تــوطـــئــة
ؼشفد ذاظعامل ذاملعاصر ذثورة ذسؾؿقة ذو ذتؽـوظوجقة ذسارعة ذتؽردفا ذعػاػقم ذاظعوملةذ
واظتواصل ذاظشاعل ذشري ذأن ذجمتؿعاتـا ذاملغاربقة ذعازاظت ذحتتضن ذاظعدؼد ذعن ذاظؼوىذ
اظشروطذوذاظؼقمذوذمناذجذاظتػؽريذاملـاوئةذظؾحداثةذوذاظعؼالغقةذوذثؼاصقةذاظتـوؼرذدظقؾـاذيفذ
ذظك ذاظوضع ذاظذي ذؼـظم ذاظػؾدػة ذيف ذاظبؾدان ذاملغاربقة ،ذاملتدم ذباحلصار ذو ذاظتفؿقشذ
واظتحؼري ذدواء ذطان ذذظك ذسؾى ذعدتوى ذاملؤددة ذاظرتبوؼة ذأو ذسؾى ذعدتوى ذاجملتؿعذ
بشؽلذسام .ذ
تشؽؾت ذاظػؾدػة ذطؿؿاردة ذصؽرؼة-اجتؿاسقة ،ذعـذ ذاظػتح ذاظدؼؽارتي ذو ذعاتاله ذعنذ
عذاػب ذو ذتقارات ذصؽرؼة ذو ذدقادقة ذراصعة ذجملتؿع ذاحلداثة ذصقؿا ذؼتعؾق ذباملضاعنيذ
اظػؽرؼةذوذاظؼقؿقةذوذأؼضاذصقؿاذؼرتبطذمبختؾفذعـاحقفاذاظعؾؿقةذوذاظتطبقؼقةذوعـتجاتفاذ
احلضارؼةذاملادؼةذوذاظرعزؼة .ذ
ظؽن ذجمتؿعاتـا ذاملغاربقة ذعازاظت ذبعقدة ذسن ذاظتبـى ذاظعؼالغي ذظؾرؤؼة ذاحلداثقةذ
املـػتحةذاظيتذتعطيذاظبعدذاظػؾدػيذملشارؼعذاظتحدؼثذوذاظتحوؼلذاالجتؿاسي،ذأػؿقتهذ
املرطزؼة.ذيفذشقابذػذهذاظرؤؼةذوذيفذاظوضتذاظذيذتفقؿنذصقهذتصوراتذتؼـوؼةذوذدؾػقةذ
اختزاظقة ،ذتصبح ذاملؿاردة ذاالجتؿاسقة ذمماردة ذػشة ذبػعل ذحماصرتفا ذو ذاخرتاضفاذ
باظعدؼد ذعن ذعظاػر ذاظتؼؾقد ذو ذاالتباسقة ذطؿا ذتصبح ذعػاػقم ذحمورؼة ذعتداوظة ذعثلذ
اظدميؼرارقةذوذحؼو ذانإغدانذوذاملوارـةذوذاجملتؿعذاملدغيذوذاظتجدؼدذاظرتبويذعػاػقمذ
صاضدة ذألي ذجتذر ذيف ذاظواضع ذاملعقش ،ذبل ذإغفا ذطثريا ذعا ذتتحول ذإىل ذعػاػقم ذحتاربذ
ظغربقةذغشأتفاذوذظتعارضفاذاملزسومذععذاظؼقمذاظدؼـقة .ذ
و ذظعل ذعا ذؼداػم ذيف ذادتحػال ذاظرداءة ذاظػؽرؼة ،ذشقاب ذتبؾور ذغؼد ذسؼالغي ذرصنيذ
وعؤصلذظؾؿػاػقمذوذاملرجعقاتذاملؤررةذظؾؿؿارداتذاظػؽرؼةذوذاظرتبوؼةذوذاالجتؿاسقة.ذ
ظقسذشرؼباذ– ذيفذػذهذاحلاظةذ– ذأنذترتدخذذػـقةذعـغؾؼةذتعؿلذسؾىذإضصاءذاظدؤالذ
اظػؾدػي ذو ذاظتداؤل ذاظـؼدي ذحول ذعا ذؼدود ذجمتؿعاتـا ذعن ذععتؼدات ذشقبقة ذو ذصؽرذ
أدطوريذخرايفذيفذزعنذاظعؾمذوذاظتؽـوظوجقاذوذاحلداثةذمبشؿوالتفاذاظػؽرؼةذواحلضارؼةذ
اظوادعة .ذترتب ذسن ذذظك ،ذتغققب ذإرادي ذظؾػؽر ذاظػؾدػي ذاظـؼدي ذظقس ذصؼط ذسؾىذ
عدتوىذاملدردةذوذإمناذشقابذػذاذاظػؽرذعنذحقاتـاذاالجتؿاسقةذاظعاعة .ذ
ظتجاوزذػذاذاظوضعذالَبدَّذعنذتدسقمذاظػؾدػةذطػؽرذظؾـؼدذوذاظتـوؼرذوذحترؼرذاظوسيذ
وترذقد ذاملؿاردة ذطجدر ذسبور ذإىل ذثؼاصة ذغؼدؼة ذجدؼدة ذدواء ذيف ذاملؤددة ذاظرتبوؼة ذأوذ
سؾى ذعدتوى ذاجملتؿع .ذحنن ذحباجة ذإىل ذصؾدػة ذعدردقة ذو ذجاععقة ذعؽردة ذظؼقمذ
احلداثة ذو ذاظتـوؼر ذو ذاظتحرؼر ذختؾص ذ"اظعؼل" ذعن ذوثوضقات ذو ذععتؼدات ذجاػزةذ
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وجاػدة :ذصؾدػةذتشؽلذحصاغةذصؽرؼةذضدّذأيذتؽبقلذظؾعؼلذأوذعصادرته.ذعاذغدعىذ
إظقه ذػو ذباألداس ذإذاسة ذروح ذاظتػؽري ذيف ذصضاءاتـا ذاظرتبوؼة ذو ذاجملتؿعقة ذظقتؿؽنذ
املوارـون ذوخاصّة ذاظشباب ذعـفم ،ذعن ذاعتالك ذاظؼدرة ذسؾى ذمماردة ذاظـؼد ذو ذإضحامذ
اظتػؽريذيفذتػاصقلذاظواضعذاالجتؿاسيذوذاظطبقعي،ذوذيفذاظعؾينذوذاملضؿرذوذيفذاملػؽرذ
واظالعػؽرذصقه .ذ
ؼـتظرذعنذاظػؾدػةذوذتدردقفاذبطر ذسؾؿقةذممـفجة،ذتوسقةذاألجقالذاظصاسدةذعنذ
اظتالعقذ ذو ذاظطؾبة ذو ذتزوؼدػم ذمبفارات ذاظتػؽري ذاملؿـفج ذو ذأداظقب ذاظػفم ذو ذاظتداؤلذ
واظتحاورذوذاظـؼدذوذعداسدتفمذسؾىذتؽوؼنذرؤؼةذواضحةذظؾعاملذوذظواضعهذاالجتؿاسيذ
واظطبقعي ،ذاظورين ذو ذاظدوظي .ذإال ذأن ذاملعرصة ذاظػؾدػقة ذ– ذذأغفا ذذأن ذاملعارفذ
انإغداغقة ذاألخرى ،ذال ذؼؼتصر ذدورػا ذسؾى ذاظػفم ذو ذاظتػدري ذو ذإمنا ذتُعدِ ذعصداضقتفاذ
اظتارخيقةذسؾىذعدىذضدرتفاذسؾىذتوجقهذوذتغقريذاظواضعذوذتثؿنيذاظػعلذانإجيابيذصقه .ذ
حننذحباجةذإىلذصؾدػةذاظتغقريذعدسوعةذبؼوىذاجتؿاسقةذحقّةذختؾصتذعنذضقودذ
املاضي ذو ذتتجه ذحنو ذاملدتؼبل .ذصإذا ذادتحضرغا ذزعن ذاظعوملة ،ذبؽل ذعا ذ َؼعُجُّ ذبه ذعنذ
رػاغاتذوذحتدؼاتذجدؼدةذوذعنذعػاػقمذوذتصوراتذترعيذإىلذتأدقسذثؼاصةذساملقةذ
جدؼدة،ذصإغـاذغدركذطمذحننذحباجةذإىلذرؤؼةذصؾدػقةذعـخررةذيفذزرصفاذاالجتؿاسيذ
وذاظؽوغيذاظراػن،ذضادرةذسؾىذتوجقهذاظػؽرذوذاملؿاردةذحنوذتػاسلذحواريذعـػتحذععذ
ضوىذوذصعاظقاتذاظـظامذاظدوظيذاجلدؼد .ذ
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