها ،وقد شكلت ثروة فقهية كبرية
مفتوحة عىل االجتهاد والتنظري ،لكنها تظل تستمد مرشوعيتها من الكتاب والسنة،
وكان للحركة املرابطية دور كبري يف إشاعة الثقافة العربية اإلسالمية بالغرب اإلسالمي
وإفريقيا الغربية ،عامة وتراب البيضان – مجال عيش وتحرك الحسانيني -خاصة ،فكرثت
املؤسسات الدينية ودور العلم وانترش التعليم باملحرضة وازدهرت املخطوطات والصكوك
واملصنفات الفقهية واملدونات األدبية وغريها.8

 -IIIعالقة الثقافة باملنهاج الدرا�سية:
مبا أن املنهاج الدرايس هو األداة أو الوسيلة التي تستخدمها املدرسة لبلوغ أهداف
املجتمع يف تربية أبنائه ،فمن الرضوري أن يراعي هذا املنهاج ما يفضله املجتمع من عنارص
الثقافة ،وعىل هذا األساس يكون املنهج املدريس الذي يصلح ملجتمع من املجتمعات ال
يصلح بتفاصيله ملجتمع آخر ،ويتدرج املنهج املدريس مع املتعلمني يف تعريفهم بعنارص
الثقافة يف مجتمعهم واستيعابهم تدريجياً فضل األجيال السابقة عىل جيلهم الحارض يف
التطور الثقايف ،وتوطني مركز مجتمعهم يف هذا التطور عامة ،والعنارص التي تتضح منها
بداية النمو يف الثقافة وطرق استخدام هذه العنارص الجديدة ،كام يلقنون تدريجياً ما
يف الرتاث االجتامعي من محاسن ودورهم يف مساعدة هذه املحاسن عىل االستمرار يف
االتجاهات السليمة املرغوب فيها ،ويستوعبون أيضاً تدريجياً العالقة بني العنارص غري
املادية والعنارص املادية يف الثقافة وكيف توجه هذه العالقة توجيهاً يزيد من إسعاد األفراد
 - 8نفس املرجع السابق

والجامعات ،وتكون يف ذلك مامرسة عملية مناسبة ملرحلة نضج كل تلميذ تساعد عىل
تنمية قدرته عىل اإلسهام الفعال بقدر ما يستطيع يف حياة املجتمع.
ويعمل املنهج املدريس أيضاً عىل توجيه التالميذ يف مراحل منوهم املختلفة إىل ما
يستطيعون فهمه من العيوب واملساوئ التي يف مجتمعهم وما يستطيع كل منهم عمله
لتداركها أو لعالجها ،كام يتدربون عىل ذلك تدريباً عملياً يناسبهم .ويف كل هذا يتذكر
واضعو املنهج املدريس ومنفذوه أن الطفل عندما يلتحق باملدرسة يكون قد تأثر فعال
بالثقافة الذي عاش فيها ،فيصبح من الرضوري أن ما يتمثله املنهج املدريس من مادة
دراسية وأوجه نشاط عميل وتوجيه وإرشاد وأدوات يستخدمها التالميذ إما أن يكون
مشتقاً من عنارص الثقافة يف املجتمع الذي تخدمه املدرسة (مع مراعاة مستوى نضج
التالميذ) أو يكون عىل األقل متأثرا ً إىل حد كبري مبا يتصل به من عنارص هذه الثقافة.
إن التغريات السوسيو ثقافية تحدث بصفة مستمرة يف كل مجتمع سواء كان
هذا التغري بطيئاً أو رسيعاً ،بدليل تغري العلم وظهور فلسفات جديدة وكذلك
النظام األرسي وتغري املجتمعات يف عاداتها وقيمها ونظمها ،ومام ال شك فيه أن
كل هذه التغريات تدل عىل أن املتعلمني يواجهون يف وقتنا الحارض عاملاً يختلف
عام واجهه كثري من الطالب فيام مىض ،لذلك فإن ما كان مناسباً ألولئك املتعلمني
يف املايض مل يعد يصلح ملتعلمي العرص الحارض ،وهذا ما يدعو إىل تغري املناهج
الدراسية بصفة مستمرة بحيث تستطيع أن تواكب التطورات والتغريات املستمرة.
فاملنهج الدرايس الناضج هو الذي يأخذ بعني االعتبار كل ما يستجد يف املجتمع من
مشكالت وحاجات وأدوات جديدة ومتغريات ينقلها إىل املتعلمني يف قالب علمي
جذاب .وحتى يبقى املنهج متغريا ً أو قاب ًال للتغري ال بد أن يكون مرناً ،كام أن املنهج
الدرايس ليكون ناجحاً يجب أن يعمل عىل تكوين العقلية املتفتحة التي تؤمن بأهمية
التغري وحتميته وال تتمسك بالقديم ملجرد أنها ألفته وتعودت عليه ،وتزويد املتعلمني
باملهارات األساسية التي متكنهم من العيش يف مجتمع دينامي ومتغري وتساعدهم عىل
رسعة التكيف والتوافق مع املجتمع وثقافاته املتعددة.
وبالتايل يقع عىل املنهج املدريس عبء كبري يف توضيح أسباب التغري االجتامعية والطبيعية
والبرشية ومدى قوتها وتأثريها عىل املجتمع ،وعرض األمور التي تعيق عملية التغري.

13

لنخلص إذن لجملة من األمور التي يجب عىل املناهج املدرسية مراعاتها متمثلة يف ما ييل:
 أن يهتم املنهج مبا تعلمه األطفال يف داخل أرسهم قبل التحاقهم باملدرسة حتىيستطيع تصويب ما قد يكون لديهم من أخطاء ،وأن يراعي خصوصية ثقافتهم
املحلية ومستوى النضج الذي وصل إليه التلميذ وحاجاته وميوله واستعداداته،
ومبا أن دور املدرسة تربوي مكمل لدور األرسة ،فإن عىل املنهج أن يتيح فرصا
متنوعة أمام املدرس تساعده عىل فهم أهم املؤثرات الرتبوية ويستخدمها للتعرف
عىل نواحي القوة والضعف يف تالميذه.
 إن عىل املنهج أن يستغل عالقات التالميذ باآلخرين خارج األرسة كأساس هاميف النشاط والتوجيه والتعليم ويف الوقت املناسب لنمو التلميذ وتوسيع نطاق
اتصاالته وعالقاته باألشخاص والجامعات ،ويهيئ الفرص التي تساعده عىل فهم ما
يف مجتمعه من نشاط وأهداف فهام سليام.
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 أن يساعد املنهج التلميذ عىل استخدام األسلوب العلمي يف التفكري حتى يستطيعمواجهة ما قد يعيقه يف البيئة التي يعيش فيها وبالتايل يصبح التلميذ قادرا ً عىل
التغيري وليس عقبة يف سبيله.
 أن تكون املناهج مرنة قابلة للتعديل فيجب أن تتغري املناهج بتغري الظروف التيتطرأ عىل املجتمع وثقافته لتصبح متامشية مع هذا التغري ولتظل قامئة بوظيفتها
كأداة سليمة لرتبية األبناء ،وإال فإنها تكون مناهج متخلفة ال تصلح لهذا املجتمع
بعد تغيريه.
 يجب أن يسهم املنهج يف تحقيق توعية املتعلمني لوجهة التغيري بحيث يصبحلديهم اتجاهاً إيجابياً نحو التغري املنشود ،من خالل توضيح مزايا التغري اإليجايب
البناء ومن حيث تحقيق تقدم املجتمع ورقيه واالرتفاع مبستوى معيشة الفرد.
 وإذا كان املنهج املدريس ميكنه اإلسهام يف تحقيق تكيف املتعلمني للتغري املرغوبفيه ،أو ميكن تحقيق توعيتهم وإعدادهم للوقوف ضد التغري غري املرغوب ،فإنه
ميكن كذلك التمهيد لتحقيق التغري املطلوب عن طريق تنمية كل من التفكري
العلمي ،والتفكري الناقد والتفكري اإلبداعي لدى املتعلمني.

 – IVالثقافة احل�سانية يف �سياق م�شروع املناهج اجلهوية
واملحلية
 - 1من أجل تفعيل مبدإ الجهوية:

ال شك أن الحديث عن «املنهاج الجهوي» يقود إىل استحضار مفهوم «الجهوية» باعتباره
تجسيدا الختيار اسرتاتيجي يتبناه املغرب وسيلة لتنمية البالد .ويعترب قرار إعداد املنهاج
الجهوي قرارا يندرج ضمن سياق يجسد هذا االختيار عىل مستوى منظومة الرتبية
والتكوين ،ومن املؤكد أن تخصيص الجهات بتعليم خاص يعكس خصوصياتها ومشاريعها
التنموية ،يعني ،بالنتيجة ،إدماج األطفال يف محيط الجهة.
ومن املعلوم أن امليثاق الوطني للرتبية والتكوين قد خص إعداد املناهج الجديدة بجزء
هام منه ركز فيه عىل ربطها بالخصوصيات الجهوية ،وعىل إعادة بناء املناهج بكيفية
جديدة موزعة عىل قسمني:
· قسم إلزامي يدرس يف مختلف جهات اململكة ،ويغطي 70%من مصوغات املنهاج.
· قسم يرتك أمر تحديده للمتدخلني الجهويني واملحليني ومختلف الفاعلني ،والذي
ينبغي أن يتمحور بالرضورة ،حول الشؤون املحلية مبا يف ذلك الحسانية ثقافة
األقاليم الصحراوية.
ومن أجل تفعيل هذا املرشوع فقد اهتمت مديرية املناهج التابعة لوزارة الرتبية
الوطنية ببلورة منهجية تنطلق من فرضية أساسية ،وهي أن تفتح املدرسة عىل محيطها
الجهوي يستوجب إدماج املعرفة املنبثقة عن هذا املحيط يف مناهج التعليم ،وذلك يف
شكل أنشطة وأعامل تستجيب لحاجيات املتعلم من جهة ،وتتناغم مع مكونات املناهج
الدراسية الوطنية من جهة ثانية.
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 - 2املرامي واألهداف املنشودة:
يسعى مرشوع املناهج الجهوية واملحلية إىل تحقيق مرام وأهداف من أهمها ما ييل:

 -1املرامي:
 تفعيل مبدأ الجهوية والالمتركز عىل مستوى بيداغوجي استجابة ملتطلبات «امليثاقالوطني» ؛
 إنشاء مدرسة متفتحة عىل محيطها ؛ انبثاق طاقات تربوية محلية وجهوية يفسح املجال لها إلنجاز أعامل لفائدة الجهة ؛ -تغذية املنهاج الوطني مببادرات جديدة.

 - 2األهداف :جعل املتعلم قادرا عىل:
16

 التحكم يف املحيط والتأثري عليه ومعالجة مشكالت من الوسط. -اكتساب قدرات متكن من االستقصاء واملالحظة ومواجهة صعوبات الحياة.

 - 3الكفايات التي تأسس عليها املنهاج الجهوي واملحيل:
إن تأسيس عمليات إعداد املنهاج الجهوي واملحيل عىل مرجعية للكفايات يقوم عىل
مبدأ أن التعلامت التي سيتضمنها هذا املنهاج تدعو املتعلم إىل البحث يف محيطه عن
املعطيات التي سيوظفها التخاذ القرارات املناسبة ،أو تبني السلوكات التي متكنه من
التفاعل االيجايب مع هذا املحيط وهذه الثقافة.
ومرجعية الكفايات يف املنهاج الجهوي واملحيل قامئة متثل الحد األدىن ملجموعة من
الكفايات ذات صلة مبارشة بخصوصيات الجهة .9وهي تتمثل يف وضعيات شاملة ملجموعة
معارف ،ومهارات ومواقف ذات الصلة بالخصوصيات الثقافية واملميزات الجهوية ،والتي
يجب تحديدها اعتامدا عىل استقصاء ميداين يف املحيط الجهوي ،أو من اقرتاح الفاعلني
االجتامعيني بالجهة.
 - 9وزارة الرتبية الوطنية :مرشوع دليل ارساء املناهج الجهوية واملحلية .مديرية املناهج ،يونيو .2006

قائمة مرجعية الكفايات المستهدفة

· مجال املواطنة وحقوق اإلنسان:
الرقم

الكفاية

01

معالجة مشكالت من املحيط ذات عالقة بحقوق الطفل ،واقرتاح حلول لها.

02
03

تبني سلوكات تتيح املشاركة يف عمليات للتضامن والتكافل انطالقا من عادات
املنطقة.
تبني سلوكات تتيح املساواة يف األدوار بني الجنسني ،وذلك انطالقا من
مشكالت تخص الجهة.

· مجال صحة الطفل وتغذيته:
الرقم
05
06
07

الكفاية
استعامل اإلمكانات الغذائية املحلية من أجل تغذية سليمة ومتوازنة.
إظهار سلوكات وقائية تجاه األمراض الناجمة عن العالقة بني الطفل وبيئته
الطبيعية واالجتامعية.
توقع املخاطر الناجمة عن قيام األطفال بأعامل مهنية أو حرفية محلية ال
تناسب سنهم.

· مجال البيئة واملحيط الطبيعي:

الكفاية
الرقم
 08التموقع يف الجهة وتوطني املواقع فيها.
تطبيق حلول مالمئة للبيئة املحيطة (مثال :استعامل تقنيات الستخدام املاء
09
يف الوسط الصحراوي أو استعامل تقنيات محاربة التصحر).
 10بلورة مرشوع لحامية املحيط البيئي املبارش.
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· مجال التنمية املحلية:
الرقم

الكفاية

11

التعرف عىل إمكانات التنمية الجهوية يف املجال البحري والرعي والصناعة.

12

إيجاد عالقات بني إمكانات طبيعية محلية ودورها يف التنمية املحلية.

13

تصور مشاريع تتيح املساهمة يف تنمية املحيط .

· مجال التاريخ والثقافة وأشكال التعبري:
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الرقم

الكفاية

14

البحث عن خصوصيات ذات عالقة بتاريخ املنطقة أو بأشخاص أو آثار
من الوسط املبارش الذي يعيش فيه املتعلم.

15

إنجاز أعامل تثمن أشكال التعبري الفني والثقايف بالجهة.

16

إيجاد عالقات التوازن والتناسب بني الوسط الطبيعي واإلرث املعامري
املحيل.

· مجال الرياضة ،والرتفيه ،وتنمية املواهب:
17
18
19

إنجاز أعامل ومشاريع تعرف بطاقات وإمكانات الجهة الرياضية والفنية.
تبني مرشوع يهدف إىل الرتفيه وتنمية املواهب انطالقا من اإلمكانات
املحلية والثقافة الشعبية.
االنخراط يف مرشوع ريايض يناسب الطاقات الرياضية والفنية يف الجهة.

الكفايات المقترح اعتمادها في إدماج الحسانية في التعليم
الثانوي

*الكفايات اإلسرتاتيجية:
أن يستوعب املتعلم تصورات الثقافة الحسانية عن الكون والحياة واملصري ،ويتمثل ذلك
يف سلوكه.

*الكفايات التواصلية:
أن يحسن توظيف أدوات التواصل من خالل األنشطة املختلفة يف التعريف بالقيم
والعادات الحسانية ،وتعزيز تفتحها.

*الكفايات املنهجية:
أن يوظف منهجية التحليل والنقد والتعليل واملقارنة يف تعميق تصوراته عن هذه الثقافة،
مقارنة بالثقافات األخرى.

*الكفايات الثقافية:
أن يعمق املتعلم معارفه عن الحسانية يف مختلف مجاالتها الثقافية واالقتصادية
واالجتامعية ،ويوظفها يف تنمية املجتمع ،والتفاعل اإليجايب مع الثقافات األخرى.

*الكفايات التكنولوجية:
أن يتمكن املتعلم من توظيف الوسائل التقنية الحديثة يف تعميق مكتسباته للمعارف
والقيم والتقاليد الحسانية والتعريف بها.
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 - 4منهجية إعداد املناهج الجهوية واملحلية:
الخطوة األوىل :تحديد السياقيحدد الفاعلون واملتدخلون االجتامعيون والرتبويون خصائص السياق الجهوي واملحيل
واإلشكاالت املتفرعة عنه وذلك من خالل أيام تواصلية تسهر األكادميية عىل تنظيمها ويدعى
لها كذلك فاعلون اقتصاديون وممثلون عن الجمعيات واملؤسسات الرتبوية والثقافية.

الخطوة الثانية :تكييف مرجعية الكفايات يف ضوء الخصوصيات الجهويةينطلق ممثلون عن الفاعلني واملتدخلني االجتامعيني (الصحة ،االقتصاد ،الثقافة ،الرياضة)...
من مرجعية الكفايات املستهدفة ،ثم يكيفونها تبعا ملجاالت اختصاصهم وتدخلهم.
وستمكن هذه العملية من إنتاج مرجعية للكفايات منظمة ومرتبة بحسب مختلف
مجاالت التدخل (الثقافة ،الصحة ،حقوق الطفل ،البيئة.)...
20

الخطوة الثالثة :البحث عن املعطيات واملعلومات التي ستدرج يف املنهاجترشف األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين عىل إنجاز تحقيق أو بحث ميداين الكتشاف
املوارد واإلمكانات التي يوفرها املحيط لتنفيد املنهاج ،والتي ميكن اعتامدها يف املنهاج
(موارد وبرشية ،وثائق.)....

الخطوة الرابعة :تحديد الحاجات وتصميم مناهج محليةاملنهاج املحيل مرشوع خاص باملؤسسة املدرسية أو مبجموعة من املؤسسات ذات
الخصوصية املشرتكة تسهر عليه النيابات التابعة لألكادميية ،ويعده الفاعلون الرتبويون
واملتدخلون املحليون من جمعيات ورشكاء ،وذلك من أجل اقرتاح أنشطة وأعامل متناغمة
مع مصوغات املنهاج الجهوي ،ومتفتحة عىل ثقافة ومحيط املدرسة والوسط الذي توجد
فيه.
يأخذ املنهاج املحيل إذن ،بالحسبان خصوصية املؤسسة املدرسية ،وبخاصة ،موقعها
وإمكاناتها ،ومواردها البرشية واملادية وكذا خصوصيات التالميذ الذين يدرسون بها.
وينطلق طاقمها الرتبوي من معطيات املنهاج الجهوي لتقيص الحاجات واختيار املشاريع
واملحاور ذات األولوية ،لبلورتها يف شكل أعامل وأنشطة متمفصلة مع املناهج املقررة.

الخطوة الخامسة :تصميم وبناء العدة البيداغوجيةالعدة البيداغوجية هي جميع الطرق والتقنيات البيداغوجية والوسائل والوسائط
املساعدة وإجراءات التقويم التي توظف ألجل تنفيد املنهاج الجهوي أو املحيل ،والتي
ترتجم الكيفية التي سيتم بواسطتها تنظيم وضعيات التعليم والتعلم.
ويتم تكليف فرق تربوية تقنية بإعداد ملفات ومشاريع لتفعيل املنهاج وتنفيده عمليا يف
وضعيات تربوية مندمجة يف املناهج املقررة ومتمفصلة معها.
يف هذا الصدد نورد عينة من التجارب املنجزة مبدارس مدينة العيون خالل املوسم
الدرايس  ،2006والتي ساهمت يف تأطريها كعضو الفريق الجهوي إلرساء املنهاج الجهوي
املحيل التابع ألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
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Les élèves arrivent à la conclusion
qu'il s'agit d'enfants qui sont
exploités dans des travaux pénibles
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املادة :القراءة
املوضوع :املرسح املغريب
املرجع :منار اللغة العربية
زيارة لدار الثقافة بالعيون

األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين
لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء
نيابة العيون
مدرسة الشهيد إدريس الحاريث
املؤطر :ذ .محمد فاضل لفريس

الفئة املستهدفة :تالميذ القسم السادس.

التمهيد

عقد لقاء مع السيد املدير الجهوي للثقافة بالعيون إلعطاء
توضيحات ومناقشة املواضيع التالية:
متى تأسست دار الثقافة؟ وملاذا تأسست؟
للمزيد من اإليضاحات يفتح باب
هل هناك مرافق بدار الثقافة؟
للنقاش بني املتعلمني واملرشفني
هل هناك اهتامم بالشعر الحساين؟
عىل دار الثقافة.
هل هناك اهتامم باأللعاب الشعبية والرقص املحيل؟
ما هي أنواع اآلثار التي يتم جمعها مبتحف دار الثقافة؟
ما هو دور دار الثقافة يف املحافظة عىل الرتاث الحساين
ونرشه وطنيا؟

املراحل

مالحظات وتساؤالت
االستثامر

من خالل ما ستتم مناقشته يقرتح التالميذ تصنيفات
ألشكال التعبري الثقافية التي تعرفوا عليها بدار الثقافة.

يقوم املتعلمون برشح ما
الحظوه لزمالئهم باملدرسة.
توعية أقرانهم وأفراد أرسهم
باالهتامم بهذا الرتاث الحساين.
كتابة مواضيع تتحدث عن
الرتاث املحيل بالسبورة أو املجلة
الحائطية بالقسم واملدرسة.

التقويم

أتعرف عىل بعض أشكال التعبري يف الرتاث الحساين من خالل زياريت لدار الثقافة

التحضري

بحوث استثامرات

يقرأ بعض املتعلمني النص ،وتطرح أسئلة الفهم؟
مثال :أين يقدم بعض الرواة واملداحون أعاملهم؟ ما
املكان الذي يتجىل فيه النبوغ الحساين؟
هناك أنشطة تعبري أخرى محلية سنتعرف عليها من خالل
زيارتنا لدار الثقافة.

إعطاء توضيحات حول مظاهر
الرتاث املحيل يف الفن الثقايف من
خالل لقاء التالميذ بالسيد املدير
الجهوي للثقافة بالعيون.

صور
ربورتاج قصري
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يقوم التالميذ بالبحث عن بعض أشكال التعبري يف الرتاث
املحيل الحساين والثقايف الجهوي

تصنيف االستثامرات ومناقشتها
الشعر الحساين –رقصة الكدرة
–بعض األلعاب املحلية –النقش
عىل الجلد والحناء –امللحقة..

متحف دار الثقافة وكل مرافق
املؤسسة الثقافية

األهداف

أنشطة التعليم والتعلم

محتوى النشاط

الوسائل
واملواد

يستنتج املتعلمون أهمية املحافظة عىل الرتاث الحساين ملا
له من أدوار سوسيو ثقافية متعددة.

تحبيب هذا الرتاث للمتعلمني
باملحافظة عليه وباإلبداع يف
مختلف أشكاله.

شبكة مساعدة على تقويم األنشطة التي ينجزها األستاذ
[خاصة بك نشاط]

نقط القوة

املكونات

الصعوبات

اقرتاحات وحلول

األنشطة املنجزة
إرشاك املحيط
تفاعل التالميذ
التمفصل مع الربامج
ظروف اإلنجاز
فعالية التأطري

مالحظات ال�شركاء
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مالحظات مدير املؤسسة
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مالحظات املتدخلني من خارج املؤسسة أولياء التالميذ ،فاعلني،
مشاركني يف النشاط ،زوار.......،
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............................................................................................
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............................................................................................

مالحظات التالميذ
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............................................................................................

 - 5استنتاجات من خالل تجربتي يف تأطري عملية إرساء املنهاج الجهوي
بالعيون خالل موسم .2006

ما ميكن استنتاجه من هذه التجربة ،أن املنهاج الجهوي واملحيل يلعب دورا كبريا يف
تنمية كفايات املتعلم ،وهذاما سجلناه بامللموس يف الفصل حيث تفاعل املتعلم بإيجاب
مع املادة املدرسة واألنشطة املتنوعة املنجزة داخل الفصل وخارجه.لكن ما الحظته أن
حضور البعد الثقايف( الثقافة الحسانية) كان محتشام ،وهذا ليس بغريب مادامت عملية
بلورة منهجية إعداد املنهاج الجهوي أنجزت يف موقع أكادميية مراكش الحوز ،ونفس اليشء
يف مرحلة تجريب صالحية التجربة حيث تم االقتصار عىل موقعي الحوز والصويرة يف
غياب استحضار التباينات الثقافية بني املناطق ومدى االختالف يف إمكانيات إعداد عدة
بيداغوجية خاصة بطرق التنفيذ وأساليب التدريس .هذا باإلضافة إىل أن األساتذة املرشفني
عىل عملية اإلرساء بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء تأطريا وتنشيطا ،مل تكن لهم يف
الغالب دراية باملكون الثقايف الحساين ،فكيف يستقيم الظل والعود أعوج ؟
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كام نالحظ أن تجربتنا يف إرساء املنهاج الجهوي راهنت عىل األنشطة التجريبية ،يف حني
أغفلت املضامني التي يجب فعال أن تشحن بعنارص الثقافة املحلية ليستوعبها املتعلم.
لذلك أصبح من الرضوري إعادة النظر يف بعض مضامني الكتاب املدريس املوجهة للمتعلمني
يف مختلف جهات اململكة ،ونفس اليشء بالنسبة للمنهج الذي يجب أن يكون مدمجا
ضمن املامرسة القامئة عىل املستوى الوطني.

 - 6اقرتاحات بخصوص أجرأة مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف املنظومة
التعليمية:

انطالقا من تجربتي املتواضعة يف إرساء املنهاج الجهوي ،ميكن أن أقرتح جملة إجراءات
لتفعيل مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف املنظومة التعليمية عىل الشكل التايل:
-مرحليا يجب االعتامد عىل املقاربة الثقافية قبل املقاربة اللسانية ؛

رضورة احتضان وزارة الرتبية الوطنية لهذا املرشوع مع رشكاء متنوعني ؛-إصدار مذكرات وزارية تحث عىل تدريس الحسانية ؛

-إدراج هذه الثقافة يف مراكز التكوين(دورات تكوينية لألساتذة) ؛

-إعطاؤها حيزا يف ثقافة الكتاب املدريس ؛

-خلق خاليا أكادميية وإقليمية لتتبع مسار هذا اإلدماج (مركز/مخترب) ؛

-

توزيع مراسالت ومذكرات داخلية أكادميية إلحصاء األساتذة والتالميذ ملعرفة كيفية

تدبري الحسانية عىل مستوى التخطيط والتتبع والتقويم والتكوين والتأطري ؛

 -تأطري فرق تربوية لرتسيخ هذا اإلدماج يف األكادمييات الثالثة ؛

-

انجاز تحقيق ميداين الكتشاف املوارد واإلمكانات التي يوفرها املحيط لتنفيذ املنهاج

املحيل( وثائق ،دراسات ،موارد برشية )....؛

 -عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلني االجتامعيني واالقتصاديني والسياسيني ...؛

 -تحليل الربامج التعليمية يف جل املواد واملستويات وتحديد نقط التمفصالت مع املنهاج

الجهوي القائم عىل الثقافة الحسانية ؛

 اقرتاح عدة بيداغوجية متنوعة الطرق واألنشطة ،وتحضري جدادات مطابقة لها ؛ -إعداد مصوغات.
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خال�صة:
نخلص ،مام سبق ،إىل أن إدماج الثقافة الحسانية ضمن الربامج الرتبوية مرشوع مستقبيل
هام تحت الطلب املستعجل لتأهيل الناشئة باألقاليم الجنوبية وتطوير مقدراتها االكتسابية
والتداولية .وميكن الترسيع من وثرية التعليم والتأهيل ،إذا أعطينا أهمية كربى لهذه الثقافة
الحسانية ،وطورنا عنارصها واستحدثناها تقنيا ،واشتغلنا كثريا يف البحث واالبتكار والتأليف
والتدوين والتوثيق ،وطورنا آليات اشتغال معهد الدراسات الحسانية التابع لوزارة الثقافة
حتى ينفتح عىل كل املثقفني الحسانيني املتميزين والفاعلني الرتبويني املبدعني.
هذا ،وال ميكن تطوير الثقافة الحسانية تطويرا حقيقيا الستعاملها تربويا ،وتحقيق
الجودة الفعالة واملردودية الكمية والكيفية عىل املستوى البيداغوجي والديداكتييك ،إال
إذا تم تكوين األطر البرشية تكوينا جيدا مستعملني يف ذلك املقاربة الثقافية .كام يفضل
يف البداية عقد ندوات وملتقيات ومجالس ثقافية وعلمية تواصلية إلقناع املدرسني بأهمية
الحسانية الثقافية والحضارية ،عن طريق تقديم كل ما تحمله من مزايا ثقافية معرفية
وفنية ،علمية وأدبية وفكرية إيجابية.
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وإىل ذلكم الحني ،يجب أن تظل املناهج الرتبوية مفتوحة وقابلة للمراجعة املستمرة
حتى تستوعب كل ما يستجد عىل صعيد املعرفة والثقافة ،وتستجيب ملتطلبات الواقع
بأبعاده االجتامعية واالقتصادية والثقافية ،وتساهم يف تطويره.

الببليوغرافيا
 ابن الطالب موىس عبد العزيز :بعض أطروحات ومرجعيات التواصل يف الشعر الحساين.سلسلة ندوات ومحارضات ،معهد الدراسات اإلفريقية ،الرباط .2003
 الثقافة الحسانية ،سلسلة ندوات ومحارضات ( )8منشورات معهد الدراسات اإلفريقية ،2003الرباط .
 ابراهيم ال َحـ ْيـسن :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية انرتوبولوجية حول املجتمع الحساين،الطبعة األوىل.2007 ،
 عبد العزيز فعراس :مقاربة يف تحديد ماهية الثقافة الحسانية ،منشورات مجموعةالبحث والدراسات حول ساحل الصحراءالخاصة بالندوة العلمية يف موضوع :مجتمع
البيضان :الثقافة والتنمية .مبدينة أسا  26يناير .2002
 عبد العزيز فعراس :تقرير عن تجربة إرساء املنهاج الجهوي باملدرسة االبتدائية خالد بنالوليد ،نيابة العيون موسم .2006
 عبد العزيز فعراس :أوالد تيدرارين األنصار ،املواسم الدينية وامللتقيات الثقافية استحضارللرمزية الروحية والتاريخية لقبيلة صحراوية ،الطبعة األوىل .2012

* وثائق تربوية:
 وزارة الرتبية الوطنية :إرساء املناهج الجهوية واملحلية ،الدورة التكوينية الثانية لفائدةالفرق الرتبويةالجهوية ،ماي .2006
 وزارة الرتبية الوطنية :مرشوع دليل ارساء املناهج الجهوية واملحلية .مديرية املناهج،يونيو .2006
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التربية على القيم من خالل األمثال الحسانية

 نحو مقاربة بيداغوجية -*10

بقلم :د .بوزيد الغىل

تسعى املقاربة البيداغوجية للثقافة الحسانية مبضامينها القيمية وأبعادها املعرفية إىل
ربط الناشئة برتاث األجداد األصيل وما يحمله من آداب وتقاليد وقواعد عمل وسلوك،
وي نّت عرى
وذلك من أجل تحقيق تواصل معريف ووجداين يعزز قيم احرتام التنوع الثقايف مُ
التامسك االجتامعي ويح ّد من آثار االغرتاب الثقايف والقيمي الناشئ عن م ّد العوملة الكاسح.
 وتستلهم املقاربة البيداغوجية املرجوة للثقافة الحسانية املشبعة بالقيم روح الدستوراملعدل الداعي إىل تعزيز الشعور باالنتامء الوطني القائم عىل تنوع مشارب الهوية الوطنية،
كام تستحرض مضامني اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي الصادرة عن اليونسكو 2003
الرامية إىل تنمية إحساس الجامعات أو املجموعات بهويتها والشعور باستمراريتها ،وتعزيز
احرتام التنوع الثقايف .
 والشك أن إدماج القيم املستبطنة يف الخطاب الحساين (لفظا كان أو إشارة أو أداءحركيا) يف املقررات الدراسية يسعف يف تنشيط التفاعل الوجداين للمتعلمني مع تلك القيم
النابعة من تراثهم املتداول يف بيوتهم ،األمر الذي يلغي إحساسهم باالغرتاب بل الفُصام
الوصل بينهام  .ومن األهداف املتوخاة
بني معارف الفصل وتنشئة األرسة ،وين ّمي حاسة ْ
يف هذا الصدد:
 متكني املتعلمني من التعرف عىل تراثهم ،وإقْدارهم عىل استخالص ِحكم األجداداملبثوثة يف األمثال واألحاجي واأللغاز والحكايات ؛
إكساب املتعلمني مهارات البحث والجمع والتوثيق واالستقصاء واإلحصاء ،وتشجيعهم
عىل تأسيس بنوك معلومات ومعارف تراثية وتربوية داخل مؤسساتهم (عمل املجموعات
يحدث تراكام كميا مأموال ،فقد كلفت مدرسة للتعليم الخاص مجموعات من تالميذ السنة
* 10باحث يف قضايا الرتاث والرتبية ،حاصل عىل الدكتوراه من كلية اآلداب والعلوم االنسانية – جامعة محمد الخامس –
الرباط  2005-مؤلف كتاب :الفكر الرتبوي الرتايث :الخطيب البغدادي منوذجا – منشورات «نادي تراث االمارات « .2012
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السادسة ابتدايئ بجمع وإحضار حكايات من الرتاثني الحساين واالمازيغي) ،وهي خربة
أولية قابلة للتطوير والدعم ؛
 توجيه املتعلمني إىل استنباط واستكشاف أثر ثقافتهم الشعبية يف الوجدان الوطني(تيمة حب األوطان يف الشعر الحساين واملثل الشعبي مثال) ومدى تأثريها يف السلوك
الفردي والجامعي إلنسان املنطقة (الكرم ،النبل ،الشجاعة ،الصرب والجلَد  )...؛
 تنمية مهارات املتعلمني ومترينهم عىل الكتابة االثرائية (نصوص حاملة للقيم) ،وإكسابهممهارات متصلة بالجامليات البرصية من أجل االرتقاء بالذائقة الجاملية وتحقيق الكفايات
الفنية (نقش األمثال والحكم الشعبية ذات الرسائل الرتبوية واإلنسانية مثال عىل القامش
واملصوغات واملشغوالت الجلدية) ؛
 تنمية مهارات الرسد والحيك لالرتقاء بكفايات اإللقاء وحسن الخطاب (تقنيات رسدالحكايات ورضب األمثال واستدماجها ضمن نصوص مرسحية )...؛
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 وبإجامل ،فان التفكري يف مقاربة ديداكتيكية لدرس الرتبية عىل القيم يف الثقافة الشعبيةالحسانية يقتيض تكوين أطر كفؤة وإصدار كتب مدرسية متتح من مبادئ ونظريات الرتبية
الحديثة وتحول املادة الرتاثية من مادة « عامية» سائغة للتداول الشعبي إىل مادة عاملة
قابلة للنقل الديداكتييك من املدرس إىل املتمدرسني وفق كفايات نوعية مطلوبة قابلة
لقياس مدى تحققها  .ويف انتظار تحول هذا الحلم املأمول اىل واقع ملموس مبناهجنا
ومقرراتنا الدراسية املفتقرة إىل النسبة املنصوص عليها يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين
من فقرات ومواد الشأن املحيل والثقافة املحلية والجهوية  ،ستحاول هذه الدراسة أن تضع
عرب االستقراء معامل عامة تتَكَشّ ُف من خاللها الخيوط املشكلة لِ َسدى نسيج الخطاب الرتايث
الحساين حول قضية الرتبية عىل القيم ،كام تحاول إثبات تأثِيل (تأصيل) أدب األمثال
الحساين أسس الرتبية بوصفها« :نظام اجتامعي ينبع من عقيدة األمة وفلسفتها يف الحياة،
ويقوم عىل إبراز تلك العقيدة أو الفسلفة إىل الوجود بغرسها يف عقول ونفوس أبنائها».1
وتأسيسا عىل ذلك ،فإن عامد هذه الدراسة محاولة استنباط واستخراج دفائن ومكنونات
األمثال الحسانية الحاملة بني ثناياها فلسفة املجتمع األهيل الحساين الرتبوية التي تمَ تَح إىل
أبعد األ ْم َداء من املنظومة القيمية اإلسالمية كام سرنى.

و تقوم هذه املحاولة من حيث املنهج عىل استقراء وتتبع طائفة من األمثال
الحسانية واستنطاق مدلوالتها ومعانيها بيشء من التوسع املفيض إىل تحديد وتحليل
مقاصد الخطاب الكامن منها والظاهر .وقد حرصنا يف سبيل بلوغ هذا املرام عىل تشكيل
أضمومة أو أجموعة من األمثال الدائرة حول املحاور اآلتية:
أوال :أثر الرتبية يف تشكيل الشخصية.
ثانيا :القيم األخالقية السلبية وااليجابية من خالل األمثال الحسانية.
قبل الولوج إىل صميم املوضوع طرحا ورشحا لألمثال ومعانيها البعيدة منها والقريبة،
لنا أن نسأل مع كل من ألقى السمع أو ه ّم بالنظر يف مضمون هذه املقالة املتواضعة :ملاذا
الرتبية عىل القيم؟ وهل املدرسة تعلم قيام ؟
يف سياق اإلجابة عن هذه األسئلة املتضا ّمة حول سؤال إشكايل يتعلق مبدى أولوية
وأهمية الرتبية عىل القيم ودور املدرسة يف ذلك ،ينبغي أن ننوه إىل ما استقر عليه رأي
مؤلفي معجم علوم الرتبية من اشرتاك أو إتفاق تعريفات الرتبية املختلفة يف مجموعة من
الخصائص العامة واألساسية ت ُجمل فيام ييل:
 التأكيد عىل أن الرتبية خاصة بالنوع اإلنساين ؛ اعتبار أن الرتبية فعل ميارس من طرف راشد عىل صغري أو من طرف جيل وصلدرجة النضج عىل الجيل الالحق به ؛
 التأكيد عىل أن غرض الرتبية هو باألساس مساعدة األفراد عىل اكتساب وتنميةمجموعة من االستعدادات العامة ؛
 التأكيد عىل أن فعل الرتبية موجه لتحقيق غاية معينة ،»2تختلف باختالفالفلسفة التي تؤطر املجتمع وتوجهه.
والرتبية بهذا املعنى تحمل معاين اإلصالح والتقويم والرتشيد ،وتنمية املواهب
واالستعدادات وتطويرها وصقلها ،كام أنها فن سياسة وقيادة ،لها قواعدها وضوابطها
القمينة بإنجاحها .والشك أن الرتبية وفق هذا التحديد «تشتمل عىل مسارين أساسيني:
املسار األخالقي الذي يتقىص القيم الروحية األخالقية مثل قيم الحق والخري والجامل
والحب .واملسار املادي العلمي الذي يعنى بالقيم املادية لدى اإلنسان (التعليم والتأهيل
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التقني املادي .وهذا التعليم يسعى إىل تحقيق أهداف عملية مهنية من أجل ضامن إشباع
الحاجات املادية للفرد» ،3واملدرسة إذن معنية باملزاوجة بني هذين املسارين العامني
الهامني واستدماجهام واستدخالهام يف املنظومة الرتبوية .ويرى الدكتور وطفة أن «الرتبية
السائدة يف بلداننا تركز عىل املهارات دون االهتامم برتبية الروح والقلب والقيم ،وهذا
النوع من الرتبية يزود املجتمع بالخربات واملؤهالت العلمية دون أن يركز عىل الجوهر
األخالقي ،ومن أجل تقديم تصور أعمق حول هذا التفكك يف الرتبية األخالقية علينا أن
نتساءل من أين يأيت هؤالء الخرباء واملربمجون يف مجال الحاسوب الذين يوظفون قدراتهم
اإلبداعية يف اخرتاع ّ فايروسات» تعمل عىل تدمري النشاطات اإلنسانية واملؤسسات العامة
وتعطيل بنوك املعلومات ...ومن أين يأيت هؤالء الفنانون املبدعون الذين يروجون العهر
والعنف واملخدرات ،وبكل بساطة نقول :إن السبب يف ذلك هو غياب ثقافة القلب
والضمري ،وألن عاملنا املعارص يعاين من آثار األنانية وتفكك األرسة ،وهذا كله قد أدى إىل
تراجع القيم ،»4وذلك الرتاجع هو الذي حدا بالدكتور وطفة وغريه من علامء وخرباء الرتبية
إىل اإلعالن أن إحياء القيم واجب تربوي ،5فقد آن ملجتمعاتنا أن تقطع الصلة مع املناهج
الرتبوية التي أسقطت القيم املطلقة وأحلت محلها قيام نسبية قدمت النزعة الفردية عىل
مبدأ املسؤولية ،وقدمت الحق الفردي عىل الواجب اإلنساين ،تأثرا أو استالبا واستجالبا
ألفكار الرافضني للتدخل يف فرض قيم أخالقية عىل الطالب من أمثال لويس راتسLOUIS
 RATHSصاحب كتاب التعليم والقيم  ،VALUES AND TEACHINGوهو الكتاب
الذي أحدث انقالبا يف الرتبية عىل القيم ،إذ أدى إىل بروز توجه يجعل من الخيارات
القيمية مسألة تفضيالت فردية وقرارات شخصية تنبع من قناعات الفرد ورؤاه الخاصة،6
دون مراعاة للقيم واملبادئ العليا املشرتكة ،والستكناه خطورة هذا االتجاه يدعو الدكتور
وطفة إىل تدبر نتائج تطبيق هذا التوجه يف سياق الوضعية التعليمية اآلتية:
املعلم يسأل إحدى طالباته :ليىل ،ما رأيك يف الحب قبل الزواج ؟
ليىل :أعتقد بأن الزواج عالقة مقدسة ،وعىل الرجال والنساء احرتام هذه العالقة املقدسة
وعدم القيام بأية عالقة جنسية قبل الزواج.
املعلم :جيد ليىل.
أحمد :ما رأيك بذلك ؟
أحمد :بالنسبة يل أنا أرى أنه يجب عىل املرء أن يكون حرا يف إقامة عالقة قبل الزواج ،وال
سيام إذا كانت العالقة القامئة بني الطرفني عاطفية .

املعلم :جيد أحمد ،لقد وضحت القيمة التي تراها يف هذا األمر .
وهذا املوقف يعني أن احرتام قيم كل شخص وتقدير رأيه أيا كان ،يعني أن املدرسة ال
تعلم قيام وال تريد ترسيخ أخرى ،بل تقوم بتوضيح آراء اآلخرين وأفكارهم ومواقفهم بكل
بساطة  ،7ولهذا املنهج أثر سلبي عىل املتعلمني وتكوينهم األخالقي  .واعتبارا لكون املدرسة
هي الحياة ،كان لزاما عىل املنهاج الرتبوي أن يضع يف الحسبان أن الناهلني منه مقبلون
عىل الحياة بكل تفاصيلها وشجونها وشؤونها ،وال بد أن يعدهم لالستجابة لتحدياتها
استجابة تجعل كل واحد منهم فاعال صانعا للحياة ،ولذلك كان لزاما عىل املنهاج الرتبوي
أال يكتفي برسم الخطوط العامة للقيم املتوخاة بقدر ما يلزم توجيه فقرات الربنامج
الرتبوي واملقررات املنتجة يف ظله الستدماج القيم املراد تربية النشء عليها .ويبدو أن
الحاجة ماسة ملراجعة املقررات املدرسية وتعزيزها بشذرات وقبسات من القيم التي
يحفل بها تراثنا الشعبي مبا يخدم مستقبل تثمينه ،واعتبارا ملركز القيم داخل دائرة الرتاث
الشعبي الحساين ،فان من صميم مراد هذه الدراسة تقريب جانب من القيم األخالقية
املبثوثة بني ثنايا األمثال الحسانية إىل القارئ .

أوال :أثر الرتبية يف تشكيل الشخصية
نلمس يف املثل الحساين مخايل نظرة إىل الفرد باعتباره نتاج تربية يتداخل فيها دور
األرسة واملجتمع ،وسنعرض فيام ييل طائفة من األمثال املندرجة يف هذا النطاق:
* «اللنب ج ّباد« :أي أن اللنب مؤثر حماّ ل لكثري من الفوائد الصحية ،جالّب مق ّو للمناعة
ضد األمراض املعدية .
و اعتبارا ألهمية الرضاع الطبيعي  ،ش ّبه املثل الحساين دوره يف حفظ الصحة وتقوية مناعة
الجسم بدور الدباغ 8يف طرد بكرتيا العفونة ،فقد درج الحسانيون عىل القول :دباغ ولد
آدم لنب أ ُّمو.
* «الطبع أخري من ل َْصل« أو «الرتبية أخري من ل َْصل« :يقيم هذا املثل بصيغتيه املتداولتني
بالصحراء وزنا ثقيال للرتبية والتنشئة األرسية ،ويجنح اىل تغليبها عىل النسب يف تشكيل
الشخصية السوية ،وكأنه يعيد إنتاج مضمون البيت الشعري املنسوب للحجاج بن يوسف:
كن ابن من شئت واكتسب أدبا **** يغنيك محموده عن النسب
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واعتبارا لدور األُسرْ ة يف التنشئة بوصفها نواة املجتمع األوىل ،فان الخطاب الرتايث الحساين
الحاضة عىل العناية بها بدءا من حسن بنائها مرورا بتنظيم العالقات
طافح باألمثال
ّ
بني أفرادها وانتهاء مبساهمتها يف البناء االقتصادي واالجتامعي باعتبارها حجر الزاوية يف
املجتمع ،إذ أنها مبثابة مصنع لألجيال ،وال يتصور أن ينطلق املرء يف األرض تعمريا وإنتاجا
وتفاعال مع الغري دون كنف اجتامعي يعلمه أصول التعامل والتعايش.

40

وميكن استخالص أهمية مركز األرسة يف الخطاب الحساين من خالل تأمل املساحة الالئقة
التي شغلها الحديث عنها من حيث الحث عىل املسارعة إىل البناء مرورا بتخصيص حيز
هام للحديث عن العالقات بني أفرادها أصوال وفروعا وحوايش ،وانتهاء بربطها بالتملك
متهيدا للكالم عن وظيفتها اإلنتاجية واالقتصادية .ولعل رأس ما تنبغي اإلشارة إليه هو أن
الخطاب الحساين يطلق عىل األرسة لفظ الخيمة بدال من لفظ العائلة املستخدم حديثا يف
اللسان الحساين ،وذلك ألن لفظ الخيمة يتسق مع الطبيعة البدوية وثقافة الرحل ،وهي
يف تقديري ثقافة أخبية ال ثقافة أبنية ،ومفهوم الخيمة يحيل عىل الوسع واالمتداد املناسب
ملفهوم األرسة املمتدة أو املوسعة ،خالفا ملصطلح العائلة ذي املنحى االقتصادي املحيل عىل
الحاجة والعول ،9ونظرا ألهمية الخيمة يف التداول اللساين وكذا املخيال الشعبي الحساين،
فإنها تعد مقياسا للرتاتب أو التباين االجتامعي وجاهة ودناءة ،وقد مر معنا املثل املشيد
بولد /سليل الخيمة «لكبرية« يف مقابل ولد الخيمة «لْكصيفة« املنعوت بصفات الدناءة
بخال وشحا وانعدام أو قلّةمروءة.
وتساوقا مع إطالق لفظ الخيمة عىل األرسة ،يطلق الخطاب الحساين عىل تأسيس األرسة
لفظ بناء الخيمة ،والبناء مبعنى النكاح مصطلح عريب أصيل أطلقه الحسانيون عىل بناء
األرسة مجازا ،والقرينة بني الحقيقة واملجاز أن البناء عىل العروس أو الدخول بها يتم يف
خيمة مخصصة للعريسني «تبنى بعيدا نسبيا عن لفريك ،وهو مجموع الخيام« ،10ولهذا
تسمى بخيمة َ
الرك/الرق إشارة إىل نصبها يف الرقوق ،مع ما تحيل إليه جغرافيا املكان من
خالء يساعد عىل الخلوة املطلوبة.
واتساقا مع طبيعة إدراك الفرد باعتباره كائنا اجتامعيا ال انفكاك له عن بيئته االجتامعية،
فان األمثال الحسانية تحض عىل اإلرساع بالزواج ،وال تعترب التأخر يف إنفاذه مفيدا،
حيث يقول املثل الحساين:كل توخرية (أو استاخرية أي تأخري) فيها خريه ،كون الحرث
والتتهيلة (أو التأهيلة/الزواج) ،تفصيحه أن كل األمور قد يكون يف تأخريها خري ما عدا

الزواج (التأهل) والحرث ،وذلك ألن تأخري الحرث يؤدي إىل خلل اقتصادي من جهة ،واىل
خلل طبيعي يضعف خصوبة األرض البوار من جهة أخرى  ،أما تأخري الزواج فقد يؤدي
إىل مخاطر تهدد االستقرار النفيس للفرد نتيجة العنوسة مثال ،وتهدد الهرم االجتامعي
بالشيخوخة ،وإذا شئنا التوسع يف هذا املعنى ،فسنالمس روعة الربط بني الحرث والزواج
باعتبار كل منهام يثمر ِخلفة  ،11وكام يشعر الفالح بالفرح واالمتالء عندما تنتج أرضه غلة
جيدة ،فان اإلنسان أيضا يشعر باالمتالء واالمتداد عندما يرزق خليفة (رب ال تذرين فردا
وأنت خري الوارثني.)12
وانسجاما مع اآلداب املرعية يف الثقافة الحسانية املحتفية بالنسب والحسب ،فان األمثال
الحسانية تقدم رشف ورصاحة النسب عىل غريه من املعايري واملواصفات يف اختيار الرشيك،
وذلك اعتبارا لكون النسب يعد قيمة ثابتة ال تتقدم عىل الجامل بوصفه قيمة متحولة
متغرية كام يفهم من هذه األمثال:
«شوف الساس أما الزغب َي ْنساس« ،تفصيحه :أنظر اىل األساس/األصل ،أما الشعر فيمكن
أن يتساقط.
ف الدّ فىل« ،13تفصيحه :من يريد النضارة والخرضة فليعمد إىل نبات الدفىل
«الزين ْ
املعروف بجامل منظره وقبح ومرارة مذاقه أو طعمه.
ومن الالفت لالنتباه ،أن العناية ببناء األرسة يف نطاق الخطاب الشعبي الحساين تبلغ
مداها عندما تربط األمثال الحسانية استحقاق التملك بوجود األرسة  ،فإذا كانت النظرية
االشرتاكية قد ربطت امللك باإلنتاج« :لكل حسب عمله ،لكل حسب حاجته« ،فان التملك
حسب منطوق بعض األمثال الحسانية ال يرتكز عىل قاعدة مادية إنتاجية رصفة بقدر ما
يستند إىل قاعدة تنموية برشية ،تقوم عىل أساس أن الرأسامل البرشي مقدم عىل الرأسامل
االقتصادي ،ولتقريب هذا املعنى بأمثلة تطبيقية ،فلنتأمل املثل الحساين اآليت:
* «اليل بال خيمة بال كَرعة فالرتاب« ،14تفصيحه من ليست لديه أرسة ( أعزب) ،فال سهم
وال نصيب له من قسمة األرض.
والحاصل :وجود الخيمة/األرسة = حق التملك
واذا شئنا التوسع يف استكناه الدالالت الثاوية يف هذا املثل الحت أمامنا دالالت نفسية
اجتامعية وأخرى اقتصادية.
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· الداللة النفسية واالجتامعية :إن بناء األرسة/الخيمة ينطوي ويهدف إىل بلوغ غايات
نفسية من قبيل السكن النفيس والطأمنينة فضال عن الرغبة يف تكثري السواد ،ويف
تقديري ،فإن التشوق إىل اإلنجاب يستبطن رغبة باطنية متمثلة يف التعويض عن
الفناء املحتوم واملحسوم باملوت ،إذ أن األبناء ميثلون استمرارا لوجود آبائهم بعد
الفناء ،ولذلك جبل اآلباء عىل حب األبناء باعتبارهم كيمياء الشعور باالمتداد والخلود
الرمزي بدليل املثل الحساين القائل «اليل َخلَّف ما مات« ،أي من ترك خلفا له ،فكأنه
مل ميت .وعطفا عىل ذلك ميكن أن نتفهم عمق املعاناة والجزع الذي يتكبده العقيم
أو العاقر ،إذ أنه يشعر بضيق الدنيا رغم سعتها ،وبالغربة والوحدة رغم كرثة من فيها
من البرش ،فهذا داود عليه السالم يدعو ربه أن ال يذره وحيدا من غري نسل الحق
(رب ال تذرين فردا ،وأنت خري الوارثني) ،ولعل هذا الشعور بسلبية الوحدة أنتج أمثاال
تطفح مبشاعر الخيبة من قبيل« :لُوحيد ما عندو ما يريد« .أي أن الوحيد فاقد اإلرادة،
بل إن الشعور باالمتداد بوجود الولد ،والشعور بالوحدة عند انعدامه ال يبقى حبيس
تجاويف الفؤاد ،بل ينعكس عىل مرآة واقع األرسة ،وخاصة وضع املرأة العاقر التي
تتهددها رياح الترسيح كالخيمة الخالية من أوتاد تعصمها من الريح عىل حد تعبري
املثل القائل« :ملرا بال والد ِكيف الخيمة بال أوتاد«.
· الداللة االقتصادية :تتبدى الداللة االقتصادية التي يستضمرها الحديث اآلنف الذكر
من خالل معرفة قصة ورود هذا املثل ،وهي أن قبيلة موريتانية كانت تعاين من
ضيق مجالها الرتايب قياسا إىل عدد النسامت املوجودة بها ،فارتأوا تقسيم األرض عىل
أساس قاعدة «لكل حسب وضعيته االجتامعية/رب أرسة/بناء الخيمة« ،فال يستحق
نصيبا من قرعة قسمة األرض إال من يتحمل مسؤولية رعاية وإعالة أرسة ،وذلك
اعتبارا لحاجته التي تفوق حاجة األعزب/غري املحصن .ويبدو هذا املعيار منطقيا إذا
استحرضنا قضيتني:
 أوالهام :أن من مقاصد هذا التقسيم الرغبة يف تشجيع الزواج وتكثري خاليا املجتمع،وذلك بتقديم حوافز من قبيل اعتامد تقسيم وحيازة األرض لتأمني السكن عىل أساس مبدأ
اإلحصان.
 ثانيهام :طبقا لقاعدة "الغنم بالغرم" ،فان االستفادة من بعض االمتيازات وفق العرفالسائد لدى كثري من قبائل الصحراء تقابلها قسمة التضحيات والتبعات ،وقد جرت العادة
عىل أن يتم التقسيم غُنام أو غُرما عىل أساس الوحدات االجتامعية سواء سميت :خيام

مبعنى أرس كام تقدم يف املثل السابق ،أو سميت «كوانني« كام هو الحاصل عند بعض
القبائل الصحراوية كقبيلة أيتوىس التي اعتمد دوالشابيل يف إحصاء عددها عىل ما يسمى
بالكوانني ،وهي األرس املكونة من زوجني عىل األقل  .واعتقد أن مصطلح الكانون ذو معنى
اقتصادي أيضا ،إذ يطلق محليا عىل « األثايف « أي الحجارة التي توضع عليها ال ِق ْدر.
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ثانيا :الخطاب حول القيم األخالقية السلبية وااليجابية يف األمثال
الحسانية
قد ال تتسع هذه الدراسة املزجاة املوجزة لبسط القيم األخالقية التي تشكل النسغ
الساري يف حنايا مجمل األمثال الشعبية التي جرت عىل لسان أكرث من حكيم شعبي
حساين يف مكان ما وزمان ما ،وأصبحت موروثا أو مأثورا شعبيا ومخزونا ثريّا تحفل به
الذاكرة الشعبية الحسانية .ومادام ما ال يدرك كله ال يرتك جله ،فان جهد امل ُ ِقل يقتيض
عرض ما يف املكنة من أمثال تزخر بها املزودة التي أثرتها مجامع أمثال سهر عىل جمعها
بعض الغيورين عىل الرتاث الشعبي الذي يفنى بفناء رواته وكيد عداته وتفريط حملته.
وإيثارا لالختصار ،سنلقي نظرة عجىل عىل بعض أمهات القيم األخالقية االيجابية والسلبية
املتضمنة يف األمثال الحسانية ،ثم نثني ببعض القيم املتصلة بالرتبية والتعليم.

 - 1القيم األخالقية:

44

 القيم األخالقية االيجابية/قيم الفعل:· تقدير الصغري ومصاحبته:
يرى الحكيم الشعبي يف الطفل الصغري رمزا للرباءة "قليب بال غش" والربكة "أبرك من
طفيل امح ّني أيدو" والصدق "أقرب من غزي شافوه الرتكة" ،ويدعو إىل حسن تربيتهم
واالعتدال يف تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم "ولدك ربيه بني الشح والرخا" كام يحض عىل
مصاحبتهم ومصادقتهم إذا كربوا َ
"ال ك ْب ولدك خاويه" ،بيد أنه يحذر من تركهم ألهوائهم
خاصة وأنهم مل يبلغوا من العمر والدراية ما يجنبهم الترسع والخفة يف الرأي ،فهم ليسوا
بالرضورة حكامء تخرج من أفواههم اآلراء السديدة "اىل كذيك ا ليشري خليه يرد لخبار".

· توقري الكبري واألخذ برأيه:
الكبار شيوخا وكهوال ومسنني مصادر تكتنز الخربة والتجربة وبعد النظر "إشوف الشيباين
القاعد ال ما شاف العزري الواقف" ،ولذلك يدعو املثل الشعبي إىل األخذ بتوجيهاتهم
"أراي كبريك ال تعاندو" ،وال رأي ملن ال كبري له يوجهه وينصحه ويرشده "اليل بال كبري بال
تدبري".

· الحث عىل لزوم الجامعة والعمل بروح الفريق:
يدرك الحكيم الشعبي أن الجامعة صامم أمان من الفرقة "كلها عاجبو شيخو وبعريو"،

وأن االنجاز العظيم ال يأيت إال بالعمل الجامعي "أيد وحده ما تصفق" ،بل إن الفرد
املنعزل ال يستطيع أن ينهض باملهام الجسام "لوحيد ما عندو ما يريد" ،فهو كالطائر
مهيض الجناح "اليل بال ريش ما يطري" ،واله ّم والشأن الثقيل إذا نهضت به الجامعة
أضحى أخف من الريش "حمل الجامعة ريش" .ومن هذا املنطلق ،يدرك الحكيم
الشعبي الحساين أن قدر اإلنسان أن يحيا مع الجامعة ومن أجلها وأن يهيئ للتعايش مع
اآلخرين أسبابَه من سعة صدر وخفض جناح ،خاصة وأن الوئام يقتيض احتامل الرفيق"ال
رايت اثنني متافكني راهو واحد صابر عىل الثاين" ،ونظرا ألهمية رعاية النسب الطيني
ممثال يف األقارب والقبيلة ،فان املثل الشعبي يدعو إىل الصرب واالحتامل ،إذ أن القبيلة
(دراعة من الشوك) ،ولكن العيش يف كنف الجامعة رضورة ال مناص منها من أجل صالح
األحوال "عدلها وحدك تخرس ،عدلها مع الناس تصلح".
وفضال عن ذلك يوجه الحكيم الشعبي إىل رضورة قيام بنيان العالقات االجتامعية عىل
التناصح وكف امليسء عن اإلساءة لنفسه ولآلخر خاصة بالنسبة للرشكاء "اليل عشاك
ف قدح ما تخليه يدفقو".
وعشاه ْ

· بر الوالدين واإلحسان إليهام:
تعترب األمثال الحسانية بر الوالدين أوجب االلتزامات األخالقية "أركب من حق الوالدين"،
وتدعو إىل طاعتهام باملعروف ،فاألم نبع الحنان "اليل أحن من األم كهان" وإكسري الحياة
"ريحة األم تع ّيش" ،واألب رمز الذوذ عن الحمى ورعاية مصالح االبن "البو يبطك أو ما
يخيل حد ْيبطك – البو ما يخلّ العدو" ،ولذلك يدعو الحكيم الشعبي الحساين إىل توقري
األب وعدم سامع أي قدح فيه "يا ْمس سابق اليوم ،بوك ال تسمع فيه لوم".

· الثقة يف النفس واالعتامد عىل الذات:
تطفح األمثال الشعبية الحسانية مبعاين متجيد القدرات الذاتية وعدم االستهانة بها
"يحرق ْيب ال حاكَر راسو" ،وتزرع الثقة يف النفس "ال معروف لباسو ما يهم عراه" – "ال
ما يرسق ما يخلعوه لكصاصة" " -ليد ال ما هي مدسمة ما تغراها الرتاب" ،كام تحض
عىل املبادرة الفردية واالعتامد عىل الذات "طاح ّال ما سندو ذراعو – لجرب ما يحك لو
أال ف ّمو" ّ -
"ال حرث يش حصدو – ّال خدم يش طاعو".
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· الحث عىل العمل وذم التقاعس عنه:
يعيل الحكيم الشعبي الحساين من قيمة العمل وأهميته ،فهو عامد الحياة ،إذ ال حياة ملن ال
يؤمن قوت يومه من كده وال يأكل وال يلبس من عرق جبينه لباسا يواري عورته "اليل البس
لباس الناس عريان – اليل ما حلب ما رشب – اليل ما خيط ما لبس – اليل بغى همو يخيب
عليه -اخدم تيدم اقعد تندم" ،كام يحث الحكيم الشعبي عىل البكور إىل العمل "لكيام بكري
بالذهب مرشي – اليل بغا همو يبكر عليه" ،ويقدر يف الوقت ذاته املشاق التي تتخلل العمل
والتحصيل ،فالسعادة ال يعرب إليها إال عىل منت املشقة "ما خالكا ريضة ما دونها جدبة –
اليل بغا العسل يصرب عىل كريص النحل" ،بيد أن الحكيم الشعبي يلح عىل التوكل عىل الله
و االستعانة به لتذليل املصاعب "اعمل يا عبدي وانا نعاونك".

· تقدير الفروق الفردية واختالف املؤهالت الشخصية:
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يقر الحكيم الشعبي بوجود فروق فردية راجعة إىل اختالف قدرات األفراد ومؤهالتهم،
فهم ليسوا سواء إذ منهم املحصل املاهر ومنهم املغفل الجاهل« :اليل يتنهول بالقرآن
واليل ما يعرف باش يصيل».

 القيم األخالقية السلبية/قيم الرتك: ذم األنانية:يذم املثل الشعبي الحساين األنانية التي تدفع بعض الناس إىل محاولة االستئثار بالخري
جل قدره أو ّ
ذل "إىل رشبت أنا يعمل الحايس/البرئ يْطيح" وهذا
قل ،ومنع اآلخر منه ّ
وإن ّ
عني صنيع مادر الذي أضحى مرضب املثل العريب «أبخل من مادر» ،ويحذر املثل الحساين
االنسا َن األناين من العزلة التي قد يفرضها عليه املجتمع الذي سيفر منه فراره من األجرب
"اليل حدو حد راسو يعكب يغلبو – الناس مع الناس والكريع وحدو".

 ذم البخل:يحذر الحكيم الشعبي من العاقبة السيئة للبخيل "ليد الباخلة ما لها دنيا وال آخره"،
ويعترب البخل مذمة تجعل البخيل كالجلد اليابس الذي ال ينتفع به "فالن جلده يخنق

الديك عىل الحبة – أيبس من تزة //نبات الكمشة" ،أو كالحجر الصلد الناشف الذي ال
يرجى أن ترى فيه قطرة ندى "ما يندى كيف املعرض /الحجر" ،والبخيل الذي ال يبذل
مقدار نقري وال قطمري أحرى أال يوهب فتيال ،فلو مد يده بالقليل لنال الكثري ،ولو أنفق ما
يف الجيب ألتاه ما يف الغيب "مد أيدك وأتبعها ،شكرفها واقعد عندها".

 ذم الجنب:يعيب املثل الحساين عىل الفرد الج َنب باعتباره ضعفا ونقص مروءة ،إذ يشبه الجبان
الخوار بالحبارى أو النعامة "أذل من حبارى/أجنب من نعامة – أذل من ح ْبشة" ،ويعترب
قمة الذلة أن يشجع املرء غريه عىل اإلقدام وركوب املصاعب والحروب ويتخلف عنه
مدعيا متظاهرا بالشجاعة "اين ّهض الغزي ويكعد وراه – اليل ماهو ف الغزي ايكول أنو
رجيل/اليل ماهو ف الديكَة ا ْرجيل".

 ذم الكذب:يحض الحكيم الشعبي عىل ترك الكذب لكونه رسيع االنفضاح كالحبل غري املتني يرسع
إليه االنقطاع "الكذب حبلو كصري" ،والزمن قمني بكشف الزيف وفضح الكذّاب ،ولذلك
كان الكذاب كاملختبئ تحت ستارة الزمن ال بد له أن يتعرى وينكشف "ال مدرك ب ل ّيام
عريان".

 -ذم الرسقة:

يصور املثل الحساين فعل الرسقة بوصفها أخذا لليشء عىل وجه الخفية والخفة ،حيث
يصف خفة النشال السارق مبن يخطف من الغزال املعروف بالرسعة والخفة أكله قبل
أن يجرته" ،يرسق ج ّرة الغزال" ،كام يصف وقاحة السارق الذي تجتمع فيه مقابح الرسقة
واملكابرة واملقابحة "سارق ويقابح" ،كام ينبه الحكيم الحساين إىل انكشاف أمر السارق
مهام طال الزمن "أم السارق ما تبطا تزغرت" ،إذ ال بد أن يأيت يوم ينكشف فيه أمر
السارق وتتحرس أمه عىل حاله ومصريه.
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 - 2قيم الرتبية والتعليم
من السائغ استخالص بعض القيم والتوجيهات الرتبوية املتضمنة يف األمثال الحسانية،
وتتمحور يف مجملها حول العالقة الرتبوية بني املدرس واملتعلمني ،ذلك أن مكونات الفعل
الرتبوي (معلم ومتعلم) تنخرط يف شبكة عالقات تتحدد عىل أكرث من مستوى ،وتتخذ أكرث
من بعد ،فهي «أوال عالقات إنسانية ،ألن تحققها يستدعي حضور تفاعل العنرص اإلنساين
مجسدا يف املدرس والتالميذ ،وهي ثانيا ،عالقات تواصل بيداغوجي ،ألن التعليم بالدرجة
األوىل إقامة تواصل مع التالميذ .وعىل مستوى ثالث عالقات سيكولوجية «نفسية»
وسوسيولوجية «نفسية-اجتامعية» ،ألن فعل التعليم يتم يف غالبية األحيان يف إطار جامعة
القسم ،فهو ذو طبيعة جامعية ،هذا باإلضافة إىل أن إنجازه يكون مرفوقا بتبادالت وجدانية
مختلفة» .15وبالنظر إىل صيغة العموم والتجريد الذي يطبع كثريا من األمثال الحسانية،
ميكن وصف القيم املشمولة بخطابها باملبادئ العامة والهامة التي ينبغي أن تؤطر العملية
التعليمية – التعلُّمية ،ومنها:
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 العدل بني املتعليمن:
يشكل املتعلمون مجتمعا مصغرا يحمل عىل األغلب مالمح املجتمع الكبري من
حيث مكوناته وفئاته ،ففيهم الذكر واألنثى والفقري والغني والرشيف والوضيع ..لذا وجب
عىل املعلم أن يسوسهم ويعاملهم وفق مبدإ العدل واملساواة وعدم امليل والتحيز ،تحقيقا
ف ا ْع َل أَ ْي ُه ْم
"سا ِو اجْماَ ل َْك َما تَ ْع َر ْ
لتكافؤ الفرص ،وهذا ع ُني ما و َّجه إليه املثل الشعبي َ
تَ ْعك َْب" ،تفصيحه :إعدل بني جاملك ،فانك ال تدري أيها سيكون األنفع لك يف املستقبل؟
وغالبا ما يساق هذا املثل للمربني من اآلباء واألمهات يف مجتمع الصحراء ،أما املعلم فعليه
"أن ُيجري املتعلمني مجرى بنيه" 16كام قال اإلمام الغزايل« ،فال يجامل أحدا ملكانته أو
يحتقر أحدا لوضاعته ،وال يشهد ألحد مبا ليس فيه ،ألن ذلك يفقد الثقة منه ،ويحط من
مكانته» . 17وقد اعترب القابيس العدل يف التعليم حقا مرشوعا للمتعلمني عىل معلمهم
حيث قال« :ومن حقهم عليه أن يعدل بينهم يف التعليم وال يفضل بعضهم عىل بعض».18
وغني عن الذكر ،أن من واجب املريب/املعلم إعامل العدل بني التالميذ ىف قسمة
النظرات املعربة عن االهتامم ،فال مييل لبعضهم دون بعض ،وال يؤثر بعضهم عىل بعض يف

اإلصغاء والسامح بطرح األسئلة ،وال مربر يعلل تفضيل طالب عىل آخر اعتبارا لجنسه أو
لونه أو عرقه أو مركزه االجتامعي ،وال أوهى وال أضعف من التعلل بدعاوى تف ُّوق هذا
أو تلك يف القدرات العقلية« ،فالعقل أعدل األشياء قسمة بني الناس ..والقدرة عىل الحكم
الصحيح وعىل متييز الحق من الباطل واحدة لدى جميع الناس ،بحكم طبيعتهم» 19كام
يقول ديكارت .وإن كان البد من التمييز اإليجايب ،فال يجب أن يكون إال فيام تقتضيه
املصلحة مثل إيالء االهتامم بالطالب الضعيف ليلحق بزمالئه ،أو الطالب من ذوي
االحتياجات الخاصة من أجل مساعدته عىل مجاراة زمالئه.

 حسن التعامل مع املتعلمني واالنبساط لهم:
يعد املريب /املعلم قطب رحى عملية التعليم ،ومبقدار ما يتمتع به من صفات
حميدة ،يستطيع التأثري ايجابا عىل تالميذه ،واملثل الحساين يشبه املريب بالرحى الكبرية
«اَ ْر َحى لَكْ ِب َرية َما تْكَ ْرشَ ْن» ؛ إذ تتسع لل َح ّب رديئه وجيده ،وال تظلم منه شيئا ،واملريب لن
ينجح يف إدارة قسمه إال إذا اتصف بسعة األخالق ،يصرب ويهذب  ،ويرشد ويؤدب .
و لقد ربط املهتمون بالحقل الرتبوي تجويد عملية التعلم والتعليم برضورة فهم طبيعة
الطفل أوال ،فقد نادى روسو بأهمية معرفة طبيعته عىل نحو ما تفرضه هذه الطبيعة من
خصوصية مفارقة لطبيعة الراشدين ،حيث قال« :تعلموا كيف تتعرفون إىل أوالدكم ،ألنكم
يقينا تجهلونهم كل الجهل» ،والحكيم الحساين يحث عىل معرفة اتجاه األمور عموما
«أنده عىل لبل ،وأ ْع َرف يمَ ّْها» ،كام يدعو اىل مصاحبة الطفل من أجل التعرف عىل ميوالته
وحاجياته ،وذلك بتنزيله منزله األخ «اىل كرب ولدك خاويه».


مراعاة اختالف ميول املتعلمني واهتامماتهم:

تهتم البيداغوجيا الفارقية مبراعاة الفروق الفردية وامليوالت الشخصية للمتعلمني،
والحكيم الحساين يستقي ويعي من خالل تجارب تعليم القرآن وغريه من العلوم الرشعية
يف املحرضة أن استعدادات وميول املتعلمني وأذواقهم ومستوياتهم أو قدراتهم متاميزة
اش يْ َص يِّل» .وألن هدف
مختلفة ،فمنهم «الِّيل يتْ َغ ِّن بَالْ ُق َرانْ» َومنهم «الِّيل َما ي ْع َر ْف بَ ْ
الرتبية هو تنمية كفايات املتعلمني ،وجبت مراعاة اختالف مؤهالتهم ،وهندسة الخطاب
حسب متوسط أفهامهم عمال مبفهوم املثل القائلَ « :ما يُ َّج ْب ُده ْعلىَ ا ْركِي َزة َو ْح َدة».20
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التشجيع والتحفيز:

عىل األستاذ أن يحرص عىل زرع الثقة ،واجتثاث كل عوامل الرتدد وعدم اإلقدام
من نفوس املتعلمني ،بتشجيعهم عىل طرح األسئلة «الِّيل َبل َْسانُو َما َي ْذ َه ْب» ،21وحثهم
عىل طرح الحياء داخل الفصل من منطلق املثل السائر «اَلْ َعل ْْم َما ِفيهْ َس ْح َوة» ،22فيشجع
ويحفز املصيب يف جوابه ،ولو بعبارة من قبيل ما يقابل به اآلباء واألمهات أبناءهم إذا
أحسنوا أو أصابواَ « :غ َّز ْي ْت»« ،لاَ َخسرَّ ْ ْت َع ْقلَكْ» ،...ويالطف من أخطأ أو جانب الصواب
َف»ْ « ،م ّزلت تصلحهاَ ،ما تْجِ ي نَ ْوبَة َو ْحدَ ة كُونْ الْ َم ْوتْ» ،فبمثل
بعبارات مثلَ « :ما تَدْ ن ْ
هذه املعاملة الراقية يكون األستاذ قد شجع التالميذ عىل املشاركة يف بناء الدرس ،ويكون
أيضا قد بذر يف نفوسهم بذور الثقة والجرأة وعدم النكوص.

 عدم تعنيف املتعلمني:
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ليس من املحمود تغليب أسلوب العنف يف التعامل مع املتعلمني أخذا باملثل القائل
«لَ ْح َصا َما تْخَليِّ َحدْ يَ ْعص» ،بل األوىل أن يؤخذ بالتوجيه الشائع لدى كثري من األرس
دَك» ،إذ ال مانع من استعامل الرصامة دون عنف «أكَل َْع
الحسانيةَ « :ح َّم ْر َع ْي َن ْك َو اكَ َب ْظ أَيْ ْ
الِّيل َف ْيدْ لِ ِ
يشريْ َما بَكَّ ْي ُتو» ،أما اإلغالظ والقسوة وتعنيف املتعلمني ،فقد حذر ابن خلدون
من نتائجه حيث قال" :و من كان مر َّباه بالعسف والقهر من املتعلمني ،سطا به القهر
وضيق عن النفس يف انبساطها وذهب بنشاطها ،ودعاه اىل الفساد ،وحمله عىل الكذب
والخبث ..وعلّمه املكر والخديعة .23"...فالقهر إذن ال يقوم سلوك املتعلم بقدر ما يزيده
اعوجاجا ،وهذا ما نلمسه جليا من عموم معنى املثل الحساين السائر «لَ ْم َعل َّْم لَ ْم ِت ْني يَكْسرَ ْ
ا َّما ِع ْني أَ ْهلُه» ،فكم من الرباءة أصيبت باالنكسار والضعف وسلبت حقها يف أن تنمو
وترتعرع يف أجواء يسودها األمن والطأمنينة والهدوء ؟

 أهمية الكتابة وتقييد العلم واملعرفة:
عىل الرغم من الشفاهية التي متيز الثقافة الحسانية ،فإننا ال نعدم أمثاال حسانية تحض
اس َما ا ْذ َه ْب الِّيل
عىل أهمية التدوين والكتابة ،وذلك من قبيل« :يَ ْذ َه ْب الِّيل َ
ف ال َّر ْ
اس» ،وميكن استشفاف أهمية التوثيق واالستعانة بالنصوص وعزوها اىل أصحابها من
َفالْكُ َّر ْ
أمثال شعبية أخرى من قبيل« :الِّيل ا ْخطَا ْه ال َّن ْص يَ ْب ىَك يَطَّ َّم ْس» ؛ وتفصيحه أن من أعوزه

النص ،وقع يف حيص بيص ،وقد قال الشاعر:
العلم صيد والكتابة قي ٌد
فمن الحامقة أن تصيد غزالة

قيد صيودك بالقيود الواثقه
وترتكها مثل الحليلة طالقه

 االعتناء بالهيئة والهندام:
من واجبات املدرس االعتناء بهيئته وهندامه ،وذلك حرصا عىل نجاح تواصله مع املتعلمني،
ونلمس يف األمثال الحسانية حرصا شديدا عىل االهتامم باملظهر والهندام ،لدرجة أن املثل
يقول مجازا ً« :ب ِْع َجدّكْ ،و ِديرو عىل جلدك».
ف ا ْم َعاشَ ْك» ،24وتفصيحه :يرى
وف لْ َبا َْسك الِّيل َما َي ْع َر ْ
ويقول مثل آخر« :اِشُ ْ
لباسك من ال يعرف معاشك .وما الرتكيز عىل اللباس إال لكونه مرآة عاكسة لشخصية الفرد،
وبطاقة هوية متنح انطباعا أوليا عنه وعن مكانته ومركزه االجتامعي ،وقد قال الشاعر:
حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم
ودع التقشف يف الثياب تواضعا فالله يعلم ما ترس وتكتم
فجديد ثوبك ال يرضك بعدما تخىش اإلله وتتقي ما يحرم
ومالك األمر ،إن األمثال الحسانية التي صاغها حكامء شعبيون تعد خالصة جامعة بني
ميل أهل البيان من
املعنى اللطيف واملبنى املوجز الخفيف الذي ال يستثقله اللسان وال ُّ
بني حسان من استخدامه يف محله وموجبه مدحا لخلق حسن وقدحا لسلوك شائن
أو مستهجن ،ومن األهمية مبكان استخالص القيم الثاوية بني ثنايا تلك األمثال ونقلها
للمتعلمني نقال بيداغوجيا سليام بعد تحويلها من مادة عامية تتناقلها العامة إىل مادة عاملة
يلقنها املعلمون للمتعلمني بعد تقليب النظر فيها من قبل الباحثني يف الرتبية والرتاث يف
سياق إدماج املأثور الشعبي ودروسه وقصصه وعبرَ ه وكنوزه املغمورة يف املنظومة الرتبوية
حفظا له من االنطامس واالندراس ،ووصال لألجيال مبايض أسالفها يك يبقى متشامخا يف
وعيها متألقا بني أعينها إذا ما تفاخرت األمم مبجدها وتاريخها ،إذ ال مستقبل ملن ال مايض
له .
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مشروع إدماج الثقافة الحسانية في المقررات الدراسية

مادة التاريخ منوذجا-ذة .خديجة أطويف

تقديم عام:

إن التصور التقليدي الذي ال تزال كتب التاريخ املدرسية تعكسه بشدة أصبح من الالزم
تجاوزه ،كونه ينبني عىل إبعاد االختالفات والتعدد أو التنوع الثقايف الذي مييز املجتمع
املغريب بدعوى ضامن الوحدة الوطنية .فهذا التصور املبني عىل الثقافة الواحدة واللغة
الواحدة (منظومة واحدة) ال يكاد يعطي فرصة للثقافات واللغات واألديان وباقي مكونات
املوروث الثقايف الوطني للتعبري عن نفسها كمكونات متيز الواقع االجتامعي للمغاربة ككل.
فاالعرتاف بفكرة التعدد واالختالف وكبح األحادية الفكرية ،الثقافية واللغوية من شأنها
أن تساهم عىل العكس من ذلك يف إغناء رصيد املجتمع يف االنسجام والتالحم واالندماج،
وبالتايل إيجاد مجتمع بديل يتعايش فيه الكل دون أي استغالل أو إقصاء أو تهميش أو
هيمنة كيفام كانت طبيعتها.

وبناء عىل هذا فاملجتمع املغريب يعد واحدا من بني املجتمعات التي تتميز بتعدد
مكونات هويتها االجتامعية والثقافية والدينية بالنظر ملوقعه الجغرايف (شامل إفريقيا)
املتضمن لحضارات وثقافات مختلفة لحوض البحر األبيض املتوسط خالل فرتات تاريخية
متنوعة ،كام تعد االختالفات منتوجا اجتامعيا وتاريخيا رصفا ميزتها كونها حقائق متغرية
وغري جامدة.
ومام ال شك فيه اليوم أن املجتمع املغريب تخرتقه ثقافات مختلفة ومتعددة ،ويف هذا
الصدد نلقي الضوء عىل الثقافة الحسانية باعتبارها مكونا أصيال من املكونات الثقافية
املغربية ،إال أنها مل تحظ بعد باالهتامم الرتبوي عالوة عىل أن التاريخ الثقايف باملغرب يف
تنوعه يغيب فيه البعد الثقايف الحساين .ومن هنا تأيت الحاجة امللحة إىل عدم تهميش هذه
الثقافة والعمل عىل إعطائها مكانتها الخاصة يف املناهج الرتبوية ،وذلك من خالل محاولة
إيجاد صيغ ديداكتيكية مالمئة لتدريسها عىل مستوى التاريخ املدريس ،أو باألحرى إثارة
االنتباه لهذا التنوع وأهمية تدريسه للمغاربة عامة واملنتمني للثقافة الحسانية خاصة،
قصد تجاوز النظرة اليعقوبية للهوية الثقافية الوطنية.
* ذة .خديجة أطويف :باحثة بسلك الدكتوراه -تخصص ديداكتيك التاريخ -كلية علوم الرتبية  -جامعة محمد الخامس  -الرباط
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ومن أجل التأسيس لفعل تربوي معقلن حول التعدد الثقايف والهويايت ،نرى أهمية
ورضورة تشجيع مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف كتب التاريخ املدرسية باعتبارها رافدا
من روافد الثقافة الوطنية ،ومبا أن مادة التاريخ تساهم بقسط وافر من تكوين املتعلم،
فإن الغاية من تعلم هذه املادة االجتامعية هو تكوين إنسان منفتح ،له هوية وذاكرة
وآراء وحس نقدي ،إنسان متمرس عىل إعامل عقله ،منسجم مع ذاته ومحيطه ومنفتح
عىل اآلخر باكتسابه مفهومي االختالف والنسبية.

.Iمدخل منهجي:
لقد أصبح من غري املعقول تناول تاريخ املجتمع املغريب وثقافته مبنطق انتقايئ ضمن
املعرفة التاريخية املدرسية استجابة لظروف سياسية آنية وعابرة ال تسمح مبقارنة هذا
التاريخ مبوضوعية الزمة .إال أن مقاربتنا لهذا املوضوع ستنطلق من التصور الجديد للتاريخ
وقضاياه الذي يعتمد الطرح اإلشكايل والجانب املفاهيمي وفق تصور نسبي ،مام يعطي
الرشعية ملقاربة موضوع إدماج الثقافة الحسانية ضمن التاريخ املدريس.
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إذن كيف ميكننا تجاوز التناقض الكبري الحاصل بني الخطابني السيايس الذي يقر ويعرتف
مبسألة التعدد والتنوع الثقايف املغريب ،وبني الخطاب املدريس األكادميي الذي يهمش وال
يستحرض ترجمة هذا التعدد ضمن سياسته الرتبوية؟


وإذا كانت الثقافة الحسانية رافدا من روافد الثقافة الوطنية وأحد مكوناتها
األصيلة ،فام هي إذن األسباب املربرة لتهميش هذا البعد الثقايف يف املقررات
الدراسية؟ فهل هذا التهميش يجد مربره يف كون أن هذه الثقافة أغلبها شفوية مل
تصل بعد إىل مرحلة التدوين ،أم لظروف أخرى؟



هل ميكن اعتبار النزعة اليعقوبية (األحادية الفكرية) التي ميزت التاريخ الثقايف
املغريب سببا يف تهميش وتغييب الثقافة الحسانية يف املقرات الدراسية ؟



هل فعال فكرة االعرتاف بالتعدد واالختالف ستؤدي حتام إىل تهديد الوحدة
الوطنية؟ أم أن الكتابات التاريخية والنفسية كان لها رأي آخر؟ ومن أين تأيت
الحاجة امللحة إىل تدريس وإدماج الثقافة الحسانية؟



وإذا كان تدريس التاريخ يخدم الوظيفة الهوياتية بتكوين إنسان منفتح ،منسجم
مع ذاته ومحيطه ومنفتح عىل اآلخر ،فام سبل تفعيل مرشوع إدماج الثقافة
الحسانية يف التاريخ املدريس؟



ترى هل ميكن اعتبار راهنية الربامج الجهوية عنرصا فعاال يف حل هذه اإلشكالية؟



إذا كان األمر كذلك فهل ميكن اعتبار عمل الفريق الرتبوي ألكادميية جهة العيون
بوجدور الساقية الحمراء كمحاولة القرتاح حل بديل ملعالجة هذه اإلشكالية؟ وهل
نجح هذا الفريق يف إيجاد صيغ ديداكتيكية فعالة من شأنها أن تساهم يف تفعيل
مرشوع إدماج الثقافة الحسانية ضمن مقرر التاريخ املدريس؟

وبناءعىلهذهاألسئلةميكنناصياغةالفرضياتالتاليةكأجوبةمؤقتةعناإلشكاليةاملؤطرةللبحث:
 رمبا كان لزاما عىل املغرب استبعاد ترجمة فكرة التعدد والتنوع الثقايف عىل
املستوى التعليمي خاصة يف فرتة االستعامر عىل اعتبار أن املدرسة هي املوجه األول لتكريس
دعائم وركائز وقيم املجتمع ،عالوة عىل أن املغرب منذ تلك الفرتة كان يحاول جاهدا ترسيخ
قيم الوحدة الوطنية التي حاولت القوى االستعامرية تفكيكها وزعزعتها .وبالتايل فاالعرتاف
آنذاك بفكرة التعدد والتنوع كان من شأنه أن يشكل خطورة عىل الوحدة الوطنية ،اللهم إذا
كان هذا االعرتاف سيأيت يف مرحلة الحقة (االستقالل) من خالل موجة اإلصالحات.
وبالتايل فمن البديهي أن نفرتض بأن كتب التاريخ املدرسية ستكون ال محالة متأثرة لفرتة
من الزمن بالظرفية السياسية للمجتمع املغريب ،مام يعني تغييب وتهميش الخصوصيات
الثقافية املغربية يف تعددها وتنوعها ضمن مقررات التاريخ املدرسية.
 كام نفرتض أن النظام الرتبوي املغريب منذ ذلك الحني إىل اآلن مل يكن مسنودا ببعد
استرشايف وال برؤية شمولية ومندمجة ،لكنه كان مهووسا بالبحث عن حلول تسكينية لهفوات يف
البنية التعليمية ،ولذلك نعترب أن النظام الرتبوي املغريب ،مل يكن له أن يطور آلياتها الداخلية ،ويوفر
تجربةوطنيةمستقلةتتعاطىمعامللفاتالتعليميةعىلكافةاملستويات،وتستجيبللخصوصيات
الحضارية والثقافية واملحلية والكونية  .لذلك نعترب أن مقرتحات اإلصالح التعليمي كانت رهينة أيضا
مبا استجد دوليا يفمجال الرتبية،وهوما يعكستخبط املنظومة التعليميةتاريخيايف اإلصالح.فالحل
ليس يف اإلصالح التعليمي وإمنا يف فهم كيفية التعامل والتعاطي مع هذا اإلصالح.
 ونفرتض إن حققت املدرسة استقالليتها العلميةستكون من أهم الرافعات
األساسية لتحقيق الوحدة املجتمعية ذلك ألن «الرتاث العلمي املشرتك يؤكد عىل االتجاه
نحو نبذ الخالفات املوروثة .»...وبالتايل فالدور الوظيفي واالسرتاتيجي الذي نريده للمدرسة،
هو أن تصبح سلطة حقيقية (باملعنى اإليجايب) تؤسس لثقافة مواطنة تنبني عىل االعرتاف
بالتعدد واالختالف الثقايف والعرقي ،وذلك من أجل توازن ومساواة مجتمعيتني حقيقيتني.
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.1منطلقات مرشوع إدماج الثقافة الحسانية:

ينطلق مرشوع إدماج الثقافة الحسانية قي مقررات التاريخ املدرسية من عدة
منطلقات ومرجعيات أساسية:

 -1بناء عىل املذكرة الوزارية رقم  40بتاريخ  10يونيو  1999حول إدراج مادة
الشأن املحيل ،وبناء أيضا عىل املذكرة الوزارية رقم  65بتاريخ  05أكتوبر  1999حول تنفيذ
منهاج مادة الشأن املحيل.
 -2بناء عىل امليثاق الوطني للرتبية والتكوين وخاصة الدعامة السابعة واملادة رقم
 ،106التي تهدف إىل توزيع مجمل الدروس ووحدات التكوين واملجزوءات من التعليم
األويل إىل التعليم الثانوي عىل ثالثة أقسام من ضمنها قسم تحدده السلطات الرتبوية
الجهوية باشرتاك املدرسني يف حدود  15%من تلك املدة ،وتتضمن بالرضورة تكوينا يف
الشأن املحيل وإطار الحياة الجهوية.
58

امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف املادة  ،146يف صدد الحديث عن االختصاصات
املوكولة للمستوى الجهوي ،ركز عىل عدة اختصاصات ومن بينها اإلرشاف عىل البحث
الرتبوي ذي الطابع الجهوي .وبناء عليه تم تعيني فرق تربوية جهوية تابعة لألكادميية تهتم
بالبحث الرتبوي يف الجهة املعنية بها.

.2املفاهيم املهيكلة للبحث:
تعد املفاهيم التالية إطارا مهيكال للبحث عىل اعتبار أن املفهمة أساس البحث
التاريخي اإلشكايل الجديد:
مفهوم الهوية:
يستعمل مصطلح هوية -وتقابله يف اللغة الفرنسية كلمة  - Identitéللداللة عىل
خاصية املطابقة ،أي مطابقة اليشء لنفسه أو مطابقته ملثيله» .11ويف املعاجم الحديثة،
تعني الهوية :حقيقة اليشء أو الشخص املطلقة ،املشتملة عىل صفاته الجوهرية ،والتي
متيزه عن غريه ،وتسمى أيضا بوحدة الذات لذلك يصعب فصل الهوية عن الفردانية،
لذلك فإنه من أجل إعطاء هوية لشخص ما أو ملجموعة من األفراد ،يبدو لزاما التمييز
- 11املوسوعة الفلسفية العربية-املجلد األول-معهد اإلمناء العريب-بريوت  1985ص(.)821

بني ما ليسوا هم ،وباملقابل ينبغي فهم الفردي يف خصوصيته كام يجب أخذ هويته
التاريخية بعني االعتبار استنادا إىل قول األنرتوبولوجي نيكول ساندزنيكر.
وبتعبري د .عباس الجرياري« :الهوية هي وعاء الضمري الجمعي ألي تكثل برشي
ومحتوى هذا الضمري يف نفس اآلخر مبا يتضمنه من قيم ومقومات تكييف وعي
الجامعة وإرادتها يف الوجود والحياة داخل نطاق الحفاظ عىل الكيان بكل ما يربز
ظهوره واستمراره».12
وهي مجموعة من الخصائص التي ميكن للفرد عن طريقها أن مييز ذاته مقارنة مع
صريورة التاريخ الفردي والجامعي ،سواء الرتباط األمر بالرتاث أو منط العيش بالتعبريات
الرمزية الشعبية ،أو باللغة اللهجة...أو غريها من الخصائص األخرى التي تقوم عليها
الشخصية الوطنية (تتفق أغلب التعريفات يف مجال علم االجتامع السيايس).
مفهوم الثقافة:
كلمة عريقة ومتأصلة يف اللغة العربية ،وتعني صقل النفس واملنطق والفطانة ،ويف
القاموس املحيط :ثقف اليشء ثقفا وثقافة وثقوفة ،حذقه .ورجل ثقف وثقف ،حاذق
فهم ،وأيضا يف القاموس العريب :ثقف الرمح :قزمه وسواه ،وثقف الولد هذبه وعلمه
فهو مثقف.
أما يف الالتينية عموما والفرنسية خصوصا ،فكلمة ثقافة مشتقة من فعل يعني الزراعة
واالستنبات كام يشري إىل ذلك قاموس  ،Le petit Robertومن هذا املعنى أتت من باب
االستعارة أيضا مسألة تنمية امللكات العقلية بواسطة املران والتدريب الذهني املناسب،
فضال عن ذلك ،تعد كلمة ثقافة قدمية يف القاموس الفرنيس ،وتعود يف أصلها وجذورها
إىل املصطلح الالتيني  Cultureالذي يعني رعاية الحقول وقطعان املاشية ،قبل أن ترتبط
اللفظة باألرض املزروعة.

 - 12عباس الجرياري:مكونات الهوية الثقافية املغربية/الهوية الثقافية للمغرب .كتاب العلم/السلسلة الجديدة العدد
األول ،أشغال امللتقى األول لندوة عالل الفايس ،الرباط ،أبريل .1987
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جاء يف كتاب «أصالة الثقافات ودورها يف التفاهم الدويل» الذي أرشفت منظمة اليونسكو
عىل تأليفه عام  1953ما ييل« :ميكن تعريف الثقافات بكونها عينات ناشئة عن تطور
تاريخي ،ومن ناحية أخرى كمجموعة من العادات يعرتف بكونها مقبولة يف جامعة معينة،
كام ميكن متابعة آثارها يف كل دوائر النشاط اإلنساين كالسياسة والحقوق والفن والدين
واملعرفة العقلية مبختلف صورها».
والثقافة استدالال باإلعالن بشأن الثقافة الصادر عن املؤمتر العام لألمم املتحدة حول
السياسات الثقافية املنعقد مبكسيكو عام  1982تعني« :مجموع السامت الروحية واملادية
والفكرية والعاطفية التي متيز مجتمعا بعينه أو فئة اجتامعية بعينها ،وهي تشمل اآلداب
والفنون وطرائق الحياة ،كام تشمل الحقوق األساسية لإلنسان ونظم القيم والتقاليد
واملعتقدات».13
ليضيف هذا اإلعالن تفسريا إجرائيا ملفهوم الثقافة:
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«إن الثقافة هي التي متنح اإلنسان قدرته عىل التفكري يف ذاته ،وهي التي تجعل منه
كائنا يتميز باإلنسانية املتمثلة يف العقالنية والقدرة عىل النقد وااللتزام األخالقي ،وعن
طريقها (الثقافة) نهتدي إىل القيم ومنارس االختيار وهي وسيلة اإلنسان للتعبري عن نفسه،
والتعرف عىل ذاته كمرشوع غري مكتمل وإعادة النظر يف إنجازاته والبحث دون توان عن
مدلوالت جديدة وإبداع وأعامل يتفوق فيها عىل نفسه».
ويعترب عبد الله العروي مفهوم « الثقافة /الثقافات ليست كيانا مجردا ومعزوال عن
محيطها العام ،وال ميكن لها العيش واالستمرار إال بفضل املجموعة البرشية التي تحملها
داخل مجال جغرايف معني ويف سياق تاريخي معلوم ،ومن هذا املنطلق فالثقافة هي ذلك
الكل املركب الذي يشمل :العادات ،التقاليد ،الفكر ،اإلبداع ،الفن ،التاريخ ،اآلثار 14»...فهي
تجمع كل مظاهر التغيري اإلنساين من ديانات أو ميثولوجيات (أي األساطري) بطقوسها
وإلهياتها بعباداتها ومعتقداتها ،كذلك األخالق (أي اآلداب القومية ومظاهر الحياة
االجتامعية من لباس وتزيني وكيفية طبخ وأكل...إلخ).15
 - 13االتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حامية الرتاث الثقايف ،األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم،
باريس.1983 ،
 - 14إبراهيم الحسني :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين ،الطبعة .1/2007
 - 15عبد الله العروي :العرب والفكر التاريخي ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الثانية  1985الدار البيضاء ص99.

الهوية الثقافية:
هي تعبري عن الحاجة إىل االعرتاف والقبول والتقدير لإلنسان كام هو يف تفرده ومتيزه،
ففي الهوية الثقافية تشتغل جدلية الذات واآلخر وتعيد كل جامعة برشية تأويل ثقافتها
من خالل اتصاالتها الثقافية ،أو قد تنزع نحو املثاقفة  Acculturationوما يشبهها.
وهي كذلك كائن جامعي حي يتحول ويتغري من الداخل عىل ضوء تغري املصادر القيمية
والسلوكيات ،ومن الخارج بفعل أشكال التأثري الخارجي الناتج عن عالقة الفرد باملحيط،
وأيضا كيان يصري ويتطور ،وليست معطى جاهزا أو نهائيا .وهي تصري وتتطور إما يف
اتجاه االنكامش وإما يف اتجاه االنتشار ،وهي تغتني بتجارب أهلها ومعاناتهم ،بانتظاراتهم
وتطلعاتهم ،وأيضا باحتكاكها سلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية األخرى التي تدخل معها
يف تغاير من نوع ما 16بتعبري د .عابد الجابري« ،إنها املكتسب من املعارف والتصورات».

.3دراسات حول عالقة التاريخ بالهوية والثقافة:

لقد عرف تدريس التاريخ يف كثري من املجتمعات جملة من التحوالت شملت املوضوع
واملنهج عىل حد سواء كام لحقت رياح التغيري أيضا الفوائد املنتظرة والغاية املراد بلوغها
بتدريس هذه املادة ،إذ أصبح التاريخ يهتم بالتحول االجتامعي يف شموليته .ولقد عهد
لتدريس التاريخ يف املجتمعات املعارصة توجيه املتعلمني نحو بناء هويتهم االجتامعية بناء
عىل الصريورة التاريخية ملجتمعاتهم من الناحية الثقافية والسياسية والدميغرافية.
.1-3عالقة التاريخ بالهوية:

يرتبط التاريخ بالهوية من خالل عالقات مختلفة انطالقا من اعتبار هذه األخرية ظاهرة
ثقافية تلعب وظيفة االنسجام االجتامعي بني أعضاء مجموعة اجتامعية معينة يف مجال
جغرايف ويف سياق زمني محدد ،وتتحدد هذه العالقات بتدخل عنرص ثالث (الذاكرة)
يساهم يف تزويد الوعي بالهوية بوقود الزم من خالل عملية التذكر ،أو بعبارة أخرى فهي
تساهم يف تغذية الهوية .للتاريخ إذن عالقة بالهوية جزؤها ثابت وجزؤها اآلخر متغري.
إن النظر إىل الهوية كظاهرة اجتامعية –ثقافية باملفهوم الواسع للثقافة الذي يستحرض
بنية وأمناط التفكري ،البنى السياسية االجتامعية والثقافية السائدة ،الطقوس ،العالقات
االقتصادية ،اإلبداع ،والفنون والجامل ...وغريها ،يقتيض بالرضورة استحضار العالقة التي
يلعب فيها التاريخ وظيفة التغذية 17بالنسبة للذاكرة الجامعية والعمل عىل عقلنتها من
 - 16محمد عابد الجابري :املرشوع النهضوي العريب .مركز دراسات الوحدة العربية.)177( 1961
.Moniot Henri, Didactique de l’histoire ,Edition Nathan,Paris,1993.p 38 - 17
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خالل الخروج بها من مجال الوجدان واالنفعال إىل مجال العقل والتفكري حيث يتواجد
التاريخ .ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل كل ما يقدمه درس التاريخ عن مايض مجموعة
برشية معينة يف جميع املجاالت استنادا إىل الهوية يف صيغتها الجامعية واملرتبطة بالذاكرة
التي تبقى يف عالقة قوية مع التاريخ ،باعتبار هذا األخري يروم إىل تشكيل وبناء ذاكرة
اجتامعية قوية تكون يف منأى عن النسيان .وما دامت الذاكرة هي الوقود الذي يضمن
استمرار الهوية ،فإن هذه األخرية تستفيد من التاريخ انطالقا من هذه الوضعية واملامرسات
الفكرية لدى اإلنسان يف محيطه االجتامعي والتي تلقاها ملصلحته ومصلحة هذا املحيط.
وبالتايل فإذا كانت الذاكرة مجاال للوجدان الجمعي واالجتامعي ،فإن التاريخ مجال
للعلم ،لهذا نجد من بني أهداف تعلم ودراسة التاريخ تكوين موقف نقدي لدى املتعلم
من أجل الحفاظ عىل املسافة الالزمة من التاريخ كذاكرة جامعية .فالتاريخ إذن هو عقلنة
لهذه الذاكرة الجامعية.18
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إن للتاريخ املدريس أهمية قصوى يف إبالغ الوظيفة الرتبوية املزدوجة :فمن جهة يؤدي
الوظيفة النقدية حيث التفكري الحر واالستقاللية وكذا النقد البناء ،ومن جهة أخرى يؤدي
الوظيفة الهوياتية بشكل يهيئ التلميذ ليصبح مواطنا يتقن التفكري النقدي ،مواطنا قادرا
عىل رسم منظور مستقبيل ،منفتحا عىل اآلخرين ،مواطنا يبني هويته ويختار انتامءاته،
وقادرا عىل اإلفالت من الذاكرة والتحرر منها ،19انطالقا من طبيعة املضامني ومختلف
الدعامات البيداغوجية ،السيام وأن كتب التاريخ املدرسية اليوم أصبحت يف ظل مقاربة
الكفايات مبثابة الوثائق التي تساعد املتعلمني عىل بلوغ هذه الوظيفة يف ظل وضعيات
ديداكتيكية تستجيب لهذه الغايات.
وتتمثل الهوية الثقافية التي تختزل بإدراكها مسارا متحوال  mutatifمن الخربات املعاشة
واملستمرة التي تتحكم يف عنارص الثبات والتغري يف تأويالت األفراد والجامعات لواقعهم
من خالل تبادلهم الثقايف واملعريف ،األمر الذي يعطي الفرد الشعور بأنه يتبدل يف تواصله
مع اآلخر مع الحفاظ يف اآلن نفسه عىل ذاتيته.
 - 18محمد صهود :التحقيب التاريخي يف الثانوية التأهيلية ،دراسة تشخيصية ،دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف علوم الرتبية ،2003الرباط.

M. Hassani Idrissi, vision du passé et facteurs idéologiques dans l’enseignement contemporain de l’histoire au- 19
.Maroc, 1981

.2-3عالقة التاريخ بالثقافة:
إن الثقافة هي ،يف الحقيقة ،وجه من وجوه الهوية بالنظر إىل العالقة الجدلية التي
تربط بينهام من حيث ال وجود للعود بدون سند ثقايف وال ثقافة دون امتداد هويايت وفق
التصور الذي يعترب الهوية كائنا يعيش حياته الطبيعية ضمن صريورة تاريخية ،بل ومن
خاللها يتمم نشوءه وبناءه.
إذ يعترب يف هذا الصدد هرني مونسيو  Henri Montiotأن للتاريخ وظيفة ثقافية ،من
منطلق التحديد األنرثوبولوجي للثقافة ،والتي تتجىل من منظوره يف ما سامه ب «البعد
الزمني للثقافة» ،معنى ذلك أن التاريخ هو وجه من وجوه الثقافة ،حيث يظل التاريخ
وفق هذا التصور معربا من الناحية الزمنية ،عن الثقافة ،وبالتايل فالتاريخ يلعب دورا مهام
باعتباره أيضا معرفيا يف نقل ذاكرة جامعة أو مجموعة برشية معينة من أجل ضامن دوام
واستمرار هويتها وضامن مستقبلها.
وتؤكد الباحثة سوزان سيرتون  Suzanne Citronعىل رضورة إعادة رد االعتبار للذاكرات
الثقافية ،االجتامعية والشعبية للزمن الطويل لتجنب السقوط يف فخ الذاكرة الوطنية
بوصفها
ذاكرة جمعية وحيدة ألن يف اختالف الذاكرات قبول لآلخر ،ونظرة تسامح تجاه الحارض.20
كام تدعو الباحثة إىل بناء خطاطة تكون مبثابة مرشوع تربوي متكامل يصلح التخاذه
مرجعا بيداغوجيا له أهداف ومرامي للتكوين الدرايس والذي يجب إعادة تنظيم برامجه
وأدوات عمله ومنهجية اشتغاله كلام دعت الرضورة إىل ذلك حتى يكون منزها عن
الدوغامئية الفكرية.
يف حني يرى أندري سيكال  André Ségalأن املتعلمني من خالل تواجدهم يف املدرسة
يتقاسمون ذاكرة األجيال السابقة .وبالتايل فإن املتعلمني يتغذون من نفس الجدور وهو
ما يقوي داخلهم اإلحساس باالنتامء وينمي لديهم الوعي بالهوية الجامعية ،ولذلك فإن
إشكالية ربط التاريخ ،وخاصة منه التاريخ املدريس ،بالذاكرة وبالتايل بالهوية يفرض مزيدا
من اليقظة الفكرية عند عملية تأليف الكتب املدرسية وما تتضمنه من أفكار وتصورات
ومفاهيم ال سيام يف مجتمعات تتسم بالتعدد الثقايف كاملجتمع املغريب ،حتى ال يتم إسقاط
املتعلمني (مواطني الغد) يف متاهات املركزية الفكرية.
 - 20محمد جادور :تدريس التاريخ بني الذاكرة املفقودة والذاكرة املستعادة ،ضمن مجلة الثقافة املغربية،وزارة الثقافة عدد 27 26-
فرباير.2007
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.3-3الهوية والثقافة الحسانية:
تتفق العديد من الدراسات السوسيولوجية واألنرتوبولوجية عىل كون الهوية تعد معطى
اجتامعيا يقوم عىل مبدأ التطابق واالنسجام ويحمل دالالت التنوع والتكامل واالختالف،
وإذا كانت الهوية تشتغل يف الرتاث الثقايف الصحراوي كرشط وكمناخ ،فهي سند اإلبداع
ورشط اإلحساس بالذات واالنتامء.
وتبدو الهوية الثقافية الشعبية الصحراوية متكيفة بذاتها بشكل يجعلها تتعاىل عىل
أحداث التاريخ ألنها مبنية عىل مبادئ الرتاث ،فهي مركب متجانس من الرموز والقيم
والعادات والتقاليد واألعراف الشعبية التي تحتفظ بطابعها الخاص واالستثنايئ ،لذلك فهي
«هوية وطنية» ،21وألنها كذلك فألنها «تعني إيجاد التطابق أو التوافق أو التوازي بني
الكتلة االجتامعية دميغرافيا ورقعتها الجغرافية هي التي متارس عليها نتاجها االجتامعي
وتعرب من خاللها عن نفسها عرب منطها الثقايف الخاص بها» .22فهي ثقافة شعبية مستمدة
من مايض يستمر فاعال يف الحارض وحارض متحول يقبل الرتاكم الثقايف املوروث الذي يرسم
مالمح األنا والهوية والعالقة مع اآلخر.
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إن الثقافة الشعبية الصحراوية مطلقة الداللة عىل الهوية والذات ،ويجب أن تكون
مطلقة ،غري أن إطالقيتها تعد قانونا متضمنا يختزل يف عمقها ثوابت كثرية راسخة تستعيص
عىل التغيري وتنفلت من فعل التاريخ وعصيانه.23
وتلعب الثقافة دورا فعاال وهاما بارزا يف توحيد الهوية مادامت تسعى إىل اعتامد مبدأ
الهوية الواحدة لتحديد الهوية الوطنية .إذ يتم التعبري عن هذه الهوية من خالل األشكال
الثقافية واملظاهر االحتفالية واملعتقدات الشعبية والطقوس الدينية ومختلف التعبريات
الشفوية واملسارب األدبية التي راكمها املجتمع الحساين عىل امتداد تاريخه الثقايف العريق.

 - 21إبراهيم الحسني :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين ،الطبعة .1/2007
 -22محمد عابد الجابري:املرشوع النهضوي العريب/مركز دراسات الوحدة العربية.)177( 1961
الثقافة الحسانية ،سلسلة ندوات ومحارضات ( )8منشورات معهد الدراسات اإلفريقية  ،2003الرباط .23

.IIقراءة يف التوجيهات الرتبوية والوثائق الر�سمية حول م�شروع
املناهج اجلهوية
إن التفكري يف رضورة إدماج الثقافة الحسانية ضمن املقررات الدراسية نابع من قناعات
شخصية ،وحتمية تاريخية يفرضها املعاش اليومي واالنتامء للرتبية ،والرغبة يف تثمني
املخزون الثقايف املحيل كام كان للرغبة الجامعية حافز لعمل كهذا .وبالتايل فمرشوع
إدماج الثقافة الحسانية ضمن املقررات الدراسية يستمد منهجيته وتوجهاته من اختيارات
ميثاق الرتبية والتكوين ،إذ يستند إىل املنهجية التي اقرتحتها مديرية املناهج الرامية إىل
تحقق الجودة باعتامد سياسة القرب املجسدة يف املناهج الجهوية واملحلية أمال يف خلق
مدرسة منفتحة تتواصل بفعالية مع محيطها وتنصت إىل ما يجري حولها يف انسجام تام
مع الفلسفة الرتبوية العامة التي تحددها دعامات ميثاق الرتبية والتكوين.
ودعام للجهود الرامية إىل إرساء دعائم الجهوية وتعزيزها عىل املستوى الرتبوي ،سعت
مديرية املناهج عرب سلسلة من األعامل واملشاريع إىل إيجاد الوسائل واآلليات التي ستمكن
كل أكادميية من التوفر عىل منهاج جهوي يكون منطلقا لربط املدرسة مبحيطها من خالل
متكني املتعلمني من معرفة املعطيات ذات الخصوصية الجهوية .ولهذه الغاية قد وضعت
املديرية تصورا منهجيا ينطلق من مبدأ التفتح عىل الفاعلني االجتامعيني يف الجهة وإرشاك
كافة القطاعات ذات العالقة بالتنمية يف الجهة ،كام أرشفت عىل إنتاج مناذج مناهج جهوية
كبنية غري منعزلة عن املناهج الدراسية بل كشق متصل معها ومتناغم مع محتوياتها .عىل
أساس تجريب هذا التصور يف مواقع تجريبية للتأكد من صالحيته وتناغمه مع متطلبات
منظومة املناهج عامة .وبالتايل فقد تم بناء هذه املنهجية وفق مقاربة تشاركية كان فيها
لكل طرف حظه من التدخل واملساهمة ،وترتكز هذه املقاربة عىل العنارص التالية:
 -1تحديد السياق.
 -2استخراج مرجعية الكفايات.
 -3البحث عن املعطيات واملعلومات التي ستندرج يف املنهاج.
 -4هيكلة املنهاج وتنظيمه.
 -5تصميم وبناء العدة البيداغوجية.
 -6بناء مشاريع وبرامج يف ضوء معطيات املنهاج الجهوي.
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أما فيام يخص املبادئ الرتبوية التي يقوم عليها املنهاج الجهوي فتتمثل يف التفتح
عىل الخربة وعىل املحيط .كام يتأسس املنهاج عىل مرجعية الكفايات التي تدعو املتعلم
إىل البحث يف محيطه عن املعطيات التي سيوظفها التخاذ القرارات املناسبة ،أو تبني
السلوكات التي متكنه من التفاعل اإليجايب مع هذا املحيط .كام تجدر اإلشارة إىل أن هذه
الكفايات ذات صلة مبارشة بخصوصيات الجهة ،حيث تتمثل يف وضعيات شاملة ملجموعة
معارف ،ومهارات ،ومواقف ذات الصلة بالخصوصيات واملميزات الجهوية واملحلية والتي
تم تحديدها اعتامدا عىل استقصاء ميداين يف املحيط الجهوي ،أو من اقرتاح الفاعلني
االجتامعيني بالجهة.

.1دور الفريق الجهوي يف تفعيل املرشوع:

· منوذج الفريق الرتبوي األكادميي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء:
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يروم مرشوع إدماج الثقافة الحسانية إىل تزويد املتعلمني مبجموعة من املعطيات حول
هذه الثقافة بغاية تعزيز انتامئه ملجتمعه املحيل وتقوية حسه الوطني وذلك بتعريفه
مبكونات الثقافة املحلية وخصوصيتها اللغوية ،وربط ذلك كله بالخصوصيات الوطنية التي
تتكامل فيها جميع الجهات وتتوحد .وعىل هذا األساس يتخذ املنهاج املحيل من أشكال
التعبري مبا فيها (اللغة الحسانية ،التعبري الفني والعمراين) مجاال للتعليم والتعلم يقرتح عىل
املتعلم أنشطة متنوعة تشمل جميع املواد.
وبفضل تضافر جهود مجموعة من الفاعلني واملتدخلني لتفعيل مرشوع املناهج الجهوية
(مديرية املناهج ،منظمة اليونيسيف )...فقد أرشف الفريق الرتبوي لألكادميية الجهوية
لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء بتعاون مع بعض املساهمني من القطاعات
االجتامعية عىل هيكلة املنهاج واقرتاح مضامينه وأنشطته حيث تم وصف الكفايات املراد
تطويرها لدى املتعلمني للتفاعل مع خصوصيات الجهة الجنوبية ،وبناء املصوغات التي
ميكن تنفيذها يف وضعيات تربوية متمفصلة مع املناهج الوطنية واقرتاح مناذج لتنفيذ
املناهج يف وضعيات تعليمية تعلمية ،وذلك عىل الشكل التايل:
 تجميع املعطيات التي تم التوصل إليها بواسطة الدراسة االستقصائيةيف بؤر ومحاور عامة جامعة بحيث يتم وضع جميع املعلومات املحصل عليها يف
مصوغات عامة :البيئة ،الصحة ،الحقوق ،التعلامت األساسية ...؛

 تحديد الكفايات املراد تحقيقها واألهداف املشتقة منها ،وذلك يف ضوءاملعطيات املتوفرة عن االستقصاء والبحث ؛
 االنطالق من الكفايات لتحديد وضعيات مشكل تكون منطلقا لبناءاملصوغات وفق خطة تعتمد عىل أهداف وتعلامت وأنشطة وطرق ؛
 تنظيم املنهاج وهيكلته يف مجاالت ،وصياغة املصوغات ،وبحثالتمفصل بينها وبني الربامج الوطنية.
وقد تم تحديد الكفايات املستهدفة فيام ييل:
 تعرف ومتييز الخصوصيات الثقافية والتاريخية للجهة ؛ توظيف الحسانية يف التعبري والتواصل ؛ إنجاز أعامل فنية وأدبية عىل غرار التعبري الثقايف املحيل ؛ فهم الدالالت الشكلية واملادية للسكن املحيل والعمران.وذلك وفق املصوغات املقرتحة التالية:
· املصوغة  :1أتعرف عل مالمح من تاريخ جهتي وأتشبع بقيمي الحضارية
والتاريخية ؛
· املصوغة  :2أكتشف أشكال التعبري الفني والثقايف ؛
· املصوغة  :3أعرب وأبدع بالحسانية يف وضعيات تواصلية مختلفة.
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.IIIقراءة حتليلية لكتب التاريخ املدر�سية:
ارتباطا مبوضوع بحثنا «مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف التاريخ املدريس» ،نالحظ أن
الكتاب املدريس قد تناول قضايا متنوعة ذات الصلة باملوروث الثقايف وتاريخه وحضارته،
حيث يكون االنطالق دامئا من وضعية الحارض واألماكن التي اعتاد املتعلم ارتيادها
كاملدرسة ،األرسة ،الحي ،القرية ،املدينة ،وذلك بهدف تقريب الشأن املجتمعي إىل مدارك
املتعلم ،علام أن منهاج التاريخ يستند إىل مجموعة من املرتكزات ،نوردها فيامييل:
 مراعاة خصوصية املتعلم عىل الصعيد السيكولوجي والثقايف ؛ إتباع مدخل الكفايات الخاصة والعرضانية ؛ استحضار األبعاد الفكرية ،الوجدانية ،والعلمية ؛ اعتامد أساليب تربوية تشاركية ؛ اعتامد معالجة ديداكتيكية ؛68

 توظيف وثائق ووسائط ؛ ربط الجسور مع املواد وتكوينات أخرى ؛ استحضار منطق املادة.وانطالقا من هذه املرتكزات نالحظ أن الكتاب املدريس (التاريخ) قد استجاب فعال
ملقتضيات امليثاق عىل املستوى املنهجي كونه يراعي الخصوصيات الثقافية والفكرية،
كام يستحرض أبعاد التعلم الفكرية الوجدانية والعلمية للمتعلم ،عىل أساس أن يبقى
الباب مفتوحا لالجتهاد واإلبداع للمدرس الذي يحتفظ بكامل صالحياته ،إذ له الحق يف
أن ينطلق يف درسه من معطيات ومعلومات يراها قريبة من أذهان املتعلمني ومحيطهم
القريب ،ما من شأنه التأسيس لعقلنة وتفعيل املرشوع الرتبوي املقرتح "إدماج الثقافة
الحسانية يف مقررات التاريخ املدريس".
إال أن تحقيق هذا املطلب يظل بعيد املنال يف حال عدم وجود كتب جهوية موازية
للكتب املحلية الوطنية كأداة معرفية منهجية وتقوميية لألساتذة واألطر التعليمية .وإن
كان منهاج التاريخ الجديد يتساوق مع امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،إال أن هناك فرق
كبري بني الهيكلة الهندسية واألجرأة والتعميم ،وبالتايل فتعزيز املنهاج املحيل بكتب جهوية
كفيل بتحقيق إرساء فعال للمناهج الجهوية واملحلية وتعميم شامل لإلصالح.

.Vنتائج البحث امليداين:
لقد اعتمدنا يف هذا البحث امليداين عىل أسلوب املقابلة واالستجواب للكشف عن مواقف
واتجاهات الجهات واملصالح املعنية تجاه فكرة املرشوع بدقة وموضوعية ،باعتبارهام
إحدى الوسائل املنهجية املالمئة لطبيعية البحث عن معطيات وحقائق حول مدى أجرأة
مرشوع إدماج الثقافة الحسانية فـي املقـررات الدراسية –التاريخ -من طـرف الفريق
الرتبوي ألكادميية جهة العيون -بوجدور -الساقية الحمراء ،عالوة عىل كونه قد تلقى
تكوينا وخربة سيؤهالنه إىل قيادة املرشوع وتحقيق متطلباته.
ولقد استهدفت املقابلة كافة املصالح املعنية بأكادميية العيون ،فخلصت بإفراز معطيات
غنية ومتنوعة أفضت إىل تقريب الصورة نوعا ما ،وتحديد إجابات شافية وغري كافية
بالرغم من تعددها واختالفها ،نظرا لضيق الوقت وكرثة التزامات أطر الفريق الرتبوي ،إال
أننا عملنا جاهدين عىل بلورة األجوبة املحصل عليها وفق املحاور التالية:

 .1الخطاب السيايس والخطاب املدريس:

خلصنا من خالل املقابالت واالستجوابات التي أجريناها بتحديد ثالث آراء فيام يخص
جدلية الخطابني الرسمي واملدريس حول موضوع البحث:
الرأي األول :يرى البعض أن الخطاب املدريس األكادميي مل ينضج بعد لريقى إىل مستوى
التنظيم السيايس من جهة ،كام كان للتقرير األخري للمجلس األعىل للرتبية والتكوين حول
وضعية املنظومة الرتبوية الوقع واألثر الكبري ،مام جعل املسؤولني يحيدون عن تنفيذ الكثري
من املشاريع املسطرة يف امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ،ويضعون مخططا استعجاليا
معطيا األولويات امللحة من قبيل الجودة والنتائج واملردودية األسبقية ،يف حني تم تهميش
مشاريع أخرى من بينها املناهج الجهوية واملحلية...
ومن هذا املنطلق ،ال يسري نظامنا الرتبوي وال يدبر وفق منظور استرشايف مستقبيل مبني
عىل معطيات علمية دقيقة ،بل يخضع لنزوات ومخططات ظرفية قصرية األمد تنتهي
بانتهاء مهمة هذا الوزير أو ذاك.
الرأي الثاين :ال نسجل أي تناقض بني الخطاب السيايس الذي يقر بالتعدد ويعرتف بالتنوع
الثقايف املغريب ويبني الخطاب املدريس األكادميي ،وذلك راجع لوجود امليثاق الوطني للرتبية
والتكوين باعتباره مرشوعا مجتمعيا يقر بالخصوصيات املحلية والجهوية يف إطار نسبة
 30%من املنهاج.
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الرأي الثالث :يرى أن السياسة التعليمية الحالية واعية كل الوعي بأهمية إدماج
الخصوصيات الثقافية ،االجتامعية ،التاريخية والجغرافية ضمن املنظومة الرتبوية،وقد
اتخذت العديد من التدابري واإلجراءات بتكوين فرق تربوية جهوية من أجل إرسائها يف
عرش مؤسسات تعليمية ابتدائية لكل جهة .لكن تعرتضها العديد من املشاكل من قبيل:
· غياب تتبع فعيل ألجرأة هذه املناهج ؛
· غياب مصوغات خاصة باملناهج الجهوية وتطويرها.

 .2دور املناهج الجهوية واملحلية يف تفعيل مرشوع إدماج الثقافة الحسانية:
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إن دور املناهج الجهوية واملحلية ليعترب فعاال يف عقد مصالحة بني املتعلم واملناهج
الدراسية بصفة عامة ،إذ تعترب الجرس والقناة التي متكن املتعلم من التواصل والتجاوب مع
عملية التعلم ،وبالتايل فاملناهج الجهوية واملحلية تعد تجربة ومرشوعا كبريين سيمكنان
املتعلم من إدماج معارفه ومكتسباته ومهاراته وكفاياته يف الحياة اليومية من أجل تنمية
جهته ولكن رشيطة أن يكون هذا املنهاج نابعا من الوسط واملحيط ومن املوروث الثقايف
والعادات والتقاليد املحلية.
غري أن هذا املرشوع تم إجهاضه رغم ما بذل من مجهودات وما رصد من موارد مادية
وبرشية ،ومل يتم تنزيله يف امليدان نظرا لعدة إكراهات إدارية وتربوية حيث أعطيت
األسبقية لعدة برامج عىل حساب الربامج الجهوية التي تعد من أصل  25مرشوعا التي جاء
بها الربنامج اإلستعجايل ،فمنها ما هو مفعل ومنها ما هو يف طور التفعيل ،كام هو الشأن
بالنسبة للربامج الجهوية التي ميكن اعتبارها بابا من األبواب التي نراهن عليها إلصالح
املنظومة الرتبوية ،حيث أنها ليست حال رسيعا وموضوعيا لإلصالح ،فاإلصالح عملية
شمولية يجب أن تغطي جميع جوانب العملية التعليمية التعلمية ،فهي البوابة التي ميكن
عربها وبواسطتها تيسري التعامل والتصالح مع الربامج واملناهج الوطنية وتحبيبها للمتعلم،
ودعم التعلامت األساسية.

 .3دور األكادمييات الجهوية الجنوبية يف تفعيل املرشوع:

لقد كان اعتامد امليثاق الوطني للرتبية والتكوين مبثابة قناعة مشرتكة بني كافة مكونات
الفعل الرتبوي والثقايف والسيايس واالجتامعي ،ويف هذا اإلطار تم إحداث سلطات جهوية
للرتبية والتكوين ال متمركزة وال ممركزة ،مزودة باملواد املادية والبرشية الفعالة لتضطلع
باالختصاصات املوكولة لها عىل املستوى الجهوي ،مرتكزة عىل مبدأ التشارك والدميقراطية

باعتبار الرتبية شأن للجميع .ولبلورة هذه التوجهات تم إحداث األكادمييات الجهوية
للرتبية والتكوين يف شكل مؤسسات عمومية تهتم بتطبيق السياسة التعليمية والتكوينية
يف املجاالت الرتبوية والتدبريية واملالية ،تروم نهج سياسة القرب واالرتقاء بالجودة وتهدف
إىل إذكاء دينامية التغيري املنشوذ لتحقيق أهداف اإلصالح بجميع أقاليم ومناطق الجهة.
وقد ركز امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف جزء هام منه عىل تحديث املناهج وربطها
بالخصوصيات الجهوية بحيث تقرر أن تكون الجهة ممثلة بشكل رسمي يف املناهج
التعليمية الجديدة ،تخصص لها نسبة  30%من مجموع الربامج ،وهكذا ستؤخذ بعني
االعتبار الخصوصيات الثقافية والسوسيواقتصادية للجهة مام سيمكن ال محالة من تحقيق
إدماج أفضل للتلميذ واملدرسة عىل حد سواء ومام سيشجع تفعيل مرشوع إدماج الثقافة
الحسانية ضمن املقررات الدراسية عىل مستوى الجهات الجنوبية للملكة.
ويف إطار تكوين الفاعلني الرتبويني عىل مستوى أكادميية جهة العيون – بوجدور –
الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب الكويرة وجهة كلميم – طانطان – السامرة ،قصد
التحكم يف منهجية إعداد املناهج الجهوية واملحلية ،ومن أجل بلورة املنهاج الجهوي
لألكادمييات املستهدفة ،نظمت األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة العيون –
بوجدور – الساقية الحمراء بتنسيق مع الفاعلني الجهويني املمثلني لألكادمييات املستهدفة
دورات تكوينية لفائدة أطر هذه األكادمييات ،وقد ركزت عىل التدرب عىل كيفية االنتقال
من السياق العام للمنهجية ،إىل تلمس الخصوصيات الجهوية التي ستكون منطلقا لبناء
املنهاج الجهوي واملحيل .فكل فريق قام باقرتاح أهم املعامل التي تخص جهته عىل مستوى
الرهانات االقتصادية واالجتامعية واآلفاق التنموية ،وقد تبني يف هذا الصدد أن األمر
يتعلق بتداخل ومتفصل يجعل املنهاج الجهوي نشاطا منسجام مع املناهج الوطنية والتأثري
فيه واستقصاء خصائصه .وتروم الدورة التكوينية إىل تكوين فريق ذي خربة يف املنهجية،
يستطيع قيادة املرشوع عىل املستوى الجهوي واملساهمة يف تحقيق متطلباته كتكوين
الفرق املحلية ،وإنجاز البحوث واإلرشاف عىل إعداد امللفات الرتبوية.
.1-3دور الفريق الرتبوي:
لقد عملت مديرية املناهج بتعاون مع منظمة اليونسيف عىل تفعيل مبدأ الجهوية
عن طريق بلورة منهجية تنطلق من دراسة الخصوصيات الجهوية وذلك من خالل تكوين
وتأطري الفرق الرتبوية ،بحيث أنيطت بكل فريق أكادميي مهام إعداد املصوغات وأجرأتها
يف شكل محتويات ،وأنشطة ووضعيات للتعليم والتعلم ،ثم تنظيمها وفق تدرجات محددة
عرب مراحل التعليم ،والبحث عن التمفصل بني الشق الجهوي والوطني.
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. 2-3تقييم الفريق الرتبوي ألكادميية العيون ملرشوع اإلدماج:
عىل مستوى التجريب ،تم تعيني مؤسسات تلقى أطرها تكوينا أرشف عليه الفريق
الجهوي من أجل تنزيل املناهج املحلية ،وقد القت الدروس املنجزة نجاحا واستحسانا لدى
كل من األساتذة والتالميذ حيث أن هاته الدروس التجريبية كان لها الوقع الكبري لتكسريها
للروتني اليومي ،فبادروا بالبحث واالستفسار واالستقصاء وكانوا أكرث إيجابية وأكرث استجابة
إذ تم استدعاء أشخاص مصادر ،وكذا إنجاز دروس خارج قاعات الدرس ،كام تم تنظيم
عدة زيارات لعدة مؤسسات كمركب الصناعة التقليدية ،املركب الثقايف....
تم الرتكيز يف مجال التاريخ والثقافة وأشكال التعبري عىل الكفايات التالية:
·
البحث عن خصوصيات ذات عالقة بتاريخ املنطقة ،أو بأشخاص،
وآثار من الوسط املبارش الذي يعيش فيه املتعلم ؛
·
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إنجاز أعامل تثمن أشكال التعبري الفني والثقايف بالجهة ؛

إيجاد عالقات التوازن والتناسب بني الوسط الطبيعي واإلرث
·
املعامري املحيل.
أما من جهة أخرى فهناك من يرى أنه يف غياب التعميم الكيل لهذا املرشوع ال ميكن
الحكم عليه ،إال أنه كفكرة لقيت استحسانا من أبناء املنطقة وخاصة املدرسني الذين
شملهم اإلرساء ،أما التالميذ فيستحسنون كل املبادرات الهادفة إىل ترسيخ وتعزيز الثقافة
الحسانية يف أنفسهم.

. 4أولويات إدماج الثقافة الحسانية يف التاريخ املدريس:

يرى الفريق الرتبوي أنه ينبغي االهتامم بكل القضايا التاريخية املرتبطة بالثقافة
الحسانية ،ومن األولويات التي ينبغي الرتكيز عليها:
·

تاريخ املقاومة ؛

·

التاريخ التجاري والثقايف للمنطقة ؛

تاريخ العالقات السياسية واالستعامرية للمنطقة عىل أساس أن
·
يكون هذا االهتامم (اإلدماج) بشكل متدرج وفق املستويات الدراسية املالمئة

لكفاءة التلميذ واستيعابه وفق صيغ ديداكتيكية فعالة من قبيل:
 oإجراء مقابلة مع أحد املقاومني الذين الزالوا عىل قيد الحياة ؛
 oالقيام بخرجات دراسية لزيارة بعض املآثر التاريخية التي تشهد عىل
بعض املعارك ؛
 oمعرفة أسامء املقاومني الذين عرفتهم املنطقة.
إال أن تحديد مضامني مادة التاريخ املطلوب تدرسيها يتطلب توفري رصيد معريف ٍ
كاف
يتعلق بالثقافة الحسانية ،ويبقى هذا هو دور الفريق الرتبوي الجهوي يف إنجاز وإعداد
مصوغات وكتيبات لتوفري املادة املعرفية ،بحيث أن هناك مصوغة ديداكتيكية لكل فريق
تربوي جهوي تم إنجازها وفق منهجية موحدة ومشرتكة بنا ًء عىل الدورات التكوينية
التي نظمتها وزارة الرتبية الوطنية للتعليم طيلة السنوات املاضية ،إال أن أجرأتها يتطلب
التعامل معها بنفس الرصامة واإللزامية التي متيز الربنامج الوطني.

. 5صعوبات وعراقيل التفعيل:

الشك أن أي مرشوع ال يخلو من صعوبات ومعيقات ،وميكن تحديد أبرز الصعوبات التي
اعرتضت مرشوع اإلدماج فيام ييل:
· قلة الغالف الزمني املخصص للمواد املدرسة ؛
· غياب وسائل التوثيق (السمعي – البرصي) ؛
· غياب التطبيق الفعيل لألجرأة ؛
· االقتصار عىل التجريب وعدم التعميم.
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. 6املقرتحات والتدابري:
ونستخلصها فيام ييل:
· إنتاج كتب مدرسية جهوية تتناغم مع الربنامج الوطني ؛
· توفري نفس القوة واإللزامية والرصامة التي يتميز بها املنهاج الوطني ؛
· إصدار مذكرات رسمية ؛
· عقد لقاءات تربوية مع املفتشني ؛
· تعميم املرشوع ليشمل التعلم الثانوي اإلعدادي والثانوي التأهييل ؛
· تفعيل املراقبة والتتبع ألجرأة املنهاج الجهوي إلنجاح مرشوع اإلدماج.
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تعليق:

إن املادة التي اشتغل عليها الفريق الرتبوي يجب أن تعرف بالرتاث والثقافة الحسانيني،
إذ نجدها تفتقر إىل هذين العاملني حيث نجده مركزا عىل ما هو جغرايف واقتصادي
ويصب يف املجاالت التي يرتكز عليها املنهاج الوطني .ويف هذا السياق وجب أن ينسق
الفريق الجهوي مع مركز األبحاث والدراسات الحسانية ومع جمعيات املجتمع املدين ذات
االهتامم ،بهدف توسيع دائرة البحث واالستقصاء يف املخزون الثقايف الحساين ويف مكون
العادات والتقاليد .كام وجب التعاقد مع دور الطبع والنرش والتوثيق من أجل إنتاج كتاب
مدريس جهوي ومحيل غني ملم بالثقافة املحلية ،خاصة وأن الفريق الجهوي يقر أنه قد
اجتهد يف جمع منتوج جيد وموثق.
لذا ،فقد أصبح لزاما عىل األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين أن تتحمل مسؤوليتها
يف تنزيل وتفعيل املناهج الجهوية واملحلية وتعميمها عىل جميع املؤسسات ،وتطبيق
التكوينات يف هذا اإلطار حتى يستفيد جميع األساتذة ويتهيؤوا إلدماج هذه الربامج يف
التعلم اليومي ليتحقق بذلك تفعيل أفضل ملرشوع إدماج الثقافة الحسانية ضمن املقررات
التعليمية عامة والتاريخ املدريس خاصة .وبالتايل فأجرأة هذا املرشوع رهني بإرساء املناهج
الجهوية واملحلية وتنزيلها وتعميمها.

· بعض املجاالت املقرتحة لتدريس الثقافة الحسانية:
يف هذا الصدد نقرتح إدماج الثقافة الحسانية يف التخصصات التالية:
 تدريس اللهجة الحسانية كظاهرة لغوية ضمن مقررات مادة اللغةالعربية يف السنة الثانية من السلك اإلعدادي .الهدف هو جعل التالميذ يضبطون
بوعي ومعرفة مبادئ وأسس اللهجة الحسانية ،لتساعدهم يف البعد الوظيفي
التواصيل انطالقا من مراعاة مرجعيات قواعد اللغة العربية الفصحى ؛
 إدماج الثقافة الحسانية ضمن مادة علوم الحياة واألرض من خاللتدريس الطب الشعبي بالجدع املشرتك والغطاء النبايت ،اعتامدا عىل حرص وجرد
مجموعة من األمراض وذكر أعراضها وطرق عالجها ،ويف سياق محور الطب
الشعبي سيتم ذكر مجموعة من النباتات التي تسخر كأعشاب للتداوي وهي
فرصة للتعريف بالغطاء النبايت بصحراء هذه الجهة ؛
 إدماج الثقافة الحسانية ضمن مادة اللغة العربية يف السلك الثانويالتأهييل (الجدع املشرتك األديب العرصي واألصيل) من خالل جعل التالميذ يهتمون
بالشعر الحساين ،ماضيه وحارضه ،حتى ال يطاله النسيان والضياع ،خصوصا وأنه
يعتمد عىل الشفاهية وال يتم تدوينه ،وتخصص له حصتان دراسيتان يف مادة
النصوص األدبية باملستوى السالف الذكر.
· خالصات وتوصيات:
إن تحقيق مطلب تفعيل مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف التاريخ املدريس الذي
مازال قيد التجريب رهني بتعميم مرشوع إرساء املناهج الجهوية واملحلية عىل صعيد كافة
جهات اململكة ،وبالتايل فأجرته تتطلب ماييل:
 التعامل مع املناهج الجهوية بنفس وثرية الرصامة واإللزامية التي ميزت املناهج الوطنية ؛ إصدار مذكرات وزارية رسمية لتفعيل املرشوع يف جميع املؤسسات التعليمية ؛ مراقبة وتتبع عمل الفريق الرتبوي الجهوي تحت إرشاف األكادميية الجهوية ؛ تشجيع وتوسيع دائرة البحث واالستقصاء يف املخزون الثقايف الحساين (العادات والتقاليد) ؛ -توثيق املنتوج واملوروث الثقايف الحساين إلصدار كتب جهوية تثمن هذا اإلرث الحضاري ؛
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 رضورة التعاقد مع دور الطبع والنرش من أجل إنتاج كتاب مدريس جهوي ومحيل غنيكالثقافة املحلية ؛
عقد لقاءات تربوية لتوضيح أهمية املناهج الجهوي واملحيل وتعميمه عىل باقي األسالكالتعليمية.
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خامتة:
وختاما نخلص إىل أن املؤسسة التعليمية املغربية ،بالنظرإىل أنها تدخل يف صلب النظام
الرتبوي ،تظل يف حاجة إىل سلطة حقيقية يف التقرير واستقاللية فعلية يف التدبري ،لتكون
مؤهلة لتنمية وتطوير العمل البيداغوجي ،وتقويةحضور ومشاركة املجموعة الرتبوية،
ليتحمل كل املتدخلني يف الشأن الرتبوي مسؤوليتهم اتجاه النتائج املحصل عليها.
وبالتايل فلن نضحض النظريات التي افرتضناها سابقا ملعالجة إشكاليتنا ،بل إن نتائج
البحث تصب يف مصبها ،فإن تعددت وتعاقبت موجة اإلصالحات التي همت املنظومة
التعليمية املغربية ،إال أنها مل تنجح يف بلورة وترجمة كل املفاهيم والقيم املتجددة التي
ظلت إىل حد ما شكلية وجامدة عىل أرض الواقع ،إذ يرجع سبب عدم أجرأتها وتطبيقها
إىل ضعف تكوين بعض األطر التعليمية وانعدام الرغبة يف املامرسة التطبيقية ،أضف إىل
ذلك عدم توفر اإلمكانيات املادية والبيداغوجية ،وكذا عدم مالءمة الفضاء البيداغوجي
لألجرأة الديداكتيكية.
وإن كان منهاج التاريخ الجديد يتساوق مع امليثاق الوطني للرتبية والتكوين إال أن
هناك فرق كبري بني الهيكلة الهندسية واألجرأة والتعميم ،وهو ما يربر عدم أجرأة مرشوع
اإلدماج الذي ظل قيد التجريب نظرا لعدة إكراهات تربوية وإدارية ناتجة عن عدم
التعامل بنفس الرصامة واإللزامية والتعميم التي متيز املنهاج الوطني ،مام يحتم رضورة
إنتاج كتب جهوية تثمن املخزون الثقايف وتعزز الخصوصيات الجهوية واملحلية يف إطار
الوحدة الوطنية ،من خالل التعاقد مع دور الطبع والنرش من أجل إنتاج كتاب مدريس
جهوي ومحيل غني ملم بالثقافة املحلية.

لذا فقد أصبح لزاما عىل األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين أن تتحمل مسؤوليتها
يف تنزيل وتفعيل املناهج الجهوية واملحلية وتعميمها عىل جميع املؤسسات ،وتطبيق
التكوينات يف هذا اإلطار حتى يستفيد جميع األساتذة ويتهيؤوا إلدماج هذه الربامج
يف التعلم اليومي ،ليتحقق بذلك تفعيل أفضل ملرشوع إدماج الثقافة الحسانية ضمن
املقررات التعليمية عامة والتاريخ املدريس خاصة ،عىل مستوى جميع جهات الجنوب
املغريب ,وبالتايل فأجرأة هذا املرشوع رهني بإرساء املناهج الجهوية واملحلية وتنزيلها
وتعميمها باملؤسسات التعليمية.

77

الهوامش:

78

 -1املوسوعة الفلسفية العربية-املجلد األول-معهد اإلمناء العريب-بريوت  1985ص(.)821
 -2عباس الجرياري  :مكونات الهوية الثقافية املغربية/الهوية الثقافية للمغرب-كتاب العلم/
السلسلة الجديدة ،العدد األول ،أشغال امللتقى األول لندوة عالل الفايس -الرباط ،أبريل .1987
 -3االتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حامية الرتاث الثقايف ،األمم املتحدة
للرتبية والثقافة والعلوم ،باريس.1983 ،
 - 4إبراهيم الحسني :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين،
الطبعة .1/2007
 -5عبد الله العروي :العرب والفكر التاريخي ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الثانية  1985الدار
البيضاء ص(.)99
-6محمد عابد الجابري :املرشوع النهضوي العريب/مركز دراسات الوحدة العربية 1961ص(.)177
.Moniot Henri, Didactique de l’histoire ,Edition Nathan,Paris,1993.p 38-7
 -8محمد صهود :التحقيب التاريخي يف الثانوية التأهيلية ،دراسة تشخيصية ،دبلوم الدراسات
العليا املعمقة يف علوم الرتبية ،2003الرباط.
9- M. Hassani Idrissi, Vision du passé et facteurs idéologiques dans l’enseignement
contemporain de l’histoire au Maroc, 1981.
 -10محمد جادور :تدريس التاريخ بني الذاكرة املفقودة والذاكرة املستعادة ،ضمن مجلة
الثقافة املغربية،وزارة الثقافة عدد  27 -26فرباير.2007
 -11إبراهيم الحسني :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين،
الطبعة .1/2007
 -12محمد عابد الجابري :املرشوع النهضوي العريب/مركز دراسات الوحدة العربية1961
ص(.)177
 -13الثقافة الحسانية ،سلسلة ندوات ومحارضات ( )8منشورات معهد الدراسات اإلفريقية
 ،2003الرباط .

عالقة المنهاج التربوي بالمجتمع
د .زهرة فعراس
أستاذة السلك الثانوي التاهييل
24

متهيد:

يحتل املنهاج مركزا ً حيويا يف العملية الرتبوية ،فهو املرآة التي تعكس واقع املجتمع
وفلسفته وثقافته وحاجاته وتطلعاته ،وهو الصورة التي تنفذ بها سياسة الدول يف جميع
أبعادها السياسية واالجتامعية والثقافية والرتبوية واالقتصادية.
ويعترب املجتمع املرجع األول واألسايس الذي يعتمد عليه أي منهاج تربوي الرتباط املناهج
التعليمية بالنظم االجتامعية والسياسية والنعكاس النظام االجتامعي السائد يف بلد ما عىل
املناهج .والعتبار املدرسة مؤسسة اجتامعية لها أكرب األثر يف التغري االجتامعي ،فاملنهاج
املدريس أداة تتحقق بواسطتها أهداف املدرسة يف حركة املحافظة عىل الرتاث وحركة التغري
االجتامعي.

 - 1املنهاج الرتبوي :املفهوم واألهمية

يقصد باملنهاج لغة :الطريق الواضح ،ويف االصطالح الرتبوي هو« :مجموع الخربات
واملهارات وأوجه النشاط التي توفرها املدرسة لتالميذها ،لتحقق لهم أقىص درجة ممكنة
من النمو املتكامل ،وتحقق للمجتمع كامل أهدافه من الرتبية والتعليم».25
وقد تطور مفهوم املنهاج وصار يشمل :األهداف ،واملقررات الدراسية ،وأساليب التدريس،
والوسائل التعليمية ،والتقويم.
وبخصوص أهمية املنهاج فقد سئل أحد السياسيني عن مستقبل أمة ،فقال :ضعوا أمامي
مناهجها أنبئكم مبستقبلها .فاملنهاج يعد لب الرتبية ،وهو الوسيلة التي تصل بها األمة إىل
ما تبتغيه من أهداف ،وهو –بإجامع املربني -األساس الذي يرتكز عليه بناء الرتبية ،فبقوته
يرسخ البناء ويقوى ،وبضعفه ينهار البناء.
 - 24د .زهرة فعراس :باحثة يف علم االجتامع ،رئيسة مرصد الدراسات النسائية التابع ملجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء
 - 25رشيد بن النوري ،واملهوسوليد :املنهج أسسه ومكوناته .الرياض  .مكتبة الرشد2001،م
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 - 2األسس االجتامعية للمنهاج املدريس:

مبا أن املنهاج املدريس وسيلة املدرسة يف الرتبية ،فإنه يصبح األداة التي تستخدمها املدرسة
يف تربية هؤالء األبناء ،أي يصبح األداة التي تساعد املدرسة عىل توجيههم وتعليمهم
وتدريبهم وتثقيفهم ،لينموا بشكل متكامل يناسب املجتمع من قدرات ومهارات واتجاهات،
وليتدربوا عىل التقاليد واملثل العليا املرغوب فيها وليستطيع كل منهم يف الوقت املناسب
أن يقوم بإشباع حاجات املجتمع وبلوغ أهدافه العامة ،وليستطيع كل منهم أيضاً املالمئة
بني نفسه وحياة املجتمع مالمئة تجعل منه مواطناً صالحاً.
وبناء عىل كل هذا تكون هناك عالقة وثيقة بني املنهاج املدريس وكل من خصائص
املجتمع وحاجاته وأهدافه الرئيسة وظروفه ومشكالته ،وعند وضع أي منهاج مدريس
يجب أن ت ُد َرس هذه النواحي يف املجتمع الذي تخدمه املدرسة وتراعي أسس اجتامعية
26
هامة يف وضع املنهاج وتنفيذه تنفيذا ً سليامً.
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إن العالقة بني املجتمع واملنهج املدريس تتطلب من واضعي املنهاج ومنفذيه أن يقوموا
بدراسة نواحي املجتمع الذي تخدمها املدرسة وأن يربطوا بينها وبني املنهاج املدريس،
ولتيسري هذا عىل واضعي املنهاج ومنفذيه رأينا أن نتحدث هنا عن ثقافة املجتمع وعالقتها
باملنهاج املدريس والتغري االجتامعي الثقايف.

- 3املنهاج الرتبوي وثقافة املجتمع:

مبا أن الرتبية عملية يؤسسها املجتمع ويديرها ألجل تعزيز ثقافته ،ومتتني متاسكه ،فإن
املنهاج الرتبوي الذي يعد من أهم عنارص العملية الرتبوية ،تظهر فيه ثقافة املجتمع
وغاياته ،أي عقيدته وتصوراته ،وقيمه وأخالقه ،واتجاهاته يف الفعل والتغري .وتأثري الثقافة
يف أي منهاج تربوي نراه يف مواضع ومفاصل كثرية من عمليات إعداد املناهج.

ومن أبرز املواقف التي يظهر فيها تأثري الثقافة يف املنهاج ،موقف اختيار عنارص محتوى
املنهاج وأفكاره الكربى .فكل عملية اختيار لهذه العنارص ،البد أن تتأثر بالقيم التي يحملها
واضعو املنهج ،بأشكال رصيحة واعية أحياناً ،وبأشكال غري واعية ،أو غري رصيحة ،يف أحيان
أخرى.
- 26سمرية أحمد :األسس االجتامعية للرتبية يف ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة املعلوماتية القاهرة ،دار الفكر العريب.الطبعة األوىل،
2004م.

ومن املواقف التي نرى فيها تأثري الثقافة ،عمليات تنظيم العنارص التي تم اختيارها،
فرتتيب املعارف املقدمة يف املنهج ،وطرق ربطها معاً وتوظيفها …تتصل اتصاالً وثيقاً
ببناء الثقافات لدى األفراد الذين يقومون بهذه العمليات ،وتتدخل يف هذه العمليات
تصوراتهم عن العلوم التي يضعونها ،وعن املجتمع الذي يعيشون فيه ،وعن البيئة التي
سيطبق فيها املنهاج… وما يتبع ذلك من تصوراتهم عن الغايات التي يريدون للرتبية أن
تحققها ،واتجاهات التغيري التي يريدون للمنهاج أن يع ِّززها ويق ّويها .ويتصل بعمليات
تنظيم العنارص املختارة هذه ،كثري من األسئلة عن كيفية تأثرها بالثقافة ،فأثر الثقافة قد
يبدو يف الحجم والوزن اللّذين تحتلُّهام يف عنارص املنهج «أهدا ِفه ومحتواه…» أي يف مدى
الرتكيز الذي يو َّجه نحوها.
وملعرفة أهمية عمليات البناء والتنظيم التي يعرفها املنهاج الرتبوي من حيث عالقته
بالتأثري يف الثقافة ،والتأث ُّر بها ،ميكننا أن نتمعن يف ظاهرة واضحة يف مناهج التعليم
السائدة يف اغلب البلدان العربية واإلسالمية ،متمثلة سواء يف وضع مادة مستقلة بعنوان
رسبة يف مضامني مواد أخرى (كالتاريخ واللغة العربية
"الرتبية اإلسالمية" أو جعلها مت ِّ
واالجتامعيات…) ،أو انفصالها إىل مواد متخصصة (كالتالوة والتجويد والفقه والسرية
النبوية…) ،فكل خيار من هذه الخيارات يحمل رسالة ثقافية لواضعي املنهاج ،هذا فضالً
عن املحتوى الحقيقي والتفصييل لهذه املواد ،ومدى انسجامه مع املواد األخرى للمنهاج
وترابطه معها.
ويظهر كذلك تأثري العامل الثقايف بأشكال وصور مختلفة ،فقد وجد فرع يف دراسة املناهج
يختص بدراسة هذا التأثري ،ويحمل اسم "تحليل املحتوى" وهو أسلوب يف الدراسات
املرتبطة بالوثائق والنصوص ،له فلسفته وإجراءاته ،ويطبق وفق منحيني:
املنحى األول :منحى ك ّمي يكشف توجهات املحتوى من خالل التعرف عىل مدى تكرار
موضوعات معينة أو كلامت معينة فيه.
املنحى الثاين :منحى نوعي يعتمد عىل الغوص أكرث يف معاين النصوص والرسوم
واألنشطة املرافقة… وما يحمله ذلك كله من قيم وتوجيهات رصيحة أو
باإليحاء… ويوازن بني ما يقصده الكاتب وما يتلقاه القارئ من هذه املعاين.
وبعد هذا كله ميكن طرح سؤال مهم :إذا وضع املنهاج يف مراحله املختلفة ،وعنارصه ،من
أجل تحقيق غايات ثقافية محددة ،فهل هناك ضامنة لتحقيق هذه الغايات وتشكيل
األفراد وفق التصورات التي قام عليها؟
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والجواب :ليس هذا مضموناً ألن ما تحدثنا عنه هو املنهاج الرسمي املكتوب فحسب ،أما ما
يؤثر يف األفراد املقصودين بالرتبية فهي عوامل متعددة ،ال يعدو املنهج املكتوب أن يكون
الخفي” وهذا
واحدا ً منها .فاملدرسة مجتمع متكامل ،له ثقافته الفاعلة التي تشكل “املنهج
ّ
املنهج الخفي يشكل القيم الفعلية التي تسود جو التالميذ واملعلمني ،واملجتمع املحيط.
فهذا الجواب يحل بعض اإلشكاالت من مثل :ملاذا تنشأ يف نفوس التالميذ وسلوكهم بعض
املظاهر اإليجابية أو السلبية ،التي مل يتعرض لها املنهاج؟!
وملاذا نالحظ بعض هذه الظواهر يف مدرسة دون أخرى ،أو جهة دون غريها؟! أو مرحلة
تاريخية معينة؟
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وبالتايل فعىل اإلدارة الرتبوية العليا أن ترصد آثار املنهجني :املكتوب والخفي ،وأن تعمل
عىل إلغاء الفوارق والتّضاد بينهام ،وأن تتعامل بإيجابية وواقعية وج ّدية مع العملية
الرتبوية ،فتُدخل التعديالت واإلصالحات عىل املنهج املكتوب ،وعىل اإلدارة املدرسية…
لتبقي ما هو سليم نافع ،أو تستدركه ،أو تع ِّززه… وتعالج ما هو خاطئ ومنحرف
وقارص .وقد نجد أن العالج يقتيض إعادة النظر ،ليس يف املنهج املكتوب فحسب ،بل يف
تأهيل املعلمني واملرشفني الرتبويني ،أو يف إصالحات خارج نطاق املدرسة كلها ،تشارك
فيه مؤسسات أخرى غري املؤسسات الرتبوية ،وذلك ألن العملية الرتبوية جزء من عملية
تفاعالت اجتامعية واقتصادية وسياسية.
خامتة:
مبا أن لإلنسان ميل فطري لالجتامع باآلخرين واملجتمع تحكمه قوانني محددة ،فالحال
يقتيض تعريف التالميذ بالعوامل التي تقود إىل متاسك املجتمع وتلك التي تؤدي إىل
انهياره .وحيث أن كل مجتمع يعيش يف بيئة طبيعية معينة يبادلها التأثر والتأثري ،فإن
عىل املنهاج الرتبوي أن يُعرف التالميذ بخصائص مجتمعهم ويغرس فيهم االتجاه السليم
نحوها؛ ألن كل مجتمع من املجتمعات له خصائصه التي متيزه عن غريه،أي أن له ثقافة
خاصة به .واملنهاج الرتبوي السليم يعمل عىل حفظ الثقافة ويحرص عىل تنقية ما يعلق
بها من شوائب ،ومن الخطأ الفادح أن يلهث واضعوه وراء كل جديد تصممه دور أزياء
الفكر السلبي املستورد.

املراجع:
 -1الراشدي سعيد :املناهج التعليمية املغربية بني الخصوصيات الثقافية واالنفتاح
عىل الحضارات اإلنسانية ،ضمن أشغال الندوة الدولية حول الرتبية عىل التنوع
الثقايف باملغرب املنعقدة بكلية علوم الرتبية بالرباط ما بني  08و 10مايو .2007
 -2الخوالدة محمد محمود :أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي.
عامن ،دار املسرية2004،م.
 -3عبد الرحمن بن خلدون :املقدمة .الطبعة الثانية ،تحقيق عيل عبد الواحد وايف،
القاهرة :لجنة البيان العريب1979 ،
 -4عبد الرحمن عبد السالم :أساسيات املناهج التعليمية وأساليب تطويرها .عامن،
دار املناهج2000 .م.
 -5رشيد بن النوري ،واملهوسوليد :املنهج أسسه ومكوناته .الرياض .مكتبة الرشد2001،م
 -6سمرية أحمد :األسس االجتامعية للرتبية يف ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة
املعلوماتية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.الطبعة األوىل2004 ،م.
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مساهمة في مشروع إدماج الثقافة الحسانية
في البرامج التعليمية

من خالل تجربة فصلية ،يف مادة الفلسفة بالجذوع املشرتكة
ذ .كامز محجوب

*

مقدمة:
يشكل هذا املقال مساهمة يف مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات الدراسية،
وسأنطلق من سؤال :ملاذا إدماج الثقافة الحسانية باملقررات الدراسية؟ وهل االعرتاف
بالتعدد واالختالف الثقايف يؤدي إىل التشتت أم إىل الوحدة الثقافية الوطنية؟
نستمد اإلجابة عن هذا السؤال ،من معطيات موضوعية وتجربة فصلية ،حيث أصبح
من املحتم عىل الرتبويني تبني التعدد والتنوع الثقايف واللغوي ...27وإدماجه يف املقررات
الدراسية ،وتجاوز السياسات املتبعة يف الربامج التعليمية القدمية .وذلك لكونها تأسست
عىل الثقافة واللغة الواحدة .وال تعطي للثقافات واللغات واملعتقدات وباقي مكونات
املوروث الثقايف اآلخرىفرصة للتعبري عن نفسها.
إن االختالف والتنوع الثقايف يساهم يف اإلنسجام والتالحم واإلندماج وإيجاد مجتمع بديل
يتعايش فيه الكل مع الكل بكرامة ،دون أي إستغالل أو إقصاء أو تهميش أو هيمنة كيفام
كانت طبيعتها.

 - 27عيل شكري :املقاربة البيثقافية يف الرتبية عىل املواطنة العاملية :واقع الحال يف الكتب املدرسية مع تصور أويل للتفعيل البيداغوجي :مداخلة
يف أشغال الدورة الثانية للندوة الدولية حول الرتبية عىل التنوع الثقايف املنظمة من طرف كلية علوم الرتبية يومي  21-22ماي  2008بالرباط.
* ذ .كامز محجوب :أستاذ السلك الثانوي التاهييل مادة الفلسفة باحث يف مركز الدكتوراه :اإلنسان واملجال يف العامل املتوسطي كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية -الرباط
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ويف املجتمع املغريب تتداخل ثقافات مختلفة ومتعددة ،لذا سنلقي الضوء عىل الثقافة
الحسانية 28بإعتبارها مكونا أصيال من املكونات الثقافية الوطنية .إال أنها مل تحظ باإلهتامم
الرتبوي الالزم ،رغم ما جاء به الخطاب املليك السامي يف الفصل  5من دستور اململكة
املغربية  :2011والذي يقول «...تعمل الدولة عىل صيانة الحسانية ،بإعتبارها جزءا ال
يتجزء من الهوية الثقافية املغربية املوحدة ،وعىل حامية اللهجات والتعبريات الثقافية
29
املستعملة يف املغرب ،وتسهر عىل انسجام السياسة اللغوية والثقافية والوطنية»...
إضافة إىل أن يف النظام التعليمي يغيب البعد الثقايف الحساين .30وهنا تأيت الحاجة امللحة
إىل عدم تهميش هذه الثقافة والعمل عىل إعطائها مكانتها الخاصة يف املناهج الرتبوية،
أو باألحرى إثارة اإلنتباه لهذا التنوع وأهمية تدريسه للمغاربة عامة واملنتمني للثقافة
الحسانية خاصة ،قصد تجاوز النظرة األحادية للهوية الثقافية ،وقطع الطريق عىل
املناهضني للوحدة الوطنية.
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إن اإلقرار بالتعدد الثقايف والهويايت يشجع عىل وجوب إدماج الثقافة الحسانية31بإعتبارها
رافدا من روافد الثقافة الوطنية يف املقررات املدرسية ،وأن نأخذ مادة الفلسفة (خاصة
علم اإلجتامع) التي تساهم بقسط وافر يف تكوين املتعلم ،ألن الغاية من تعلم هذه املادة
االجتامعية هو تكوين إنسان منفتح ،له هوية وذاكرة وآراء وحس نقدي ،إنسان متمرس
عىل إستخدام فكره ،منسجم مع ذاته ومحيطه ومستعد لقبول الغري وإحرتامه والتعامل
معه ،إنسان متسامح ينبذ العنف ويتبنى أسلوب الحوار يف اإلقناع واإلقتناع.
 28مراجع هامة-:ابراهيم الحيسن « الرتاث الشعبي الحساين ،العنارص واملكونات» ،املكتبة والوراقة الوطنية مبراكش .ص.141 :
الطالب بويا لعتيك ماء العينني »:شذرات من االدب الحساين»،مركز طارق بن زياد للدراسات واالبحاث  .1999عدد الصفحات.230 :املختار بن حامد :حياة موريتانيا – الحياة الثقافية.الدار العربية للكتاب/طرابلس .1990يوسف مقلد :شعراء موريتانيا القدماء واملحدثون ،طبعة  ،1بريوت/يناير .1962الثقافة الحسانية ،سلسلة ندوات ومحارضات ( )8منشورات معهد الدراسات اإلفريقية  ،2003الرباط . محمد األمني الشنقيطي :الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط.مكتبة الوحدة العربية-الدار البيضاء.1958 ،محمدو بن محمدن :املجتمع البيضاين يف القرن  ،19قراءة يف الرحالت االستكشافية الفرنسية ،منشورات معهد الدراسات اإلفريقية ،الرباط.2001
مجلة املناهل ،عدد خاص باألقاليم الجنوبية ،كتابة الدولة املكلفة بالثقافة للمملكة املغربية.أحمد املقري :يف اللهجة الحسانية/الوضعية اللسانية يف املغرب ومكانة الحسانية فيها – االتحاد االشرتايك العدد  ،7071الخميس  19دجنرب.2002
ابن الطالب موىس عبد العزيز :بعض أطروحات ومرجعيات التواصل يف الشعر الحساين سلسلة ندوات -ومحارضات ( ،)8معهد الدراساتاإلفريقية ،الرباط  .2003نوريس :املوسيقى والرقص املوريتاين،ترجمة كاظم سعد الدين ،مجلة الرتاث الشعبي ،العدد  ،12بغداد .1979
Journal Officiel du Sénégal : « Décret n 2005-980 du 21 octobre 2005 relatif à l’orthographe et la séparation des mots en
hassanya » l
 29مقتطف من الدستور املغريب لسنة .2011
 30إبراهيم الحسني :الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين ،الطبعة .1/2007
 31باه النعمة « الشعر الحساين املجال النقدي واملرجع» ،مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء  1992ص167

ومن منطلق إنتامئنا للحقل الرتبوي ،ويف ظل التحوالت واملتغريات التي يعرفها العامل32يف
الوقت الراهن ،فإننا نرفض أن يتم تعليم أطفال املغرب عامة 33وأبناء األقاليم الجنوبية
خاصة مبنطق انتقايئ ضمن املعرفة املدرسية إلرضاء إديولوجيات عابرة وتدرعا بالحساسية
السياسية .34ومقاربتنا لهذا املوضوع ستنطلق من تصور جديد إلدراج مبادئ البحث يف
املقررات الدراسية الذي يعتمد الطرح اإلشكايل والجانب املفاهيمي والحجاجي ثم دقة
املالحظة ،وكيفية جمع املعطيات امليدانية .وفق تصور يعطي الرشعية ملقاربة موضوع
إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات املدرسية ،إذ سنعمد إىل تقديم مالحظات حول عينة
من الكتب املدرسية ملادة الفلسفة بالجذوع املشرتكة ،واإلطالع عىل التوجيهات واملناهج
الرتبوية للامدة للكشف عن تصورها اتجاه املوضوع ،محاولني اإلدالء ببعض االقرتاحات
والنامذج املالمئة .وبناء عىل هذا فاإلشكالية املطروحة تتمحور يف التايل:
كيف تعكس الكتب املدرسية التنوع الثقايف املغريب؟ وما مدى مساهمة الفاعلني الرتبويني
يف مرشوع إدماج الثقافة الحسانية يف الربامج التعليمية ؟
ملعالجة هذه اإلشكالية سنستعني بالتجارب الفصلية للفاعلني الرتبويني ،وخاصة تجربتي
املتواضعةكمدرس مادة الفلسفة لتالميذ الجذوع املشرتكة.

 32محمد الهادي عفيفي :الرتبية والتغري الثقايف ،القاهرة ،االنجلو املرصية ،1980 ،ط ،5ص 16
 33عبد الله العروي:العرب والفكر التاريخي،املركز الثقايف العريب،الطبعة الثانية ،1985الدار البيضاء.
 34عباس الجرياري ،مكونات الهوية الثقافية املغربية/الهوية الثقافية للمغرب-كتاب العلم/السلسلة الجديدة العدد األول ،أشغال امللتقى األول
لندوة عالل الفايس ،الرباط ،أبريل .1987
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تجربة فصلية:
مقرر «يف رحاب الفلسفة» للجذوع املشرتكة يف مادة الفلسفة جميع املسالك
بالثانوي التأهييل.
نستخلص من تطبيق برامج مادة الفلسفة يف الجذوع املشرتكة إبتدءا من املوسم الدرايس
 2004/2005بناءا عىل املذكرة الوزارية رقم  111بتاريخ  08سبتمرب  ،2004شيئا واحدا ال
يخطئه التأويل يتجىل يف "صفاء" العالقة بني اإلدارة املركزية وهذه املادة الدراسية ،ويف ما
تراهن عليه من أدوار ووظائف مبنية عىل الفكر النقدي العقالين املفتوح والحوار واحرتام
اآلخر...
إن تدريس مادة الفلسفة يف هذه املستويات عزز من مكانة الفلسفة ضمن منهاج الرتبية
والتكوين ،ووسع دائرة اإلهتامم بها من قبل جميع املعنيني (متعلمني ،مدرسني ،مؤطرين)...
يف مقابل تضييق الخناق عىل الفكر املغلق املتحجر.
90

فكيف السبيل إذن إىل إستثامر هذا املكتسب وتعميقه واإلرتكاز عليه لتحسني وتقوية
إمكانات وفرص إنتشار وتغلغل ونفاذ الفلسفة إىل ثقافتنا الرتبوية التعليمية ،الفكرية،
السياسية واإلبداعية من أجل التحضري ملجتمع متشبع بقيم الحداثة ؟
ال منلك ضمن حدود موقعنا كمدرسني ملادة الفلسفة ،إال جوابا واحدا يتجسد حضوره
وإمكانه يف ما نستطيع عمله وإنجازه بيداغوجيا وديداكتيكيا من مشاريع ترتبط أساسا ب:
 تكييف مضامني ومحتويات ومعارف ومفاهيم برنامج املادة مع مكونات ومفاهيمالثقافة الحسانية ؛
 تبني طريقة ومنهجية يف التدريس منسجمة مع ما تدعو إليه التوجيهات الرسمية ؛إقدار التالميذ عىل:.إمتالك مبادئ الفكر النقدي يف مختلف أبعاده ؛
.التواصل بكل أشكاله(قراءة،كتابة،إصغاء،كالم) ؛
.إمتالك أخالق الحوار ومبادئه وأشكاله ؛
.توظيف التكنولوجيات الحديثة للحصول عىل املعلومات ومعالجتها  -إمتالك ثقافة منفتحة.

تطبيقات:

سنحاول أن نجيب عىل السؤال التايل:
هل تقوم هوية املجتمع عىل التشابه أم اإلختالف؟
وذلك بأإلنطالق من العام (نصوص فلسفية )إىل الخاص (دراسة ميدانية)
35
املقرر :يف رحاب الفلسفة
املستوى :الجذوع املشرتكة (جميع املسالك)
املجزوءة :الطبيعة والثقافة
املحور الرابع :التنوع الثقايف

النصوص:
النص األول :الحضارة اإلنسانية،وحدة وتنوع (الصفحة )104يكشف لنا الفيلسوف األملاين إرنيستكاسري( )1874-1945أن الفلسفة بإمكانها أن تحقق
وحدة اإلنسانية داخل تعدد األشكال والتعابري الثقافية ،وذلك يف بحثها عام هو مشرتك.
 النص الثاين :كيف نرتابط مع بعضنا البعض؟ (الصفحة )105يرى األنرثوبولوجي الربيطاين مايكل كاريذرس أن الروح اإلجتامعية التي متيز اإلنسان عن
الحيوان تجعل اإلنسان يخلق بإستمرار عالقات جديدة ليك يعيش ،أي أنه ينتج الثقافة
لتحقيق التعايش اإلجتامعي.

توجيه:
إن تبني طريقة ومنهجية يف تدريس مكون من مكونات الحسانية يجب أن تكون منسجمة
مع التوجيهات الرسمية ،مع إلتزامنا برشحه وتفسريه وتقدميه للتلميذ .إنها الطريقة التي
تجعل املضمون املعريف للدرس ،يتشكل كمحتوى تطبيقي إلنجاز مهارة محددة.
إن املضامني ليست هدفا يف حد ذاتها ،إنها مواد من أجل اإلستعامل يف املفهمة واألشكلة
واملحاجة والحكم واملقارنة.
 35تأليف مجموعة من املفتشني املمتازين يف التعليم الثانوي التأهييل وهم أحمد الخالدي،مصطفىكاك وعبد الغني التازي
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خطوات التطبيق :عمل جماعي :حول التنوع الثقايف باملغرب
أوال :تكوين فريقني للبحث داخل الفصل للقيام باملهام التالية:
 الفريق األول:يقوم بالبحث يف مظاهر اإلنسجام والتشابه الثقايف باملغرب ،من خالل اإلحتفاالت
والطقوس(األعياد ،حفالت الزواج )...بإجراء لقاءات /مقابالت مع مبحوثني معنيني بهذه
الطقوس ،حيث يتم تقسيم الفريق إىل مجموعتني:
+املجموعة األوىل :تبحث يف األعياد وما يرتبط بها من طقوس واحتفاالت.
+املجموعة الثانية :تبحث يف حفالت الزواج وما يرتبط به من طقوس ومامرسات.
الفريق الثاين:92

يقوم بالبحث يف مظاهر اإلختالف والتميز الثقايف باملغرب من خالل السلوك واللغة الحسانية
(العالقات اإلجتامعية ،اللهجات واللغات املتداولة )...وذلك من خالل تقسيم الفريق اىل مجموعتني:
املجموعة األوىل :تبحث يف العالقات اإلجتامعية وذلك بعد صياغة أسئلة مغلقة عىلشكل إستامرة من أجل تحديد الشبكة القرابية.
املجموعة الثانية :تهتم بتحديد الداللة املفاهيمية للمصطلحات الحسانية املتداولة.ثانيا:بعد تجميع املادة األوليةمن طرف الفريقني:
 يقوم كل فريق بتقديم عرض تحلييل لنتائج البحث ومناقشته مع املجموعات األخرىباللغة الحسانية.

نتائج:
من املنتظر أن يدرك املتعلم خصوصية الحسانية عىل أنها إقرتضت الحرف العريب من اللغة
العربية أسوة باللغة الفارسية ...إضافة إىل كون الحسانية تتقاطع مع العربية يف األلفاظ
واملعنى .كام يجب أن يدرك خصوصية الثقافة الحسانية ،وتكاملها مع باقي املكونات
الثقافية األخرى لتشكل يف النهاية وحدة ثقافية وطنية.



أهداف تربوية:

 تنشئة التلميذ وفق معايري وقيم ثقافية وطنية ،وكذا الرقي بالثقافة املحلية كجرسعبور تربوي نحو آفاق الثقافة الوطنية الشاملة ؛
 تنمية الرصيد الثقايف للمتعلم وقدرته عىل معالجة املشاكل املرتبطة مبحيطهومجتمعه ؛
 اإلهتامم باملالمح والقضايا التي متيز املجتمع الصحراوي وفق منهجية علمية ذاتموضوعية ومصداقية ؛
 تشجيع التلميذ املتواصل عىل التعامل اإليجايب مع الثقافة الشعبية واملوروث الثقايفوالحضاري ؛
 جعل التلميذ ينفتح عىل محيطه الخارجي أثناء البحث من خالل زياراته املستمرةولقاءاته املبارشة مع مختلف الفاعلني الذين لهم إملام واسع بجوانب الثقافة
الحسانية.


أهداف منهجية:

 املساهمة يف متكني التلميذ من تطبيق معارفه النظرية مبحيط املؤسسة ؛ إقدار التلميذ عىل إنتاج كتابة منظمة إنطالقا من جمع معطيات ميدانية وتصنيفهاوترتيبها والتعليق عليها ؛
 الكشف عن مدى مالءمة منهجية الكتب املدرسية ملقتضيات اإلصالح الرتبوي التي نصعليها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ؛
 -تصحيح األخطاء الشائعة يف املوروث الثقايف الحساين.
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_خالصات :36

إن إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات املدرسية يتطلب ما ييل:
 جمع وتوثيق كل مكونات الثقافة الحسانية ؛ تأليف كتب يلجأ إليها الباحثون يف الثقافة الحسانية ؛ تشجيع الباحثني املهتمني باملوروث الثقايف الحساين ؛ إنتاج كتاب مدريس جهوي ؛ البحث عن امتدادات الثقافة الحسانية يف الثقافات األخرى حتى نتمكن من جعلهاثقافة متفاعلة مع محيطها ؛
 إحداث معهد متخصص يف الثقافة الحسانية ؛إحداث مواقع إلكرتونية خاصة بالثقافة الحسانية.94

36

االتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حامية الرتاث الثقايف ،األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ،باريس.1983 ،

الببليوغرافيا
املراجع باللغة العربية:
 .1باه النعمة« ،الشعر الحساين املجال النقدي واملرجع» ،مطبعة النجاح الجديدة بالدار
البيضاء .1992
 .2إبراهيم الحسني ،الثقافة والهوية بالصحراء ،رؤية أنرتوبولوجية حول املجتمع الحساين،
الطبعة .1/2007
 .3عباس الجرياري ،مكونات الهوية الثقافية املغربية/الهوية الثقافية للمغرب-كتاب العلم/
السلسلة الجديدة العدد األول ،أشغال امللتقى األول لندوة عالل الفايس ،الرباط ،أبريل
.1987
 .4عبد الله العروي ،العرب والفكر التاريخي ،املركز الثقايف العريب ،الطبعة الثانية ،1985
الدارالبيضاء.
 .5ابراهيم الحيسن« ،الرتاث الشعبي الحساين ،العنارص واملكونات» ،املكتبة والوراقة
الوطنية مبراكش .ص.141 :
 .6الطالب بويا لعتيك ماء العينني« ،شذرات من االدب الحساين» ،مركز طارق بن زياد
للدراسات واالبحاث .1999
 .7محمد الهادي عفيفي ،الرتبية والتغري الثقايف ،القاهرة ،االنجلو املرصية ،1980 ،ط .5
 .8محمد األمني الشنقيطي ،الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط .مكتبة الوحدة العربية-الدار
البيضاء.1958 ،
 .9املختار بن حامد ،حياة موريتانيا – الحياة الثقافية .الدار العربية للكتاب/طرابلس
.1990
 .10يوسف مقلد ،شعراء موريتانيا القدماء واملحدثون ،طبعة  ،1بريوت/يناير .1962
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املقاالت باملجالت والدوريات:
 .11الثقافة الحسانية ،سلسلة ندوات ومحارضات ( )8منشورات معهد الدراسات
اإلفريقية  ،2003الرباط.
 .12محمدو بن محمدن ،املجتمع البيضاين يف القرن  ،19قراءة يف الرحالت االستكشافية
الفرنسية ،منشورات معهد الدراسات اإلفريقية ،الرباط .2001
 .13مجلة املناهل ،عدد خاص باألقاليم الجنوبية ،كتابة الدولة املكلفة بالثقافة للمملكة
املغربية.
 .14أحمد املقري ،يف اللهجة الحسانية/الوضعية اللسانية يف املغرب ومكانة الحسانية
فيها – االتحاد االشرتايك العدد  ،7071الخميس  19دجنرب .2002
 .15ابن الطالب موىس عبد العزيز ،بعض أطروحات ومرجعيات التواصل يف الشعر
الحساين -سلسلة ندوات ومحارضات ( ،)8معهد الدراسات اإلفريقية ،الرباط .2003
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 .16االتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حامية الرتاث الثقايف ،األمم
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ،باريس.1983 ،
 .17عيك شكري ،املقاربة البيثقافية يف الرتبية عىل املواطنة العاملية :واقع الحال يف الكتب
املدرسية مع تصور أويل للتفعيل البيداغوجي :مداخلة يف أشغال الدورة الثانية
للندوة الدولية حول الرتبية عىل التنوع الثقايف املنظمة من طرف كلية علوم الرتبية
يومي  21-22ماي  2008بالرباط.
 .18الراشدي سعيد ،املناهج التعليمية املغربية بني الخصوصيات الثقافية واالنفتاح عىل
الحضارات اإلنسانية ،ضمن أشغال الندوة الدولية حول الرتبية عىل التنوع الثقايف
باملغرب املنعقدة بكلية علوم الرتبية بالرباط ما بني  08و 10مايو .2007
 .19نوريس ،املوسيقى والرقص املوريتاين،ترجمة كاظم سعد الدين ،مجلة الرتاث الشعبي،
العدد  ،12بغداد .1979

املشاريع التي أنجزتها أو ساهمت يف نرشها مجموعة البحث والدراسات حول ساحل
الصحراء

اإلنتاج الرتبوي  -العلمي:
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• كتاب" :من أجل إدماج الثقافة الحسانية يف املقررات الدراسية" ()2013/2012
• كتاب "املاء والتنمية الحرضية يف املجال الصحراوي :حالة مدينة العيون الساقية الحمراء" ()2011
• مجلة الرتبية البيئية ()2011
• كتاب" :دراسات وأبحاث حول الصحراء" ()2009
• مجلة بيئتي" :اكتشاف وتربية" ()2012
• املساهمة يف كتاب :األقاليم الجنوبية :البيئة ،املجتمع ،وآفاق التنمية ()2006
• نرش مقاالت يف كتاب" :الصحراء فضاء للحضارات" ()2010
• إعداد أربعة كتب تكلفت بطباعتها وكالة تنمية األقاليم الجنوبية.
• نرش توصيات التحقيق يف الرتاث الحساين مبنشورات كلية اللغة مبراكش ()2005
• نرش عدة مقاالت علمية يف منشورات جامعية وطنية ودولية.
• إنتاج ربورتاجات تربوية :جاملية الصحراء ،املاء بالعيون بني الندرة والتلوث ،شجرة الطلح ذاكرة للصحراء.
• إنتاج دروس تربوية بوسائل بيداغوجية حديثة.
• إنتاج وثائق تربوية محلية.
• احتضان اخرتاع علمي محيل ملكافحة زحف الرمال بواسطة دهان طبيعي مشتق من النفايات ذات األصل
النبايت.
• تجهيز مكتبة األنصار بجامعة ملسيد أهل الزربية ببوجدور.
• اإلرشاف عىل تسيري مكتب معارف الصحراء بالفضاء الجمعوي بالعيون ،ودعمها بالكتب وتقارير
املجموعة.

البحوث العلمية امليدانية:
•
•
•

إنجاز بحث ميداين يف منطقة ملسيد بطانطان لحامية شجرة الطلح (.)2001
إنجاز بحث ميداين يف بساحل طانطان لتنمية املرأة القروية (نساء البحارة) بتنسيق مع خلية تنمية املرأة
بوزارة الصيد البحري (.)2002
إنجاز رحلة دراسية علمية للسواحل الصحراوية بتنسيق مع الجمعية املغربية للجيومرفلوجيا (جامعة
محمد الخامس بالرباط سنة .)2003

التكوين األكادميي:
•
•
•
•

تأطري محارضات الجامعة الشعبية باألقاليم الصحراوية برشاكة مع وزارة الشباب والرياضة.
تكوين الصحفيني الشباب من أجل البيئة.
إعداد دراسة خاصة مبرشوع كلية متعددة االختصاصات بالعيون ،واملعهد العايل للتكنولوجيا ،اقرتحته
املجموعة عىل وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل ،عىل يد األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بالعيون.
البحث عن رشكاء الحتضان التكوين العايل (املاسرت) بالعيون.

اإلرشاد والتوجيه:
•
•
•
•

إرشاد الطلبة يف البحوث الجامعية.
اقرتاح مواضيع جادة للبحث العلمي.
التشجيع عىل متابعة الدراسات العليا.
الدعم اللغوي يف الفرنسية لطلبة املعهد املتخصص يف التكنولوجيا التطبيقية وأبناء الفئات االجتامعية
املعوزة.

مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء:
ص.ب 1068 :العيون الساقية الحمراء
الربيد اإللكرتوينgrelsfar@yahoo.fr :
املوقعwww.grels.cjb.net :

