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ضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة جل تنمية تستحضر ا 
 
 من ا

 

I.حفظ الذاكرةالتاريخ و اتالنسان في موضوع اضاءقف المجلس الوطني لحقوق اامو خلفية 

عند إعداد مذكرته حول النموذج التنموي الجديد على  حرص المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وذلك  ،تر واالحتقان التي عرفتها بالدناك ثير من عناصر التوللاستحضار مجمل السياقات المؤطرة 

 .انسجاما مع منهجيته في التعاطي والتفاعل مع مختلف القضايا او معالجتها

سبا العديد عندوقد توقف المجلس في هذا اإلطار 
أ

ت االحتجاجاب المباشرة لمجموعة من من اال

ن  . إذ تبينطرف ساكنة جهات المملكة عنها من تم التعبير وما افرزته من مطالب
أ

ذات  مطالبالهذه ا

 عبر  تمظهرت وقد ،ثقافيةالجتماعية واالقتصادية واالقضايا الب وطيدة صلة
أ

متعددة شكال احتجاجية ا

 ،ة على المستويين المحلي والمركزي المتاح يةالمؤسساتالقنوات بما فيها  ،عرفتها بعض المدن والقرى 

ثارتوالتي 
أ

 . بامتيازوية        في العمق قضايا واشكاالت تنم ا

كيدبيذكر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان و
أ

اهتمامه بتعزيز وحماية جميع الحقوق تقريره على  تا

بما في ذلك الحق في التنمية  ،والثقافية والبيئية لسياسية واالقتصادية واالجتماعيةالمدنية وا

وتشبثها بحقوق ، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، مستحضرا التزام المملكة المغربية

  .اإلنسان كما هي متعارف عليها عالميا

ساسية، ، في ذات السياق،يستحضر المجلس الوطنيو
أ

قرار  منهاو بعض المرجعيات الدولية اال

 
أ
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مة وحفظه اإلنسان،
أ

، ويضع إطارا لسجالت الدولة ،وسن قانون ينص على صون التراث الوثائ قي لال

مم المتحدة لحقوق اإلنسان، مع الجهود  بما ينسجم
أ

 التي يبذلها مجلس حقوق اإلنسان ومفوضية اال

مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
أ

بخصوص  وكذا المنظمات اإلقليمية، ، (يونسكو)الومنظمة اال

  .ة في مجال الوصول إلى المعلومات وحماية السجالت وحفظها وإدارة المحفوظاتئمالمعايير القا

ما تضمنه  القيم الحقوقية المؤسسة،ب هتانسجاما مع تشب، المجلس الوطني كذلكويستحضر 

 ،مكوناتها الدستور المغربي من تنصيص بارز على ثراء الهوية المغربية في تعددها اللغوي وتنوع

كيده
أ

مة  كإحدىالروافد  على الوحدة الوطنية المتعددة وبتا
أ

 .المغربيةالثوابت الجامعة لال

همية ما استخلصه من دروس واستنتاجاتويؤكد المجلس 
أ

ل الزيارات ، الوطني على ا من خال

مع عدد من الفعاليات المشتغلة على  الذاكرة، والتداولالتي قام بها لعدد من مراكز حفظ الميدانية 

 .القضايا الثقافية واالجتماعية والبيئية

II.   التنموي الجديدضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة والنموذج ا  في العالقة بين 

بحاث والمواكبات تعددت وتنوعت 
أ

التي كانت التجارب الميدانية مختبرها  ،الدراسات واال

ساسي،
أ

التاريخ والذاكرة وجدلية التذكر التي عرفت إشكالية في مختلف البلدان والتجارب  اال

اضي من جاوز عما قد يكون طبع بعض فترات المالتومعضالت والنسيان واستحضار قضايا الصفح 

خطاء او عوائق 
أ

 ا
أ

بحاث والدراسات، تشير هذهو .و تعثراتا
أ

همية استثمار الذاكرة اال
أ

بمختلف  ،إلى ا

في صيانة المشترك وضمان تالحمه بما يتيح ، وعبر مراحلها المتعددة وتاريخيتها الملموسة، مكوناتها

فاق،
آ

سيس عدالة  فهم سياقات التطور والمسار واستشراف اال
أ

مجالية،  اجتماعيةوبما يسهم في تا

سيسية وتبني ناضج
أ

بثقة ، ما يجعل كل مكونات الوطن تنخرط بشكل بناء ومنتجوهذا  .لفلسفتها التا

ت االجتماعية والجهات في ائعبر إشراك جميع الف في كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية، ،وحماس

 .يرتهاتتسريع و

د المنظور مركبة ال تقف عند حدوهذا الفهم فإن التنمية هي عملية و المعنىهذا ضمن 

التنموي،  رسم النموذج الكافي، عنداالهتمام  إيالء بات من الالزم ثمةومن  .االقتصادي الكمي الضيق

بعاد على االقل خمسةل
أ

 :ا
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لة االقتصادية والتنموية ومعاييرها ومؤشراتها الكمية والكيفية .1
أ

كما هي متعارف عليها  المسا

دواتها تطورت بفعل تطور مفاهيم التنمية  كماالتجارب التنموية الرائدة و  في
أ

التي وضعت وا

 االنسان في قلب معادلة التنمية؛

سيسها على منظور إيجابي يثمن موقع  .2
أ

النظرة المتحكمة في المجال الوطني والحاجة إلى تا

انطالقا مما ، مستدامة يرورة تطوريةسفي  ،كلها ،ودور كل المناطق والجهات ويدمجها

ن تستفيد، تختزنه من طاقات ومؤهالت
أ

 ضافات إمن  هوما يمكن ا
أ

عبر التضامن  تغناءاإو ا

خرى في ظل سياسة إلعداد التراب
أ

 ومتوازنة؛دامجة  الوطني مع الجهات اال

ف الجهات لتثمين التنوع والغنى الثقافي والخصوصيات المحلية ومخزون الذاكرة لمخت .3

ما يوفره ذلك من تولد حوافز سيكولوجية ب والمعززة للحمته.المكونة للكيان الوطني 

بعاده المحلية   sens of belonging باالنتماء واالعتزازالشعور  توطد جماعية
أ

للمجال في ا

  ؛واإلنسانية والجهوية والوطنية

ودور مختلف  ،لمختلف المراحل المتعاقبة في التاريخ الوطني وشامل تملك ناجح وايجابي .4

بما يمنع تكاثر ثقوب  ،مالمحه الكبرى و تفاصيله االجيال والمناطق في صياغته وتشكيل

 الواسع؛والتعاقد االجتماعي سلبياتها على مسلسل التماسك والتعاضد  وانعكاسالذاكرة 

 ضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة جزءا إاعتبار  .5
أ

ساسيا ومكونا مركزيا في عملية حفظ ا

سمال وتنمية
أ

بحاث والدراسات الميدانية  ،الالماديوالرمزي  الرا
أ

وهو بمقاييس كل اال

 .في كل نموذج تنموي يتوخى التوطد واالستدامة ضروري  الرائدة

بمهام حفظ الذاكرة  التنموي وتستوجب ربط النموذج تستدعي تلكم بعض من المرتكزات التي

 .الكبيروصيانة واستثمار مخزونها التاريخي 

ساسية
أ

ن  وهي، تفيدنا هذه المرتكزات في استجالء حقيقة ا
أ

ل ا تالحم الهوية الوطنية يتم خال

إلى جانب التراث  اإلطار،في هذا  ،وتشكل المحفوظات .التاريخ في سياق تفاعل إيجابي بين مكوناتها

حداث الماضي 
أ

، فقطالوثائ قي مصادر لمعرفة الحقيقة ضمن فهم متجدد للتاريخ ال يختزل في فهم ا

بالتغيرات  التاريخية في عالقتها يرورةسستدماج الإبل يجعل منه منطلقا الستشراف المستقبل عبر 

 رتياد إل اوتسمح بفهم وتفهم طموحاته ،التي تطبع الشروط الحياتية للمجموعات البشرية
آ

رحبة  فاقا

 .والكرامة نسق الحقوقالديموقراطية وتفعيل  تمكن من إغناء الحياة
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اساسيا  وتمثل واقعهم المعيش يشكالن مدخال، الشروط الحياتية للناسن استيعاب إ

ي تشنج او إقصاء إلشراكهم
أ

ي مشروع تنموي بعيدا عن ا
أ

لذلك فإن العودة الواعية  .في إنجاح ا

بهدف إطالق الطاقات الخالقة لكل مكونات الوطن واستثمارها اإليجابي يساهم في تعزيز ، للتاريخ

 . والمواطناتع حقوق جميع المواطنين  ويضمن بشكل ناج الوحدة الوطنية وصونها

سيسا على هذه المعطيات والمتطلبات والقيم الحقوقية المرجعية
أ

فإن المجلس الوطني ، تا

همية االستراتيجية
أ

كيد على اال
أ

التاريخ وحفظ  اتللعالقة الوطيدة بين إضاء لحقوق اإلنسان يود التا

مؤكدا على القناعة الراسخة بالبعد الحاسم الذي ، ستعتمده بالدناوالنموذج التنموي الذي  الذاكرة

نسا يشكله حفظ الذاكرة ودوره في إكساب هذا النموذج مزيدا من الصالبة واالستدامة،
أ

في ذلك  مستا

بحاث الواثقة والموثقة في هذا المجال-ومستوعبا -
أ

 .للتجارب المقارنة وخالصات الدراسات واال

III.اتيتوص 

سيسا على ما سبق فإن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهو يطلع اللجنة الخاصة 
أ

 بالنموذجتا

حداث وحدة لحفظ الذاكرة
أ

جل االنكباب على النهوض بالتاريخ المغربي بكل ، التنموي على قرار ا
أ

من ا

حتجاجات ا لمناهج والمقررات التعليمية تنفيذا لتوصياته التي ختم بها تقريره عنفي اعماله إروافده و

 الحسيمة؛

ن تكون هذه الوحدة المستحدثة
أ

المجلس الوطني لحقوق  رائسةإلى جانب ، وإذ يعمل على ا

بحاث  انطالقا من استلهام المعطيات المتجددة، اإلنسان إطارا ناظما الستثمار التاريخ والذاكرة
أ

لال

 . للعلوم اإلنسانية في هذا المجال واالضاءات المتعددة الميدانية

 :يلييوصي بما 

 :المقاربةعلى مستوى 

  ضرورة االرتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة النموذج

، في إطار منهجية عمل حاضنة للطاقات الخالقة من مختلف الجهات، التنموي المنشود

فق إزاحة الكوابح ، المؤسسات الوطنية المتعددةعلى ومنفتحة 
أ

النخراط قاطرة ال المعطلةفي ا

 وبسبب ما راكمه ثقل التاريخ  ،في التنمية
أ

 .سابقةحباطات إالذاكرة من  ثرا
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 جل  اتالنموذج التنموي الجديد إلضاء ضرورة استحضار
أ

التاريخ وحفظ الذاكرة من ا

ن تتم قراءته 
أ

 منتج،استشرافي ايجابي و بشكل-او اعادة قراءته -المصالحة مع الماضي بعد ا

في ورش التنمية المستدامة على لالنخراط بما يفسح المجال لجميع المواطنين والمواطنات 

 .الجميعقاعدة عدالة مجالية واجتماعية وثقافية تشمل 

جرائي:على المستوى   اال 

 ساس قانوني تحدد مجاالت
أ

التدخل  وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة ذات ا

وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في  لتقائيةإوتضمن  واالشتغال

 .هذا المجال


