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افتتاحية

الحركات والتعبريات االحتجاجية يف املغرب
املختار بنعبدالوي

بدأ االهتامم بدراسة سلوك الحركات االجتامعية ،بصورة علمية ،منذ نهايات
القرن التاسع عرش ،تزامن هذا االهتامم مع تواتر مخرجات الثورة الصناعية ،مبا أدت
إليه من ظهور طبقات متوسطة عليا وصغرى ،واتساع نطاق املدينة وزيادة كثافتها
السكانية ،وبروز عالقات اجتامعية جديدة ،مبنية عىل املصالح املشرتكة التي حلت
محل الروابط العرقية والدينية .انصب االهتامم يف هذه الدراسات عىل الهجرة ،وعىل
خصائص ومواصفات الجامعات املجتمعية ،وآليات االندماج املجتمعي.
مل تغب االعتبارات األمنية عن هذه الدراسات ،فالكتلة السكانية البرشية التي تتمركز
يف املدينة ميكنها أن تتحول يف أية لحظة إىل حشود غاضبة بسبب الظروف االجتامعية
الصعبة أو إىل حروب أهلية أو صدام بني مختلف اإلثنيات .وكانت النتائج التي ترتبت
عن هذا العلم االجتامعي الجديد ،التي اعتمدت العمل امليداين والدراسات اإلحصائية
مهمة إىل الدرجة أصبحت معها توفر دراسات دقيقة يف مجاالت الدعاية واإلعالن
واستطالعات الرأي .كام تطورت هذه الدراسات يف ظل الحروب ،والحاجة املتزايدة إىل
استعامل الدعاية ،وقياس أثرها عىل املستويني الداخيل والخارجي.
الهدف من اإلشارة إىل هذه الدراسات هو تأكيد أن الهبات التي عرفها العامل العريب
خالل سنة  ،2011والتي برز من خاللها دور الحركات االجتامعية ليس بالظاهرة
الجديدة .لقد كان املغرب يعرف طيلة النصف األخري من القرن املايض ما كان يعرف
باالنتفاضات العرشية (انتفاضات مدينية مبعدل واحدة كل عرش سنوات عىل األقل)
وكان معروفا أن هذه االنتفاضات مرتبطة باألزمات االجتامعية (الغالء ،العطالة ،انسداد
أبواب األمل أمام الشباب) والتي تستقطب محركيها بصورة أساسية من حوايش املدن.
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تبني الدراسات الحديثة أن هذه الحركات تنجم عن أسباب اقتصادية واجتامعية
وثقافية موضوعية ،لكنها قابلة لالستثارة عن طريق وسائط االتصال ،والدعاية،
واإلشاعة والتحريض عىل السلوكات العنيفة ...مبا ميكن أن يفيض باملجتمعات التي
تعرف مثل هذه املنزلقات إىل أسوإ حاالتها ،ال سيام يف غياب قيادة سياسية قادرة عىل
احتواء هذا الحراك أو عىل التفاوض باسمه ،وضامن انضباطه .يف مقابل ذلك؛ ميكن
اعتامد وسائل االستثارة السابقة نفسها ،ضمن رشوط معينة ،يف االتجاه املقابل ،إلعادة
الهدوء ،وتكريس االستقرار.
الحركات االجتامعية ليست قدرا ال مرد له ...لقد أصبحت ظواهر تكاد تكون طبيعية
مثل الرباكني والزالزل التي ميكن التنبؤ مبكانها وزمانها بنسبة احتامل معقولة .إن
اإلحصائيات حول ارتفاع الفوارق االجتامعية ،والعطالة ،والفقر ،والسكن غري الالئق،
واالزدحام ،وقصور وسائل النقل ليست املؤرشات الوحيدة ...فارتفاع حاالت العنف
(بكل مظاهره) والجرمية ،وضعف االندماج بني مكونات الكيان االجتامعي ،مظاهر
التطرف تفيش بدورها بقرب انبثاق مثل هذه الحركات.
هذا ال يعني أن جميع الحركات االجتامعية التي عرفها املغرب اصطبغت بنفس اللون.
لقد انبثقت انتفاضات نهاية القرن املايض عن حركات اجتامعية ،لعبت فيها النقابات
واألحزاب دور الزند ،كانت فيها الطليعة القائدة من األحزاب والنقابات ،ولكن الكتلة
العميقة من الغاضبني واملحبطني واليائسني الذين ال عالقة لهم بالشأن العام.
اليوم أصبح الوضع مختلفا؛ لقد غدت وسائط االتصال االجتامعي هي ما يستقطب
الحشود للحراك ،وهي حشود تختلف يف بنيتها ،ويف ديناميتها عن الوضعية السابقة.
فهي تتشكل من مجموعات مختلفة ،ذات مرجعيات ومصالح غري متجانسة فيام
بينها ،ولكنها تتميز مبستوى تعليمي عال (نسبيا) وبتنوعها الجييل والجنيس ،والثقايف
والسيايس ،وسلوكها السلمي .ولعل هذا السبب هو ما يجعل هذه الحركات ال تتوحد
من أجل مرشوع معني بل تنتفض باستمرار ضد حالة قامئة (االستبداد ،الفساد )...مبا
يجعل التوافق فيام بينها حالة صعبة ونادرة جدا يف حالة حصول فراغ سيايس ناجم
عن الحراك.
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تعود أسباب هذه الحركات االحتجاجية إىل أسباب اقتصادية واجتامعية باألساس،
لكنها تعود كذلك إىل قصور املؤسسات الدميقراطية .تنزل هذه الحركات إىل الشارع
عندما تنعدم وسائل التغيري الدميقراطي ،وعندما يتعذر تجديد النخب ،وتتكلس
الخيارات التقليدية واملجحفة التي تسد أبواب األمل يف التغيري بالطرق الدميقراطية.
كام يشكل ضعف قدرة األحزاب السياسية عىل التأطري ،ومحدودية دور الجمعيات
يف اإلدماج االجتامعي واملشاركة ،وانحسار القدرة عىل التأثري عىل مراكز القرار عموما
أسبابا أساسية لهذه االنتفاضات .لقد رأينا يف حالة املغرب كيف عملت األحزاب بصورة
أساسية عىل إفشال الحراك يف بداياته ،وهو ما يبدو أمرا خطريا ،ليس بسبب دالالته
فحسب ،ولكن ألن غياب األحزاب عن الحراك االجتامعي ،وترك مثل هذه الحركات
االجتامعية تحت قيادة قد تكون محدودة الخربة أو غري مسؤولة ميكن أن يؤدي إىل
نتائج غري محمودة.
بقدر ما ابتعدت األحزاب السياسية عن حراك  20فرباير يف املغرب بقدر ما تسابقت
إىل قطف مكاسبه ،وهو ما يبني الدور املحدود لهذه األحزاب يف الفعل والتأثري،
وباملقابل سعيها إىل اقتناص الفرص ،وتحقيق املكاسب ،وهو ما مل يتحقق ،كام كانت
تتطلع له ،بسبب ضعف وتآكل الكتلة البرشية املغذية للحراك ،من جهة ،وكذلك
بسبب الخريطة االنتخابية امللقنة التي مل تفرز أوزانا قادرة عىل التأثري ،وأخريا بسبب
ضعف الخيال السيايس ،والسعي إىل تحقيق الكسب السيايس ،ليس عرب الفعل والتأثري
السياسيني ،ولكن عرب السلبية السياسية وتصيد أخطاء الخصوم واملنافسني ،والركوب
عليها لتحقيق املكاسب.
لقد فاجأ خطاب  9مارس األحزاب السياسية بأن أعطاها أكرث مام كانت تتوقع ،لكن
هذه اإلمكانية أصبحت فرصة مهدورة من جديد بسبب غياب الدميقراطية داخل
معظمها ،وانعدام روح التوافق .أكرث من هذا؛ أصبحت االنتخابات تسابقا نحو برنامج
واحد ،بألوان ومبنافسني متعددين ،وأصبح التسابق حول عدد البلديات ،وحول عدد
املقاعد الربملانية هو األهم ،يف الوقت الذي كانت فيه بعض هذه األحزاب سابقا
تعترب أن العنرص األهم هو تقديم الربنامج السيايس الذي تحمله ،والولوج الرمزي إىل
املؤسسات من أجل العمل عىل دمقرطتها.
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ال نستطيع الحديث عام بعد  20فرباير بوصفه عبورا نهائيا نحو الدميقراطية ،متاما كام
ال ميكننا وصفه بأنه نكوص إىل الخلف .لقد كانت محطة اكتشف املجتمع فيها قدراته
الكامنة ،ورسم دائرة مجال عمومي قابل للتوسع ،ودفع بدماء شابة لتجديد دماء
النخب الراكدة ،وخلق إمكانيات جادة لبناء دولة القانون ...والحالة هذه؛ يبدو السؤال
األسايس هو هل املجتمع السيايس املغريب قادر عىل امتصاص هذه الكتلة الحرجة بدل
االكتفاء بالركوب عليها؟ هل تعززت الثقة ،لدى جميع األطراف ،ال سيام أمام ما يجري
يف عدد من األقطار املجاورة ،بأن التغيري ال ميكن أن يكون إال سلميا؟ وهل أصبح
الجميع مقتنعا بفتح قنوات اإلصالح وتوسيعها الستيعاب االندفاع االجتامعي حتى
يصب يف االتجاه الدميقراطي السليم؟
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املحور األول

تأمالت يف تاريخ الحراك االجتامعي باملغرب:
السيبة ،االحتجاج ،الثورة ،التغيري...
الحسن بن النجيم

كيف استوعبت الذهنية املغربية تاريخيا مفهوم الثورة؟ ما هي متثالت املفهوم
داخل الظاهرة الدينية؟ وما هي التأويالت السياسية التي فرس بها؟ وما هي مستويات
إدراك املغريب له؟ كيف فهمه ومارسه عرب التاريخ؟ كيف منيز داخل املامرسة بني
ما هو ثابت آدمي وبني ما هو متغري تاريخي؟ تلك جملة من أسئلة تطمح هذه
الورقة إىل إثارتها ومحاولة اإلجابة عنها ،ابدأ بها؛ فاألسئلة وكام عرب أحد الباحثني
تحمل يف أعطافها وحناياها حرية الباحث وبعض تردده ،1وتفرض عليه التمهل يف
إطالق األحكام ،وذلك بتعميق التحليل والنقاش .رمبا تختلط بعض األمور والواقعات
التي يتداخل فيها أهل التاريخانيات واالجتامعيات والسياسيات والنفسيات ،ومن
مثة تبدو يف بعض األحيان الرؤية املنهجية غامضة ،فتلتبس األمور ويترسب الشك يف
مدى جدوى ورشعية استخدام بعض املقاربات املنهجية ،أو التوظيفات االصطالحية
التي عرفتها االجتامعيات ،2والتي استخدمت بال ضبط تاريخي؛ لكن التأمل النقدي
واملوضوعي أسايس ،إذا كان مطمح الباحث تقديم قراءة موضوعية ملا يحدث ،السيام
يف ظل جملة من التطورات السياسية ،واالجتامعية التي تستجد يف كل لحظة .صحيح
أن موجة هاته االحتجاجات التي تحدث اليوم ،تبقى أمورا ظاهرية ،تختلف اختالفا
عام كانت عليه يف املايض؛ لكونها ،اتخذت من جهة أوىل ،أشكاال جديدة ومضامني
مغايرة؛ وتجاوزت ،من جهة ثانية ،الشكل التقليدي؛ بيد أن التاريخيات تؤكد أنها
ظواهر بنيوية ،تظهر حركية املجتمع وفاعليته ويقظته .تلك اليقظة التي طبعت
السريورة التاريخية للمجتمع املغريب طوال مساره التاريخي ،وإن اختلفت املامرسة
فاألسباب متامثلة .وبالتايل ،يستلزم فهم أبعاد هذا الحراك االجتامعي ومغازيه ،والنظر
إليه كأحداث نظرية مركبة ،ثم العودة إىل أصوله وتفكيك بناه التقليدية ،قصد إدراكه
يف إطاره التاريخي ،ومن مثة التمييز بني البواعث االجتامعية العميقة ،والظروف
السياسية الثانوية.
ال مراء يف أن مجمل هذه التحوالت أدت ببعض الباحثني إىل تقديم تفسريات وتأويالت
 .1نبيل عبد الفتاح ،النخبة والثورة :الدولة واإلسالم السيايس والقومية والليربالية ،القاهرة :دار العني للنرش،
الطبعة األوىل .2013 ،ص.11.
 .2نفسه.
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رسيعة وآنية ،ال تخضع للمنطق التاريخاين فالتبست األمور ،وأضحى الهدف تقديم
تفسريات لحدث فائر « »Evénement immédiatمن أجل االستهالك الصحفي بعيدا
عن املقاربة العلمية ،والدقة التاريخية النقدية ،التي تستند عىل مرجعيات تعتمد
يف تقصيها الحقيقة التاريخية «املنطق واملحاكمة أكرث من العرض والنقل» ،مام نتج
عنه خلط مفاهيمي وتحليالت هشة ،حملت لهذا التغري فيام وراء املألوف واألوصاف
بكل هاته األبحاث املترسعة أكرث مام يحتمل .وبالتايل فإن رضورة التمهل أساسية،
والعقلنة والتعقيل أصل ،ورضورة العودة إىل استنطاق املايض أمل؛ وذلك يف محاولة
الستجالء املستقبليات ،واإلجابة عىل سؤال املا بعد ،ثم تجنب السقوط يف الصنميات
والتحليالت العقيمة التي تحاول إعادة إنتاج تفسريات ومنذجيات سابقة التجهيز،
ومحدودة التفسري ،تؤدي بأصحابها إىل الوقوع يف أرس النمذجة.
وألجل ذلك ،تهدف هذه الورقة إذن إىل محاولة تقديم قراءة موضوعية نقدية عقالنية
يف إطار الزمن الطويل « ،»longue duréeوهي  -طبعا  -ال تدعي الشمولية؛ وإمنا
هي محاولة متواضعة لوضع أرضية تاريخية نفهم وندرك من خاللها مستويات تاريخ
الحراك االجتامعي املغريب .ومن املحتمل أن تبدو تأمالتنا للبعض تأويالت نظرية
خاصة ،أو مملوءة بفرضيات ،لكن هي تأمالت ،وإن انطلقت من التاريخيات تبقى كام
نريدها مفتوحة للمناقشة بني مختلف التخصصات ،فاألكيد أن مثل هذه «املواضيع
الباردة» تقتيض درجة عليا من الربود العلمي واليقظة املنهجية واملناقشة الهادئة
والهادفة ألنها مازالت يف حاجة إىل مزيد من البحث والتقيص.
 - 1الحراك االجتامعي-السيايس يف تاريخ املغرب :املنطلقات األولية :
شكلت ظاهرة الحراك االجتامعي 3مسألة معقدة يف تاريخ املغرب ،ال لكونها غري
بارزة تاريخيا بالشكل الذي يسمح للباحث بالحكم منهجيا ،ولكن لكون مستويات
املامرسة والتمثل ال تفصح عن ما وراء الظاهرة؛ وبالتايل بقي هذا الحقل ملغوما،
ومستعصيا عىل الفهم واإلدراك ،وبَقيت معه مختلف العلوم اإلنسانية واالجتامعية
«تائهة» ،وغارقة يف التحليالت اآلنية :هل تُد َرك هاته األحداث يف السياق التاريخي أم
االجتامعي أم السيايس؟ وهل يف زمن الفرد أم زمن الجامعة؟ ولعل هذا املستوى يتضح
 .3نوظف مصطلح «الحراك االجتامعي» ألننا نتحدث عن أحداث تاريخية تختلف أزمنتها وتفسرياتها
وتأويالتها ،فضال عن أن الحكم عليها بناء عىل القراءة السطحية أمر غري منهجي ،وبالتايل نسمي جل
التحركات السياسية واالجتامعية التي مر منها املجتمع املغريب يف هذه الفرتات إىل اليوم حراكا اجتامعيا،
وعندما تدرس كل حركة عىل حدة يصبح الحكم عندئذ باملفهوم أمرا موضوعيا (مترد ،عصيان ،انتفاضة ،ثورة،
حركة سياسية إلخ).
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لنا جليا من خالل االختالف واإلشكال الذي صادف أوليات الحراك الشعبي العريب
بشكل عام ،أي مسألة املفهوم؛ إذ يكاد يتفق الكل عىل شعبية الجامهري ،لكن يختلف
الكل حول السياقات واملفاهيم.
ويعترب حقل التاريخيات يف هذا اإلطار من املرجعيات القليلة والرئيسية ،التي حاولت
مقاربة مستويات الحراك االجتامعي ،عن طريق البحث عن األصول التاريخية لفعل
«االحتجاج» ،إال أنه وعىل الرغم من بعض الدراسات الهامة واملنجزة يف هذا اإلطار-
والتي مل يتجاوز بعضها عتبة الوصف والوقوف يف زمن تاريخي خاص ،4 -ظل حضور
الدراسات التاريخية شبه غائب وباهت عىل املستوى الشمويل ،فلم تقتحم هذا
املوضوع وتغص يف تحليل ثناياه بشكل موضوعي ومنهجي ،ومن مختلف األزمنة
التاريخية ،قصد بلورة نظريات علمية ،متكننا من استخالص الدالالت واملؤرشات،
والتوابع التاريخية للحراك االجتامعي املغريب ،كام مل توازه مقاربات تحليلية تربز
مستوياته املعقدة .صحيح أن غياب الرتاكم املعريف واألكادميي مل يسمح باإلحاطة
الشمولية واملوضوعية؛ بيد أن املقاربات األكادميية والعملية مطالبة بتقديم مآالت
الراهن ،والتنبؤ باملستقبل 5وأن تكون أكرث عمقا ،وذلك قصد جعل املحتوى االجتامعي
والتاريخي أكرث يرسا للفهم واإلدراك من التجربة ذاتها.6
ومن نافلة القول أن ظاهرة الحركات السياسية داخل الفضاء املغريب قدمية قدم املغرب،
تشكلت مبستويات مختلفة وبأمناط متنوعة؛ منها ما وصل وغري وجه البالد والعباد،
ومنها ما فشل فانعكس فشلها عىل «الرعاع» 7واألتباع .وبني الفشل والنجاح مسافة
تاريخية ،راكم عربها املجتمع املغريب تجارب مختلفة :عصبيات ،دينيات ،صوفيات،
«رشيفيات» إلخ ،جعلت من التنظيامت السياسية التي مرت باملغرب ،إذا ما نظرنا
إليها من الزاوية التاريخية ،شبه فسيفساء سياسية طبعت تاريخ البالد ،واستطاعت أن
تثبت تقاليد وطقوس اجتامعية حددت كثريا عالقة الفرد بالدولة عىل مدار قرون من
الزمن ،ومن مثة ظلت اإلشكالية الجدلية التي الزمت مختلف هذه التنظيامت ،والتي
 .4معظم الدراسات التاريخية التي تناولت إشكالية العنف داخل املجتمع املغريب انصب اهتاممها حول
العرص الوسيط.
 .5عبد الحي مودن« ،الرجة الثورية العربية عىل ضوء نظريات الثورات واالحتجاجات» ،مقال ضمن كتيب،
أسئلة حول انطالق الربيع العريب ،الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسلة بحوث ودراسات رقم ،49
 ،2011ص.11 .
 .6ديل إيكلامن ،اإلسالم يف املغرب[ ،ترجمة :محمد أعفيف] ،الدار البيضاء :دار تبقال للنرش ،الطبعة األوىل
 ،1991ص.110 .
 .7نقصد «بالرعاع» ،الشعب الصغري  »»Le petit peupleاملتكون من الفالحني واملأجورين وصغار املالكني
والبؤساء ،ومن هم يف الدرجة السفىل من املجتمع والذين دامئا يف مقدمة أي حراك اجتامعي.
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شكل املخزن أوجهها؛ هي االستمرارية ،تلك اإلشكالية التي تفاعلت مع حراك اجتامعي
ال ينضب .ومن هنا وجب أن نتساءل ما هي متثالث مفهوم الحراك االجتامعي عرب
تاريخ املغرب؟ إذا اجبنا بأنها مجمل التطورات االجتامعية التي أدت إىل تغري البنية
العتيدة الحاكمة؛ فإننا نتحدث عن دعوات حزبية-إسالمية ،وزعامء دينني اقرتنوا
بإيديولوجيات معلومة ،ذات أهداف محددة ،ال ميكن عىل إثرها الحديث عن مسألة
«االحتجاج» .أما إذا اجبنا بالسلب؛ فإننا ننفي عىل املجتمع املغريب تلك السريورة
والدينامية التي طبعته يف مختلف مراحله التاريخية ،كام سنقطع مع حركات سياسية
انبثقت هنا وهناك ،وحاولت مجاراة واقع مرير ،امتزج باالمتعاض والبؤس والظلم
االجتامعي .األكيد أن املتتبع سيالحظ أن كال الجوابني يحمالن يف طياتهام مستويات
متعددة ،تستدعي النظر يف أوجه عامة وشاملة ،تأخذ بعني االعتبار مجمل التحوالت
التي تعرض لها املجتمع ،ثم استنطاق الذهنية املغربية من خالل تكوينها ونشأتها،
والتأسيس لرشعياتها السياسية .صحيح أننا لن ندخل يف هذه السريورة التاريخية؛
ألن هذه العملية تتطلب مشاريع بحث مطولة ال يسمح بها املجهود املخصص لهذه
الورقة ،لكن نشري إىل أن اإلنسان املغريب منذ بداية تاريخه وإىل غاية امليتاتاريخ
اإلسالمي باملغرب ،ظل يتميز مببدئية «الذهنية الثورية» ،تلك الذهنية التي استمدت
مرشوعيتها من أوضاع خاصة ،ترتبط إما بأيديولوجية سياسية؛ كام حدث يف التاريخ
األويل املغريب ،أو بأيديولوجيات دينية؛ كام حدث فيام بعد ،لكنها وإن تتأسس عىل
تلك الحالة ،وغريها من الحاالت التي لها ارتباط وثيق بواقع إنسان املغرب إال أن
هذا املفهوم مل يرتق إىل صفوة املفاهيم الحديثة .إذن فثورية اإلنسان املغريب يف
أوليات تاريخيه ،ميكن أن نطلق عليها ثورة زمن املقاومة؛ -وذلك لنميزها عن ثورة
زمن املساملة ،التي تحدث يف عهد االستقالالت الوقتية ،-أي أخذ مبدأ التغيري من
املنطلق املقاومتي .كيف ذلك؟ بالعودة إىل تاريخ املغرب ،نجد أن اإلنسان املغريب منذ
البدايات األولية وعرب تاريخه الطويل ،مل يكن ميتلك خيارات كثرية ،كام مل يكن ميتلك
مبادرات معلومة وهادفة تخضع الستمرارية متجددة ،وباملقابل كانت مسألة الدفاع؛
أي املقاومة بذهنية ثائرة بارزة وذات نتائج فعالة وناجحة ،ولعل هذه امليزة وقفت
كثريا وراء تلك االستنتاجات اآلنية لبعض املؤرخني األجانب ،والتي ميكن أن نجملها
يف العبارة التي يحلو لبعضهم ترديدها «سوء الحظ» .8ومن مثة نجد أن إيديولوجية
املعركة/سد االستعامر تتجدد وتتكرر يف كل الحقب التاريخية :مقاومة الرومان،
تالها الرصاع مع أسالفهم من الوندال والبيزانطني ،ومع العرب يف إطار ما كان يعرف
Abdallah Laroui, L’histoire du Maghreb: un essai de synthèse, Casablanca: Centre .8
.culturel arabe, 2éme édition 2001, p.9
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بالفتوحات اإلسالمية ،ثم مع الغزو األيبريي والحروب الصليبية ،إىل جانب الرتك من
خالل املد العثامين ،ثم القوى اإلمربيالية خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،هكذا
نجد أن مبدأ الدفاع كان حارضا وسائدا وباستمرار بفعل ضغط األخر ،إىل غاية الخروج
السيايس-الفرنيس مبستويات مختلفة.
وميكن للباحث يف التاريخيات كام يف االجتامعيات ،أن يالحظ أن مسألة «الثورة» أو
باألحرى «إشكالية التغيري» داخل النسق املغريب ،التي تتجسد للباحث تاريخيا يف
التخلف التاريخي ومحاولة استدراكه الواعي ،ظلت مقرتنة بأمرين :األول اجتامعي
ويرتبط مبستويات الفرد والجامعات من حيث؛ الوعي واليقظة والفهم ،أي هل مثة
مرشوع اجتامعي نابع من الذهنية الفردية لإلنسان املغريب؟ والثاين؛ املسألة الدينية
التي شكل الخطاب الديني مبستوياته املختلفة أساسها املتني؛ فكان التغيري وفق النظرية
اإليديولوجية اإلسالمية خاصا ومحدودا جدا ،يستحيل معه الخروج بنسق معلوم يف
ظل التشبث مبنظوريته النصية .ومن خالل هذه الثنائية ميكن للباحث أن مييز يف مسار
الحراك االجتامعي املغريب بني مستوين :األول ثورة-مقاومة ،والثاين «الثورة» العامة.
وتجدر اإلشارة إىل أن املفهوم الثاين مل يرتق إىل صفوة املفاهيم الداللية ذات البعد
الشمويل ،فهناك مجموعة من العوامل ساهمت يف إبْطاء التغيري وتقدس االستمرارية
السلبية عوض التغيري املنشود ،وجعل مسألة التغيري أمرا بعيدا بالرغم من أن ظاهرة
الحراك االجتامعي املغريب طوال التاريخ ظلت مستمرة ومتجددة وخلص واتربوري ،يف
هذا السياق إىل أن «التوتر الدائم والعنف بدرجات متفاوتة ظال يشكالن ،عرب القرون،
السامت املميزة للمجتمع املغريب ،ولكنهام عرب التاريخ ومع بعض االستثناءات البارزة،
مل يفرزا إال الجمود؛ ذلك أن املجتمع املغريب ظل دامئا يوجد عىل أهبة انفجار لن
يحدث أبدا».9
لقد قام املغاربة منذ بداية تاريخ الحراك االجتامعي بعدة «ثورات مقاومتية» :ضد
قرطاج 396 :ق.م ،و 379وما بعدها ،ثم  240التي كادت أن تقيض نهائيا عىل الوجود
البونيقي ،ثم من  207إىل  147كانت تتجدد كل عرش سنوات .10وشكلت «الثورة
الدينية» التي قادها القس دوناتوس يف إطار الرصاع الديني أوج ما بلغته مختلف
املحاوالت التي قام بها املغاربة يف هذه الفرتة ،فقد أغرقت املغرب يف الدماء وكان من
John Waterbury, Le Commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite, .9
.PUF, 1975, p.83
 .10عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،الجزء األول ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،الطبعة
الخامسة ،1996 ،ص.75 .
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نتائجها البارزة؛ انهيار الحكم الروماين وانهيار حرمة الكنيسة وفتح املجال للونداليني،11
ومن خالل هذه الثورة يتضح جليا حجم ودرجة تأثري األيديولوجية الدينية عىل ذهنية
املغريب منذ القدم .ويف إطار املحاوالت االستمرارية للتغيري وقعت «أول ثورة [عامة] يف
ناميديا سنة  17ق.م تحت قيادة تاكفارنياس» ،12تلتها «ثورة» ايدميو ،ثم ثورة-مقاومة
يوغرثن والتي كانت رصاعا مع القوى الرومانية يف محاولة الوقوف ضد رومنة الشامل
اإلفريقي ،ثم تجددت مع البيزنطيني يف محاولة الستعادة استقالل وقتي ،لتجدد من
جديد مع مجيء اإلسالم ،ومحاولة اعتناق مختلف املذاهب التي انترشت باملغرب
كرد فعل عىل الظلم واالستبداد الذي تعرض له املغاربة ،وقد توج هذا املسار بوقوع
«ثورة» الخوارج سنة 741م .إذن ،كيف نؤول هذا الحراك االجتامعي الظاهر يف أوليات
التاريخ املغريب لفهم متثالث الحارض؟ هل صدر عن ذهنية واعية ذات أهداف واضحة
(قومية ،اجتامعية)...؟ أم مبنطلقات أيديولوجية ذات أهداف خاصة (سياسة ،سلطة،
حكم)...؟.
يشكل العرص الوسيط حدا فاصال يف تاريخ الحراك االجتامعي املغريب ،وذلك لسبب
معلوم؛ تجذر أيديولوجية إسالمية تالءمت بشكل كبري مع مرجعيات املغاربة عرب
التاريخ ،والتي تحض عىل مقاومة الظلم واالستبداد وتشدد عىل العدل والشورى .ويف
هذا السياق انتقل عبد الله بن ياسني املرابطي صاحب الحركة اإلصالحية السياسية
الدينية 13ليتزعم ثورة كبرية متخض عنها تأسيس ألول إمرباطورية مغربية شاسعة
امتدت إىل أطراف الصحراء ،مستهدفا منابع امللح والذهب ،وبالتايل فصل بني زمنني؛
زمن كان املغاربة يبحثون عن نسق قار ،وزمن أضحت املبادرة البحث عن مجال
حيوي .ويف السياق ذاته جاءت كذلك الثورة الثانية مع املهدي بن تومرت ،وإن
كانت مبنطلقات مختلفة عقائديا ،فإنها مشرتكة سياسيا؛ أي إخضاع الفضاء الحيوي،14
واستبدال الجنوب بالرشق ،ومذ ذلك سينفتح املغرب عىل مختلف األيديولوجيات
الثورية.
إن ثقافة الرفض والتي تتضح من خالل هذا العرض التاريخي الوجيز ،كانت من سامت
 .11عبد الله إبراهيم ،صمود وسط اإلعصار ،محاولة لتفسري تاريخ املغرب الكبري ،الدار البيضاء :مطبعة
النجاح الجديدة ،الطبعة الثانية  ،1976ص ،48 .نقال عن :عزيز خمليش ،االنتفاضات الحرضية باملغرب:
دراسة ميدانية لحركتي مارس  1965ويونيو  ،1981الدار البيضاء :إفريقيا الرشق ،الطبعة األوىل،2005 ،
ص.13 .
 .12عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،م.س .ص.62 .
Michel Abitbol, Histoire du Maroc, France: editions Perrin, 2009, pp. 57-60 .13
op. cit. p. 73 .14
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الحراك االجتامعي ،وتبني بجالء صورة اإلنسان املغريب عرب تاريخه الطويل ،الذي ظل
يرفض الجور ومقاوما له ،ويحارب الالمساواة والبؤس والظلم ،هذا األخري الذي خصص
له صاحب املقدمة فصال تحت عنوان «الظلم مؤذن بخراب العمران».15
وهكذا ظل مطمح املغاربة –دامئا -التحرر واالستقاللية ،وعدم الخضوع لرغبة
وأيديولوجية اآلخر .صحيح أن البعض ممن تعاقبوا عىل املجال فرضوا جزء من
هذه امليزة ،إال أن البواعث العميقة تؤكد عىل أن خاصية التحرر كانت من سامت
اإلنسان املغريب منذ البدايات األولية ،رغم أن بعض الكتابات حاولت أن تصور الحراك
االجتامعي املغريب عرب تاريخه؛ يبدو «جامد» وبدون وعي قومي أو اجتامعي واضح.
ويف هذا اإلطار يندرج تصور «غزيل» الذي ذهب إىل القول« :ال يوجد شعب أكرث
خضوعا للعادة املوروثة من الرببر» ويزيد موضحا «منذ العصور األوىل واملؤرخون
يسجلون صفات الرببر الدامئة :القلق ،الطيش ،امليل إىل الشغب النزعة إىل الغضب
والثورة» .16هكذا كانت مجمل التصورات السلبية التي لحقت مايض املغرب السحيق،
ويكفي أن نتمعن يف مثل هذه األيديولوجيات الغامضة حتى نفهم الكيفية التي
قارب ،ومازال يقارب بها اآلخر تاريخنا الحرايك ،وال شك أن تحكم هذه التصورات سواء
عىل املستوى الداخيل أو الخارجي تعطي سلبية وانطباعية عن أي تحرك يقدم عليه
املغاربة؛ بل وتكون املنطلقات التي يحلل بها محددة وفق هذه القاعدة ،والتي ينطلق
منها الكثريون للتحليل سواء باملايض أو بالحارض ،وكثريا ما اعتمدت هذه االستنتاجات
السطحية يف الكتابات التاريخية ،عن وعي يف بعض األحيان ودون وعي يف أحايني
كثرية.
 - 2السيبة واالحتجاج :أية عالقة؟ :
يعترب مفهوم السيبة من املفاهيم التي فرضت نسقها يف مجمل املرجعيات
الوطنية واألجنبية ،التي أسالت الكثري من مداد الباحثني ومن مختلف التخصصات،
فقد قيل فيه الكثري ،وأعيد تفسريه باستمرار ،مام جعله يف معظم التحليالت مفهوما
«اجرتاريا بامتياز» .غري أن كرثة التناول هذه ،قد تصبح عائقا أمام املعرفة .17ولنئ حاولنا
تتبع األفهوم عرب مختلف محطاته التاريخية وسجاالته البحثية ،لوجدناه يتكرر يف كل
 .15عبد الرحمن ابن خلدون ،املقدمة ،بريوت :دار القلم[ ،د.ط] صص.228-231 .
 .16انظر :عبد الله العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،...م.س .ص.85 .
 .17عبد الرحمن املودن ،البوادي املغربية قبل االستعامر :قبائل إيناون واملخزن بني القرن السادس عرش
والتاسع عرش ،الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سلسة ،رسائل وأطروحات رقم  ،25الطبعة
األوىل  ،1995ص.308 .
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دراسة تهتم بتاريخ النظام السيايس واالجتامعي املغربيني وفق تحليالت متضاربة.
ولكن هذه العملية ليست هدفنا؛ ألن ما يهمنا يف هذا املقام اإلشكالية التالية :هل مثة
عالقة بني السيبة واالحتجاج ؟ هاته العالقة التي انطلقت منها العديد من الدراسات
وشكلت محور تحليالتها .18وباختالف املنطلقات اختلفت النتائج .لكن وبالرغم من
هذا املأزق املعريف الذي رافقه جدال كبري عىل جميع املستويات ،يوجد غموض معريف؛
خاصة ملا اختلفت الرؤى وتنوعت الزوايا وتقابلت األطروحات ،وضمنها تم تقسيم
البالد إىل شقني :بالد السيبة وبالد املخزن أو باألحرى قبائل املخزن وقبائل السيبة.19
ويف إطار البحث عن األصول التاريخية لهذه الثنائية؛ يذهب دانيل ريفي إىل أن
املرحلة املرينية 20دشنت ثنائية املخزن/السيبة ،ويؤول ريفي هذه الثنائية كمرادف
للتوتر بني قوى التوحيد وقوى التفكك ،بيد أن عددا من األبحاث الحديثة أظهرت أن
ظاهرة «التمرد القبيل» تحيل إىل عوامل معقدة ،وتعكس منطا يف تدبري العنف داخل
سياق يتسم بغياب األدوات الكفيلة بتيسري املراقبة الشاملة للمجال الرتايب.21
ولعله من البديهيات القول إن هذا التقسيم محكوم بنظريات سياسية ،ومن ثم أثر
عىل الكثري من الكتابات الوطنية واألجنبية فاتخذته أرضية لتحليل مجمل التطورات
التي يعرفها الفضاء املغريب؛ فاألفهوم لدى أهل املخزن يختزل يف الخروج عن طاعة
السلطان ،ولدى الفرنسيني يرتبط بالرببري املعارض للسلطة املخزنية ،وبالفوىض
والحروب القبلية الداخلية وبضعف العقيدة اإلسالمية إلخ ،وعند األسبان؛ مجال
تغيب فيه سلطة السلطان إال أن التساؤالت املطروحة يف ظل هذه املستويات ،التي
يتضح من خاللها احتدام الرصاع عىل جميع األصعدة هي كالتايل :ما الذي تحكم يف
التصنيف؟ وما هو مقابل السيبة؟ أو مبعنى أخر ملاذا ربطت مناطق السيبة بالعرف
بينام مناطق املخزن بالرشع؟
إذا ما سايرنا بعض الدراسات التاريخية وأخذنا املجالني اللذين قسم إليهام املغرب،
وجدنا أن مقابل السيبة :هو مجال النظام املتسم بالخضوع للمخزن ،وإذا نظرنا من
 .18تجدر اإلشارة إىل أن كرثة الدراسات التي أنجزت يف هذا اإلطار ال تعكس اإلحاطة العميقة بإشكالية
األفهوم ،إذ بقدر ما تناول بهذا الحجم بقدر ما زاد غموضه ،وأعطيت له تفاسري متعددة وتأويالت مختلفة
أخرجته يف كثري من الحاالت من سياقه التاريخي.
Laroui Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain .19
.(1830-1912), Casablanca : centre Culture arabe, 3éme édition, 2009, p. 180
 .20مدة قرن كاملة واملؤرخون يرسمون لوحة مليئة بذكريات العهد الوسيط ثم يستنتجون أن بنية التاريخ
املغريب قارة ال تتجدد «تاريخ وحب ودم « ،انظر :العروي ،مجمل تاريخ املغرب ،م.س .ص.93 .
 .21انظر املجلة االلكرتونية التاريخية رباط الكتب http://ribatalkoutoub.com/?p=1883 :يوم 30-
 11-2014عىل 9h14
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زاوية ثانية وبحثنا عن مقابل املخزن –دامئا حسب هاته الدراسات -وجدنا القبيلة،
وملا نسأل أي نوع من القبائل؟ نجد القبائل السائبة ومن هنا فمنطق التقابل غري
منهجي ،إذ غالبا ما يرتبط مبجال محدد ،ومن مثة ال ميكن مقابلة وضع سيايس مبجال
جغرايف ،22فضال عن أن الثابت غري موجود إذ لطاملا تغريت الخريطة السياسية املغربية
وفق التصنيف .ولذلك فاملنطق املتحكم يف هذا النسق يف نظرنا ،والذي ميكن أن يكون
موضوعيا؛ هو الهامشية ،أي أناس وجدوا خارج الحدود السياسية للمركز وهم يف
تعارض مع هذه املؤسسة طاملا استمرت الظروف املتحكمة يف التصنيف.
وتتحدث الكتابات املخزنية وما يدور يف فلكها عن إشكالية السيبة كظاهرة محددة
يف الزمان واملكان ،فيتم االهتداء إىل كون املفهوم يكتيس طابعا سياسيا :الالنظام
والالحكم ،23تصنف املجاالت وفق املداخيل ودرجة الطاعة وتحمل الكلف املخزنية
وإذا تأملنا هذا التحديد وقارناه بتحديدات االخر املستعمر وجدنا أن املحدد لدى
الطرفني ثابت؛ يرتبط يف غالب األحيان بالرضائب أي «خزنة املال» ،ولذلك عرب أوبني
 Aubinعن أن «ثنائیة أداء الرضیبة وتقدیم فیالق من الجنود متیز بالد املخزن يف
مقابل بالد السیبة التي تحتفظ برجالها ومالها» .24بيد أن هذا التعريف املحدد
بأيديولوجيات مختلفة تطبعه السكونية اليقينية وال يراعي سنن التاريخ ،ويتضح
األمر من خالل إضافة البعد الديني ،إذ يقر مختلف األسطوغرافيني باستمرارية
الشعائر الوثنية ضمن مجال السيبة إىل جانب تجذر بنية األعراف املحلية ،غافلني عن
محددات التصنيف ووضعية املناطق من حيث غلبة املجال القبيل ،وتحكم الظروف
الطبيعية إلخ ،وهو ما يجعل الوقوف عىل هذا املستوى الثنايئ محكوم باجرتار دفاعات
الوطنني 25وستبقى املحاولة مجرد انطالقة من أرضية أيديولوجية مامثلة ال تأخذ يف
نسقها األبعاد التاريخية ومتغرياته.
 .22توجد يف منطقة البرصة بالعراق مدينة تعرف باسم «السيبة» ،وهي مدينة «يحتضنها الشط وتغفو عىل
أهدابه وشاطئه الجميل محاطة بالزرع والنخيل واألعناب...تتوسط املسافة بني أيب الخصيب والفاو كانت
من أهم مرافئ السفن»  ،ويبدو أن التسمية اشتقت من نتاج النخيل ،أي النوع الرفيع من النخيل والذي
يوجد بالبرصة .وذكرها الرحالة املغريب ابن بطوطة يف رحالته وكذلك ياقوت الحموي «إذ أشار إىل أنها مدينة
قدمية كثرية املياه والخرضة» .أنظر :جريدة الصباح العراقية ،العدد  386الخميس  29شعبان 1425ه14/
آيلول 2004م ،ص.24 .
Souleiman Bencheikh, «De la Siba à la révolution: le «vent de révolution» qui souffle .23
de l’est ces temps-ci nous pousse à revenir sur les racines historiques des mouvements de
.contestation populaire, au Maroc et ailleurs», revu Zamane, Mars 2011, pp. (6-11) p.8
Eugéne Aubin, Le Maroc d’aujourd’hui, Paris: Ed. A. Colin, 1912, p. 239 .24
 .25بدأ املؤرخون الجامعيون املغاربة منذ زمن يتخلصون شيئا فشيئا من الخطاب الدفاعي الذي يركز عىل
مساجلة املقوالت االستعامري ،وهو ما فتح املجال لظهور أطاريح ودراسات جيدة يف هذا اإلطار.
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وعموما ،يستظهر التمعن يف هذا النسق التاريخي مستويات من اإلدراك الغري التام،
جعل مسألة السيبة ترتبط مبختلف التطورات التي مر منها املجتمع املغريب وضمن
متثالث محدودة؛ إذ نجد العمق األمني :الفوىض؛ واالجتامعي مجسد يف :الرفض
واالحتجاج؛ ثم السيايس :الالمشاركة « »26non-participationأي قياس درجة
مشاركة القبيلة يف النظام املخزين ،ثم الثقايف« :الجاهلية» 27الذي اجتهد «جاك بريك»
يف فك ِطل َْس َم ُه وفق العالقة القامئة بني جامعة العرف وجامعة الرشع ،28هكذا تتضح
العالقة املعقدة للمفهوم .والتي بدورها تضعنا أمام مستويات تأويلية مختلفة ملستوى
واحد «السيبة».
ويف مستوى آخر حني نبحث عن متثالت الكلمة داخل ثنايا املجتمع املغريب ،نجد
قاموسنا الدارج مليئاً بعبارات عديدة تؤكد عىل أبعاد سياسية :الالنظام والالمسؤولية29؛
أي أننا إزاء وضع قائم فيه فوىض عارمة ،األمر الذي يدل عىل غياب فعل»االحتجاج»
من خالل متثالت املفهوم .وضمنيا نستشف أن الداللة التي اكتساها يف الخطاب الدارج
هي« :حالة ناس خرجوا من وضع الرعية املنقادين ألمري هو صاحب السلطة املخزنية
املركزية» ،ومن هنا أضحى املفهوم داال عىل عدم «انضباط» لواقع معني .ومن أجل
استجالء أكرث عام تقدم نردف إىل متثالت املفهوم لدى أهل األسطوغرافيني لتتضح
الدالالت التي يكتسيها األفهوم داخل نسق الكتابات التاريخية الكالسكية املغربية
وهي محددة يف هذه الشهادة التاريخية التالية« :ويف عشية األحدث ثامن عرش املحرم
أخذ الحياينة ورشاقة نساء يف الخالء وذهبوا بهن بعد أن مات خلق كثري يف حروبهم
فذهب بعض أهلهن للفداء من األرس فوجدوا أكرثهن قد باعوهن يف حلتهن ،ووثبوا
عىل وطئهن[]...وفعلوا بهن الفواحش .نسأل الله العافية .وهذا من مرسوم السيبة
وخلو الدنيا عن األحكام وال حول والقوة إال بالله».30
إن التأمل يف مضمون الشهادة وغريها من الشواهد التاريخية التي تناولت متثالت
Laroui Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain…, .26
.op. cit. p. 180
.op. cit. p. 179 .27
.op. cit .28
 .29أمثلة عديدة يف اللسان الدارج تؤكد هذا املعطى مثل« :واليني سيبا هادي» « ،الرجال فالحروب غايبة
والنسا فالديور سايبة»إلخ .وقد جاء يف إحدى الجرائد الوطنية ملا وقع حادث رشق وزير بالحجارة عنوان
عريض « :مفهوم السيبة «هذا زمن السيبة قد عاد ،وما علينا إال أن نتوقع األسوأ يف ما يأيت من أيام» انظر:
جريدة املساء املغربية ،العدد  2277الثالثاء  19ربيع األول  1435املوافق  21يناير .2014
 .30حمد بن الطيب القادري  ،نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين[ ،تحقيق :محمد حجي وأحمد
توفيق] ،الدار البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،منشورات الجمعية املغربية للتأليف والرتجمة ،بالرباط،
 .1986ص.363 .
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األفهوم؛ تبني لنا مسألة يف غاية األهمية؛ أال وهي االرتباط الكبري بني مصطلحني
«السيبة» و «الالأمن» ،وخلوا املنطقة من األحكام املخزنية وبذلك فاألمر ال يدل
عىل االحتجاج ضد وضع اجتامعي معني .فام حقيقة هذا االرتباط؟ يقتيض اإلدراك
التاريخاين-املوضوعي وجود منطلقات واضحة املنهج ،دونها تصبح املعرفة ذات نزعة
ذاتية ،فنحن كام عرب الفرنيس آالن « Alanنسري نحو األشياء مسلحني بعالمات» ،وما
هاته العالمات سوى مفاهيم واضحة ،تدرك يف حدودها التاريخية املعقولة .ومن
مثة فالسيبة كمصطلح تاريخي يف األول واألخري يشري إىل الفضاء أو املجال الذي ال
يعرتف بالسلطة السياسية للسلطان؛ أي القبائل الهامشية التي أقصيت من التاريخ
ومن الدائرة «الفاعلة» وبالتايل تشكل حاجزا أمام احتكار السلطة ،مام يجعل األجهزة
املخزنية والتي تحاول حامية مصالحها يف خطر دائم بسبب سياستها املتبعة ،فبقيت
الظاهرة مقترصة عىل املناطق الهامشية التي تظل خارج اهتاممات املخزن :إما لظروف
جغرافية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية.
ومن خالل هذا املستوى التاريخي الذي حاولنا أن نحلله وفق املقتضيات التاريخية،
يتبني أن األفهوم مل يكن يحمل يف عمقه مستويات :الفوىض ،والوثنية ،والجاهلية إلخ،
والتي لصقت به بالرغم من التحديد الذي اتخذه عىل املستوى العام؛ بيد أن قوة
الخطاب الرسمي أدى إىل ترسيخه كحاالت سلبية ،وهو ما زال متجسدا يف اللحظات
الراهنة يف «الخطاب الدارج»؛ من كون األفهوم يقابل :الفوىض وانعدام األمن ويف
بعض األحيان حراك اجتامعي ضد مسألة معينة إلخ ،بيد أن التحليل العلمي ال يجب
أن يأخذ هذه املستويات إال وفق اإلطار التاريخي الذي أنتجها .ولعل هذا األمر هو
الذي مل ينتبه إليه أهل االجتامعيات فاعتربوا أنه من خالل« :مساءلة زمن السيبة/
املخزن ميكن تخمني الكثري من اإلجابات بصدد سوسيولوجيا االحتجاج ،خصوصا وأن
ذلك الزمن كان حاسام يف تحديد مآالت املغرب الالحق ،مثلام كان مفتوحا عىل كثري
من االضطرابات واالختالالت السياسية واالجتامعية» .31وهكذا ووفق هذه الرؤية
االجتامعية تظهر السيبة كظاهرة هيكلية من صميم املجتمع املغريب ،وسيكون محورها
هو رفض النظام املخزين ،ألن هذا األخري يعمل عىل «تشويه األمور لخدمة الرشعية
مبعناها الشكيل ،وذلك عن طريق التحكم يف وسائل العنف واإلكراه ويف اإلدارة والبنية
اإلنتاجية» .32ومن هنا فالسيبة كحالة من عدم الخضوع للحاكم أو التمرد عليه «تؤرش
عىل «احتجاج اجتامعي» وسيايس قائم عىل رفض القهر املخزين ،وهو احتجاج تنخرط
 .31عبد الرحيم العطري ،الحركات االحتجاجية باملغرب :مؤرشات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي ،الدار
البيضاء :دفاتر وجهة نظر ،2008 ،ص.94 .
 .32نفسه ،ص.100 .
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فيه القبائل بقوة األشياء ،للتحرر من االلتزامات التي يفرضها االنتامء املجايل والسيايس
إىل بالد املخزن» .33صحيح أن بعض من هذه األوصاف انطبقت عىل وضع املغرب يف
القرن التاسع عرش ،بيد أن هذه املعطيات وجب النظر إليها وفق رؤية منهجية عميقة
تأخذ بعني االعتبار الظروف التي تعرض لها املجتمع املغريب ،واملحطات التاريخية
التي مر منها ،فضال عن العالقة التي حكمت النسق العام بني قبائل هامشية وقبائل
مركزية.
وهكذا بقيت تحليالت بعض أهل االجتامعيات محكومة براهنية اللحظة وبحامسة
مفرطة يف بعض األحيان ،وهو ما أدى إىل تغيب النسق التاريخي عند التحليل،
اليشء الذي نتجت عنه استنتاجات آنية وسطحية إذ مل تستوعب السريورة التاريخية
للمفهوم؛ بحيث وجب أن منيز بني مستويات السيبة ،عىل سبيل املثال ال الحرص؛
القدمية والحديثة ،هذه األخرية التي ولدت مع محمد الثالث . 34صحيح أن «االحتجاج
باملغرب تعرض ،وما يزال لكثري من التعسف واالختزال ،وذلك وفق ثالث مستويات
عىل األقل ،أولها يتعلق بالتوظيف ،والثاين بالقراءة واألخري باملقاربة والتعاطي»،35
إال أن رضورة التَّآ ُون وعدم إخراج الظواهر من سياقها التاريخي واجب إذا ما كان
املطمح الخروج بخالصات موضوعية .وال شك أن مامرسة املغاربة لنمط «االحتجاج
الصدامي» ،كان عرب التاريخ محكوما بعالقة السلطة مع الزعامات املحلية ،وقد يبدوا
للبعض محدود النتائج؛ فلم تكن نتائجه اإلطاحة بالنظام السيايس؛ بل الدخول يف
دورات سياسية مغلقة أو منفتحة 36مام جعل بنية النظام قارة فلم تطرأ عليها
تغيريات جذرية ،ما أدى إىل استمرارية «ثقافة االحتجاج» ،غري أن تبني هذا الطرح
سيغفل تجارب تاريخية سابقة ،استطاعت أن تغري وجه اإليالة الرشيفة؛ بل وجه العامل
املتوسطي .إذن يتضح جليا من خالل استحضار السياقات التاريخية التي تحكم مجمل
الظواهر العامة والخاصة ،أن أقرب وصف للسيبة إىل جانب «الهامشية» هو «أهل
املعارضة» ،دون أن يعني هذا معارضة تامة متارس فعل «االحتجاج» وواعية بكامل
قواعد اللعبة السياسية للبالد ،وبالزمن التاريخي املعيش ،لتضع يف تصوراتها «ثورة
سياسية» باعتبارها هدفا أسمى يسكن الجغرافية العقلية املغربية طوال هذا الزمن
التاريخي.
 .33نفسه ،ص.100 .
Laroui Abdallah, Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain…, .34
.op. cit. p. 181
 .35عبد الرحيم العطري ،الحركات االحتجاجية باملغرب ،...م.س .ص.91 .
 .36نور الدين الزاهي« ،املغاربة واالحتجاج» ،مجلة وجهة نظر ،السنة السادسة ،الرباط عدد مزدوج 19-20
ربيع وصيف  ،2003ص.11 .
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 - 3متثالت الثورة والتغيري يف الجغرافية العقلية املغربية :الثابت واملتغري يف نسق
الفكر االحتجاجي املغريب :
ما هي الثورة؟ لو طرح هذا السؤال املحري عىل أي كان سواء املهتم األكادميي أو
الباحث االجتامعي أو املتتبع الصحفي ألجاب عىل الفور ،أو بعد تفكري يسري؛ بأنها
حركة تستهدف تغيري أوضاع املجتمع .37وقد يرى املستفرس أن هذه اإلجابة جامعة
مانعة وتحدد الغايات .لكن إذا أعدنا التساؤل من جديد ،ومن زاوية ثانية ونقول :ما
هي الحركة؟ أهي حركة العقل يف سعيه الدائب نحو الحقيقة؟ أم هي حركة غري عادية
قاهرة تسعى لفرض رؤية أو فكرة محددة؟ أم هي حركة تاريخية تنبثق من التدفق
الطبيعي ملوجات األحداث يف محيط الزمن املعيش؟ أم هي حركة اجتامعية نابعة من
التفاعل االجتامعي بني األفراد؟ وما هو التغيري؟ هل يتحدد بتغري فرد بفرد أم وضع
بوضع أم نظام بنظام؟ أم هو تغيري مطلق للعالقات االجتامعية بني جميع األفراد؟ هل
يتحدد بالجزيئ أم بالكيل؟ هل هو نوعي أم كمي؟ 38أسئلة وإشكاليات كثرية ومعقدة
تصادف الباحث الساعي للكشف والبحث عن متثالت الثورة والتغيري داخل املجتمع
العريب بصفة عامة واملغريب عىل وجه التحديد .صحيح أن العوامل التي تتحكم بحركة
الناس وثورات األمم يصعب حرصها ومنذجتها39؛ حيث تتعدد األسباب وتتغري البنى،
غري أن هنالك إمكانية «تحليل بنية كل مجتمع واستخالص استنتاجات نظرية متكن
من ترجيح احتامل وقوع احتجاجات أو ثورات يف بلد من البلدان» 40عندئذ يفهم
السياق ويتنبأ باملآل؛ لكن كاستقراء قابل للدحض أو الرتجيح .ومن هنا إذا تأملنا يف
املسار التاريخي للحراك املغريب ،سيتضح أن الحركة يف هذا النسق ،مل تكن مجرد حركة
عادية ميكن تحدديها وفق مقاييس معروفة (رياضية ،نفسية ،سلوكية 41)...؛ بل هي
أعمق وأشمل من هذا الفعل التاريخي .ومنه فالحركة «قد تكون رسيعة ومفاجئة
كالثورة أو االنقالب .وقد تكون بطيئة ،وعىل هوادة ،كالحركات اإلصالحية ذات النفس
 .37عبد الفتاح العدوى« ،الثورة والتغيري» ،مجلة الفكر املعارص ،العدد الخامس والثالثون ،يناير  ،1968ص
 .20ويف هذا اإلطار يسجل الباحثون أنها «ترتبط عند معظم الناس بسلسلة من األحداث املتسارعة تستغرق
أسابيع أو رمبا أشهرا تسقط خاللها أنظمة تقوم عىل أنقاضها».
Jach A.Goldstone, «Rethinking Revolution: Integratinh Origins, Processes and
Outcomes», Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middele Est, vol.29,
.no1, 2009, pp.17-34, p.18
 .38عبد الفتاح العدوى« ،الثورة والتغيري» ،مجلة الفكر املعارص ،م.س.
 .39عبد الغني عامد ،اإلسالميون بني الثورة والدولة :إشكالية إنتاج النموذج وبناء الخطاب ،بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،الطبعة األوىل ،سبتمرب  ،2013ص.38.
 .40نفسه
 .41عبد الفتاح العدوى« ،الثورة والتغيري» ،مجلة الفكر املعارص،م.س .ص.20 .
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الطويل» ،42وأيا كانت األهداف فإن اإلدراك لها يكون وفق مستويني :الرسعة والبطء.
كام أن التغيري ليس هو االنتقال الفجايئ من حالة إىل أخرى ،ومن واقع تاريخي
تقليدي-خاص إىل واقع تاريخي حديث-عام ،وقد يدخل فيه هذا الجزء؛ إال أنها كلمة
واسعة دالة تعني أشياء مختلفة يف مجاالت محددة ،ترتبط أشد االرتباط باملجتمع
ودرجات إدراكه للزمن التاريخي ،فام نوعية التغيري الذي يتحقق يف مجتمع يدخل يف
نطاق دول ما قبل الحداثة؟.43
وبعيدا عن اإلجابات التي تأيت عىل شكل نظرية الثورة ،تحمل كلمة الحركة معاين
متعددة؛ فهي قد تعني الرتاجع كام أنها قد تحيل عىل التقدم ،وقد تعني باملفهوم
األول العودة إىل املايض واجرتار أدلوجاته ،وقد تعني بالتحديد الثاين السعي للتجاوز؛
تجاوز املطلق من األعامل نحو املتاح من األفكار ،لكن قد يتساءل املتتبع :ما عالقة
التمثل املغريب ملاهية الثورة بهذه املستويات؛ إن كانت الذهنية املغربية تعيش هذه
الوضعية منذ بداية أيديولوجية الرصاع؟ أو باألحرى منذ بداية ضغط األخر؟ اإلجابة
عىل هذا التساؤل تحيلنا عىل مسألة غاية يف األهمية؛ أال وهي الفهم واإلدراك العقيل
والصحي لألشياء ،أي التجدر والفهم الخاطئ للتغيري وللثورة بشكل عام ،إذ يالحظ
أنه مثة سوء فهم وخلط يف استعامل املفهوم ،كالخلط بني التغيري والثورة أو إطالق
صفة الثورة عىل أية إجراءات قانونية أو إدارية أو دينية ،ويف واقع األمر فإن الخلط أو
سوء الفهم هذا ،الذي يحدث بني الحني واآلخر ،ال يبدو معرفيا بقدر ما يأيت استعامله
كانعكاس تاريخي محكوم بإيديولوجيات سياسية .فالنطاق الذي يتحرك فيه اإلدراك
املغريب محدد بإيديولوجيتني؛ يصعب االنعتاق منهام طاملا تتحكم الظروف نفسها،
فاملشاكلة يف تكرار املعهود ،وبالتايل إِ ْس ِت ْصعاب الفهم واإلدراك.
• األول النطاق الديني؛ والذي قيد ذهنية اإلنسان املغريب 44منذ قرون خلت،
فأقفلها وبالتايل يستحيل أن ترى بدون هذا املحدد ،وإن يبدو هذا العامل طبيعيا
بحكم املرجعية الدينية للمغاربة؛ إال أنه مقارنة بحجم املامرسة يف بعض املجتمعات
األخرى ،نجد أن له ميزات خاصة ،تجعله محددا ومستمرا ،ومن بينها :مستويات
 .42نفسه ،ص.21 .
 .43التغيري يف جوهره ،تغيري اجتامعي ،أي انه يحدث يف مجتمع مكون من أفراد؛ ولكن هذا التغيري ال
يحدث ،اذ يحدث مبنأى عن العنارص الكونية املختلفة التي ترتك بالقطع آثارها عىل هذا املجتمع .فنوع
التغيري الذي يحدث ،مثال يف منطقة جليدية غري التغيري الذي ميكن ان يحدث يف منطقة استوائية .وباملثل
فإن نوع التغيري الذي يحدث يف مجتمع آخر ترين عليه شوائب الجهل والتخلف الفكري .ونوع التغيري الذي
يحدث يف مجتمع مخالف :عبد الفتاح العدوى« ،الثورة والتغيري» ،مجلة الفكر املعارص ،م.س .ص.22 .
 .44يشكل مجال سوس املغريب أرضية خصبة ملعاينة هذا الطرح.
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التصوف والبدع وأشكاله املختلفة التي تكبل الفكر املغريب فضال عن «السذاجة
الدينية».
•والثاين هو املتخيل القبيل؛ ورغم أن حضوره يف نطاق النمذجة املغربية
مقارنة ببعض دول الشامل األفريقي (ليبيا وموريطانيا ومايل) عىل سبيل املقارنة-قليل؛ إال أنه الزال يهيكل الفكر اإلنساوي املغريب ويدير توجهاته االجتامعية والسياسية
والثقافية واالقتصادية والفكرية ،وهذا تاريخيا من الثوابت القطعة التي الزمته ،وعىل
الرغم مام «لربكة االستعامر» من فضل يف كرس بعض بناه املجسدة (األحالف القبلية
عىل سبيل املثال).
أ ّدى هذان املعطيان إىل انعدام وحدة الفكر ووحدة العمل ،وهو ما يصعب عىل
الباحث يف التاريخيات مسألة تحويل املاضويات إىل املستقبليات والتنبؤ تحديدا بنوع
التغيري املطلوب ليك يصل املجتمع إىل تجاوز مستويات ركوده .ويف هذا اإلطار ذهب
أحد الباحثني إىل القول بأن؛ العامل العريب ال ميثل الفضاء املثايل لفهم الثورات45؛ بل
«إن هذه املنطقة شكلت بالنسبة للعلوم االجتامعية الحديثة منذ بداياتها مصدرا
لفهم قدرة األنظمة وزعاماتها ومجتمعاتها عىل االستمرارية ،وعىل إعادة إنتاج النظام
االستبدادي القائم ،وما اعترب أيضا ترسيخ لتواصل الركود التاريخي» .46وعىل ما يبدو
فإن توق اإلنسان املغريب عرب تاريخه إىل بلورة مرشوع أكمل ،أدخله فيام يسميه علامء
النفس «بالكبت» ،الذي ينشأ عادة من عدم التناسب بني األهداف التي يتوخاها
األفراد والوسائل التي يتيحها املجتمع لتحقيق هذه األهداف.47
إن الحكم عىل ما شهده املجتمع العريب بصفة عامة واملغريب بالخصوص حكام نهائيا،
أمر يدخل صاحبه يف منذجية منقطعة النظري ،فظاهرة الثورات تحتاج إىل سنوات أو
حتى عقود لتظهر نتائجها ،وتتضح بنياتها ،48فالثورة فيام تتضمنه من معان أصبحت
عادة ال تعني شيئا أكرث من مرادف مؤكد للتغيري49؛ أي حركة تستهدف التغيري يف
بعديه العميق؛ حيث يرضب بجذوره يف أعمق املجتمع الكيل ،والذي يرنوا إىل دمج
مختلف العنارص املكونة له قصد بولوغ املقصود .وميكن أن تكون هذه الحركة عنيفة
 .45عبد الحي مودن« ،الرجة الثورية العربية عىل ضوء نظريات الثورات واالحتجاجات» ،م.س .ص.12 .
 .46نفسه ،ص12-13 .
 .47عبد الفتاح العدوى« ،الثورة والتغيري» ،مجلة الفكر املعارص،م.س .ص.21 .
 .48عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها ،بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،الطبعة األوىل يناير  ،2012ص.15 .
 .49كرين برنتون ،دراسات تحليلية للثورات[ ،ترجمة :عبد العزيز فهمي ،ومراجعة :محمد انيس] ،القاهرة:
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،2010 ،ص.7 .
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تنمو بفضل توترات تحدث داخل النظام السيايس ويرتتب عنها «انفجار شعبي»،50
وهو ما حدث يف مغرب الحسن الثاين /أحداث متسارعة ،51والتي ميكن تقسيمها إىل
قسمني الكربى والصغرى:
 /1األحداث الكربى
األحداث
 23مارس
 20يونيو
 19يناير
 14دجنرب

 /2األحداث الصغرى

السنة
1965
1981
1984
1990

األحداث

 25-26يونيو ،تيفلت ،بوزنيقة ،بن احمد
 14يوليوز الهراويني
 18دجنرب بالشيشاوة
 13يونيو سدي بطاش
 13نونرب
 2يناير
 4أبريل أيت بالل
 22-29شتنرب العيون
 2فرباير تارميلت
 9أبريل سيدي الطيبي
 8أكتوبر الدار البيضاء

السنة
1993
1996
1996
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000

إن مختلف هذه األحداث التي وقعت يف زمن تاريخي ،اتسمت باالستبداد وغياب
العدالة االجتامعية ،تبني رسعتها وتسارعها؛ إذ يف زمن مل يتعدى  35سنة وقعت 15
حركة احتجاجية .ولعل املالحظة األوىل التي تسرتعي االنتباه ملا نتحدث عن الحراك
االجتامعي الذي عرفه املغرب منذ االستقالل؛ هي الرسعة إذ تتكرر بوترية رسيعة.52
وميكن أن تكون هذه الحركة هادئة وبطيئة تتقوى بشكل تدريجي ،إىل أن تصل إىل
حالة شعبية «يتحول فيها الشعب من مجاز إىل واقع فعيل» ،53كام حدث يف مغرب
محمد السادس وبالضبط يف حدث  20فرباير وخروج املغاربة للمطالبة باإلصالحات.54
وبعد أن كانت مجموعة من الشعارات املرفوعة حكرا عىل بعض األحزاب السياسية
انتقلت بفعل هذا التحول إىل لسان مختلف الطبقات الشعبية.
 .50أمل حامدة ،الخربة اإليرانية :االنتقال من الثورة إىل الدولة ،بريوت :الشبكة العربية لألبحاث والنرش،
الطبعة األوىل ،يونيو  ،2008ص.28 .
 .51عزيز خمليش ،االنتفاضات الحرضية باملغرب :دراسة ميدانية لحركتي مارس  1965ويونيو  ،1981م.س.
ص .12
 .52نفسه ،ص.171 .
 .53عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها ،م.س .ص.53 .
 .54يطرح يف هذا اإلطار تساؤل جوهري :ملاذا كان الحراك االجتامعي يف الفرتات السابقة مؤطر بينام يالحظ
يف الزمن الراهن عكس ذلك؟
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ومن أجل وضع تقييم تاريخي لهذه التحوالت الراديكالية ،وجب عىل الباحث النظر
إىل نوع التغيري الذي أفرزته وعدم االستعجال واالنزالق يف أحكام تقريرية آنية ،وبالتايل
الوقوع يف منذجيات سابقة ،فإذا اتضح الفرق وجب اإلقرار و إن حدث العكس وجب
اإلحجام .وفعل الثورة وكام عرب كوندورسيه يكون حقيقيا عندما يكون الهدف هو
التحرر من كل أشكال الظلم والحيف االجتامعي ،والسيايس ،واالقتصادي والثقايف،
والديني إلخ .أو كام جاء يف الرتاث األورويب ملا يكون»حركة تنويرية حيث كل يشء
يجري التفكري فيه من منظور القوانني التاريخية» .بيد أن ما يالحظ داخل حقل
االجتامعيات والسياسيات التي تعنى بهذا املوضع كأبحاث نسقية لفهم التطورات
االجتامعية والسياسية؛ هو عدم إدراك القاعدة التأصيلية فلذلك يتم البناء عىل
مسلامت واهية ليست بتابثة وال موضوعية ،من مثة تكون النتائج غالبا واقفة عند
حدود مرسومة.
وعموما حظيت إشكالية الثورة باهتامم بالغ من لدن مختلف الكتابات ،ولنئ قمنا
برصد تسلسلها لوجدنا أن ذلك االستئثار نسبة كبرية منه نالته الكتابات املاركسية
وما يدور يف فلكها من االتجاه الوظيفي ،واالتجاه االجتامعي النفيس واتجاه التاريخ
املقارن ،فضال عىل أن االهتامم جاء بشكل كبري من لدن «كتابات املفكرين من العامل
الثالث ،عىل اعتبار أن تلك املجتمعات عانت لفرتات طويلة وممتدة ضغط األنظمة
الحاكمة سواء أكانت تقليدية رجعية أم محتلة أجنبية» .55وبعيد عن هذا املنهج
التوجيهي املتحكم يف النتائج ،ولرصد عمق اإلدراك املغريب للثورة وجب أن منيز بني
مستويني :األول يعود إىل «املاقبل إسالم» ،وهو ما حللناه سالفا واتضح لنا من خالله
ميزة وصريورة «النضال» التي اتصف بها املغاربة عىل مدار قرون من الزمن ،والثاين
نتوقف عنده يف هذا املقام ،ويتعلق األمر ب»املابعد إسالم» .فبعد دخول هذا املكون
الثقايف أضحى التفكري واإلدراك املغريب تتحكم فيه مجموعة من املتغريات :الدين،
املجال ،الشمولية االنتامء إلخ وبالتايل دخول عوامل جديدة ،ولعل مرد هذا األمر يعود
إىل األيديولوجية التي تحكمت يف «امليتاتاريخ»؛ أي األصول التاريخية «للثورة» بالعامل
اإلسالمي بشكل عام ،وبالضبط البدايات األوىل لتكون الدولة اإلسالمية ،والتي كانت
إرهاصتها األوىل الخروج عىل الخليفة عثامن ،و»ثورة» أهل املدينة( 56موقعة ال َح ًرة)،
ومن هنا بدأت األمور تختلط وتلتبس؛ فتجدر الخالف بني األصحاب ،وأضحى السيايس
غالبا ومدمجا يف الديني والعكس ،فبدأت األحداث تتسارع؛ فاندلعت «ثورة» الفقهاء
 .55أمل حامدة ،الخربة اإليرانية :االنتقال من الثورة إىل الدولة ،...م.س .ص.29 .
 .56سلامن العودة ،أسئلة الثورة ،بريوت :مركز مناء للبحوث والدراسات ،الطبعة األوىل  ،2012ص.29 .
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بزعامة عبد الرحمن بن األشعث (دير الجامجم) ،ثم تجددت مع «ثورة» الخوارج يف
عهد الخليفة عيل ،لتصل قمتها يف العهد العبايس :ثورة النفس الزكية ،وأخيه إبراهيم،
ثم حركة موىس الكاظم .و «ثورة» الزايدية يف الرقًة .ومل يتوقف مسار «الثورات» يف
الثقافة اإلسالمية؛ بل استمر ضد املامليك والعثامنيني؛ ونذكر منها «ثورة» علامء األزهر
الشهرية .57ومن البديهي أن تؤثر بعض هذه األحداث وخصوصا يف العهود األخرية
عىل اإلنسان املغريب .وهكذا مل تتوقف هذه الحركات السياسية بالعامل اإلسالمي؛ بل
استمرت وامتدت من الخليج إىل املحيط أي باملرشق و املغرب ،ولكن عىل الرغم من
هذا املسار الطويل والشاق؛ فقد نظر وقاربها جمهرة املؤرخني من القدامى واملحدثني
عىل السواء ،كفورات عرضية وحاالت عابرة من التمرد التلقايئ الفاشل .58ولعل هذه
الدينامية الفاعلة دفعت بأهل األكف ،إىل تقسيم موقف الرتاث السيايس اإلسالمي من
الحراك االجتامعي إىل ثالثة أقطاب رئيسية :األول عرف مبدرسة الصرب والثاين مبدرسة
الخروج والثالث مبدرسة التمكن.59
وقد ارتبط املفهوم يف شموليته ،مبفهوم الخروج عىل طاعة «ويل األمر» ويف هذا
اإلطار نجح الخطاب السلطاين الذي «استخدم لقرون طويلة وبكثافة «براديغم»
الطاعة يف ترسيخ منظومة فكرية متكاملة لتطويع الرعية من خالل ما يعرف بفقهاء
السالطني» ،60هؤالء خلفوا إنتاج مفاهيمي فقهي سلطاين يقوم مقام مفهوم الثورة،
مام انعكس كثريا عىل استخدام هذا املصطلح يف أدبيات اإلسالم السيايس املعارص.61
ولعل هذا املنطق تحكم بدوره وبدرجات متفاوتة يف التصنيف الغريب ،ويتضح األمر
جليا ملا اندفعت الشعوب يف أوروبا القرن التاسع عرش وتزايد عددها وراحت أعاملها
املباغتة تخيف السلطات .62فأدت بالباحثني خاصة اإليطاليني والفرنسيني بأن تحدثوا
عن ظاهرة الجامهري املجرمة؛ أي أولئك املجرمني الجامعيني الذين يهددون أمن الدولة
 .57نفسه.
 .58هوبزباوم إريك ،عرص الثورة (أوروبا [ )1789-1848ترجمة :د .فايز الصياغ ،تقديم ،د .مصطفى
الحامرنة] ،بريوت :املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة األوىل ،يناير .2007ص.10 .
 .59يرى أنصار االتجاه األول؛ أنه ال يجوز الخروج عىل الحاكم مهام وصلت درجة ظلمه ،ومخالفته للرشيعة،
بينام يرى االتجاه الثاين نقيض األول؛ فذهب إىل أن الحاكم الظامل أو املخالف للرشيعة ،وجب الخروج عليه،
وتجميع الجامهري لالنقالب عليه ،أما االتجاه الثالث واألخري؛ فريى رضورة التأكد من إمكانية تحقق النرص
عىل الحاكم الجائر قبل الرشوع يف الخروج عليه :انظر :أمل حامدة ،الخربة اإليرانية :االنتقال من الثورة إىل
الدولة ،...م.س .ص.40 .
 .60نفسه ،ص.14 .
 .61عبد الغني عامد ،اإلسالميون بني الثورة والدولة ،...م.س.13 .
 .62غوستاف لوبون ،سيكولوجية الجامهري[ ،ترجمة :هاشم صالح] ،بريوت :دار الساقي ،الطبعة األوىل
 .1991ص.29 .
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وطأمنينة املواطنني وسالمتهم .63ويف هذا السياق يعترب اإليطايل سيجهيل ()Sighele
أول من بلورة نظرية «ظاهرة الجامهري املجرمة» ،هذه النظرية التي تبلورت من
خالل «علم القانون الجرامئي» ،64وشكلت أرضية علمية لفهم نسق االحتجاج يف بعده
السيكولوجي-التاريخي .وال شك من أن مختلف الحركات االجتامعية واملجموعات
السياسية مبختلف أطيافهم شكلت قاعدة املفهوم.
إن مجموع األوصاف التي أطلقت عىل الجامهري يف أوربا القرن التسع عرش من
«املجرمني» الرعاع» «األوغاد» «السوقة «األوباش» إلخ ،والتي جاءت بعد ضغط
الظروف االجتامعية القاسية التي عان منها اإلنسان األورويب يف هذا الزمن التاريخي،
وهددت النظام االجتامعي القائم وأدت إىل أن ينخرط الباحثون واملفكرون يف
دراستها ،65هي الظروف املامثلة اجتامعيا للوسط املغريب وإن كانت الوضعية الفكرية
غري متكافئة؛ بيد أن املعاناة وكذا الوصف مامثل ونستشف ذلك من خالل القاموس
املخزين والذي يركز عىل البعد الداليل عرب مختلف املراحل التاريخية فنجد« :الفتان»،
«املارق»« ،الزنيم»« ،قطاع الطرق»« ،لصوص»« ،إخوان الشياطني»« ،األوباش»،
«األجالف»« ،السفهاء»« ،العصاة»« ،رؤساء الفساد»« ،الطغاة»« ،عتاة املفسدين»،
«الشاردين عن الطاعة»« ،أهل الشقاق»« ،رأس النفاق»« ،جرثومة الفساد»« ،سامرسة
الفنت»« ،الرشذمة الباغية» إلخ ،وهكذا تجسد حوليات األسطوغرافيني مستويات
هذا املوقف ،ويف هذا السياق –وعىل سبيل املثال ال الحرص -جاء وصف ابن زيدان
لتلك االحتجاجات التي عرفتها فاس والتي تعرف باحتجاجات الدباغني سنة :1873
«واتقدت نريان الفنت بينهام واجتمع الغوغاء ومن يف قلبه مرض من طاعة املخزن،
وانضم إىل صعاليك الدباغني» .66ويف موضع آخر« :وتوطيد األمن وقطع جرثومة
البغي والتمرد» .67وبهذا يتضح أنه يف ظل املواجهة بني السلطة واملجتمع ،تحرض كل
التصنيفات التي يكون فيها -غالبا« -الخطاب الديني» عامال حسام وجوهريا ،فتجد
شتى األوصاف.
وإجامال مل تظهر مؤسسات املخزن بشكل يسمح بتحديث املجتمع ،ليتجاوز مجموعة
من الحاالت االجتامعية السلبية التي تؤثر يف العالقة الرابطة بني الحاكم واملحكوم،
 .63نفسه.
 .64نفسه ،ص.29-30 .
 .65نفسه ،ص.28 .
 .66عبد الرحامن بن زيدان ،إتحاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس[ ،تحقيق الدكتور عيل عمر]،
الجزء الثاين ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،الطبعة األوىل ،2008 ،ص.151 .
 .67نفسه ،ص.163 .
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لذلك فاالستمرارية قامئة ومتجددة ما دامت العوامل نفسها والتأثريات املهيكلة
للمجتمع كائنة .صحيح أن هناك محاوالت متجددة يف الزمن واملكان وهي محاوالت
تسعى لالنتصار للتغيري وتحديث الفعل الذهني؛ بيد أن الخطاب الديني داخل النسق
املغريب أقوى بكثري ،فكان مفعوله كبريا منذ العهد األويل وصوال إىل القرن العرشين
فجعل الذهنية محدودة التفكري ،عرب ترسيخ مبدأ األيديولوجية الدينية ،خاصة من
لدن فقهاء السالطني؛ هؤالء الذين حاولوا بكل الوسائل أن يرسخوا يف نفوس األتباع أن
مسألة الخروج عىل الحاكم ولو كان «إماما متغلبا» يثري «الفتنة النامئة» التي لعن الله
من أيقظها» ،وأن ذلك نوع من املروق والبغي والعصيان ،وهو ما جعل عقوبة الله
والسخط والغضب اإللهي والسلطاين حارضين يف نفسية األفراد ،مستندين يف ذلك عىل
الرتاث اإلسالمي امليلء مبثل هذه الروايات والتي تناقلها الخالف عن السالف .وبعد أن
كانت صدمة األخر؛ خاصة مع االستقالل ومستوياته املختلفة التي أفرزت واقعا أخر
مختلف يف آلياته ومتشابه يف بنيته ،كانت االستمرارية بنسق ثان؛ تجسد يف معطى
رضورة فكرة وأولوية األمن واالستقرار عىل الحرية والعدالة االجتامعية .ومن ثم تظهر
مختلف التحوالت والسريورة التاريخية التي مر منها املجتمع املغريب بأن الثابت يف
نسق االحتجاج املغريب هو تلك الفاعلية والتَأْثِري الديني واإلدراك لجل املستويات التي
كانت السلطة يف مختلف املراحل التاريخية ترسمها للتحكم يف غليان املجتمع ،ومن
هنا وعىل ما يبدو ستكون السنوات القليلة القادمة حاسمة بشكل كبري يف مسألة
االحتجاج املغريب ،وستحدد كثريا مستقبل العملية السياسية باملغرب ،بالرغم مام عليه
املجتمع اليوم ،والذي قد يظهر عىل أنه منساق وراء فكرة االستقرار واألمن واستحضار
تجارب األخر ،بيد أن التاريخ يبني أن هاته املسألة وغريها ،ما هي إال سياقات الحدث،
ذلك الحدث الذي يتأجل بفعل تحالف مختلف العوامل.
 خامتة :لقد سمحت لنا هذه التأمالت التاريخية مبعاينة ذلك الوعي الشمويل بالتغيري الذي
سكن الجغرافية العقلية لإلنسان املغريب منذ عقود ،ذلك التغري الذي اتخذ أشكاال
متباينة ،وأعطيت له تأويالت مختلفة« :السيبة» «العصيان» «التمرد» إلخ .صحيح
أن الحراك االجتامعي الذي شهده املغرب عرب تاريخه كان له اتجاه واحد؛ الدعوة إىل
العودة إىل احد األساليب التي مورست يف املايض ،ومن مثة ترى الحركة األولية التي
قامت صالحة للحارض وللمستقبل ،وصحيح كذلك أن الهدف املنشود مل يتحقق ألسباب
تاريخية؛ غري أن وجود أيديولوجية ثابتة تؤطر كل تحركاته مارست عرب التاريخ دورا
فاعال يف توجيهه ،فكانت جامعات العلامء وبعض مؤسسات الزاوية و»البورجوازية
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املصلحية» ،تكرس وتحاول اجتثاث أي فكر يعارض مبدأ الطاعة واإلميان التام؛ لذا
كانت تهمة الزندقة قامئة ال يحيد عنها من خرج عن رسب الرعية التي تساير هؤالء،
دون أخذ مبدأ التغيري الشمويل واإلدراك العقيل ،وبهذا يصعب إحداث تغري عىل
املستوى الذهني .لكن األكيد أن تساؤالت التغري أضحت مالزمة للفكر اإلنيس املغريب،
وبالتايل ستتجدد املحاوالت كلام كان األفق محدودا .وختاما فإن هذه التأمالت النقدية
التي حاولت قدر املستطاع من خاللها تتبع تاريخ الحراك االجتامعي املغريب ،ما هي
إال انعكاس لرؤى مخلصة ال تدعي لنفسها اليقني وال تزعم أنها القول الفصل ،فام هي
إال نتاج تأمالت تاريخية متوالية واستبصار ملسار حراك اجتامعي ال ينضب.
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de l’est ces temps-ci nous pousse à revenir sur les racines historiques des mouvements de
contestation populaire, au Maroc et ailleurs», revu Zamane, Mars 2011.
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االحتجاج بني معنى اإلصالح وداللة التغيري

عبد اإلله الكلخة

يف البدء يتعني أوال تحديد دالالت ومعنى االحتجاج بربطه أوال بالسياق التاريخي
الذي أنتجه والوضع االجتامعي الذي هيأ له.
االحتجاج طريقة يف نقل موقف جامعة أو حزب سيايس معني غايته إيصال
صوت يحمل رأيا معينا؛ وإذ نؤكد عىل داللة التعبري عن رأي يف الحدود التي يدفع بها
االحتجاج يف اتجاه تأسيس وضعية جديدة مخالفة للسابق .إن االحتجاج بهذا املعنى
هو فعل اجتامعي إذا بقي يف حدود داللة املطالبة بتحقيق مطلب ما ،وهو فعل
سيايس إذا كان ينشد التغيري ويتوخاه .لهذا االعتبار بالضبط لزم التفريق بني االحتجاج
( )protestationواإلرضاب ( .)grèveففي هذا األخري نتحدث عن القوانني املنظمة
والضوابط امل ُ َق ِّن َنة لفعل املشاركة .أما االحتجاج فينبني عىل اكتساح الساحة السياسية
فيه إرادة تحويل الوجدان الجامعي الغاضب من وضعية سياسية ما إىل لغة املجابهة
التي قد تصل إىل حد التمرد ( .)insurrectionبني هذا وذاك – أي بني االحتجاج
والتمرد – ميكن الحديث عن املقاومة (.)résistance
لهذا االعتبار بالذات لزم إقامة الفروق بني السيايس واالجتامعي وبينهام وبني
الديني ،فالسيايس قد يطلب الديني واالجتامعي أيضا ومن هنا كان من الطبيعي
جدا أن تظهر يف اآلونة األخرية يف املشهد السيايس الراهن حركات احتجاجية ذات
ملمح ديني خالص ،واالحتجاج بهذا أخذ سمة القديس وأصبح وجهه الظاهر .فاملطالبة
بالتغيري السيايس يف العامل العريب من املحيط إىل الخليج مرت بالديني ()le religieux
وعربه ،وقد أخذت صفة املواجهة املسلحة أحيانا كام هو الحال يف اليمن وسوريا
والعراق.
لرنجع بعد هذا كله إىل تاريخ الحركات االحتجاجية يف املغرب وقد صنفها
الباحث السوسيولوجي فارس أشتي كاآليت:
 - 1انتفاضة يونيو  .1981وكانت ضد زيادة األسعار يف املواد االستهالكية .دعت
إىل هذه االنتفاضة الكونفديرالية الدميقراطية للشغل ،وقد تخللتها تظاهرات يف الدار
البيضاء والرباط ُوو ِج َه ْت بالرصاص واالعتقاالت.
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 - 2انتفاضة يناير  .1984وكانت ضد غالء املعيشة وسوء األحوال السياسية.
ظهرت هذه االنتفاضة يف عرشات املدن والقرى ،ووجهت بالعنف .مآل هذه االنتفاضة
كان سقوط قتىل واعتقال الكثري املتظاهرين «وألول مرة يظهر يف هذه االنتفاضة دور
الحركة اإلسالمي».1
 - 3انتفاضة ديسمرب  .1990أسفرت دعوة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل
واالتحاد العام للشغالني إىل إرضاب فاس مطالبني بالعدالة االجتامعية .وقد امتدت
هذه االنتفاضة إىل مدن أخرى :طنجة ،الدار البيضاء ،مراكش ،الرباط ،شارك فيها
الطالب والعامل والعاطلون عن العمل2.
يبدو أن االحتجاجات التي مرت عرب التاريخ السيايس املغريب ارتبطت باملطالب
املتعلقة مبا هو اقتصادي وأيضا مبا هو سيايس يتوخى املطالبة باإلصالح .هل يتعلق
األمر باالحتجاج الذي قد يصل إىل حد العصيان املدين ()Désobéissance civil؟
الجواب هو ال ،يف الحدود الذي بقي فيه االحتجاج مرشوطا بالحفاظ عىل النظام مل
يتعداه ،ويف الحدود الذي أصبح فيه االحتجاج يكتيس طابع العشوائية وعدم القدرة
عىل االستمرار (طابع التخريب ،والتشتت الذي طال جمهور املحتجني).
لهذه الغاية ميكن أن نتحدث اآلن عن االحتجاج كسريورة متس طبيعة املجتمع
فتحول الكل إىل إرادة سياسية تسري يف اتجاه فرض واقع جديد ،يف هذه الحالة قد
يصل الحد باالحتجاج إىل أن يصبح أداة لتغيري منظومة سياسية بأكملها (تونس املثال
األوضح عىل هذا) ،وقد يصبح االحتجاج آلية من آليات التخريب عندما يغيب مفهوم
التعبري عن الرأي واإلميان بالحق يف االختالف (سوريا  /اليمن ،النموذج األكرث داللة
عىل ذلك).
لالحتجاج تجليات رمزية تأخذ معنى التعبري بالصوت (الشعارات) ،والجسد
(االحتجاج بالتعري) ،وبالحركة (املسريات واالعتصام) .غري أن األهم من هذا كله هو
توجيهه يف كل لحظة من لحظات وجوده بأيديولوجية الظرف الذي يظهر فيه.
أثناء الربيع العريب ( )2011كان االحتجاج حراكا سياسيا ساهم فيه الخطاب
الديني ووجهه بامتياز فكان االحتجاج يصب يف معنى الدعوة إىل عدالة اجتامعية ،غري
 .1الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب .مرص -املغرب -لبنان -البحرين -الجزائر(.مجموعة من املؤلفني).
م.د.و.ع .ط .2014 .2.ص.130 :
 .2نفسه .ص.131 :
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أنه يف الوجدان كان هناك حلم بعودة الدولة الدينية الطوىب(.دولة الخالفة الراشدة).
لرنجع إىل الحركات االحتجاجية التي ظهرت مع ما اصطلح عليه بالربيع العريب،
فقد بدأت املسألة مع الثورة التونسية وسميت آنذاك «بالثورة الناعمة» ألنها تحققت
باكتساح الساحة دون إراقة الدم تقريبا األمر بقي يف حدود الصمود واملقاومة .لذلك
اعتربها بعض املنظرين السوسيولوجيني بثورة الحرية والكرامة ،3وقد أجرب هذا
االحتجاج يف البداية الرئيس السابق زين العابدين بن عيل عىل إقالة عدد من الوزراء
كام أعلن يف اآلن نفسه عن عدم الرتشح لالنتخابات الرئاسية لعام  ،2014مع تخفيض
ألسعار بعض املواد الغذائية ،لكن االحتجاجات توسعت وانتهت بتنحيه عن السلطة
ومغادرته البالد يف  14يناير.2011
االحتجاج تحول إىل ثورة وجهه وجدان الشعب املحمل مبتيولوجية الدعوة إىل
دولة إسالمية عادلة .كان حزب النهضة (حركة االتجاه اإلسالمي سابقا) يف الواجهة.
أثرت هذه الحركة يف العامل العريب بأكمله وأصبحت موجة ( )vagueغطت
سيكولوجية الشعوب العربية التي بدا أنها تواقة إىل تصحيح الوضع السيايس بالحمولة
الدينية .بهذا املعنى طفت إىل السطح ثورة  25يناير مبرص .االحتجاج كان عىل
األوضاع االجتامعية واملعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة ،وعىل ما اعترب فسادا يف
عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك .انتهت هذه االحتجاجات بالتنحي عن السلطة يف
 11فرباير .2011
إن األهم يف هذا الحراك االجتامعي هو توافق الكثري من الحركات االحتجاجية
حول قضية واحدة وهي تغيري الوضع السيايس برمته ،هذا كان هو الطموح والغاية،
وهو طوىب قائم يف وجدان الجامعة املحتجة مل تصل حد فهم الواقع السيايس الذي مييز
املجتمع املرصي حيث السيطرة للجيش ،مل يكن معه ليقبل باكتساح الساحة السياسية
وهو املاسك بزمام األمور منذ الراحل جامل ع .النارص.
4

يف املغرب تأثرت الحركة االحتجاجية  20فرباير مبثيلتها يف مرص وتونس ،غري أن
االحتجاج كان هدفه محصورا يف العيش بكرامة يف مغرب «حر ودميقراطي» كام وتؤكد
هذه الحركة عىل استقالليتها عن كل التنظيامت واألحزاب السياسية .وقد انضم إليها
 .3ثورة  17ديسمرب  2010تضامنا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي أرضم النار يف جسده تعبريا عن غضبه
عىل البطالة .االنتفاضة هنا هي احتجاج عىل وضع.
 .4من هذه الحركات ،حركة  6أبريل /حركة كفاية /حركة مجموعة الشباب عرب مواقع التواصل االجتامعي/
شبكة رصد /اإلخوان املسلمني .االحتجاج هنا فيه تخطيط مسبق للنزول إىل الشارع.
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اآلالف من الشباب املغاربة ،غري أنه وباألساس كان لحضور «جامعة العدل واإلحسان»
األثر البالغ يف هذه الحركة ،سواء يف البداية عندما كانت قوة حقيقية داعمة ملبدأ
التغيري ،أو يف النهاية عندما قررت الجامعة التخيل عن املشاركة يف االحتجاج فكان ذلك
إيذانا بضعف هذه الحركة االحتجاجية.
ما يعنينا يف هذه الحركة االحتجاجية هو شعاراتها« :الحرية والدميقراطية اآلن»،
«من أجل الكرامة واالنتفاضة هي الحل»« ،الشعب يريد التغيري» .لنصل إىل أن هذه
الحركة االحتجاجية بقيت يف حدود معنى االحتجاج الطامح إىل تصحيح الوضع ال إىل
تغيريه كام وقع يف تونس ومرص.
هل األمر يتعلق بالخصوصية يف االحتجاج؟ الجواب هنا هو نعم ،ألن االحتجاج
ذو امللمح السيايس قد يتوزع بني مبديئ املقاومة واملواجهة ،وقد يسري يف اتجاه التغيري،
وقد يأخذ هذا األخري معنى اسرتجاع دولة عادلة مقدسة طوىب قامئة يف الوجدان تريد
أن تظهر فتبدو فقط يف حدود صوت الجامهري املحتجة.

ثبت املصطلحات
•  = Désobéissance civilالعصيان املدين
•  = Grèveاإلرضاب
•  = Insurrectionمترد
•  = le religieuxالديني
•  = Résistanceمقاومة
•  = Protestationاحتجاج
•  = Vagueموجة

املراجع
• الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب .مرص -املغرب -لبنان -البحرين -الجزائر(.مجموعة من املؤلفني).
م.د.و.ع .ط.2014 .2.
• Per. Hemgren. Path. Of resistance the practice of civil. Revise. ed. 2004.
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الفضاءات الحرضية والحركات االحتجاجية الجديدة باملغرب:
مدينة الجديدة أمنوذجا
محمد اإلدرييس

 ملخص  :إن مواجهة مسلسل التغريات االحتجاجية تتطلب منا تحليل وتفسريطبيعة هذه التغريات ،لرصد أثرها عىل نسيج املجتمع ،ولكن أيضا لندرك جيدا أننا
جزء من هذه التغريات ومسؤولون جزئيا عن مواكبتها بالبحث والدراسة العلمية
الجادة ،بعبارة أخرى ،إنها ليست مجرد يشء خارجي عنا ،بل إنها تستهوي تخصصاتنا
العلمية .لذلك أنطلق يف ورقتي هذه من تركيز أسايس عىل املدينة كمنتج ونتاج
للحركات االحتجاجية واالجتامعية الجديدة .وبعد ذلك أركز عىل رهانات الحركات
االحتجاجية واالجتامعية من متلكها للفضاءات الحرضية :هل ارتباط «السلوك
االحتجاجي» بالفضاء الحرضي يعكس وعي مجتمعي وطبقي بالتفاوتات االقتصادية
واالجتامعية للمجتمع «الجديدي» واملغريب عموما أم أن األمر ال يتجاوز نسخ عفوي
لنامذج عربية جديدة من االحتجاج ؟ يعكس هذين السؤالني الخلفيات السياسية
واالجتامعية لتصاعد أصوات الحركات االجتامعية منذ سنة  2011والتي جاءت كرد
فعل واسع النطاق ضد الالتكافؤ االجتامعي والسيايس املهيمن عىل بنية املجتمع .و
من أجل فهم جوهر ارتباط الفضاء الحرضي بالحركات االجتامعية الجديدة ،أود أن
ألفت االنتباه إىل دينامية الحركات االحتجاجية يف عالقتها بتحوالت املشهد الحرضي
للمدينة املعارصة ،إضافة إىل درجة طرح نفسها للدراسة والتحليل يف إطار سوسيولوجيا
الفضاء الحرضي .وأختم مبالحظات عامة حول إعادة تشكيل الفضاءات االحتجاجية
الحرضية املعيشة  :استنادا إىل رسم خريطة حرضية جديدة لفضاءات املدينة ،وفق
رهانات الفاعل السيايس؛ الفاعل االجتامعي ومؤسسات املجتمع املدين ،من أجل وضع
أرضية معرفية أولية تأخذ بعني االعتبار دور السوسيولوجيا الحرضية يف دراسة وتحليل
دينامية السلوك االحتجاجي باملدن املغربية املعارصة.
 الكلامت املفتاح  :السلوك االحتجاجي ،الفضاء الحرضي ،املدينة ،الحركاتاالحتجاجية ،الحركات االجتامعية ،السوسيولوجيا.
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 - 1الحركات االجتامعية يف الدراسات السوسيولوجية املعارصة :مالحظات
ابستيمولوجية :
مل تكن مسألة الحركات االجتامعية ذات أهمية كبرية ضمن اهتاممات الرواد
األوائل (دوركهايم ،فيرب ،)...فدراستهم للمجتمع الحديث مل تجعل من الحركات
االجتامعية مدخال للسوسيولوجيا النقدية يف مواجهتها لعامل جديد غري متكافئ.
بالنسبة لدوركهايم شكلت الحركات االجتامعية أعراض ضائقة مجتمعية يف حني
رآهم فيرب تعبئة للمشاعر غري العقالنية من قبل قادة كاريزميني .يف املقابل ،جعل
كارل ماركس الحركة االجتامعية -الحركة العاملية  -مركز نظريته يف املجتمع .كانت
الربوليتاريا موضوعا وهدف التاريخ ،والتي شكلها التاريخ من أجل خلق التاريخ .لقد
عكس تركيز ماركس عىل الحركة العاملية رشوط محددة من القرن التاسع عرش يف
أوروبا (.)Burawoy,2015
ارتبط بروز نظرية الحركة االجتامعية املعارصة (منذ خمسينيات القرن املايض)
باتجاهني سوسيولوجيني أساسيني :أمرييك ( )Tilly, Gamson, Tarrowوفرنيس (آالن
تورين وطالبه) .حاول االتجاه األمرييك تجاوز التفسري الكالسييك للحركات االجتامعية
باعتبارها رد فعل غري عقالين عىل التغيري الهيكيل ،واعتربوها سياسات عقالنية تتجاوز
الربملانية .كام اعتربوا أن املظامل ال تكفي لرشح العمل الجامعي ولكن يعتمد عىل
املوارد ،االجتامعية واالقتصادية ،فضال عن الفرص السياسية و التأطري الفعال .مثة إذا
اختالف جذري مع تركيز أسالفهم عىل «عدم عقالنية» الحركة ،ومع ذلك اشرتكوا يف
الطموح املشرتك :إنتاج نظرية عامة للحركات االجتامعية من شأنها أن تطبق عرب
الزمان واملكان ( .)Burawoy,2015لكن هذه النظرية املشاركة ارتبطت بسياقات
محددة (حركات الحقوق املدنية ،)...جعلت من التنوع معيار للثبات العاملي ،نظرا
لكون معظم الحركات االجتامعية واالحتجاجية تتوحد يف كونها موجهة ضد الدولة
الحديثة.
بالنسبة ألالن تورين وطالبه ،تجاوزوا أيضا التفسري الكالسييك للحركات
االجتامعية باعتبارها رد فعل غري عقالين عىل التغيري الهيكيل ،من خالل دراستهم
للحركات الطالبية ،واعتربوا هذه الحركات تجسيدا للمجتمع ما بعد الصناعي ولإلرادة
االجتامعية للتاريخانية ( ،)Touraine,1993: 103فقد «اعتاد املجتمع أن يكون
يف التاريخ .اآلن التاريخ داخل املجتمعات ،ولديهم القدرة عىل اختيار تنظيامتهم،
قيمهم ،وعملياتهم للتغيري دون الحاجة إلضفاء الرشعية عىل هذه الخيارات عن طريق
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جعلها تتوافق مع القوانني الطبيعية أو التاريخية» ( .)Touraine,1988: 40مع أالن
تورين تم التأسيس الفعيل ملوقع الحركات االجتامعية ضمن السوسيولوجيا النقدية.
ففي مواجهة عامل غري متكافئ أصبح دور عامل االجتامع هو مساندة ومساعدة هذه
الحركات عىل إعادة تشكيل التاريخ اإلنساين ملرحلة ما بعد التصنيع.
ال ميكن تعريف الحركة االجتامعية إال من خالل املجموع املشكل من العنارص
الثالثة املؤسسة لها (الهوية ،التناقض ،الكلية) وهو مجموع غري مستقر وال متجانس،
ويتداخل مع أمناط أخرى من الفعل االجتامعي ( ،)Touraine,1993: 11فالحركات
االحتجاجية الجديدة أصبحت فاعل أسايس يف التعبئة االجتامعية والسياسية العاملية
الرافضة للنيو -ليربالية السياسية واالقتصادية ،والتي تعرفها الدول الغربية كام مجموعة
من الدول الناشئة خالل الثالثني السنة األخرية (Chomsky, 2012 ; Brenner et al.,
.)2012
إن ما مييز هذه األشكال االحتجاجية الجديدة ،إضافة إىل اعتامدها عىل
التكنولوجيات الحديثة والشبكات االجتامعية ،هو إعادة إنتاجها للجغرافيا الحرضية
العاملية ( .)Juris, 2012 ; Marom, 2013لقد شكلت املدينة قيمة إسرتاتيجية
و»مجال للتمرد» يف مواجهة الالتكافؤ العاملي والهيمنة الرأساملية ،وأسهمت الحرضية
املعارصة يف تعزيز املد االحتجاجي منذ الثورة الفرنسية أواخر القرن الثامن عرش،
مرورا بالحرب األهلية االسبانية ،وثورات  1960بالواليات املتحدة األمريكية ،وصوال إىل
حركة احتلوا «وول سرتيت» خالل سنة .2012-2011
لقد أصبحنا نعيش اليوم يف عامل حيث الدولة واالقتصاد تعززان كل منهام امليل
إىل اإلفراط يف الوصول إىل مجالهم الخاص من النفوذ وتهديد املجتمع املدين .باختصار،
نحن نعيش يف عرص النيوليربالية ،وهو مصطلح يعني أشياء مختلفة لجميع الناس.
بالنسبة للبعض ،هي أيديولوجيا ،ولآلخرين هي مامرسة؛ بالنسبة للبعض إنها تشري
إىل الدولة ،لآلخرين لرأس املال؛ بالنسبة للبعض أنها تصادف انسحاب الدولة ،أو عدم
تدخلها .بالنسبة لآلخرين إنها متثل دولة ذات سياسات التوجيه ()regulatorystate؛
بالنسبة للبعض هي شكل من أشكال الحاكمية ( )governmentalityوما يقابلها من
فردانية ،وللبعض اآلخر ببساطة هي نهاية املجتمع ( ،)Burawoy,2015لذلك أصبح
لزاما عىل العلوم االجتامعية التكيف االبستيمولوجي مع األشكال الجديدة لالحتجاج
االجتامعي والتي جعلت من املدينة والوسط الحرضي فضائها وقوتها األساسية لحشد
التعبئة االجتامعية يف مواجهة الالتكافؤ العاملي الجديد.
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 - 2الحركات االجتامعية الحرضية يف الدراسات الحرضية املعارصة :من
«االحتجاج» إىل «الحق يف املدينة» :
مل تحظى مسألة الحركات االجتامعية الحرضية بكثري من االهتامم ضمن
حقيل السوسيولوجيا والعلوم السياسية .وميكن اعتبار السوسيولوجي االسباين
«مانويل كاستيز» «  »Manuel Castellsأول من أعطى االنطالقة لدراسة الحركات
االجتامعية الحرضية من خالل دراسته لتجمعات املواطنني االسبانيني مبدريد خالل
 1960و  .1970ضمن كتابه األساس « »Luttes urbaines et pouvoir politique
(االنتفاضات الحرضية والسلطة السياسية) ،أعترب أن املدينة هي الفضاء االجتامعي
الذي ميثل تناقضات الرأساملية ويفرز «شكل جديد من أشكال الرصاع االجتامعي
املرتبط بالتنظيم االجتامعي لنمط الحياة» ( .)Castells, 1973 :12فنضاالت الحركات
الحرضية املرتبطة برهانات االستهالك الجامعي باملدينة هي مصدر التغيري واالبتكار
االجتامعي الذي يصبح يف بعض األحيان الهدف الرئييس للحركات االجتامعية من أجل
الطعن يف النظام االجتامعي (.)Castells, 1973 :129
رغم كون هذا التعريف الذي يقدمه كاستلز للحركات االجتامعي الحرضية
قد ظل لعقود مرجع أسايس يف تعريف الحركات االجتامعية بشكل عام ،إال أن ما
يالحظ عليه هو تركيزه عىل الطابع املعياري للتوجيه االجتامعي من خالل تجنبه
الحديث عن قضايا السلطة والرصاع داخل املدينة ،واستثنائه ملختلف الفاعلني يف إنتاج
الفضاء الحرضي العام (الحكومات املحلية ،جامعات الضغط االجتامعي ،األحزاب)...
( .)Leontidou, 2010إضافة إىل إغفاله لقدرة الحركات االجتامعية الحرضية عىل
إحداث التغيري االجتامعي حتى خارج املدينة (.)Pickvance, 2003
ارتبطت أيضا مسألة الحركات االجتامعية داخل املدينة (الحركات االجتامعية
الحرضية) بأعامل الفيلسوف والسوسيولوجي الفرنيس «هرني لوفيفر» «Henri
 ،»Lefebvreمن خالل تطويره ملفهوم «الحق يف املدينة» كتعبري عن «عالقات السيطرة
والخضوع داخل املدينة ومؤرشات إنتاج وإعادة إنتاج الفضاء الحرضي»« .إن الحق يف
املدينة ال يقترص عىل حق فردي يف الحصول عىل املوارد التي تجسدها املدينة :بل هو
الحق يف تغيري أنفسنا عن طريق تغيري املدينة من أجل جعلها أكرث اتساقا مع رغباتنا
العليا ( .)Harvey, 2010 : 160إن الحق يف املدينة يعكس موقف سيايس نقدي
يف مواجهة االقتصاد السيايس ( )Marcuse,2012ويرتبط بقضايا الخدمات العامة،
احتالل الفضاء الحرضي ،اإلسكان ،املطالبة بالعدالة االجتامعية داخل املدينة ...يف إطار
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دينامية حرضية مناهضة لالتكافؤ الحرضي داخل املدينة املعارصة والتعبري عن موقف
اجتامعي وثقايف رافض لقيم الليربالية الجديدة.
منذ مثانينيات القرن املايض تعززت دراسة مسألة الحركات االجتامعية الحرضية
بأعامل كل من «تارو» ( )Tarrowو «ماك أدام» ( )McAdamحول الرصاع السيايس،
وأعامل «تييل» ( )Tillyحول العمل الجامعي .ركزت مقارباتهم عىل السياق السيايس
والتاريخي لظهور الحركات والرصاعات االجتامعية باملدن ،من خالل اعتبار الفعل
الجامعي فعل غري روتيني وعمومي يعكس مطالب يُ َعبرَّ عنها باسم الجمعانية (Tilly,
 ،)2004واالهتامم مبطالب الفاعلني التي تم إهاملها يف السياق املحيل واملكاين للحركات
االجتامعية الحرضية (.)McAdam et Schaffer Boudet, 2012
يؤكد تييل وتارو يف كتبهام «سياسات الرصاع من اإلرضاب إىل الثورة» ( )2008أن:
« الرصاع السيايس يسمح لنا برصد مختلف التفاعالت بني الجهات التي ترفع
مطالب تؤثر عىل مصالح جهات أخرى ،مام يؤدي إىل تنسيق الجهود يف سبيل وحدة
املصالح أو الربامج املشرتكة ،والتي تشارك فيها الدولة ،إما كمستقبل للمطالب ،إما
محرض لها أو كطرف ثالث [محايد] .إن سياسة الرصاع تجلب ثالث عنارص معروفة
من الحياة االجتامعية :الرصاع ،العمل الجامعي والسياسة» (Tilly et Tarrow, 2008
.): 20
تعكس هذه املؤرشات الهويات والروابط االجتامعية واألشكال التنظيمية التي
تشكل البيئة االجتامعية للحركات االجتامعية الحرضية ،إضافة إىل دور النطاق
والسياق املحيل يف تعبئة أشكال العمل الجامعي باملدن.
يرتبط ضعف اهتامم الباحثني بدور الفضاء الحرضي والسياق املحيل يف تعبئة
الحركات االجتامعية الحرضية ،بعدم الرتكيز عىل دراسة وتحليل أشكال التعبئة
والعمل االجتامعي الحرضي« ،فنظريات الحركات االجتامعية ،سواء بأمريكا أو التقاليد
األوروبية ،تواجه صعوبات مرتبطة بالخصوصية الحرضية للحركات االجتامعية»
( .)Mayer et Boudreau, 2011: 278هيمنت املقاربات السياسية عىل دراسة
الحركات االجتامعية ،األمر الذي يرتك املجال خصب أمام دراسة دور «النطاقات» و
«األماكن» يف إنتاج وتعبئة الحركات االجتامعية الحرضية.
إن املامرسات املجالية تحمل يف جوهرها مختلف أشكال التوترات االجتامعية
والسياسية داخل املدينة ،ومجمل التمثالت والتصورات التي تعمل عىل إنتاج النطاقات
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املحلية و»تساعد عىل تشكيل هوية األفراد» ( .)Breux, 2007 : 46ويشكل احتالل
الحيز الحرضي املادي عالمة عىل الضعف –أحيانا -أكرث من القوة ،نظر لغياب مجتمع
مدين معارض وحيوي .فعندما تطرد الحركات من الساحات الخاصة لن يعود لها مجال
للجوء إليه ورسعان ما تنهار سياساتهم (التشييل .)...لكن رغم ذلك ال ميكن اختزال
تفسري الحركات االجتامعية من خالل تقييم طول عمرها أو قوتها التحويلية .إنهم أداة
حاسمة ملواجهة عامل غري متكافئ (.)Burawoy,2015
 - 3دينامية «الحركات االحتجاجية» مبدينة الجديدة :أوليات التمكن :
منذ سنة  2011عرفت مجموعة من املدن العربية دينامية من االحتجاج الحرضي
يف إطار ما سمي بالربيع العريب ،كتعبري عن فقدان الثقة الشعبية يف الدميقراطية
التمثيلية والرغبة يف تحقيق العدالة االجتامعية .وما ميز هذه الحركات االجتامعية هو
إعادة رسمها لجغرافيا الفضاءات الحرضية مبجموعة من املدن العربية (تونس ،مرص،
اليمن ،)...يف إطار إنتاج ما ميكن تسميته مبدن التمرد « »villes rebellesيف مواجهة
الليربالية الجديدة والالتكافؤ العاملي.
عرف املغرب بدوره مد احتجاجي قوي مبجموعة من املدن (الرباط ،الدار البيضاء،
فاس ،)...يف إطار ما سمي «بحركة  20فرباير» ،انعكس عىل البنية املجالية للفضاءات
الحرضية ،وفق عمليات احتالل واخرتاق جامعي واجتامعي ملجموعة من الفضاءات
والساحات العمومية ذات الثقل السيايس داخل الوسط الحرضي.
سننطلق من كون أن كل حركة اجتامعية هي بالرضورة حركة احتجاجية ،لكن
ليس كل حركة احتجاجية هي حركة اجتامعية بالرضورة ،لرنكز عىل دور الحركات
االحتجاجية يف إعادة تشكيل الفضاء الحرضي املغريب من خالل أمنوذج مدينة
الجديدة ،من وجهة نظر أن هذه الحركات االحتجاجية املحلية هي امتداد للحركات
االجتامعية التي عرفتها مجموعة من املدن العربية :لقد دفعت الحركة االجتامعية
التونسية مجموع الحركات االجتامعية العربية خالل فرتة  ،2013 2011-وساعدت
عىل إشعال فتيل حركات احتالل متنوعة ،التي بدورها ،انترشت يف جميع أنحاء
العامل .يف هذا التأثري املتبادل لعبت وسائل اإلعالم االجتامعي دورا حاسام ،عىل الرغم
من أننا يجب أن نتذكر أن موجات مشابهة من االحتجاج موجودة قبل فرتة طويلة
من ظهور مثل هذه التقنيات  -لنفكر يف ثورات عام  1848التي انترشت يف جميع
أنحاء أوروبا أو الحركات التي أدت إىل انهيار اإلمرباطورية السوفييتية .لقد قدمت
الحركات دامئا «فنتازيا عملية» ألهمت بشكل من األشكال معظم حركيات سنة 2011
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(.)Burawoy,2015
إن منطق التجمع يف الفضاءات الحرضية (مرسح عفيفي :املرسح البلدي سابقا)
يفرض إنتاج مسار احتجاجي معني (دائري ،مثلث ،مربع )...يمُ َكن من توليد أشكال
جديدة من التفاعل الثقايف و اإلثني بني األفراد الحرضيني.
عن طريق تثبيت فضاء احتجاجي روتيني (عىل شاكلة ساحة التغيري بصنعاء،
ميدان التحرير مبرص ،)...حيث يلتقي املشاركون كل يوم أحد عىل الساحة 20:00
مساءا عىل مدى عدة شهور ،عرب تعبئة اجتامعية متعددة التوجهات :الفتات ،ملصقات،
رسائل فيسبوك ...يتم خلق رابط اجتامعي بني مختلف الرهانات التغريية لألفراد
والجامعات ،عن طرق النقل الثقايف لالحتجاج االفرتايض إىل حركة احتجاجية ميدانية:
إنتاج فضاء حرضي احتجاجي انطالقا من توجيهات وطموحات الفضاء االحتجاجي
الرقمي.
عىل الرغم من التاريخ الطويل للتعبئة االحتجاجية واالجتامعية مبدينة الجديدة
(خالل الفرتة الكولونيالية) ،إال أن البنية الذهنية املحلية تحمل متثل عن ذاتها كفاعل
سلبي منذ مثانينيات القرن املايض .إذا اعتربنا أن رهان هذه الحركات االجتامعية (طبعا
املحدودة يف الزمان واملكان= مل يتجاوز عمرها السنتني) هو التأكيد عىل الحق يف
املدينة باعتباره «الحق يف أن نتغري مع املدينة» ( )Harvey, 2008 :23فإنه ميكن
اعتبار االحتجاج الحرضي إعادة تحديد وتشكيل لعملية التحرض وفق منطق القوة
الجمعية .إن مطالبة العموم بالحق يف املدينة ينطوي عىل الدفاع عن الحقوق السكنية
والتشغيلية والعدالة االجتامعية وخدمات وموارد املدينة ،وبشكل عام كل نتائج
التنظيم الليربايل الجديد للمدن املعارصة.
تشري معظم الدراسات السوسيولوجية بالشييل ( )Escoffier,2015األوروغواي
( )Rivadulla,2015الربازيل ( )Rizek et Dal’B., 2015وجنوب إفريقيا (Naidoo,
 )2015إىل أن الحركات االحتجاجية الحرضية املستمرة متكن األفراد والجامعات من
النجاح يف التأكيد عىل الحق يف املدينة حتى وإن كانت منظمة يف أوقات زمانية
ومكانية معينة وبإيقاعات محددة.
عىل الرغم من أنه ينظر إىل الحركات االحتجاجية االحتاللية باملجال الحرضي
كنتيجة «عفوية» و»طبيعية» للظروف االقتصادية واالجتامعية املرتدية ،إال أن األمنوذج
الجديدي يف االحتجاج يبني لنا أهمية «التنظيامت» يف تعبئة املد االحتجاجي ،مبعنى
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كيف ساهمت الشبكات السياسية وبعض مؤسسات املجتمع املدين يف تبني واحتضان
الرهانات النوعية للحركة االحتجاجية املحلية ،وإعطائها صبغة «املطلب االجتامعي».
طبعا ال تستدمج البنية املوضوعية السياسية وكذا املجتمعية أيضا مفهوم
االحتجاج أو السلوك االحتجاجي الحرضي كفعل اجتامعي ،بل كفعل «متردي»
للمطالبة بالخدمات أو الحقوق العامة بطريقة عنيفة وغري قانونية أو غري مرشوعة
ثقافيا واجتامعيا .وعىل الرغم من تحقيق الولوج النسبي إىل الخدمات العمومية (مبا
يف ذلك الخدمات األساسية والبنيات التحتية) إال أنها ال تزال تشكل القلب النابض
لالحتجاج :أعضاء املجالس الفاسدين ،سوء إدارة األموال العامة ،إضافة إىل أنه غالبا ما
يستخدم ضعف التواصل بني املسئولني املنتخبني والناخبني كمحفز لهذه االحتجاجات،
يف إطار التامهي مع باقي النامذج العربية امليكو-اجتامعية.
 - 4إعادة تشكيل الفضاء الحرضي االحتجاجي  -املعيش مبدينة الجديدة :
يبني التمثيل املجايل واملكاين لالحتجاج الجامعي مركزية املدينة يف إنتاج الفعل
االحتجاجي الحرضي .ميكن أن نفرتض أن االنفتاح املجايل للمدينة (املساحات املفتوحة،
الشاطئ ،املدينة القدمية ،الساحات العمومية )...ميثل مورد بنيوي ورشط اجتامعي
للمتظاهرين من أجل االحتجاج ،بنفس الصورة التي يفيض بها النطاق إىل تسييس
التنظيم االجتامعي وبناء الهوية املجالية والثقافية داخل املدينة .من ناحية أخرى،
ميكن اعتبار األشغال التي شهدها مرسح املدينة منذ سنة  ،2012رد فعل تنظيمي
وسيايس من طرف السلطات العمومية للتملك الرسمي للفضاء الحرضي (متمثل يف
الساحات العمومية) ،عىل اعتبار أن الوعي املتزايد للفاعل السيايس بالقوة الرمزية
للفضاء الحرضي يف عملية التعبئة االحتجاجية ،جعله يتبني اسرتاتيجيات سياسية من
نوع جديد :متت القطيعة مع مختلف أشكال القمع املادي أو املنع املجايل (نظرا
لحساسية تلك الظرفية عىل املستوى املحيل ،الوطني كام العريب) ،وتعويضها بسلطة
املنع الرمزي من الحق االجتامعي يف ولوج الفضاء الحرضي ويف متلكه ،عرب تعطيل
القوة املجالية واملكانية للحركات االحتجاجية.
طبعا ،الهدف من هذا التعطيل املجايل ليس إضعاف القوة االحتجاجية للحركات
الحرضية ،بقدر ما هو رغبة يف نقل املواجهة بني الحركات االحتجاجية والسلطة إىل
مواجهة جديدة بني املحتجني وباقي الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني للمدينة ،وهو ما
يؤكده الخوف الذي كان يعانيه التجار والفاعلني االقتصاديني باملدينة من االضطرابات
االجتامعية وانعكاسها عىل التنظيم املجايل كام التحويل املؤقت للحركية التجارية
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واالقتصادية .عىل سبيل املثال ،يعزو تجار املحالت التجارية كام الباعة املتجولون بوسط
املدينة انخفاض وترية الحركية التجارية واالقتصادية إىل املد االحتجاجي خالل نهاية
األسبوع وما يواكبه من إعادة رسم املسار العام للحركية االجتامعية بوسط املدينة .كام
تنعكس العالقة بني املتظاهرين والفضاء الحرضي أيضا عىل تطوير محددات الدراية
بالنطاق الجغرايف الحرضي لالحتجاج ،لتفادي االحتكاك أو املواجهات املحتملة مع
الباعة والتجار وترك الفرصة لقوات األمن من أجل التدخل وبالتايل إجهاض الهدف
املنظم للحركة االحتجاجية.
إذا كانت إعادة تشكيل الفضاء الحرضي انطالقا من املد االحتجاجي للحركات
الحرضية ،تفرض وجود وعي احتجاجي جامعي محدد الحتالل الفضاءات الحرضية
أو املطالبة بالحق يف االحتجاج الحرضي وتتمثل الفضاء الحرضي كمورد احتجاجي
اسرتاتيجي ،وتصور خاص للهوية االحتجاجية املبنية حول الفضاء الحرضي الجديد ،و
التمثالت املنتجة للمدينة املتمردة الجديدة ،فكيف نفرس تراجع هذا املد االحتجاجي
منذ أواخر سنة 2012؟
كام أرشنا سابقا ،ساهمت الهيكلة التنظيمية الرسمية للفضاء الحرضي يف تعطيل
املد االحتجاجي منذ نهاية سنة  ،2012لكن وجب أن نشري أيضا إىل سيادة متثالت
اجتامعية «تاريخية» تربط بني االحتجاج والتمرد ،والخوف من املواجهة االحتجاجية
للسلطات املخزنية ،وهو ما يفرسه بروز حركات مضادة للحركات االحتجاجية تسهم
يف عرقلة النسق العام للمد االحتجاجي الحرضي سواء من طرف فاعلني اجتامعيني
أو جامعات مهنية أو حرفية ...إضافة إىل كون السلطات العمومية ال تعرتف رمزيا
ومعنويا بالحق يف االحتجاج واحتالل الفضاء العام كتعبري عن إرادة الجامعات الثقافية
واالجتامعية .فرغم كون الحق يف االحتجاج مكفول يف دستور الدولة إال أن مفهوم
االحتجاج بحمولته السوسيولوجية شبه غائب لصالح اإلرضاب والتمرد والعصيان
املناهض واملهدد لالستقرار السيايس املحيل والوطني.
بالنسبة ملؤسسات املجتمع املدين ،نجدها تتعامل بنوع من الحيطة والحذر يف
التعاطي مع أهداف ورهانات الحركات االحتجاجية الحرضية .من جهة هناك ضعف
الدعم املادي الالزم لحامية املحتجني ،ومن جهة أخرى اعتامدها عىل الدولة يف الحصول
عىل هذه الدعم املنتظر ،األمر الذي يجعلها أمام خيارين :إما تبني ورفع املطالب
االحتجاجية للحركات االجتامعية وكسب قاعدة جامهريية جديدة (وبالتايل التعرض
للتهميش السيايس) ،وإما تبني منطق الصمت والحفاظ عىل الوالء الرسمي للنظام مع
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ضامن نوع من املساندة االجتامعية املرتبطة بتبني بعض املشاريع التنموية (وبالتايل
بناء رأسامل رمزي مزدوج ضمن املشهد السيايس والبنية االجتامعية) لتختار بذلك
املشاركة يف اللعبة السياسية املحلية والوطنية وتفعيل رهانات مؤسسات املجتمع
املدين كمساند للسياسات االجتامعية واالقتصادية الرسمية وليس مكمل للدولة داخل
العامل االجتامعي.
 خامتة  :رهانات عامةتواجه دراسة الحركات االجتامعية الحرضية من وجهة نظر سوسيولوجية مجموعة
من التحديات والصعوبات السياقية املرتبطة برضورة بناء سوسيولوجيا من املجتمع
ويف املجتمع ،يف إطار التأسيس لسوسيولوجيا عاملية .إن دراسة الحركات االجتامعية
لديها أيضا تاريخية خاصةُ .ورثت نظرية الحركة االجتامعية اليوم من املايض ،عاكسة
فرتة الستينيات والسبعينيات  -فرتة من التوسع الرأساميل من خالل أسواق تديرها
الدولة .يف سياق املوجة الثالثة من السوقنة ندعو لنظرية مختلفة للحركات االجتامعية
لترتجم اللحظة والدعوة للبدائل ،وهذا ما سامه إريك رايت (« ) 2010Wrightاليوتوبيا
الحقيقية» ( .)real utopias) (Burawoy,2015هناك ،بالتايل ،ثالثة تحديات أمام
السوسيولوجيا يف دراستها للحركات االجتامعية واالحتجاجية .إن التحدي األول هو أن
يُؤلف علم االجتامع من املجتمع ،والثاين هو بناء علم االجتامع يف املجتمع ،والتحدي
الثالث هو بناء علم االجتامع للمجتمع ،والدفاع عن الكائن ذاته – الحركات االجتامعية
 التي كانت أساس علم االجتامع األصيل ،ومحاولة فهم طبيعة الرصاع حول السيطرةعىل الحيز الحرضي الذي أصبح يف كثري من األحيان جد عنيف ،والرتكز يف أماكن فريدة
كمصدر قوة طاملا «سمحت» بها السلطة ،ولكن مصدرا ضعف عندما تغري السلطة
رأيها (.)Burawoy,2015
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املحور الثاين

متثالت الطلبة الجامعيني حول الفعل االحتجاجي بالفضاء العام
دراسة سوسيولوجية بجامعة ابن زهر أكادير -املغرب
حسن ارشواو  -رشيد البوشواري

 متهيد  :تتوخى هذه الدراسة التعرف عىل طبيعة متثالت الطلبة الجامعينيلالحتجاج بالفضاء العام ،وكذا تناول االنتقال من االحتجاج الواقعي إىل االحتجاج يف
املجال العام االفرتايض .وقد قسمت الدراسة إىل ثالثة أجزاء؛ جاء الجزء األول كإطار
منهجي ونظري لتحديد املوضوع ومنهج البحث وبناء اإلشكالية وصياغة الفرضيات،
إضافة إىل املفاهيم األساسية للدراسة من خالل مفهومي االحتجاج والفضاء العام .أما
الجزء الثاين فقد خصص لرصد متثالت الطلبة للفعل االحتجاجي بالفضاء العام من
خالل منوذج جامعة ابن زهر بأكادير .ويف الجزء الثالث تم رصد االنتقال من االحتجاج
الواقعي إىل االحتجاج يف املجال العام االفرتايض من خالل تحديد الخصائص التي يتميز
بها هذا املجال.
 مدخل منهجي  :يتسم تاريخ االحتجاج باملغرب ،بحضور كبري للحركاتالطالبية ،نظرا ملا تحوزه هذه األخرية من أهمية كربى يف الحياة املجتمعية ،خاصة
وأن فئة الطلبة هي الفئة األكرث نشاطا يف املجتمع التي تتميز أوال بالجمع بني الصفة
العمرية (الشباب) وبني الصفة الوظيفية (الطلبة) ،وتضطلع ثانيا بأدوار ووظائف
عديدة ومختلفة متارسها يف الحياة السياسية واألكادميية واالقتصادية واالجتامعية .إن
الجامعة املغربية اليوم ال تخلوا من االحتجاجات ،كام ال تخلوا كذلك من األزمات
واملشاكل ،ويشكل بذلك االحتجاج أداة يف يد الطالب للتعبري عن رداءة األوضاع داخل
الحرم الجامعي ،فيستعني به كلام الحظ وأحس بتأزم وضعه ووضعية الجامعة ،وهذا
ما جعل من الجامعة مجاال لالحتجاج بامتياز .وتعد الحركة الطالبية حركة ذات تأثري
كبري يف الحياة السياسية العامة ،خاصة وأن الحركة الطالبية بشكل عام هي حركة ذات
طابع سيايس ،وذلك بفعل تأثري العملية التعليمية والثقافية التي تنقل وعيهم برسعة
من حالة السعي لتحقيق مطالب نقابية إىل التفكري يف الدولة وإمكانيات التغيري ،ولعل
االنجازات التي حققتها كثري من الحركات الطالبية الجامعية بصفة عامة عىل املستوى
العاملي ،تعد خري شاهد عىل قدرتها عىل التأثري يف الحياة السياسية واالجتامعية.
إن متيز الجامعة كفضاء عام ،بحضور كبري لالحتجاج ،خلف اتجاهني مهيمنني
يف الساحة الجامعية؛ اتجاه يعتقد بسلبية االحتجاج ،ويذهب إىل القول عىل أنه
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ترصفات وأفعال انحرافية ،ال يجب أن توجد داخل الجامعة ،مادامت هذه األخرية
توفر أدوات ووسائل أخرى لحل األزمات .أما االتجاه الثاين ،فيعتقد بأهمية االحتجاج
وبدوره األسايس داخل الحقل الجامعي ،خاصة وأن هذا الحقل يعيش أزمات ومشاكل
عديدة ،وبذلك فال سبيل لحلها إال باالحتجاج ،لذلك يعتقد هذا االتجاه ،أن االحتجاج
هو األداة الفعالة واألساسية للخروج من ما تعرفه الجامعة من أوضاع مزرية .أمام
هذين االتجاهني املتناقضني ،تندفع الدراسة للبحث عن متثالت الطلبة حول الفعل
االحتجاجي بالجامعة كفضاء عام ،وذلك من خالل اإلشكاليات التالية :ما هي طبيعة
التمثالت التي تتشكل لدى الطلبة حول الفعل االحتجاجي؟ إىل أي حد يؤثر تكوينهم
الجامعي حول هذه التمثالت ؟ وهل تبني هذه التمثالت موقفا لدى الطلبة تجاه
الفعل االحتجاجي ؟ وهل تؤثر األوضاع الدراسية بالجامعة عىل هذا املوقف ؟ ثم ما
مستوى انخراطهم يف الفعل االحتجاجي؟ وكيف تؤثر متثالتهم عىل هذا االنخراط ؟
لتناول هذه اإلشكاليات حاولنا صياغة مجموعة من الفرضيات ،شكلت حدود
ومحاور هذه الدراسة ،وقد حاولنا صياغتها عىل النحو التايل:
• نتوقع أن تكون متثالت الطلبة تتجه نحو اعتبار الفعل االحتجاجي فعل سلبي.
• رمبا تؤثر طبيعة النظام الجامعي عىل هذه التمثالت.
• نتوقع أن يؤثر تعدد اإليديولوجيات لدى الطلبة يف متثالتهم حول الفعل
االحتجاجي.
وتقوم هذه الدراسة عىل أساس معطيات ميدانية تم جمعها بجامعة ابن زهر
بأكادير اعتامد عىل املقابلة كتقنية رئيسية يف هذه الدراسة ،وعىل عينة يبلغ حجمها
 30طالب تم اختيارهم بداخل الجامعة وفق متغريي الجنس و التخصص الدرايس .أما
املنهج الذي سنوظفه يف هذه الدراسة؛ فيتمثل يف املنهج الكيفي .وعموما فإن الهدف
األسايس لهذه الدراسة هو التعرف عىل طبيعة متثالت الطلبة تجاه االحتجاج بالفضاء
العام ،وكذا البحث عن األسباب الكامنة وراءه.
 مفاهيم الدراسة :تشكل املفاهيم يف العلوم االجتامعية أبرز األدوات املعرفية والتي متكن الباحث
من االنتقال من موضوع عامي اجتامعي إىل موضوع علمي سوسيولوجي ،وذلك
بعد تحديد املفاهيم وتوضيح معانيها ارتباطا باملنطقة املدروسة .لذلك ،فإن تحديد
املفاهيم يساعد الباحث عىل حرص موضوعه حرصا علميا وإجرائيا دقيقا .وقد حددنا
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املفاهيم األساسية عىل الشكل التايل :
* الفضاء العام :
يعود أصل ظهور هذا املفهوم إىل أبحاث يورغن هابرماس  ،J.Habermasوميثل
يف نظره حلبة للنقاش العام التي تدور فيها املساجالت ،وتتشكل فيها اآلراء واملواقف
حول القضايا التي تجسد اهتاممات الناس وهمومهم .ويعتقد هابرماس أن املجال العام
يف املجتمعات الغربية قد بدأ ينشأ أول األمر يف الصالونات واملقاهي يف لندن وباريس
وعدد من املدن األوروبية األخرى .وكان الناس يلتقون يف هذه األماكن ويناقشون
قضايا الساعة من خالل ما يقرؤونه يف النرشات والصحف التي بدأت بالصدور آنذاك.1
ويشري مفهوم املجال العام إذا ،إىل أنه مثة هناك قطاعا يف الحياة مفتوحا لتفاعل
الكالم واآلراء ،والتداول الفكري واملناظرات السياسية ،واالتصال ما بني األفراد .إنه تلك
الساحة التي يخرج إليها أفراد املجتمع بهدف الحوار والنقاش مع غريهم فيام يتصل
باملسائل والقضايا العامة ،ويعتمد هذا الحوار عىل عدد من املبادئ العامة تتمثل يف
عقالنية التفكري والقبول باآلخر والتسامح ،واإلميان بالتعددية وحرية التعبري .ويهدف
الجميع من هذا الحوار النقدي البناء إىل التوصل إىل غاية االتفاق الجمعي ،أو تكوين
الرأي العام املوضوعي الذي يبتعد عن أية مصالح خاصة ،فيام يتصل باملصالح العامة
التي كانت تشكل جوهر الحوار ومادته الكالمية.2
إن التوظيف املتزايد لهذا املفهوم جعل منه مفهوما مطاطيا ،فلم يعد يقصد به
ذلك التعريف الهربمايس(نسبة إىل يورغن هابرماس) األصيل للمفهوم؛ والذي يحدده
يف كونه ساحة للنقاش العام وفق جملة من املبادئ ،بل أصبح هذا املفهوم يشري إىل
عامل الحياة االجتامعية املفتوح عىل نظم املجتمع االقتصادية والسياسية والثقافية.3
* التمثالت االجتامعية :
ويعد مفهوم التمثالت االجتامعية من أهم املفاهيم األساسية يف علم االجتامع،
وذلك منذ أن ظهر يف كتابات لويس مارين  ،L.Marinالتي تتمحور عموما حول
طبيعة العلوم اإلنسانية وعالقتها بالسيميولوجيا .وقد كان ابتكاره لهذا املفهوم نتيجة
تأثره بعدة مفاهيم وبنيات ،حيث تأثر بظهور االتجاه الربغاميت ،وكذا بعلم اللسانيات
 .1انتوين غدنز :علم االجتامع .ترجمة :فايز الصياغ .املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة األوىل ،2005 ،ص .512
 .2خالد كاظم أبو دوح :مفهوم املجال العام ،األبعاد النظرية والتطبيقات .مجلة اضافات ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،العدد  ،2011 ،15ص.39
 .3أحمد زايد :صور من الخطاب الديني املعارص ،دار العني للنرش ،القاهرة ،2007 ،ص .185
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املعارص ،وبعض مفاهيم ومصطلحات علم النفس يف القرن .17
من املمكن أن نعترب التمثالت االجتامعية واقعا فريدا من نوعه يدل عىل رسوخ
بنية الوعي الجامعي وطابعه االستعاليئ .أو آلة تصنيف األشخاص والترصفات ،أو هيئة
وسيطة بني األيديولوجيات واملامرسات ،أو شكال خالصا لفكر رمزي له قواعد تشكيل
وانتشار خاصة به.4
و يقصد بالتمثالت االجتامعية نوع من عملية اسرتجاع ذهني ملوقف أو ظاهرة
مؤثرة يف حياة الفرد بواسطة صورة أو رمز أو عالمة ،وبذلك تكون التمثالت االجتامعية
شكال من أشكال املعرفة الفردية والجامعية املتميزة عن املعرفة العلمية ،وهذا ما
يدفع الباحث يف العلوم االجتامعية إىل اعتامدها كأدوات تستخدم يف البحث ،حيث
تربز تصور الفرد حول ظاهرة اجتامعية معينة ،وما يجعل األمر أكرث أهمية هو كون
هذه التمثالت تؤثر عىل سلوك الفرد واتجاهاته.
* االحتجاج :
إن االحتجاج عبارة عن نتاج موضوعي ملناخ من األزمة البنيوية تتكثف عىل إثرها
األحداث وترتسب عربها السلوكات والخطابات التي متهد إلنبناء عالقات معطوبة بني
الفاعلني يف النسق االجتامعي.5
إن ظاهرة االحتجاج ال تنحرص يف نظام سيايس معني ،بل إنها ظاهرة عابرة ملختلف
األنظمة السياسية ،حيث توجد يف النظم الدميقراطية وغري الدميقراطية ،ولكنها يف
النظم الدميقراطية عادة ما تؤدي إىل تطوير النظام ولفت انتباهه إىل ثغرات ومظامل
اجتامعية أو تهميش سيايس يؤدي إىل تحسني أدائه وأحيانا تجديد نخبته .أما النظم
غري الدميقراطية فإنها تكرس ،ورمبا تعمق أزماته ،ألنه يعجز عن االستجابة ملطالب
املحتجني السياسية ،وقد يستجيب لجانب من املطالب االجتامعية عن طريق تغيريات
يف بنية العالقة بني النظام واملحتجني ،ويعمل عىل التحايل عليها ،فيلبي جانبا ،ويرفض
جوانب كثرية مام تجعله غري قادرة عىل االستفادة منها من أجل التطور الدميقراطي
واالنفتاح السيايس.6
 .4جيل فرييول :معجم مصطلحات علم االجتامع .ترجمة :أنسام محمد األسعد .دار ومكتبة الهالل ،بريوت،
ط ،2011 ،1ص.153
 .5عبد الرحيم العطري :الحركات االحتجاجية باملغرب ،قراءة يف رشوط االنتاج وإعادة اإلنتاج .مجلة
مقاربات ،مكتبة أنفوبرانت ،العدد  ،10مجلد  ،2012 ،5ص .18
 .6الشيامء عبد السالم ابراهيم  :سوسيولوجيا الحركات االحتجاجية .مقالة منشورة مبوقع أهرام :
 www.digital.ahram.org.egبتاريخ 1 :أكتوبر .2013
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وبالتايل فال ميكن اعتبار االحتجاج دامئا سلوكا سلبي ،بل إنه يف األصل ويف الجوهر
سلوك إيجايب يهدف إىل تحسني األوضاع االجتامعية واالقتصادية ملجتمع معني ،إنه
مجرد رد فعل تجاه تأزم األوضاع ،فاالحتجاج يتطلب وجود سياق اجتامعي وسيايس
واقتصادي يتسم بدرجة كبرية من الظلم و التفاوتات التي تخلق اإلحساس بعدم الرضا
وتوفر الشعوب بالتوتر والسخط العام.7
إن االحتجاج إذا فعل يتميز برفض األوضاع السائدة أو بعضا منها ،وتختلف
أشكال هذا االحتجاج باختالف األهداف ووسائل االحتجاج ،وباختالف الفئات
املحتجة .ويتميز االحتجاج عادة بكونه احتجاجا جامعيا ،فاالنضواء إىل الجامعة يساعد
الفرد عىل امتالك مزيد من الجرأة كام يؤكد غوستاف لوبان يف كتابه «سيكولوجية
الجامهري» .وهذه الجرأة الزائدة متكن من ترصيف الشحنات املكبوتة بفعل القمع
أو الخوف ،خصوصا يف ظل األنظمة االستبدادية ،ومنه يتحول املوقف االحتجاجي يف
كثري من األحيان إىل فضاء للتفريغ السيكولوجي أكرث من فضاء للمطالبة بالتغري ،8إن
االحتجاج إذا ال ينحرص يف البعد السيايس فقط بل يتجاوزه إىل البعد السوسيولوجي
والسيكولوجي.
ويقدم الباحث املرصي حسنني توفيق إبراهيم يف كتابه « االحتجاج الجامعي
والعنف السيايس « أربع مالحظات متيز االحتجاج:
• االحتجاج الجامعي ،ظاهرة عاملية تعرفها كافة املجتمعات اإلنسانية بدراجات
متفاوتة.
• االحتجاج الجامعي ليس ظاهرة سلبية عىل الدوام ،بل يعرب يف بعض األحيان عن
مظاهر للفاعلية والحيوية يف املجتمعات اإلنسانية ،بل تعترب يف بعض األحيان رضورة
تاريخية إلحداث التغيري.
• ظاهرة االحتجاج الجامعي ليس فقط ظاهرة ينخرط فيها بعض الهواة ،ولكنها
ظاهرة مجتمعية وثيقة االرتباط مبختلف األزمات واملشكالت التي واجهت – وتواجه
– املجتمع.
• من خالل مفهوم االحتجاج الجامعي ،ميكن عىل مستوى التحليل والدراسة،
 .7عامد عصام :الفكر الليربايل ومستقبل التحركات االجتامعية ذات املرجعية الدينية .يف كتاب :الحركات
االجتامعية يف الوطن العريب .مركز البحوث العربية وااليفريقيا واملنتدى العاملي للبدائل .مكتبة مدبويل،
القاهرة ،الطبعة األوىل ،2006 ،ص .374
 .8عبد الرحيم العطري :مرجع سابق ،ص .22

53

طرح وإثارة العديد من القضايا والتساؤالت حول مختلف مكونات النظام السيايس
وعنارصه .فتصاعد أعامل العنف واالحتجاج يف املجتمع ،يعترب مؤرشا عىل تردي أداء
النظام السيايس وضعف فاعليته يف مواجهة املشكالت والتحديات التي يعاين منها
املجتمع.9
ويتحدد املفهوم اإلجرايئ لالحتجاج حسب هذه الدراسة ،عىل أنه تجمعات
طالبية داخل فضاء الجامعة ،قصد رفع مجموعة من املطالب تكون عادة عىل شكل
مظاهرات.
* املظاهرة :
يعد هذا املفهوم شكل أسايس من أشكال االحتجاج ،وتعني املظاهرة ببساطة
تجمعا من املواطنني ينتسبون إىل فئة اجتامعية واحدة كالطلبة أو العامل ،أو إىل
عدة فئات اجتامعية ،حيث يرفعون الالفتات ويرددون الشعارات ،وذلك بهدف إعالن
الرفض واالحتجاج ،ضد سياسة طبقت أو مزمع تطبيقها أو ضد قرار سيايس معني أو
شخصية رسمية ،10وقد تكون املظاهرات منظمة كام قد تكون غري منظمة .وميكن
تقسيم املظاهرات إىل عامة ومحددة؛ األوىل تنترش يف نطاق جغرايف واسع نسبيا (عدة
مدن مثال) ،وتشارك فيه عدة فئات اجتامعية ،أما الثانية فتنترش يف نطاق جغرايف
محدد (كلية ،جامعة ،حي ،معمل ،)...وتشارك فيها فئة اجتامعية واحدة.
* الحركات االجتامعية :
لقد غدت الحركات االجتامعية من بني املواضيع األساسية يف علم االجتامع،
وذلك باعتبارها ظاهرة من الظواهر االجتامعية البارزة يف املجتمعات املعارصة .ومبا
أن علم االجتامع هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر االجتامعية ،فقد كان
عليه أن يؤسس لنفسه فرعا علميا يعنى بدراسة الحركات االجتامعية ،فظهرت بذلك
سوسيولوجيا الحركات االجتامعية التي يعود أصلها إىل اجتهادات باحثني معارصين من
أمثال :آالن تورين  A.Touraineوبري بورديو  P.Bourdieuوإريك نوفو E.Neveu
وأنطونيو غراميش  A.Gramsciوتشارلز تيل ... CH.Tillyوغريهم من السوسيولوجني
املعارصين.
 .9توفيق ابراهيم حسنني :االحتجاج الجامعي والعنف السيايس .عن كتاب :مصطفى كامل :حقيقة التعددية
السياسية يف مرص ،دراسات يف التحول الرأساميل واملشاركة السياسية .مكتبة مدبويل ،مرص ،1996 ،ص -280
.281
 .10املرجع نفسه ،ص .283
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إن دراسة الحركات االجتامعية مل تكن فقط عىل يد السوسيولوجني ،بل كذلك
عىل يد كل من علامء السياسة ،الجغرافيا ،السيكولوجيا ،التاريخ ،...وغريها من العلوم
اإلنسانية واالجتامعية األخرى .إن هذا اإلنكباب املعريف والعلمي عىل دراسة الحركات
االجتامعية نابع باألساس من تنامي بروز هذه الحركات يف مختلف املجتمعات
والجامعات عىل تنوعها وتعددها ،حيث مل تكن منحرصة فقط فيام يسمى باملجتمعات
«املتقدمة» ،كام مل تكن ظاهرة مميزة للمجتمعات املوصوفة عىل أنها «متخلفة» أو
يف «طريق النمو» .ولكن دراسة الحركات االجتامعية يندرج ضمن صلب االهتامم
املعريف للسوسيولوجيا ،كام أنها تعد مفتاحا نوعيا لتحليل ظواهر أخرى يطرحها النسق
االجتامعي يف إطار سياقات التقاطع والتوازي ،التي تعرب عنها الوقائع االجتامعية هذا
باإلضافة إىل «عرس املعنى» الذي تنطوي عليه هذه الحركات كمامرسات دالة عىل
األزمة واالختالل يف كثري من األحيان.11
إن هذه السوسيولوجيا تقدم نفسها اليوم كتخصص معريف يهتم بدراسة وتحليل
الحركات االجتامعية ،كتاريخ اجتامعي ،وكرصاع دائر بني مكونات النسق ،وكدينامية
إنسانية يشارك يف صنعها األفراد والجامعات .فتاريخ الحركات االجتامعية و ديناميتها
املفتوحة عىل الرصاع االجتامعي يعد هدفا حيويا للدرس السوسيولوجي الذي
يستوجب الرتكيز عىل النشأة واالمتداد وأشكال وصيغ واإلعالن عن نفسها ،وكذا قنوات
االتصال أو االنفصال مع/عن املحيط والنسق العام ،فضال عن مآالتها املتصلة بالتغيري
أو الفشل يف بلوغه.12
إن هذه األهمية العلمية للحركات االجتامعية داخل الحقل السوسيولوجي،
دفعت العديد من الباحثني إىل دراسة وتحليل هذه الظاهرة ،وباألخص مع ثلة من
السوسيولوجني الغربيني يف القرن  ،20وهذا ما أدى إىل اتساع مساحة االشتغال عىل
دراسة هذه الظاهرة ،مثلام ستتعدد املقاربات والتحليالت ،نتيجة التعدد واالختالف
الحاصل يف مرجعية وإيديولوجية كل باحث ،وهذا ما سيؤثر فيام بعد ،بشكل كبري،
عىل هذه السوسيولوجيا ،وعىل مفهوم الحركات االجتامعية ،فقد ظل هذا األخري
لفرتة طويلة أسريا إليديولوجيتني كانتا هي املهيمنتني يف العامل الغريب؛ إيديولوجية
املعسكر االشرتايك ،وإيديولوجية املعسكر الليربايل ،فكانت األوىل أكرث انتصارا للحركات
االجتامعية باعتبارها رصاعا طبقيا وجرسا نحو التغيري ،والثانية ال ترى فيها إال «عدوا
 .11عبد الرحيم العطري :سوسيولوجيا الحركات االجتامعية .مجلة إضافات ،مركز دراسات الوحدة العربية،
العدد  ،2011 ،13ص .21
 .12املرجع نفسه ،ص .22
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احتياطيا» يتوجب التخلص منها يف أقرب فرصة تتيحها رشوط التاريخ.
أما يف مجتمعات الرشق األوسط والبلدان املغاربية ،فالواقع العلمي يشهد بندرة
الدراسات السوسيولوجية حول موضوع الحركات االجتامعية بهذه املجتمعات ،إنه
فراغ حاول بعض الباحثني تجاوزه مع بداية سنوات التسعينات ،مقدمني منظورا
مخالفا لدراسة وتحليل هذه املجتمعات ،متجاوزين بذلك فكرة االختالف االنطولوجي
بني املجتمعات الدميقراطية والالدميقراطية ،وأسطورة الخصوصية الثقافية والدينية
للمجتمعات اإلسالمية غري القابلة لالختزال ،والتي لقيت رواجا يف الدراسات الغربية
التي ركزت عىل «الحركات اإلسالمية» فقط عىل حساب كل أشكال االحتجاج األخرى.13
وعىل الرغم من أن مفهوم الحركات االجتامعية ليس مبفهوم جديد يف الحقل
السوسيولوجي ،إال أن دالالته اتسعت ،فأنتجت العديد من التعاريف ،تختلف
باختالف مرجعيات كل باحث وباختالف أشكال وأنواع هذه الحركات ،وكذا بتعدد
الخصوصيات التاريخية والثقافية للمجتمعات املنتجة لها.
لقد ظهر هذا املفهوم ألول مرة سنة  1850مع عامل االجتامع األملاين لورانز فون
شتاين  L.V.Steinيف كتابه تاريخ الحركات االجتامعية يف فرنسا ما بني 1789-1850
«كتعريف للجهود املبذولة يف الثورة الفرنسية من أجل التغيري وبناء املجتمع».14
يشري بلومر إىل أن الحركة االجتامعية هي ذلك الجهد الجامعي الرامي إىل تغيري
طابع العالقات االجتامعية املستقرة يف مجتمع معني؛ فالحركات االجتامعية هي يف
نظره مشاريع جامعية تستهدف إقام نظام جديد للحياة .وتستند إىل إحساس بعدم
الرضا عن النمط السائد ،والرغبة يف إقامة نسق جديد .15ويعرفها  G.Rocherعىل أنها
تنظيم مهيكل ومحدد ،له هدف علني ميكن يف جمع بعض األعضاء للدفاع عن قضايا
محددة ،ذات طبيعة اجتامعية عموما .16أما آالن تورين فيذهب إىل أن الحركات
االجتامعية ،عبارة عن فعل خاص يؤرش عىل سلوك جمعي لفاعلني من جامعة معينة
تناضل ضد جامعة أخرى من أجل القيادة االجتامعية.17
 .13عبد املالك ورد :يف مرشوعية الحركات االجتامعية الجديدة ،مقالة منشورة مبوقع أرنرتوبوس:
 ،www.aranthropos.comبتاريخ  28 :فرباير .2010
 .14توفيق عبد الصادق :حركة  20فرباير االحتجاجية يف املغرب ،مكامن االختالل وإمكان النهوض .مجلة
املستقبل العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،العدد  ،426ص .
Herbert Blumer: social movements, in: Alfred McClung Lee, New Outline of the .15
.principles of sociology. New York; Barnes and Noble, p 199
 .16عزيز خمليش :االنتفاضات الحرضية باملغرب .افريقيا الرشق ،2005 ،ص .14
 .17عبد الرحيم العطري :سوسيولوجيا الحركات االجتامعية .مرجع سابق ،ص .25
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من خالل هذه التعاريف السابقة ،ميكن التأكيد عىل أن الحركات االجتامعية
تقوم عىل أساس الركائز التالية:18
• تكوينها :هي جامعة من الناس تحظى بحد أدىن من التنظيم ،ابتداء من
مستوى محدود وضيق من التنظيم (غري رسمي) حتى مستوى قوي ومحكم له أجهزته
وجامعته التنظيمية.
• خصائص :تتميز يف الغالب بالتغيري االجتامعي ،وبوجود بناء فكري متميز مقابل
ذلك تتسم بوجود بناء تنظيمي ضعيف ،أو شبه تنظيم يقود أعضائها ،وأنها تعمل
خارج األطر املؤسسية ،ومن جانب آخر تتميز هذه الحركات بوجود تضامن داخيل
قوي مابني أعضائها والقادة ،وتغلفه قوة الوالء الذي يشعر به املشاركون يف الحركة
باتجاه األهداف التي تسعى إليها.
• رشوط تواجدها :توافر عوامل رئيسية تتمثل يف الوعي واإلميان بني األعضاء،
حيث أن االنتامء للحركة يحقق ألعضائها االستقرار واملكانة االجتامعية املفقودة،
يضاف إىل ذلك وجود عدد من الرموز واملقوالت الفكرية واملعتقدات التي تجمع
األعضاء حولها.
• أهدافها :كعمل جامعي تستهدف الحركة االجتامعية إحداث تغيري اجتامعي
أو سيايس باتجاه معني.
• أساليبها وآلياتها :تتنوع األساليب واآلليات التي تستخدمها الحركة لتحقيق
أهدافها ،كإقامة شبكة من التحالفات ،واستخدام التكتيكات النضالية من قبيل
املظاهرات واألعامل الرمزية ،واستخدام سبل التأثري والضغط السيايس لتحقيق
مطالبها .وقد تتعدى الحركة األساليب السليمة إىل الوسائل العنيفة ،كام قد تلجأ إىل
الوسائل السليمة كاالنسحاب.
* متثالت الطلبة حول الفعل االحتجاجي يف جامعة ابن زهر كفضاء عام :
إن الجامعة ليست فقط فضاء أكادمييا وتعليميا ،إنها كذلك فضاء لالحتجاج
بامتياز ،فأهم االحتجاجات بالعامل كانت داخل أسوار الجامعة ،ويعزى هذا األمر ملا
تحوزه هذه األخرية من أهمية يف املجتمع ،إنها أساس املعرفة يف املجتمعات وأداة
لتحقيق التنمية والرقي باملجتمعات ،خاصة ،وأنها تضم النخبة الفكرية والعلمية
 .18صالح يارس :الحركات االجتامعية ،الجوهر-املفهوم -والسياقات املفرسة .مقالة منشورة مبوقع ينابع
العراق www.yanabe3aliraq.com :بتاريخ 27 :يناير .2015
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للمجتمع ،وبذلك كان عليها أن ال تنفصل بنفسها عن املجتمع ،وأن تشكل همومها
هموم املجتمع ،كام كان عليها أن تهتم بأزمات وتحديات األنساق االجتامعية األخرى،
ودون إهامل أزماتها ومشاكلها .هذا ما جعل وثرية االحتجاجات تتصاعد داخل الحقل
الجامعي أكرث من أي حقل أخر.
تضم الجامعة فئة جد مهمة من املجتمع التي تجمع بني خاصيتني ،خاصية عمرية
تتمثل يف الشباب ،وخاصية وظيفية تتجىل يف الطلبة ،لذلك ميتاز الطلبة الجامعيني
بخصائص عديدة ،أبرزها تتمثل يف كونهم ميرون من مرحلة مييلون فيها أكرث إىل
التحرر واالستقالل عن السلطة األبوية وسلطة األساتذة واإلدارة ،كام مييلون إىل النقد
واملعارضة واملغامرة .إن الطلبة الجامعيني ميثلون مجتمعا صغريا غري متجانس ،يضم
العديد من الثقافات ،حيث أن الجامعة تستقطب أعداد هائلة من الطلبة من مختلف
املناطق واملجتمعات املحلية ،وهذا ما يتضح بشكل كبري يف مجال الدراسة امليدانية،
أي جامعة ابن زهر والتي تستقطب الطلبة من مختلف مناطق جنوب املغرب أكرث
من أي جامعة أخرى ،إنها منفتحة عىل أزيد من  60 %من الرتاب الوطني ،وهذا ما
جعلها تظم ثقافات ومرجعيات جد مختلفة ومتعددة ،ويتجىل هذا األمر بشكل بارز
يف اتجاهات الطلبة بهذه الجامعة ويف الطوائف والجامعات بهذه الجامعة.
وتعيش هذه الجامعة عدة تحديات سواء ما تعلق منها بالبنيات التحتية أو
باملوارد البرشية ،حيث تشهد هذه الجامعة يف هذه السنوات األخرية اكتضاضا ال
تعرفه أية جامعة أخرى باملغرب ،وهذا ما يجعل هذه الجامعة تشهد العديد من
االحتجاجات التي يشكل الطالب أهم فاعل فيها .وفيام يخص متثالت الطلبة حول
االحتجاج بداخل أسوار هذه الجامعة ،فنجدها تذهب بشكل كبري إىل التأكيد عىل
أن االحتجاج يف الفضاء العام هو فعل سلبي ،حيث نجد أن أغلب الطلبة املستجوبني
يؤكدون عىل أن االحتجاج يف الجامعة يؤثر عىل أداء الجامعة لوظائفها التعليمية
واألكادميية ،فاالحتجاج غالبا ما يؤدي إىل انقطاع وتوقف الدراسة ،لذلك يكون الطالب
األكرث ترضرا من الفعل االحتجاجي.
ويقول أحد الطلبة املستجوبني «:إن االحتجاج يؤثر عىل الوظيفة التعليمية
للجامعة ،لذلك فإنه فعل غري مناسب بالنسبة للطالب ،وإمنا تستفيد منه فقط
بعض الفئات والجامعات ذات اتجاه إيديولوجي معني ،والتي تبتغي تأزيم األوضاع
بالجامعة أكرث مام هي عليه» .وتصل نسبة الطلبة املبحوثني الذين يعتربون االحتجاج
فعال سلبيا  ،% 76,66فهذا التمثل السلبي يعزى إىل عدة عوامل أهمها يكمن يف
58

القمع الذي تتعرض له كافة األفعال االحتجاجية ،حيث يؤثر هذا األمر بشكل كبري يف
إقبال الجامهري الطالبية عىل االحتجاج ،نظرا ملا يخلفه هذا األمر من أثر سيكولوجي
لدى الطالب ،وباألخص حينام يكون العنف الجسدي حارضا .كام هناك عوامل أخر
تتجىل يف طبيعة نظام التكوين الجامعي ،حيث أن هذا األخري يضع الطالب يف دوامة
مستمرة من االمتحانات ،وباملقابل تكون املدة املخصصة للدراسة جد قصرية ،وبالتايل
فليس هناك أي مجال زمني للطالب ألجل االحتجاج ،ويقول أحد الطلبة املبحوثني:
« إن الطالب ال يجد وقتا حتى ألجل استكامل دروسه ،فكيف له أن يضيع وقته يف
االحتجاج ؟ ».
كام يؤثر كذلك حضور االنتامءات األيديولوجية عىل متثالت الطلبة حول االحتجاج،
حيث نجد بعض الطلبة يؤكدون أن االحتجاج ليس سوى أداة تستغله بعض الجامعات
ذات أيديولوجيا راديكالية ألجل مصالحها ،وبذلك فاالحتجاج بالنسبة للطالب بهذه
الجامعة ليس سوى مضيعة للوقت ،رغم أن هذه الجامعة تعيش أزمات وتحديات
عديدة تدفع إىل االحتجاج ألجل حلها ،ويقول أحد املستجوبني « :إن االحتجاج يشكل
الحل الوحيد أمام الطالب ألجل إيجاد حلول ملا يطال الجامعة من اكتضاض وأزمات
تدبريية وتسريية».
فام يستنتج من هذا الوضع أن الطالب بهذه الجامعة يعيش نوعا من التناقض،
فمن جهة يؤكد عىل أن االحتجاج يشكل الحل الوحيد أمامه لحل األزمات ،ومن جهة
أخرى يذهبون إىل أن االحتجاج فعل سلبي ليس يف صالح الطالب وليس يف صالح
الجامعة .ورغم قيام جزء من الطلبة ببعض االحتجاجات إال أنهم يجدون صعوبة يف
رسم أهدافهم ،وبالتايل فال تستمر هذه االحتجاجات ،ورسعان ما يتم انحاللها .كام تؤثر
كذلك األزمة التي تعيشها الحركة الطالبية عىل هذه التمثالت ،ويرى محمد رضيف
يف كتابه الحركة الطالبية املغربية  :قراءة يف أزمة االتحاد الوطني لطلبة املغرب « أن
التعاطي مع أزمة الحركة الطالبية ينطلق من استحضار املعطى املوضوعي املرتبط
مبحيطها ،ومعطى ذايت يرتبط ببنيتها ،غري أن هذا التباين يسري نحو التكامل أكرث منه
نحو التنافر .وبذلك فإن تشخيص واقع الجامعة املغربية ومعه الحركة الطالبية عىل
اعتبار الرتابط الذي يجمعهام ،يقتيض تحميل كافة املكونات األساسية التي توجد
بالحرم الجامعي املسؤولية فيام تعيشه اليوم الحركة الطالبية».19
 .19سامي املودين :أزمة الحركة الطالبية املغربية .مقالة منشورة مبوقع جسور:
 www.e-joussour.netبتاريخ 11 :يوليوز .2015
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* من االحتجاج الواقعي إىل االحتجاج االفرتايض :
اتسع فضاء االحتجاج االجتامعي عىل ساحة االنرتنت ،وساهم يف استبدال أدوات
االحتجاج التقليدية إىل أطر جديدة تسبح يف الفضاء املعلومايت .فتشكل املجال العام
االفرتايض ،ذلك املجال الذي أصبح يشكل ساحات للتفاعل تتم يف إطاره مناقشة
القضايا العامة و اإلعالن عن املطالب الفردية .ولقد أعاد املجال العام االفرتايض األمل
يف ضل التضييق عىل الحريات يف املجال الواقعي.
إذ تشكل مواقع التواصل االجتامعي أبرز املجاالت االفرتاضية ،فقد أحدثت هذه
األخرية تطورا ً كبريا ً ليس فقط يف تاريخ اإلعالم ،وإمنا يف حياة األفراد عىل املستوى
الشخيص واالجتامعي والسيايس ،وجاءت لتشكل عاملاً افرتاضياً يفتح املجال عىل
مرصاعيه لألفراد والتجمعات والتنظيامت مبختلف أنواعها إلبداء آرائهم ومواقفهم يف
القضايا واملوضوعات التي تهمهم بحرية غري مسبوقــة.
واستطاعت هذه املواقع أن متد املواطنني بقنوات جديدة للمشاركة يف األنشطة
السياسية ،األمر الذي يجعل من السياسة شأناً عاماً ميارسه معظم أفراد الشعب دون
أن يكون مقترصا ً عىل فئات دون أخرى ،وذلك ألن هذه املواقع تشجع األفراد غري
الناشطني أو الفاعلني سياسياً عىل املشاركة يف الفعاليات السياسية ،بحيث ميكن القول
أنها ميكن أن تكون صوتاً سياسياً للمواطن العادي وغري العادي.
وتكمن إيجابيات اإلعالم الجديد يف رسعة االتصال ،والقيمة املعلوماتية ،وضامن
وصولها ،وتحقيق التفاعل معها ،وليس كونه إعالماً مرسالً من جانب واحد ،مام خلق
مساواة داخل املجتمع يف االتصال.
إن االنتقال إىل االحتجاج االفرتايض ليس مجرد انتقال بسيط ،بل إنه انتقال يعيد
تشكيل األسس التي يقوم عليها االحتجاج ،وهذا ما دعا النس بينيت lance benneet
إىل القول بأن وسائل االتصال الرقمية قد أعادت النظر يف االحتجاجات االجتامعية عىل
عدة أوجه متعددة ومن هذه األوجه:20
• البنية املعرفية للنشطاء الجدد :تتشكل االحتجاجات التي تعبئ طاقتها عرب
اإلنرتنت من خالل بنية معرفية ،فمرجعية التفاعل يف املجتمع االفرتايض هي مرجعية
معرفية باألساس ،ذلك ألن الذي يحرك االحتجاج عرب االنرتنت هم النشطاء الجدد أو
 .20وليد رشاد زيك :من التعبئة االفرتاضية إىل الثورة .مقالة منشورة مبوقع االهرام الرقمي:
 www.digital-ahram.org.egبتاريخ 01 :أبريل .2011
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ما يسمى بالنخب املعلوماتية.
• مرونة التفاعل :تتيح الفرصة أمام تشكل تفاعالت ايجابية تتسم بسهولة
التواصل عرب االنرتنت ،وتتجىل هذه املرونة يف القدرة عىل توحيد األهداف العامة
لالحتجاج عىل ساحة االنرتنت.
• االستثامر العاطفي :حيث يتم استغالل تقنيات االتصال الحديثة يف التعبئة
العاطفية للمتفاعلني من خالل االحتجاج ،واستغالل القدرة عىل التشبيك يف جمع
التأييد حول قضايا االحتجاج.
يف البداية البد أوال من فهم داللة مفهوم العامل االفرتايض؛ ويقصد به مجموعة
من العالقات االجتامعية التي تتشكل بني أشخاص افرتاضيني .وتعود األصول العلمية
لهذا املصطلح إىل الباحث والكاتب األمرييك هاورد راينغولد ،يف كتابه حول املجتمع
االفرتايض الصادر سنة .1993
فالفضاء العام اإلفرتايض عامل اجتامعي له مواصفاته الخاصة التي تجعله يتميز
عن الواقع الحقيقي ،ويشكل بديال بالنسبة لألفراد الذين ال يجدون الخصائص التي
يوفرها هذا املجتمع االفرتايض يف املجتمعات الواقعية ،ومن أبرز الخصائص التي تتميز
بها هذه املجتمعات االفرتاضية ،تتمثل يف كون االعضاء أو االشخاص املنخرطني يف
هذا املجال لديهم غرض مشرتك  :مصلحة واهتامم واحتياج ،أو نشاط يسبب االنتامء
للمجتمع املعني.
وهذا بالذات ما نجده عند الطلبة الجامعيني ،وباألخص الفاعلني يف شبكات
التواصل االجتامعية ،كالفيسبوك مثال ،حيث نالحظ وجود مجموعة كبرية من
الصفحات واملجموعات خاصة بطلبة جامعة ابن زهر ومتعددة حسب كل تخصص،
إن أول إطالل عىل هذه الصفحات توضح األهدف املشرتكة لهؤالء املنخرطني ،والتي
تتمثل يف تبادل املعلومة حول أوضاعهم الجامعية ،لكنها ال تبقى عند هذا الحدود
بل نجدها ممتلئة باالحتجاجات سواء عىل األوضاع الدراسية أو عىل املحتوى املعريف
للدرس الجامعي أو عىل النقط...
و يتيح هذا مجال العامل االفرتايض لألعضاء املنخرطني فيه مشاركات متكررة
نشطة ،وغالبا ما تكون تفاعالت مكثفة حامسية قوية ،تتمثل يف مشاعر يظهرونها،
وأنشطة مشرتكة تحدث بني املشاركني ،وتتميز هذه التفاعالت عىل أنها تفاوضية،
حيث ال تعمل عىل تسويق حقيقة واحدة ،بل تتيح الفرصة للجميع ألجل التفاوض
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حول معلومة معينة ،فنجد بعض املنخرطني ينتقدون بعض املحتجني االفرتاضيني،
سواء بتكذيب معلوماتهم أو من خالل انتقاد أفكارهم ،فيخلقون بذلك احتجاجا ضد
االحتجاج.
إن من خصائص هذا املجال العام االفرتايض أنه مجال ال يؤمن بالرتاتبيات وال
يؤسس ألية سلطة كيفام كانت سواء كانت رمزية أو مادية ،فاملحتجني يف هذا العامل
متساويني يف حق التعبري واالحتجاج ،كام نجد يف نفس الوقت املعلومة متوفرة يف يد
الجميع ،وعملية تبادلها تكون جد سلسة ،فالدعم والخدمات بني األعضاء أمر مهم يف
حركة هذا املجتمع.
هذا األمر ال يقف فقط عند هذا الحد بل إن هذا املجال عبارة عن إطار
مشرتك للتقاليد االجتامعية ،واللغة ،والربوتوكوالت املتبعة ،إن املنخرطني يف هذا
املجال يكتسبون هوية رقمية جديدة وليس بالرضوري أن تكون متوافقة مع تلك
االستعدادات الواقعية ،إنه بالنسبة إليهم مجاال بديال ،يعربون فيه بكل طالقة وحرية،
وخارج إطار إيديولوجي معني.
فداخل هذا املجال االفرتايض تذوب األفكار وتتفاعل أكرث فيام بينها ،يقول أحد
املبحوثني« :إن االحتجاج يف الفيسبوك أمر جد سهل ،فيكفي أن تكون متصال بالشبكة
العنكبوتية فقط ،كام أنه يشكل فرصة للحديث بكل حرية وبدون بروتوكوالت ،فنحتج
عىل النظام الجامعي ،وعىل طبيعة الدروس الجامعية ،وكذلك يتيح لنا االحتجاج عىل
ترصفات األساتذة املسيئة للطالب».
وإذا كان االحتجاج يف املجال الواقعي مراقب وخاضع لسلطة ،بل خاضع للعنف،
فإن اإلحتجاج باملجال االفرتايض ليس كذلك ،فليست هناك أية قيود ،كام أن التدخالت
األمنية غري متاحة ،وهذا مايذهب بقوله بعض الطلبة ،وقد جاء عىل لسان أحدهم
« يبدوا االحتجاج بداخل الفيسبوك احتجاجا سلميا ،حيث يتيح حرية جد واسعة
للمحتاجني ،ليك يقولوا ما يريدون» ،ومييز كذلك االحتجاج بهذا املجال هو أنه مجال
يتيح رسعة انتشار الخرب أو املعلومة ،ويف نفس الوقت رسعة يف استقطاب املحتجني،
إنها إذا مجموعة من الخصائص املميزة لإلحتجاج بهذا املجال والتي تجعله يتميز
عن االحتجاج الواقعي ،والتي تجعل جل الطلبة املستجوبيني يذهبون إىل اإلقبال عىل
االحتجاج اإلفرتايض أكرث من االحتجاج الواقعي.
إن االنتقال من االحتجاج الواقعي إىل االحتجاج اإلفرتايض ،جعل للطالب املحتج
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مجاال عاما جديدا ،يختلف يف بعض األمور عن املجال العام السابق ،حيث أن هذا
األخري ،وإن كان يعني عند هابرماس  J.Habermasساحة للنقاش العمومي ،تثار يف
قضايا الناس وهمومهم ،فإنه يف الواقع مجاال ال يرقى إىل هذا األمر .لذلك كان عىل
العامل االفرتايض أن يصنع مجاال افرتاضيا يرقى إىل ذلك الذي يحدده تعريف هابرماس
.J.Habermas
 خامتة :إن أهم ما ميكن الخروج به ،كخالصة لهذه الدراسة حول موضوع التمثالت
االجتامعية للطلبة الجامعيني حول االحتجاج بالفضاء العام ،هو أن االحتجاج خضع
لتحوالت كربى ،فبينام كان الطالب املغريب أبرز فاعل يف االحتجاج ،أصبح اليوم يبتعد
عنه ،فلم يعد مقبال عليه كام كان األمر عليه يف السابق ،ويعزى هذا األمر إىل عدة
عوامل أهمها يكمن يف طبيعة النظام البيداغوجي الجامعي الذي اعتمدته الجامعة
املغربية مند .2004
كام حددنا عوامل أخرى مسؤولة عن اكتساب الطلبة لتمثالت سلبية حول
الفعل االحتجاجي بالجامعة ،وهي قهر احتجاجات الطلبة بالعنف املادي واملعنوي،
وعامل أخر يكمن يف تعدد االنتامءات األيديولوجية داخل فضاء الجامعة ،وهذا ما
يؤثر بدوره عىل إقبال الطالب الجامعي عىل الفعل االحتجاجي ،حيث يعتقد مسبقا
أن االحتجاج فعل أيديولوجي ،ويف مستوى أخر يتمثل التغيري الحاصل عىل مستوى
االحتجاج الطاليب يف انتقاله من االحتجاج الواقعي إىل االحتجاج االفرتايض.
هذا األخري يتيح للطالب مجاال لالحتجاج أفضل من سابقه ،نظرا ملا ميتاز به هذا
املجال االفرتايض من خصائص تؤهله ألداء الوظيفة االحتجاجية ،وتجعل منه بديال
لالحتجاج الواقعي .وتجدر اإلشارة إىل أن هذا البحث ال يدعي الشمولية أو العمومية،
بل تبقى نتائجه محدودة يف الزمان واملكان ،لذلك ال ندعي عىل أن متثالت الطلبة
الجامعيني للفعل االحتجاجي يف الجامعات املغربية األخرى هي متثالت سلبية ،وإمنا
هذه النتيجة ترتبط فقط بالعينة املبحوثة يف هذه الجامعة.
ورغم محدودية هذه الدراسة إال أنها تطرح إشكاليات أكرث مام تقدم أجوبة ،إنها
تعمق التساؤل حول تصور فئة معينة لالحتجاج بالفضاء العام ،وتفتح بذلك التساؤل
أمام تطور الفعل االحتجاجي الطاليب ،وأمام أزمة الحركة الطالبية ،وكذلك أمام األمناط
الجديدة لالحتجاج ،وباألخص تلك التي تحدث باملجال العام االفرتايض.
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االحتجــــاج املغريب عىل ضوء دينامية
حركة  20فرباير
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املحور الثالث

الظاهرة االحتجاجية باملغرب :توافق مرجعي أم رصاع أيديولوجي:
حركة  20فرباير منوذجا
رشيدة بوشت

اختلفت التسميات حول ما وقع ويقع يف مجموعة من األقطار العربية من
«تحركات شعبية» ،فهناك من أطلق عليها مصطلح «الربيع العريب» ،وسامها آخرون
ب «التسونامي الثوري»  .و يف املقابل عدها آخر « برنامجا أمريكيا» ،زيادة عىل
توصيفات أخرى ك«صناعة لفرصة سياسية» و «الربيع الدميقراطي» و « الربيع
األمازيغي».
و بني هذا وذاك ليس سهال عىل الباحث دراسة وفهم وتحليل حالة الحراك التي
يعرفها الوطن العريب ،عىل عدة مستويات بسبب تعقيدات املسألة وصعوباتها ،ما
يتطلب من هذه الدراسة تأن واستجالء للموقف« .فام يحصل من حراك يستحق
الدراسة املعمقة لفهم حقيقة املتغريات ذات األثر األبرز يف صياغة األحداث بالطريقة
التي خرجت بها إىل حيز الوجود».
يف خضم هذا الحراك ،ظهرت «حركة  20فرباير» يف املغرب ،التي وقع عليها
اختيارنا ،للبحث يف ميكانيزمات السلوك االحتجاجي املغريب من خاللها ،حيث دعت
هذه الحركة لتظاهرات انطلقت يف عدة مدن مغربية تلبية لدعوات شبابية تم إطالقها
عىل «الفايس بوك» للمطالبة بإصالحات مختلفة .والتي متيزت مبشاركة مختلف
الرشائح الشعبية وكذا القوى السياسية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو كيف اجتمعت مكونات حركة  20فرباير
رغم اختالف انتامءاتها؟ اإلشكال الذي يستدعي بدوره مجموعة أسئلة مفصلة
سنوردها كالتايل  :كيف تتم تعبئة مكونات مختلفة أيديولوجيا داخل الحركة ؟ هل
كان االختالف األيديولوجي واالنتاميئ ألفراد الحركة عائقا أمام تحقيق تواصل ايجايب؟
إىل أي حد استطاعت حركة  20فرباير التعبري عن املطالب املختلفة ملكوناتها ؟ ما
هي اآلليات واألشكال التواصلية التي كانت توظفها الحركة يف أنشطتها؟ إىل أي حد
استطاعت الحركة أن تساهم يف تشكيل مفهوم وثقافة جديدة لالحتجاج وأن تعرب عن
وعيها بالفعل االحتجاجي باملغرب؟
 - 1حركة  20فرباير بني املطلب املحيل والسياق اإلقليمي :
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من األهمية مبكان الكشف عن الظروف والسياقات التي ساهمت يف إقرار حركة
 20فرباير اىل حيز الوجود باعتبارها حركة احتجاجية جديدة غري منفصلة عن السياق
العاملي ،وكذا السياق املحيل .ويف ظل الجو السائد حول املغرب الذي اعترب أنه شكل
استثناء يف ظل موجة التحركات الشعبية التي عرفتها املنطقة العربية واملغاربية بصفة
عامة ،والتي بدأت مند إحراق الشاب التونيس البوعزيزي لجسده األمر الذي أجج
سواء يف تونس أو يف مرص وليبيا واليمن ...لتظهر فيام بعد حركة  20فرباير لتؤكد أن
املغرب ليس استثناء.
أ -التعريف بحركة  20فرباير:
حركة  20فرباير حركة احتجاجية مغربية ،أعلنت حراكها بتنظيم مظاهرات
ومسريات احتجاجية ابتداء من  20فرباير  ، 2011حاولت الحركة نقل مطالب الشعب
املغريب مبختلف مكوناته إىل الشارع معتمدة أساليب االنتفاضة من احتجاج وتظاهر
ومسريات ،فهي حركة تتكون من ناشطني يف «الفايس بوك» و مستقلني علامنيني
وشباب من أحزاب يسارية كالحزب االشرتايك املوحد و الطليعة الدميقراطي االشرتايك و
املؤمتر االتحادي و النهج الدميقراطي ،ومن جامعات إسالمية كالعدل و اإلحسان التي
سجلت انسحابها.
ويؤكد الباحث املغريب عبد الرحيم العطري أن حركة  20فرباير هي حركة من
صنيع الشباب بالرغم من التحاق شخصيات سياسية وحقوقية مختلفة ،األمر الذي
يؤكد عودة الشباب وبقوة إلرباك حسابات النسق ،وباالعتامد عىل «العوامل االفرتاضية»
التي من خاللها استطاع الفعل االحتجاجي االنتقال من االفرتايض إىل الواقعي عرب
احتالل الساحات العمومية و األحياء السكنية.
حركة  20فرباير نشأت يف ظل جدل تأثري وتأثر مبا شهدته مواقع مشابهة يف العامل
العريب من حراك اجتامعي و سيايس اليشء الذي يلغى فرضية االستثناء املغريب.
ب -مطالب بحركة  20فرباير:
يف األرضية التأسيسية التي وضعتها شبيبة حركة  20فرباير نالحظ تصوير
ألحاسيس شباب الحركة للمهانة والظلم إذ يقولون «يعيش الشعب املغريب اليوم عىل
إيقاع واقع حافل بكل مسببات اإلهانة التي يشعر بها املواطن يف كل ثانية ،وبرتدي
الحالة االجتامعية لألغلبية الساحقة ،والتي تتعمق حدتها بغالء األسعار وتدين األجور
وتفيش البطالة حتى يف صفوف حملة الشواهد العليا والذين تقابل مطالبهم العادلة
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واملرشوعة بالتعامل اإلنساين من طرف النظام وانتشار األمية وتدين مستوى التعليم،
أما مستوى انتهاك الحريات وحقوق اإلنسان فحدث وال حرج واختالل ميزان العدالة
االجتامعية ،فقد بلغ يف العهد الجديد درجة تجعل النظام مسئول عن سنوات رصاص
جديدة ،تتجىل يف التضييق عىل الصحافة وقمع املظاهرات ،وعودة االختطافات،
والتعذيب يف السجون الرسية والعلنية ،وكذا تفىش الرشوة واملحسوبية ،وتشجيع
اقتصاد الريع ،وهي األوضاع التي ينطق بها الواقع املغريب املعاش ،وتقرها تقارير
املنظامت الدولية».
وتوضح هذه الديباجة الحالة االجتامعية والسياسية التي يف ظلها ظهرت حركة
 20فرباير ،والتي تتسم بتغييب اإلرادة الشعبية عن صنع القرار لصالح السلطة امللكية
التي يحملونها كامل املسؤولية .فهم يعتربون العهد الجديد بكل إصالحاته مجرد
مساحيق موجهة لالستهالك الداخيل وكسب ثقة الخارج .ويدعون الجامهري الشعبية
قصد إزاحة جدار الخوف لتحقيق التغيري ،معتربين الرشوط املوضوعية لالنتفاضة
قامئة يف ظل غياب الكرامة واملس بإنسانية املواطن « :إن ما ندعو إليه ال يرتفع عن
أرضية املطالبة بالكرامة فحسب دون حرص البعد الذي يتحقق فيه ،إال أننا نطمح
لسقف من اإلصالحات نعتقد أنه يحقق الحد األدىن من الكرامة فيام ييل:
 +إلغاء دستور  1996وتهيئ الظروف النتخاب هيئة تأسيسية من طرف
الشعب تناط بها مهام إعداد دستور يعرض لالستفتاء ،و نقرتح أن يقوم عىل أسس
حديثة تأخذ فيه امللكية شكلها الحديث كمركز لوحدة األمة ،دون صالحيات تنفيدية
أو ترشيعية أو قضائية.
 +إقالة الحكومة الحالية ،وحل الربملان مبجلسيه.تعيني حكومة انتقالية ،تناط
مبهامها واتخاذ مبادرات عاجلة من أجل التخفيف من حدة األزمة االجتامعية بخفض
األسعار والزيادة يف األجور وفتح صندوق عاجل للتعويض عن البطالة وتشغيل جميع
حاميل الشهادات املعطلني فورا بدون قيد أو رشط.
 +تطبيق القانون عىل الجميع مبحاكمة كل من ثبت تورطه من مسؤولني يف
جرائم ضد الشعب املغريب.
 +إطالق رساح كافة املعتقلني.
فالحركة تطالب مبطالب اجتامعية واقتصادية وكذا ثقافية ،هي تطالب بإعادة
هيكلة النظام االقتصادي وإعادة توزيع الرثوة وحصول العدالة االجتامعية و العيش
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الكريم ألفراد الشعب املتمتع بحقهم يف السكن و الصحة و التعليم و النقل و
التشغيل ،مام يستدعي حل الحكومة و الربملان وتأسيس مجلس تأسييس يتوىل مهام
إعداد مرشوع دستور جديد و الدعوة إلرساء نظام ملكية برملانية ،باإلضافة إىل تأسيس
هيئة وطنية للضبط و التحقيق يف جرائم الفساد وخاصة الفساد املايل و اإلداري
وتفعيل املسطرة القانونية التخاذ اإلجراءات الرضورية ،كام دعت الحركة أيضا إىل
رضورة دسرتة اللغة األمازيغية لتصبح إىل جانب اللغة العربية لغة وطنية ،كام ال
تخفي مكونات أخرى داخل الحركة تبنيها لفكرة إسقاط النظام القائم.
اعتمدت حركة  20فرباير عىل ترسانة من الشعارات املختلفة ،ومنها ما يحمل
الطابع االجتامعي وأخرى ذات صبغة سياسية و ثقافية ودينية.
شعارات رفعتها حركة  20فرباير :

* الشعب يريد إسقاط الفساد * .الشعب يريد إسقاط االستبداد.
* خبز ،حرية ،كرامة إنسانية * .من أجل دسرتة اللغة األمازيغية كلغة رسمية.
* سبيلنا نحو الكرامة  20فرباير 20 * .فرباير موعد الكرامة.
* كرامة ،حرية ،عدالة اجتامعية.
* ال للمقدسات املخزنية.
* هذا مغرب الكفاءات مايش مغرب العائالت.
		
* ما تقمعش بالدي.
* الشعب يريد مغربا جديدا * .ال للدميقراطية من دون فصل للسلطات.
* ال لدميقراطية الواجهة واألعيان * .محاكمة رموز الفساد ،ال لإلفالت من العقاب.
* ال لغالء املعيشة.
		
* امللكية الربملانية الشعب مصدر السلطات و السيادة.
* شعبنا شعب يريد  ...جمعية تأسيسية  ...ملغرب دميقراطي .الحرية و الكرامة  ...لجميع
الجامهري.
* 20 FEVRIER A DATE WITH FREEDOM.
* AABAS DEGAGE.
* LA FAMILLE ELFIHRI DÉGAGE.
* ELHIMA GO TO YOUR HOME. * DÉGAGE JE M’ENGAGE.

ب -مكونات بحركة  20فرباير:
ميكن تصنيف ومعرفة مكونات حركة  20فرباير انطالقا من مرجعيات معينة
والتي نجد ضمنها :
 +شبيبة العدل واإلحسان املحظورة قانونيا.
 +النهج الدميوقراطي اليساري.
 +شبيبة العدالة والتنمية.
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 +شبيبة االتحاد االشرتايك.
 +الحزب االشرتايك املوحد.
 +حزب الطليعة الدميقراطي االشرتايك.
 +تنظيم أطاك املغرب
 +املستقلني
 +شباب التنظيامت الجمعوية األمازيغية.
 +الطلبة الجامعيني وخصوصا املنتمني للفصائل من داخل الكليات املغربية.
لكن ما يثري االنتباه هو كيف استطاعت كل هذه املكونات املتعارضة واملختلفة
يف املصالح واأليديولوجيات والتوجهات السياسية أن تتوحد أو تجتمع عىل األرضية
التأسيسية لحركة  20فرباير ،فال أحد كان يتصور جلوس يساريي النهج الدميقراطي إىل
جانب شبيبة العدل واإلحسان.
فرمبا فضل املساهمون يف الحركة تأجيل خالفاتهم التي من شأنها أن تؤدي إىل
إضعاف الحركة وإنهاكها ونخرها من الداخل ،أم كان االختالف يف االنتامء األيديولوجي
والسيايس واالجتامعي داخل الحركة عائقا يف تحقيق التواصل بني مختلف فعالياتها
والتعجيل يف نهايتها.
رمبا ساهمت مواقع التواصل االجتامعي و الفضائيات يف الرفع من نسبة
املشاركة يف حركة  20فرباير ،وتوحيد جهود مختلف الفرقاء السياسيني.
 - 2حركة  20فرباير واقع الحال وصوت امليدان :
حتمت الدراسة امليدانية اعتامد االزدواج املنهجي بتوظيف املنهج الكمي من
خالل تقنية االستامرة ،وعينة محددة من املبحوثني ،كام ركزت الدراسة عىل املنهج
الكيفي بتقنيتي املالحظة املبارشة باملشاركة واملقابلة املعمقة غري املوجهة ،حيث وقع
االختيار يف هذه الدراسة عىل عينة مشاركني يف حركة  20فرباير كعينة مقصودة ،فقد
«ال يعتمد عند اختيارها أي طريقة من الطرق ،بل تؤخذ بطريقة عشوائية ،تضمن
إعطاء جميع وحدات املجتمع فرصا متساوية يف اإلختيار».
لهذا فإن العينة التي وقع اختيارها ضمت  100مبحوث موزعني بني الجنسني ،إىل
جانب اللجوء إىل عينة أخرى تم تحديدها بطريقة مقصودة ،شملت  10مبحوثني يف
سياق املقابلة الغري املوجهة.
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الجدول رقم (: )1يوضح توزيع عينة املبحوثني حسب النوع.

النوع

ذكر

أنثى

ال جواب

املجموع

النسبة

77٪

21٪

2٪

100٪

العدد

77

21

2

100
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يتبني من خالل الجدول أعاله أن الذكور يشكلون  77٪من مجموع العينة أي ما
يفوق ضعفي نسبة اإلناث التي ال تتجاوز  ،21٪فالذكور أكرث إقباال عىل مامرسة الفعل
االحتجاجي من اإلناث بالرغم من التقدم الذي أحرزته املرأة املغربية يف عدة مجاالت،
وعىل مستوى مشاركتها يف تدبري الشأن العام وصناعة القرار السيايس ،فتمة مجاالت ما
زالت حكرا عىل املقاربة الذكورية ،والثقافة الذكورية املهيمنة عىل املجتمع.
الجدول رقم (: )2يوضح توزيع عينة املبحوثني حسب االنتامء السيايس.

االنتامء
السيايس

ال جواب

املجموع

منتمي

غري منتمي

العدد

56

44

ــــــــــــــ

100

النسبة

56٪

44٪

ــــــــــــــ

100٪
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يبني الجدول أعاله أن  56٪من املبحوثني منتمون سياسيا ،و 44٪منهم غري
منتمون .مبعنى أن االنتامءات هي يف الغالب انتامء إما إىل حزب أو فصيل طاليب
أو نقابة ...أو غري ذلك .هذا يفرس كذلك أن االحتجاج هو مرتبط باالنتامء إىل تنظيم
سيايس معني ،كان أو اجتامعي أو نقايب...أو غريه .ويفرس كذلك عامل الفعل التكويني
الذي ميارس داخل هذه التنظيامت.
الجدول رقم (: )3يوضح الوسائل التي ساعدت املبحوثني عىل املشاركة يف االحتجاجات.

االعالم

العدد

37

الجموع
العامة
32

النسبة

37٪

32٪

الوسائل
املستعملة

الحزب

أخر

ال جواب

املجموع

4

24

3

100

4٪

24٪

3٪

100٪
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يوضح الجدول أعاله توزيع املبحوثني حسب الوسائل التي ساعدتهم عىل
املشاركة يف االحتجاجات .وفيه نجد وسائل اإلعالم يف املرتبة األوىل بنسبة  37٪متبوع
بالجموع العامة التي كان يقوم بها املحتجون يف مقرات االجتامعات ،يف حني نجد 24٪
من هؤالء املبحوثني يرجحون وسائل أخرى رمبا هي التي ساعدتهم عىل املشاركة يف
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االحتجاجات.
ويف العودة إىل مساهمة اإلعالم يف الدفع بالناس للمشاركة يف االحتجاجات
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة ،إما يف العودة إىل عامل آخر فنجد دور العوامل االفرتاضية
(الفيسبوك) يف االنتقال بالناس من االحتجاج االفرتايض إىل احتجاجي يف الواقعي عرب
النزول إىل الشارع ،إىل جانب ذلك هناك أيضا الدور الذي لعبته الجموع العامة
كآلية تنظيمية للمشاركني يتم خاللها فتح نقاشات بني كل املكونات املشاركة حزبية
كانت أو نقابية أو جمعوية أو شعبية ،والتي كانت تتضمن مناقشة برامج األعامل
واملستجدات عىل مستوى املحيل واإلقليمي والوطني وكان يتم استغالل يم السبت
واألحد كيومني عطلة نهاية األسبوع.
الجدول رقم (: )4يوضح توزيع عينة املبحوثني حول مدى نجاح الحركة يف تشكيل ثقافة جديدة لالحتجاج.

الثقافة الجديدة لالحتجاج

ال

نعم

ال جواب

املجموع

العدد

78

21

1

100

النسبة

78٪

21٪

1٪

100٪
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يبني الجدول املعطيات الخاصة بالحدود التي استطاعت الحركة تشكيل ثقافة
احتجاج جديدة .حيث نجد أن 78٪من املبحوثني يرون بأن الحركة استطاعت تشكيل
ثقافة احتجاج باملغرب عامة ومبوقع اكادير خاصة ،يف حني يذهب  21٪إىل عكس
ذلك.
إن أشكال االحتجاج باملغرب باعتبارها أشكال سليمة وبعيدة عن الشغب
والفوىض ميكن يف اعتقادي أن تؤسس لثقافة احتجاجية جديدة باملغرب ،لكن التشبع
بهذه الثقافة يستلزم وقتا كافيا من جهة ليك تتعزز وتتطور هذه الثقافة و تتشكل لها
رموز وتصبح مرجعية بالنسبة لكل حركة احتجاجية ،كام يتطلب ذلك التزام املخزن
باحرتام القواعد العامة للدميقراطية وحرية التعبري والتجمع واالختالف والحق يف
التظاهر واالحتجاج السلمي.
الجدول رقم (: )5يوضح توزيع عينة املبحوثني حول مدى نجاح الحركة يف تشكيل ثقافة جديدة لالحتجاج.

ال يجيب

املجموع

العدد

96

4

ـــــــــــــــ

100

النسبة

96٪

4٪

ـــــــــــــــ

100٪

املشاركة يف االحتجاجات

ال

نعم
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من خالل الجدول يتبني أن  96٪من املبحوثني سبق وأن شاركوا يف شكل احتجاجي
معني .مام يعكس وجود تجربة املشاركة يف الفعل االحتجاجي ،وهو أمر سينعكس
ايجابا عىل الشكل والتنظيم وكذا موضوع الفعل االحتجاجي لدى حركة  20فرباير.
الجدول رقم (: )6يوضح توزيع عينة املبحوثني حسب أشكال االحتجاجات التي شاركوا فيها.

أشكال
االحتجاج

وقفات

مسريات

أشكال أخرى

ال جواب

املجموع

العدد

63

85

42

4

194

النسبة

32٪

44٪

22٪

2٪

100٪
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ارتباطا بالجدول السابق ،يوضح أشكال االنخراط واملشاركة يف الفعل االحتجاجي،
فنجد أن نسبة املشاركة يف املسريات بلغت  ،44٪يف املقابل كانت املشاركة يف الوقفات
 32٪وأشكال أخرى  22٪والتي تشمل اعتصامات وإرضابات حسب املبحوثني.
الجدول رقم (: )7يوضح كيفية االنخراط يف احتجاج حركة  20فرباير.

كيف كان
االنخراط

صديق

األرسة

اإلعالم

أخر

ال جواب

املجموع

العدد

20

ــــــــــــــ

31

43

6

100

النسبة

20٪

ـــــــــــــ

31٪

43٪

6٪

100٪
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يبني الجدول أعاله الكيفية والطريقة التي سلكها املبحوث يف االنخراط واملشاركة
يف حركة  20فرباير ،فكانت النتيجة أن  43٪من املبحوثني استطاعوا االنخراط يف حركة
 20فرباير عن طريق وسائل أخرى مل يتم تحديدها يف االستامرة كاملواقع االجتامعية،
الرغبة الشخصية...وغريها ،ومساهمة اإلعالم كانت مبعدل  .31٪مام يعني أن اإلعالم
ومواقع التواصل االجتامعية وفرت للشباب املغريب الفضاء األوسع والرحب للتعبري عن
املواقف وإمكانية التواصل وتأسيس منتديات وفتح نقاشات إذ بلغ عدد املنخرطني
مبوقع التواصل االجتامعي الفيس بوك  81٪من الشباب.
الجدول رقم (: )8يوضح توزيع عينة املبحوثني حسب سبب املشاركة يف حركة  20فرباير.

سبب املشاركة إثبات الذات املساهمة يف
يف االحتجاج
التغيري
العدد

4

90

النسبة

4٪

30٪

االستجابة ألسباب أخرى
للحراك
5

11

5٪

11٪

ال جواب

املجموع

3

113

3٪

100٪
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نالحظ من خالل الجدول أن سبب املشاركة يف احتجاجات حركة  20فرباير كان
هو املساهمة يف التغيري بنسبة  ،80٪ايل جانب أسباب أخرى بنسبة  ،10٪وأخريا كان
من اعترب أن املشاركة يف االحتجاجات كانت بدافع إثبات الذات والظهور ،ويف ظل
تأزم الوضع االجتامعي و السيايس ،ويف ظرف يتسم برتاكم وتشابك املشاكل وتعقدها
يبقى سبب املساهمة يف التغيري مقبول إىل حد بعيد لكن ال يعني االرتكان اىل الفرضية
الواحدة واالحتامل الوحيد الذي تستبعد السوسيولوجيا باعتبارها معرفة علمية ألنه
باإلضافة إىل الرشط املوضوعي يوجد رشط إقليمي ساهم يف تحرك مجموعات شعبية
مختلفة.
الجدول رقم (: )9يوضح توزيع عينة املبحوثني حول إمكان وصف احتجاجات الحركة كونها احتجاجات
الفيس بوك والفضائيات.
هل ميكن وصف االحتجاجات
املجموع
ال جواب
ال
نعم
عىل أنها احتجاجات الفيس بوك؟
العدد

22

74

ـــــــــــــــــ

100

النسبة

22٪

74٪

ـــــــــــــــــ

100٪
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يبني الجدول أن اغلب املبحوثني  74٪أجابوا بنعم حيث الميكن وصف احتجاجات
حركة  20فرباير بأنها احتجاجات «الفايس بوك» والفضائيات ،يف حني أجاب  22٪منهم
عكس ذلك باعتبار أن االحتجاجات كانت إىل حد ما هي نتيجة احتجاجات «الفايس
بوك» و الفضائيات ،عىل اعتبار أن «الفايس» ساهم يف الرتويج للفعل االحتجاجي
بأكادير .لكن نشوء حركة  20فرباير جاء نتيجة لرشوط اقليمية وموضوعية باألساس
تتمثل يف إطار التأثري والتأثر مبا يجري يف بعض األقطار العربية من حراك سيايس
واجتامعي غري من العديد من الوصفات السياسية الجاهزة لديها ،أما الرشط املوضوعي
متصل مبارشة مبا هو محيل أي السياق االجتامعي واالقتصادي والسيايس الذي مير به
املجتمع املغريب بصفة عامة والجنوب (أكادير) بصفة خاصة.
الجدول رقم (: )10يوضح توزيع املطالب األكرث حضورا يف حركة  20فرباير.

املطالب االكرث اجتامعية سياسية
حضورا

ثقافية

دينية

أخر

ال جواب

املجموع

العدد

81

63

28

6

4

ــــــــــــــ

182

النسبة

45٪

36٪

15٪

3٪

2٪

ــــــــــــــ

110٪
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يوضح الجدول أعاله أهم املطالب التي يرفعها املشاركون يف حركة  20فربابر
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أن املطالب االجتامعية أكرث حضورا بنسبة  ، 45٪تليها املطالب السياسية ب ،36٪تم
املطالب الثقافية ب 15٪والدينية ب  3٪ومطالب أخرى ب ،2٪فاملطالب االجتامعية
كخفض األسعار وإصالح التعليم والصحة ،وتوظيف العاطلني عن العمل من أهم
مطالب الحركة ،لكن املطالب العامة كانت ذات صبغة سياسية يف وسطها هناك مطالب
ذات طبيعة اجتامعية عامة وفئوية حيت رفعت الحركة  5مطالب سياسية حل الربملان
واألحزاب التي ساهمت يف ترسيخ الفساد السيايس وإلغاء الدستور الحايل وتعيني لجنة
تأسيسية من كفاءات هذا البلد النزيهة ،ثم إطالق رساح املعتقلني السياسيني وإلغاء
دستور  ،1996ومحاكمة املتورطني يف قضايا الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ووجود  15٪من املطالب ذات الطابع الثقايف كالتي تطالب بها الحركة الثقافية
األمازيغية ،لكن تبقى جزئية يبني أن الحركة مل تويل االهتامم للمشاكل التي يعرفها
النسق الثقايف املغريب مام يعرب عن تقزيم يف املطالب شملت إصدار بعض البطاقات
املتعلقة بالفنانني وأمور إصالحية يف املجال الفني.
الجدول رقم (: )11يوضح توزيع التنظيامت املشاركة يف احتجاجات  20فرباير.
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يبني الجدول توزيع عينة املبحوثني حسب طبيعة التنظيامت املشاركة يف
احتجاجات حركة  20فرباير ،فنجد  30٪منهم يرون أن عنرص املجتمع املدين يف
الجمعيات املدنية الحقوقية حارضة بقوة يف الحراك ،تليها األحزاب السياسية ب،28٪
والنقابات ب ،20٪تم أخريا تنظيامت أخرى ب  ،22٪من خالل دلك نرى بأن الحركة
تشكلت من خالل العديد من التلوينات االجتامعية والسياسية والحقوقية ،فهي
ليست حزب وال نقابة أو جمعية أويشء من هذا القبيل إنها بطبيعة الحال كتلة
ظمت كل هؤالء.
الجدول رقم (: )12يوضح توزيع عينة املبحوثني حول الشكل الذي يتخذه حضور قوات األمن يف احتجاجات
حركة  20فرباير.
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يبني الجدول أعاله الشكل الذي تتخذه قوات األمن أثناء احتجاجات حركة 20
فرباير ،فكان الحضور عىل الشكل الرسي بنسبة  ،46٪بينام كان الحضور العلني أقل
منه ب  ،40٪فرجال األمن وانطالقا من املعطيات يفضلون إدن األشكال الرسية يف
العمل ورمبا ذلك يسهل عليهم اإلحاطة بحيثيات العمليات والخطط التي تنهجها
الفئات التي تسري الفعل االحتجاجي ،ورمبا كدلك تسهيل عملية التواصل بينهم وبني
العنارص التي تتخذ شكل الحضور العلني ،والهدف هو التحكم والضبط قدر اإلمكان.
الجدول رقم (: )13يوضح توزيع عينة املبحوثني حسب الدور الذي يقوم به رجال السلطة.
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يف ارتباط بالجدول السابق يبني الدور الذي تقوم به قوات األمن يف حال التواجد
يف املوقع الذي يتم فيه مامرسة الفعل االحتجاجي من طرف حركة  20فرباير موقع
أكادير 16٪ ،ترى بأن قوات األمن تتخذ من املراقبة والتتبع الشكل املناسب لها ،يف
حني يذهب  27٪من املبحوثني إىل أن األمن يتخذ موقف القمع أثناء مامرسة الفعل
االحتجاجي من طرف الحركة ،غري أن  57٪من املبحوثني ذهبوا إىل أن األمن ظل
يحرض كمراقب وكقامع للفعل االحتجاجي املامرس من طرف الحركة حسب املبحوثني،
عموما فام ميكن القول هنا هو أن تعامل األمن أو املخزن مع حركة  20فرباير أثناء
مامرستها للفعل االحتجاجي كان تعامل مخطط له ومدروس بالشكل الجيد حتى ال
يرتك مجال للخطأ أو حتى ال يتم إعادة أخطاء املايض السالف كام حدث يف احتجاجات
الستينات والسبعينات من القرن املايض يف املغرب ،فالتعامل الذيك الذي كشف عنه
املخزن يف التعامل مع االحتجاجات وان شئنا التعبري منطق « العصا والجزرة» ،هناك
كذلك األمن الشعبي أو «الحناش» « »les inspecteursالذين كانوا يظهرون ببذلة
شعبية البذلة العادية ال البذلة املخزنية «األمنية» هذه الطريقة متكنهم من االنخراط
واملشاركة يف االحتجاج ليك ال تنكشف هويتهم.
الجدول رقم (: )14يوضح توزيع عينة املبحوثني حول اعتبار الدستور الجديد نتاج الحراك الشعبي لحركة
 20فرباير.

هل الدستور نتاج
لحركة  20فرباير؟
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من خالل الجدول نالحظ ان  74٪من املبحوثني يرون أن الدستور الجديد هو
نتاج حراك  20فرباير ،يف حني أن  16٪منهم يذهبون إيل عكس دلك بذريعة أن
الدستور كان مهيأ من قبل ويدخل يف اللعبة املخزنية ،حيث ميكن اعتبار أن الدستور
الجديد نتاج لحركة  20فرباير فهو مبثابة مناورة ذكية عىل املدى القصري أخدت شكل
استجابة النظام ملطالب الحركة دون تغيري حقيقي بل باعتامد املراوغة ولو مل تكن
حركة  20فرباير ملا كان يشء اسمه الدستور الجديد.
الجدول رقم (: )15يوضح توزيع التنظيامت املشاركة يف احتجاجات  20فرباير.
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يوضح الجدول رضا املبحوثني عن حصيلة الحراك االجتامعي 34٪ ،غري راضني عن
حصيلة االحتجاجات بالحركة ،و 30٪راضون ،فأغلب املبحوثني غري راضون عن حصيلة
احتجاجات حركة  20فرباير فكل التغريات التي نتجت عن الحراك مل تصل للمستوى
املرغوب بسبب احتواء النظام الرسيع للحركة.
الجدول رقم (: )16يبني إمكانية استمرار الدعم الجامهريي لحركة  20فرباير.
استمرار الدعم
الجامهريي
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يبني الجدول أعاله إمكانية استمرار الدعم الجامهريي لحركة  20فرباير ،ف 41٪
من املبحوثني يظنون أن الدعم سيستمر و ٪ 26ال يعتقدون دلك بسبب خطاب
اإلصالحات التي جاء به النظام.
أ -أشكال التعبئة الشعبية من داخل الحركة :
تعددت واختلفت الوسائل التي اعتمدتها الحركة يف عملية التعبئة ملامرسة
الفعل االحتجاجي مبوقع أكادير ،حيث نجد التعبئة عىل املواقع االجتامعية وخصوصا
« الفيس بوك « «والتويرت « لدورهام االيجايب يف تفعيل التواصل بني املنخرطني يف
77

املواقع االجتامعية وبينهم وبني الفاعلني يف الحركة ،خصوصا عىل الصفحات الخاصة
بهم إضافة إىل بعض القنوات التلفزية حسب بعض املبحوثني.
لكن التعبئة ال تقترص عىل «الفايس بوك» فقط بل نجدها عىل املستوى الواقعي
متثلت يف إعداد املنشورات ودعوات الحضور للمسريات والجموع العامة و حلقات
النقاش ،يتم فيها توضيح أهداف ومطالب الحركة ،من خاللها يتم التسيري والتنظيم
والتخطيط للفعل االحتجاجي ،والخطوة القادمة املزمع تنظيمها.
ب -االختالفات األيديولوجية والتنوع املرجعي :
بالرغم من تواجد عدة مكونات مختلفة إيديولوجيا داخل حركة  20فرباير فإنه
ال ميكن الحسم يف أنها عرفت توافقا أو تعارضا.
فمن خالل مجموعة من املقابالت التي أجريت مع املبحوثني تبني أن العديد
منهم يرى أن تعدد مكونات الحركة ساهم يف تقويتها وثقة الشعب فيها عن طريق
طرح الحد األدىن من التوافق العام ومن خالل االنضباط للشعارات وللمطالب العامة
للحركة ،لكن نفس املبحوثني ينظرون إىل املكونات األخرى يف الحركة نظرة غري ايجابية
تنقيصية إىل حد تحقريها مام يربز نوعا من التناقض.
ومن املبحوثني من يقر أن كل مكونات الحركة له أهداف معينة خاصة به ويف
هذا السياق يقول أحد املبحوثني «غياب الوحدة بني مكونات الحركة وكل توجه يبحث
عن نفسه يف الشارع لكسب ثقة الجامهري وله أهداف يسعى تحقيقها من وراء ظهر
الحركة ،ألن املطالب العامة هي غري واضحة بالنسبة لهم» .األمر الذي يجعلنا نفرتضه
من األسباب التي أدت إىل تراجعها ،إىل جانب االختالف يف املطالب يوازيه اختالف
عىل مستوى رفع الشعارات.
ج -حركة  20فرباير كحركة منظمة :
انطالقا من أراء املبحوثني تبني أن الحركة منظمة بشكل كبري ،مكنها من خلق
تنسيقيات وطنية وأخرى محلية ،ففي مدينة أكادير توجد ثالثة تنسيقيات :
 +تنسيقية أكادير.
 +تنسيقية إنزكان.
 +تنسيقية أيت ملول.
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يظهر التنظيم أكرث من خالل االجتامعات والنقاشات التي تقوم بها الحركة قبل
الخروج للشارع كل يوم السبت ،إضافة إىل املسريات التي يتم تنظيمها والنقاشات
سواء عىل الفيسبوك أو الحلقات عىل مستوى الجموع العامة.
د -حركة  20فرباير و اإلصالحات الدستورية :
يرى أغلب املبحوثني أن اإلصالحات الدستورية التي قام بها املغرب ما هي إال
احتواء ملطالب حركة  20فرباير وطريقة اعتمدها النظام إلضعاف الحركة ،وتشتيت
مكوناتها ،فالدستور الجديد مل يختلف كثريا عن سابقيه ،وما هو إال إعادة صياغة
لدستور  1965وإضافة بعض «الرتوشات»عليه ،والدليل هو استمرار قمع املتظاهرين
وعدم تشغيل املعطلني حسب املبحوثني.
 - 3حركة  20فرباير توافق مرجعي أم رصاع إيديولوجي :
أ -االختالف وقبول اآلخر يف ثقافة االحتجاج املغريب :
انطالقا من نتائج البحث الكمي والكيفي الذي أجريناه مع مجموعة من أعضاء
حركة  20فرباير ،يرى أحد املبحوثني املنتمي إىل جامعة العدل واإلحسان أن أحزاب
اليسار كانت معرقلة إذ استعملت الجامعة لتحقيق أهدافها ،كام قامت مبنع الجامعة
من توزيع نداءات الحركة قرب املساجد خوفا من أن يحسب االحتجاج للجامعة.
وذهب أيضا إىل أن بعض املكونات ال تفكر مبنطق عقالين كالحركة الثقافية األمازيغية
التي ترفع العلم األمازيغي رغم االتفاق عىل مطالب عامة ال تعرب عن هوية معينة
دون أخرى.
«إن الحقيقة املطلوبة يف األيديولوجية هي الحقيقة النافعة للجامعة وليس
الحقيقة املجردة املقصودة لذاتها» ،فالجامعة بهذا املعنى تتجنب الحقائق الضارة
لها وتسعى وراء الحقائق النافعة ،كام أنها يف مواجهة الخصوم تسعى للبحث عن
الحقائق الضارة إليديولوجية الخصم التي سكت عنها ،لكن الخصم حارض ليسلك
نفس الطريق.
أما مبحوث تيار املناضلة ذا التوجه اليساري ،فهو يرى بأن شباب جامعة العدل
واإلحسان ال ميتلكون حرية القرار وينتظرون القرار من فوق أي من مرشدهم وزعيمهم
«عبد السالم ياسني» فهم يف نظر املبحوث غري متمرسني عىل النضال يف الشارع ،وال
يعرفون وضع الشعارات املناسبة عىل عكس شباب اليسار املهيمن يف اتخاذ القرار
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والعمل يف امليدان حسبه ،فاملبحوث يعترب جامعة العدل واإلحسان مبثابة بورجوازية
صغرية مكونة من موظفني وأساتذة ومهندسني.
أما بخصوص الحركة الثقافية االمازيغية ،فهي حسب املبحوث تعاين من قرص
النظر ألنها مل تعرف ماذا تريد بعد ،هل اللغة أم رفع الحيف عن اإلنسان األمازيغي،
فالعديد من الحركات االجتامعية تدخل يف عداد الحركات القومية التي اعتربها كل من
ماركس ودوركايم نزعة مدمرة يف أغلب جوانبها .فكانت بذلك مساهمتها ضعيفة يف
حركة  20فرباير ،حيث مل يكن لها تأثري يذكر ألنها مل تستطع االنغامس وسط قطاعات
شعبية كبرية سواء من العامة أو من املثقفني.
«ذلك أن نظرتنا التي هي غالبا ما تسجن اآلخرين داخل انتامءاتهم الضيقة،
ونظرتنا هي التي تحررهم’’ .فإن تغيري اآلخر لألفضل رهني ومرتبط بتغيري نظرتنا له،
فهو يعتربنا أعداء له بسبب نظرتنا السلبية له ،وال يجد سوى انتامءا معني ليحتمي به
ويسد الثغرة التي خلفناها فيه بوعي أو غري وعي حينام بخسنا من قيمته.
بينام املبحوث من الحركة الثقافية األمازيغية يرى بأن النقاش حول رفع العلم
األمازيغي من طرف اإلسالميني واليساريني مل يكن معقوال ،ألن العلم مفروض عىل
أساس قاعدة شعبية ويف كل املدن املغربية وبدون استثناء ويف بعض األحيان يرفع هو
فقط وال يشء غريه ،ويف نفس السياق نجد السوسيولوجي الفرنيس بيريبورديو يفضح
النداءات الشعوبية التي تتكلم عن الشعب ،فهو يرى أنهم يتكلمون عن أنفسهم
ساعني يف أحسن الظروف إىل التخفيف من حدة األمل الذي تولده القطيعة االجتامعية
بأن يجعلوا من أنفسهم شعبا عىل مستوى الخيال.
وحسب نفس املبحوث فإن توجهات الطلبة القاعديني كانت ضدا عىل حركة 20
فرباير معتربين أن لها تقاطعات مع النظام الذي أنتجهم ،ويرفضون تواجد الحركات
اإلسالمية واألمازيغية يف حركة  20فرباير ،كام يرى أن رصاع الفصائل والتيارات ينعكس
سلبا عىل أداء الحركة ،فمن أهم عوامل الرصاع االجتامعي هناك الرموز الثقافية كام
أنه سبب يف االختالف عىل تحديد مفهوم السلطة املادية ومن له الحق يف امتالكها،
وباملوازاة مع اختالف املرجعيات يسمح ويسهل نشوء الرصاع.
أما املبحوث من حزب اليسار االشرتايك املوحد يرى بأن اإلشكال يف حركة  20فرباير
هو أن كل التيارات لها أهداف معينة تسعى تحقيقها عىل ظهر الحركة تخفيها أحيانا
وتظهرها أحيانا أخرى ،كام أن املطالب العامة غري واضحة املعامل اليشء الذي أدى إىل
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فشل الحركة حسب املبحوث ،من هذا املنطلق يعد التعريف الذي أعطاه لويس كوزر
للرصاع عىل أنه «مجابهة حول القيم أو الرغبة يف امتالك الجاه والقوة واملوارد النادرة»
وهدا أقرب ملا جاء به املبحوث حول الرصاع أملصالحي.
«تعرف اإليديولوجية القاعدة اإلميانية لبنائها ونشاطها ومصريها حيث تهتم عن
طريق الصياغة والبلورة من جهة ،والرتبية والتلقني من جهة ثانية ألنها تغدي الجامعة
باستمرار لالقتناع بصحتها وبرضورتها وجدواها عند املؤمنني بها».
فكل أيديولوجية مؤسسة لها قواعدها التي تضمن لها االستمرارية وتتواجد فيها
مقومات تجدب األفراد وتؤثر فيهم من خالل أفكار معينة ،األمر الذي يقف أمام خلق
الوحدة بني كل الجامعات األيديولوجية كام ورد عىل لسان أحد املبحوثني أن كل توجه
داخل الحركة يبحث عن نفسه يف الشارع إلثبات ذاته وكسب ثقة منارصيه أو البحث
عن منتمني جدد ومحاولة استقطابهم و العديد من أفلحوا يف دلك.
وعىل الرغم من عدة محاوالت من طرف بعض التيارات لتسطري نقط التالقي
لكن باءت بالفشل ألن هناك اختالف يف العمق «التيارات السياسية والثقافية الفاعلة
يف أمتنا اآلن تنتمي إىل أكرث من مرجعية ،مام يجعل الحوار بينها حول مصري نفس األمة
رصاعيا يدفع األمة لتحارب نفسها».
يصعب الحوار بني عدة تيارات الختالف انتامءاتها اإليديولوجية وحيث تغدوكل
واحدة مهددة لوجود األخرى ،وكأن وجود الجميع سينتهي يف أجل معني يحرض فيه
املكون املختلف ،كام يستبعد وجود تيار مختلف أي السري عىل منطق «كن مثيل أو ال
تكون» ،وألنه «غالبا ما تتطابق الهوية التي ينادى بها اإلنسان سلبيا مع هوية العدو».
لكن بالرغم من عدم تطابق هوية تيار معني مع تيار آخر ميكن تحقيق أدىن حد من
التواصل.
أما الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان يرى املبحوث أن النظام املليك استغل
االختالفات املرجعية يف حركة  20فرباير لصالحه ،من خالل بث النزاعات التفريقية بني
مكونات الحركة ليغري بذلك منحى واتجاه الرصاع لصالحه ،تشارلز تيل اقتفي تاريخ
الحركات االجتامعية كشكل سيايس مبتكر وكشكل متاميز من السياسة التنازعية،
واملقصود بها أن الحركات االجتامعية تتضمن تحركا جامعي إلمالء املطالب التي
تتصارع مع مصالح طرف آخر ،فالسياسة من هذا املنطلق يقصد بها أن الحكومات أياَ
كان نوعها تكون ماثلة إلمالء املطالب.
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فاملطالب التي ترفعها حركة  20فرباير ،تتصارع وتتعارض مع مصالح السلطة
املخزنية التي تعودت عىل فرض املونولوج عىل كل املوجودين يف موقع معني حيث
يقترصون عىل اإلنصات والصمت ،وملا ال الكالم والتصارع فيام بينها فتسعى الجامعة
ومن خالل وجودها يف هذا املأزق إىل فرض الحقيقة الجزئية لها كام لو كانت حقيقة
العالقة املوضوعية بني مختلف الجامعات.
هذه الرؤيا تساعدنا عىل إدراك وفهم الخصوم املتآمرين عندما يتجاهلون اللعبة
التي جعلتهم يتنافسون ،يخفون األساس ويغفلون الجوهر أي املصالح التي يجنونها
من دخولهم اللعبة.
ففي مسرية واحدة لحركة  20فرباير يظهر لك انها تتكون من عدة مسريات
مصغرة تتميز كل واحدة عن األخرى ،ومن خالل تأمل لغة اإلشارة االحتجاجية يف
مسريات الحركة يظهر االختالف فهناك من يرفع سبابة التوحيد وهناك من يرفع شارة
النرص ،وهناك كذلك من يرفع الثالثية األمازيغية و آخرون يرفعون القبضة اليسارية
عىل حد قول الباحث عبد الرحيم العطري.
بالفعل فإن امليدان االجتامعي من خالل ما يقدمه من حركات اجتامعية يوفر
لألعضاء واألفراد املساهمني فيه أمور أخرى غري ما يبدو أن عملهم يدور حولها ،وغايات
أخرى غري تلك التي يبدوا أنه يسعى إليها.
فإن ما يجني من مترات ال ينحرص يف املرامي الظاهرة بل بشكل خفي من أجل
إثبات الذات كعضو فاعل يف اللعبة السياسية ،إذ يحاول كل فرد استبعاد اآلخر وكأن
وجود الجميع مهدد له.
من هنا نأيت ونثبت فرضيتنا استنادا ملا سلف ،كون أن االختالف األيديولوجي
والسيايس واالجتامعي داخل الحركة  20فرباير كان عائقا أمام تحقيق التواصل بني
مكوناتها ،بالتايل عوض أن يخدم أهدافها عمل عىل نخر جسدها من الداخل ومن مثة
التعجيل يف إنهاء نشاطها.
ب -الفعل االحتجاجي وسؤال االفرتايض :
تعرف الحركات االحتجاجية بشكل عام الحضور الوازن ملواقع التواصل االجتامعي
والفضائيات باعتبارهام آليتان أساسيتان يستخدمهام القامئون عىل السلوك االحتجاجي.
لكن قبل النقاش العميق البد من التذكري بأن السوسيولوجيا كمعرفة علمية ويف
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ظل البحث يف إطارها ال ميكننا اإلقرار بفرضية السبب الوحيد ونقول بأن الحركات
االحتجاجية بصفة عامة وحركة  20فرباير بصفة خاصة نتاج االفرتايض و الفضائيات.
يعد «الفايس بوك» شكل من أشكال التعبئة التي اعتمدتها حركة  20فرباير فأغلب
املبحوثني أكدوا إن «للفايس بوك» دور حاسم يف التعريف بالحركة وتيسري خروجها
للشارع ،فصفحات النقاش التي يوفرها أعضاء الحركة والساهرون عىل تنشيطها ،يتم
من خاللها نرش اإلعالنات والتقارير والبيانات وملا ال الشعارات التي يشهرونها يف
الشارع ،كام يتم فتح النقاشات حول واقع وآفاق الحركة اآلن ويف املستقبل.
هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن فئات عريضة من األفراد املحتجني
اليجيدون استخدام «الفايس بوك» وال وسائل االتصال الحديثة لكنهم انخرطوا بشكل
أو بآخر يف حركة  20فرباير ،فمشاركة فئات شعبية ال تجيد تكنولوجيا املعلومات
يعني أن وسائل التعبئة متنوعة ومل تقترص عىل الجانب املعلومايت فقط ،بل نجد أيضا
توظيف املنشورات والدعوات التي تكون إما ورقية أو صوتية جهرية
«الرباح» يف األحياء واملقاهي ،أو يف شكل حلقات نقاش تعبوية ليلية كام كان
يقوم بها الطلبة بأحياء السالم والداخلة والهدى واملسرية مبدينة أكادير.
من جهة أخرى ذهب أحد املبحوثني إىل أن الوسائل التعبوية التي اتخذتها الحركة
مل تكن كافية و متنوعة األمر الذي انعكس سلبا عىل الجامهري الشعبية التي ملت
الخروج ،يف حني يرى جني شارب أن من أهم أخطاء التحدي السيايس االعتامد عىل
طريقة أو طريقتني ،يف حني توجد العديد من األساليب تبلغ  200أسلوب ال عنيف
تحث ثالث فئات شاملة وهي  :االحتجاج والالقتناع ،ثم الالتعاون ثم التدخل ،التي
تشمل املظاهرات الرمزية واالستعراضات واملسريات و االعتكاف.
عموما فإننا نجد موقفني متباينني حول عالقة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال بالتغيري،
فغيدنز انتوين نظر إىل هذه األخرية عىل أنها وسيلة للتغيري االجتامعي وليست السبب
يف حدوثه ،ويف املقابل نجد اتجاه ثاين يرى أن تكنولوجيا املعلومات هي السبب األول
يف التغيري ،وتأسيسا عىل ما سبق فإن لتكنولوجيا اإلعالم والتواصل دور هام يف التغيري
سواء أكانت وسيلة وآلية للتغيري االجتامعي والسيايس أو سببا رئيسيا يف حدوثه.
 خالصة الدراسة :ومبا أن السوسيولوجيا كمعرفة علمية تفضح االنخداع الذي يرعاه الجميع ويشجع
عليه ،فإن األيديولوجيا تخدم املصالح الخاصة وتسعى إىل تقدميها كام لو كانت مصالح
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جامعية تشرتك فيها الجامعات بكاملها.
وبهذا تكون الدراسة استنتجت أن االختالف اإليديولوجي داخل حركة  20فرباير
شكل عائقا أمام تجذرها االجتامعي والسيايس ،فهي كذلك مل تستطع أن تتوحد عىل
األرضية التأسيسية األوىل ،ألن كل عنرص أو عضو من األعضاء املساهمني يف الحركة
ال تنحرص مثرة عمله يف املرامي الظاهرة التي يسعى إىل تحقيقها ،بل يحاول اكتساب
ميزة وأفضلية وإثبات الذات كعضو فاعل مشارك يف اللعبة وملا ال متحكم فيها.
لكن أمل ينئ األوان بعد أن يقف القامئون عىل الفعل االحتجاجي وقفة تفكري
يتم فيها تحديد رؤيتهم اإلسرتاتيجية البعيدة واملتوسطة املدى ،يتم فيها تطوير آليات
اشتغالهم ،والعمل عىل تجاوز إشكالية الهوية والتاريخ قدر اإلمكان والسعي قدما
لتحقيق التغيري.
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املحور الثالث

حركة  20فرباير  :ولوج االحتجاج املغريب إىل الفضاء العام

حياة الدرعي

شهد املجال العام باملغرب تطورا مهام منذ نهاية القرن العرشين ،خاصة بعد
تويل حكومة التناوب التوافقي تدبري الشأن العام ،وما رافق هذه املرحلة من انفراجة
سياسية ومصالحة ،كان من أبرز نتائجها مصالحة املغاربة مع مجالهم العام ،وإبداعهم
يف التعبري عن مطالبهم من خالله ،وتفاعلهم مع القضايا املحلية والوطنية والدولية،
فاخرتقوا الساحات والشوارع العامة وجعلوا منها مجاال عام تناقش داخله قضايا
الشغل وارتفاع األسعار ومساندة الشعوب املضطهدة واالحتجاج ضد التهميش.
لقد ظهرت مجموعة من الحركات االجتامعية واالنتفاضات واالحتجاجات منذ
تويل حكومة التناوب التوافقي السلطة ،ودخول املغرب مرحلة سياسية أكرث انفتاحا
من املرحلة التي أعقبت استقالل املغرب ،التي ساد فيها القمع والتنكيل باملعارضني
والرمي بهم يف غياهب السجون بتهم واهية.ففي ظل هذا االنفراج السيايس ،بدأ
املغاربة يكتسحون مبطالبهم املتعددة املجال العام بأهداف متنوعة فتارة من أجل
العمل ،كام هو شأن املعطلني حاميل الشواهد الجامعية مبختلف درجاتها ،وتارة من
أجل التعبري عن غالء املعيشة والتهميش ،وتارة من أجل التضامن مع قضايا عربية...
غري أن ظهور حركة  20فرباير سنة  2011شكلت املنعطف األبرز يف ولوج املغاربة
املجال العام شكال ومضمونا ،بفعل متيز مطالبها بالجرأة وارتفاع سقفها ،وتناولها جوانب
سياسية كان املغريب يتحاىش مجرد الجهر بها علنا يف املجال الخاص ،فباألحرى التعبري
عنها بصوت مرتفع يف الساحات والشوارع ،ومناقشتها يف مختلف املجاالت العامة.
كام متيزت عن غريها من االحتجاجات التي سبقتها بتنوع مطالبها وشموليتها .وبتعدد
نقاط االحتجاج حول املطالب ذاتها ،مبعنى أن املطالب التي كانت ترفع بالبيضاء
هي نفسها التي رفعت يف زاكورة وطنجة والرباط ...غري أن ربط مطالب حركة 20
فرباير باملطالب السياسية لوحدها ،يعد تنقيصا لها ونوع من مامرسة اإلجحاف ضدها،
ألن مطالبها كانت أيضا اجتامعية واقتصادية ،وتضمنت مبدأ تكافؤ الفرص والحق يف
العيش الكريم.
ساهم الحراك املغريب يف مصالحة املواطن مع مجاله العام ،وبات كل مواطن يعي
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جيدا أن هذه املجاالت ملكه ،وفضاء للتعبري ولنقاش مختلف اآلراء العامة والتداول
فيها .فقد كان من نتائج نجاح املواطنني يف تونس أوال ويف مرص ثانية اإلطاحة بنظامني
مستبدين ،حكام شعبيهام بقبضة من حديد بعد نزول مواطنيهم إىل الساحات
والشوارع للتعبري عن رغبتهم يف الكرامة والعيش الكريم والعدالة دور يف تأجيج
مشاعر املغاربة وإحياء آمالهم يف بلوغ إصالحات سياسية ،ظلت حبيسة النفوس يف
ظل الخوف من املجهول .وهو ما يفرس الكم الهائل من االحتجاجات التي عمت املدن
والقرى يف مجموع مناطق املغرب.
أفرز تدهور أوضاع املجتمع اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا يف تدمر املجموعات
االجتامعية باملغرب ،مام سمح بوالدة دينامية اجتامعية وسياسية جديدة متيزت
بخصائص منفردة ،وبسقف مطالب مرتفع ،مل تستطيع األحزاب السياسية أو الفاعل
السيايس بلوغها جملة ،وهو أيضا ما يربر عدم خروج حركة  20فرباير من رحم أي
حزب سيايس ،وإن كانت بعض مطالبها قد تضمنت يف وثائق حزبية مثل وثيقة الوفاء
للدميقراطية التي أصدرها مجموعة من مكونات االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية،
وإن شارك فيها حزبيون من تلوينات مختلفة .فهي فعل اجتامعي جديد بدينامية
وآليات جديدة وبنفس جريء ،وضع أصبعه عىل مكمن الخلل والذي عرب عنه مبحاربة
الفساد.
لقد أخرجت الدينامية الجديدة التي أفرزتها حركة  20فرباير املجال املغريب من
االنغالقية التي سيطرت عليه لعقود طويلة بواسطة عدة آليات ،كاإلعالم مبختلف
تصنيفاته وباآللة القمعية والدعاية املروجة للثقافة الرجعية املستنبطة من طقوس
القرون الوسطى ،للحيلولة دون دخول املجتمع مرحلة الحداثة واالحتكام للعقل
كفيصل يف فكر ومواقف املواطنني.
ومتثل حركة  20فرباير حالة فريدة من حاالت االحتجاج التي شهدها املغرب منذ
االستقالل .لقد جاءت هذه الحركة يف سياق دويل وجهوي خاص ،وال ميكن التبخيس
بأي حال من األحوال من قيمة السياق املحيل الخاص الذي أطرها ،والذي حكم
تجربتها منذ انبثاقها .فهي أول حركة قاربت الجوانب السياسية يف املغرب وعربت عنها
يف الشارع بشعارات واضحة ،ووجهت سهمها باتجاه رأس السلطة باملغرب ،وانتقدت
محيطه ،وعربت عن مكامن الفساد الذي يعتمر يف هرم السلطة.
ويف اآلن ذاته فهي حركة اجتامعية تبنت مطالب مختلف الفئات االجتامعية
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باملغرب ،التي تتقاسم نفس الهم ونفس األفكار ،يف غياب تام ملؤسسات التنشئة
السياسية التي مل تستوعب السقف العايل ملطالب املجتمع ،وتعاملت مع الحراك
مبنطق سيايس ،يحكمه الخسارة والربح ،بعيدا عن استحضار نبض املجتمع وقضاياه.
ظهرت حركة  20فرباير بعد مرحلة ركود سيايس تام ،ناتج عن تراجع اليسار
ومرشوعه السيايس ،الذي مل يستطع التطور ومسايرة التحول املجتمعي ،وباملقابل
شهدت املرحلة صعودا ملفتا للتيارات واملرجعيات اإلسالمية سواء املعتدلة أواملتطرفة،
ويف ظل عزوف تام عن فعل السيايس من لدن الشباب ،ويف ظل هيمنة كلية للجهاز
املخزين عىل الحياة السياسية ،وسيطرتها عىل كل املؤسسات السياسية والنقابية
والحزبية.
لقد أحكم النظام السيايس قبضته عىل الحياة السياسية منذ نجاحه يف السيطرة
عىل االنتفاضات واالحتجاجات العفوية التي فجرتها سياسة التقشف (التقويم
الهيكيل) عىل التوايل سنوات ،1991 ،1984 ،1981 :و استطاع أن يضمن والء كل
القوى اليمينية التي ساهم يف والدتها ،ووضع قيادات تابعة له كليا لتسيريها (األحزاب
اإلدارية والجمعيات والنقابات امللحقة بها) ،كام ضمن أيضا بناء تكتل سيايس قوي
تحت اسم «الكتلة الدميقراطية» التي أدمج يف صفوفها االتحاد االشرتايك الذي ظل
يشكل قوة سياسية أوىل يف املغرب معارضة ذات امتداد جامهريي قوي ،حارض يف
النقابات والجمعيات ،...ومع بداية «حكومة التناوب» سنة 1998م ،بدأ الخطاب
االشرتايك يرتاجع اجتامعيا ،فعوض بتيارات وخطاب ديني املرجعية نجح بحكم قرب
خطابه من نبض املجتمع ضامن حضور قوي وسط مختلف الفئات االجتامعية.
أعطت انتخابات 2007م بعد نسبة املشاركة الضعيفة يف العملية االنتخابية انطباعا
بأن املغاربة خاصموا السياسة وقضاياها ،وركز الكل عىل كيفية مصالحة املواطنني مع
صناديق االقرتاع ،ومل ينتبه أي أحد إىل أن املغاربة يطمحون لحياة سياسية حقيقية
مبعطيات جديدة ،تقوم عىل احرتام املواطن وجعله يف صلب اهتاممات السياسيني.
حتى جاء الحراك االجتامعي لسنة 2011م مبطالبه ،ليبني السبب الحقيقي وراء ضعف
املشاركة السياسية.
تجدر اإلشارة إىل كون األوضاع االقتصادية واالجتامعية قبل حراك  20فرباير،
اتسمت بظهور حركات اجتامعية متعددة ،قطاعية ،مثل حركة املعطلني وحركة
املدن والقرى ضد التهميش والفقر مثل احتجاجات سيدي إفني ،و تنسيقيات
مناهضة الرتفاع األسعار وغالء املعيشة ،وظهور تنسيقيات نقابية للدفاع عن الفئات
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املترضرة من موظفي التعليم وموظفي الجامعات املحلية ،...وقد ساهمت مجموعة
من العوامل يف ميالد حركات اقتصادية واجتامعية املضمون متعددة ومتنوعة ،منها
الدينامية السياسية واملجتمعية املعقدة واملحدودة اآلفاق التي فرضت عىل املواطنني
اختيار املجال العام للتواصل مع املجتمع والتعريف مبشاكلها ،وآلية إليصال صوتها
للمسؤولني عن تدبري القطاعات التي تطالها مطالبهم لحل مشكالتها.
إن املتتبع ملسار الحركات االحتجاجية يف املغرب منذ منتصف التسعينيات من
القرن العرشين ،يجد أن الفرضيات التي تحكمه:
 - 1الحركات االحتجاجية ،وهي إمكانية جديدة يقدمها النظام السيايس املغريب،
وهو بصدد التحول من نظام مغلق إىل مفتوح« .وترتبط األحداث االحتجاجية دامئا
مبسلسالت التغيري التي تعيشها النظم السياسية يف لحظات معينة ،مبعنى أن فهم
الحركات االحتجاجية مرتبط مبسلسل إصالح السلطوية».
 - 2يوضح الحدث االجتامعي والسلوك االحتجاجي واإلمكانية االحتجاجية» أن
هناك انتقاال قد حدث يف عالقة املحكوم بالسلطة السياسية ،وذلك باعتامد االحتجاج
السلمي بدل العنف املميت ،والسلوك االحتجاجي – السيايس املعلن أمام مراقبة
السلطة السياسية ،بدال من السلوك االجتامعي – السيايس املبطن والخوف من املخزن
يف املايض ،إن مل نقل أنها بداية التحرر من املخزن ».فمنذ ميالد حركة املعطلني
واملواطن العادي يرى شبابا وشابات حاملني الفتات ومرددين شعارات تطالب بالحق
يف الشغل وبالكرامة وتكافؤ الفرص يف ساحات الرباط وأمام قبة الربملان ،وهو ما جعل
املشهد عادي لدى املواطن مع توايل واستمرار الوقفات ،وبات توظيف الشارع كمجال
لالحتجاج مسألة طبيعية يف مخيلة املغريب العادي.
من خالل ما سبق يتضح أن الحركات االحتجاجية مبختلف صنوفها يف املغرب،
اجتاحت املجال العام وجعلت منه منصة للتعبري عن مطالب مختلفة سواء يف البوادي
أو يف الحوارض،وإن كان بقدر متفاوت ،وقد اتسمت بالجرأة ،ف «الجمعية الوطنية
لحملة الشهادات املعطلني باملغرب» التي ولدت يف الشارع العام ،فرضت عىل النظام
السيايس التعاطي مع مطالبها بإيجابية للحد من قوتها ،والحيلولة دون اتخاذها
طابعا كفاحيا ،فتم إدماج املعطلني يف الوزارات والجامعات املحلية  ،..وخالل العقدين
األخريين من تاريخ املغرب السيايس طغى النضال االجتامعي والجامهريي ،واتخذ
منحى تصاعديا يوما بعد يوم ،وتجاوز اإلطارات السياسية التقليدية واستقل عنها.
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عزز ميالد حركة  20فرباير الجو العام الذي كان سائدا ،ورسخ فكرة ملكية املواطنني
للمجال العام وفضاءاته ،وطبعته بخصائص جديدة ،وغذى الشأن العام وقضاياه مثار
نقاش حر يف كل املجاالت العامة ،وبات التداول يف قضايا الفساد واملفسدين عنرصا
أساسيا يف الحوارات والنقاشات العامة.
وبات املغريب يحتج بدون حدود ،وبدون خوف كلام شعر باإلهانة والتجاوز،
فبعد العفو املليك عىل دانيال كالفان ،املتهم باغتصاب مجموعة من األطفال يف مدينة
القنيطرة ،مألت اإلدانة والسخط املجال العام االفرتايض ،وتعددت التعليقات والصور
الساخرة من هذا الفعل ،وتوجت مواقف الرفض بوقفة احتجاجية يف مدينة الرباط
حرضها مجموعة من الفعاليات املجتمعية والسياسية وبعض شباب  20فرباير ،وعىل
الرغم من العنف الكبري الذي ووجهت به هذه الوقفة ،غري أن قوتها تكمن يف أن
االحتجاج مل يعد يضع يف حسبانه الحدود والطابوهات واملراتب السياسية ،و الخوف
من املصري ،لقد أثبتت هذه الوقفة واألشكال االحتجاجية التي انتقدت هذا الفعل،
أن رد الفعل بات مصدره الفعل ،بغض النظر عن مصدره ،مبعنى آخر :لقد كانت
الوقفة ضد العفو الصادر عن امللك -واملغاربة قاطبة يعلمون أن العفو مليك ومصدره
امللك -ومع ذلك نظم املغاربة الوقفات االحتجاجية ،لكون الفعل حمل إهانة كبرية
ملشاعرهم ،وهو ما اضطر امللك إىل العدول عن العفو ومعاقبة مدير إدارة السجون
بإعفائه من مهامه.
اتسع مد الحركات االحتجاجية بعد تويل حكومة التناوب تدبري الشأن العام
بخروج أفواج من الحركات االحتجاجية للدفاع عن قضايا مختلفة ،وتنظيم أشكال
احتجاجية أمام املعتقالت الرسية السابقة ،التي عاىن فيها املعتقلون خالل سنوات
الرصاص كل أشكال العنف والتعذيب (معتقل تازمامارت ،معتقل قلعة مكونة ،معتقل
درب موالي الرشيف ،)...إضافة إىل احتجاجات كل من الحركة األمازيغية واإلسالميني.
ساهمت الحركات االحتجاجية العديدة التي ظهرت باملغرب بعد مرحلة
التسعينيات يف تحول الشوارع ومختلف املجاالت العامة إىل مجاالت مفتوحة للنقاش.
وانتقلت القضايا السياسية من املؤسسات الحكومية واألحزاب والنقابات إىل الشارع،
وبفاعلني جدد ميزجون السيايس باالقتصادي واالجتامعي ،واالبتعاد التام عن املؤسسات
السياسية التقليدية كاألحزاب والنقابات  -وإن كان بعض منظميها ينتمون لألحزاب
والنقابات -وباملقابل عوضت باالحتجاج يف الشارع ،بعيدا عن أي تعاقد من شأنه
التأثري أو تحريف مسار مطالبهم »،وتشكلت املالمح األوىل لهذه اإلسرتاتيجية فعليا
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منذ بروز فاعلني احتجاجيني جدد(اإلسالميني ،النساء ،الحقوقيني ،األمازيغيني )...وهي
حركات بحثت عن قنوات وأشكال جديدة لالحتجاج مل تكن يف السابق ،بالنظر إىل
املناخ السيايس الذي ساد ،لتتجرأ عىل املطالبة باقتحام الفضاء العام».
أصبح املغاربة بفعل تعدد حركات االحتجاج أكرث الشعوب تصالحا مع الشارع،
بعدما ضاقت مبطالبهم املؤسسات التقليدية ،إن مل نقل عجزت عن إيجاد إجابات
شافية ملطالبهم ،بعدما أن وثقوا بأن الشارع واالحتجاج به أكرث فعالية لحل املشاكل
التي تواجههم ،وللتعبري عن اآلراء املختلفة سواء تلك املتعلقة بالقضايا العربية أو
القضايا الداخلية.
غذا الشارع مجاال لالحتجاج بالنسبة للمغاربة ،ومل يعد يشكل التواجد فيه
لالحتجاج والتعبري عن املطالب أي عائق .إن الشارع مل يكن غريبا عن املغاربة وعن
احتجاجاتهم ،بل شكل حيزا مهام للتعبريعن املطالب املختلفة منذ التسعينيات ،وهو
مايحيل إىل أن ثقافة االحتجاج عرب احتالل الشوارع وتوظيفها ارتبط بفرتة سابقة
لظهور حركة عرشين فرباير .والحركة وجدت أرضية متينة وعالقة وطيدة بني املغاربة
وبني ثقافة االحتجاج يف الشارع ،وحتى املغاربة الذين مل يسبق لهم املشاركة يف أي
من االحتجاجات التي شهدها املغرب قبال ،اعتادوا املشهد وتعرفوا عليه واستأنسوا
بتفاعالت السلطة معه تارة بالقوة واملواجهة العنيفة وتارة بالتجاهل وتارة بالتفاوض
وتحقيق املطالب.
حري بالذكر أن الحركات االحتجاجية السابقة لفرتة التسعينيات نادرا ما كانت
تجعل من الشارع حيزا لها باستثناء الحركة العاملية التي كانت تقدم استعراضا يف
الشوارع يوم عيد العامل (عيد الشغل) ويف بعض اإلرضابات التي تطورت مجرياتها إىل
مواجهات بني السلطة واملجتمع مثل إرضاب 1981م بالدار البيضاء .وكانت االحتجاجات
الوحيدة التي يسمح لها باخرتاق الشارع هي االحتجاجات املتعلقة بالقضايا العربية
كام هو الشأن يف أيام التضامن مع الشعب العراقي والشعب الفلسطيني.
وغالبا ما كانت األحزاب السياسية املعارضة عرب أدواتها التواصلية املتمثلة يف
الجرائد الحزبية ،والكتابة عىل الجدران سواء يف املؤسسات العمومية والثانويات
والشوارع فضاءات لالحتجاجات التي تعرب عن مضامني متس شكل سري الحكم ورموزه،
وتعرب عن مظاهر االستبداد .مام يعني أن االحتجاج الذي كان يصدر عن املؤسسات
غري الحزبية والنقابية كان يف معظمه تعبريات رسية تتخذ من املجاالت العامة متنفسا
للتعبري عن غضبها وعن مواقفها اتجاه القضايا املختلفة .وشكلت كلامت األغاين
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بحموالتها السياسية العميقة التي كانت تختزنها ،أداة للتعبري عن االحتجاج والتواصل
سياسيا مع فئات عريضة .كانت هذه األغاين تجد صدى لها يف صفوف الطبقات
املسحوقة التي وجدت يف كلامتها وتعبرياتها فرصة للتعبري عن حالة عدم الرىض عن
الوضعية السياسية واالقتصادية واالجتامعية السائدة ،وما كان احتضانهم للمجموعات
املختلفة وافتخارهم مبا تقدمه إال تجسيدا قويا لهذه البنية التفاعلية ولحالة من
التامهي واالنصهار ،وكأن لسان الحال يقول نحن نتقاسم نفس الرؤية والهموم ولنا
نفس املواقف ،فخالل فرتة السبعينيات والثامنينيات – يف عز سنوات الرصاص –
احتضن املغاربة قاطبة ( موظفني – فالحني – عامل  )..أغاين ناس الغيوان ،ملشاهب،
جيل جياللة ،ورددوا كلامتها واستوعبوا معانيها ودالالتها وتفاعلوا معها ،وتواصلوا بها
وعربها للتعبري عن أوضاع سياسية واجتامعية واقتصادية مزرية كانت سائدة ،ممزوجة
باستبداد وطغيان كان يرتبص بكل مخالف للخطاب السائد.
إن الحركات االحتجاجية التي سادت قبل التسعينيات ،عربت عن مطالبها بصيغ
بعيدة عن الشارع ،واحتمت مبؤسسات سياسية استمدت منها الرشعية كاملعارضة
التي كان يعرب عنها حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،وجعلت من الفن منصة
للتعبري ،اللهم بعض االحتجاجات التي تحولت إىل مواجهات بني السلطة واملحتجني،
وغالبا ما يرجع السبب إىل جو القمع واالستبداد السيايس الذي عاىن منه املغاربة خالل
تلك الفرتة .ما يعني أن لألشكال االحتجاجية عالقة تفاعلية مع طبيعة النظام السيايس
والوضعية السياسية العامة.
إن ما يؤكد هذه العالقة هو التغيري الجوهري الذي عرفته ظاهرة االحتجاج
الذي شهدته فرتة التسعينيات من القرن العرشين يف ظل حكومة التناوب ،وبعد
رغبة املخزن يف التصالح مع الشعب بعدما تبني له انسداد األفق ،خصوصا بعد تراكم
املشاكل السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،واالعرتاف بالسكتة القلبية والتعبري عنها
علنا يف خطاب للحسن الثاين.
يف ظل هذه املتغريات تحولت الحركات االحتجاجية إىل املجال العام بعد التامطل
الكبري يف التجاوب مع مطالب اعتقد أصحابها أنها مرشوعة ،وبعد االنفراجة السياسية
التي فرضتها ظروف داخلية ودولية .لقد متيزت الحركات االحتجاجية باملغرب منذ
منتصف التسعينيات بالسلمية ،وبتغري املضامني املطلبية ،وهكذا ظهرت أشكال
احتجاجية جديدة مثل االعتصامات والتظاهر يف املجال العام .ودشنت العالقة بني
االحتجاج واملجال العام وخاصة الشارع كمجال جديد للتعبري عن املطالب حركة
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املعطلني عن العمل من حاميل الشهادات العليا ،بعيدا عن املجاالت املغلقة واالتجاه
للمجاالت املكشوفة أمام الجميع وغري املحدودة.
ظهرت حركة املعطلني الحاملني للشواهد العليا منتصف التسعينيات من القرن
العرشين امليالدي ،واتخذت لنفسها مجاال لالحتجاج شارع محمد الخامس أمام
الربملان ،وهو املجال الذي يزال لحد اآلن مقرا رئيسيا الحتجاجاتها التي مل تنقطع،
وشكل مطلبها األسايس اإلدماج املبارش يف الوظيفة العمومية ،إن ما مييز هذه الحركة
هو توحدها من حيث األشكال االحتجاجية رغم تشعب تنظيامتها...
إن اختيار الحركات االحتجاجية التوجه صوب املجاالت املفتوحة كالشوارع
والساحات واالعتصام ،أدى إىل تناسل الحركات االحتجاجية االجتامعية مثل االحتجاج
ضد التهميش ،االحتجاج ضد السكن العشوايئ ،االحتجاج ضد الطرد التعسفي ،ضد
غالء األسعار إلخ.
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السلفية يف املغرب  :حركة احتجاجية بلبوس ديني

عبد الحكيم أبواللوز

املفهوم املركزي يف عنوان البحث هو «السلفية» وهو من املفاهيم التي يعرس
تعريفها لفرط استعاملها يف سياقات مختلفة ومتباينة ،لكننا وانطالقا من اشتغال طويل
حول مختلف نواحي اشتغال الحركات التي هي موضوع هذه املداخلة ،خلصنا إىل
تحديد مقصودنا من هذا املفهوم  ،إذ نظرت الدراسة إىل مفهوم السلفية عىل انه يرمز
إىل نزعة احتجاجية عىل التطويرات التي طرأت عىل املستويني من مستويات الدين ،
املستوى الفكري والتعبدي ،فقد تهتم بعض هذه النزعات بعملية إعادة تقنني الدين
عىل املستوى العقائدي  ،هادفة إىل الرتشيد امليتافيزيقي واألخالقي للعقائد كام هي
موجودة بالفعل ،وقد تنرصف نزعات أخرى إىل إعادة تقنني الشعائر الدينية ،بتوحيد
مناذجها ،كلامتها ،إشاراتها وإجراءاتها ،ليك يحافظ عىل النشاط الشعائري األصيل يف
مواجهة البدع املستجدة.
من الناحية السوسيولوجية تتمظهر هذه النزعة التدينية يف الزمن املعارص يف
حركات ذات طابع طائفي ،وهي بالتعريف :حركات تحاول ضامن االستقاللية تجاه
العالقات االجتامعية السائدة ،إنها حركات احتجاجية تتبنى تدينا طائفيا راديكاليا
ترفض مبوجبه املؤسسات االجتامعية والسياسية ،وللنزوع عىل الحفاظ عىل أقىص حد
من الحرية تجاه ما درج عليه املجتمع الرسمي من عادات وسلوكيات دينية ،مستوحيا
طقوسه الخاصة من مذهبية دينية أخرى ،أو من تأويل مختلف للديانة الرسمية
ولقد كان االفتقاد إىل الخطاب االجتامعي السيايس الثقايف ،...مبا هو مجموعة
من األفكار والتصورات السياسية املرتبطة منطقيا ،واملتعلقة بتحليل الواقع وتحديد
طرق معالجته والتأثري فيه ،عائق يف وجه دراسة للحركات السلفية  ،كام أن عدم
توفره هذه األخرية عىل منرب إعالمي ميكنها من التعبري عن الرأي السيايس جعل جل
نشاطها منحرصا يف حلقات التدريس ونرش وتأليف الكتب وغريها من املناشط املليئة
بالوعظ الديني ،فام ظل يستقطب اهتامم الحركات السلفية هو االستقامة الفردية
( )perfection personnelleوليس الفعل الجامعي ( )l’action collectiveالذي
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يتوخى أهدافا دنيوية ،وهذا ما يجعل منها حركات تزدري السياسة وتبعدها من
اهتامماتها .مثلها يف ذلك مثل العديد من الحركات الدينية التي ال تهدف عىل االستيالء
عىل السلطة أو التحوير الثوري للمجتمع ،فبعضها يعمل عىل تكوين جامعة مؤمنني
حقيقيني ،ولنا يف حال اللوبافيتش يف العامل املسيحي أو التبليغ يف العامل اإلسالمي أكرب
مثال عىل هذه الحركات ،ذلك أنها تقرتح صيغة أخرى للحياة تكون التضامنات األهلية
والجامعية فيها مؤسسة عىل التجربة الدينية الشخصية.
وإذا كانت االحتجاج غري موجودة عىل مستوى الخطاب ،فإن ذلك ال يعني
غيابه ،فهي تنتمي إىل مستوى آخر ،مستوى الرمز و املامرسة اليومية بحيث ميكن
ان نجد بعض مدلوالتها يف أشكال العمل اليومية ،والطقوس ،والتنشئة ،والعالقات
االجتامعية....
إذن ،فعىل الرغم إذن من رفضها للسياسة امتناعها عن الخوض فيها ،فإن ال يشء
مينع الطوائف من تأويل العامل الحايل ما يسود فيه من نزعات وظواهر دينية ودنيوية
ومن تم بناء «أيديولجيا احتجاج» ،وهذا هو الرس يف أن أصبحت الحركات السلفية
موضوع بحثنا أصبحت تستقطب اهتامم مختلف التيارات السياسية ،وأضحت موضوعا
ترسم يف ضوئه االسرتاتيجيات الدولية والسياسات الوطنية ،ويبني كيف ملذهبية دينية
و ال سياسية منافسة اإليديولوجيات األخرى الدينية منها والعلامنية.
انطلق محمد ابن عبد الوهاب يف صياغته ملفهوم التوحيد من اعتبار فقهي أن
التوحيد أساس الديانة اإلسالمية ،ويعني به إفراد الله بالعبادة دون سواه .فاملجتمع
انعكاس ،أو ينبغي أن يكون انعكاسا ،لهذا للتوحيد اإللهي ،فإذا كان التوحيد صفة
أساسية للذات اإللهية ،فإنه يف املجتمع يحتاج عىل تحقق و بناء ،و ترجمة التوحيد
عىل مستوى املجتمع ال يتم إال عن طريق تحقيق مجموعة من مشاريع الوحدة :
وحدة العقيدة ،وحدة الفقه ،وحدة السياسات ،وحدة الشعائر...
ويزيد ابن عبد الوهاب يف تفصيل ما يعنيه مببدأ التوحيد ،وأثره عىل املعتقدات
املتصلة باإللهيات ككل ،من خالل فكريت «توحيد االولوهية» و»توحيد الربوبية»،
فعند تطبيق املبدأ يف فهم االعتقاد بالله ،فإن التوحيد يعني « توحيد الربوبية» ،وعند
تطبيقه عىل املؤمن ،يعرب عن االلتزام « بتوحبد االلوهية» نحو الله وحده ،كام يقرر
الوهابية ترابط هذين املعنيني للتوحيد ،فتوحيد الربوبية تريتب عليه توحيد األلوهية،
والتسليم بتعدد اآللهة هو إدخال التعدد والرشك يف الحياة الدبنية .وبالعكس ،ال ميكن
التسليم بتوحيد الربوبية ويف نفس الوقت اإلميان بغري الله ,مام يعني أن توجيه جزء
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من العقيدة التي يدان بها لله وحده نحو نبي أو ويل او حاكم سيايس..هو مبثابة وقوع
بغري وعي يف الرشك ألنه تسليم بغري ألوهية الله وبغري ربوبيته ،إذن فال ميكن بدون
تحقق املبدأين « :توحيد الربوبية و « توحيد االلوهية» ،تجسيد اإلميان الحقيقي بالله،
فعربهام فقط يجد االنسان يف فكرة الله نشاطه ومضمون مثله األعىل.
وميكن القول ،بشكل اقل تجريدا ،أن الحقل الداليل الذي يفتح عليه مفهوم
التوحيد ال يقف عند هذا املوقف األصويل يف االعتقاد والذي مضمونه «االعتقاد بالله
كام وصف به نفسه من غري تعطيل او تـأويل» ،وإمنا ميتد ليشمل ضوابط للمامرسة
الدينية ،فإذا كان اإلسالم يقيم العقيدة عىل مقولة التوحيد ،فإن السلوك واملامرسة
ينضبطان بهذا املبدأ انضباطا مطلقا ال مجال فيه إلرشاك غري الله يف العبادة بأي طريقة
سواء كانت صالة أو تقربا أو دعاء...
تنآى اإليديولوجيا الوهابية بهذا عىل تصورات اخرى يف املوضوع ومنها الصوفية،
فإذا كانت الوهابية تقول أن املثل االعىل للمؤمن الحقيقي ال يتاىت إال من خالل صحة
االعتقاد بالله ،تتصور الصوفية أن املثل االعىل للمؤمن الحقيقي ال يتاىت إال من خالل
االشتغال بالزهد وإماتة الجسد الذي تؤدي عىل إلغاء التاميز بني الذات واملوضوع،
وإىل والسمو بالروح عىل حالة من النشوة التي تشعر فيها باتصالها بالله.
يؤدي بناء فكرة التوحيد عىل منوال الوهابية ،إىل إعادة صياغة اإلشكاليات التي
تطرحها مسألة التوحيد بشكل اكرث حدة  ،بحيث تكاد تكون املقوالت املركزية األخرى
يف الفكر الوهايب متمحورة حول هذا التوحيد باعتباره أهم مكونات التدين ،والعنرص
ذو الداللة بالنسبة إىل اإلشكاليات املتفرعة عنه كمسائل االنتامء والهوية والوالء
واالختيار والوالء والرباء .مام يجعل التوحيد حجر الزاوية يف العقيدة اإلسالمية بحيث
ال تتحقق وحدة الثقافة والهوية اإلسالمية ال تتحقق إال عرب عقيدة التوحيد.
ومثال ذلك أن التفقه يف الدين ،تقول السلفية ،ال يتم إال مبعرفة بأصول االعتقاد
تاما وشامال أي ما يتصل بها من صفات ورشوط ولوازم ونواقض ،ثم يأيت بعد ذلك
وجوب العلم الصحيح بأحكام الصالة وخصالها ومبطالتها وغري ذلك من األحكام التي
تخص بقية طقوس اإلسالم .يقول الزمزمي:
« إن من املسلمني من يحرصون عىل طلب العلم والتفقه يف الدين ،ولكنهم
يحسبون أن تفقههم يف الدين ينحرص يف العلم بأحكام الصالة والصيام ويف اإلملام
ببعض جوانب الحالل والحرام ،فإذا استوعب العلم بهذه األمور ظن أنه انتهى إىل
غايته من العلم الرشعي ،ونال حظه من التفقه يف الدين ،مع انه قد يكون غافال عن
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أصل دينه وحقيقة إميانه ،فال يدري من أصل االعتقاد وتوابعه ولوازمه إال نطقه بكلمة
التوحيد ،التي ال يدرك منها مفهومها الصحيح وال داللتها الرشعية».
إن السلفيني يرفضون التعبري عن مرشوعهم بعبارات مأخوذة من قاموس الحركات
اإلسالمية أو املثقفني اإلسالميني وأكرثها انتشارا تعبري’املرشوع الحضاري اإلسالمي’» ،
عىل خلفية أنه ال يعرب عن املكانة التي ينبغي أن يحتلها التوحيد كأولوية يف كل عمل
دعوي ،بل يجعل هذه املحور موازيا أو مواليا من حيث األهمية للجبهات األخرى
للعمل الدعوي ( العمل الثقايف ،االجتامعي ،الخريي ،السيايس) ،وبالتايل فإنها ال تبلغ
ما يحظى به التوحيد من اولوية عىل فرض أهمية تلك الجبهات ،وهذا ما يجعل من
السلفية نوعا من الربوتستانتية اإلسالمية من خالل تأكيدها عىل انه ال حكم لغري الله،
ورفض كل تهاون يف مسالة الوحدانية والتمسك الشديد باألخالق  .فعربهذه املركزية
التي يحتلها مفهوم التوحيد تم القفز باملقوالت الوهابية ،سواء التي صدرت عن عبد
الوهاب نفسه أو كام عرب عنها أتباعه ،من مجرد خطاب ديني الهويت إىل أيديولوجيا
ترصد الوضع القائم ،وتقم بدائل بصدده .ملم يكن هذا االنتقال اعتباطيا ،بل تم
بشكل تدريجي ويف تساوق مع املعتقد الذي تحمله هذه العقيدة ،فانتقال الكالم من
مجال القيم املعتقدات إىل مجال املامرسة ،جعلت الوهابيني ليسوا فقط أصحاب
رؤية عقدية باملعنى الحرصي للكلمة ،وإمنا أصحاب مواقف وردود عىل واقع املامرسة
العبادية التي شهدتها عصورهم .فإذا أخذنا بعني االعتبار املعنى االجتامعي للمامرسة
العبادية ( ، )La religiositéالذي ال يحرصها يف مجرد وسيلة التي تعرب بها األفراد
والجامعات عن عالقتهم مبا يعتربونه مقدسا ،ولكن يف األساس إظهارا للمشاعر وتعبريا
جامعيا عن املوقف من الكون والحياة والعالقات االجتامعية ،ألدركنا أن الوهابية
تتعدى كونها مجرد منهج يف االعتقاد ،لتنطوي عىل مذهب اجتامعي يحاول من خالل
عقيدته رسم صورة مجتمع آخر أساسه التضامن العقدي الذي يجعل من األمة
جسدا واحد يتضامن كل جزء فيه مع الكل ،ويدين فيه الكل للجيل املؤسس (الصحابة
والتابعني) ،ويرتبط به برابط معنوي وسلويك ساعيا إىل تحقيق مجتمع «أهل السنة
والجامعة» .و انطالقا من هذه الخلفية ،نفهم ملاذا تحارب الوهابية كل أشكال التدين
املحلية وكل التقاليد دينية كانت أم دنيوية ،والنظريات املربرة لها ،مبعنى أنها تهاجم
من منظور ديني كل املظاهر االجتامعية حتى لو كانت ليست دينية بالرضورة.
* االيديولوجيا السلفية وقدرتها عىل التعبئة :
تتميز االسلفية بكونها بناء إيديولوجي مضبوط املصطلحات واملفاهيم ،وبسهولة
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التعبري عن مقوالت هذا البناء وتيرس استعامل مصطلحاته .اليشء الذي يناسب
جمهورا متلقيا متواضعا من حيث املؤهالت العقلية واإلدراكية ،بحيث يصعب عىل
من املتمرس عىل الخطاب الالهويت ،املتشبع بتصورات ميتافيزيفية اخرى الوقوف عن
الحدود التي رسمتها اإليديولوجيا واملحاذير التي تضعها وتويص بالتزامها كلام تعلق
االمر مبا يشكل منطلقها االسايس ،وهو تصورها لفكرة الله وطرق االعتقاد به.
يفرس هذا األمر افتقار النزعة الوهابية إىل سند فكري محرر عىل رشوط املناهج
العلمية املستجدة ،فال نكاد نظفر عند أهلها ال بتأطري منهجي محكم ،وال بتنظري علمي
منتج ،وال ببناء فلسفي مؤسس.
لكن ليس عرضنا هنا محاكمة الوهابية من خالل عرضها عىل التحليل الفكري
الذي يقيس املقوالت من خالل ما تتسم به من متاسك منهجي وأصالة مفهومية ،ألن
فاالمر يتعلق كام ذكرنا بإيديولوجيا ،واملرجع يف تحليل االيولوجيا هو قدرتها عىل
التعبئة ،ومد انصارها باملستلزمات النظالية الرضورية ملجابهة االيديوجيات األخرى
دينية كانت أم دنيوية.
عىل هذا االساس ،نعتقد ان نجاح الوهابية يف االنتشار يف فضاءات متعددة وعدم
انحصارها يف عند حدود رقعة جغرافية معينة يرجع إىل انها تحمل عقيدة موجهة
عىل أناس يف حاجة إىل فهم ما يعتقدون ،إىل عقيدة بسيطة بإمكانهم إدراكها حسب
إمكنياتهم الذاتية واملحاججة بها ضد اآلخرين من أمثالهم ،بدون أن يؤدي بهم ذلك
إىل التيهان يف الكثري من املتاهات اإليديولوجية ،إنها تعمل عىل إعادة صياغة تعاليم
االسالم األساسية يف أشكال بسيطة ،ولذلك فهي مركز االحتجاج الذي تحمله جاذبية
كبرية .عىل عكس الرثاث الكالمي والفلسفي الكالسييك منه والحديث الذي يطلب من
اإلنسان االعتقاد بالله بعد ان أفرغ الفكرة من كل تحديد إيجايب.
بفضل السلفية إذن ،يصبح مفهوم الله ذي مضمون إيجايب محدد ويساعد االنسان
عىل فهم ما يعتقده ،هكذا تكمن قوة الوهابية يف أنها تخترص الطريق للوصول إىل
نفس النتيجة التي تود أن تصل إليها جميع االيديولوجيات االسالمية ،خصوصا التي
تتبع مناهج املتكلمني ،وهي تقرير التوحيد ،يف حني ال يصل إليها املدارس األخرى إىل
ذات النتيجة إال بعد عمليات معقدة وممتالية من الربهان املنطقي والعقيل .
وميكن ،إيضا ،رد انتشار االفكار الوهابية عىل عامل سوسيو-انرتوبولوجي،
ميثل يف كون أن العالقة الرسمية بني اإلله والبرش أصبحت ثاتوية بالنسبة لطريقة
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التفكري واالحساس العام واالحتجاج عىل الواقع ،مام أدى اىل توسيع أمناط السلوك
االجتامعي غري املرتبطة بالرضورة بتصور اعتقادي ديني ،ومن ثم تعترب الوهابية
مرشوعا ايديولوجيا يهدف إىل اعادة صياغة العامل االجتامعي باالرتكاز عىل املعتقد
الديني الرسمي املنظم للعالقة بني الله والبرش .فهي إذن محاولة إعادة تعريف
العالقة بني الله والعامل بشكل يجعل هذه العالقة حارضة وفاعلة يف الوجود االجتامعي
لألفراد .والتتيجة أن النزعة املبرشة والرسالية التي تطبع االيديولوجيا الوهابية ،تلعب
لصالحها عىل الرغم من كل ما ميكن قوله من افتقادها لرثات نظري مفصل يف النواحي
االجتامعية والثقافية والسياسية.
ميكن أيضا رد انتشار االختجاج السلفي إىل الضعف األنطولوجي للمامرسات
الدينية التقليدية ،أي عدم اندراجها يف رؤية متجددة يربرها يف أعني اتباعها ،فقد
فقدت املامرسة الدينية التقليدية الكثري من قوتها الحجاجية .ونتيجة لذلك ،ما فتئ
أتباعها املعارصون يدافعون عنها باعتبارها سلوكيات مع تجريدها من أي تأسيس
عقدي.
تعي االيدولوجيا الوهابية جيدا هذا الغموض ،ولذلك فهي تتبنى ،يف مواجهته
إسرتاتيجية حجاجية موزعة بني ثالث مراحل :بيان هذا الغموض العقدي الرتكيز عليه
يف مرحلة أوىل ،وضع أتباعه أمام فراغ عقدي وحرية أنطلوجية مرحلة ثانية ،ثم بث
املعتقدات السلفية عىل شكل إجابات متسقة تسري من هذه الحرية.
فمن خالل إدانتها للتعبد باألولياء ،ورفضها للزيارات واملواسم والطرق الصوفية،
تضيف السلفية عنرصا اجتامعيا عىل الطعن يف الثقافة التقليدية ،فعالوة عىل الطعن
يف االنظمة الرمزية التي تكون املجتمع ،تلغي أيضا للثمتالت التي تؤطر املعيش
االجتامعي للناس .لتعيد تشكيلها مبا يتوافق مع معتقدها العام ،وما ينتج عنه من
نظرة حول العامل.
* االحتجاج عىل األرض :
كثريا ما يقع التساؤل حول عدم مشاركة اإلسالميني املغاربة ،ممثلني يف العدالة
والتنمية ،يف حراك حركة عرشين فرباير الذي دشن للربيع املغريب فقد أعلن الحزب
رسميا عدم مشاركته الفعلية يف الحركة االحتجاجية بعد تقديرات خاصة مفادها أن
املحيط اإلقليمي ال بد وان يرخي بظالله عىل املغرب وال حتم انه سيجرب النظام عىل
إجراء انتخابات نزيهة تجعلهم يف وضعية مريحة رسم الخريطة السياسية املقلبة وقد
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ال ستقيم هذه التنبؤ مع املشاركة يف االحتجاج خوفا من إشعار امللكية بتوجسات
مثلهم وقد قصدت هذه التنبؤ وجرت األمور عىل ما جرت عليه يف حني كانت مشاركة
العدل واإلحسان يف حراك  20فرباير مناسبة الستعراض القوى بدليل انسحابهم بدون
موجبات مقنعة وبشكل اثر يف ثقل الحراك.
ولكن الغائب عن األسئلة البحثية هو دور السلفيني ،تلك القوة التي برزت بقوة
بعد الحراك العريب يف املشهد السيايس املغريب الجديد ،خصوصا دورهم يف تنشيط
الدناميكية السياسية الجديدة ،فقد كان الفتا لالنتباه إنتاج خطاب غزل متبادل
السلفيني وبني حزب العدالة والتنمية اإلسالمي الحاكم ،بدليل أنه من نسمع للحد اآلن
صوتا سلفيا تنتقد أو يوجه ومالحظات عىل العمل الحكومي سوى اعرتاض الجمعيات
التي تتكلف باملعتقلني السلفيني ( الكرامة ،النصري ،بيت الحكمة ،)...بل توجه هذه
األخرية كل الثناء لتجربة اإلسالميني وذلك من خالل معطيات موضوعية تتمثل يف :
 +إطالق رساح شيوخ السلفية الجهادية ومجموعة من املحكموم عليهم
املعتقلني.
 +دفاع العدالة والتنمية املستميت عن دور القرآن التابعة للجمعيات السلفية
املختلفة ،والذي رافقه استاملة العدالة و التنمية ألصوات السفليني يف ترشيعيات 25
نونرب .2011
بعد حراك  25فرباير 2011دفعت الوقائع يف اتجاه التعاون بني الطرفني مفرتضني
جود العالقة عىل أساس املنفعة السياسية املتبادلة أقنعت التيار السلفي بالتصويت
لصالح حزب العدالة والتنمية بعدما امتنعوا عن ذلك مرارا :لقد استعاد السلفيني
مبارشة بعد فوز الحزب قدرتهم عىل الحراك الدعوي بعد أن ضيق عليهم بعد األحداث
اإلرهابية ل  16مايو  ،2003واستفادت العدالة التنمية من املتدينني غري املسيسني من
أبتاع السلفية.
بدأ السلفيون التابعون املغراوي يغريون من سلوكهم الرافض للعمل السيايس
والتنظيمي املبارش بعد قرار السلطات إغالق  65من دور القرآن ،وحققوا قفزات هامة
يف سبيل اسرتجاع هذه الدور فقد متكن املغراوي من العودة إىل املغرب وساهموا يف
إنجاح الحركة االحتجاجية ل  20فرباير ،وبعد األفاق التي فتحها خطاب  9مارس الذي
أعلن التعديل الدستوري الجديد قام السلفيون بتأسيس تنظيم وطني تحت اسم
التنسيقية الوطنية لجمعيات دور القرآن برئاسة تلميذ املغراوي حامد القباج ،و بادرت
هذه التنسيقية إىل تنظيم ندور صحفية يف الرباط بهذه املناسبة.
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لقد خلفت أحداث  16مايو تغريا يف قناعات رواد دور القرآن بخصوص العمل
السيايس الذي كانوا يخترصونه يف الوالء للملك عمال مببدأ عدم الخروج عن اإلمام .يف
هذا السياق ،قال القباج سكرتري جمعية الدعوة إىل القرآن والسنة واإلطار السلفي
البارز« ،التعسف الذي تعرضنا له جعلنا نعيد النظر يف عملنا من خالل تطوير آليات
العمل الدعوي حتى ال يكون تعليميا محضا بل ال بد أن تكون له أذرع سياسية
وحقوقية» .وحول ما إذا كان املقصود هو التحالف مع حزب العدالة والتنمية أكد
القباج «أن هذا ممكن».
بعد التصويت عىل الدستور الجديد ،وما جاء يف خــطب جاللة امللك بتاريخ 20
غشت  14أكتوبر و  6نونرب ،ظهر تحالف الدعوة السلفية مع العدالة والتمنية واضحا،
فعىل مستوى مدينة مراكش فقد أفرزت االنتخابات الترشيعية ليوم الجمعة  25نونرب
 ،2011فوزا هاما لحزب العدالة التنمية بعدما استحالت عليه املقاعد املخصصة
للمدينة يف السابق ،وهكذا سيتصدر ممثلو الحزب القوائم الفائزة يف الدوائر االنتخابية
الثالث املكونة منها املدينة :دائرة مراكش سيدي يوسف بن علــي ،ودائرة مراكش
جيليز ،ودائرة مراكش املنارة ،بعد حملة انتخابية شهدت رصاعا بيــــن املرشحني
عىل اختالف انتامءاتهم السياسية وإنزاال مكثفا للسلفيني لفائدة الحرب اإلسالمي عىل
مستوى الحملة االنتخابية أو وقت التصويت ،فكانت األسامء اإلسالمية التالية هي
التي تصدرت النتائج النهائية :
• حزب العدالة والتنمية :يوسف بن سليامن  -أحمد املتصدق  -حسن لغشيم -
محمد العريب بلقايد.
• حزب األصالة واملعارصة :فاطمة الزهراء املنصوري  -جميلة عفيف  -عدنان بن
عبد الله.
• حزب الحركة الشعبية :رشيد بن الدريوش.
• حزب التجمع الوطني لألحرار :عمر خفيف.
 خالصة :لقد اخرتنا يف هذا الورقة تناول موضوع الحركات السلفية باملغرب من منظور
سوسيولوجيا االحتجاج ،مستهدفة قراءة هذه الحركات سوسيو سياسية من خالل
القدرة عىل االستقطاب و التعبئة املذهبية أثناء الزمن االحتجاجي ،لهذا كان لزما
علينا النزول إىل الحاالت امليدانية ،وتتبع أساليب البحث الجزئية الصعبة املسار .ولعل
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الحقل البحثي يحتاج إىل مزيد من التعريف امليداين بالحركات السلفية يف العامل العريب
 يف إطار هدف عام وهو محاولة االستجابة للطلب الكثيف االجتامعي.واإلسالمي
.والرسمي الوطني والعاملي الهادف لفهم هذه الظاهرة
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املحور الرابع

الراب املغريب
من االحتجاج املتعايل إىل االحتجاج العضوي
أكضيض زكرياء

 الكلامت املفاتيح للدراسة  :الحركة الفنية – املشاركة السياسية – الراب –االحتجاج – الشباب – التحرض
تعتمد الدراسة عىل منهج سوسيوتاريخي يهدف إىل متابعة الحركة الفنية
التي عرفها املغرب منذ مطلع التسعينات ،و خصوصا ضمن جنس موسيقى
الراب الذي يندرج يف إطار ثقافة حرضية يطلق عليها «الهيب هوب» .إذ تقوم
الدراسة عىل الوصف املكثف لجل األحداث التي ساهمت يف إنتاج هذه الحركة،
فهو وصف مكثف لسريورة الحركة يف سياقات زمنية مختلفة من أجل صياغة
النامذج النظرية التي بصمت كل مرحلة عىل حدة .هذه النامذج املجردة تستند
عىل تصورات فاعلني من داخل الحركة باعتبارها تصورات حاملة ملعنى السلوك
الفني عرب فرتات زمنية مختلفة .ومل تكتف الدراسة باملقاربة امليدانية للظاهرة،
بل حاولت تحليل املعطيات امليدانية باالستناد لدراسات تاريخية و فلسفية و
سوسيولوجية ،إضافة إىل تعزيز منث التحليل بنصوص من أغاين فاعلني داخل
هذه الحركة.
رسم الباحث أندري آدام يف مرحلة ما قبل االستقالل صورة متميزة عن الشبيبة
املغربية املهتمة بالسيايس واملتحمسة للفعل السيايس من داخل املؤسسات الحزبية،
معلنا أن الشباب املغريب بغليانه واحتجاجه يتجه صوب الحداثة .فإذا كان هذا
الباحث قد رسم صورة متميزة عن الشباب املغريب الراغب يف معانقة الفعل السيايس
املؤسسايت ،فإن الباحثة يف علم االجتامع السيايس مونيا بناين الرشايبي رسمت صورة
«حالة الالتسييس» و الالمباالة يف صفوف الشباب املغريب ما بعد التسعينات .هذا
األخري الذي وإن كانت تفرض عليه لحظات األزمة االنتفاض واالحتجاج ،فإنه يبقى
خارج الحقل السيايس ،مادام ال ينخرط ضمن الهيئات السياسية والوطنية.
وإذا كانت السياسة لدى الوعي الشبايب ما بعد التسعينيات مجاال متهام ومشبوها،
مفتقدا للمعنى و للجدوى ،فإن هذا ال يعني الغياب الكيل للمشاركة السياسية
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للشباب .إذ أفرزت هذه التصورات تجاه الحقل السيايس بروز أشكال غري مؤسساتية
للتعبري عن السيايس يف املجال الحرضي التي شكلت التعبريات الفنية الحاملة لخطاب
احتجاجي وجها من أوجهها .هذا التحول يف التعبري عن السيايس ،يجعل من الالزم
طرح التساؤالت التالية :
فكيف تحول الفن يف املجال الحرضي إىل مجال للتعبري عن السيايس ؟
وما هي الرشوط التي ساهمت يف إنتاج فن حامل لخطاب احتجاجي ؟ و هل
ملوسيقى االحتجاج جذور تاريخية وطنية و كونية ؟ وهل الفن االحتجاجي يف
املايض هو نفسه يف الحارض ؟ وهل لديه امتداد يف املايض أم أنه منفصل عنه ؟
ومن جانب آخر ،البد من مساءلة العالقة الكامنة بني الفن االحتجاجي و املجال
الحرضي؛ فام عالقة االحتجاج الفني باملجال الحرضي ؟ و هل التوسع الحرضي
هو الوعاء الذي تشكلت من خالله جامعات فن االحتجاج ؟ و ما هي املحددات
االحتجاج الفني عند الشباب يف املجال الحرضي ؟ و هل يقوم االحتجاج الفني
يف املجال الحرضي عىل فلسفة للوعي الشبايب ؟ وهل ساهمت هذه الفلسفة يف
الحياة الحرضية يف إنتاج حركة فنية ؟ و كيف تفاعلت هذه الحركة إن وجدت
مع متغريات املجتمع ؟ و ما هي سريورتها ؟ وهل هي سريورة امتداد أم أنها
تتسم بالقطائع ؟
* الفن االحتجاجي يف املجال الحرضي :
لقد وضح السوسيولوجي دوركايم أثر التضامن العضوي عىل السلوك الفردي.
فحسب دوركايم ،فإن التضامن الحرضي هو تضامن عضوي يسمح للوعي الفردي
بالتعبري عن نفسه بعيدا عن السلطة القهرية للوعي الجمعي .يف مقابل التضامن
التقليدي  -التضامن امليكانييك  -الذي يعرف سيادة الوعي الجمعي عىل سلوك
األفراد ،حيث يصعب عىل الفرد «التمرد» عن ما يريده الوعي الجمعي .وبناء عىل
هذا التمييز الذي قدمه السوسيولوجي دوركايم ،ميكن القول بأن الفن الحرضي هو
نتاج لتضامن عضوي سائد يف املجال الحرضي ،نظرا ملا يسمح به هذا التضامن من
قدرة للفرد عىل تخفيف حدة اإلكراه الذي ميارسه الوعي الجمعي عىل ،و إمكانية
التعبري عن الوعي الفردي سواء بشكل فردي أو يف إطار جامعات فرعية تنتمي للمجال
الحرضي.
ويف إطار العالقة التفاعلية بني الفن و املجال الحرضي ،يظهر أن تجربة الفن
الحرضي يف الواليات األمريكية انتقلت إىل العديد من البلدان ،مبا فيها املغرب ،لينطبع
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هذا الفن بثقافة كل مجتمع عىل حدة .فقد كان الفن الحرضي األمرييك تعبريا عن
التفاوتات االجتامعية و أوضاع الهامش يف املدن الكربى .إذ تعترب ثقافة «الهيب هوب»
الفنية ردة فعل عىل أوضاع التهميش واإلقصاء لدى شباب ضواحي املدن األمريكية
الكربى ،حيث مل تتبلور األجناس الفينة « للهيب هوب» باملعاهد واملؤسسات املختصة،
بل انبثقت «الهيب هوب» من األحياء الهامشية للمدن الكربى .فداللة «الهيب» يف
لغة التدوال اليومي تفيد معنى التحرر ،بينام تحيل داللة»الهوب» إىل معنى الرقص.
وهذا املصطلح هو تعبري عن تحدي الذات واآلخرين ،وامليض قدما نحو بلوغ األقىص،
حيث شاع يف أوساط الشباب شعار «هيب هوب ال تتوقف حتى تبلغ القمة».
ونشأ «الهيب هوب» سنة  1975بأحياء «برونكس» الفقرية املكتظة باملهاجرين
السود ،حيث كانت الرصاعات عىل أشدها بني عصابات الشباب من جهة ،و تنامت
العنرصية تجاه السود من جهة أخرى .ويف خضم هذا الرصاع ،فقد أحد الشباب يدعى
« أفريكا بومباطا» صديقا عزيزا عليه عىل يد أحد رجال األمن ،فكانت تلك الحادثة
منعرجا يف حياته ،مقررا مغادرة العصابة التي كان ينتمي إليها ،صوب االنخراط يف
مجموعات فنية مركبة من «العبي األسطوانات» ممن يقومون بعملية مزج املوسيقى
مع إيقاعات آلة «الباتري» .وشغف بهذه املامرسة الثقافية وأتقنها ،وعمل عىل الرتويج
لحركته الفنية التي تهدف بالدرجة األوىل إىل مقاومة العنف والتمييز العنرصي».
تأثر «أفريكا بومباطا» بزعيم «الزولو» الرمز الجنوب إفريقي الذي قاوم االستعامر
اإلنجليزي ،و عمل عىل توحيد القبائل بجنوب إفريقيا ،رغم كل الرصاعات العرقية
الحامية .ويف السياق ذاته ،ارتأى «بومباطا» السري عىل منوال زعيم «الزولو» ،إذ عمل
عىل «( )...جمع الشباب من كافة األصول وتوحيدهم بغض النظر عن اللون والجنس
ورفض منطق العصابات « ،واستطاع بذلك ،إقناع شباب األحياء الهامشية بأهمية الفن
وقدرته عىل مقاومة العنف واالضطهاد العنرصي.
فإذا كان فن االحتجاج يف املجال الحرضي له امتداد تاريخي ،فإن ثقافة «الهيب
هوب» التي تحمل معنى التحرر الفردي من إكراه الوعي الجمعي الحامل للعنرصية
و التهميش و االستبداد ،تبقى ثقافة قادرة عىل إنتاج نفسها يف سياقات اجتامعية
مختلفة ،و هو حال املجال الحرضي املغريب الذي حرضت من خالله ثقافة «الهيب
هوب» لتجسد تحرير الوعي الشبايب من الوالء األبوي الذي جعل فئة الكبار محتكرة
للرساميل املادية و الرمزية ابتداء من األرسة إىل باقي مؤسسات املجتمع ،مبا فيها
مؤسسات الحقل السيايس املغريب التي ظلت مؤسسات مشبوهة لدى الوعي الشبايب
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بعد التسعينيات ،و فاقدة كذلك للمعنى و محتكرة من طرف فئة الكبار .فأمام هذه
التصورات الشبابية التي تضع مسافة تجاه السياسة الرسمية ،نتساءل :ما هي األجناس
الفنية التي أقحمت السيايس يف املجال الفني ؟ و ما هي الفلسفة التي أنتجت هذا
التحرير يف الخطاب الفني لدى الشباب الحرضي ؟
* فلسفة و أجناس االحتجاج الفني :
تنتمي موسيقى الراب إىل ثقافة حرضية ظهرت يف الواليات املتحدة األمريكية ،و
هي ثقافة « الهيب هوب» التي تعترب منط تفكري وعيش حرضي ،تشكلت كرد فعل
عىل حياة واقتصاد قامئني عىل العنف واملخدرات والتميز العنرصي» .وتسعى فلسفة
«الهيب هوب» إىل تخليص شباب األحياء الهامشية من واقع اإلقصاء عرب تجسيد
فعالية االعرتاف بهم يف املجال الفني كتعويض رمزي عن التهميش و اإلقصاء .هذا
البحث عن إعادة االعرتاف يقوم عىل إنتاج خطاب فني قائم عىل تبني قيم التسامح
و األصالة والتحدي التي تدعوا لها هذه ثقافة.
وتتجسد هذه القيم يف سلوك الجامعات الفنية يف املجال الحرضي من خالل
كيفية التحية والسالم يف صفوف املنتمني لهذه الثقافة الفرعية  ،إذ يتم شد يد الطرف
اآلخر بقوة ،واستخدام القبضة املغلقة عند السالم ،يف إشارة إىل رابطة األخوة التي
تجمع بني الطرفني .وتبقى قيمة التحدي من القيم املحفزة عىل اإلبداع الفني .إذ مل
تعد القوة والنفوذ معيارا لفرض الوجود ،بل أضحى مستوى العمل الفني والكفاءة
الفنية ،هو ما يكسب الفرد اعرتافا داخل الحركة و املجتمع معا .ومهام بلغ نجاح الفرد
داخل الحركة ،إال أنه عليه أن يظل ملتزما بأصالته أي مرتبطا بالقيم األصيلة لثقافته
الفرعية.
يتألف ثقافة «الهيب هوب» من ثالثة أجناس فنية :
 التعبريات الجسدية :تتمثل هذه التعبريات يف الرقص والرياضات الحرضية ،حيث تقوم هذه التعبريات
عىل مبدأ التحدي .إذ تتميز رقصة «الربيك دانس» بتحديها للقواعد الكالسيكية
للرقص ،تحد يتجىل يف تكسري القواعد املتحكم لسنني طويلة يف الرقص التقليدي .إذ مل
يعد من الالزم عىل الراقص املبتدئ االنخراط مبعاهد الرقص الخاصة من أجل املامرسة
الفنية ،إذ أضحى الفضاء العام فضاء للتدريب واملامرسة ،ما جعل هذه الثقافة تتخذ
بعدا جامهرييا.
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تحيل رقصة «الربيك دانس  »Break Danceعىل معنى «تحطيم الرقص».
وتقوم هذه الرقصة عىل الكفاءة الجسدية وقدرة الراقص عىل القيام بحركات صعبة
ورسيعة ،حيث مييض الجسد يف تحد لذاته إىل حدود قصوى من األداء .وغالبا ما ميارس
«بريك دانس» الذكور ،حيث يتمرنون بالساحات العامة واملمرات .و «ال يتطلب ذلك
تجهيزات كبرية ،بل يكفي جهاز تسجيل وعدد من األسطوانات أو األرشطة ولباس
مالئم للتامرين ،إذ يعتمد عىل اإليقاع الرسيع ،فهو رقص الشوارع الذي يعني باألساس
إعطاء األولوية للجسد املتحرر من القيود ،وإعادة متلك الفضاء العام ،الذي يتجاوز
كونه فضاء عموميا ليتحول إىل عامل آخر ميتلكه الشباب (.»)...
باإلضافة للرقص ،نجد أيضا رياضات الشارع التي تتجىل يف مامرسة «السكايت»
التي تعترب رياضة يتكامل فيها الفني بالريايض ،حيث يعتمد فيها املامرس عىل ساقيه
للحركة والقفز والدوران واملرور عرب الحواجز ،وهي مامرسة ذكورية بامتياز .وال
مييل مامرس» السكايت» إىل الفضاءات املغلقة واملؤسسات العمومية ،وال إىل ارتياد
األنشطة املربمجة من قبل السلطات العمومية ،بل يصبح الفضاء العام بالنسبة ملامرس
«السكايت» فضاء من أجل إثبات الذات ،وخلق روابط اجتامعية.
 التعبريات التشكيلية :يعرف التعبري التشكييل للهيب هوب من خالل صنفني :الصنف األول هو «الطاغ
 »Tagالذي يعني «الخصوصية واألثر واإلمضاء وامتالك فضاء معني» ،بينام الصنف
الثاين يدعى «الكغاف  »Graphوأصله أمرييك« ،إذ يعني النمط واإلمضاء الخاص».
وتعتمد هذه التعبريات عىل الحضور القوي لأللوان والخطوط والدوائر واألشكال
الهندسية .وتنترش غالبية هذه الرسومات بالجدران العمومية ،و جدران املدارس
ومحطات القطار وغريها .وتبقى هوية الرسام مجهولة ،حيث ال يوقع الرسام عىل
أعامله.
 التعبريات املوسيقية-الغنائية :وتعترب موسيقى الراب جزء من منظومة الهيب الهوب التي تضم باإلضافة إىل
الراب أجناسا فنية أخرى كالرقص والرسم والكرافيزم .ويقصد بفن الراب ذلك الكالم
الرسيع املصحوب مبوسيقى ،يعدها تقني يف الصوت يدعى «الديجي» ،إذ يعمل عىل
املزج بني مجموعة من املقاطع املوسيقية عرب تقنيات معلوماتية قادرة أن متنح لكالم
مغني الراب قالبا موسيقيا مالمئا لنصه الغنايئ.
ويف السياق ذاته ،تعد موسيقى الراب من األجناس املوسيقية القامئة عىل البعد
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التكنولوجي ،حيث ساعدت التقنيات املعلوماتية الحديثة ،تقني الصوت «الديجي»
عىل إنتاج أنغام ومؤثرات ،من خالل توظيفه أصوات العامل الحرضي ،كأصوات سيارات
البوليس وطائرات الهيلكوبرت وإطالق الرصاص وغريها.
بناء عىل هذه األجناس الفنية التي بصمت الثقافة الفرعية للشباب يف املجال
الحرضي األمرييك ،فإن عوملة شكل املدينة شكل األرضية الخصبة التي ساهمت يف
إعادة إنتاج هذه األجناس يف املجال الحرضي املغريب ،و عىل وجه الخصوص مدينة الدار
البيضاء التي أعاد الشباب متلك فضائها العام كفضاء بديل عن املؤسسات الرسمية.
إذ عرب الفن االحتجاجي يف املجال الحرضي عن نفسه خارج قيم املؤسسة باعتبارها
قيم لرتسخ الوالء األبوي الذي يحد من الفعالية التحريرية للوعي الشبايب .لذلك ،فجل
األجناس الفنية للثقافة الفرعية للشباب هي أجناس وضعت مسافة تجاه املعيارية
الفنية املؤسساتية ،و بلورت لنفسها معيارية تحررية نقلت الفن من طابعه النخبوي
إىل طابعه الجامهريي ،ما جعل إمكانية االنتامء و املامرسة داخل الجامعات الفنية
مفتوحة يف وجه جل الشباب .فهل هذه التعبريات الفنية ذات الطابع االحتجاجي يف
املجال الحرضي هي نتيجة ملوجة عوملة االحتجاج الفني ؟ وهل الحركات الفنية يف
املجال الحرضي هي وجه من أوجه تجليات عوملة االحتجاج الفني ؟
* عوملة االحتجاج الفني :
تعد املوسيقى من أكرث األشكال الفنية قابلية لالنتقال ،فهي عرضة مستمرة
لالمتزاج مع األجناس املوسيقية املختلفة .ويقول الفيلسوف ليبستز  Lipisitzبأن
االمتزاج املوسيقي يكشف «( )...ديناميات االمتزاج الثقايف األساس يف عمليات الهجرة
والتامثل والتبادل الثقايف» .إذ صاحبت املوسيقى املسيحية يف القرون املاضية جامعات
من األفراد يف ترحالها عرب العامل .األمر الذي يشري إىل ارتباط وانتشار املوسيقى عن
طريق عمليات الهجرة والرتحال وامتزاج الثقافات املختلفة.
هذا االمتزاج املوسيقي موغل يف القدم ،فقد ساهمت القوافل التجارية وتحركات
الرحل يف إغناء موسيقى املجتمعات .غري أن عرص العوملة  -من خالل تياراته يف
النصف الثاين من القرن العرشين -أدخل العامل مرحلة جديدة ،غدت معها األجناس
املوسيقية تشكل نوع من االتصال والحوار بني املجتمعات ،حيث ساهمت الوسائل
التكنولوجية املعارصة يف التقريب بني الثقافات ،إذ أضحت السوق الفنية سوقا عاملية
أكرث منها محلية.
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ونتيجة لعولة االحتجاج الفني ،انترشت موسيقى الراب يف كافة أنحاء العامل،
بأشكال ولهجات مختلفة .إذ من ضواحي نيويورك ،انتقلت موسيقى الراب إىل الدار
البيضاء لتعود من بني األجناس املوسيقية األكرث حضور يف الساحة الفنية .غري أن فن
الراب مل يكن منفصال عن الدينامية الفنية التي أنتجتها سنوات التسعينات .هذه
الدينامية الفنية التي أطلق عليها حركة « كازا نايضة» التي تتشكل من كلمتني؛ األوىل
«كازا» التي تدل عىل مدينة الدار البيضاء باللغة االسبانية ،و الثانية «نايضة» التي
تحيل عىل وضعية االستيقاظ من النوم.
إذا كانت حركة «املوفيدا» التي عرفتها اسبانيا يف بداية الثامنينات قد أحدثت
تحوالت عميقة يف السلوكات و العادات االجتامعية ،فإن حركة «كازانايضة» مل يكن
لها هذا الوقع الكيل عىل ثقافة املجتمع ،بل إنها حركة فنية أنتجت للشباب الحرضي
فضاء للتعبري الفني يضع مسافة مع قيم و عادات املجتمع املغريب .هذا إىل جانب
السياقات املختلفة التي طبعت الحركتني ،إذ أظهرت املوفيدا االسبانية انخراطها
القيمي و السيايس يف اإلصالحات السياسية التي عرفتها أوروبا.
تشكلت حركة «املوفيدا» يف سياق االنتقال الدميقراطي الذي عرفته اسبانيا عقب
موت فرانكو ،ما جعل «خوان كارلوس» يعني نفسه سنة 1975م ملكا إلسبانيا ،مبديا
رغبته يف إعادة الدميقراطية للبالد .فأصبحت إسبانيا مبوجب ذلك ،دولة ذات نظام
مليك برملاين ،يحتل فيه امللك موقعا فخريا ،بينام يتوىل رئيس الوزراء املنتخب الحكم
الفعيل بالبالد ،وبذلك طوت اسبانيا صفحة نظام الحكم الشمويل للجرنال فرانكو الذي
عمر ألكرث من ثالثني سنة.
والبد من اإلشارة إىل أن املوفيدا انطلقت من األحياء االسبانية وخصوصا حي
«ماسالنا» « »Malasañaمبدينة مدريد؛ الحي الذي أشعل الرشارات األوىل للموفيدا
اإلسبانية التي انتقلت إىل مدن أخرى كربشلونة « »Barceloneوبيلبلو «»Bilbao
وفيكو « .»Vigoإذ ساهمت املوفيدا من خالل فنانيها الشباب يف اندماج املجتمع
اإلسباين بأوروبا ،حيث مل تكن املوفيدا يف معزل عن التأثر بالحركات الفنية التي عرفتها
أوروبا املعارصة ،كحركة « »New waveالربيطانية ،وحركة .Punk
مبا أن املضمون القيمي للتعبريات الفنية للموفيدا متكن من القتل الرمزي لألب
املستبد من خالل إنهاء العصبية القومية التي كانت سارية باملجتمع االسباين ،وتحرير
اإلنسان االسباين من طابوهات ومحرمات الحكم األبوي السابق ،فإن األبوية يف السياق
املغريب حافظت عل رمزيتها ،وظلت تعيد إنتاج نفسها ماديا و رمزيا رغم انتقال
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الحكم املليك من الحسن الثاين إىل محمد السادس ،ما جعل سريورة حركة «كازانايضة»
مختلفة عن «املوفيدا» اإلسبانية ،حيث انطلقت سريورتها الفنية بطابع االحتجاج
املتعايل ،مرورا باحتوائه املزدوج ،و انتهاء باالحتجاج الفني العضوي.
* االحتجاج املتعايل :
يقصد باالحتجاجي املتعايل هو الخطاب الفني الذي حصل له وعي باالحتجاج
عىل الوضع القائم ،دون أن يكون لهذا الخطاب رؤية سياسية ترسم بوصلة احتجاجه.
فالفنان كان يحتج من أجل االحتجاج بشكل متعايل ،و ليس لخدمة ملرشوع تغيريي يف
املجتمع .و انطلق هذا الخطاب الفني مع بداية التسعينات إىل حدود نهايتها ،متسام
بكونه خطابا حامال ملادة موسيقية متمردة عىل القواعد الكالسيكية قي قالب غنايئ
احتجاجي.
ال يقترص تعايل الفن االحتجاجي عىل مشاريع التغيري يف املجتمع ،بل إنه تعايل
يتجسد من خالل إنتاج معيارية فنية مختلفة عن املعيارية الفنية الرسمية ،فهي
معيارية شبابية منفصلة عن املعيارية السائدة .انفصالها ال يعني أنها حاملة ملنحى
تغريي للمجتمع ،بل هو انفصال من أجل التحرر من إكرهات الواقع بحثا عن االعرتاف
املفقود.
هذه املعيارية الفنية نهلت من العامل التقني باعتباره العامل الذي مكن االحتجاج
الفني املتعايل من االنتشار عن طريق انفتاح املجال السمعي-البرصي عىل قنوات
أجنبية متخصصة يف الفن ،وكذلك االستعانة بالربامج التقنية الفنية من أجل إعداد
منتجات غنائية ،إذ شكل سوق «درب غلف» بداية التسعينات مجاال للمتاجرة يف
األقراص املنسوخة املتضمنة للربامج التقنية الفنية ،حيث لعب هذا السوق دورا
محوريا يف جعل التقنية الفنية تقنية ذات طابع مشاعي عىل مستوى استخدامها يف
صفوف الشباب.
مشاعية التقنية الفنية لدى االحتجاج الفني املتعايل ،تجعل من الرضوري التفكري
يف طبيعة املامرسة اللغوية يف تفاعلها مع الطابع التقني للموسيقى املعارصة .فالبد يف
هذا السياق من استحضار التكييف اللغوي نحو الدارجة املغربية الذي ساهم يف تحرير
مغني الراب املغريب من االستالب اللغوي ،حيث كانت جل فرق الراب يف بدايتها األوىل
تغني بلغات أجنبية – سواء كانت الفرنسية أو االنجليزية  -اعتقادا منهم أن الدارجة
املغربية غري قادرة عىل التعبري عن مضامني موسيقى الراب االحتجاجية.
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املقطع

املصطلح
الفصيح

املصطلح
الدارج

شكــــون يل هادر عىل الزنقة
كاع ما مسوق للبسة الزرقة

الزنقة

شكــــون

كاملهدي

من الخوف هزوا ريوسكم يايل
مغاربة حرار أو باركا من الخوف

الخوف

يايل

البيك «الخوف»

كاين يل فيكم مثل حزب أو كاين يل مثل
راسوا

الحزب

راسوا

البيك «الخوف»

كاين فيكم يل مات كدامي

مات

كدامي

البيك "الخوف"

كاين يل كيخاف من البولييس
ولكن شنوا غادي التدي أنا عطيتيني كورسة

ولكن

سيدي الوزير مرسيديس و ال كوستيم

سيدي الوزير

يس الكومسري شحال خاصك
باش متحي الدويس

املصطلح
األجنبي

كاين

البولييس

شنوا

كورسة
مرسيدس /
كوستيم

الكوميسري /
يس  /شحال
الدويس

صاحب النص

البيك "الخوف"
كاملهدي
«رسالة اىل السيد
الوزير»
كاملهدي
«رسالة اىل السيد
الوزير»
كاملهدي «هشام»

كدام قاض ايس لكوميسري
شحال خاصك باش متحي الدويس

قاض

شحال خاصك

الدويس

كاملهدي «هشام»

تسانا حدا املدرسة ساعة الدبلوم غادي
تجيبوا من كتامة

املدرسة

تسانا

الدبلوم

كاملهدي «هشام»

هذا االستيالب اللغوي جعل موسيقى الراب يف بداية تشكلها غري قادرة عىل
االنفتاح عىل جهور الشباب املغريب ،فكان رهان الفرق املوسيقية عىل النجاح خارجيا
بدل التواصل مع الجمهور املغريب .غري أن تجربة فرقة «عود الليل» ألهمت العديد
من الفرق املوسيقية التي أعادة النظر يف مامرساتها اللغوية من خالل االنفتاح عىل
الدارجة املغربية التي ساهمت يف تشكيل هوية مشرتكة بني الجامعات الفنية يف
املجال الحرضي.
فاملتمعن يف املامرسة اللغوية التي يتغنى بها فرق الراب مبدينة الدار البيضاء،
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يلمس متيز هذه اللغة من خالل توظيفها ملفردات عامية وعبارات يقل استعاملها.
إذ تسمح هذه املامرسة اللغوية باقرتاض مفردات وعبارات من لغات أجنبية ،حيث
نجد مغني الراب ميزج بني اإلنجليزية والفرنسية إىل جانب لهجات ولغات أخرى.
وعىل ضوء هذا ،ميكننا القول بأن املامرسة اللغوية ملوسيقى الراب هي مامرسة تتخذ
مستويات ثالثة؛ وهي الفصيح و الدارجي و األجنبي.
تجد هذه املامرسة اللغوية مكانها وسط شبكات التضامن الفني التي تنطلق
من «الفرقة» كوحدة ضمن وحدات منترشة يف املجال الحرضي لتصل إىل ما يسمى
«الكلينات» التي هي وحدات متعددة تجتمع نظرا لهويتها املشرتكة من أجل تبادلية
الخربة الفنية  -التنافسية و االعرتاف الفني الداخل بني وحدات هذا الشكل التضامني،
و نورد يف هذا السياق «الكلني» الحرضي يف مدينة الدار البيضاء الذي كان يطلق
عليه « كلني مافيايس» ،و ضم جل نجوم مغنيي الراب يف مدينة الدار البيضاء الذين
يتقاسمون هويتهم املشرتكة يف فضاءات خاصة ،كمقهى ياسمينة وسط املدينة ،إىل
جانب العلب الليلية «الكاج» التي شكلت فضاء خاص لتنظيم مسابقات فنية بني فرق
الراب يف املدينة.
واتسمت املادة املوسيقية بتمردها عىل القواعد الكالسكية ،حيث حصل تغري
عميق عىل مستوى العمل الفني ،إذ خلخلت الصناعة املوسيقية املعارصة أسس اإلنتاج
املوسيقي الكالسييك ،وذلك عرب توظيف تقنيات اإلنتاج اآليل ،ما جعلها «تتحرر من
املفهوم الكالسييك للفن مبا هو إيداع ينبع من باطن الفنان» .فلم يعد الفن الحرضي
وليد املؤسسة الفنية و قواعدها ،بل إن املوسيقى الشبابية فككت قواعد االعرتاف
الفني ،ما نتج عنه ظهور مجموعة من الفرق املوسيقية خارج املؤسسات الفنية ،األمر
الذي أثار جدال يف الوسط الفني حول املرشوعية الفنية لهؤالء الفنانني الجدد.
هذا الجدل حول املرشوعية الفنية للفن الحرضي ،يجد جوابا له يف تاريخ املوسيقى
املغربية التي وضح مسارها أنها كانت و مازالت يف إطار دينامية التلقي و التأثري،
حيث من الصعب الحديث عن موسيقى مغربية بإيقاعاتها األصيلة .إذ هبت عىل بالد
املغرب موجات موسيقية متعددة ،ساهمت يف إغناء الرتاث املوسيقي املغريب.
مل تكن املوسيقى املغربية منذ بداياتها يف معزل عن دينامية املجتمع ،حيث
ساهمت املبادالت التجارية والحمالت العسكرية عىل املغرب يف إغناء الرتاث املوسيقي،
كام كان للفتح اإلسالمي للمغرب دور بارز يف انفتاح املوسيقى املغربية عىل أصناف
مرشقية .والبد من اإلشارة إىل أن اإلرادة السياسية يف تاريخ املغرب كان لها دور يف
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ازدهار بعض األصناف املوسيقية ،حيث توجه «الوطاسيون» واملرينيون نحو رشعنة
املامرسة الغنائية ،وبالتايل نقل األمناط املوسيقية القامئة آنذاك من مامرسات هامشية
إىل مامرسات رشعية تزكيها الدولة واملجتمع.
ويف إطار االستمرارية التفاعلية للموسيقى املغربية ،سارت موسيقى الشباب
املغريب عىل نفس منوال املوسيقى املعارصة ،معتمدة عىل تقنية إعادة اإلنتاج املوسيقي،
ليس فقط عىل مستوى األداء ،ولكن أيضا عىل مستوى عملية الرتكيب املوسيقي.
إذ تصنع املادة الغنائية للراب عن طريق مجموعة من الربامج املعلوماتية ،والطرق
التقنية اليدوية التي يوظفها «دي جي» ،نذكر هنا عىل سبيل املثال ال للحرص تقنية
«امليكسينغ»  ،Mixingحيث « ميزج فيها «دي جي» بني مجموعة من املواد الصوتية،
سواء بشكل يدوي أثناء الحفالت املوسيقية ،أو باستعامل وسائل إلكرتونية كفيلة
بتمكينه من مزج مجموعة من املواد الصوتية باستوديوهات التسجيل املوسيقي».
وباستخدام موسيقى الراب لتقنية إعادة اإلنتاج ،انتقلت الصناعة املوسيقية نحو
منط آخر خلخل أسس اإلنتاج املوسيقي من خالل إعادة توظيف املواد املوسيقية
املستعملة يف صناعات موسيقية أخرى .ومل تالمس هذه التغريات العميقة املوسيقى
فقط ،بل امتدت لتشمل الفنون التشكيلية ،حيث تحول الفنان التشكييل املعارص من
عملية إنتاج العمل الفني إىل عملية إعادة اإلنتاج من خالل توظيف واستعادة األشياء
الجاهزة من نفايات املجتمع االستهاليك ،وإعادة عرضها كأعامل فنية.
إذ مكن اإلنتاج اآليل موسيقى الراب املعارصة من تقنيات مزج األلحان واألصوات،
وهندسة الصوت ،ومكنت أيضا تقنيات التوظيب من جعل الصورة يف خدمة إيقاع
املوسيقى .ويؤكد «والرت بنيامني» أحد رواد مدرسة فرانكفورت أن املنحى الذي يتجه
نحوه الفن املعارص من خالل توظيف تقنيات اإلنتاج اآليل ،انعكس بااليجابية عىل
الفن املعارص عىل اعتبار أن التقنية تنفد إىل صلب الواقع و ال يبقى جراء ذلك عىل
ما هو عليه ( ،)...معتربا أن إعادة اإلنتاج يف الحقل الفني ستحدث تغريا عميقا يف
العمل الفني.
ويف السياق ذاته ،ساهم انتشار منتوجات من قبيل الفيديو و الصورة الرقمية
واألسطوانات الحاملة للموسيقى من توسيع تطاق استهالك املوسيقى من طرف
املستهلك ،إذ تحول استهالك املوسيقى من طابع « تخبوي» إىل أن مكنته تقنيات
اإلنتاج اآليل والنسخ األوتوماتييك من توسيع «االستهالك الجامهريي».
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متيز املضون الغنايئ الشبايب أثناء مرحلة التبلور بخطاب موسيقي احتجاجي،
يطلق عليه يف الثقافة الفرعية للهيب هوب «أندرغراند»  Undergroundالذي يعترب
النمط املوسيقي األصيل القادر عىل حمل موسيقى احتجاجية قادرة عىل التعبري
عن الواقع االجتامعي .فهذا الجنس األصيل ملوسيقى الراب هو الجنس الذي يجعل
مغني الراب منسجم مع قناعاته ،بخالف الراب التجاري الذي يجعل الفنان مستسلم
ملتطلبات السوق الفنية ،بدل التعبري االحتجاجي عىل واقعه الوجودي.
ولقد تغنت فرقة «عود الليل» بالوضع الذي يعيشه الشاب املغريب من خالل
أغنية جسدت واقع الشاب املغريب يف شخص «مسعود» الذي عاين الفقر و التهميش
و الحرمان األرسي ،حيث شكلت هذه األرضية االقصائية التي نشأ فيها الدافع وراء
التحاقه بالجامعات الجهادية التي فتحت له باب الخالص الديني عن طريق الجهاد
خارج أرض الوطن.إذ تقول كلامت هذه األغنية:
هكذا بدات حكاية مسعود ،مسعود يل دميا يف النحس موعود
أو دازت ليام أو كرب مسعود يف الجوع يف براكت الشارف أو مراتو دميا يف
النحس متبوع
أو عليهم كرثوا املصايب أو وال كوليش مقطوع حتى جا يوم النحس لكبري يل
عىل مسعود مطبوع
ويظهر مغني الراب «أندرغراند» بكونه صاحب رسالة يف املجتمع ،يعمل كل ما
يف وسعه إليصاله لجمهوره .فهي وسيلة للخالص من واقع الحياة املعيشة ،خالص من
آالمها ومعاناتها .إذ ال تصبح املامرسة الفنية لديه رهينة مبتطلبات السوق الفنية ،أكرث
مام تصري مرتبط بإقناع الذات وإرضائها .فمغني الراب هنا يشتغل عىل املواضيع التي
ميليها اختياره الشخيص بعيدا عن املواضيع التي تعترب يف نظرهم تجارية ومتكررة.
فإذا كانت موسقى أندرغراند تحقق الخالص الذايت للفنان و لديها قدرة عىل استيعاب
خطاب شبايب بطابع احتجاجي يتغنى بالدارجة اليومية ،فإن األصناف املوسيقية
األخرى – الراب التجاري  -قي نظر شباب الراب ،عاجزة عن التعبري عىل آمال و
تطلعات الشباب.
* االحتواء املزدوج :
يقصد باالحتواء املزدوج لالحتجاج الفني هو توجه موسيقى الراب نحو التامهي
مع الوعي الجمعي و متطلبات السوق الفنية .هذا االحتواء املجتمعي املزدوج عرب
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عن نفسه ،أوال من خالل احتواء قيمي مجتمعي ،جعلت فرق الراب تعيد النظر يف
الرتاث املوسيقي املغريب ،و العمل عىل توظيفه يف مضامني غنائية بدل تهميشه .و ثانيا
احتواء تجاري-سيايس من خالل توجه فرق الراب نحو إنتاج موسيقي تضمن ملهم
الحضور يف دينامية املهرجانات الوطنية ،و مترير أغانيها عىل مستوى وسائل اإلعالم
الجامهريية الرسمية.
هذا االحتواء املزدوج خفف من حدة االحتجاج الفني ،و جعل موسيقى الراب
تتوجه نحو التامهي مع البعدين التجاري -السيايس و املجتمعي .فإذا كان االحتواء
الفني يروم جعل املوسيقى يف خدمة االقتصاد والسياسة ،فإن مهرجان «البوليفار»
خلق دينامية جديدة ملوسيقى الشباب باملغرب يف أواخر التسعينات من خالل متكني
الفرق املوسيقية من منصات يف الفضاء العام .و النتيجة أن هذا الحدث الفني شكل
بداية وعي الفنان مبعايري التصنيفات السياسية و التجارية و املجتمعية املعتمدة يف
اختيار الفرق املوسيقية من أجل املشاركة يف امللتقيات الوطنية.
ويف ظل حقل فني رسمي مل يعرتف بعد باألشكال الفنية املعارصة ،فتحت
املؤسسات التابعة للسفارة الفرنسية أبوابها يف وجه الفرق املوسيقية الشابة ،و عملت
عىل متويل أمسياتها و أنشطتها يف إطار جمعيات فنية ،ساهمت بدورها يف إنتاج
ألبومات فردية و جامعية للعديد من الشباب .هذا الدعم الخارجي و الرتدد الداخيل
يف التعامل مع مستجدات الساحة الفنية ،أفىض إىل اعتقال مجموعة من فرق «ميتال»
يف إطار ملف عرف يف األوساط اإلعالمية مبلف «عبدة الشيطان».
هذا االعتقال املؤسسايت للدولة قاد إىل إشعال فتيل نقاش قيمي حول مرشوعية
الفنون املعارصة من زاويا فنية و دينية .هذا الحدث و ما واكبه من جدل أفىض إىل
احتواء الوعي الجمعي للمامرسات الفنية الشبابية ،و رفع التناقض القيمي الذي جعل
الفرق الفنية الشابة يف مصاف مهددي العقيدة الوطنية  -الدينية .وانتهى مسلسل
هذا االحتواء الجمعي إىل إصدار ملك البالد عفوا عن الفرق املعتقلة ،يف إشارة واضحة
إىل اعرتاف الدولة بهذه الفنون املعارصة.
إذا كان هذا االحتواء االجتامعي عرب عن نفسه من خالل تفاعل فرق الراب
املغربية مع أحداث  16ماي بالدارالبيضاء ،حيث أدانت أغنية « ماتقيسش بالدي»
لفرقة الراب املراكشية «فناير» األحداث اإلرهابية ،فإن االحتواء التجاري -السيايس بلغ
مداه من خالل تضخم خطاب التغني بالوطنية ،والتحفيز عىل املشاركة يف االنتخابات
إىل جانب الدفاع عن خطة إدماج املرأة يف املجتمع .ونستحرض يف هذا السياق،
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نستحرض أغنية فرقة « كازاكراو»  Casa Crewحول «قضية الصحراء» التي ألفت
سنة :2007
نجمة خرضا فوق رضابو حمر
الصحراء بلدي شكون يهدر تاريخ يحرض
وحس جدودي فوق البحر يف عرق خرض يجري وسطو دم حمر
هذا عالم بالدي شارة فوق بالدي
بكتاب الله حررنا الصحراء بال ما طيحو نقطة دم حمرا
هذه األحداث تربز التوجه االحتوايئ املزدوج الذي جعل حدة التناقض القيمي و
السيايس تخف ،ما أسفر عن فتح املجال اإلعالمي يف وجه التعبريات الفنية الجديدة،
حيث ثم إحداث برامج إعالمية خاصة بالتعابري الفنية الشبابية  -سواء يف اإلعالم
العمومي أو اإلعالم الخاص  -كربنامج «مائة يف مائة شباب» بالقناة األوىل ،وبرنامج
«أجيال» بالقناة الثانية .إضافة إىل اهتامم املهرجانات الوطنية باإلبداعات الشبابية،
حيث أضحى حضور الراب وغريه من التعابري الفنية الشبابية يف جل املهرجانات
الوطنية و املحلية حضورا رئيسيا.
مبا أن هذه املرحلة عرفت حضورا رسميا للخطاب املوسيقي الشبايب عىل مستوى
املهرجانات و وسائل اإلعالم ،فإن هذا الحضور كان مقرتنا مبضمون موسيقي قائم عىل
إعادة االعتبار للرتاث املغريب و التامهي مع متطلبات السوق الفنية ،نذكر هنا عىل
سبيل املثال ال للحرص أغناين فرقة فناير املراكشية التي تربز مضمونا فنيا منضبطا للقيم
السائدة ،إضافة إىل أغاين فرقة «آش كاين» التي استمدجت اإليقاعات العيساوية و
الكناوية عىل مستوى موادها املوسيقية.
أمام هذا التامهي القيمي و التجاري ،وضح السوسيولوجي و املؤرخ جاك أطايل
أن املوسيقي تحول مع النظام االقتصادي الجديد إىل مقاول ،يتنافس يف السوق الفنية
مع فاعلني اقتصاديني آخرين من أجل التامهي مع رغبات املستهلك .فلم ينظر جاك
أطايل للموسيقي انطالقا من مقاربة موسيقية محضة ،بل بناء عىل مقاربة سوسيو-
اقتصادية ،تستحرض مفاهيم اقتصادية و اجتامعية ليك تفرس مجمل التغريات
املوسيقية و االجتامعية يف املجتمع ،معتربا أن الفنان فقد استقالليته أمام متطلبات
السوق االقتصادية.
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هذا االنخراط الكيل للفن يف دينامية املجتمع القيمية و التجارية ،أنجب جدال
فلسفيا داخل مدرسة فرانكفورت ،حيث بني الفيلسوف أدورنو أن تقنيات اإلنتاج
اآليل املرتبطة بالسوق االقتصادية ،انعكست عىل استقاللية الفن ،مربزا أن الفن فقد
استقالليته أمام موجة التصنيع الثقايف ،التي جعلت منه سلعة يتم تداولها كباقي
املنتجات الجامهريية األخرى ،ومن ثم إخضاع الفن ملنطق الربح والخسارة ،ما
أفقد الفن قيمته الجاملية ،حيث صار خاضعا ملنطق التنميط والقوالب الجاهزة و
املنتوجات األحادية املنمطة .ومن ثم فالصناعة الثقافية حسب أدورنو ال تقدم سوى
قوالب منمطة وجاهزة لالستهالك الجامهريي.
* االحتجاج العضوي :
يقصد باالحتجاج العضوي الفعل االحتجاجي الواعي املنخرط  -بشكل مبارش أو
غري مبارش -يف املشاريع السياسية املتصارعة داخل الحقل السيايس ،و التي لها امتدادات
و تداعيات عىل الحقل الفني ،ما جعل الفنان يرتبط عضويا بالتدافع السيايس القائم
بني مكونات املجتمع .هذا الوعي السيايس عرب عن نفسه عقب الحراك االجتامعي
الذي عرفه املغرب بعد حركة عرشين فرباير .فمبارشة بعد انطالق هذا الحراك حصل
نوع من إعادة ترتيب املواقع داخل الحقل الفني من خالل متوضع الفنانني يف قلب
التدافع الذي عرفته املشاريع السياسية يف املغرب.
انخرط الفن يف دينامية حركة عرشين فرباير ،نذكر عىل سبيل املثال ال للحرص
الفنان الحاقد و الفنان رشيد غالم و الفكاهي السنويس .و ملعرفة أثر دينامية الحراك
عىل حقل الراب املغريب ،نجد مغني الراب الحاقد الذي متوضع يف إطار داعم لدينامية
حركة عرشين فرباير من خالل مضمون غنايئ داعم ملفاهيم الحركة و أرضيتها التأسيسية،
نذكر هنا أغنية « مغاربة فيقوا مغاربة عيقوا » التي تحولت إىل شعارات ترفعها حركة
عرشين فرباير يف الفضاء العام .ونورد يف هذا السياق أغنية الفنان «الحاقد» حول « إذا
الشعب يوما أراد الحياة » التي ألفت سنة 2012م زمن احتجاج حركة عرشين فرباير
يف الشارع :
إذا الشعب يوما أراد الحياة ينوض إدوي عىل راسو بركا من السكات
راكهم كالو رزقنا خالو لينا الفتات وشحال من مواطن عىل رزقنا مات
خونا جمع فرقة باش يرقعو الدستور واش إىل بغينا حقنا خاصنا نجبدو فرادا
يل بغيت نقدسو غادي نختارو أنا الله الوطن الحرية
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ويف إطار عملية ترتيب املواقع داخل الحقل الفني ،نجد اصطفاف مغني الراب
«البيغ» إىل جانب مرشوع الحفاظ عىل استمرارية الوضع القائم ،و انتقاد حركة
عرشين فرباير من خالل أغنية «ما بغيتش» .ومثل املرشوع اإلصالحي من داخل النظام
القائم «الشيخ صار» الذي مثل مرشوع حزب العدالة و التنمية الذي يؤمن بفكرة
«الفن النظيف» التي تحرض عند «الشيخ صار» من خالل تضخم الخطاب الدعوي يف
مامرسته الغنائية.
استدمج املضمون الغنايئ املفاهيم املتداولة ،حيث نجد الفنان الحاقد يستحرض
مفاهيم فصل السلط و االستبداد و الحرية و الكرامة ،و غريها من املفاهيم التي
شكلت أرضية النطالق دينامية حركة عرشين فرباير .فالفنان هنا مساهم يف إنتاج قيم
جديدة ،ومتحرر من نسق القيم السائدة التي قد تحوله إىل مجرد مقاول فني يبحث
عن التامهي مع الثقافة السائدة يف مجمل تجلياتها ،ومنتج لسلع ثقافية خاضعة
ملنطق السوق ،دون أن يدفع هذا املضمون الغنايئ املتلقي للتفكري يف قضاياه املهمشة
و الالمفكر فيها.
راهن االحتجاج الفني العضوي عىل تحرير املتلقي من القوالب الجاملية الجاهز
و املنمطة ،و فتح أفق تفكريه عىل قضايا لها انعكاس عىل وضعه االجتامعي .فالسياسة
من زاوية االحتجاج الفني العضوي هي يف صلب رسالة الفن و قضاياه األساسية.
هذا االحتجاج الذي طبع أغاين الفنان «الحاقد» مثال ،جعله ينخرط يف وعي سيايس
له امتداد مغاريب كحالة مغني الراب التونيس جرنال؛ صاحب األغنية الشهرية «رئيس
البالد» التي تحولت أغانيه إىل شعارات ترفعها الثورة التونسية.
 تركيب :نستنتج مام سبق أن الفن االحتجاجي هو فن وليد دينامية املجال الحرضي التي
أصبحت قامئة عىل التضامن العضوي ،ما سمح بتشكل جامعات فرعية قادرة عىل
التعبري عن نفسها من خالل ثقافتها الفرعية .إذ شكلت هذه الثقافة الفرعية هوية
جامعية مشرتكة للشباب املنخرطني يف األجناس الفنية املعارصة ،مبا فيها موسيقى
الراب .هذه الهوية املشرتكة تجسدت يف إطار حركة فنية حرضية أطلق عليها « كازا
نايضة» التي أعادت متلك الشباب للفضاء العام و للرتاث املغريب يف مستوياته الثقافية
و اللغوية .وقد مرت هذه الحركة الفنية الحرضية بسريورة قطائع ،حيث انطلقت
من خطاب احتجاجي متعايل مفتقد للوعي السيايس نحو احتواء مزدوج للخطاب
الفني؛ ازدواجية عىل املستويني السيايس و التجاري .لتنتهي سريورة الحركة بخطاب
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االحتجاج العضوي الذي جعل الفنان يف وضع تفاعيل مع املشاريع السياسية املتصارعة
بني مكونات املجتمع.
املراجع و الكتب املعتمدة
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السلــــوك االحتجــاجي يف املغـرب
املحــددات ،األمناط والخصائص
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تعبريات وخصائص الفكر االحتجاجي باملغرب
مالحظات أولية-الحبيب استايت زين الدين

مل يكن الجواب الذي قدمه صاحب «العقل يف التاريخ» عند تساؤله عماّ يربحه
عظـامء التاريخ جـراء تعـرضهم للنفي أو سقوطهم موىت أو قتىل مثل قشور فاكهة
أفرغت من نواتها ،1يخرج عن إطار مفهوم مكر التاريخ الذي يجعل من اإلنسان
منتوجا إلرادة الروح أو املبدأ العقيل املتجسد يف التاريخ.
لن ننشغل كثريا برؤية «هيجل» للتاريخ وحتمياته ،ألن فالسفة ومفكرين كرث
انربوا ،منذ عقود عدة ،للدفاع عن قدرة اإلنسان عىل صنع تاريخه ،وإن اختلفوا نسبيا
حول حدود هذه القدرة وامتداداتها ،متى متكن من الوعي برشوط هذه الصناعة،
كام هو الشأن بالنسبة لـ«فريدريك إنجلز» و «كارل ماركس» و «جان بول سارتر» و
«لويس ألتوسري» وغريهم .ولرمبا يعفينا الرجوع إىل ما كتبه «سارتر» مثال عن تجليات
هذه الفاعلية نظريا ،بقوله« :بالنسبة لنا ،فإن اإلنسان يتميز قبل كل يشء بقدرته عىل
تجاوز وضعه ،ألنه يستطيع أن يفعل شيئا مبا يفعل به .إن هذه القدرة عىل التجاوز
هي التي نجدها يف أساس كل ما هو إنساين».2
واقعيا أيضا ،تكشف الكتابات التاريخية والسياسية ،أن تاريخ الكون ،مل يكن يف
مجمله إال سلسلة طويلة وشاقة من مترد األبناء عىل اآلباء ،واملظلومني عىل الظاملني،
والفقراء عىل األغنياء ،والصغار عىل الكبار ،واملسودين عىل السادة .3معنى ذلك أنه
يف كل املجتمعات ،ويف كل األزمنة ،مثة حركة احتجاجية مستمرة يف الزمان واملكان،
تجمع بني الثابت واملتغري يف آن ،عرب أجيال وأوضاع دامئة وال منتهية ،نكاد نعاينها يف
مختلف األمناط واالتجاهات ،فهي من مكونات املبنى املحتمل للفاعلية االجتامعية،
 .1فريدريك هيجل« ،العقل يف التاريخ» ،الجزء األول ،ترجمة وتقديم وتعليق :إمام عبد الفتاح إمام ،دار
التنوير للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،الطبعة الثالثة  ،2007ص.101 :
2. Jean Paul Sartre, « Questions de méthode », Gallimard, 1960, p.p : 119-131.
 .3فاروق القايض« ،آفاق التمرد :قراءة نقدية يف التاريخ األورويب والعريب اإلسالمي» ،املؤسسة العربية
للدراسات والنرش ،بريوت ومركز البحوث العربية واألفريقية ،القاهرة ،الطبعة األوىل  ،2004ص.4 :
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ومن محددات معناها العميق .4تقودنا هذه الفاعلية واملحددات إىل تسجيل أربع
مالحظات أولية ،تحتاج إىل املزيد من البحث واإلغناء ،حول موضوع الحركات
االحتجاجية ،مفهوما ومامرسة ،نرتبها كاآليت:
املالحظة األوىل  :الحركة االحتجاجية و«أزمة التوصيف» :
الحضور املكثف للحركة االحتجاجية ،يف االجتامع اإلنساين ،يجعلها ظاهرة
مجتمعية حاضنة لكل فعل وسلوك متردي وانتفايض أو ثوري .5فهي تنطلق يف الغالب
برفع مطالب دنيا وبسيطة ،وبجموع صغرية ومتناثرة ،ثم رسعان ما تتسع زمكانيا
إذا سمحت الظروف والسياقات والفرص السياسية بذلك ،فتتخذ أشكاال جديدة
تسري بالحركة االحتجاجية يف اتجاه تصاعدي ،وصوال إىل انتفاضات عارمة ،أو متردات
دامية،أو ثورات تستهدف رأس النظام .والنامذج عىل ذلك متشعبة ،كام يف حالة الثورة
الفرنسية مثال ،حيث تطورت حركات االحتجاج من دون أن يكون ذلك مقصودا يف
البداية ،إىل ثورة اكتسحت الحكم .وهو ما حدث يف حالة الواليات املتحدة األمريكية
أيضا .6وكذلك يف مرص وتونس ،مل تكن أصال الدعوة للثورة هدفها اإلطاحة بنظام
حسني مبارك أو زين العابدين بن عيل ،بل حركات احتجاج انطلقت سلمية ،ح ّولها
سوء تقدير فاعليتها بشكل متدرج إىل ثورة قلبت موازين القوى داخل البلدين.
ليست الحركات االحتجاجية كذلك بسبب التسمية طبعا ،بل بالنظر إىل
خصائصها ،وتعبرياتها اللغوية واملادية التي يوجهها املحتجون نحو جهة ما ،يفرتض
توتر العالقة بينهم بخصوص سوء توزيع منافع ومصالح الحقل الذي ينتمون إليه
جميعا .قد يكون هذا التوتر حارضا يف األشكال االحتجاجية األخرى مثل االنتفاضة أو
التمرد أو الثورة ،لكن التسمية تظل رهينة باملسار واملآل الذي ميكن أن تسكله .فهي
متوترة وﺁنية بطبيعتها ،باعتبارها ردات فعل عىل ضغوط أو إكراهات ال تطاق ،يحرض
بدرجة عالية التوتر والعنف ،خاصة العنف املضاد .7وهي عبارة عن مجموعة من
األفعال الجامعية التي تتاميز عن األنشطة التنظيمية واملؤسسية .8إنها عملية استعامل
 .4عبد الرحيم العطري « ،الحركات االحتجاجية باملغرب-مؤرشات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي»،
دفاتر وجهة نظر ،العدد  ،14ص .ص.77-78 :
 .5عبد الصادق توفيق ،مرجع سابق ،ص.86 :
 .6عزمي بشارة« ،يف الثورة والقابلية للثورة»« ،يف الثورة والقابلية للثورة» ،سلسلة دراسات وأوراق بحثية،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011 ،ص.42 :
 .7إدريس بنسعيد يف تقدميه لكتاب :محمد العطري« ،الحركات االحتجاجية :مؤرشات االحتقان ومقدمات
السخط الشعبي» ،دفاتر وجهة نظر ،العدد  ،14ص.7 :
 .8إميان محمد حسني عبد الله« ،الشباب والحركات االجتامعية والسياسية» ،الهيئة املرصية العامة للكتاب،
القاهرة ،2012 ،ص.59 :
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واحتالل الجامهري للفضاء العام ،بهدف أو بغية التعبري السيايس لآلراء واملطالب ،التي
ال تعرب عنها داخل املؤسسات والتنظيامت التقليدية .9ويعتربها أحد الباحثني أشكاال
متنوعة من االعرتاض ،تستخـدم أدوات يبتكـرها املحتجون للتعبيـر عن الرفض أو
ملقاومة الضغـوط الـواقعة عليهم أو االلتفاف حولها .10إنها أشكال منترشة يف كافة
الفئات االجتامعية والسياسية ،وقد تتخذ أشكاال هادئة أو هبات غري منظمة ،11تحاول
يف إطارها إرادات جامعية مختلفـة إحداث التغيري االجتـامعي والسيايس بشكـل كيل
أو جزيئ يف منط القيم السائدة واملامرسات السياسية ،وذلك بني أفراد يجدون يف
الحركة تجسيدا ملعتقداتهم ونظرتهم للوضع االجتامعي املنشود .ينتمي هؤالء األفراد
يف الغالب إىل الفئات املهمشة التي تقع عىل مسافة بعيدة من املركز ،سواء كان سلطة
أو ثروة أو ثقافة أو رمزا.وينقل لنا التاريخ االجتامعي والسيايس أنه كلام أدركت
جامعة معينة أنها أصبحت غري مرئية ومكشوفة ومطالبها مهمشة ،سارعت إىل التعبري
عن مطالبها بالشارع العام.إن هذه الجامعة التي يحسبها مالكو الرثوة والسلطة مبثابة
حجر مطروح يف الشارع ،رسعان ما يصبح حسب «إريك هوفر» حجر الزاوية يف
بناء عامل جديد .فاملهمشون هم خمرية التغيري .مل تكن سخرية من السخريات ،أن
هؤالء يف وقت من األوقات يف أوروبا هم الذين عربوا املحيط لبناء مجتمع جديد يف
القارة األمريكية ،بل كان هذا هو اليشء الطبيعي .12ثم ما فتئ أن صار هؤالء يف كل
األوقات ،ويف كل بقاع العامل ،القوة األساسية لكرس شوكة التسلط والدعوة إىل اإلصالح
والتغيري.واملغـرب بجغــرافيته املتميزة ،مل يكــن ببعيد أو غري معني مبا يقع من حوله،
بل إن الحراك االجتامعي مل يتوقف فيه يوما .13فاملغريب ينمحي أمام السلطة تارة،
ويتآلف معها تارة أخرى.ومن حيث كونه مساملا ومحبا للمظاهر ،يغدو جافا وصامتا
حني تفاجئه عاصفة األحداث .وحني يحتج ويثور ،فإنه يكنس كل ما يعرتض طريقه.14
ورغم أن التاريخ الرسمي ظل ينظر إىل عامة الناس نظرة توجس وحذر ،وأحيانا ال
مباالة إزاء التضامن الذي يبديه املغاربة عندما يتعلق األمر مبعيشهم وكرامتهم ،بعيدا
9. Nonna Mayer, « Le Temps des manifestations », Revue Européenne des sciences
sociales, vol. 2, 42, n° 129, 2004, p : 219.
 .10عمرو الشوبيك ،مقدمة مؤلف جامعي« :الحركات االحتجاجية يف الوطن العريب (مرص-املغرب-لبنان-
البحرين)» ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،الطبعة األوىل ،يناير  ،2011ص.31 :
 .11املرجع السابق نفسه.
 .12إريك هوفر« ،املؤمن الصادق ،أفكار حول طبيعة الحركات الجامهريية» ،ترجمة :غازي القصبي ،دار
كلمة ،الطبعة األوىل  ،2010ص.54 :
 .13عبد الرحامن عالل« ،دستور  : 2011تأمالت وإشكاالت» ،مجلة مسالك ،عدد مزدوج ،2012 ،19-20
ص.34 :
 .14عبد الكبري الخطيبي « ،املغريب العريب وقضايا الحداثة» ،منشورات عكاظ ،1993 ،ص.88 :
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عن إرادة املخزن ،ويف أوقات ضده ،نسجل ظهور كتابات موازية يف علم االجتامع
والسياسة باملغرب تعنى بحركاتهم الجامعية ودورها يف بناء الدولة واملجتمع .سمحت
هذه الكتابات نسبيا يف إخراج الحركة االحتجاجية ومكانة املهمشني فيها من إطار
«املسكوت عنه» أو «الال مفكر» فيه حسب صياغة األستاذ محمد أركون ،15إىل إطار
النظر إىل املجتمع بأكمله ،وتجاوز اختزاله يف الخطاب اإلجامعي للامسكني بالسلطة،
ألن الفهم ينبع من االختالف لكشف جوانب أحداث معينة من هوامشها .16يف هذا
السياق ،دعونا نلقي نظرة عىل مسار الفعل االحتجاجي بالزمن املغريب يف محاولة
لفهم صريورته وأهم التحوالت لتي رافقته.
املالحظة الثانية  :تنوع مسار االحتجاج باملغرب :
بحكم جغرافيته اإلسرتاتيجية و سوسيولوجيته البرشية املتنوعة ،كان املغرب
مثارا لألطامع العديدة واملنازعات من أجل بسط النفوذ عىل هذه الرقعة جغرافياً
وبرشياً واقتصاديا .17وال جدال يف أن الطبيعة الجبلية للمغرب انعكست عىل طبيعة
السكان الذين عرفوا منذ القدم بصالبتهم ومهارتهم القتالية مستفيدين من الظروف
الجغرافية املالمئة .18ويعد رد الفعل املغريب عىل االستعامر ،تلقائيا وعميقا ورسيعا
ومستمرا ،تغذّيه يف األفراد حب البقاء ،وتذكّيه يف الجامهري ،مرشوعية الدفاع عن
النفس ،19والذب عن الكيان وامليل للحرية الفردية واالجتامعية باعتبارها من الصفات
التي امتاز بها املغاربة يف جميع مراحل حياتهم وتجاربهم التاريخية .20ومل يرتبط
دفاعه واحتجاجه عن حقه يف العيش ح ّرا وكرميا باملستعمر فحسب ،بل امتد داخليا
إىل الدولة ذاتها تعبريا عن تقصريها يف جانب من الواجبات التي ينبغي أن تقوم بها
لصالحه.
بالرجوع إىل حالة السيبة ،فإىل جانب ما اتسمت به من فوىض عارمة وعنف دموي
 .15محمود إسامعيل« ،املهمشون يف التاريخ اإلسالمي» ،كتاب جامعي « :الثورة والتغيري يف الوطن العريب
عرب العصور» ،مرجع سابق ،ص.101 :
 .16جان كلود شميت« ،تاريخ الهامشيني» ،مؤلف جامعي»:التاريخ الجديد» ،ترجمة :محمد الطاهر
املنصوري ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،الطبعة األوىل  ،2007ص.440 :
 .17فادية عبدالعزيز القطعاين« ،الحركة الوطنية املغربية  1937-1912م» ،املجلةالجامعة ،جامعة بنغازي،
العدد السادس عرش ،املجلداألول ،فرباير  ،2014ص.35:
 .18عبد الفتاح مقلد الغنيمي« ،موسوعة املغرب العريب» ،املجلد األول ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ص.21 :
 .19مقدمة عبد الله إبراهيم لكتاب:امحمد ماليك« ،الحركات الوطنية واالستعامر يف املغرب العريب» ،مرجع
سابق ،ص( :ب).
 .20عالل الفايس« ،الحركات االستقاللية يف املغرب العريب» ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة
الخامسة مصححة ،ص(:و).
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بني القبائل فيام بينها من جهة أو بينها وبني املخزن من جهة ثانية ،نجدها باألساس
ترمز إىل تصادم مرشوعني سياسيني يسعى كالهام إىل الطعن يف مرشوعية اآلخر ،ويف
اختياراته السياسية أو العقدية أو االقتصادية .21لذلك ،فباستثناء حركة الدباغني بفاس
وحركة اإلسكافيني مبراكش التي غذتها الحموالت االجتامعية واالقتصادية رغم تداخلها
شيئا ما بالجانب السيايس ،فباقي األحداث التي احتضنها مجال السيبة تدخل يف إطار
الرصاعات والتمردات السياسية وليس الحركات االحتجاجية.
يف فرتة االستعامر ،زاوج املغاربة بني الكفاح املسلح واالحتجاج السلمي.واجهوا
سلطات الحامية الفرنسية واإلسبانية بالسالح ،ثم رسعان ما احتجوا سلميا بالترضع
سمي بـ «الظهري
إىل اللطيف القدير أال يفرق العرب عن إخوانهم الرببر بعد صدور ما ّ
الرببري» الذي تم استثامره بذكاء من قبل الحركة الوطنية لدفع الناس إىل مواجهة
االحتالل األجنبي.بعد االستقالل ،أصبحت الحركات االحتجاجية يف املغرب وسيلة
لترصيف الرصاع اإليديولوجي-السيايس بني األحزاب السياسية املعارضة والسلطة
الحاكمة ،داخل الساحات والقاعات العمومية ومؤسسات التعليم الثانوية والكليات،
وعىل صفحات جرائدها ،وغريها من الفضاءات التي شهدت رصاعا عنيفا وانتفاضات
مدوية بني السلطة واملحتجني.خفّت حدة هذا التصادم يف زمن التسعينات ،حيث
اتخذت الحركات االحتجاجية أشكاال أقل عنفا وأكرث تنظيام ،تزامنا مع موجة حقوق
اإلنسان ،وارتفاع سقف املطالب االجتامعية مقابل الرتاجع النسبي للمطالب ذات
الرمزية السياسية ،سمحت بانتقال دينامية فعل التغيري من املعارضة السياسية
إىل الفئات الشعبية ،22وهو ما جعل االحتجاج مترينا يوميا مألوفا ،تتعدد تعبرياته
ومميزاته ،داخل الفضاء العام املغريب.
العتبارات منهجية ،سنكتفي يف هذا السياق بدراسة موجزة لألشكال التي اتخذها
االحتجاج املغريب يف مرحلة ما قبل حركة  20فرباير ،2011عىل أمل أن نفرد لهذه
املرحلة فيام بعد بحثا خاصا.
املالحظة الثالثة  :تعدد أشكال الحركات االحتجاجية :
إن املتتبع للمسار التطوري للحركات االحتجاجية ببالدنا إىل حدود مطلع سنة
 ،2011ميكنه أن يالحظ أن الزمن االحتجاجي باملغرب ينقسم إىل ثالثة أجيال ،يتميز
 .21إدريس بنسعيد ،مرجع سابق ،ص.10 :
 .22إدريس جنداري « ،املسألة السياسية يف املغرب من سؤال اإلصالح إىل سؤال الدميقراطية » ،دفاتر وجهة
نظر ،العدد  ،26مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل ،2013 ،ص .108:
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كل واحد منها بأشكال تخصه .وإن كان من السهل عزل الجيل األول من حيث طبيعة
االحتجاج داخله عن الجيلني الثاين والثالث ،فاألمر ليس باليسري بني الجيل الثاين
والثالث يف الحالة املغربية لوجود نوع من التداخل واالندماج بينهام عىل مستوى
الواقع ،وهو ما سنحاول تجاوزه من خالل البحث عن املؤرشات املنهجية والنظرية
التي تصلح لرسم خطوط فاصلة بني املرحلتني.
أ -جيل االحتجاج السيايس :
يف ظل سياق سيايس سلطوي ،كان سجل الفعل الجامعي يف زمن الستينات
والسبعينات والثامنينات من القرن املايض ،يتكون يف الغالب من اإلرضاب القطاعي
للموظفني واملستخدمني ،وإرضاب الطلبة وتالميذ الثانويات .23كانت املعاملة السياسية
ألجهزة الدولة مع كل الرصاعات االجتامعية  -تقريبا  -ترتكز عىل القمع والتهديد.
فكانت وزارة الداخلية ال تسمح بأي استقاللية أو بناء للحركات االحتجاجية ،ومتنع يف
نفس الوقت تنظيم احتجاجات للحركات السياسية واالجتامعية املعرتف ربها رسميا.24
وبالتايل ،ففي ظل غياب الظروف السياسية املالمئة ،مل تكن املظاهرة يف الشارع العام
تشكل مطلبا بالنسبة للحركات االحتجاجية والسياسية ،بل مثّل اإلرضاب الشكل الوحيد
لالحتجاج ،25ووسيلته املثىل للضغط عىل الدولة يف االنتفاضات الحرضية الكربى
التي شهدها املغرب سنوات  1981و 1984و .1990كان ظاهره يستنكر التهميش
االجتامعي ،وباطنه يضمر اإلقصاء السيايس.
ب -جيل االحتجاج الحقوقي :
كثرية هي املؤرشات التي تدل عىل أن العقد األخري من تسعينات القرن املايض،
متيز بظهور تنظيم اجتامعي أكرث عقالنية ،بحث عن قنوات وأشكال جديدة لالحتجاج،
مل تكن مألوفة من قبل ،بالنظر إىل املناخ السيايس الذي ساد يف املايض .26مل يعد
الفاعل التقليدي السيايس والنقايب هو املتحكم يف الفعل االحتجاجي من حيث اإلعداد
واألجرأة ،وإمنا سيكتسح الفاعل اإلسالمي واألمازيغي والحقوقي واملعطلني الفضاء
 .23عبد الرحامن رشيق« ،الحركات االحتجاجية يف املغرب من التمرد إىل التظاهر» ،منتدى بدائل املغرب،
الرباط ،ماي  ،2014ص.33 :
 .24عبد الرحامن رشيق« ،إسرتاتيجية الشارع يف مدن املغرب من الدولةضد املجتمع إىل املجتمع ضد
الدولة» ،مجلة الشعلة ،العدد  ،2001 ،6ص.40 :
 .25نفس املرجع السابق ،ص.40 :
 .26يف حوار أجرته لطيفة بوسعدن مع الباحث عبد الرحامن رشيق  ،مجلة وجهة نظر ،العدد  ،20-19ربيع
وصيف  ،2003ص.33 :
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العمومي ،مستعملني أساليب مختلفة تتمثل يف املظاهرات واملسريات والوقفات،27
عالوة عىل اإلرضاب.
ج -جيل االحتجاج عىل السياسات التنموية :
أمام ضعف التجاوب الحكومي مع مطالب الحركات االحتجاجية ،حافظ الرضر
املشرتك بني مجموعة من األفراد من السياسات العمومية ،عىل تواتره واستمراريته.
لكن املالحظ ،هو ظهور أشكال أخرى فيها إبداع .هذه اإلبداعية مل تنحرص يف وقفات
الشموع ،بل يف الرحالت واملؤمترات والحمالت اإلعالمية ،28ومسريات امليش عىل
األقدام يف اتجاه العاصمة ووضع الكاممات عىل األفواه والخروج إىل الشارع بدون
مالبس ،29وتأسيس تنسيقيات محلية ملناهضة ارتفاع األسعار ،وحمل بعض املحتجني
لبعض أواين الطبخ فوق رؤوسهم احتجاجا عىل تدين القدرة الرشائية ،وارتفاع حاالت
محاوالت التهديد بإرضام النار يف الذات ،الذي انتقل إىل حيز التنفيذ بعد سنة .2011
وهي أشكال تعرب عن وعي الساكنة املغربية بفشل السياسات العمومية التي تتكفل
بها الدولة عرب قطاعاتها الحكومية املركزية ،أو السياسات املحلية التي تضطلع بها
وحداتها الالمتمركزة عرب الجهات واألقاليم ،أو تلك التي عهـد بها إىل الجامعات املحلية
الحرضية أو القـروية ،بالتأثري يف الواقع املعييش اليــومي ،سـواء تعلق األمر بالسكن أو
الصحة أو التعليم أو الشغل أو البنيات التحتية…إلخ...
تنوعت إذن األشكال االحتجاجية التي عبرّ من خاللها الشعب املغريب عن
الخصاص والهشاشة التي متس الكثري من فئاته .من خالل أرقام وزارة الداخلية ،يقدم
عبد الرحامن رشيق معطيات إحصائية مهمة حول األشكال التي اتخذتها الحركات
الجامعية املطلبية للتعبري عن نفسها سنوات  2008و 2009و 2010و .2011انتقل
مجموع املسريات من  496مسرية سنة  ،2008إىل  1354سنة  ،2009ثم قفز املجموع
إىل  1485مسرية سنة  .2010نفس األمر بالنسبة لالعتصام والوقفة التي وصل مجموعها
إىل  3545سنة  ، 2010فيام بلغ  2459سنة  ،2009ومل يتجاوز  2270سنة  .2008كام
أن التجمعات ارتفعت من  1679تجمعا سنة  2008إىل  2503سنة  ،2010بينام بلغ
مجموعها  2027سنة  .2009يف حني تضاعفت األشكال االحتجاجية األخرى ما بني سنة
 .27محمد كولفرين« ،الحركات االحتجاجية باملغرب  -من االنتفاضة الحرضية إىل املظاهرة السلمية» ،مجلة
نوافذ ،السنة الحادية عرشة ،العدد  ،42/41شتنرب  ،2009ص.90 :
 .28عبد الرحيم العطري« ،الحركات االحتجاجية باملغرب–مؤرشات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي»،
مرجع سابق ،ص.235 :
 .29نفس املرجع السابق ،ص.236 :
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 2008و ،2010حيث انتقلت من  646سنة  2008و 598سنة  2009إىل  1079سنة
.2010فخالل أربع سنوات ،مل يتجاوز مجموع األشكال األخرى  ،4646واستقر يف 6670
مسرية فقط ،بينام وصل إىل  12418تجمعا ،ومبجموع  16548تتصدر الوقفة كافة
هذه األشكال ،بنسبة تجاوزت  %41من مجموع  40282شكال احتجاجيا.
مثة حاجة إىل البحث يف األسباب التي تجعل املغاربة يقبلون عىل تبني الوقفة عىل
باقي األشكال .املؤكد أن هذه املهمة تتجاوز بكثري إمكانيات وحدود هذه املساهمة،
وتحتاج إىل مشاريع بحث أكرث عمقا وأكرث امربيقية ،لذلك فالهدف هنا يقترص عىل
طرح بعض التساؤالت واإلشارة إىل بعض العوامل الكامنة وراء صدارة هذا الشكل
االحتجاجي،منها كيفية تعبئة املوارد البرشية وطريقة تنظيمها والتخطيط لها فكرا
وترصفا .غري أنه عىل مستوى الواقع ،يظهر أن مهمة التمييز بينها غري يسري لسببني
رئيسيني:
 التداخل الكبري بني هذه األشكال ،وهي مسألة مل تتوفق العديد من الكتاباتيف استجالئها ،بالنظر إىل كونها تذهب إىل أن الوقفة واالعتصام واملسرية واملظاهرة
والتجمهر ،هي كلها تحركات جامعية تعلن عن نفسها بالطرق العمومية .من البديهي
أن نستخلص أنه بهذا التفسري الذي يخلط بني هذه األشكال ،نكون قد أغفلنا جوانب
ظلت بدون جواب :هل تنشأ بنفس الطريقة؟ من أين تبدأ؟ أين تنتهي؟
 الغموض الكبري الذي يحيط بالوضع القانوين للوقفات االحتجاجية يف عالقتهابباقي األشكال ،خصوصا أن القضاء املغريب كانت له تأويالت عديدة لهذا الوضع،
األمر الذي يطرح التساؤل حول طبيعتها القانونية ،فيام إذا كانت فعال تكتيس صبغة
مظاهرة أو تجمع عمومي ،وبالتايل تخضع لنظام الترصيح القبيل ،وهو ما يعني يف
نفس سالمة املوقف التأوييل للسلطة املحلية للفصل  11من الظهري الرشيف رقم
 1.58.377بشأن التجمعات العمومية كام وقع تتميمه وتعديله ،30أم أنها تخرج عن
دائرة الخضوع ملقتضيات قانون  76-00الخاص بالتجمعات العمومية ،ويجعلها مجرد
نشاط غري مقنن ،وال يكتيس يف أساسه أية صبغة قانونية لغياب السند القانوين الذي
يقوم عليه ،من خالل التعرض للوضع القانوين لهذه األشكال ،والتحقق مام إذا كان
يستوعب مفهوم الوقفة االحتجاجية ،وبالتايل اكتسابها لصبغته القانونية من عدمه.
املالحظة الرابعة  :مالمح االحتجاج املغريب بني التغري والثبات :
 .30يف الكتاب الثاين الخاص باملظاهرات العمومية ينص هذا الفصل عىل أنه « :تخضع لوجوب ترصيح سابق
جميع املواكب واالستعراضات وبصفة عامة جميع املظاهرات بالطرق العمومية».
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تفاعلت املامرسة االحتجاجية مع التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسية
التي عاشت اململكة عىل وقعها ،عىل امتداد قرون .مل يكن هذا االمتداد خطيا وثابتا،
بل تخللته منعرجات تتنوع من حيث الحدة والتأثري ،ترجمها تغري فعل االحتجاج من
حيث التفكري يف آليات ترصيفه وتبليغ مضامينه ،وانتشار ثقافته يف صفوف العديد
من الفاعلني ،باإلضافة إىل توسعه نطاقه من حيث الزمان واملكان .يف املقابل ،ال تغيب
عن ذهن املتتبع ملظاهر تغري هذا الفعل ،استمرار تسجيل بعض تجليات الثبات التي
ظلت مالزمة له.
أ -طابع االحتجاج املنظم واملفكر فيه :
يتحدد السلوك العقالين من خالل املامرسة املوجودة يف الواقع ،ويف طريقة تدبري
قضايا وحاجات املجتمع العقالنية ،وليس فقط من خالل مطابقته للمنطق والعلوم
والنظريات .سنستعري من «إدغار موران» تعريفه لإلنسان بأنه كائن بيو-ثقايف ،لنقول
أن االحتجاج كسلوك إنساين هو يف الوقت نفسه:
 فعل بيولوجي ال ينفصل بحكم الفطرة عن طبيعة اإلنسان الغريزية ،وال غرابةأن يكون مشرتكا بني كافة الشعوب واملجتمعات ،يف املايض والحارض ،وسيظل كذلك
يف املستقبل.
 فعل ثقايف ينفلت بفضل ملكة العقل من حيوانيته الخاصة ،ويتالءم مع الوسطالذي يعيش فيه وينتمي إليه ،وطبيعي أن يختلف من مجتمع آلخر ،من حيث
مدخالته ومخرجاته.وهذا ما يفرس كونه عملية بناء منظمة تفرض عىل املحتجني
اختيار الشكل التعبريي الذي يسمح بالتأثري يف الجهات املعنية ،وتحديد املطالب
والشعارات املرفوعة التي تظل يف حدود املمكن واملعقول ،واستثامر التطور الحاصل
يف مجال اإلعالم واالتصال.
مل تعد مامرسة االحتجاج اليوم عفـوية فـي فضاء عمـومي ،كتجمع الناس فـي
الشـوارع احتفاال مبـناسبة دينية ،أو فـي أســواق أو أمام وسائل النقل ،بل هي فعل
مطلبي مدبر .يف السابق ،مل يكن يخلف االحتجاج املغريب أثرا ،إذ تنوب الحناجر عن
الكلامت ،وهي صعوبة كانت تزيد من عرس فهم هذه الحركات الجامعية بالنسبة
للباحث فيها ،لكن اليوم ،تزخر الشوارع بهذا النوع من الحركات التي تعرف بنفسها
وتفصح عن مطالبها من خالل شعارات مكتوبة وبالغات وبيانات وتسجيالت ،فضال عن
كونها تستثمر ما راكمه املحتجون ،يف تجارب سابقة ،يف اختيار التعبريات االحتجاجية
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عن هذه عن هذه املطالب ،ووضع السيناريوهات املحتملة لردود فعل الجهات
املعنية مسبقا ،حتى تحقق أهدافها بجهد أقل وضغط أكرب.
ب -خاصية استعامل الفضاء العام :
تحرر املغاربة نسبيا من الخوف الذي كان يتملكهم عند التفكري يف النزول للشارع
العام املفتوح عىل كل االحتامالت ،مع ما يعنيه ذلك من تشكيك يف الرشعية السياسية
للحكم ،وبالتايل إعالن املواجهة مع أجهزته األمنية والعسكرية .فالذي حدث منذ 1956
إىل حدود حقبة السبعينات أن املواجهة التي سادت بني املعارضة وامللكية ،اتسمت
بالعنف املتبادل ،فاملعالجة السياسية لجميع االنفالتات االجتامعية التي حرضت كانت
عنيفة ،وكلها انتهت باالعتقال واالغتيال وقمع الصحافة .31فحتى عهد قريب مل يكن
مبقدور الشباب املعطلني،وال غريهم ،رفع عقريتهم بالرصاخ يف وجه «النظام» ،وبالضبط
قبالة مقر الربملان ،وبالتايل فمشهد الخيام البالستيكية املنصوبة يف قلب شارع محمد
الخامس بالرباط ،والتي سكنها الدكاترة املعطلون لشهور عدة ،كان يدخل يف خانة
املستحيل 32يف السنوات الفائتة .33لكن بعد ذلك ،وعرب تدبري سيايس وإداري حديث
للمجتمع الحرضي ،خف استعامل العنف كوسيلة للضغط عىل املجتمع ،وظهر متغري
جديد هو املطالبة بالحق يف التواجد داخل الشارع العام من قبل القوى الدميقراطية،
ثم رسعان ما طالب اإلسالميون بذلك فيام بعد ،وباقي الفاعلني االجتامعيني .ففي هذه
الفرتة يذكر عبد الرحامن رشيق بدأ الحديث عن إسرتاتيجية الشارع العام تربز يف
خطابات األحزاب ،وهذا ما متت ترجمته عمليا من خالل التظاهرات املساندة للعراق
وفلسطني ،وهذا مل يكن مألوفا من قبل .34هذا املعطى سيتأكد أكرث نهاية التسعينات
وبداية األلفية الثالثة ،35حيث أصبح فاعلون اجتامعيون جدد ميارسون ضغطا عىل
الدولة من أجل اكتساح الفضاء العمومي :اإلسالميون ،النساء ،املعطلون ،الحقوقيون،
 .31حوار لطيفة بوسعدن مع الباحث عبد الرحامن رشيق ،مرجع سابق ،ص.32 :
 .32مل يكن االحتجاج مسموحا يف الشارع إال يف مناسبات فاتح ماي من كل سنة،فالدولة تتهيب من كل
تجمع برشي،ولو كان مؤيدا لها وبإيعاز منها ،فذكريات  1965وما تالها من انتفاضات كربى،جعلها دوما
تنظر بعني الريبة لكل خروج جامهريي،ولو كان من أجل االحتفاء بانتصار املنتخب الوطني لكرة القدم كام
حدث سنة  .1986وهكذا وبدل أن يتم ترصيف االحتجاج يف الشارع ،خالل الزمن الفائت ،كان الرافضون
لألوضاع يعمدون إىل أكرث من وسيلة إلعالن التذمر والحنق عىل القائم من أوضاع موجبة للتغيري .انظر:
عبد الرحيم العطري« ،الحركات االحتجاجية باملغرب–مؤرشات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي» ،مرجع
سابق ،ص.139 :
 .33عبد الرحيم العطري« ،سوسيولوجيا الشباب املغريب :جدل اإلدماج والتهميش» ،طوب بريس ،الرباط،
الطبعة األوىل ،2004 ،ص..49 :
 .34نفس املرجع السابق.
 .35محمد كولفرين ،مرجع سابق ،ص.90 :
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األمازيغ…إلخ .بفعل املتغريات السياسية التي شهدها املغرب ،عىل مستوى العالقات
بني مختلف الفاعلني ،تشكلت املالمح األوىل إلسرتاتيجة احتالل املجال العام ،سمحت
لهؤالء الفاعلني بالبحث عن أساليب احتجاجية متنوعة القتحام الفضاء العام عرب
تظاهرات سلمية ،أو من خالل تنظيم وقفات واعتصامات.36
ج -ميزة السلمية :
مع السنوات األخرية ملغرب القرن العرشين ،بدأت خطورة الثقافة الصدامية
املؤطرة لالحتجاج تخفت وتأفل ،37وبدأت الوقفات تكتفي باالحتجاج وترديد
الشعارات املطلبية دون اال نتقال إىل مامرسة العنف .38وقد تأكدت سلمية االحتجاج
بفعل نوعية الفئات التي انخرطت أكرث يف انطالق هذا الشكل من املامرسة االحتجاجية،
إذ ضمت خريجي معاهد وجامعات جمعهم مطلب التشغيل .فبالنظر إىل مستواهم
التعليمي ترسخ لديهم شعور بعدالة مطلبهم ،وبرشعية املامرسة االحتجاجية ذات
الطابع السمي من أجل االستجابة إليه ،فلعبوا بذلك إىل حد ما دورا بيداغوجيا يف نرش
ثقافة االحتجاج السلمي توسيع نطاقه .39ويضيف أحد الباحثني أن هذا االنتقال يرتبط
بتحول سوسيولوجية االحتجاج من الذكورية والشبابية التي تطبع انتفاضة املهمشني
والفقراء إىل التظاهرة التي تعرف حضورا مهام للنساء واألطفال كإشارات دميغرافية
عىل طابعها السلمي 40الذي يتم تعضيده بإرصار الكثري من املحتجني عىل حمل األعالم
الوطنية وصور امللك محمد السادس ،يف مامرسة لنوع من املراقبة الذاتية.41
د -اتساع مجال ومضمون االحتجاج :
كان املجال يف السابق قرويا بامتياز ،ويرسم بأمانة العالقة التي كانت قامئة بني
املخزن والقبيلة يف زمن السيبة.لكن رسعان ما تحول هذا الفضاء إىل املدينة يف أوج
تصدي الحركة الوطنية للتغلغل األجنبي ،وتعزز ألسباب متعددة يف زمن االستقالل.
غري أن التحوالت االجتامعية والتوافقات السياسية بني القرص واملعارضة التي شهدها
 .36حوار لطيفة بوسعدن مع الباحث عبد الرحامن رشيق ،مرجع سابق ،ص.33 :
 .37نور الدين الزاهي« ،املغاربة واالحتجاج» ،مجلة وجهة نظر ،العدد  ،20-19ربيع وصيف  ،2003ص.12:
 .38عبد الرحيم العطري« ،الحركات االحتجاجية باملغرب–مؤرشات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي»،
مرجع سابق ،ص.138 :
 .39املجلس االستشاري لحقوق اإلنساين سابقا (املجلس الوطني لحقوق اإلنساين حاليا)« ،التقرير السنوي
حالة حقوق اإلنسان وحصيلة عمل املجلس لسنة  ،»2008ص.20 :
 .40محمد كولفرين ،مرجع سابق ،ص.90 :
 .41عبد الرحيم املنار السليمي« ،السلوك االحتجاجي واملوت التواصيل يف الفضاء السيايس املغريب» ،مجلة
وجهة نظر ،العدد  ،20-19ربيع وصيف  ،2003ص.13 :

133

املغرب بعد التسعينات ،جعلت االحتجاج ميتد شيئا فشيئا إىل املدن الصغرى ،ثم
إىل البوادي التي وصل إليها السخط والتذمر االحتجاجي.وهو االمتداد الذي صار
ملحوظا بقوة يف مختلف تفاصيل املشهد املجتمعي ،وحتى يف تلك املجاالت التي
كانت ممنوعة من ترصيف فعلها الرافض للوضع القائم ،إذ اعتاد السكان يف املغرب
العميق هذا الطقس اليومي للتعبري عن حالة التهميش الرتايب ،كام دخلت فئات
جديدة إىل النسق االحتجاجي كضباط البحرية والقضاة وأمئة املساجد والجنود… إلخ.
وبالرغم من اختالفها الظاهر ،فإن أحداث االحتجاج مبختلف مناطق املغرب الحرضية
والقروية ،القريبة من املركز أو البعيدة عنها بعرشات أو مئات الكيلومرتات ،تعكس
نفس الواقع.
وبالعودة إىل التطور التاريخي لالحتجاج باملغرب ،منذ االستقالل إىل ما قبل ميالد
حركة  20فرباير ،نجد أن موضوعات االحتجاجات االجتامعية تتوزع عموما بني املحاور
اآلتية :الشغل والسكن ،والتهميش (الطرق ،الصحة ،التعليم ،املاء الصالح للرشب،
الكهرباء) ،التضامن ،انعدام األمن .42واألكيد أن سنة  ،2011وهي السنة املضطربة عىل
نحو خاص ،عرفت رفع شعارات تطالب بالقيام بإصالحات سياسية كمطلب أسايس
الستكامل مسار البناء الدميقراطي وإعالن الرغبة الحقيقية يف التغيري مبختلف أبعادها
االجتامعية واالقتصادية والسياسية.
بالرغم من مظاهر التحول ،فاملغرب من الدول التي مل تحدث قطيعة مع املايض،
وما زال يتامزج فيها املايض بالحارض .43يعـد االحتـجاج مـامرسة تعيد إنتاج نفسها
باستمرار ،رغـم مظاهر التحديث التي طالت أشكـاله وموضـوعاته ،كخطاب وكفعل
يتكـرر يف الـزمان واملكان بسبب وجـود خلل وعائق أو اختــالالت وأعطاب ينبغي
تجاوزها والبحـث عــن السبل الكفيلة بحلها وإصالحها والحــد منها أو التخفيف من
آثارها .ارتبط ما هو ثابت يف االحتجاج املغريب بتحول حالة األزمة إىل حالة قصوى،44
جعلت املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يالحظ ،يف إحدى تقاريره بأن الحركات
االحتجاجية التي تشهدها مدن وقرى املغرب ،تعود باألساس إىل املطالب االجتامعية
 .42عبد الرحامن رشيق« ،الحركات االحتجاجية يف املغرب من التمرد إىل التظاهر» ،مرجع سابق ،ص.64 :
 .43انظر مثال ما كتبه أحد الباحثني عن مدى انعكاس الوضع الدستوري للدولة املغربية لتاريخ طويل ،يجمع
بني األخذ من النموذج الغريب الحديث ،وتشبث النظام املغريب مبا كرسته املامرسة السياسية ببالدنا طوال
حقب متفاوتة يف التاريخ من أعراف وتقاليد ومسالك اكتسبت قيمة دستورية عرب الزمن ،وأيضا بنامذج
سياسية عملية أقرتها أنظمة الحكم يف التاريخ اإلسالمي .عبد العيل حامي الدين« ،الدستور املغريب ورهان
موازين القوى ،امللكية ،األحزاب ،اإلسالميون» ،دفاتر وجهة نظر ،العدد  ،7الطبعة األوىل ،2005 ،ص.ص:
 10وما بعدها.
 .44املصطفى بوعزيز« ،الحركات االجتامعية ومعيقات الدمقرطة يف املغرب» ،مرجع سابق.
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واالقتصادية ،وأحيانا اإلدارية ،45التي تعكس هشاشة وضع الساكنة والتحديات التي
تحول دون العيش الكريم ،بحكم عدة عوامل :منها ما هو خارجي يتعلق بتبعية
سياسة الدولة ذات البعد االجتامعي واالقتصادي إىل تقلبات السوق الطاقية العاملية،
وتوصيات املؤسسات املالية ،وما هو داخيل وخاصة ما سبق أن عرفه املغرب من
جفاف ،وما تبعه من ارتفاع يف أسعار عدد من املواد االستهالكية يف إطار تحرير
السوق ،وإعامل قانون حرية األسعار واملنافسة .46وبالرجوع أيضا إىل خطب امللك
محمد السادس ،نجد أن خــطاب اإلصــــالح الذي ينشــده يلتمس الواقعية مع
املعضالت االجتامعية التي تعرتض املرشوع التنموي ببالدنا ،و يعرتف بأن الحرب التي
يشنها هي حرب عىل الفقر.47
الفشل يف تدبري األزمة االجتامعية يبقي الخط مفتوحا عىل التوتر بني الساكنة
والدولة ،كمؤرش سلبي عىل استمرار تعارض مصالح الفاعلني فيه داخل النسق ،ويف
الوقت نفسه كعالمة إيجابية تعمل عىل تطوير عنارصه وإعادة إنتاج آليات التأقلم
الدائم مع ديناميته .وبالتايل ،يبقى االحتجاج كنزاع أو رصاع اجتامعي 48سلوكا ثابتا
يسعى من خاللها املحتجون عىل الدوام إىل فرض تنازالت عىل السلطة القامئة،49
خاصة عىل املستوى االقتصادي االجتامعي الذي أضحى املحرك األسايس لهذا الرصاع.50
والعنرص اآلخر الذي يشهد عىل طابع الثبات ،فيتجىل يف فشل الحركات االحتجاجية
يف تجاوز حالة التشتت التي ترافقها ،سواء تحقق املطلوب أو ظل معلّقا دون إجابات،
األمر الذي جعل مهمة االنتقال إىل حركات اجتامعية مستمرة يف الزمان واملكان أمرا
يصعب تحقيقه،إما بسبب قمعها من طرف رجال األمن أو الدرك أو قوات التدخل
الرسيع ،أو احتوائها بشكل تكتييك يتمثل يف تبني مسلك التفاوض والحوار واالستجابة
الجزئية لبعض املطالب ،وترك الباب مفتوحا أمام كل االحتامالت المتصاص الغضب
وزرع األمل يف نفوس املحتجني.
تبقى هذه مالحظات أولية حول أهم أشكال وخصائص ومطالب الحركات
 .45املجلس االستشاري لحقوق اإلنساين سابقا (املجلس الوطني لحقوق اإلنساين حاليا)« ،التقرير السنوي
حالة حقوق اإلنسان وحصيلة عمل املجلس لسنة  ،»2008ص.23 :
 .46نفس املرجع السابق.
 .47خريالله خريالله« ،املغرب فيعهد محمدالسادس -ماذا تغري؟» ،الطبعة األوىل ،دار الساقي ،بريوت،2007 ،
ص.7 :
.Yves Michaud, «Violence et Politique », édit.Gallimard, Paris, 1978,p :80 .48
 .49عبد الرحيم العطري ،مرجع سابق ،ص.136 :
 .50عبد الرحيم املنار السليمي ،مرجع سابق ،ص.17 :
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االحتجاجية باملغرب يف ظل سياق محيل وإقليمي شديد التحول ،سمح بانفراد كل
جيل احتجاجي مبالمح وتعبريات متيزه ،دون إغفال مراعاة التداخل و التالقح بني
األجيال .ولهذه املساهمة أن تتساءل عن نفسها فيام إذا نجحت يف إبراز التحوالت
التي خضعت لها الحركات االحتجاجية من حيث التفكري فيها وترصيف انشغاالتها يف
ظل استمرار أزمة اجتامعية تظل منفتحة عىل كل االحتامالت يف الحارض واملستقبل.
لقد أصبح االحتجاج يشكل سلطة لها القدرة عىل الضغط واملساءلة.إنها مساءلة
متعددة يف مظاهرها ،ولكنها موحدة من حيث موضوعها ،وهو االحتجاج عىل كافة
أشكال اإلقصاء االجتامعي التي مل تفلح السياسات التي تتبعها الحكومة والجامعات
املحلية يف القضاء عليها رغم املجهودات املبذولة.فمن البديهي أن يحتج من يفتقر إىل
وسائل اإلكراه واإلنتاج ،ويحس أنه يعيش عىل الهامش.يف املغـرب ،وبعـد ميض أكرث
من نصف قرن عىل استقالله،فإن مناذج التنمية املتبعة عجزت عن االستجابة الجيدة
والدامئة لحاجات السكان املعيشية .مل نصادف خروج حركة جامعية غاضبة تطالب
الدولة أو جهة أو جهات معينة بالتقليص من امتيازاتها وأنها تتنازل أو ستتنازل عنها
لصالح فئة أو فئات معينة ،وإمنا ارتبط اتخاذ قرار االحتجاج دوما باملطالبة بقسط من
االمتياز وأحيانا ضامن الحد األدىن من الحقوق األساسية التي ال ترتبط أساسا مبا هو
خبزي مادي فقط ،بل مبا هو حقوقي قيمي .و لرمبا قد ال يجدي االكتفاء بالتنفيس
دامئا يف نزع شوكة الحراك االحتجاجي باملغرب ،بل لعله املضاد الحيوي الذي ينجح
يف التخفيف من اآلالم مؤقتا ،لكنه ال يزيد الجسم إال ضعفا ومسببات الداء مناعة.
وال غرابة أن تتدرج «الال» املغربية التي يعرب عنها االحتجاج ،من التعبري عن الخصاص
االجتامعي إىل اإلصالح السيايس والدستوري الذي جعلته حركة  20فرباير عىل رأس
مطالبها ،ليتبني لنا عمق دالالت ما عناه إبراهيم بوطالب بشخصية الشعب الذي
يطلق عليه أيضا اسم الجامهري ،حيث اعتربها»شخصية خفيفة يف اللسان ثقيلة يف
امليزان ،مبهمة الحد ،خطرية الشأن ،يستحيل أن تجتمع صفوفها يف لحظة واحدة ويف
مكان واحد ،لكن يكفي أن يندفع من سيلها بعض الجداول أو تتفق عىل كلمة سواء
ليقيض الله أمرا كان مفعوال».
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املحور الخامس

محددات االحتجاج السيايس لدى حركة  20فرباير باملغرب:
دراسة سوسيولوجية
محمد بوعزي

 ملخص  :تهدف هذه الورقة إىل إبراز أشكال االحتجاج السيايس يف الفضاءالعمومي املغريب  -منوذج حركة  20فرباير  -والتي تتوزع عىل النحو التايل:
االحتجاج السيايس التعاقدي ،واالحتجاج السيايس املتسم بالخطورة واالحتجاج
السيايس املحيل .وقد تم اعتامد سوسيولوجيا الفعل قصد فهم تأثري الثقايف والديني
واالجتامعي واألخالقي عىل النزوع نحو الحراك السيايس.
 الكلامت املفاتيح للدراسة  :االحتجاج السيايس  -التدين  -الهوية الثقافية -الحجاج األخالقي  -االستدالل السيايس  -املعاناة االجتامعية  -القيم.

تقديم :
عرف املجتمع املغريب يف بداية سنة  2011موجة من االحتجاجات السياسية،
همت  54مدينة ،اليشء الذي أدى إىل بروز حركة  20فرباير .وقد كان لهذا الحراك
السيايس تأثريات عىل املشهد السيايس باملغرب أفضت إىل تعديل الدستور و إقرار
األمازيغية لغة رسمية و صعود اإلسالميني إىل مركز القرار السيايس يف شخص حزب
العدالة و التنمية .بيد أن السؤال الذي مل يطرح هو :ملاذا مل ينتقل هذا االحتجاج
السيايس يف الفضاء العمومي إىل تواصل سيايس مبني عىل أخالقيات املناقشة ؟ وما
القيم الكامنة يف عمق املجتمع -الثورة الهادئة والخفية  -التي وجهت سلوكات
وترصفات نشطاء حركة  20فرباير؟
منهجية الدراسة :
لإلجابة عن هذا السؤال كان لزاما علينا اعتامد منهجية متعددة التخصصات:
سوسيولوجية ،و فلسفية ،و سيميائية و سيكولوجية .و يرجع هذا التنوع يف الحقول
املعرفية إىل كون الفاعل السيايس ،يف الفضاء العمومي ،ال تحركه فقط نوازع عقالنية
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بل تحركه أيضا معاناة وأهواء .و تتجىل هذه املسألة يف كون األفراد يحيلون عىل
معتقداتهم و مامرساتهم الدينية ،و نظام قيمهم ،و توجهاتهم اإليديولوجية ،و كذلك
مرجعياتهم الهوياتية و الثقافية واإلثنية عندما يترصفون يف الفضاء العمومي.
وبناء عىل ما تقدم ،تم اللجوء إىل سوسيولوجيا الفعل ( هابرماس ،إنغلهارت،
راولز )...،قصد إبراز املنظور الجديد للسياسة الذي ينبني عىل املشاركة و الرشعية .و
تكمن قيمة هذا التحليل باعتباره يسعى إىل ملء الثغرات التي تركها املنهج القانوين و
التكنوقراطي الذي يختزل السياسة يف مسألة التمثيلية و املرشوعية .عالوة عىل ذلك،
يسمح املنهج السوسيولوجي الحديث بتناول السياسة انطالقا من األسفل  -املواطن
البسيط و املهمش  -و ليس فقط من األعىل -الدولة -ألن الدولة أصبحت فاعال من
بني فاعلني متعددين .فهل حملت حركة  20فرباير بوادر فعل سيايس مغاير يحتم
عىل الباحثني يف سوسيولوجيا السياسة إعادة النظر يف الجهاز املفاهيمي ويف منهجية
البحث؟ لعل الجواب متليه الغاية املنهجية التي يتوخى هذا املقال الوصول إليها.
النموذج النظري للتحليل :
إن الرجات املنهجية التي مست الحقول املعرفية –براديغامت -متيل علينا تبني
منوذج نظري للتحليل يتالءم وروح العرص ،أي يحقق رشطا ابستمولوجيا ال محيد عنه،
أال وهو رضورة االنتامء إىل الجامعة العلمية .و بتعبري مغاير ،ال مناص من استيعاب
النامذج النظرية املعارصة يف شتى املجاالت وكذا إدراك الوعي باإلنزياحات املعنوية
والداللية التي تحصل من مفهوم إىل آخر .إن التفاعل الحاصل اليوم بني الكوين
(العوملة) واملحيل (الخصوصية املغربية) يضفي مسؤولية علمية عىل الباحث يف ثنايا
التحوالت املجتمعية .إذ ال ميكن فهم هذه التحوالت االجتامعية والثقافية والسياسية
من دون فهم للقيم التي تتأسس عليها .ويلخص الجدول التايل هذه التحوالت التي
مست جميع املجاالت وكذا املفاهيم التي تواكب محاولة تفسريها وفهمها:
املجال

املنظور التقني(التعليامت) املنظور األخالقي(التعاليم)

الديني*التدين

اإلنغالق*متشدد

املشرتك*روحي

الفلسفــي

العقالنية( األداتية)

املعقولية

األخــالق

تخليق الحياة العامة

بناء األخالق
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االجتامعي

الفعالية واملردودية*تدبري املوارد البرشية
العدالة التوزيعية* املساواة
ثقافة أحادية معوملة
**قيم «نكران الذات»

االكتفاء و املالمئة*برش لتدبري املوارد
العدالة االجتامعية*اإلنصاف
تعدد ثقايف محيل
**قيم «االعتزاز بالذات»

البيئـــي

حامية البيئة

االيكولوجية الحرضية

اإلعالمي  -الفني  -الريايض

التصادم واإلقصاء

التعايش و االعرتاف

السياســي

*الرتاتبية
**الرشعية
***التمثيلية

*الفضاء العمومي
** املرشوعية
*** املشاركة

الرتبـــوي

تكافؤ الفرص

تكافؤ املكتسبات

االقتصادي

الثقافــي

اإلشكالية والفرضيات :
يتضح من خالل الرهانات السالفة الذكر أن إشكالية البحث تروم تناول السيايس
انطالقا من زاوية إبستمولوجية حديثة تأخذ يف الحسبان أهمية الحفاظ عىل املجتمع
والعودة إىل الرمزي .من هنا ،يكتيس البحث صيغة متعددة يتداخل فيها الديني
واالجتامعي والثقايف واألخالقي بغرض تحليل سلوكات الفاعلني السياسيني يف الفضاء
العمومي.
انطالقا مام سبق ميكن صياغة اشكالية الدراسة يف التساؤالت املوالية  :أي شكل
من أمناط التدين يؤثر يف شكل الفعل السيايس ؟ ما تأثري الهوية الثقافية و اإلثنية يف
تعزيز النزوع نحو الفعل السيايس أو اإلحجام عنه ؟ ما الذي يجعل السوسيولوجيا
الحديثة تنطلق من املعاناة االجتامعية و تأخذ يف عني االعتبار األهواء (الغضب،
والتظاهر  ،)..و أي أثر لذلك عىل الفعل السيايس يف الفضاء العمومي ؟ هل لدرجة
النمو األخالقي أثر عىل السلوكات املؤثرة يف الفعل السيايس ؟
ولإلجابة عن األسئلة السابقة اقرتحت الدراسة الفرضيات التالية:
* يتغري االحتجاج السيايس حسب املعتقدات و املامرسات الدينية لدى نشطاء
حركة  20فرباير.
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* تخلق التوجهات الثقافية و األيديولوجية تباينات بني النشطاء عىل مستوى
الفعل السيايس.
* كلام كان مستوى كفاية االستدالل األخالقي و السيايس متدنيا كلام كانت درجة
التوجه نحو الحراك السيايس ضعيفة أيضا لدى النشطاء.
* تتغري درجة التوجه نحو االحتجاج السيايس حسب درجة املعاناة لدى النشطاء.
أدوات القياس :
لقد تنوعت سالليم القياس نظرا لتعدد املتغريات (التدين ،الهوية الثقافية،
االستدالل األخالقي و الحجاج السيايس واملعاناة االجتامعية) .و يبني الجدول الالحق
هذه املتغريات و أدوات قياسها:
أدوات القياس

املتغريات
* كفاية االستدالل األخالقي
• الطابع املعريف
• الطابع العاطفي
* كفاية االستدالل السيايس
• الطابع املعريف
• الطابع العاطفي
* نسق القيم
• القيم الغائية
• القيم املعيارية

مقياس االستدالل األخالقي (جورج ليند)
مقياس االستدالل السيايس (نيل فرغسون)
مقياس القيم (ميلتون روكيش)

* التوجه نحو ااالحتجاج السيايس

مقياس التوجه نحو االحتجاج السيايس
(ألكسندرا كورنينغ و دانييل ميريز)

* التدين العام

مقياس التدين (كريي كراس بارسونز)

* الدوافع الدينية
• الداخلية
• الخارجية

مقياس الحياة الدينية (باتسون و
سكويرنايد)

• انفتاح الفكر الديني

* التدين اإلسالمي

مقياس التدين اإلسالمي (ف.إدريس و
كروس س.أ و حمزة)

* الهوية اإلثنية و الثقافية

مقياس الهوية اإلثنية (ج.فني)
• املشاركة يف الحركة

• املوقف من الدميوقراطية
االحتجاجية
• الوضع االعتباري السوسيوقتصادي • الحرمان
النسب(الالمعيارية)
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مرصد القيم العاملي (World Value
)Survey

مميزات مجتمع الدراسة :
اعتمد البحث دراسة سوسيولوجية بناء عىل استامرة .هذا البحث امليداين أنجز
يف الفرتة الزمنية ما بني شهر ماي  2012وشهر يناير  2013وهمت عدة مدن  :مكناس
والراشدية والرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وميسور وطنجة وأكادير ووجدة.
وقد شملت مجموعة البحث (العينة)  500فرد موزعة عىل الشكل التايل:
الجنس
التكرارات

النسبة املئوية

اإلنـــاث

164

32,8%

الذكـــور

336

67,2%

املجموع

500

100,0%

توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئات العمرية :
يتضح من خالل املبيان أن أغلب املبحوثني  ، % 70 ،تقل أعامرهم عن  41سنة.

توزيع مجتمع الدراسة حسب املستوى الدرايس :
يبني الرسم أن الفئة املبحوثة تتميز مبستوى درايس من التعليم العايل.
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نسبة األشخاص الذين يعرفون أنفسهم متدينني 63,29% :

نسبة األشخاص الذين يعرفون أنفسهم علامنيني 27,13% :
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نسبة األشخاص الذين يعرفون أنفسهم عربا 78,90% :

نسبة األشخاص الذين يعرفون أنفسهم أمازيغا 39,52% :

خطة تحليل املعطيات :
ألجل تحليل املعطيات قمنا بالخطوات التالية:
* تم اختبار صالحية املقاييس املعتمدة باعتامد اختبار ألفا كرونباخ؛
* تحديد أمناط االحتجاج السيايس وأمناط التدين السائدة يف أوساط النشطاء؛
* تحديد العوامل املفرسة لهذه األمناط؛
* تحليل االنحدار »خطوة خطوة « pas à pasالذي مكننا من اختيار املتغريات
املستقلة واملتغري التابع.
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نتائج البحث :
سنعرض هنا ألهم النتائج املتوصل إليها،
 -)1خصائص الشخص املتدين :
لتحديد خصائص الشخص املتدين قمنا باعتامد اختبار «كاي تربيع  »X2قصد
معرفة املؤرشات التي ترتبط بالفرد الذي يعرف نفسه عىل أنه متدين و هذه هي
النتائج:
مستوى الداللة اإلحصائية

الخصائص /املميزات
السن أكرب من  41سنة
يعرف نفسه عربيا
التوجه األيديولوجي املحافظ
يعرف نفسه أنه غري علامين
متزوج
أنثى
ذو عمل قار
الوضع االعتباري السوسيو-اقتصادي متوسط فأكرث

X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.001
X2= P<0.01
X2= P<0.01
X2= P<0.02

نالحظ من خالل الجدول أن الشخص املتدين تحدده املميزات التالية  :عمره
يفوق  41سنة،و له توجه عرويب ،و هو محافظ ،و ليس علامنيا ،ومتزوج ،وأنثى ،و ذو
عمل قار ،وله وضع اقتصادي واجتامعي متوسط وأكرث.
يتضح من خالل هذه النتائج أن جيل نهاية السبعينيات الذي نشأ يف سياق تحول
تربوي وثقايف أقبلت عليه الدولة املغربية آنذاك بفتح املجال ملرجعية إسالمية رشقية
و عروبية  -تناقض املذهب املاليك يف كثري من القضايا  -لهو جيل مرتبط بالتقليدانية
وجد محافظ أرسيا .لقد متيزت هذه الفرتة بارتباط مع املد القومي وصعود اإلسالم
السيايس من جهة وتراجع املد املاركيس من جهة أخرى .هذه التحوالت القيمية مست
األرسة املغربية خاصة الطبقة املتوسطة والغنية التي جمعت بني الرثوة واالغتناء وبني
العودة اىل مذاهب دينية غريبة عن التاريخ الديني للمجتمع املغريب ساهمت تقنيات
االتصال الحديثة يف انتشارها.
ميكن القول أن هذا التوجه يعكس التيار املناهض للتغيري يف إطار حركة  20فرباير
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كام حصل مع انسحاب جامعة العدل واإلحسان .بناء عىل ما سلف ،أال يفرس هذا ما
نالحظه اليوم من محاوالت االعتداء عىل تحرر املرأة املغربية الصغرية نسبيا يف السن
يف الفضاء العمومي رغبة يف استمرار دور املرأة يف مقاومة التحديث.
إن الخطاب الدائر حاليا حول « التقليدانيني » يف مقابل « الحداثيني » لهو نتيجة
ملا كانت تحتويه حركة  20فرباير من مكونات .وميكن تبني هذا األمر من خالل التعرف
عىل مميزات األفراد الذين يعرفون أنفسهم عىل أنهم غري متدينني.
 -)2خصائص الشخص غري املتدين :
لتحديد خصائص الشخص غري املتدين قمنا باعتامد اختبار «كاي تربيع  »X2قصد
معرفة املؤرشات التي ترتبط بالفرد الذي يعرف نفسه عىل أنه غري متدين و هذه هي
النتائج:
مستوى الداللة اإلحصائية

الخصائص /املميزات
التوجه اإليديولوجي الليربايل
يعرف نفسه عىل أنه علامين
السن أقل من 41سنة
يعرف نفسه بأنه غري عريب
من دون عمل قار
عازب
ذكر
الوضع االعتباري السوسيو-اقتصادي ضعيف

X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.0001
X2= P<0.001
X2= P<0.001
X2= P<0.01
X2= P<0.02

نالحظ من خالل املعطيات أعاله أن مميزات الشخص غري املتدين تتمثل يف
كونه ذو توجه إيديولوجي ليربايل/حدايث ،ويعرف نفسه عىل أنه علامين ،وسنه أقل من
 41سنة ،ويعرف نفسه بكونه غري عريب ،كام أنه ال يتوفر عىل عمل قار ،وهو عازب،
وجنسه ذكر ،ووضعه االعتباري السوسيو-اقتصادي ضعيف.
نستخلص من النتائج أعاله أن الفئة التي ال تحدد هويتها مبا هو ديني تنتمي
إىل الفئة الصغرية السن (أقل من 41سنة) .إنه جيل األلفية الثالثة الذي عايش فرتة
التطورات التكنولوجية الدقيقة و الذي غري وجه الفعل السيايس عن طريق مواقع
التواصل االجتامعي؛ حيث أصبح العامل اإلفرتايض بالنسبة له «عاملا واقعيا» .فبعد أن
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انهار الرمزي (أفول اإليديولوجيات) و أصبح البحث عن املعنى قلقا وجوديا حاول هذا
الجيل البحث عن هوية جديدة تنترص للمشرتك (الكوين) ،و تقبل باالختالف ،وتبتعد
عن اإليديولوجيات التي انتهت صالحيتها واستنفدت مدلوالتها (منوذج خطاب القومية
العربية وخطاب الحركة الوطنية) .إن قلق هذه الفئة ينبع من كونها تعاين اجتامعيا و
ممزقة عاطفيا و مازالت بحاجة إىل ولوج العنرص النسوي للفضاء العمومي.
 -)3أثر أمناط التدين عىل أنواع االحتجاج السيايس :
رأينا سابقا أن الهوية الدينية ترتبط بها مميزات تنحو نحو التقليدانية ؛ غري أن
طبيعة التدين تؤثر عىل منط االحتجاج السيايس .تنبهنا هذه الفكرة إىل رضورة الحذر
يف تناول االتجاهات اإليديولوجية السائدة يف املجتمع .إن الثنائية :حداثيني يف مقابل
تقليدانيني املروج لها إعالميا ،ورغم ما تكتسيه من طابع واقعي ،ال ينبغي أن تدفعنا
إىل الترسع يف الدعوة إىل إقصاء الديني من الفضاء العمومي .و قصد التأكد من هذه
الفكرة قمنا بتحليل االنحدار «خطوة خطوة» لغرض معرفة أثر أمناط التدين عىل
أنواع االحتجاج السيايس .وكانت النتائج كالتايل:
نوع االحتجاج
منط التدين
التدين الروحي
(معامل ألفا=)0،85
التدين املتشدد
(معامل ألفا=)0،97

االحتجاج السيايس
التعاقدي
(معامل ألفا=)0،96

االحتجاج السيايس املتسم
بالخطورة
(معامل ألفا=)0،88

Bêta = P<0,0001

Bêta = P<0,0001

تم استبعاد املتغري

تم استبعاد املتغري

االحتجاج السيايس املحيل
(معامل ألفا=)0،84
مل يتم أخذ أي متغري يف
املعادلة
مل يتم أخذ أي متغري يف
املعادلة

تبني النتائج أن منط التدين يؤثر عىل نوع االحتجاج ،حيث يؤدي التدين
األنرثبولوجي  -الروحي  -إىل ارتفاع االتجاه نحو االحتجاج السيايس التعاقدي وكذلك
االحتجاج املتسم بالخطورة باعتبار داللة  .Bêtaيف املقابل ،يظهر أن التدين املتشدد
ال يؤدي إىل بروز فضاء عمومي يقبل باالختالف والتعدد والتواصل ألنه غري مستعد
للتنازل قيد أمنلة عن فكره األحادي املنغلق الذي ال حقيقة بعده .وما يثري االنتباه هنا،
أن منط التدين كيفام كان نوعه ال يؤثر يف االتجاه نحو الفعل السيايس املحيل.
اعتامدا عىل النتائج السالفة ،يتأكد أن التدين الروحي له دوره يف الفضاء
العمومي ،وبالتايل ينبغي عدم إقصائه .كذلك ،نرى أن خدمة املحيل تستلزم استحضار
متغريات غري دينية تتامىش و خصوصيات املجال الجغرايف و الثقايف .هكذا إذن ،نجد
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أن املتغريات املحددة لالحتجاج السيايس ال تنحرص يف املكون الديني فقط وهذا ما
سنتعرف عليه يف الفقرة املوالية.
 -)3املتغريات املفرسة لالحتجاج السيايس املحيل :
قمنا بتحليل االنحدار «خطوة خطوة» بهدف معرفة املتغريات املفرسة لالحتجاج
السيايس املحيل ،و قد جاءت النتائج كاآليت:
Bêta

مستوى الداللة

املتغري
الجنس

0,156

P<0,004

الكونية(قيمة)

-0,147

P<0,004

املستوى الدرايس

0,126

P<0,016

النزوع نحو التفوق (قيمة)

0,112

P<0,035

السن ()-41

-0,108

P<0,041

هكذا يتبني أن املتغريات املفرسة للفعل السيايس املحيل ،باعتبار داللة ،Bêta
تتحدد يف الجنس(ذكر) و انخفاض االتجاه نحو القيم الكونية وارتفاع املستوى
التعليمي وتزايد النزوع نحو التفوق وصغر السن(أقل من  41سنة).
يظهر من النتائج أعاله أن املحيل يتفاعل فيه الثقايف (املستوى الدرايس للنخبة
املحلية) والدميوغرايف (الجنس والعمر) و القيمي (الكونية والرغبة يف إثبات الذات).
إن الثقايف له دور حاسم يف التنمية املحلية تؤكده املعطيات امليدانية من خالل
املشاريع املحلية (السياحة البيئية) والحركة األمازيغية التي قادتها نخب محلية ذات
مستوى درايس جيد؛ إذ بفضلها انتقلت الحركة األمازيغية من حركة محلية إىل حركة
سياسية .و يستشف من هذا أن االهتامم بالتعليم يف املدن و العامل القروي – وكذا
األحياء الفقرية باملدن -ليعد اللبنة األساس لتحقيق التنمية اإلنسانية .كام أن عاميل
الجنس (الذكورة) وصغر السن يساهامن يف ارتفاع النزوع نحو الفعل السيايس املحيل.
وهذا ما يفرس فشل حركة  20فرباير يف التعامل مع املرأة كخطاب حول الدميقراطية،
بل اعتربتها قضية خاصة اليشء الذي يبني أنها مل تستطع بلورة مطالب املرأة داخل
منظور جديد للدميقراطية مبني عىل االستدالل السيايس والحجاج األخالقي ضمن
الفضاء العمومي .وبعبارة أخرى ،فإن الفاعل السيايس عامة ،و النسوي خاصة ،يف
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حاجة ماسة إىل استقالل اإلرادة وتطوير الكفاية السياسية .ويف ما يتعلق بقيم تحقيق
التفوق والقيم الكونية ،فإننا نسجل ارتفاع األوىل مام يدل عىل أن املجتمع املغريب
يسري يف اتجاه ترك قيم نكران الذات واإلقبال عىل قيم االعتزاز بالذات .باملقابل نسجل
انخفاضا يف القيم الكونية ،مام يدل عىل أن التغيري مل يحدث بعد عىل املستوى القيمي.
إن التناقض الحاصل لدى نشطاء حركة  20فرباير بني قيم الرغبة يف التفوق املرتفعة
و القيم الكونية الضعيفة يفرس عدم وصول الحركة إىل إحداث التغيري عىل مستوى
النظام االجتامعي .إن الفعل السيايس املحيل يستلزم أفرادا ال تحركهم رغبتهم يف
التفوق فقط ؛ بل يتسمون بنزوع قوي نحو القيم الكونية قصد بناء فضاء عمومي
يترصف فيه كل فرد وفق «مبدأ املاكسمني»  .فام العوامل املفرسة لالحتجاج السيايس
العام؟
 -)5املتغريات املفرسة لالحتجاج السيايس العام :
قمنا بتحليل االنحدار «خطوة خطوة» بهدف معرفة املتغريات املفرسة لالحتجاج
السيايس العام ،و قد كانت النتائج كاآليت:
داللة Bêta

املتغريات
الجنس (ذكر)

P<0,0001

التوجه اإليديولوجي (ليبريايل)

P<0,003

الحرمان النسبي (النزوع نحو الغياب)

P<0,001

ال يعرف نفسه عىل أنه عريب

P<0,014

انخفاض القيم الكونية

P<0,005

ارتفاع الرغبة يف التفوق (قيمة)

P<0,027

ارتفاع الرغبة يف اإلثارة (قيمة)

P<0,030

انطالقا من النتائج أعاله يتبني أن املتغريات التي تدفع نشطاء حركة  20فرباير
إىل اإلنخراط يف الفعل االحتجاجي عموما ،باعتبار داللة  ،Bêtaتتكون من الدميوغرايف
(الجنس الذكوري) ،و النفيس (غياب الحرمان النسبي) ،و الهويايت (ال يعرف نفسه
عربيا) ،و القيمي (نقص يف القيم الكونية و نزوع نحو قيم إثبات الذات).
هكذا يتأكد مرة أخرى ما أرشنا إليه أعاله؛ أن الفضاء العمومي املغريب مازال
يقوده العنرص الذكوري مام يستدعي رضورة رفع كفاية املرأة ألجل أن تكون فاعلة
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سياسيا .إضافة إىل هذا ،تعد املعاناة االجتامعية ،يف بعدها النفيس ،حاجزا أمام
بناء فضاء عمومي عامده التواصل .فكام تبني النتائج ،فإن هذا النزوع نحو الفعل
السيايس يرتفع كلام انخفض اإلحساس بالحرمان .عالوة عىل ذلك،فإن املغرب يحاول
دخول عرص االهتامم باملحيل -تطبيق الجهوية املوسعة -قصد الوصول إىل الكوين.
إن األيديولوجيات املستوردة -القومية واإلسالموية (منوذج الوهابية) -تقتل الكفاءة
املعرفية للفاعل السيايس بحيث يغدو معه الفضاء العمومي مجرد مجال تتزاحم فيه
األجساد من دون أن يتحقق بينها أي تواصل .وبعبارة أخرى ،يصبح االحتجاج هدفا
يف حد ذاته بدل االنتقال إىل الحجاج السيايس .هكذا تغدوالحاجة ماسة للرفع من
القيم الكونية كأداة فعالة لتحقيق «الثورة الهادئة» (إنغلهارت) عن طريق التعليم
املنفتح عىل القيم الكونية واملبني عىل إدماج قيم املواطنة وروح التعاليم اإلسالمية يف
املدرسة املغربية ضمن مادة واحدة للرتبية األخالقية .كام يتحتم كذلك عىل الفاعلني
السياسيني (حكومة و مجتمع مدين) فتح املجال للنقاش العمومي يف كل املؤسسات
العمومية واملدنية.
أما بخصوص املتغري األخالقي ،فإن التحليل السوسيولوجي الذي اعتمدناه أظهر
ضعفا يف الكفاية األخالقية لدى الفئة املبحوثة .هذه النتيجة تؤكد ما أرشنا إليه سابقا
بأنه عىل الحكومة أن يتجاوز دورها إصدار التعليامت بتخليق الحياة العامة ،وإمنا
بتبني الرتبة والتأسيس لألخالق ،التعاليم ،عرب مدرسة ال تهدف فقط إىل التنشئة
االجتامعية ،بل تسعى جاهدة إىل التأكيد عىل أن اإلنسان أسمى قيمة ينبغي الحفاظ
عليها أوال ،ثم عىل كون املدرسة املشتل الخصب لغرس قيم التعايش والتفاهم.
مناقشة النتائج :
ال بد من اإلشارة أوال إىل محدودية البحث ،وأن مسألة التعميم مل تكن غايتنا
األوىل ،بقدر ما كان الهدف إثبات املؤرشات السوسيولوجية الدالة إحصائيا و التي
تنبهنا إىل األولويات التي ينبغي ألصحاب القرار السيايس التصدي لها.
لقد خلصت الدراسة إىل أهمية التفاعل بني متغري الفعل السيايس يف الفضاء
العمومي املغريب و بني متغريات التدين و الهوية الثقافية و الكفاية األخالقية و درجة
الحرمان (املعاناة االجتامعية والهشاشة واالقصاء).
إن التدين اليومي للمغاربة (التدين التاريخي  -األنرثبولوجي أو الروحي)
ميكن من بناء الفضاء العمومي نظرا لقابليته للتواصل و قدرته عىل قبول املشرتك
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اإلنساين عكس التدين املتطرف (الوهابية منوذجا) الذي يؤمن بأحادية الفكر و ال يقبل
باالختالف ويرفض مبدأ التعاقد.
كام تبني أن النشطاء األمازيغ سجلوا نزوعا نحو الفعل املحيل أكرب من النشطاء
اآلخرين.
وميكن القول ،أيضا ،أن اإلستثناء املغريب املرتبط مبا ذهب إليه أغلب املحللني
ملا سمي بالحراك السيايس -يف الرشق األوسط و شامل إفريقيا -مل يكن يعتمد تحليال
سوسيولوجيا ينفذ إىل عمق هذا النزوع لدى النشطاء املغاربة عامة الذين يضعون
الفعل السيايس التعاقدي (السلمي) يف األولوية ويِؤجلون اللجوء إىل الفعل السيايس
املتسم بالخطورة (العنف).
وتعد املعاناة االجتامعية عائقا أمام الفعل السيايس التعاقدي؛ إذ يتطلب األمر
إقرار عدالة اجتامعية مبنية عىل اإلنصاف.
خامتة :
ميكن إجامل أهم الخالصات التي أدى إليها التحليل السوسيولوجي لحركة 20
فرباير باملغرب كام ييل :
 )1إحداث رجات عىل عدة مستويات ،سياسية (تعديل الدستور و وصول حزب
إسالمي للحكومة) وثقافية (االعرتاف باألمازيغية لغة رسمية) وسيكولوجية (التحرر
من الخوف حيال كل ما ميت بصلة للسياسة).
 )2أفضت التحاليل والدراسات التى تناولت حركة  20فرباير إىل الحاجة لتجديد
وتطوير مناهج البحث والتحليل .فالتناول القانوين والحقوقي واإلداري للسياسة أثبت
عدم فعاليته مثلام سبقه لذلك التحليل اإلعالمي املترسع الذي يبني أحكامه عىل تواتر
األحداث .من هنا تربز الحاجة إىل السوسيولوجيا (سوسيولوجيا السياسة وسوسيولوجيا
األديان وسوسيولوجيا الثقافة وسوسيولوجيا املعاناة االجتامعية) قصد فهم التحوالت
القيمية يف املجتمع.
 )3أظهرت هذه الحركة االجتامعية أن فهم السيايس  le politiqueاليوم مل يعد
ينطلق من أعىل هرم السلطة (املؤسسة امللكية وما يحيط بها)  ،بل من األسفل أيضا،
املواطن (ة) البسيط(ة)  ،املقيص(ة) واملهمش(ة).
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 )4أبرزت هذه الدراسة السوسيولوجية أن التنمية اإلنسانية الحقيقية تقتيض
تدارك النقص املهول يف الفعل السيايس املحيل ،أي العودة إىل الواقع املغريب املتميز
بخصوصياته التاريخية والثقافية واإلثنية والسياسية والبيئية والجغرافية .وذلك
عىل مستوى املرجعية الدينية ،واستثامر التنوع الثقايف ،واستحضار البعد التاريخي
والجيوسرتاتجي للحضارة املغربية.
 )5إن التحدي الذي ينتظر املغرب هو بناء نخبة محلية تعوض فشل النخبة
السياسية الحالية واملتمثلة يف زعامات حزبية ترتكن إىل التشبث بقيم تقليدانية
عنوانها «نكران الذات»،أي إلغاء االختالف وإقصاء من مل يخضع لطقوس الوالء للزعيم.
من هنا جاءت الحركة االجتامعية بديال من دون الحاجة إىل زعامات.
 )6إن املجتمع املغريب متعدد ومتنوع ،إذ ال ميكن إطالق األحكام جزافا بأن الكل
يتبنى ايديولوجيا واحدة و وحيدة .و لن يتأىت ذلك طاملا أن هناك رغبة يف االحتجاج
من أجل تكريس منطق التصادم الذي يلغي أي منحى نحو بناء التعايش.
 )7إن تحقيق انتقال دميقراطي فعيل لن يكتب له النجاح ما مل تنتبه النخب
السياسية واإلدارية إىل رضورة بناء فضاء عمومي عامده الكفاية السياسية أي القدرة
عىل التفاوض و املناقشة و القبول باالحتكام إىل الحجة األفضل.
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املحور الخامس

عالقة املسؤولية االجتامعية للمقاوالت باحتجاج الساكنة املحلية:
حركة عىل درب  96االحتجاجية مبنطقة تنغري منوذجا
سيدي محمد الحسني

هذه الورقة عبارة عن ملخص دراسة ميدانية لصنف من أشكال االحتجاج التي
ظهرت يف الجنوب الرشقي املغريب ،وبالتحديد يف املجال الرتايب إلقليم «تنغري»،
إقليم ورزازات سابقا .يتعلق األمر بحركة عىل درب  96االحتجاجية التي ظهرت
عىل مستوى جامعة «اميرض» القروية املعروفة باحتضانها ألحد اكرب مناجم إنتاج
الفضة عىل الصعيد اإلفريقي .فالغرض من نرشها هو غرض علمي رصف ،كام
أن كاتبها يروم من وراء نرشها اغناء حقول البحث املرتبطة بالفعل االحتجاجي
وبسوسيولوجيا التنظيامت عموما ،من خالل االنفتاح عىل معطيات مستمدة من
امليدان يف مسعى خالص لتوخي الدقة واملوضوعية ودون الوقوع يف أي تاويل ذي
طبيعة أيديولوجية كيفام كان نوعها.
تاطري منهجي للدراسة :
يف مجال سوسيولوجيا التنظيامت ،املقاولة ليست مجرد تنظيم اقتصادي ينتج
سلعا وخدمات ،بل هي بنية اجتامعية ضمن نسيج مجتمعي يتشكل من أفراد تربطهم
روابط وعالقات وتنتظم فكرهم ثقافة وقيم ومعايري .لذلك فكل دراسة سوسيولوجية
للمقاولة (رشكة معادن اميرض هنا) البد أن تتوجه إىل املستويات الخمس اآلتية:
 )1قيم ومعايري اإلنسان أو املجتمع الذي يحتضن املقاولة.
 )2متثالت اإلنسان ،سواء كان هذا اإلنسان مستخدما يف الرشكة أو منتميا للمجتمع
املحيط باملقاولة ،تلك التمثالت البد وإنها تحمل معان وتعطي دالالت حول املقاولة
ونشاطها االنتاجي وطرق تدبريها للموارد البرشية والطبيعية وكذا العمل ،ومن تلك
التمثالت طبعا تتولد املواقف واألحكام والتي بدورها تؤطر السلوك.
 )3خريطة املواقع و األدوار سواء داخل الرشكة أو خارجها يف املجتمع؛ ألن كل
موقع يتيح قدر معني من السلطة.
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 )4املؤسسات والتنظيم االجتامعي .إن الواقع االجتامعي ووضعه تحكمه
مؤسسات وتتدخل فيه إما لتكريس وقائع الفعل أو الحد من آثاره .فاملقاولة مؤسسة
والقبيلة مؤسسة والجامعة املحلية واألرسة وغريها من املؤسسات التي تتدخل بشكل
أو بآخر يف الظاهرة املدروسة.
 )5العالقات االجتامعية والتفاعل (الرابط االجتامعي ،دوركهايم) الن املنجم
والعمل فيه مناسبة لتشكيل عالقات جد متشعبة بني العاملني فيه سواء كانوا ينتمون
إىل «الدواوير» املجاورة أو ال ينتمون ،أو بني غري العاملني فيه والعاملني (عالقات
التضامن أو الغل والحقد الطبقي كام تحدث عنه )Vincent de Gaulejac
اإلشكالية :
ما هي معامل و أبعاد السياسة االجتامعية لرشكة معادن «اميرض» ؟ و ما هو
موقع املسؤولية االجتامعية يف اإلسرتاتيجية االجتامعية للرشكة ؟ كيف يتمثل السكان
املحليون املنجم ورشكة معادن «اميرض» كتنظيم اقتصادي يتعايش مع تنظيامتهم
االجتامعية التقليدية ويزاول نشاطه اإلنتاجي فوق مجالهم الرتايب ؟ وما هي االنتظارات
من وراء مثل هذه التمثالت ؟ وما هي املجاالت التي تحقق الرضا واإلحباط لدى
الساكنة ؟ إىل إي مدى يصح الربط بني السلوك االحتجاجي للساكنة ( متمثال يف حركة
عىل درب  96االحتجاجية ) وبني املسؤولية االجتامعية للمقاولة ؟ هل هذا السلوك
راجع إىل عجز عىل مستوى السياسة االجتامعية للرشكة ؟ ما هي اإلجراءات املتخذة
من قبل الرشكة لتعزيز و دعم التنمية االجتامعية ؟ كيف ينظر السكان املحليون إىل
هذه اإلجراءات ؟ ما هي آفاق الحل املمكنة ؟
الفرضيات :
• كل مقاولة هي جزء من املحيط الذي تتواجد فيه .لذلك ففعلها ال ينحرص يف
إنتاج السلع والخدمات بل يتعدى ذلك إىل ما هو اجتامعي مثل التأثري يف القيم وصنع
معايري وتوليد وتعديل متثالت ومواقف ونسج عالقات اجتامعية أو باختصار هي جزء
من الواقع االجتامعي املحيل .وكل خلل يف أدائها لألدوار والوظائف يؤثر عىل هذا
الواقع ويولد التوتر.
• يتعايش يف هذا الواقع شكالن من التنظيامت ،تنظيم اقتصادي تقني يتمثل
يف املقاولة ،وتنظيم اجتامعي محيل موروث يتمثل يف القبيلة ،ومن الطبيعي أن يتولد
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عن هذا التعايش منطقان يف الفعل ،منطق عقالين قائم عىل القواعد الشكلية ويستند
إىل الدولة كمرجعية ،ومنطق تقليدي قائم عىل العرف الالشكيل ويستند إىل الهوية
القبلية كمرجعية.
• الحركة االحتجاجية لساكنة جامعة اميرض هي تعبري عن اختالف يف التمثالت
ناتج عن تفاوت هذين املنطقني ،زاد من تعقيده انعدام أو ضعف التواصل بني
الساكنة وبني املسؤولني حول املطالب املراد تحقيقها ،أو إىل ارتفاع سقف املطالب
بشكل يجعل الرشكة غري قادرة عىل االستجابة بشكل شامل أو لغياب وضوح يف الرؤية
لدى املحتجني حول مدى واقعية القضية واإلمكانيات املتاحة لحل املشكل وكذا انعدام
الرغبة يف التفاوض.
خصائص عينة الدراسة :
* عامل رشكة معادن «اميرض»
* ساكنة الجامعة القروية «الميرض»
* السلطات املحلية
* ساكنة الحي املنجمي
تقديم رشكة معادن اميرض :
رشكة معادن «إميرض» تابعة ملجموعة «مناجم» فرع «الرشكة الوطنية لالستثامر»
تحتل املرتبة األوىل إفريقيا و السابعة عىل املستوى العاملي و تنتج أزيد من
( )SNIو ّ
 243ط ّنا من الفضّ ة الخالصة ( )99.5%سنويّا.
 منجم اميرض  :يتموقع منجم «اميرض» يف شامل «جبل صاغرو» ،يف الجانبالرشقي لألطلس الصغري ،عىل تراب جامعة «اميرض» القروية التابعة إلقليم تنغري
وتفصلها عن مركز اإلقليم مسافة  30كلم ،حيث تقوم رشكة معادن «اميرض» باستخراج
املخزون املعدين للفضة عىل مساحة  4كلم ²وعىل ارتفاع  1500مرت عن سطح البحر
حيث يسود مناخ قاري شبه صحراوي.
يتضمن املنجم ثالثة مواقع لالستغالل هي :
 اميرض  : Iميتد يف منطقة مفتوحة عبارة عن مقلع عىل عمق  130مرت157

وثقوب تحت األرض يرتاوح عمقها ما بني  75مرت إىل  185مرت.
 اميرض  : IIيتضمن برئا عىل عمق  235مرت. اميرض جنوب  :فيه برئ عىل عمق  160مرت.تقوم الرشكة باستخراج ومعالجة املعدن وتسويقه.
 عامل الرشكة  :ويتشكلون من الفئات اآلتية : فئة اإلداريني  : les cadres administratifsمبا فيهم مدير الرشكة ورئيساالستغالل ومدير املوارد البرشية باإلضافة إىل األطر اإلدارية األخرى.
 فئة األطر العليا  :les cadres supérieursخاصة املهندسون يف املهن ذاتالعالقة باملنجم.
 فئة املستخدمني  :les employésمن األطر التقنية املكلفة بالدعماللوجستييك.
 فئة العامل اليدويني .les opérateurs الحي املنجمي  :تم تشييده يف مركز تنغري إليواء عامل الرشكة يتكون من 300مسكنا.
الجامعة القروية «اميرض» :
 معطيات عامة  :أحدثت جامعة «اميرض» بواسطة مرسوم  02دجنرب 1959تحت مسمى جامعة «أيت بويكنيفن».
تتوفر الجامعة عىل وثيقة تعمري متت التوقيع عليها بتاريخ  05ماي .1998ومتت
املصادقة عىل مخطط التنمية رقم  5198بواسطة القرار رقم  5198بتاريخ  29صفر
 24( 1419يونيو يونيو  )1998الذي أصدره عامل إقليم ورزازات وكذا القرار الوزاري
رقم  68.2156بتاريخ  16نونرب  1998وتم نرشه يف الجريدة الرسمية بتاريخ  11يناير
.1999
• مساحة الجامعة  140كلم مربع
• مسحة الدوار مركز الجامعة  6كلم مربع
• البعد عن مركز اإلقليم  30 :كلم
• عدد الدوائر االنتخابية 11
• عدد املستشارين 11
• عدد سكان الجامعة  :حسب اإلحصاء العام لسنة  3936 : 2004نسمة
158

موزعني كام ييل :
الدواوير

عدد الساكنة

األرس

معدل النمو

أيت ابراهيم
أيت عيل
أيت سعيد وداود
انونيزم
تابولخريت
أزومكن
املنجم

1035
495
610
701
369
222
486

155
66
98
95
37
39
123

7,52
7,50
6,62
7,57
9,97
9,90
4,11

املصدر :الجامعة القروية» اميرض» -إقليم تنغري

مفاهيم الدراسة :
 مفهوم املسؤولية االجتامعية للمقاولة :يعد مفهوم املسؤولية االجتامعية للمقاولة من املفاهيم املستجدة يف أدبيات
علوم التدبري ،وهو لذلك ال يزال محور خالف بني الباحثني من حيث التحديد ،ومرد
ذلك إىل تعدد الدالالت واملعاين التي يحملها هذا املفهوم والتي منها منشأ التعدد يف
التعاريف.
يف مسعاه لتحديد املفهوم تحديدا تاريخيا يربط  Florent Pestreظهوره بكتاب
 Howard Bowenاملعنون  Social Responsabilties of the businessmanالذي
ظهر يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  ،1953كمؤرش عىل ظهور توجه جديد يف الفكر
االقتصادي يتمحور حول دراسة العالقات بني املقاولة واملجتمع .وهذا إن دل عىل
يشء ،فإمنا يدل عىل انه إذا كان املفهوم بالفعل مستجدا ،فان بذور اإلشكال املطروح
ليست كذلك ،إذ ميكن العثور عىل بعض األفكار حول هذا املوضوع يف القانون الذي
وضعه «حمورايب» ،وكذا أفكار «ادم سميث» االقتصادية.
إما اللجنة األوربية  la commission européeneفتحدد املفهوم بأنه مساهمة
املقاوالت يف التنمية املستدامة التي تعني « :االستجابة لحاجات الحارض دون حرمان
األجيال املستقبلية من إمكانية االستجابة لحاجياتها أيضا»
أما  Valerie Paoneفتعترب املسؤولية االجتامعية للمقاولة ،ذلك اإلطار النظري
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الذي يسمح بالتفكري يف الحقوق البيئية وحقوق اإلنسان يف عامل معومل يتزايد بتزايد
وترية نشاط الرشكات الكربى وتزايد الوعي بحجم التكلفة التي تدفعها املجتمعات
نتيجة لذلك النشاط من النواحي االقتصادية واالجتامعية والبيئية .ويف الحقيقة لقد
شكلت الكوارث البيئية مناسبة لتجدد النقاش حول رضورة التحكم يف نشاط الرشكات،
وعامال ساهم يف انكشاف اآلثار الخفية لهذا النشاط الذي تتحمله املجتمعات املحلية،
معيدة بذلك النظر يف الطرح االقتصادي الكالسييك الذي مبوجبه يعد الفاعل االقتصادي
وحده من يتحمل تكلفة اإلنتاج مادام هو من يجني مثاره .كام يعد السوق ،عامال
محفزا للفاعل عىل التحكم يف سلوكه عرب التقليل ما أمكن من تكاليف اإلنتاج.
 أبعاد املسؤولية االجتامعية للمقاولة :املسؤولية االجتامعية للمقاوالت تسمى أيضا السياسة االجتامعية للمقاوالت،
أخالقيات املقاوالت ،الوعي االجتامعي للمقاوالت ،و املقاوالت املسؤولة و غريها من
التسميات.
هذا املفهوم يف تطور ،ما يجعل تعريفه غري متفق عليه عامليا ،و ميكن تعريفه
بشكل عام عىل أنه الكيفية التي تدمج فيها الرشكة االنشغاالت االجتامعية ،البيئية
و االقتصادية يف قيمها و ثقافتها و قراراتها و إسرتاتجيتها و أنشطتها بشكل شفاف
و مسؤول و بالتايل طريقة مامرسة إجراءات مفيدة و خلق الرثوة و تحسني مستوى
العيش للمجتمع.
يعرف املجلس االقتصادي العاملي للتنمية املستدامة World Business Council
 For Sustainbale Developpementهذا املفهوم بكونه مساهمة املقاولة يف التنمية
االقتصادية املستدامة و التي تقوم عىل احرتام القوانني و الضوابط .هذه السياسة تضم
عادة التزامات من قبيل:
• الحكامة و األخالقيات.
• الصحة و السالمة.
• املحافظة عىل البيئة.
• حقوق اإلنسان (مبا فيها تلك املذكورة يف مدونة الشغل).
• تدبري املوارد البرشية.
• التطوير و االستثامر يف محيط املقاولة.
• إدماج و احرتام الساكنة.
• إرضاء الزبناء و احرتام مبادئ املنافسة الرشيفة.
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• محاربة الفساد (الرشوة و املحسوبية).
• الشفافية و النزاهة.
 مفهوم الحركة االحتجاجية (حالة حركة عىل درب  96االحتجاجية) :من منظور سوسيولوجي ،دعا  Mac Adamورفاقه سنة  1988يف مؤلف مشرتك
بعنوان  traité de sociologie de Smeslerإىل تبني مقاربة شمولية لفهم ما يسمى
الحركات االجتامعية ،أي مقاربة تأخذ بعني االعتبار املتغريات و السريورات التي تشتغل
عىل املستويني املاكرو وامليكرسوسيولوجي ،وهذا األمر ال ميكن إن يتم من منظور
 Olivier Fillieuleدون االنطالق من مدخل الهويات الجامعية وفق منظور التفاعلية
الرمزية القائم عىل تتبع سريورات إنتاج الداللة وإعطاء املعنى من قبل الفاعلني ،إي
اخذ الطرح التفاويض الذي مبوجبه ال يعد اإلفراد مجرد متأثرين سلبيني بالجامعة
( مجسدة يف القبيلة يف حالتنا هذه) بل بالعكس يساهمون يف توليد املعنى العام
لتواجد املقاولة بني ظهرانيهم ونشاطها الذي هو قيد الرسيان فوق ترابهم ،وسرنى أن
ما يجعل الحركة االحتجاجية لساكنة «اميرض» حركة من نوع خاص تستدعي االستعانة
باملنظور التفاعيل الرمزي لفهمها ،بدال من املنظور الكلياين  la vision hollisteهو
كون استمرار الحركة يف الزمن مرده إىل الدالالت السلبية التي يضفيها األفراد عىل
الحلول التي تقرتحها الرشكة باعتبارها محاوالت لدفع الساكنة إىل االستسالم والرضوخ
أكرث مام هي حلول نابعة عن إرادة يف التفاوض وإيجاد حل توافقي.
دون أن يعني ذلك أن الحركة توجهها ذاتية أفراد (مناضلني) بل بالعكس ،هي
متجذرة يف البنية االجتامعية املحلية التي هي القبيلة  ،هذه األخرية تبنت الحركة
وشكلت آليات التضامن اآليل (باملفهوم الدوركهاميي للكلمة) التي تستضمرها قوة
تعبوية من ناحية ،وتنظيمية من ناحية أخرى ،تعبوية الن السلم االجتامعي داخل
القبيلة يتطلب االنخراط يف النضال و التامهي مع املطالب ،وتنظيمية ألنها هي
من يتكفل بتنظيم الحراسة عىل املعتصم فوق جبل «البان» والتناوب عىل املداومة
وتنظيم طقوس للتجمع والتجمهر شبه يومية يف املجال الحاضن للحركة وإحياء
حفالت ومناسبات دينية فيه...
 الوضعية الراهنة للمسؤولية االجتامعية للمقاولة :تم الوقوف عند بعض ما تقوم به الرشكة لخدمة التنمية البرشية يف املنطقة:
منذ تأسيسها ،و الرشكة ساهمت يف توفري فرص العمل التي بدأت بسبعني منصب
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شغل عام  1970و هي اليوم متتلك يدا عاملة تقدر بألف عامل  75يف املائة منهم من
املنطقة و  40يف املائة من ساكنة «اميرض» بطاقة إنتاجية تقدر ب 20طن من الفضة
شهريا.
و كل هذا يساهم يف اقتصاد املنطقة من حيث أن الرشكة تدفع حوايل  150مليون
درهم سنويا كأجور.
و عىل مساحة  30هكتار يف مركز «تنغري» قامت الرشكة بتأسيس الحي املنجمي
سنة  1988يتضمن  300مسكن و مجهز مبختلف التجهيزات الصحية و الثقافية و
الرياضية و هي تجهيزات تستفيد منها الساكنة املحلية أيضا و ليس فقط عامل الرشكة.
كام أن الرشكة توفر النقل اليومي لصالح األطفال املتمدرسني املنحدرين من «اميرض».
كذلك عملت الرشكة عىل توفري الدعم و املصاحبة لصالح نساء املنطقة من خالل
إرشاكهن يف معرض بيع منتوجات الصناعة التقليدية يف ماي .2012
فيام يتعلق باملعطى البيئي ،ال بد من اإلشارة إىل أن خطر تلوث املياه بواسطة
املواد الكيميائية التي تستعملها الرشكة غري وارد ألن املنجم يتواجد يف موقع أكرث
انحدارا بحيث يجعله يستقبل املياه مام يحول دون إمكانية تلوث املياه الجوفية.
كذلك فجزء مهم من استثامرات الرشكة يف املجال البيئي موجهة القتناء
تكنولوجيات حديثة يف مجال معالجة الغازات بحيث تحرتم املعايري األوروبية يف هذا
النطاق .فمثال تتم عملية تعقيم األوحال الناتجة عن معالجة املعدن و املتضمنة ملادة
السيانيد السامة بحيث يتم حفظها يف أحواض معدة ملنع أي ترسب نحو الفرشات
املائية و تقوم مصالح الرشكة بأخذ عينات من املياه الجوفية بشكل منتظم قصد التأكد
من خلوها من أي ترسب ،و بفضل هذه اإلجراءات متكنت الرشكة من الحصول عىل
شهادة الجودة .ISO 14001
و فيام يخص جهود الرشكة يف مجال الخدمات االجتامعية فقد التزمت الرشكة
بإعادة تأهيل املركز الصحي «الميرض» عرب تزويده بالوسائل الرضورية و تكليف
طبيب باالشتغال ثالثة أيام أسبوعيا و تكوين نساء املنطقة عىل تقديم الخدمات
الصحية لتعويض النقص يف املمرضات ،و تنظيم قوافل طبية لفائدة الساكنة و التكفل
مبعالجة بعض األمراض الخطرية و املزمنة و تزويد املراكز الصحية بسيارات إسعاف و
إنشاء دار للوالدة.
و فيام يخص الرتبية ،تعهدت الرشكة بإنشاء قاعة متعددة التخصصات و تجهيز
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قاعات الدراسة و املكتبات و تزويدها باألنظمة املعلوماتية و منح جوائز تشجيعية
للتالميذ املتفوقني.
 تقييم انطالقا من حاجات الساكنة املحلية  :عدم رضا الساكنة املحلية عنالسياسة االجتامعية للرشكة وانبثاق سلوكها االحتجاجي :
من خالل الدراسة امليدانية التي قمنا بها ،خلصنا إىل أن الساكنة املحلية ال تنظر
بعني الرضا اىل الجهود املبذولة من قبل الرشكة يف سبيل تنمية املنطقة ويتعلق موقف
عدم الرضا هذا يف النقاط اآلتية:
 عدم جدية الرشكة يف تنمية املنطقة بدليل عدم الوفاء بالتزامها بتخصيص مبلغ 1000.000درهم لتمويل مشاريع البنية التحتية و إحداث تجهيزات سوسيوثقافية
لفائدة سكان الجامعة كمقابل عىل قيامها بحفر آبار الستغالل الفرشاة املائية يف جلب
املياه الصناعية لتزويد معامل معالجة الفضة .
 حرمان أبناء املنطقة من فرص الشغل الرسمية نظرا لكون الرشكة ملتزمةبتشغيل أبناء العامل وفقا لربوتوكول اتفاق تم توقيعه مع النقابة واكتفاء الرشكة
بتشغيل أبناء « الدواوير» التابعة للجامعة يف رشكات املناولة التي ال تحرتم حقوق
العاملة من حيث األجور وتوفري رشوط السالمة يف العمل.....
  .وقد ترجم هذا املوقف من لدن الساكنة إىل حركة احتجاجية ،عبارة عناعتصام مفتوح فوق «جبل البان» عىل مقربة من دوار «اميرض» ،وحيث توجد برئ
تزود الرشكة باملياه الستغالل املنجم .هذا االعتصام ابتداء منذ غشت  2011وال يزال
مستمرا اىل اليوم  ،وتشكل املطالب االجتامعية من رفع للتهميش وتجهيز املنطقة
بالبنيات التحتية االساسية وتوفري فرص الشغل للحد من البطالة والفقر  ،تشكل دافع
هذه الحركة األسايس.
حركة عىل درب  96االحتجاجية :
تعد حركة عىل درب  96االحتجاجية ،مبثابة التنظيم املعرب عن مطالب الساكنة
والذي ميكن تعريفه بحسب وثيقة أصدرها نفس التنظيم كام ييل:
«حركة عىل درب  »96حركة احتجاجية مستقلّة ،راديكالية سلم ّية ،اجتامعية
و دميقراطية منبثقة من ساكنة الجامعة القروية –إميرض يف إقليم تنغري -املغرب،
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السلمي يف عام  1996الذي تم فضّ ه
الساكنة ّ
و ترجع تسميتها أساسا إىل احتجاج ّ
بالقوة من طرف الق ّوات العمومية .و قد تأسست الحركة منذ فاتح غشت 2011
للتنديد بسياسات اإلقصاء و التّهميش امل َمنهجة ض ّد الساكنة ،و للح ّد من نهب الرثوات
الطبيعية واستغاللها بشكل غري قانوين من طرف رشكة معادن «إميرض» املستغلة
ملنجم «إميرض» للفضة؛ أكرب مناجم إنتاج الفضة عامليا ،مماّ أ ّدى إىل تراكم العديد من
املشاكل و خلقت ج ّوا من االحتقان االجتامعي كام شكّلت تهديدا لالستقرار باملنطقة
السنني.
مند عرشات ّ
و تؤطّر الحركة ،عرب لجانها التّنظيمية ،احتجاجات الساكنة منذ  2011للدفاع
عن حقوقها املرشوعة .و مرت احتجاجات «إميرض» بالعديد من املحطّات التاريخية
أبرزها كان سنة  1986حني خرج سكان املنطقة ملنع عملية حفر برئ فوق أراضيهم و
قرب مزارعهم من طرف الرشكة املعدنية و بدون ترخيص أو دراسة تأثري ،و يف سنة
 1996حني دخلت الساكنة يف اعتصام دام  45يوما لنفس الحقوق التي تناضل من
أجلها الحركة اليوم وت ّم فضّ ه بالتدخل الهمجي للقوات العمومية عىل املعتصمني،
لتعاود الرشكة استغالل املياه يف مناطق جديدة بشكل غري قانوين منذ سنة  2004رغم
تع ّرض الساكنة و احتجاجاتها ،سنة  2010كذلك حيث االحتجاجات التي انتهت بوعود
كاذبة من طرف الشرّ كة و السلطات مبساعدة بعض املنتخبني املحل ّيني و الربملان ّيني.
منذ  01غشت  2011إىل يومنا هذا ،و ساكنة «إميرض» تخوض أشكاال احتجاجية
متنوعة باملوازاة مع االعتصام املفتوح فوق جبل «ألبّان»عىل ارتفاع  1500مرت قرب
خ ّزان املياه الذي تستغلّه الرشكة للتزود باملياه الصناعية منذ  ،2004و منع املحتجون
الرشكة من استئناف استغالله (الغري قانوين و املفرط) منذ  23غشت .2011
منذ بداية االحتجاج ،أبانت الساكنة عن وعيها و مسؤوليتها برضورة تشكيل
لجنة للحوار و التفاوض عىل أساس تسهيل عملية التّواصل بني جميع األطراف املعن ّية
حل منصف ،و بعد مرور ع ّدة لقاءات ( 15جولة حوار) بني األطراف
من أجل إيجاد ّ
املعنية ( لجنة حوار الساكنة  +السلطات املحلية  +رشكة معادن إميرض) أوقف عامل
كل
إقليم «تنغري» عملية التواصل ورضبت الشرّ كة املعدنية و السلطات اإلقليمية ّ
املجهودات املبذولة من طرف ساكنة «إميرض» عرض الحائط ،فوقّعوا اتفاقا غري قانوين
مبق ّر عاملة تنغري يوم  19نونرب  2012يف محاولة التفاف عىل مطالب الساكنة و محاولة
فرض مقرتحاتها «الترّ قيعية» و املف ّخخة عىل الساكنة بهدف استئناف استغالل املياه
الصناعية من أثقاب «تيدىس».
ّ
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هذا «االت ّفاق» الذي س ّوقت له مجموعة «مناجم» إعالميا لتضليل الرأي العام،
رفضته الساكنة شكال و مضمونا عرب توقيع عرائض تع ّرض من طرف أزيد من 2000
شخص ،و يض ّم مجموعة من املقرتحات املق ّدمة من طرف الشرّ كة املعدنية ()SMI
التي ال تليق بتاتا مبستوى رشكة عاملية الستخراج و معالجة الفضّ ة و معادن أخرى
الساكنة.
نفيسة ،كام أنّها مل ترقى إىل مستوى تطلّعات ّ
من جانب آخر ،عرفت جامعة «إميرض» منذ بداية االحتجاجات السلمية للساكنة
إنزاالت أمنية و تهديدات و استفزازات ووابل من التّهم ض ّد املحت ّجني ،و مل يتوقّف
التعسفية و االعتداءات الجسدية
األمر عند هذا الح ّد ،بل توالت موجات االعتقاالت ّ
حق املناضلني من
الصورية املبنية عىل محارض مزورة و شكايات كيدية يف ّ
و األحكام ّ
الزج بهم داخل السجون ،و أدار املسؤولون ظهورهم أمام االحتجاجات التالميذية
أجل ّ
ليعلنوا يف نهاية املطاف عن «سنة بيضاء» دون النظر يف الظّروف الس ّيئة التي أردت
مبستوى التّعليم عىل األرض ،إىل جانب محاوالت تشويه سمعة حركة عىل درب 96
بنرش إشاعات و خلق اتهامات متس بكرامة اإلنسان.
كلّها تعامالت و سياسات غري مسؤولة من طرف جميع املسؤولني ساهمت يف
مؤسسات هذا الوطن ،و أبانت عن مدى تدنيّ منظومة
تأزّم الوضع ،و أخلّت بصورة ّ
حقوق اإلنسان ،عىل ضوء هذه التجربة التي عمرت حوايل أربع سنوات.
ساكنة جامعة «إميرض» عبرّ وا عن قناعتهم برضورة تغيري جذري لألوضاع املزرية
التي يتج ّرعها السكّان لعدة سنوات دون أي التفاتة تذكر من جانب جميع املسؤولني
املعنيني سواء الشرّ كة املنجمية أو السلطات العمومية املعنية من اجل الخروج
الصحية
بـ«إميرض» من لعنة التّهميش ،اإلقصاء و التّفقري يف ّ
ظل تدنيّ مستوى الخدمات ّ
جل املرافق العمومية  ،ازدياد حدة تلوث البيئة ،تفيش البطالة و
و التّعليم ،غياب ّ
استنزاف الرثوات املائية و املعدنية.
السلمية
الحركة االحتجاجية نظمت ما يزيد عن  1000حلقية إىل جانب املسريات ّ
و الوقفات االحتجاجية املوازية لالعتصام املفتوح فوق جبل «ألبان» التي من خاللها
عربت الساكنة عن تصورها و مقرتحاتها و مواقفها للنهوض باملجاالت و القطاعات التي
تعرف أزمات و مشاكل داخل الجامعة القروية لـ«إميرض».
السلمي املستم ّر و
و بعد مرور أزيد من ثالث سنوات و  7أشهر من االحتجاج ّ
أي تعامل ج ّدي مع ما يقع بهذه الجامعة «الفضية» و ته ّرب املسؤولني
يف ّ
ظل غياب ّ
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(الرشكة  SMIو السلطات املعنية) من مسؤول ّياتهم و انعدام الحكمة و العقالنية يف
بحل يريض جميع األطراف و ينهي سنوات من االحتقان
رصف من أجل الخروج ّ
الت ّ
و التوتّر ،ارتأت حركة عىل درب  96أن تحينّ ملفّها الحقوقي عىل هذا األساس ،بعد
لكل املطالب املسطّرة منذ  ،2011التي من اجلها يكافح جميع مناضيل
تقييم شامل ّ
و مناضالت إميرض و التي وصفها املسؤولون بـ«املطالب التّعجيزية» و سيصفونها
رصين عىل التّسرت عىل الحجم الهائل من الرثوات التي ينهبونها منذ
بذلك ماداموا م ّ
سنة .1969
الصدد ،خلصت
وبعد تأطري مجموعة من الورشات العمليّة العلميّة يف هذا ّ
امللف الذي
الحركة إىل صيغة نهائية
للملف الحقوقي ،مرحل ّيا ،نعرضها اليوم يف هذا ّ
ّ
بني أيديكم بعد قراءته بالتّفصيل وسط حلقية عامة للساكنة مساء يوم  22مارس
.2015
امللفات املطلبية للحركة :
ملف القـضـاء :
 ّالسياسيّني ل»إميرض» املسجونني خالل فرتة االحتجاجات
• إطالق رساح جميع املعتقلني ّ
السياسيني املفرج
(منذ فاتح غشت ) 2011و تربئتهم ,مع تسوية ملفّات املعتقلني ّ
عنهم داخل نفس الفرتة و التّعويض لهم.
• إسقاط املتابعات القضائية و سحب كافّة الشّ كايات الكيدية املرفوعة ض ّد مناضالت
و مناضيل حركة عىل درب .96
متس بكرامة اإلنسان و رفع
• إعادة االعتبار لساكنة «إميرض» ،ضحايا االتّهامات التي ّ
كافّة أشكال الحصار األمني عىل املنطقة.
• فتح تحقيق عام حول امللفّات القضائية التي راح ضح ّيتها مجموعة من املناضلني
ب»إميرض» ،ضحايا شكايات كيديّة ،محارض مز ّورة و أحكام جائرة.
• فتح تحقيق عام حول أحداث التدخل العنيف ضد الساكنة سنة  1996و اعتقاالت
عامي  1986و  1996ب»إميرض».
• نظرا لغياب التّحقيق ال ّنزيه و املحاكامت العادلة فعىل ال ّدولة أن تتحمل كامل
مسؤوليتها فيام ستعيشه «إميرض» مستقبال من تهديد ألمن وسالمة املناضلني و
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املناضالت و من اعتقاالت واختطافات وكل ظروف االحتقان و الترّ هيب املرتقبة.
• فتح تحقيق حول الظّروف التي سجن فيها عضو لجنة حوار الساكنة يف اعتصام
السجن.
 « 1996لحسن ارحام» و ظروف و فاته بعد عامني من ّ
ملف األرايض :
 ّ• تتكلف رشكة معادن «إميرض» ( )SMIمبصاريف إعداد وثائق املحافظة العقاريّة
املتعلّقة بتحفيظ جميع أرايض إميرض و جميع الحدود الرتابية بني الجامعة الساللية
إلميرض و الجامعات األخرى ،بتنسيق مع لجنة املتابعة و جميع املعن ّيني داخل تراب
لكل من  :لجنة املتابعة  -املجلس
جامعة إميرض و تسلّم نسخة من هذه الوثائق ّ
القروي إلميرض  -نواب األرايض الساللية.
تتكلّف رشكة معادن إميرض ،برشاكة مع جميع الجهات املعن ّية ،ببناء مج ّمع سكني
مخصصة النجاز هذا املرشوع ،
مكون من  9000منزل مبنطقة «إمليل» يف مساحة أرضية ّ
املؤسسات و املرافق العمومية الضرّ ورية وفق معايري التّهيئة الحرضيّة
و تجهيزه بكافة ّ
لضامن العيش الكريم لفائدة ساكنة إميرض ،و بدون مقابل.
• تخصيص مساحة أرض ّية لبناء مق ّر الجامعة القرويّة إلميرض مبنطقة «إمليل» ،ذو
موصفات عال ّية يف البناء و التّجهيز.
كمؤسسة إداريّة محلّية لتدبري
السكني الجديد
ّ
السالليّة باملج ّمع ّ
• بناء مق ّر الجامعة ّ
الساكنة وفق أعرافها.
أرايض ّ
خاص بالطّاقات
السكني إلميرض بالطّاقة ال ّنظيفة وذلك بربمجة مرشوع ّ
• تزويد املج ّمع ّ
الشّ مسية أو الهوائية ب«إمليل».
والخاص بالفالحة من أثقاب «تيدىس»
الصالح للشرّ ب
ّ
السكني باملاء ّ
• تزويد املج ّمع ّ
مع توفري املع ّدات واآلليات الضرّ ورية الالّزمة لتصف ّية املاء الشرّ وب.
• تخصيص مساحة أرضية لألنشطة الفالحية بنفس املنطقة «إمليل» و توزيعها عىل
ساكنة إميرض بشكل متساوي مع انجاز دراسة عامة حول األرايض و املياه ورفع
توصيات للفالحني بهدف الترّ كيز عىل ال ّزراعات املتوافقة مع نوع ّية األرض ،طبيعة
املناخ وتوزيع املوارد املائ ّية.
حي صناعي بنفس املنطقة «إمليل» ،تتكلّف
• تخصيص مساحة أرضية مج ّهزة لبناء ّ
لجنة املتابعة بتحديد املوقع املناسب للمرشوع.
البيوت و املنازل التي تسكنها ساكنة إميرض حاليّا سيتم تعويضها لهم و ستبقى يف
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رصف فيها.
ملك ّيتهم ،لهم ّ
حق الت ّ
• التّسوية الشّ املة لكافّة األرايض املستغلّة من طرف الشرّ كة مبا فيها األرايض الّتي
تخرتقها األعمدة الكهربائ ّية ،الطّرق ،األنابيب و املساحات املجاورة ألثقاب «تيدىس»
و الخ ّزان املايئ فوق جبل «أل ّبان» إضافة إىل مساحة األرايض التي تستغلّها املقاوالت
السومة الكرائيّة.
املناولة داخل املنجم مع تحديد املساحة املكرتاة و إعادة ال ّنظر يف ّ
التّحقيق يف عقود كراء األرايض التي تستغلّها رشكة معادن «إميرض» منذ سنة 1969
و مصري عائداتها.
السالليّة «إميرض» الّتي
الساللية إىل الحساب البنيك للجامعة ّ
• تحويل عائدات األرايض ّ
سيرتأّس مجلسها نائب من ن ّواب األرايض.
• تسييج محيط املنجم عىل أساس املساحة املكرتاة.
الحق يف الشّ غل :
 ّ• تشغيل دفعة آنية من أبناء إميرض بشكل رسمي داخل رشكة معادن إميرض() smi
بحيث يكون عددها مساويا ملجموع اليد العاملة املشغّلة عىل حساب نفس الشرّ كة
مند بداية استغالل أثقاب «تيدىس» سنة .2004
• تشغيل نسبة  75 %يف كل دفعة مستقبلية داخل الرشكة األم ( )SMIمن أبناء
تقل عن % 50لفائدة سكان إميرض.
تخصص نسبة ال ّ
املنطقة رشط أن ّ
• تشغيل دفعة آنية عىل حساب املقاوالت املناولة من أبناء إميرض.
• إعطاء األولوية يف التشغيل داخل املقاوالت املناولة لفائدة سكان إميرض.
الحق يف الشّ غل داخل املنجم بدون أية رشوط ( ليس وفق
• استفادة السكان من ّ
مسطرة العمل املتّبعة من طرف .)SMI
• تأهيل أبناء الجامعة القروية إلميرض املستخدمني داخل املقاوالت املناولة ،املشتغلة
داخل منجم إميرض ،إىل العمل الرسمي عىل حساب الرشكة األم (.)SMI
• توفري وسائل النقل لجميع املستخدمني داخل منجم إميرض من أبناء إميرض.
• تفويض مرشوع نقل املستخدمني باملنجم ( ،)SMIالقاطنني بإميرض ،لفائدة سكان
إميرض.
• دعم الكفاءات بالجامعة القروية إلميرض بخلق فرص للتّدريب مؤ ّدى عنها.
• استقطاب الكفاءات و األطر العليا من أبناء املنطقة.
• دعم ،تشجيع و مواكبة املشاريع املد ّرة لل ّدخل بإميرض.
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• إعطاء األولوية للمقاوالت املحلية يف بناء املشاريع املشار إليها يف هذا امللف الحقوقي.
 الحفاظ عىل الـبــيـئة :مؤسسة مستقلّة تعمل يف مجال املحافظة عىل الـبــيـئة و التّن ّوع البيولوجي
• إحداث ّ
تتخصص يف التّأطري و التّكوين يف هذا املجال و تنجز تقارير و دراسات عامة حول
ّ ،
وضع ّية البيئة باملنطقة ومدى محافظة الرشكة ( )SMIعىل محيطها (الهواء ،األرض،
و املاء.)...
املؤسسة باملع ّدات و اآلليات الضرّ ورية مع التكفّل التّام بتكوين املوارد
• تجهيز هذه ّ
البرشية الالّزمة من أبناء إميرض.
املؤسسة املذكورة يف
• تخصيص غالف مايل يق ّدر بستّة ( )6ماليري سنتيم سنويّا لدعم ّ
ال ّنقطة .1
• إحداث أحزمة خرضاء مضا ّدة للتلوث حول جميع دواوير املنطقة و حول املنجم مع
توفري املع ّدات اللاّ زمة (ج ّرارات ،شاحنات ،صهاريج املياه )...،و تشغيل اليد العاملة
املحلّية إلنجاح املرشوع و ضامن استمراره.
كل دواوير إميرض لتفادي تل ّوث املياه الذي تس ّببه
• بناء و تجهيز مصبنات جامعية يف ّ
السواقي بالخطّارات.
املغاسل عىل طول ّ
كل دواوير إميرض ،مع تحديد املكان
الخاصة بنقل ال ّنفايات يف ّ
• توفري الشّ احنات
ّ
املناسب لجمعها و معالجتها لتفادي مشكل التل ّوث.
• مينع منعا تا ّما طرح ال ّنفايات املنجميّة مبارشة عىل سطح األرض دون آليات ف ّعالة
رسب املوا ّد السا ّمة إىل الفرشة املائ ّية و تح ّد من خطر انتشارها بسبب
تقي من ت ّ
ال ّرياح و الفيضانات.
والسائلة لتفادي استنزاف رّ
الثوة املائية و تلويث الترّ بة
• إعادة تدوير ال ّنفايات ّ
الصلبة ّ
و املياه.
• اعتامد تقن ّيات حديثة لتصف ّية الغازات املنبعثة من مداخن معمل معالجة املعادن.
• اعتامد سياسة و مخطّطات بيئيّة للوقاية من املخاطر البيئيّة ال ّناتجة عن األنشطة
امللف.
املنجم ّية مع إرشاك جميع األطراف املعنية بهذا ّ
• احرتام الشرّ كة و التزامها باملعايري ال ّدولية يف مجال املحافظة عىل البيئة و عقلنة تدبري
املوارد الطّبيعيّة.
• استدامة املوارد الطّبيع ّية واملعدن ّية و الحفاظ عىل املناخ و البيئة رهني بوثرية
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استغالل رشكة معادن إميرض لهذه الرثوات.
الص ّحــة :
 ّالحق يف ّ
التخصصات ،مز ّود بقسم املستعجالت
• بناء و تجهيز مستشفى مركزي جامعي متع ّدد
ّ
وباملع ّدات و األدوية الضرّ وريّة بإميرض مع توفري الكفاءات و األطر الطّبية الكافية ،و
ذلك بعد تخصيص مساحة أرضية إليواء املرشوع.
• تكوين مم ّرضني و مم ّرضات من أبناء جامعة إميرض و توظيفهم داخل املستشفى
املركزي املشار إليه أعاله.
• تتكلّف رشكة معادن إميرض بالتّغطية الشّ املة ملصاريف عالج الحاالت الخطرية
ال ّناتجة عن اإلصابة بأمراض خطرية و مزمنة تتطلّب مصاريف و عمليّات مكلّفة.
السبعة.
• بناء و تجهيز مستوصفات يف ّ
كل دواوير إميرض ّ
• اقتناء سيارات إسعاف عاجال و توزيعها عىل دواوير إميرض حسب احتياجات
الساكنة.
ّ
• تنظيم حمالت ط ّبية دورية لفائدة األطفال ،التّالميذ ،ال ّنساء و املس ّنني.
• منح بطاقات تطبيب لسكّان إميرض متكّنهم من الولوج إىل مراكز االستشفاء العمومية
الصحية بحيث تتكلّف الشرّ كة بتغطية مصاريفها.
الخاصة ،و االستفادة من الخدمات ّ
و ّ
الحق يف التّعليم :
 ّاملؤسسات التّعليمية باحتياجاتها الضرّ وريّة ( مكتبات ،مالعب رياضيّة،
• تجهيز جميع ّ
مص ّحات ،مقاصف.)...
• بناء و تجهيز مدارس للتّعليم األ ّويل مع توفري األطر الترّ بوية من أبناء إميرض و
التكفّل بأجورها.
• بناء فرع للمدرسة االبتدائية مبنطقة «تورسيط».
مؤسسة التّعليم الثّانوي بإميرض وإدراج مختلف الشّ عب و املسالك
• إحداث و تجهيز ّ
بها.
• تتكلّف الشرّ كة باقتناء جميع مستلزمات ال ّدخول املدريس لفائدة تالميذ إميرض يف
كل موسم.
• تنظيم رحالت لفائدة جميع تالميذ إميرض دون أيّة رشوط ،مبا يف ذلك رحالت إىل
منجم إميرض.
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كل موسم
• تخصيص جوائز فضّ ية ق ّيمة لتالميذ و طلبة إميرض املتف ّوقني دراس ّيا نهاية ّ
درايس.
• توفري ال ّنقل املدريس الكايف لكافة تالميذ إميرض م ّجانا و حسب احتياجاتها.
مؤسسات التّعليم
• منح طلبة إميرض بطاقات متكّنهم من التنقّل بامل ّجان بني إميرض و ّ
و التّكوين تح ّدد يف  12رحلة سفر ذهابا و إيّابا.
• بناء و تجهيز مدرسة عليا للمعادن يف املنطقة.
• توفري جميع الشّ عب و املسالك من ال ّدراسات العليا بجامعتي الراشدية و ورزازات.
• تخصيص ميزان ّية ملياري سنتيم سنويّا لتشجيع البحث العلمي بإميرض و املنطقة.
• تخصيص منحة شهريّة لفائدة تالميذ و طلبة جامعة إميرض ،وفق رشوط مع ّينة يت ّم
تحديدها الحقا ،تح ّدد فيام ييل :
* تالميذ االبتدايئ ،اإلعدادي والثانوي 500.00 :درهم.
* طلبة - :اإلجازة 1500.00 :درهم.
 املاجستري 2000.00 :درهم.		
 املدارس و املعاهد العليا  2000.00 :درهم.		
 الدكتوراه  2500.00 :درهم.		
و تح ّدد لجنة املتابعة رشوط و طريقة االستفادة من هذه املنح.
 الـفـالحـة :• بناء سدود ذات طاقّات استيعابية مه ّمة داخل تراب جامعة إميرض و تزويدها
بالتّقنيات الحديثة.
• إصالح جميع الخطّارات رشيطة تحديد الجدول ال ّزمني النطالق األشغال و وقت
انتهائها دون العمل بطريقة ترقيع ّية و متقطّعة.
السقوية مع إصالح هذه األخرية للحفاظ عىل املاء و
• ربط الخطّارات بالشّ بكة ّ
مساعدة الفالّحني.
• إنجاز دراسة عامة حول الخطارات املوجودة داخل تراب إميرض.
• إدماج واد «تاركيط» ضمن مخطط املغرب األخرض.
• توفري ال ّدعم التّقني و املايل لجميع فالحي إميرض.
• تسليم برئ «تاركيط» بجميع معداته لفائدة فالّحي (تورسيط ،توريرت ،إراون و
171

السنني .
رضرين من ج ّراء استغالله منذ عرشات ّ
الريش) املت ّ
• بناء خ ّزان للمياه ،يف موقع اسرتاتيجي و ذو طاقة استيعابية تق ّدر ب 1800مرت
مكعب وربطه ببرئ «تاركيط» ،لفائدة فالحي املنطقة املذكورة يف النقطة السابقة و
لفائدة جميع الفالحني الراغبني يف االستفادة من الخ ّزان مستقبال بنفس املنطقة.
• بناء و تجهيز مركز للطّب البيطري و تعيني طبيب بيطري بإميرض.
 وثيقة تقدير و احرتام لنساء إميرض  -نساء الفضّ ة : -• نساء إميرض مناضالت قاومن كل الظّروف و صمدن يف وجه القمع و التجاهل و
عانني من قساوة التّهميش و اإلقصاء و الحرمان من أبسط الحقوق األساسية ،رسن عىل
السلمي املرشوع و شاركن بصوت واحد يف االحتجاج من أجل التغيري و
درب ال ّنضال ّ
الكرامة و العدالة االجتامعية و املساواة .
• يستحقن التّقدير و االحرتام و اإلنصاف من طرف ال ّدولة والشرّ كة املنجم ّية لنضاله ّن
السلمي إىل جانب ال ّرجل لل ّنهوض باملجتمع و التّح ّرر من ويالت التّفقري والتّهميش ،و
ّ
عليه فإن ساكنة إميرض تطالب الشرّ كة مبا ييل :
يتخصص يف صنع منتوجات تستعملها
خاص بنساء إميرض ّ
* إنشاء معمل ّ
الشرّ كة املعدن ّية يف احتياجاتها داخل املنجم ،يف أحسن رشوط العمل  ،مع توفري
الخاص به ّن.
ال ّنقل الكايف
ّ
* بناء و تجهيز قاعة كبرية للوالدة و رعاية األطفال ال ّرضّ ع بإميرض مع توفري
األطر الطّبية اللاّ زمة ذات الكفاءات العالية.
* تخصيص ميزانية  3ماليري سنتيم سنويا لدعم املرأة إميرض يف جل
القطاعات و املجاالت و دعم املرأة بالعامل القروي .
السوسيو-اقتصادية و الثّقافية
• ّ
الحق يف التّنمية ّ
• توفري دخل شهري لفائدة العائالت املعوزة و األرامل بإميرض.
• بناء وتجهيز خزانات عمومية للمطالعة بإميرض.
• إحداث محطّة طرقيّة وتوفري ال ّنقل العمومي الكايف لسكّان إميرض.
• إحداث سوق أسبوعي بإميرض.
• تجهيز مركز سوسيوثقايف بإميرض.
• ترميم كافّة القصبات و تخصيص ميزان ّية ملياري سنتيم سنويّا للحفاظ عىل املوروث
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الساكنة يف كل املجاالت.
الثّقايف باملنطقة مع مراعاة الخصائص الثّقافية ،تقاليد و أعراف ّ
• بناء وتقوية البنى التّحتية بكافّة ال ّدواوير و بناء قنطرة عىل وادي «تاركيط» ،الذي
السري بالطّريق .10N
يعرقل حركة ّ
• إحداث منتزهات و فضاءات خرضاء بإميرض.
• بناء و تجهيز ملعب وطني لكرة القدم بجامعة إميرض ،مع التّمويل و املساندة
ال ّرسمية لنادي إميرض ال ّريايض.
• بناء و تجهيز مركّب سوسيوريايض بإميرض.
• تخصيص  1مليار سنتيم سنويا لدعم ال ّرياضة بإميرض.
بالصناعة التقليدية ،الفضّ ية بالخصوص.
خاص ّ
• بناء و تجهيز مركّب ّ
• إقامة «  ( » Aydud n-uẓṛfمهرجان الفضّ ة) بإميرض  -عاصمة الفضّ ة.
• تتكلّف الشرّ كة املعدنية بأداء فواتري الكهرباء لفائدة ساكنة الجامعة.
• توفري الحبوب و األعالف سنويّا لفائدة ر ّحل إميرض ،و تغطية مصاريف تنقّالتهم (
للر ّحل دور كبري يف االقتصاد).
• تأسيس وكالة «تاركيط» للتنمية االجتامعية و الفالحية تشمل واد «تاركيط» ،واد
«دادس» وواحة «تنغري».
الحج لعدد مح ّدد من سكان إميرض سنويا (يح ّدد
• تتكلّف الشرّ كة بتغطية مصاريف ّ
السكّان العدد و األسامء).
السنة بإميرض و املنطقة ،عىل أساس
• تخصيص جوائز فضّ ية ق ّيمة سنويا لشخص ّيات ّ
املجهودات املبذولة التي ق ّدمها الفائز للمجتمع يف إطار األعامل االجتامعيّة وال ّدفاع
عن املصلحة العا ّمة.
مؤسسة الربيد و توظيف أبناء إميرض فيها.
• بناء وتجهيز ّ
الصبيب العايل.
• تزويد إميرض بشبكة اإلنرتنيت ذات ّ
السمعي البرصي وتقن ّيات اإلعالم و التّواصل باملنطقة.
• بناء و تجهيز معهد خاص مبهن ّ
الصحافة باملنطقة.
• تخصيص ميزانية  3ماليري سنتيم سنويّا لدعم قطاع ّ
• دعم و تشجيع مشاريع االقتصاد التّضامني عرب متويل و مواكبة التّعاونيات بإميرض.
الصحية و املرافق
• تخصيص  5ماليري سنتيم سنويا لدعم كافة املؤسسات التّعليمية و ّ
العمومية بإميرض.
• تخصيص  10ماليري سنتيم سنويّا لدعم املجتمع املدين بإميرض والجنوب الشرّ قي.
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 استغالل املـقـالــع :• تكوين لجنة تقن ّية مشرتكة للوقوف عىل حجم األرضار التي لحقت ممتلكات سكّان
إميرض عىل ضفاف األودية بسبب انجراف الترّ بة ج ّراء االستغالل العشوايئ و املفرط
للمقالع بوادي «تاركيط».
• بناء حواجز صلبة عىل طول جنبات األودية يف األماكن التي ستح ّددها اللّجنة املشار
إليها أعاله لحامية ممتلكات الساكنة من خطر االنجراف.
• تحديد وتعويض األماكن املستغلّة ملشاريع املقالع.
• مينع منعا كل ّيا استغالل مقالع األودية داخل تراب الجامعة باستثناء سكّان إميرض.
• االحرتام الكامل و االلتزام بكافة القوانني الجاري بها العمل يف هذا االطار.
• تخصيص الكثبان الرملية املحجوزة لدى رشكة «سيڤامني» ( )Sivamineلتبليط أزقّة
دواوير اميرض و املشاريع الواردة يف نقاط امللف الحقوقي.
• فتح تحقيق حول الخروقات التي طالت استغالل املقالع عىل وادي «تاركيط» من
للساكنة.
طرف رشكة «سيفامني» و إجبار هذه األخرية عىل التعويض ّ
• مساهمة إميرض يف دعم القطاعات العمومية عرب توزيع الرثوات الطّبيعية التي تزخر
بها أراضيها.
• ثروة إميرض ،ثروة كل املغاربة...
• ساكنة إميرض واعية كل الوعي مبا تزخر بها أراضيها من ثروات طبيعية خصوصا
املعدنية ،و بها ميكن دعم كل املغاربة عىل كافّة القطاعات محل ّيا و وطن ّيا ،و عليه فإ ّن
ساكنة إميرض تطالب رشكة معادن إميرض( )SMIبتخصيص امليزانيات التّالية لدعم
القطاعات العمومية كام ييل :
 محلّيا:* أداء الضرّ ائب سواء املبارشة أو الغري املبارشة لفائدة الجامعة القروية
إلميرض (من طرف الرشكة  SMIو الشرّ كات املناولة).
* أداء ال ّنصاب الشرّ عي من ال ّزكاة عىل الك ّميات الخالصة من الفضّ ة
الخاصة
املستخرجة من منجم إميرض ( )SMIلفائدة املحتاجني وذوي االحتياجات
ّ
و املعوزين و األرامل بالجنوب الشرّ قي.
 وطنيا:* تخصيص ميزانية  5ماليري سنتيم سنويّا لدعم القطاع الصحي.
* تخصيص ميزانية  5ماليري سنتيم سنويّا لدعم قطاع التعليم.
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* تخصيص ميزانية  5ماليري سنتيم سنويّا لدعم القطاع الفالحي.
 تدبري الثرّ وة الـمـائ ّية :يخص أثقاب «تيدىس» التي كانت رشكة معادن إميرض تستغلّها منذ سنة 2004
• فيام ّ
إىل غاية سنة  2011فإن حركة عىل درب  96ـ إميرض ـ تشرتط لل ّدخول يف نقاش هذا
امللف الرشوط اآلتية:
ّ
* أوال  :رفع الحصار األمني املفروض عىل إميرض بكافة تجلّياته ( اعتقاالت،
تهديدات ،استفزازات)...
* ثانيا  :توفري ج ّو األمن و األمان و االستقرار لسكّان إميرض بعيدا عن
مامرسة مختلف الضّ غوطات رضوري لتمكينهم من الخروج بقرار عام فيام يتعلق
بهذا امللف.
• تعويض االستغالل الالّقانوين واملفرط للمياه ،من أثقاب «تيدىس» منذ سنة 2004
إىل حدود  2011وكذا من برئ «تاركيط» منذ  ،1986عىل الكميات املستهلكة باللرت
لفائدة الساكنة.
• يف حال ق ّررت ساكنة جامعة إميرض الرتخيص مج ّددا لرشكة معادن إميرض باستئناف
االستغالل املياه من أثقاب « تيدىس» ،فذلك وفق الشرّ وط التالية :
* التّحديد ال ّزمني لعقد استغالل املياه من أثقاب «تيدىس» يف م ّدة ال
تتجاوز  24شهرا.
* وضع ع ّدادات عىل األنابيب لقياس ك ّميات املاء املستهلكة مع القيام
بقياس صبيب الخطّارات بشكل مستم ّر ،ويف حالة تم تسجيل نقص عىل مستوى
هذه األخرية ،يجرب الضرّ ر فورا.
* تحديد املستوى األقىص لصبيب املياه الذي ستستغلّه الشرّ كة املعدن ّية.
* يف حالة تو ّرطت الشرّ كة مستقبال يف اعتقاالت سياسية للمحت ّجني ض ّد
مامرساتها الخارقة للقانون فإن الساكنة متنعها من استئناف استغالل املياه عىل
أراضيها.
* و إذا رفضت ساكنة إميرض تجديد الترّ خيص لرشكة معادن إميرض
ملف املاء يستثنى و
الصناعية من أثقاب «تيدىس» فإن ّ
مبعاودة استغالل امل ّياه ّ
امللف الحقوقي و يصبح الغيا.
يسحب داخل ّ
 الشرّ وط و الضّ امنات :175

الحل
امللف الحقوقي (أن يكون ّ
• االستجابة الشّ املة لكافّة ال ّنقاط املسطّرة داخل هذا ّ
شموليّا).
الصالح للشرّ ب و
• تتكلّف رشكة معادن إميرض بربط معتصم « أل ّبان» بشبكة املاء ّ
الكهرباء.
• استمرار األشكال االحتجاجية مبا فيها االعتصام املفتوح فوق جبل «ألبان» حتى
يتم تنفيذ كافة االلتزامات ذات املدى القصري كالتّسوية الشاملة مللف املعتقلني،
كل النقاط ذات األولوية
التّشغيل ،انطالق مرشوع بناء املج ّمع السكني ب»إمليل» و ّ
و االستعجال ّية يف التّنفيذ.
• أن يبقى املعتصم محرتما إىل األبد.
• عدم التّضييق عىل ساكنة إميرض عند االحتفال بالتّواريخ ال ّنضالية مستقبال.
• يشرتط إحضار موث ّق لتدوين محرض االتّفاق الذي سيشمل كل امللفّات و ال ّنقاط
التي سيت ّم الترّ ايض عنها ،وتتكلّف الشرّ كة بدفع مستحقّاته.
امللف.
• استدعاء و إشهاد اإلعالم ال ّدويل يف حفل التّوقيع عىل االتفاقيات ،موضوع هذا ّ
• تحديد الجدولة ال ّزمنية لتنزيل كافّة البنود املتّفق عليها.
• تكوين لجنة متابعة لتتبّع سريورة تفعيل و طريقة تنزيل ال ّنقاط التي تم االتفاق
عليها و مدى االلتزام بها ،وإعطائها صالحيات واسعة و تح ّدد آليات عملها بعد
االلتزام بكافة الرشوط و االلتزامات بحيث تعود صالحية اختيار عدد و أسامء هذه
اللجنة اىل ساكنة إميرض.
مختصة للحكم بتنفيذ
امللف بعد صياغة محرض الترّ ايض عىل محكمة
• يعرض هذا ّ
ّ
وتنزيل بنود االت ّفاق.
• تتكلف رشكة معادن إميرض بإعداد جميع الوثائق املتعلقة بتأمني حياة سكّان إميرض
الصادر من األنشطة املنجمية
( )Assur.vieو مصاريفها ،حامية لهم من أخطار التلوث ّ
(تس ّمم املياه او الهواء.)...
السكني و تأمينه عىل كافّة املستويات.
• تحفيظ مرشوع املج ّمع ّ
الصلة
• تسهيل عمليّة تنزيل كافّة الوثائق و املستندات و ّ
كل اإلجراءات التي لها ّ
بتفعيل كل االلتزامات.
السلطة أن تعمل عىل معاقبة مستغليّ ال ّنفوذ و ربط املسؤول ّية باملحاسبة عىل
• عىل ّ
الصلة باملال العام يف إميرض.
مستوى املؤسسات العمومية التي لها ّ
• نطالب ال ّدولة بتح ّمل كامل مسؤوليتها تجاه حياة مواطنني معتصمني من أجل
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حقوق عادلة ومرشوعة و بشكل سلمي وعليه فإن حركة عىل درب  96قررت أنه يف
حالة تسجيل وفاة مناضل او مناضلة داخل معتصم «ألبان» سيتم اإلعالن مبارشة عن
فتح أبواب مقربة الشّ هداء فوق جبل «ألبان».
 لإلشارة:* املبالغ التي تم اقرتاح تخصيصها هي مبثابة جرب الضرّ ر لساكنة إميرض
و املنطقة و تبقى قابلة للتّحيني متى استلزم األمر ذلك.
* االتفاقية التي نطالب باملصادقة عليها تعمل عىل أساس توفري األمن
و األمان و االستقرار و السلم االجتامعي لساكنة جامعة إميرض ،ال من اجل خلق
فتيل حرب اهلية.
ردود الرشكة عىل مطالب الحركة االحتجاجية :
يقدم محمد الرشاط ،مدير املوارد البرشية و التواصل برشكة معادن اميرض ،توضيحات
عن هذا املوضوع قائال:
شكوى الساكنة تتمحور حول موضوعني هام التشغيل و املاء ،فيام يخص التشغيل
فساكنة جامعة اميرض يطالبون بتخصيص نسبة  75يف املائة من مناصب الشغل
يف الرشكة للساكنة فقط ،و نسبة  100يف املائة يف املقاوالت املناولة .أما فيام
يخص املاء ،فيطالبون بتزويدهم باملاء الصالح للرشب من أحواض املاء الصناعية و
الفرشات املائية باتجاه الخطارات (شبكات الري) .و تفهام منا لحاجيات الساكنة،
فقد انتهجنا منهج الحوار منذ البداية وكان يف البدء مبارشا مع الساكنة ،و مع
غياب أي نتيجة تم االستعانة بوسطاء محليني من قبيل النقابة و االعيان املحليني
و السلطات العمومية املحلية و املجتمع املدين و لكن لألسف تعنتت الساكنة و
أفشلت الحوار مبطالب تعجيزية.
وهذه مقرتحاتنا للخروج من هذا االحتقان ،و تتمثل فيام ييل :
* مطالبة لجنة املفاوضني من الساكنة بتخصيص  75يف املائة من مناصب
الشغل لساكنة اميرض فقط مطلب غري قابل للتحقيق و مستحيل ،ملاذا؟ ألن
الرشكة تستغل أيضا أرايض تابعة لجامعات أخرى و ليس من العدل عدم ادخالها
يف املعادلة ،ثم ال ننىس االتفاق املربم مع نقابة مستخدمي منجم اميرض املربم سنة
 1986و الذي ينص عىل إعطاء األولوية ألبناء العامل يف التشغيل و معظمهم من
أبناء املنطقة .رغم هذا االتفاق ،و بتشاور مع النقابة تم تخصيص نسبة  20يف
املئة من التوظيفات املستقبلية ألبناء ساكنة جامعة اميرض داخل الرشكة و نسبة
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 60يف املائة يف املقاوالت املناولة.
* وفيام يخص املاء ،فاتهام الرشكة باستنزاف املوارد املائية ال أساس له
من الصحة ،فالدراسات أثبت غياب عالقة بني الفرشة املائية املزودة للمنجم و بني
شبكات الري التي يستعملها سكان الجامعة .و يف نفس اإلطار و فيام يخص الري
فقد التزمنا بتقوية شبكات الري التقليدية و إنشاء بنيات لجمع املياه السطحية
لتغذية الفالحة املسقية يف املنطقة.
* أما فيام يتعلق باستهالك الرشكة للمياه ،فقد عملنا عىل تطوير أنظمة
معالجة املياه بشكل يسمح بإعادة تدويرها عىل نحو ميكن من االقتصاد يف
استهالكها كام عملنا عىل إنشاء محطة ملعالجة املياه املستعملة يف املنجم .وهذا
ما مكن الرشكة من الحد من آثار ندرة املياه عىل إنتاجياتها من  40يف املائة إىل
 25يف املائة.
* و لتخفيف الضغط عىل الفرشات املائية املحلية ،تعمل الرشكة عىل
تنويع مصادر تزودها باملياه عرب القيام بحفر آبار يف مناطق أخرى و إنشاء سدود
عىل مستوى األودية بهدف االستفادة من مياه األمطار.
مآل االحتجاج وأفاق حل الرصاع :
بالنسبة ملحمد الرشاط ،صفحة املفاوضات قد طويت .و الحديث اآلن هو عن تجسيد
النقاط املتفق عليها مع املنتخبني املحليني و الجمعيات عىل أرض الواقع .هذه الخطوة
ستتم مع كل من ساهم يف إبرام هذا االتفاق و مع السلطات املحلية ،وتم عقد لقاء
مع لجنة التسيري ملتابعة تطبيق خارطة الطريق يوم األربعاء  5ديسمرب بهدف إطالق
املشاريع املستعجلة .و بالتعاون مع املجتمع املدين ،نجا تالميذ اميرض من سنة بيضاء
أخرى و قدمت لهم دروس دعم و استفادوا من رحالت تخييم .و يبقى املشكل الذي
ينتظر الحل هو املاء الذي أدى حرمان الرشكة منه إىل انخفاض قدرتها اإلنتاجية بنسبة
الربع.
بالنسبة ألفاق الحل ،تقرتح الرشكة عددا من البدائل لتشغيل الساكنة املحلية مثل
تشجيع خلق مقاوالت صغرية يف مهن ذات عالقة بالعمل املنجمي مثل الحدادة و
النجارة و الرتصيص و الكهرباء من طرف أبناء املنطقة ستقوم الرشكة بإدماجها عن
طريق املناولة لتوفري حاجاتها من تلك الخدمات .وكذلك تعمل الرشكة عىل التزود
باملواد األولية لدى املمونني املحليني .فمثال تفكر الرشكة يف تكوين نساء املنطقة يف
مجال الخياطة لتزويد عامل الرشكة بزي العمل و كذلك خلق قصبة تحتضن معرضا
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دامئا ملنتوجات الصناعة التقليدية املصنوعة من الفضة املستخرجة من املنجم عىل
أن تقوم الرشكة بتوفري املادة الخام لفائدة الشباب بأمثان مناسبة و تشجيع عملية
التسويق سواء عىل املستوى املحيل أو الدويل وهذا األمر ميكن أن يتم تعميمه عىل
املواد الفالحية و كل ذلك من أجل خلق االستقاللية االقتصادية لدى الساكنة و تقليص
اعتامدها عىل املنجم كمجال وحيد لالشتغال.
خالصة :
تعد رشكة معادن اميرض أوىل رشكة إلنتاج الفضة عىل الصعيد اإلفريقي و السابعة
عامليا .و ليك تحافظ عىل مكانتها هذه ،قامت بالزيادة من استثامراتها بحيث خصصت
مبلغ  350مليون درهم لتوسعة مصانع اإلنتاج بشكل يسمح برفع إنتاجيتها اىل 300
طن سنويا من الفضة و قد مكن هذا األمر ،حسب ترصيحات مسؤويل الرشكة ،من
تشغيل  70فردا معظمهم من أبناء اميرض و تتطلع الرشكة بحسب ترصيحات مسؤوليها
دامئا اىل املساهمة يف التنمية املستدامة وخلق الرثوة لصالح املنطقة كام تدعو املجتمع
املدين و الرشكاء االجتامعيني اىل االنخراط معها لتحقيق هذا املبتغى.
أما من منظور الساكنة املحلية فان الرشكة ال تلبي مطالبهم من حيث التشغيل
والتنمية كام أنهم ال ينظرون بعني الرضا إىل تواجدها ونشاطها يف املنطقة ،وهذا إن
دل عىل يشء فإمنا يدل عىل وجود اختالف يف التصور وتفاوت يف التمثل حول املجال
والحق وامللكية والواجب والتنمية والعدالة  ...بني طرفني ،احدهام ينطلق من مرجعية
صورية شكلية قامئة عىل الحق الوضعي املؤسس يف القوانني ( ظهري  1914حول
األمالك العامة ،قانون  95-10حول املاء )....واآلخر يركن إىل املرجعية الذاتية الهوياتية
القامئة عىل حق السكان املحليني يف االنتفاع بخريات أرضهم التي ورثوها عن أجدادهم
وحق األولوية عىل األجنبي يف الترصف يف ملك الجامعة ،سواء كان هذا األجنبي تنظيام
(رشكة ،دولة )...،أو افرادا من تجمعات برشية ذات انتامءات اثنيه مختلفة عن األنا
الجمعي لإلنسان االميرضي.
وطبعا ،وعودا عىل بدئ ،فان لهذا االختالف يف التمثل والتصور تداعيات
وانعكاسات عىل املستويات األربع األخرى ،نقصد مستوى القيم واملعايري التي تعرف
تحوالت مبناسبة ما يحدث يف املنطقة وتربز عنها إشكال من السلوك ترتاوح بني التامهي
مع املرجعية القيمية الكونية وبني االنسالخ منها ،وكذا مستوى العالقات االجتامعية
التي ترتاوح بني الهدنة والتوتر(الذي ال يقترص عىل عالقة الساكنة مع الرشكة ،بل
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يتعداه إىل العالقات الداخلية بني األرس يف نفس القبيلة) ،ثم مستوى املواقع واألدوار
التي تتوزع يف عدة أشكال بني موقع مستفيد ومترضر ،ومهيمن ومهيمن عليه ،غني
وفقري ،ناهب ومنهوب ...،وأخريا املؤسسات االجتامعية التي تتأثر الشك بهذا الرصاع
سواء القريبة منها مثل املقاولة والقبيلة ،أو البعيدة مثل املدرسة التي توقفت فيها
الدراسة باملناسبة ذات مرة ملدة سنة يف إطار االحتجاج.
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