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 ندوة علم�ة في موضوع
 

 : المجتمع المغر�ي بين الثوابت والمتغيرات 
 تحاليل ورؤى 

 
 أرض�ة الندوة

 
مــا شــروط إنتاجهــا،  ؟ ؟ مــا طب�عتهــا  مــا التحــوالت التــي عرفهــا المجتمــع المغر�ــي

أم  المعنـىمـر فعـال بتحـوالت عم�قـة المبنـى و هـل يتعلـق األ؟  متسـارعةالتغيرات �الاتصاال 
و�عيـد  �كرس نفـس البنـى مام كون مجرد تغير في ظل االستمرار�ةأن األمر ال �عدو أن �

 الثابـت وفـي مقابـل ذلـك كلـه  مـاذا عـن �صـ�غ مختلفـة فـي الدرجـة ال فـي النـوع ؟ إنتاجهـا
ما عالقة منطق التحول المجتمعي؟ و ضدا على  قوته الرمز�ينه و الذي حافظ على حضور 

 اإلقل�م�ة والعالم�ة؟ذه التحوالت �الس�اقات المحل�ة و مجمل ه
ات التســـاؤل مـــن أجـــل فهـــم طب�عـــة ن المغر�ـــي يـــدفع إلـــى شـــحذ كـــل إمكانـــإن الـــراه

ت، والتي تحسم الحال والمآل، التصورات التي تعصف �الق�م و العالقات والرموز و التحوال
فـالراهن المغر�ـي يـتم توصـ�فه . التوافقـاتمختلـف التـوترات والتسـو�ات و غة تؤثر في صـ�او 

فـي  ، أو �شـار إل�ـهخر �أنـه مغـرب المرحلـة االنتقال�ـةحينا �أنه في مفترق الطرق، وحينا آ
االحتقــان، وهــذا مــا �طــرح إشــكاال جوهر�ــا علــى مســتوى قــراءات أخــرى �مغــرب الهشاشــة و 

 .عم�مالنمذجة التي تقطع مع االختزال أو الت
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، و فثمة تحوالت عديدة عرفها المجتمع المغر�ي منـذ القـرن التاسـع عشـر إلـى اليـوم

جال�ــــة والس�اســــ�ة واالقتصــــاد�ة المالد�موغراف�ــــة و   هــــي تحــــوالت جوهر�ــــة مســــت البن�ــــات
األســـس الرمز�ـــة التـــي يـــدبر لتصـــورات و االجتماع�ـــة، كمـــا همـــت نســـق القـــ�م و اوالثقاف�ـــة و 
البـوادي المغر��ـة كانـت األكثـر الواقـع أن المـدن و و . تفـاعالتهمعالقـاتهم و األفراد بواسطتها 

ره مـــن الرجـــات، �ســـبب مــا تثيـــتتخـــذ أح�انــا طـــا�ع الهــزات و   تعرضــا لهـــذه التحــوالت التـــي
إال أنـه . ات الرمز�ـة والماد�ـة�اقي الخير الق�م و إشكاالت على مستوى إنتاج وتوز�ع السلط و 

ــالرغم مــن هــذه و  علــى اســتمرار�تها خطا�ــات تحــافظ ات، فثمــة ممارســات و الهــز /التحــوالت�
، فــــالتحول االجتمــــاعي مغر��ــــا ال �عنــــي القط�عــــة التامــــة، بــــل إنــــه �ضــــمر ٕاعــــادةا و إنتاجــــ

 .االتصال ال االنفصال
المـــح التحـــول التـــي عرفهـــا المجـــال مـــن المؤكـــد أنـــه مـــن الصـــعب جـــدا تت�ـــع كـــل م

ون هـذه النـدوة مـدخال لحصــر سـتكعل�ـه و . فـي ظـل شـرط زمنـي معـين أو مفتـوحاإلنسـان و 
ل�س كل، التحوالت التي عرفها المجتمع المغر�ي خالل سـنوات مـا �عـد االسـتقالل، أهم، و 

استشــراف التجــاوز، فــال �مكــن التحــوالت ضــرور�ة مــن أجــل الفهــم و  فالمرافقــة العلم�ــة لهــذه
جســـــوس فـــــي مقار�تـــــه  هـــــو مـــــا كـــــان يلـــــح عل�ـــــه الفقيـــــد دمحمالمـــــآل بـــــدون فهـــــم الحـــــال، و 

 .السوسيولوج�ة العلم�ة الرصينة
ـــي  ـــي عرفهـــا المجتمـــع المغر� ـــة الت ـــد إن التحـــوالت االجتماع� ـــي اتجـــاه توكي تســـير ف

كــذا ، و أو إعــادة تشـكيلها وٕانتاجهــا العالقـات اإلنتاج�ــة الجماع�ـة كثيـر مــن فرضـ�ة  انــدثار
تســلم صــر�ة ال عو  جماع�ــة أو التقليد�ــة لصــالح خ�ــارات فرد�ــة تراجــع مفاعيــل المؤسســات

سـير تجديد، تتعـا�ش ف�ـه سـجالت متعـددة و إنتاج نمط عالئقي توجيهه بمن تأثير التقليد و 
ت ذلك أن تفك�ك النظام التقليدي لم يتأ.تقليد�ة تمثالتف�ه مؤسسات عصر�ة �ممارسات و 
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نـاك ال �مكن التأكد كل�ة من إمكان القضاء عل�ـه، فـدائما ه�سهولة في البوادي المغر��ة، و 
المجتمـع العصـري دائما هنـاك تـأثيرات قو�ـة للتقليـد فـي بنـاء ، و ف�ة نحو الفائتتسر�ات ثقا

 .الحداثي الد�مقراطي المتطور
 كل هذه العوامل ستجعل مفاعيل المؤسسـات التقليد�ـة تتـوارى، دون أن ترحـل كل�ـا،

ـــدو عصـــر�ة ومؤسســـات�ة، و  ـــت تـــدبر لصـــالح مؤسســـات أخـــرى تب ـــدورها �عالقـــات ٕان كان ب
تقليد�ة، لهذا كله، كان من الطب�عي أن �كون االنتقـال الممكـن هـو مـن القبيلـة ممارسات و 

قـــ�م دالـــة دها فـــي بن�ـــة تصـــورات و إلـــى القبل�ـــة، �شـــكل ال �عنـــي مـــوت القبيلـــة، ولكـــن تجـــد
 ...الخ مؤثرةو 

إن التحـــوالت التـــي عرفهـــا المجتمـــع المغر�ـــي علـــى أكثـــر مـــن صـــعيد، و ذلـــك فـــي 
القـ�م، فضـال عـن المادي والرمزي والعالقات والتصـورات و  لبن�ات ووسائل اإلنتاجمستوى ا

مـرورا �االنتقـال مـن ضـع المخـزن إلـى الدولـة و المؤجلـة، بـدءا مـن و  االنتقاالت الممكنـة أو
فكـــل هـــذه التحـــوالت هـــي نتـــاج . القبيلــة إلـــى القبل�ـــة، إلـــى واقـــع العصـــرنة فـــي ظـــل التقليـــد

هـــي و . ذلـــك فـــي زمـــن االســـتقاللومـــا تـــال مســـتمر لمـــا عرفـــه المغـــرب خـــالل االســـتعمار 
االســتمرار�ة، و تعلــن االمتــداد و تحــوالت ال تلــوح �طعــم القط�عــة مــع الفائــت، إنهــا تضــمر 

معـه كـل  أخـرى الحقـة، �الشـكل الـذي تضـ�عي تتراوح دوما بين سـجالت فائتـة وراهنـة و فه
، فــنحن ال نعــي فــي كثيــر مــن األح�ــان، هــل ونمذجتــه الواقــع محاولــة للحســم فــي ترتيــب 

تعــا�ش الم تقليد�ـة؟ وذلـك �ســبب التـداخل و يتعلـق األمـر �ممارســات و مؤسسـات عصــر�ة أ
 .الذي �فرضه منطق التحول
 والمثقـف والفاعـل ال�احـثلتساؤل مرة أخرى عن دور المفكر و إن ما تقدم �ستدعي ا

ا ة العلم�ة، �م�في مرافقة هذه التحوالت من الناح، واالجتماع�ة في قارات العلوم اإلنسان�ة
دوات المـنهج وخ�ـارات المقار�ـة والـدرس تنو�ـع أله هذه المرافقـة مـن تجديـد معرفـي و تقتض�
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فهـــم دينام�ـــة التحـــول والتغييـــر فـــي  تـــوفير متـــون علم�ـــة قـــادرة علـــى التحليـــل، ســـع�ا إلـــىو 
 .المجتمع المغر�ي وتفسيرها

النقاش اإلسهام في تطارح الرؤى وتعميق عادة أجواء التناظر الفكري، و أمال في است
�شــأن مســارات هــذه التحــوالت، تقتــرح مؤسســة فكــر للتنم�ــة والثقافــة والعلــوم، تنظــ�م نــدوة 

المجتمــع المغر�ــي بــين الثوابــت "وضــوع علم�ــة مهــداة إلــى روح الفقيــد دمحم جســوس، فــي م
 وفـاعلين اجتمـاعيين ، وذلـك �مشـاركة مفكـر�ن وأسـاتذة �ـاحثين"تحاليل ورؤى : والمتغيرات 

 :وفق المحاور التال�ة المعرفةمن مختلف حقول 
 

 التحوالت الد�موغراف�ة والمجال�ة  :المحور األول
 التحوالت االجتماع�ة والق�م�ة :المحور الثاني
 التحوالت الس�اس�ة واالقتصاد�ة :المحور الثالث

 

 .اذلكم هو مسعى هذه الندوة ومبتغاه
 

 .هللا الموفقو
 
 

 


