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العزيز“  عبد  امللک  ”مؤسسة  عن  والصادر  الضخم  اجلامعي  الكتاب  هذا  يرصد 
يف  الراهن  املغرب  عرفها  التي  التحوالت  من  مجلة   ،2015 بريک“ سنة  جاک  و”مركز 
إىل  العرشين  القرن  تسعينيات  منذ  وخاصة  األخرية،  العقود  خالل  املجاالت  خمتلف 
اليوم. ويصل إىل تقييامت، متباينة أحيانا، حلدود هذه التحوالت ومستوياهتا واجتاهاهتا، 
ويقدم املسامهون اخلمسة والثامنون فيه (مغاربة وأجانب) بأربعة وسبعني مقاال يف 1022 
صفحة، تفسريات خمتلفة للعوامل املتحكمة يف ذلک، بحكم تعدد ختصصاهتم العلمية 
باسكون  لبول  املعقد  املجتمع  قبيل  من  اعتمدوها،  التي  النظرية  املقاربات  وتنوع 
التقليدانية  وثقل   ،(John Waterbury) واتربوري  جون  وانقسامية   ،(Paul Pascon)

لعبد اهللا العروي، وغريها.
ارتكز الكتاب عىل أحداث تنتمي إىل مرحلة الزمن الراهن كعتبات إلدراک هذه 
التحوالت وتفسريها، ومثال ذلک انتقال احلكم من امللک احلسن الثاين إىل قبضة امللک 
حممد السادس، وحكومة التناوب التوافقي، وأعامل هيئة اإلنصاف واملصاحلة، وحركة 
20 فرباير، وغري ذلک. وهذا مع العلم أهنا تنتمي إىل مدة زمنية سياسية قصرية ورسيعة 

وغري قادرة عىل استيعاب التحوالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والذهنية التي متر 
من آماد طويلة وبطيئة. 

الثاين،  احلسن  حلكم  األخرية  السنوات  منذ  املغرب  عرف  السيايس  املجال  يف 
”اجلمر  سنوات  منطق  من  االنتقال  يف  جتىل  سياسيا  انفتاحا  الكتاب،  هذا  يف  يرد  كام 
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حكومة  تشكيل  أفرز  الذي  الوطنية  السياسية  املعارضة  عىل  االنفتاح  إىل  والرصاص“ 
التناوب التوافقي بقيادة عبد الرمحان اليوسفي. وقد استمر هذا االنفتاح بعد تويل امللک 
اجلديد مقاليد احلكم، فقد أنشأ ”هيئة اإلنصاف واملصاحلة“ يف خطوة غري مسبوقة لطي 
”اجلمر  بسنوات  معروفا  بات  ما  خالل  وقعت  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ملفات 
من  كانت  انتخابات  عهده  يف  ونُظِمت  للسلطة،  جديد  مفهوم  إىل  والرصاص،“ ودعا 
نوعها األقل تعرضا لالحتجاج يف تاريخ املغرب، واعتُمِدت اجلهوية املوسعة. ويف إثر 
فرباير   20 حركة  احتجاجات  وطأة  وحتت  العريب  بالربيع  أيضا  معروفا  بات  ما  اندالع 
التي أدخلت املغرب يف دينامية اجتامعية غري مسبوقة، قام امللک بإصالح دستوري سنة 
والدبلوماسية  والعسكرية  الدينية  وبسلطاته  اسرتاتيجية  بصالحيات  له  احتفظ   ،2011

واألمنية وفصل بني وظيفته السياسية (رئيس للدولة) ووظيفته الدينية (أمري للمؤمنني)، 
وبعد  للترشيع.  مصدرا  الربملان  وجعل  للحكومة،  التنفيذية  الصالحيات  وسع  لكنه 
إقرار الدستور، نظمت انتخابات ترشيعية وصل عىل إثرها حزب العدالة والتنمية ذي 

املرجعية اإلسالمية إىل رئاسة احلكومة.
ويتضح مما سلف أن املغرب بدأ صريورة االنتقال نحو الديموقراطية، لكنه  حسب 
ما يفهم من حمتويات الكتاب، انتقال طويل غري مكتمل ومل ينتج عنه حتول عميق يف بنية 
الدولة والنظام السيايس. ويتبني أن هذا النظام يتميز بحركة دائبة من التكيف والتحيني 
التقليدي  اإلرث  وبتنشيط  السلطوي،  والنكوص  الديموقراطي  التقدم  بني  تراوح 
عنه  ينتج  امللكية،  بتجديد  تسمح  التي  والرمزية  الربوتوكولية  األشكال  عرب  وإحياءه 
جتاذب بني إرادتني، األوىل ذات رغبة حقيقة يف التغيري، والثانية تتخوف من إصالحات 
هذه  ترجيح  يف  وتتحكم  توازناته.  من  تغري  أو  القائم  النظام  هدم  إىل  تفيض  أن  خيشى 
اإلرادة أو تلک وضعية موازين القو وحركة البنيات االجتامعية العميقة والظرفيات 

املتغرية واإلكراهات الدولية والفرص املتاحة.
عدة  املغربية  واحلقوقية  القانونية  املنظومة  شهدت  السياسية،  الدينامية  هذه  وبموازاة 
الوضعي  الطابع  تقوية  أبرزها  من  والقانون،  احلق  دولة  وتكريس  بناء  مسار  يف  حتوالت 
القوانني  وإدماج  اإلسالمي،  الفقه  عليها  يغلب  التي  الشخصية  األحوال  باستثناء  للقوانني 
الدولية واملرجعية احلقوقية العاملية يف املنظومة القانونية املغربية، وتعديل القانون اجلنائي بام 
يتوافق عموما مع ذلک. كام أنجز املغرب ”عدالة انتقالية“ (أعامل هيئة اإلنصاف واملصاحلة)، 

وتبنى دستورا جديدا سنة 2011، وعمل عىل إصالح منظومة العدالة سنة 2013.
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ويبدو من خالل ما يستشف من بعض حمتويات الكتاب أن هذه التغيريات تظل 
إشكاالت  فثم  والقانون،  احلق  وجمتمع  دولة  بناء  مسار  اكتامل  عن  للحديث  كافية  غري 
إىل  يفيض  ما  وهذا  الدولة،  تدبري  يف  التقليدانية  ثقل  استمرار  منها  املسار،  هذا  تعرتض 
تأويل رئايس تقليدي للدستور، وعدم واقعية القوانني بسبب التباين بني أطرها النظرية 
بني  كبري  فارق  يسجل  حيث  فعاليتها  ضعف  إىل  إضافة  والثقايف،  االجتامعي  والواقع 

النص واملامرسة، يعود يف جزء كبري منه إىل عدم استقاللية القضاء.
اإليديولوجية  صعود  الديني،  املجال  خيص  فيام  اجلامعي،  التأليف  هذا  ويسجل 
خالل  ويسارية  وطنية  علامنية  إيديولوجيات  سيادة  بعد  السبعينات  منذ  اإلسالمية 
الستينات من القرن املايض. وهكذا تأسست حركات إسالمية من أبرزها مجاعة العدل 
وحركة  السيايس)،  للنظام  ممنهجة  ومعارضة  سياسية  صوفية  (مرجعية  واإلحسان، 
ومزجت  والتنمية).  العدالة  حزب  خالل  من  السياسية  (املشاركة  واإلصالح  التوحيد 
واجلامعي  والثقايف  اإلعالمي  املجال  يف  واسعة  مساحات  كسبتا  اللتان  احلركتان، 
التيارات  وبني  بينها  رصاع  وقع  الصعود  هذا  وإثر  والسياسة.  الدين  بني  والسيايس، 
احلداثية، خاصة فيام يتعلق بعالقة الدين بالسياسة وقضايا املرأة واهلوية واللغة، استعمل 
فيه الطرفان خطابا مزدوجا إلثبات مواقفه، فاإلسالميون انفتحوا عىل املعارف احلديثة 
لدعم رؤاهم الدينية، واحلداثيون عادوا إىل املعارف الدينية لتقوية تصوراهتم العلامنية. 

وهبذا فقد حتول الدين تدرجييا من فضاء الثقافة إىل ساحة اإليديولوجية.
تسميته  عىل  يصطلح  آخر  ديني  تيار  السطح  إىل  طفا  األخريين،  العقدين  ويف 
تعرض  وقد  احلكم.  نظام  تغيري  إىل  بالسعي  ويتهم  بالتشدد  يوصف  اجلهادية،  بالسلفية 
كثري من رموزه لالعتقال غداة تفجريات الدار البيضاء سنة 2003، وبعد سنني السجن 
قام كثري منهم بمراجعات أفضت إىل ختليهم عن كثري من أفكارهم السابقة واندماجهم 

يف احلياة السياسية واحلزبية. 
الدولة  اعتمدت  والسلفي،  السيايس  اإلسالم  لتيار  الكبري  الصعود  وملواجهة 
املتملثة  للمملكة  املذهبية  الوحدة  تقوية  عىل  تقوم  الديني  الشأن  لتدبري  جديدة  سياسة 
الكتاب  يسجل  اإلطار،  هذا  ويف  والتصوف.  املالكي  واملذهب  األشعرية  العقيدة  يف 
مفارقة كبرية، ففي تناقض كبري مع احلداثة التي وقع تبنيها عىل صعيد اخلطاب الرسمي 
أشكال  الدولة  تدعم  الدينيني،  منافسيها  مواجهة  يف  للملكية  الدينية  الرشعية  ولرتسيخ 
التدين الشعبي، بام فيها تلک اخلرافية واملوغلة يف املايض والتي تعتقد يف بركة األولياء 
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نموذجا)  للزوايا (البوتشيشية  دعمها  ذلک  يف  ويندرج  اخلارقة.  االستشفائية  وقدراهتم 
واملواسم الطرقية (بويا عمر مثال) وتقديم اهلبات للرشفاء. 

والتي  الديني،  والعرض  الطلب  تنوع  عن  الناجتة  الدينية  التعددية  هذه  ظل  ويف 
تتعمق بفعل تأثري وسائل اإلعالم العابرة للحدود، ويف ظل حتكم الرهانات السياسية يف 
تدبري املسألة الدينية، فإن القيام بإصالح ديني حقيقي، حسب ما يستخلص من الكتاب، 

أصبح أمرا عسري التحقيق ومغيبا يف أجندة أكثرية الفاعلني.
عرفت  التي  املجاالت  من  املجتمع  داخل  النوع  وعالقات  املرأة  وضعية  وتعد 
جمتمع  إىل  دنيا،  مرتبة  يف  املرأة  يضع  ذكوري  جمتمع  من  التحول  اجتاه  يف  كبرية  تغيريات 
ينشد املساواة ومشاركة املرأة بقوة يف احلياة العامة. وقد ساهم يف ترسيع هذه التحوالت 
اإلنسان  حقوق  لثقافة  التدرجيي  والتصاعد  اإلعالم،  ودور  العامل،  عىل  املجتمع  انفتاح 

واملرأة، وتطور الوعي النسائي.
ويمكن أن نميز يف هذا التطور، من خالل املقاالت الواردة يف طيات الكتاب، بني 
إيقاعني زمنيني متباينني، مها الزمن السيايس والقانوين الذي أسهم يف ترسيع هذا التحول 
السياسية  املؤسسات  يف  املرأة  حضور  توسيع  مظاهره  أبرز  ومن  (الدولة)،  أعىل  من 
الطويل  واالجتامعي  الثقايف  الزمن  ثم   .2004 سنة  الشخصية  األحوال  مدونة  وإصالح 
اجلامعية  الذاكرة  متثالت  ثقل  باستمرار  ويتميز  التغيري،  مقاومة  يف  أحيانا  يساهم  الذي 
املستقاة من املوروث الثقايف والديني التقليدي والتي تنتج صورا نمطية يقع تداوهلا عن 

طريق اللغة واخلطابات املشرتكة وتسعى إىل احلط من قيمة املرأة.
وقد شهد امليدان االقتصادي املغريب تطورات مهمة خالل العقود الثالثة األخرية 
التي تلت سياسة التقويم اهليكيل املتبعة يف املغرب خالل ثامنينات القرن املايض، متثلت 
االقتصادية  األنشطة  وتنويع  املغريب،  لالقتصاد  الليربايل  الطابع  ترسيخ  يف  جتلياهتا  أهم 
 الكرب االقتصادية  املشاريع  سياسة  واعتامد  واخلدمايت،  الصناعي  القطاعني  بتشجيع 
التنموية  واملخططات  والصناعية...)  السياحة  واملناطق  واملوانئ  السيارة  (الطرق 

(املغرب األخرض، أليوتيس...)، وتنويع الرشكاء التجاريني العامليني.
حسب  يصل،  مل  ذلک  لكن  املغريب،  االقتصاد  أداء  حتسن  يف  ذلک  ساهم  وقد   
التحاليل االقتصادية الواردة يف الكتاب، إىل مستو التغيري البنيوي. فامزال هذا االقتصاد 
خاضعا لتقلبات املناخ وإكراهات الوضع االقتصادي العاملي، ومازال امليزان التجاري 
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الرغم  فعىل  البرشية،  التنمية   مستو عىل  التحول  هذا  ينعكس  ومل  كبريا.  عجزا  يسجل 
من الرتاجع الطفيف التدرجيي احلاصل يف نسب الفقر، ظل املغرب عرضة للمعاناة من 
عىل  قادرة  غري  املحققة  النمو  معدالت  وبقيت  واملجالية،  االجتامعية  التفاوتات  حدة 
إىل  الرامية  البرشية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  إطالق  من  الرغم  وعىل  البطالة.  امتصاص 
حتسني املؤرشات البرشية، ظلت النتائج يف جمموعها غري كافية. وهذا ناهيک عن حتكم 
السياسة يف االقتصاد، والذي يتجىل يف ما يسميه البعض بـ ”املخزن االقتصادي“ الذي 

حيد من احلرية واملنافسة االقتصادية. 
وفضال عام سلف ذكره، قدم بعض املسامهني يف هذا الكتاب اجلامعي لوحة خمترصة 
جلملة من التحوالت السوسيولوجية التي عرفها املغرب. فمن جهة، بدأت املؤرشات 
وضعية  من  العرشين  القرن  بداية  منذ  املغريب  املجتمع  يف  التحول  وقوع  عىل  الدالة 
جمتمع  إىل  األفراد  عىل  هييمن  مجاعي  ووعي  انقسامي  أساس  عىل  القائم  القبيل  املجتمع 
التضامن العضوي يتميز بتنوع الوظائف االجتامعية وبتقسيم ال متناهي للعمل ووعي 
العرصية  األمة  مؤسسات  طريق  عن  املجتمع  يف  واندماجه  الفرد  بحرية  يسمح  مجاعي 
ظلت  العميقة،  التحوالت  هذه  من  الرغم  وعىل  واجلمعية.  والنقابة  واحلزب  كاملدرسة 
املورفولوجية القبلية حارضة بقوة، وخاصة عىل مستو التقسيم اإلداري واالنتخابات 

وحتى يف احلقل احلزيب.
بفضل  ديموغرافيا  انفجارا  املايض  القرن  خالل  املغرب  عرف  ثانية،  جهة  ومن 
هذا  هناية  يف  وأصبح  واالقتصادية.  والصحية  املعيشية  األوضاع  يف  احلاصل  التحسن 
العرصي.  النظام  إىل  التقليدي  الديموغرايف  النظام  من  ديموغرافيا  انتقاال  يعيش  القرن 
حيث بدأت ترتاجع نسب الوالدة واخلصوبة يف إثر اعتامد عمليات تنظيم النسل. وقد 
بداية تراجع نسب الشباب واتساع نسبة  أحدث ذلک تغيريات سكانية كبرية جتلت يف 
ونسبة  الزواج  سن  معدل  وارتفاع  النووية،  لألرسة  الواسع  واالنتشار  الشيخوخة، 
 خاصة عىل مستو العزوبة وانخفاض النمو الديموغرايف، وهو ما يطرح حتديات كرب

تدبري أنظمة التقاعد والرعاية الصحية للمسنني.
ومن جهة ثالثة، يالحظ ارتفاع ظاهرة التمدن، بسبب اهلجرة القروية خصوصا، 
يمثلون  القرويون  كان  بعدما  حاليا  السكان  نصف  من  أكثر  التمدين  نسبة  تفوق  حيث 
املدن  تدبري   مستو عىل  مشاكل  ذلک  ويطرح  املنرصم،  القرن  بداية  يف   90% حوايل 
اجتامعية  ظواهر  وجود  ترصد  الكتاب  حمتويات  من  بعضا  أن  غري  وهتيئتها.  وتوسعها 
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سلبية، من قبيل التفاوت االجتامعي والتعليمي واملجايل، وانتشار الفقر والبطالة وأطفال 
الشوارع، مما يشجع بقوة عىل خيار اهلجرة نحو اخلارج.

 مستو عىل  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التحوالت  هذه  انعكست  وقد 
تدبري املجال؛ حيث انتقل املغرب من اجلهوية كأداة للحكم (اجلهة اجلغرافية واالقتصادية) 
إىل اجلهوية كوسيلة للتنمية (اجلهة الوظيفية). ويف هذا اإلطار أطلقت اجلهوية املوسعة 
سنة 2010، يف سياق مرشوع احلكم الذايت حلل قضية الصحراء، وأقرها دستور 2011. 
وقد قسم املغرب إىل اثني عرشة جهة اعتامدا عىل معايري االنسجام والوظيفية والتكاملية 
والفعالية، وانطلق التطبيق بعد االنتخابات اجلامعية سنة 2015. ويستخلص من حمتويات 
الكتاب أن اجلهوية املوسعة تشكل بداية مسار نحو حكم ذايت للكيانات اجلهوية. وعىل 
املركزية  الدولة  وصاية  هباجس  حمكوما  يظل  الغاية  هذه  إدراک  فإن  ذلک،  من  الرغم 
عن  التخيل  عىل  قدرهتا  وبعدم  الداخلية،  لوزارة  التابعة  األجهزة  عىل  أساسا  باالعتامد 

بعض صالحياهتا الختصاصات اجلهات. 
إىل  التسعينيات  منذ  قوية  دفعة  البيئة  ومحاية  املستدامة  التنمية  تطبيق  عرف  وقد 
اعتامد  عن  فضال  مؤسسات،  عدة  وإقامة  ترشيعية،  ترسانة  سن  يف  ذلک  ومتثل  اآلن. 
 .2009 سنة  املستدامة  والتنمية  للبيئة  الوطني  وامليثاق  البيئة  حلامية  وطنية  اسرتاتيجية 
وتبدو التنمية املستدامة عىل املستو النظري بمثابة القلب املوجه للسياسات العمومية، 
لكن ذلک يواجه صعوبات شتى عىل مستو التطبيق، إذ تتخذ السياسات العمومية يف 
احلاصل  التعارض  بسبب  والترشيعي  النظري  اإلطار  عن  بعيدة  اجتاهات  كثرية  أحيان 
بني منطق التنمية املستدامة وإكراهات التنمية االقتصادية. كام يالحظ أن حضور مفهوم 
اجلامعات  بدور  يتعلق  فيام  خصوصا  املحيل،   املستو عىل  متواضع  املستدامة  التنمية 

املحلية واملجتمع املدين. 
وحسب ما جاء يف هذا الكتاب اجلامعي، فإن أشكال اإلبداع الثقايف من سينام وفنون 
تشكيلية ومرسح وأدب وموسيقى وترمجة ونرش الكتب قد عرفت تطورات كمية وكيفية 
والتسعينات  الثامنينات  هناية  منذ  الدولة  قبل  من  الرسمي  الدعم  ظل  يف  خاصة  كبرية، 
(الدعم املايل، توفري البنيات التحتية، تنظيم املهرجانات). ولكن هذه السياسة الرسمية 
مل تتمكن من التحول إىل رافعة للثقافة املغربية، إذ ظلت بعض هذه األشكال تعاين من 
الركود (املرسح مثال) ومن منافسة التلفزيون وغريه من وسائل اإلعالم احلديثة، فضال 
عىل  الضعف  وسيادة  واملوسيقى)  القرصنة (السينام  ظاهرة  وانتشار  البنيات  تراجع  عن 
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املرسحية  التخيلية (الكتابة  والقدرات  السينامئي)  اإلبداعية (السيناريو  الكتابة   مستو
واألدبية)، ناهيک عن املشاكل ذات الصلة برتويج هذه األعامل، والعزوف عن القراءة، 

وبالتايل فإن املغرب ال يتوفر إىل حدود الساعة عىل صناعة ثقافية وفنية حقيقية.
أن  يتضح  أن  دون  اللغات،  متعدد  بلدا  أصبح  املغرب  أن  الكتاب  من  ويتبني 
من  جيعلها  ال  يومي،  وبشكل  بكثرة  ولو  األجنبية،  اللغات  لبعض  املغاربة  استعامل 
للدولة  رسمية  لغة  لكوهنا  نظرا  املهيمنة  باللغة  الفصحى  العربية  فت  صِ وُ وقد  لغاهتم. 
ولغة املقدس الديني والعبادات اإلسالمية، ومل تتم اإلشارة إىل ما يعتربه املدافعون عنها 
ولضعف  والتعليم،  واإلعالم  واالقتصاد  اإلدارة  يف  حلضورها  وحتجيام  هلا  استهدافا 
املجهودات املبذولة لتطويرها بام جيعلها متالئمة مع متطلبات العرص. وتوجد إىل جانبها 
العربية الدارجة التي تشكل لغة املجال غري املهيكل، لكنها بدأت تتحول من لغة شفوية 
فقط إىل لغة مكتوبة، خاصة يف الصحافة، وإىل لغة لإلبداع (الزجل واملرسح والسينام). 
خاصة  املغاربة،  من  كبري  عدد  بني  الشفاهي  التواصل  يف  تستعمل  التي  األمازيغية  أما 
يف البوادي، فقد عانت من التهميش واإلقصاء بفعل هيمنة اإليديولوجية العروبية منذ 
ظهور  بفعل  التسعينيات،  منذ  خاصة  تدرجييا،  نفسها  تفرض  بدأت  لكنها  االستقالل، 
العرش  خطاب  بعد  اللهجات  عىل  تنفتح  الدولة  بدأت  كام  عنها.  تدافع  ثقافية  مجعيات 
لسنة 1994، الذي أشار بإجيابية إىل مسألة تدريسها. ويف سنة 2002 انتهى األمر باإلعالن 
بوضعية  النهوض  مهام  به  أنيطت  الذي  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  تأسيس  عن 
ذلک  بعد  واحدة  وسنة  والبيداغوجي،  والثقايف  األكاديمي   املستو عىل  األمازيغية 
أدجمت اللغة األمازيغية يف النظام التعليمي، أي أنه بعد هذا املسار الطويل الذي حققت 
فيه األمازيغية هذه املكتسبات غريها، نص الدستور احلايل عىل أهنا لغة رسمية إىل جانب 
العربية. غري أن تفعيل هذا الطابع الرسمي مل يتحقق بعد عىل أرضية الواقع، وذلک يف 

انتظار إصدار قانون تنظيمي يوضح سبل هذا التفعيل وآلياته.
 وظل جزء من النخبة يف املغرب يستعمل اللغة الفرنسية التي تأتى هلا أن حتافظ 
عىل حضور كبري عىل املستو املؤسسايت ويف القطاعات اإلعالمية والبنكية واالقتصادية 
والتعليم، لكنها ظلت تعترب إرثا استعامريا يف التمثل اجلامعي. ومل يوضح املسامهون يف 
عىل  املغرب  يف  هيمنتها  تكرس  اللغة  هذه  جتعل  التي  السياسية  الرهانات  الكتاب  هذا 
الرغم من تراجعها عامليا، ويف ظل تزايد اقتناع وإقبال املغاربة عىل اإلنجليزية باعتبارها 

لغة العلم والتقنية والثقافة واحلداثة والتواصل يف العامل.
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وجممل القول أن هذا الكتاب يتميز بغنى املعلومات الواردة فيه، وبتباين وعمق 
مقارباته يف التحليل والتفسري وتنوع مرجعياته املعرفية، بشكل يتكامل أحيانا ويتعارض 
أحيانا أخر. وهلذا يمكن اعتباره مرجعا أساسيا ومهام للباحثني يف تاريخ املغرب الراهن 
كبرية  وتغيريات  حقيقية  دينامية  يعرف  املغرب  أن  بامللموس  يبني  إذ  الشاملة؛  وحتوالته 
إلكراهات  نتيجة  أو  الداخلية  الذاتية  اإلرادة  من  نوع  سيادة  بفعل  املجاالت  خمتلف  يف 
التحول   مستو إىل  ذلک  مع  يصل  مل  أنه  غري  املتالحقة.  وضغوطاته  الدويل  السياق 
العميق ومل يدرک التغيري اجلذري بالقدر الكايف الذي يدخل به يف عامل احلداثة. ويتفق 
واجتامعي  واقتصادي  سيايس  انتقال  حالة  يعيش  املغرب  أن  عىل  الكتاب  يف  املسامهون 
وثقايف عسري وطويل وغري منته من التقليد إىل احلداثة، دون أن يوضحوا املقصود هباذين 
املفهومني. هل يعتربون أن التقليد كله منبوذ وجيب جتاوزه هنائيا؟ أم أنه تقليد يتوفر عىل 
بعض عوامل القوة املساعدة عىل ولوج احلداثة، والتي جيب استيعاهبا وتطويرها وجتاوز 
التجارب  يستنسخ  أن  املغرب  عىل  بجب  هل  باحلداثة؟  املقصود  وما  الضعف؟  عوامل 
يبني  أن  عليه  أن  أم  أحيانا؟  واختالفها  تعددها  ظل  يف  توافقه  وأهيا  اجلاهزة؟  العاملية 
حداثته اخلاصة يف عالقة مع خصوصياته الثقافية؟ مل جيب الكتاب عن هذه األسئلة، بل 
يمكن القول إن الفكر والعقل املغريب عىل العموم مل حيسم فيها بصفة هنائية. لكن األكيد، 

والذي ال خيتلف فيه املسامهون يف الكتاب أن املغرب يتحرک ويتغري.

عبد العزيز الطاهري 
جامعة حممد اخلامس بالرباط




