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اجتماعيا
ظل اجملتمع املغريب يعيد إنتاج نفس البنيات اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية اليت ورثها منذ قرون ،
ويظهر ذلك يف العناصر اآلتية :
 على المستوى اإلجتماعيكان التنظيم القبلي هو السائد بالرغم من تنوع أمناط العيش – الرحل وشبه الرحل واملستقرين –  ،أما يف المدن
فقد كانت النخبة من سكان احلواضر تنحصر يف أسر األعيان من العلماء وموظفي املخزن والتجار الكبار  ،وقد
فرضت هذه الفئة هيمنتها على باقي مكونات جمتمع املدينة املتمثل يف أصحاب احلرف واملهن البسيطة .
 على المستوى الديموغرافيارتبطت حالة اجملتمع باألوضاع الصحية إرتباطا وثيقا من حيث تردد األوبئة وانعكاساهتا على النسق
الدميوغرايف  ،فقد ظلت طرق العالج العصرية اليت أدخلها األطباء األروبيون إبتداءا من أواخر القرن التامن عشر
منحصرة يف أوساط البالط بالدرجة األوىل  .أما معظم السكان فكانوا يستعملون أساليب االستشفاء التقليدي ،
وقد وجدت األمراض واألوبئة كاطاعون والكولريا واجلدري وىمى التيفويد...بيئة خصبة لالنتشار  ،فكانت جتتاح
البالد بصفة دورية وتتسبب يف وفيات كثرية سواء يف املناطق القبلية أو احلررية اما تسبب يف إفرا مناطق من
سكاهنا يف خلخلة اإلقتصاد وبؤس اجملتمع  ،وخنص بالذكر هنا وباء 1800-1799م الذي تنعته النصوص
ب " الطاعون الكبري ".
 على المستوى التعليميظل نسق املعرفة والتعليم باملغرب غارقا يف التقليد لدى األهايل من مسلمني ويهود  ،يبجل تأليف األقدمني
ويعيد إنتاج نفس النظام الرتبوي الذي يقوم على حفظ املختصرات أكثر اما يقوم على الفهم والدراية  ،ومل تكن
املناهج اإلسالمية ختتلف كثريا من منطقة إىل أخرى سواء تعلق األمر بزاوية قروية صغرية أو مبسجد حرري

أعظم ،إذ أن االمتثال لقواعد حتصيل املواد األساسية كالقران الكرمي واحلديث وألفية بن مالك  ...وكتب الفقه
وغريها  ،شكل روح التكوين بالنسبة للجميع. .
وبصفة عامة  ،كانت األولوية تعطى يف اجملال املعريف والرتبوي للعلوم الشرعية على حساب كل من
العلوم العقلية اليت تنمي احلس النقدي وحتفز على التجديد واإلبتكار كعلم الكالم واملنطق والفلسفة ،وكذا على
حساب العلوم الدقيقة اليت تسعى إىل حتسني ظروف احلياة املادية كالرياضيات وانهندسة .

