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اإلبســتمولوجية  الدراســات  معهــد  نظــم 

الحديــث  دار  مؤسســة  مــع  بشــراكة  أوروبــا   –

مؤتمــًرا  الربــاط   – القروييــن  جامعــة   – الحســنية 

دولًيــا فــي موضــوع "المــدارس الدينيــة التقليدية 

بالمغــرب العربــي وإكراهــات التحــول العولمي" 

المنصــرم.  )1 و17 مــارس  وذلــك يومــي 

وقــد عــرف المؤتمــر مشــاركة متخصصيــن مــن 

المغــرب والجزائــر وتونــس وموريتانيــا، قدمــوا أوراًقــا 

علميــة فــي أربعــة محــاور رئيســة فــي الموضــوع هــي:

التعليم الديني التقليدي: النشأة والتطور. 	 

طرائق التدريس في التعليم العتيق.	 

التعليــم الدينــي التقليــدي بيــن الخصوصيــة 	 

والتحديــث.

مظاهر اإلبداع والتجديد. 	 

افتتــح المؤتمــر يــوم )1 مــارس علــى الســاعة 

الذكــر  مــن  بينــات  بآيــات  صباحــا  العاشــرة 

وزيــر  معالــي  مــن  كّل  كلمــة  تلتهــا  الحكيــم، 

األســتاذ  اإلســامية  والشــؤون  األوقــاف 

مديــر  والســيد  التوفيــق،  أحمــد  الدكتــور 

األســتاذ  الحســنية  الحديــث  دار  مؤسســة 

المديــر  والســيد  الخمليشــي،  أحمــد  الدكتــور 

اإلبســتمولوجية  الدراســات  لمعهــد  العــام 

المرابطــي. بــدي  الدكتــور  األســتاذ 

م معالــي الوزيــر ورقــة تأطيريــة عــن   وقــد قــدَّ

ا  ومســاًر نشــأة  بالمغــرب  العتيــق  التعليــم 

تعليمًيــا  نظاًمــا  كان  أنــه  فيهــا  ــن  بيَّ ومــآًلا، 

فــي  األدوار  تكاملــت  ومتماســًكا،  متكامــًلا 

إنشــائه ورعايتــه بيــن مبــادرات إحســانية فرديــة 

وجماعيــة، وإنشــاءات ُملوكيــة، واســتفاد منــه 

وأكــد  الســواء.  علــى  والفقــراء  األغنيــاء  أبنــاء 

العشــرين ســنة  خــال  المملكــة  حــرص  علــى 

الماضيــة، علــى تأهيــل التعليــم العتيــق مــن عدة 

جوانــب، الســيما مــن خــال التأطيــر القانونــي، 

وإدخــال  المؤسســات،  عــدد  مــن  والرفــع 

آليــات حديثــة للتســيير وتقديــم الدعــم المــادي 

التــي  المزايــا  وعــدد  التعليميــة.  للمؤسســات 

يوفرهــا نظــام التعليــم العتيــق للطالــب؛ مزايــا 

علميــة تتمثــل فــي العلــوم التــي يتلقاهــا، ومزايــا 

تؤهلــه لاندمــاج فــي ســوق الشــغل. وانتهــى 

تأهيــل  إلــى  متوجهــة  العمــل  أن آفــاق  إلــى 

ــي  ــل القانون ــب التعدي ــم العتيــق مــن جان التعلي

مــن خــال إيجــاد إطــار قانونــي لتأهيــل الكتاتيــب 

مســتوى  إلــى  بهــا  الرقــي  أجــل  مــن  القرآنيــة 

تكــون فيــه جــزءا شــبه طبيعــي مــن منظومــة 

تعلــق  ســواء  الوطنــي  الصعيــد  علــى  التربيــة 

القطــاع. بالعامليــن فــي هــذا  أم  بالطلبــة  األمــر 

الحديــث  دار  مديــر  الســيد  كلمــة  عنيــت  وقــد 

يحظــى  التــي  القصــوى  باألهميــة  الحســنية 

التــي  العلميــة  والقيمــة  العتيــق،  التعليــم  بهــا 

يكتســيها بالنظــر إلــى أن حفــظ القــرآن الكريــم 

واإللمــام بالقــراءات القرآنيــة المتواتــرة وإتقانهــا 

يتطلــب وقتــا طويــا وجهــدا شــاقا. كمــا أشــار د. 

أحمــد الخمليشــي إلــى الصعوبــات التــي يواجهها 

طلبــة التعليــم العتيــق فــي إيجــاد منصــب عمــل 

داعيــا  ومؤهاتهــم،  تكوينهــم  مــع  يتناســب 

الفئــة  هــذه  لمواكبــة  ســبل  فــي  التفكيــر  إلــى 

وإدماجهــا  القرآنــي  المــوروث  علــى  المحافظــة 
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فــي الحيــاة المهنيــة. ودعــا العلمــاء والفقهــاء 

التعليــم  لجعــل  وســعهم  فــي  مــا  بــذل  إلــى 

الدينيــة والعقديــة  الناحيــة  العتيــق مفيــًدا مــن 

العمليــة. الحيــاة  ناحيــة ممارســة  ومــن 

بــدي المرابطــي فــي كلمتــه أن تجربــة  أكــد د. 

المغــرب  فــي  التقليديــة  الدينيــة  المــدارس 

العربــي عموًمــا، وفــي المغــرب بشــكل خــاص، 

تحظــى باهتمــام كبيــر مــن ِقبــل الباحثيــن. وأبــرز 

أن بعــض المؤسســات التعليميــة المغاربيــة 

التفاعــل  مــن  متزايــًدا  مســتوى  عرفــت 

اإلنســانية  والعلــوم  الدينيــة  العلــوم  بيــن 

واالجتماعيــة وإن بنســب وعاقــات مؤسســية 

ومــن  آخــر  إلــى  بلــد  مــن  تختلــف  وأكاديميــة 

إلــى  ا  مشــيًر أخــرى،  إلــى  جامعيــة  مؤسســة 

التكويــن  عــن  الباحثيــن  مــن  العديــد  قبلــة  أن 

فــي مجــال العلــوم الدينيــة )مــن بلــدان آســيا 

وإفريقيــا وغيرهمــا( تحولــت، بشــكل الفت، من 

الوجهــة التقليديــة بمصــر والشــرق األوســط 

العربــي. وأبــرز أن هنــاك  المغــرب  بلــدان  إلــى 

عــدًدا كبيــًرا مــن اآلليــات المعرفيــة والمنهجيــة 

التــي تحتــاج إلــى مراجعــة جديــة، وخلــص إلــى أن 

ــق  أشــغال هــذا المؤتمــر ستســاهم فــي تحقي

تجــارب  اســتقراء  خــال  مــن  الغايــة،  هــذه 

المغاربيــة. البلــدان  فــي  الدينــي  التعليــم 

علــى  الضــوء  إلقــاء  إلــى  المؤتمــر  هــذا  وســعى 

المؤسســات التعليميــة الدينيــة فــي بلــدان المغرب 

ــي باعتبارهــا مرتكــًزا رئيًســا لمجتمعــات هــذه  العرب

البلــدان، وإلــى بيــان أحوالهــا، وتمييــز نقــط االشــتراك 

واالفتــراق بينهــا، وتفاعلهــا مــع إكراهــات العولمــة 

التــي تفــرض نفســها قــوًة جارفــة وضاغطــة، كمــا 

كان مــن أهــداف هــذا اللقــاء دراســة آفــاق التجديــد 

واالنفتــاح علــى مناهــج العصــر ومعارفــه، وتقديــم 

رؤى جديــدة تقــارب الموضــوع. 

وفيمــا يأتــي تلخيــص ألهــم مــا جــاء فــي األوراق 

المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر؛ 

ناقشــت ورقــة الدكتــور محمــد عبد الحــي، عميــد 

بـ"المحظــرة:  الموســومة  بدبــي،  الوصــل  كليــة 

التعليــم  نظــام  والمــآالت"  والتطــور  النشــأة 

فــي شــمال غــرب إفريقيــا، فيمــا بيــن )2هـــ/)7م- 

)1هـــ/19م(: مــا هــو وكيــف كان ومــا مصيــره؟  وهــو 

"المحضــرة"،  ا  مجــاًز العنــوان  عليــه  أطلــق  مــا 

فالمحضــرة اســم أطلــق علــى أكثر مــن صيغة من 

صيغــه، فــي أوقــات مختلفــة ومناطــق مختلفــة 

مصطلًحــا  وظــل  العربــي  المغــرب  بلــدان  مــن 

خاًصــا بتعليــم الثقافــة العربيــة اإلســامية فــي 

هــذه المنطقــة. لذلــك فمحــور القــول فــي هــذه 

الورقــة هــو نشــأة التعليــم العربــي اإلســامي فــي 

هــذه المنطقــة وتطــوره فيهــا، ثــم استشــراف 

الحديــث  التعليــم  نظــام  ظهــر  مــا  بعــد  مآالتــه 

اليوميــة  المجتمــع  بحاجــات  ارتباطــا  األكثــر 

العمــل. وبســوق  اإلنتاجــي  وبالنظــام 

ورام الدكتور محمد بن الطيب، أســتاذ التعليم 

واإلنســانيات  والفنــون  اآلداب  بكليــة  العالــي 

"التعليــم  بحثــه  خــال  مــن  منوبــة،   بجامعــة 

النشــأة  الزيتونــة:  جامــع  فــي  التقليــدي 

والتطــور" تقديــم دراســة تْرُصــد وجــوه التقليــد 

جهــة،  مــن  الزيتونــي  التعليــم  فــي  المتوارثــة 

ــد واإلصــاح مــن جهــة  وتلتقــط مامــح الّتجدي
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أخــرى، بهــدف الوقــوف علــى أســباب التقليــد 

التعليــم  خصائــص  وعلــى  التجديــد،  ودواعــي 

لــدى  الّتجديدّيــة  الّذهنّيــة  وممّيــزات  الزيتونــي 

اإلصاحيــة  المقاربــة  وخصوصيــات  علمائــه، 

التعليمّيــة  المؤّسســة  لهــذه  أردوهــا  التــي 

برامجــه  فــي  التطويــر  ومعالــم  العريقــة، 

طرائقــه  فــي  التجديــد  ومامــح  ومناهجــه 

ُرّواد اإلصــاح فيــه. أبــرز  لــدى  وُنُظمــه وأســاليبه 

أســتاذ  بيشــي،  عبد الحليــم  الدكتــور  عــرض  وقــد 

التعليــم العالــي بجامعــة قطــر، فــي ورقــة بعنــوان 

الجزائــر:  فــي  التعليميــة  والمــدارس  "الزوايــا 

الجزائريــة،  الزوايــا  لنشــأة  والمــآل"  المســار 

وأدوارهــا التعليميــة ومناهجهــا البيداغوجيــة، وعــّرف 

بأنواعهــا وأشــكالها، ومميــزات الــدرس التعليمــي 

تلــك  مــن  نمــاذج  بعــرض  وذلــك  وتحدياتــه،  فيهــا 

الزوايــا الفاعلــة. إضافــة إلــى التعــرف علــى مســارات 

التواصــل بينهــا وبيــن رصيفاتهــا وشــقيقاتها فــي 

أقطــار الغــرب اإلســامي كلــه. كمــا حــاول الباحــث 

اقتــراح البدائــل التــي تبقــي رســالة الزوايــا قائمــة فــي 

خضــم التحــوالت العولميــة، مــع العــرض لتجــارب 

الجزائــر فــي تطويــر التعليــم التقليــدي، وتقييــم تلــك 

التجــارب ســلًبا أو إيجاًبــا. 

الدكتــور  ورقــة  جــاءت  الثانــي،  المحــور  وضمــن 

العالــي  التعليــم  أســتاذ  الرشــدي،  عبــد هللا 

الموســومة  الحســنية،  الحديــث  دار  بمؤسســة 

بـ"الــدرس اللغــوي بمؤسســات التعليــم العتيــق 

المعرفيــة  الخصوصيــة  ســؤال  بيــن  بالمغــرب 

تناولــت  التــي  التحديــث"  وســؤال  والبيداغوجيــة 

ماهيــة التعليــم العتيــق، وِقــدم منظومتــه وأصالتها 

واهتمــام الســاطين المغاربــة بهــا وبتأهيلهــا. كمــا 

قدمــت تصــوًرا عامــا حــول مركزيــة الــدرس اللغــوي 

فــي برامــج هــذا النمــط مــن التدريــس قديًمــا، مركــزة 

باألســاس علــى خصائصــه المعرفيــة والبيداغوجيــة 

قبــل تأهيــل المنظومــة وبعدهــا. 

جزائــري  باحــث  قــزان،  زهيــر  الدكتــور  قــدم  كمــا 

ــة بمصــر، ورقــة –عــن بعــد- بعنــوان  بمؤسســة طاب

"مناهــج التعليــم فــي الزوايا الجزائريــة"، وقد اهتم 

فــي ورقتــه بالتعريــف بالزوايــا وتاريخهــا وأنواعهــا،  

والتعريــف بمقومــات المنهــج التعليمــي فــي الزوايــا 

الزوايــا  فــي  التعليــم  خصائــص  وبيــان  الجزائريــة، 

ومميزاتــه والصعوبــات التــي يواجههــا، والبحــث عــن 

المنهــج الفكــري واألســس التــي قــام عليهــا ومــدى 

قدرتــه علــى مواجهــة  التطــورات الحديثــة.

فائــز،  عــادل  الدكتــور  قــدم  الســياق نفســه،  وفــي 

–أكاديــر،  زهــر  ابــن  بجامعــة  العالــي  التعليــم  أســتاذ 

بحًثــا فــي موضــوع "طرائــق التدريــس فــي التعليــم 

المغربــي العتيــق"، وصــف فيــه مســالك هــذا التعليــم، 

والتعلمــات  القــرآن  تحفيــظ  طرائــق  بتفصيــل  بــدًءا 

األوليــة التــي يتلقاهــا الطفــل فــي الكتاتيــب القرآنيــة، 

التعليــم  فــي  العلــوم  تدريــس  طرائــق  بذكــر  ا  ومــروًر

العتيــق وخاصــة منهــا القــراءات وعلــوم العربيــة، ثــم 

خصــص مبحًثــا لركــن متيــن مــن أركان هــذه المنظومــة 

وهــو مــا يتعلــق بجانــب القيــم. وختــم الباحــث ورقتــه 

ببيــان بعــض جوانــب القصــور فــي طرائــق هــذا التعليــم، 

الــوزارة الوصيــة فــي تداركــه. ومجهــودات 

التعليــم  أســتاذ  الخطيــب،  عزيــز  الدكتــور  وأبــرز 

العالــي بمؤسســة دار الحديــث الحســنية، فــي بحثــه 
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المغاربــة  عنــد  التدريــس  بـ"مناهــج  الموســوم 

فــي التعليــم العتيــق" جهــود علمــاء المغــرب فــي 

التدريــس والتأليــف التــي مثلــت مؤسســات التعليــم 

العتيــق أهــم تجلياتهــا. وتمثلــت هــذه الجهــود فــي 

تكويــن  هــي  التعلــم  عمليــة  فــي  أساســية  عناصــر 

الشــيخ العالــم المــدرس، ومنهــج الــدرس، وتفاعــل 

الطــاب، ووقــت الــدرس ومكانــه، والمقــرر المــدّرس. 

وعــّدد  العناصــر  هــذه  فــي  الباحــث  فصــل  وقــد 

خصائصهــا وبّيــن آثــار تضافــر هــذه العناصــر مــن خال 

العتيــق  للتعليــم  لمؤسســات  حيــة  نمــاذج  تقديــم 

ــى ضــرورة  ــخ. ودعــا البحــث إل ــر التاري فــي المغــرب عب

االســتمرار فــي بــذل الجهــد لتحديــد رؤيــة منظومــة 

العتيــق ورســالتها وأهدافهــا ومخرجاتهــا. التعليــم 

بورقــة  األول  اليــوم  جلســات  اختتمــت  وقــد 

ــدة، فــي  ــوي بالجدي ــور أحمــد أبيجــو، مفتــش ترب للدكت

العتيــق  بالتعليــم  التدريــس  "مناهــج  موضــوع 

مناهــج  فيهــا  وصــف  العولميــة"،  والتحــوالت 

العتيــق  بالتعليــم  العربيــة  اللغــة  علــوم  تدريــس 

وفــق النظــام القديــم، مــن خــال بيــان المــواد التــي 

تــم اعتمــاد تدريســها بالتعليــم العتيــق، مــع وصــف 

الطريقــة التــي تــدرس بهــا فــي ظــل الصيغــة القديمــة 

للتعليــم العتيــق. كمــا رصــد البحــث ســمات التجديــد 

فــي منهجيــة تدريــس مــواد اللغــة العربيــة بالتعليــم 

العتيــق، مــع اســتحضار األســباب والســياق الداعــي 

إلــى هــذا التحديــث، مــع مقارنــة حــال تدريــس علــوم 

وضعيــه  فــي  العتيــق  بالتعليــم  العربيــة  اللغــة 

القديــم والحديــث، مــن خــال تحديــد حجــم التغييــرات 

الحاصلــة فــي هــذا المنهــج التعليمــي، مــع بيــان نتائــج 

إيجاًبــا وســلًبا. التحديــث  هــذا 

افتتحــت أعمــال اليــوم الثانــي مــن المؤتمــر ُقرابــة 

الســاعة التاســعة والنصــف صباًحــا بورقــة للدكتور عمار 

بنحمــودة، باحــث فــي كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية 

التعليــم  تجديــد  "أزمــة  موضــوع  فــي  بصفاقــس، 

الدينــي فــي الكتاتيــب والمــدارس القرآنّيــة بتونــس" 

ضمــن المحــور الثالــث، اســتقرا فيهــا صاحبهــا تطــّور 

ــة  ــه ووظائفــه العلمي ــي وفضاءات ــم الدين ــق التعلي طرائ

المراحــل  هــذه  وقســم  والسياســية،  واالجتماعيــة 

تاريخًيــا وبّيــن تنــوع األدوار التــي قــام بهــا منــذ ظهــوره 

مــروًرا بمرحلــة االســتعمار ومــا بعــد االســتقال، كمــا 

هــذه  خــال  واجههــا  التــي  األزمــة  أنــواع  اســتخلص 

الفتــرة الزمنيــة وأســبابها وتجلياتهــا، ثــم ختــم بمحاولــة 

التجديــد  آفــاق  خــال  مــن  المســتقبل  استشــراف 

ــي تطرحهــا العولمــة. ــات الت ــه فــي ظــل التحدي ومجاالت

وتــا هــذا البحــث بحــث آخــر للدكتــور عبد القــادر 

العليــا  بالمدرســة  العالــي  التعليــم  أســتاذ  بقشــى، 

العتيــق  "التعليــم  بعنــوان  بالربــاط،  لألســاتذة 

ورهــان  الخصوصيــة  ســؤال  بيــن  بالمغــرب 

تحديــث  فــي  المغربــي  للنمــوذج  عــرض  التحديــث" 

ِف،  التعليــم العتيــق، وتحصينــه من كل أشــكاِل التطرُّ

مــع الحــرص علــى االســتفادة مــن ُمكتســباتِه، فــي 

نــوٍع مــن التفاعــل اإليجابــي مــع التحــوالت الرقميــة 

الُمســتجدة،  والسياســية  واالجتماعيــة  والقيميــة 

تحديــث  رهــان  تحقيــِق  إلــى  الســعِي  مــع  بالتــوازي 

المحافظــِة  إكــراِه  ظــل  فــي  العتيــِق  التعليــم 

والعلميــة  والتاريخيــة  الدينيــة  خصوصياتــِه  علــى 

المغربــي  النَّمــوذج  أكســَب  مــا  والبيداغوجيــة 

طابًعــا خاًصــا لخصوصيــِة االســتراتيجية الُمندمجــة 

عموًمــا. الدينــي  الشــأن  تأهيــل  فــي  المعتمــدِة 
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المهــدي  للدكتــور  بورقــة  الجلســة  هــذه  وختمــت 

الســعيدي، أســتاذ التعليــم العالــي بجامعــة ابــن زهــر 

"المــدارس  موضــوع  فــي  بعــد  عــن  قدمهــا  –أكاديــر، 

النخبــة  اســتمرار  ومعضلــة  بالمغــرب  العتيقــة 

ــن فيهــا أن مهمــة  العالمــة، حالــة منطقــة ســوس"، بيَّ

مؤسســات التعليــم العتيــق األساســية كانــت الحفــاظ 

علــى النخبــة العالمــة، ودوام إمدادهــا باألجيــال الجديــدة 

حتــى تواصــل مهمتهــا فــي رعايــة التديــن وتســديده لمــا 

فيــه خيــر الفــرد والمجتمــع، غيــر أن هــذه المــدارس مــا 

ــث أن زوحمــت فــي وظائفهــا،  فتئــت فــي العصــر الحدي

أو  االســتعمار  عهــد  فــي  والقهــر  بالمنــع  ســواء 

تكويــن  صــار  فقــد  االســتقال،  عهــد  فــي  المضاهــاة 

المنظــم  الرســمي  بالتعليــم  منوًطــا  العالمــة  النخــب 

علــى النمــط الغربــي، فــي كثيــر مــن مقرراتــه ومناهجــه 

ليقتصــر  العتيقــة  المــدارس  فانكمشــت  وأســاليبه، 

المغربيــة  الجامعيــة  المؤسســات  مــد  علــى  عملهــا 

قلــة  وهــم  ومتفوقوهــم  نبغاؤهــم  ويتمكــن  بالطلبــة، 

الرســمية  العالمــة  النخبــة  إلــى  االنتمــاء  مــن  قليلــة 

ــراد لهــا أن تقــوم بتدبيــر شــؤون الديــن،  ــرة، التــي ي المؤث

األقاليــم. بمختلــف  العلميــة  المجالــس  خــال  مــن 

وضمــن المحــور الرابــع، قــدم الدكتــور عبد الحميــد 

دار  بمؤسســة  العالــي  التعليــم  أســتاذ  عشــاق، 

الحديــث الحســنية، ورقــة علميــة فــي موضــوع "معالــم 

منهجيــة كليــة إلصــاح التعليــم الدينــي النهائــي" 

مــن شــأنها  أفــكار منهجيــة  فيهــا مقترحــات  بســط 

أن تســهم فــي تجــاوز المشــاكل التــي مــا زالــت تعيــق 

ــة مــن  ــى مخرجــات رصين ــم بمــا يفضــي إل جــودة التعلي

اإلدماجــي  المدخــل  أهمهــا  متعــددة  مداخــل  خــال 

بدمــج التعليــم الدينــي فــي المنظومــة التربوية الوطنية 

الدينيــة  القيــم  بجعــل  القيمــي  والمدخــل  للمجتمــع، 

والحضاريــة اإلســامية ُلحمــة المناهــج عبــر مختلــف 

مكوناتهــا ومراحلهــا، والمدخــل الوظيفــي مــن خــال 

واالقتصاديــة  الحضاريــة  التنمويــة  الوظائــف  تحديــد 

المجتمــع.  فــي  بهــا  يســهم  قــد  التــي  واالجتماعيــة 

وقــد فصــل فــي هــذه المداخــل وقــدم أسســا ومعالــم 

التعليــم العتيــق.  هــة إلصــاح منظومــة  موجِّ

"التجديــد  بـــ  المعنونــة  الورقــة  موضــوع  انطلــق 

الواقــع  بالمغــرب،  الدينــي  التعليــم  فــي  التربــوي 

والمأمــول"، التــي قدمهــا الدكتــور عمــر آيــت أوعمــرو، 

مفتــش تربــوي بمكنــاس،  مــن ســؤال التشــخيص الدائــر 

التاريخيــة  ســيرورته  فــي  العتيــق  التعليــم  واقــع  حــول 

فــي المغــرب، حيــث تتبــع مظاهــر التجديــد فــي النمــوذج 

المغربــي للتعليــم العتيــق،  مــع الوقــوف عنــد ســياق 

المفترضــة.  األزمــة  ومظاهــر  العتيــق،  التعليــم  تجديــد 

كمــا أبــرزت الورقــة مامــح التجديــد التربــوي فــي التعليــم 

العتيــق علــى مســتوى الوثائــق المنظمــة لــه، ومدى تجلي 

المقاربــة التجديديــة التــي تجيــب عــن تســاؤالت األزمــة 

مــع  الباحــث  ووقــف  والتخطيــط.  التقنيــن  مرحلــة  فــي 

الممارســة التقويميــة فــي التعليــم العتيــق؛ ليخلــص إلــى 

نتائــج التجديــد التربــوي الحاصلــة فــي الرهــان المعقــود 

علــى التعليــم العتيــق، وكــذا النتائــج الحاصلــة لخريجــي 

التعليــم العتيــق بالمغــرب بيــن الواقــع والمتوقع؛ ســواء 

تعلــق األمــر بالنتائــج علــى صعيــد التحصيــل المعرفــي، أو 

ــر اإلنتاجــي لهــذه  فــي جانــب االندمــاج االجتماعــي، والتأثي

الفئــة مــن المتخرجيــن.

الدكتــور  قدمــه  بحــٌث  الورقــة  هــذه  وتلــى 

العالــي  التعليــم  أســتاذ  حرمــة،  ولــد  عبد الســام 

مقــررات  "تطويــر  بعنــوان  نواكشــوط،  بجامعــة 
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وجنــوب  الصحــراء  فــي  األهلــي  التعليــم 

الصحــراء"، أجــاب فيــه عــن إشــكالية كيفيــة فــك 

عزلــة التعليــم األهلــي عــن اإلصاحــات علــى مســتوى 

وجنــوب  الصحــراء  فــي  والتعليــم  التربيــة  قطــاع 

الصحــراء، حيــث قــدم نبــذة عــن التعليــم األهلــي فــي 

لمقتضيــات  وعــرض  الجغرافيــة،  المنطقــة  هــذه 

وآليــات تجديــد مقرراتــه مــن خــال مراجعــة المناهــج 

ومســاعدة الخريجيــن علــى القيــام بدورهــم فــي نشــر 

لتطويــر  مامــح  ووضــع  الصحيــح،  الدينــي  الوعــي 

مــن  الخريجيــن  وإعانــة  الشــرعي،  الــدرس  محــاور 

خــال التدخــل علــى المســتوى المــادي والمعنــوي 

بيــن  يوائــم  تربــوي  نظــام  لضمــان  والمؤسســي 

ــا إلــى هللا  طلــب العلــم الشــرعي لذاتــه تعبــًدا وتقرًب

وبيــن االســتعانة بــه فــي وســيلة العيــش الكريــم 

المجتمــع. داخــل  التنميــة  فــي  وتوظيفــه 

الدكتــور  قــرأ  للمؤتمــر  الختاميــة  الجلســة  فــي 

محمــد ناصيــري، أســتاذ التعليــم العالــي بمؤسســة دار 

الحديــث الحســنية، البيــان الختامــي الــذي لخــص فيــه 

ــه األوراق المشــاركة فــي هــذا اللقــاء  أهــم مــا جــاءت ب

العلمــي، وضّمــن فيــه التوصيــات المجملــة فــي: 

تمكــن . ) مندمجــة  اســتراتيجية  خطــة  إعــداد 

التحــوالت  مواكبــة  مــن  التقليــدي  التعليــم 

التــي يتطلبهــا تطــور  المعرفيــة والمهاريــة 

وتؤهلــه  المنافســة،  والكفايــات  المعــارف 

لاندمــاج فــي الــدورة اإلنتاجيــة، وُتْقــِدُره علــى 

بقــاءه. تهــّدد  التــي  الكبــرى  التحديــات  مواجهــة 

 إســناد مهمــة اإلشــراف علــى مؤسســات . )

التعليــم العتيــق إلــى َمــن خبــر هــذا التعليــم 

الثوابــت  علــى  المؤتَمنيــن  مــن  ومارســه، 

وفــق  والوطنيــة  والمذهبيــة  الروحيــة 

المغاربيــة. األقطــار  مــن  قطــر  كل  خصوصيــة 

إعــادة االعتبــار للغــة العربيــة باعتبارهــا وســيلة . 3

التدريــس، وتجديــد النظــر فــي طرائــق تدريســها. 

العلميــة . 4 المضاميــن  بيــن  التــوازن  تحقيــق 

بإعــادة  لهــا.  المخصــص  الزمنــي  والوعــاء 

والمقــررات. المــواد  هيكلــة 

التعليــم . 5 بيــن  الجســور  مــد  علــى  العمــل 

يحقــق  بمــا  العصــري  والتعليــم  العتيــق 

ــة المختلفــة  التكامــل بيــن األنمــاط التعليمي

بعــض. مــن  بعضهــا  واســتفادة 

العمــل علــى إدمــاج خريجــي التعليــم العتيــق . 1

فــي ســوق الشــغل وتأهيلهــم لذلــك.

ــة بالقّيميــن علــى التعليــم . 7 ــد مــن العناي المزي

وإدارييــن  ومشــرفين  أســاتذة  العتيــق 

لوســائل  وتطويــرًا  ألوضاعهــم  تحســينا 

عملهــم، بمــا يحقــق مقاصــد هــذا التعليــم 

واالجتماعيــة.  والتربويــة  العلميــة 

الزفزوفــي، أســتاذ  الدكتــور بوشــتى  قــرأ  كمــا 

الحديــث  دار  بمؤسســة  العالــي  التعليــم 

الحســنية، البرقيــة المرفوعــة إلــى جالــة الملك 

المناســبة.  بهــذه  هللا  نصــره  الســادس  محمــد 

واختتمــت أعمــال هــذا المؤتمــر بقــراءات شــعرية، 

كمــا كانــت الجلســة الختاميــة مناســبة لتكريــم شــيوخ 

التعليــم العتيــق بالمغــرب؛ حيــث تــم تكريــم خمــس 

وعشــرين شــيخا مــن مختلــف أنحــاء المملكــة.
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