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 مقدمة: 

استطاعت أزمة ف��وس �ورونا أن تحتكر لنفسها لقب أول أزمة شملت جميع دول العالم بدون استثناء �� 

رأسها  ع��  وقائية  إجراءات  إقرار  إ��  أدى  مسبوق  غ��  وضعا  أفرزت  ال�ي  األزمة  هذه  والعشر�ن،  الواحد  القرن 

ن الدول وداخلها، تفاديا النتقال العدوى ال�ي أثبت األطباء أ��ا تنتقل  ا�حجر الص�� الذي منع بموجبھ التنقل ب�

ال�و�ي  السبات  �شبھ  فيما  العالم  أدخل  الذي  ال��يء  آخر.  ف��وس  أي  من  أك��  �ورونا  ف��وس  حالة   �� �سرعة 

 وحالة ا�جمود وال��قب أمام �ائن مجهري ال �عرف اإل�سان كيف يحار�ھ. 

ن الف��وس تخوفات أخرى ع�� مستو�ات عدة، فتوقف االقتصاد �ان من  مع مرور الوقت، أفرز ا�خوف م

ب�ن نتائجھ تأثر مالي�ن الناس سلبا بوضعية ا�جمود ا�جديدة، وهذا ما حول أزمة �ورونا إ�� محرك لعملية تفق��  

هن حرة تدر �خمة وسريعة، نتج ع��ا فقدان شرائح واسعة ملداخيلها وتحول املنتم�ن إل��ا من أجراء أو ممارس�ن مل

عل��ا من دعم ومساعدات تضمن لها البقاء ��    مخططات الدولةمدخوال مح��ما، إ�� شرائح تنتظر ما ستجود بھ  

آثار األزمة   التخفيف من   �� الدول عامال حاسما  العيش. وقد �انت وضعية اقتصاديات  مستوى ا�حد األد�ى من 

القو�ة االقتصاديات  ذات  الدول  أن  إذ  مواطن��ا،  لألسر   ع��  املالية  املساعدات  لتقديم  هائلة  م��انيات  عبأت 

املتضررة، قصد مساعد��ا ع�� ضمان ا�حد األد�ى من حاجيا��ا، وا�حفاظ ع�� مستوى أد�ى من االس��الك يجنب  

أزمات  إ��  ال��اية   �� تؤدي  اجتماعية  إ��  اقتصادية  من  األزمة  يحول  قد  مما  التام،  الشلل  االقتصادية  الدورة 

 ة مفتوحة ع�� ا�جهول. سياسي

أما �� الدول ذات االقتصاديات ا�حدودة، ومن بي��ا املغرب، فقد حاولت الدولة �سرعة التدخل للتخفيف 

فرضت  معينة  بف��ة  ومرتبطا  محدودا  �ان  التدخل  ذلك  لكن  االقتصادية،  لألزمة  السلبية  التداعيات  حدة  من 

�حجر الص�� تفاديا النتشار العدوى. و�قدر ما �ان تدخل الدولة �� الدولة ف��ا ع�� الناس عدم العمل واالل��ام با

ف��ا   ترتفع  وال�ي  املماثلة،  االقتصاديات  ذات  الدول  غرار  ع��  املتضررة،  الفئات  �جميع  عموما  �اف  غ��  املغرب 

خصوصيات  األزمة،  تداعيات  من  أك��  �ش�ل  التخفيف   �� �ساهم  ما  فإن  وال��ميش،  والبطالة  الفقر   معدالت 
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ا�جتمعات ومدى تجذر ثقافة التضامن داخلها، وهو تضامن غ�� مؤسسا�ي يخضع ملنطق مجتم�� صرف مستند 

 إما ع�� أعراف محلية أو معتقدات دينية أو تمثل الناس �� ا�جتمع لألواصر العائلية. 

و�الرغم من تخصيص أزمة �ورونا،  خالل  املغر�ي  ا�جتمع   �� بارزا  اآلليات  دور هذه  �ان  ملبالغ   لقد  الدولة 

يوازي  ا�جتمع، و�ان دورها  آليات تضامنية قو�ة تحركت داخل  أن هناك  إال  الفئات،  لبعض  الدعم  �سيطة من 

بنية   من  جزء  لرصد  واسعا  مجاال  يفتح  هذا  ولعل  الهشة،  الشرائح  ع��  األزمة  وقع  من  التخفيف   �� الدولة  دور 

اليوم �� إ��  �� الزمن الزالت ماثلة  ا�جتمع املغر�ي، ع�� الرغم من تطور نمط االس��الك وتقلص   سلوكية ممتدة 

 حجم األسرة وتراجع الروابط االجتماعية مقارنة مع ما �انت عليھ �� مراحل زمنية سابقة. 

يقلص  اس��ال�ي  نموذج  صياغة  نحو  تجنح  ال�ي  الفردانية  الن�عة  وتزايد  ا�جديد  االس��الك  نمط  إن 

�� األسرة الصغ��ة، و�جعل االستفادة تضعف تدر�جيا �لما تجاوزنا   االستفادة منھ و�حصره داخل محيط الفرد 

ذات   ا�جتمعات   �� �ورونا  ألزمة  املماثلة  األزمات  خالل  االنقالب  من  نوعا  �عرف  قد  النمط  هذا  األسرة،  هذه 

واألو�ئ  وا�جاعات  باألزمات  حافال  املغرب  تار�خ  �ان  و�ذا  املغر�ي.  للمجتمع  املماثلة  ��  ا�خصوصية  �سببت  ال�ي  ة 

وثقافة  التضام�ي  السلوك  حضور  األزمات،  هذه  مختلف   �� ��جل  ما  أهم  فإن  املغر�ي،  للمجتمع  عنيفة  هزات 

 التآزر ب�ن مختلف فئات ا�جتمع.

إن بروز السلوك التضام�ي ��ذه القوة �� ا�جتمع املغر�ي ع�� الرغم من التطور الذي عرفھ، يجعل املؤرخ 

لتفس�� استنادا إ�� ما يتوفر عليھ من أدوات من�جية، ومن إملام بالسياقات ال�ي تجعلھ يرصد مرة أخرى �� موقع ا

عناصر االستمرار�ة �� بنية اجتماعية متحولة �ش�ل سريع �� عالم اليوم. وقد ي�ون املؤرخ من أك�� املتدخل�ن قوة 

� قد  االقتصاد   �� املتخصص  أن  إذ  املستوى.  هذا  ع��  ا�حالية  األزمة  بمثابة ��  االجتما��  التآزر  أش�ال  عت�� 

مؤشرات ساهمت �� ا�حفاظ ع�� استمرار الفئات الهشة �� تحر�ك النسق االس��ال�ي، كما أن املتخصص �� علم  

النفس قد يفسرها با�خوف الذي يدفع الفرد إ�� إنقاذ املقر��ن منھ، والفقيھ قد �عت��ها امتثاال لتعاليم الدين ال�ي  

وغ��ها...، لكن ال أحد من هؤالء املتخصص�ن �� حقول معرفية مختلفة، قادر ع�� وضع هذه   تحث ع�� التضامن 
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األش�ال �� سياقها التار��� و�براز م�ان��ا ضمن عناصر االستمرار�ة �� بنية ا�جتمع، ومقارن��ا مع األش�ال األخرى 

 املوجودة داخل ا�جتمع �� األوقات العادية. 

خ هو األك�� قدرة ع�� قياس تأث�� أش�ال التآزر ع�� ا�جتمع، وتحديد مستو�ا��ا ومن جهة أخرى، فإن املؤر 

انطالقا من املقارنة مع األش�ال ال�ي �انت تتم خالل مراحل زمنية سابقة. وع�� هذا األساس، يمكن الوقوف ع��  

 ثالث مستو�ات أساسية �� النسق التضام�ي باملغرب. 

 الفردي املستوى األول: السلوك التضام�ي -

أساليب  يطور  جعلھ  مما  التار�خ،  ع��  املغر�ي  اإل�سان  سلوك   �� كث��ا  الطبيعية  وال�وارث  األزمات  أثرت 

مواجه��ا حسب ما توفر لديھ من إم�انيات، ورغم أن ا�جيل الذي �عيش أزمة �ورونا ا�حالية، أ�عد ما ي�ون عن  

واألر�عين الثالثينات   �� املغرب  عرفها  ال�ي  األزمات  القرن  آخر  من  بنفس 20ات  ا�سم  التضام�ي  سلوكھ  أن  إال   ،

املم��ات ال�ي طبعت السلوك التضام�ي الفردي �� املغرب خالل ف��ات مختلفة. ولم تف�ح التطورات املتسارعة �� 

خصوصا �� ظل النظام االقتصادي املغر�ي الذي   1النيل من �عض اآلليات التوقعية لألزمات، مثل آلية االدخار. 

يتم�� �عدم االستقرار وقلة الفرص وا�ساع شر�حة الفقراء، مما يولد لدى با�� الفئات خوفا فطر�ا من أزمة توقع 

عن   الغر�ب  بالسلوك  ليس  األفراد  ب�ن  التضامن  �ان  و�ذا  ماهي��ا.  �عرف  ال  قد  أ��ا  رغم  �حظة  أية   �� حدو��ا 

املغ أفراد ا�جتمع  ب�ن  االجتما��  التآزر  ملنظومة  البارز  والنشاط  القو�ة  العودة  �جلت  �ورونا  أزمة  فإن  ر�ي، 

ا�جتمع �غض النظر عما تقدمھ الدولة. و�العودة إ�� محددات السلوك التضام�ي الفردي فسنجد ا�حدد الدي�ي 

ة ال�ي تجعل سلوك التضامن يتجاوز الدين أو ثم الروابط العائلية والقبلية، ثم الروابط اإل�ساني   2بالدرجة األو��،

 
1 -   �� الزراعية  ا�حاصيل  تخز�ن  تقنيات  خالل  من  املغر�ي  ا�جتمع   �� تجذرها  ع��  وأكد  بياض،  الهادي  اآللية  هذه  عن  تحدث 

ه / ق    8  –  6السنوات الفالحية ا�جيدة، انظر الهادي البياض، ال�وارث الطبيعية وأثرها �� سلوك اإل�سان �� املغرب واألندلس (ق  
 195، ص 2008دار الطليعة للطباعة والنشر، ب��وت، م)، الطبعة األو��،    14  –  12

 ) 280اآلية،   ﴾تَۡعلَُمونَ  َوأَن تََصدَّقُواْ َخۡیٞر لَُّكۡم إِن ُكنتُمۡ  ﴿جاء �� سورة البقرة:  - 2
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 3االرتباط العائ��.

إن أية محاولة لفهم السلوك التضام�ي ب�ن أفراد ا�جتمع �� أزمة �ورونا، ال يمكن أن تتم بمعزل عن املعطى  

�� علم االجتماع وعلم النفس واالقتصاد...، مساحات إضافية ومداخل أك��   التار��� الذي سيقدم للمتخصص 

ألنھ جزء من بنية ممتدة �� الزمن امتدادا عميقا، فالدين �ان دائما محر�ات للتضامن    4أهمية لفهم هذا السلوك. 

ب�ن األفراد، واألمر هنا ال يقتصر ع�� اإلسالم فقط، إذ أن السلوك التضام�ي �� املغرب تار�خيا �ان يحركھ أيضا  

ال��ودية.  ا�جموعات  مستوى  ع��  ال��ودي  غالبا  و   5الدين  يرتبط  أور�ا   �� األفراد  ب�ن  التضام�ي  السلوك  �ان  �ذا 

بأوقات األزمة، فإن هذا السلوك �� ا�جتمع املغر�ي لم يكن يرتبط بأزمة معينة، بقدر ما �ان سلو�ا دائما يكرس 

د إضفاء  ر�ط التضامن االجتما�� مباشرة بالثواب اإلل�ي، و�متد تأث�� الدين ع�� السلوك التضام�ي للفرد، إ�� ح

للعمل   األمالك  و�مثل تخصيص  وفاتھ،  �عد  ما  إ��  الفرد  �حياة  السلوك وجعلھ متجاوزا  األبدية ع�� ذلك  مسألة 

األفراد.  لدى  التضام�ي  السلوك  تجليات  "الوقف" أس�ى  بموجب  إ��    6ا�خ��ي  األفراد  ب�ن  التضامن  لذلك، تحول 

، �ش�ل حولھ إ�� عنصر من عناصر األزمات� أوقات  �سق �شتغل �ش�ل تلقائي ودائم مع ��جيل حيو�ة كب��ة �

 استمرار�ة بنية قديمة ممتدة �� ا�جتمع املغر�ي إ�� اليوم. 

أزمة �ورونا  التضام�ي خالل  السلوك   �� املتحكمة  العوامل  ب�ن  العائ�� من  الرابط  آخر، فإن  ع�� مستوى 

بفعل تأثره بتطور نمط   21لف عن نظ��ه �� القرن  مثال يخت  16ا�حالية، و�ذا �ان مفهوم األسرة والعائلة �� القرن  

 
املساعدات والت��عات ال�ي يقدمها األفراد امليسورون ألفراد آخر�ن ال �عرفو��م، ع�� وساطة جمعيات أو أفراد آخر�ن  تجسده    - 3

 يتولون توزيع هذه املساعدات ع�� ا�حتاج�ن. 
حديثة، انظر:  استند إميل دور�ايم ع�� العودة لدراسة ا�جتمعات البدائية لتتبع مسار التغي�� الذي وصلت إليھ ا�جتمعات ا�  - 4

 06، ص 2016شتن��   29زكر�اء اإلبراهي�ي، إميل دور�ايم والتأسيس السوسيولو�� ل�حداثة، موقع مؤمنون بال حدود،  
انظر:    - 5 أوقات األزمة،   �� للفقراء  ال�ي تقدم املساعدات  ا�خ��ية  تتوفر ع�� ما �عرف بصناديق األعمال  ال��ودية  الطوائف  �انت 

ألف الزعفرا�ي،  الدار    حاييم  امل��جم،  طبع  األو��،  الطبعة  �حالن،  أحمد  ترجمة  دين.  ثقافة،  تار�خ،  ال��ود،  حياة  من  سنة 
 133، ص 1987البيضاء، 

�ان �عض الناس يوصون بتخصيص مداخيل جزء من ممتل�ا��م لتوزيع اإلعانات ع�� الفقراء �ش�ل أسبو��، ومن األمثلة ع��    - 6
�انت ال�ي  ا�خميس"  "خ��  عادة  طرف    ذلك  من  الفقراء  ع��  ا�خ��  من  كمية  توزيع  بموج��ا  يتم  �ان  حيث  تطوان،   �� معروفة 

ا�حسن�ن �ل خميس. انظر: محمد األم�ن ال��از، تار�خ األو�ئة وا�جاعات باملغرب �� القرن�ن الثامن عشر والتاسع عشر، الطبعة  
 355.ص 1992لوم اإل�سانية بالر�اط،  ، منشورات �لية اآلداب والع18األو��، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 
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مظاهر  أدق   �� ح�ى  املش��ك  ع��  والقائمة  جغرافيا  القر�بة  املتشابكة  الكب��ة  العائلة  مساحة  وتقليص  العيش، 

ا�حياة مثل األ�ل والنوم وغ�� ذلك. فإن مفهوم العائلة �� األزمة ا�حالية سرعان ما يتوسع ليتخذ ش�لھ التقليدي 

ا بـ �سبب  التوفيق  أحمد  وصفھ  فيما  الواحدة،  العائلة  داخل  أ�عد  أفرادا  لتشمل  تمتد  ال�ي  التضامنية  آلليات 

وهذا ما يحيلنا ع�� السلوك التضام�ي الذي يطبع الفرد داخل القبيلة، ع�� اعتماده آلليات   7"التضامن القرا�ي".

املدخل التار��� البد منھ لتفس�� استمرار دينامية ومرة أخرى، ف  8من قبيل "التو�زة" وغ��ها خالل أوقات األزمة. 

النسق التضام�ي ع�� مستوى األفراد خالل أزمة �ورونا، طاملا أن األمر جزء من بنية مجتمعية ثابتة وليس سلو�ا 

طارئا ع�� ا�جتمع املغر�ي، يمكن اج��اؤه و�خضاعھ لزاو�ة تحليل أحادية من طرف علم االجتماع أو علم النفس  

 سبيل املثال.ع�� 

 املستوى الثا�ي: السلوك التضام�ي للدولة  -

وأن  خصوصا  �ورونا،  جائحة  من  تضررا  األك��  الفئات  دعم  مسؤولية  عاتقها  ع��  املغر�ية  الدولة  أخذت 

فئات عديدة اضطرت للتوقف عن العمل، و�ذا �انت الدولة املغر�ية العصر�ة لها من اآلليات ما يمك��ا من تحديد 

امل للدولة ع�� مستوى الفئات  الدائم  التار�خية تحيلنا ع�� ا�حضور  املقار�ة  بالدعم ع�� وجھ أدق، فإن  س��دفة 

دعم الفئات الهشة، ولعل املقارنة ب�ن أش�ال الدعم ال�ي �انت تقدمها الدولة املوحدية ع�� سبيل املثال �� ف��ات 

و��ن أش�ال الدعم ا�حالية، ستكشف لنا عن سلوك مؤسسا�ي يمتد لقرون �� املغرب، وهو    9ا�جاعات واألو�ئة،

 
القرن    - 7  �� املغر�ي  ا�جتمع  التوفيق،  رقم  1912  –  1850(إينولتان    19أحمد  وأطروحات  رسائل  سلسلة  األو��،  الطبعة   ،(63  ،

 382، ص  2011منشورات �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية بالر�اط، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء، 
مؤسسة املر��ي    - 8 األو��،  الطبعة  الثالث،  ا�جزء  االقتصادي،  والنظام  ا�جبلية  االجتماعية  األنظمة  ا�جب��،  النضال  العيا��ي، 

 120، ص 1988التغليف والطباعة والنشر والتوزيع الشمال، طنجة، 
، عمد ا�خليفة عبد  1171سنة  �سبب العدد الكب�� للفقراء ا�حتاج�ن للدعم �� األزمة الغذائية ال�ي عصفت بالدولة املوحدية    - 9

الهادي   أنظر:  القبيل".  التفاتة رسمية من هذا  يتوقعون  يكن هؤالء  لم  البؤساء، بحيث  إ�� "وضع معاي�� النتقاء  املوحدي  املومن 
.  1878. كما أمر السلطان ا�حسن األول بتوزيع الصدقات ع�� الناس �� مجاعة  254البياض، ال�وارث الطبيعية، مرجع سابق، ص  

أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، االستقصا ألخبار دول املغرب األق��ى، ا�جزء التاسع، تحقيق جعفر الناصري ومحمد   نظر:ا
 165، ص 1997الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة األو��،  
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اإلحسان،  ع��  تحث  ال�ي  اإلسالم  بتعاليم  التقيد  ع��  السالط�ن  حرص  من  نا�ع  تكريس   10سلوك  ضرورة  ومن 

ر فقط بتطور مس الدولة لصور��ا كحامية وضامنة الستقرار ومعيشة املواطن خالل األزمات، وال يرتبط هذا الدو 

الدولة  بھ  تقوم  ما  إن  بل  العصر�ة،  بالدولة  مرتبط  األزمات  خالل  الدعم  تقديم  أن  أو  بالدولة،  املنوطة  األدوار 

حاليا هو ما �انت تقوم بھ دولة املوحدين، ثم دولة ا�خزن منذ ظهورها إ�� حدود مرحلة ا�حماية، وهو ما وصفھ 

 11�� للمخزن". محمد األم�ن ال��از بـ "الدور االجتما

االجتما��   البعد  حضور  ضعف  من  ��ا  ارتبط  وما  اقتصادي،  كنظام  الرأسمالية  عرفتھ  الذي  التطور  إن 

واالس��ال�ي، اإلنتا��  �سقها   �� الضعيفة  بالفئات  االجتما��،    12واالهتمام  لدورها  الدولة  ممارسة  من  يمنع  لم 

حرصه من  هو  ا�جتمع  استقرار  ع��  الدولة  حرص  وأن  والتار�خ خصوصا  ل�حكم،  و�سق  كجهاز  وجودها  ع��  ا 

حافل باألزمات االجتماعية واالنتفاضات ال�ي رافقت �عض ا�جاعات ال�ي عرفها املغرب، وال�ي �انت توجھ �حنة 

وهذا ما يؤكد   13ال�خط �� ��اية املطاف نحو الدولة، طاملا أن الفئات الهشة �عت��ها املسؤول الرئي��ي عن أزما��ا.

ملدخل التار��� مهم جدا لفهم سلوك الدولة، خاصة عندما يتسم التعاقد بي��ا و��ن املواطن�ن بالهشاشة  ع�� أن ا

وا�عدام الثقة �� �عض ا�حطات، وهذا ما نجده ع�� ا�خصوص �� الدول العصر�ة ال�ي ال تزال محتفظة ببعض 

املكرس التعاقد  منطق  وفق  االشتغال  تأ�ى  ال�ي  التقليدية  البنية  هذه   عناصر   �� واملؤرخ  والواجبات.  ل�حقوق 

 ا�حالة، مؤهل لتقديم تفس��ات لسلوك الدولة التضام�ي انطالقا من املدخل التار���.

 املستوى الثالث: السلوك التضام�ي للمؤسسات الغ�� الرسمية 

 
 370محمد األم�ن ال��از، األو�ئة وا�جاعات �� املغرب، مرجع سابق، ص  - 10
   361رجع، ص نفس امل - 11
ليبيا،    - 12 بنغازي،  املتحدة،  ا�جديدة  الكتاب  دار  األو��،  الطبعة  محسن،  ترجمة: شفيق  الرأسمالية،  ديناميكية  بروديل،  فرناند 

 51، ص 2008
 السكر ال�ي �شرف عل��ا ا�خزن �� سوس، انظر: بمهاجمة حقول  1603قام الفقراء �عد طاعون سنة   -13

- Bernard ROSENBERGER et Hamid TRIKI. - Famines et épidémies au Maroc aux XVIe et XVIIe siècles, Hespéris-
Tamuda, Vol. XV. Fasc. Unique, 1974, p 64 
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� األزمة  آثار  من  التخفيف   �� الكب��  فعاليتھ  أظهر  قد  واألفراد  للدولة  التضام�ي  الدور  �ان  ا�جتمع  إذا   �

املغر�ي، فإن أزمة �ورونا أظهرت عنصرا آخر ال يقل فعالية عن دور الدولة واألفراد، واملتمثلة �� جمعيات ا�جتمع  

الدولة  ب�ن  يصل  للدعم  جسر  بمثابة  �عد  اآللية  وهذه  التضامنية،  املساعدات  وتوزيع  �جمع  �عبأت  ال�ي  املد�ي 

ب�ن أفراد لد��م اإلم�انيات لتقديم املساعدة والفئات ا�حتاجة من   وأفراد ا�جتمع املس��دف�ن من جهة، ووسيطا

األحياء   �� م��م  تتش�ل  أ��ا  طاملا  الس�ان  من  قر�ا  أك��  املد�ي  ا�جتمع  جمعيات  �ون  من  وانطالقا  أخرى.  جهة 

 والتجمعات الس�انية �� املدن والبوادي. 

ثل لنا آلية من آليات تنشيط النسق التضام�ي  لكنھ يم  14رغم أن مفهوم ا�جتمع املد�ي هو مفهوم عصري،

هذه  ملثل  األزمات  أوقات  خالل  محتاجا  �ان  كالهما  والدولة  ا�جتمع  أن  ع��  التأكيد  من  والبد  األزمات،  خالل 

اآلليات ال�ي �ساعد ع�� التخفيف من ا�ع�اسا��ا السلبية ع�� الناس، إ�� درجة أن الدور ا�حوري للمجتمع املد�ي 

و�ذا �انت أور�ا لم �عرف �� الف��ات التار�خية السابقة وجود   15ل إدواردز يصفھ بـ "الفكرة العظيمة". جعلت ماي�

هذه  ع��  يتوفر  دائما  �ان  املغرب  فإن  التضام�ي،  با�جانب  يتعلق  فيما  وا�جتمع  الدولة  ب�ن  للوساطة  آليات 

رسمية،   غ��  مؤسسات  باعتبارها  الزوايا  مؤسسة  رأسها  وع��  بمهام اآلليات،  مستمر  �ش�ل  تضطلع  �انت  لك��ا 

أساسية داخل النسق التضام�ي، سواء ع�� إيواء عابري السبيل وتزو�دهم باملؤونة، أو توزيع اإلعانات خالل أوقات  

وغ��ها. واألو�ئة  �ا�جاعات  من    16األزمات  مهم  رصيد  ع��  ا�جتمع،   �� م�ان��ا  بحكم  تتوفر  �انت  الزوايا  أن  إذ 

ة ومخازن األقوات وغ�� ذلك، مما �ان يتيح لها أدوارا مهما �� النسق التضام�ي، كما أن استفادت  األرا��ي الفالحي

�انوا  الذين  األ�خاص  طرف  من  الوقف  بصيغة  األمالك  تفو�ت  آليات  من  ا�جتمع،   �� رمز���ا  ع��  كب��  �ش�ل 

فر ع�� اإلم�انيات الالزمة للقيام بدورها يرون �� هذه العملية ز�ادة �� الثواب الدنيوي واألخروي، وهو ما جعلها تتو 

 
محمد يحيى حس�ي، مفهوم ا�جتمع املد�ي لدى أنطونيو جرام��ي من خالل كراسات مفهوم ا�جتمع املد�ي، انظر:  حول تطور    - 14

 04ص  ، 2017ال�جن من التثو�ر إ�� ا�حياد، الطبعة األو��، منشورات املركز الديمقراطي العر�ي، برل�ن، أملانيا، 
، ترجمة: عبد القادر شاه�ن، الطبعة األو��، منشورات املركز العر�ي لألبحاث ماي�ل إدواردز، ا�جتمع املد�ي: النظر�ة واملمارسة  - 15

 11، ص  2015ودراسة السياسات، الدوحة، 
،  2011محمد جادور، مؤسسة ا�خزن �� تار�خ املغرب، الطبعة األو��، مؤسسة امللك عبد العز�ز آل سعود، الدار البيضاء،    - 16

 266ص 
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 17التضام�ي خالل األزمات. 

ورغم أن الزوايا �� مؤسسات دينية إسالمية املرجعية، وتختلف عن �عضها ع�� املستوى الطقو��ي، إال أن  

املس ب�ن  أو  أخرى  زوايا  إ��  واملنتم�ن  إل��ا  املنتم�ن  ب�ن  يم��  ال  تضام�ي  سلوك  تب�ي  من  يمنعها  لم  وغ��  ذلك  لم 

املسلم، بدليل استفادة ال��ود املغار�ة ع�� سبيل املثال مما �انت تتيحھ الزوايا من مساعدات خالل أوقات األزمات 

 18ال�ي عرفها املغرب. 

ا�حالية   �ورونا  أزمة  خالل  ظهر  الذي  التضام�ي  النسق  أسس  �ش�ل  ال�ي  املذ�ورة  الثالث  اآلليات  إن 

تخفيف من ا�ع�اسا��ا ع�� شرائح واسعة �� ا�جتمع، والتحليل السليم لهذه باملغرب، ساهمت �ش�ل كب�� �� ال

ع��   حافظت  الزمن،   �� ممتدة  قائمة  لبنية  انتما��ا  إلبراز  التار���  سياقها   �� وضعها  ع��  يتم  أن  ينب��  اآلليات 

ال�ي أصبحت �عرفها اآلليات التضامنية، ورغم مأسسة  الكب��ة  التغ��ات الش�لية  أش�ال التضامن    جوهرها رغم 

جميع    �� يبقى  التضام�ي  السلوك  أن  إال  مثال)،  للتضامن  ا�خامس  محمد  (مؤسسة  السنة  طول  ع��  الرس�ي 

 األحوال جزءا من بنية ا�جتمع املغر�ي، والذي يظهر �ش�ل أك�� �شاطا خالل األزمات. 

ذلك وأن  وتفاعالتھ،  اآل�ي  ا�حدث  تحليل  عن  �عيد  املؤرخ  بأن  يبدو  قد  ��   ظاهر�ا،  املتمثل  امل����  القلق 

ضرورة أخذ املسافة الزمنية ال�افية مع ا�حدث، قد يضعھ �� موقع االنتظار وال��قب ملا ستؤول إليھ األحداث وما  

باملن�ج  التقيد  �ان  و�ذا  وتفس��اتھ،  تحليالتھ  عل��ا  يب�ي  وا�حة  صورة  ت�و�ن  ع��  �ساعده  معطيات  من  سيظهر 

جهة النظر األ�اديمية للمؤرخ عن غ��ها. فإن هذا املوقع الذي يضع فيھ املؤرخ نفسھ،  واالحت�ام إليھ هو ما يم�� و 

بتفس��ها   و�قومون  ل�حدث  اآلنية  التطورات  مع  أخرى  مجاالت   �� متخصصون  فيھ  يتفاعل  الذي  الوقت   ��

باملا��ي. خصوصا وأن ا�حاضر  تفس��   �� املتمثلة  أدواره األساسية  عل��ا، قد يقوض أحد  ثبات   والتعليق  مسألة 

البنيات واستمرارها �� الزمن، محدد أسا��ي لرصد مدى تطور ا�جتمعات، ومن شأن ا�حديث مثال عن السلوك 

 
 270نفس املرجع، ص  - 17
 356مد األم�ن ال��از، األو�ئة وا�جاعات، مرجع سابق، ص مح - 18
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التضام�ي خالل األزمة ا�حالية دون ر�طھ ببنية سائدة، أن ين�ع عن ا�جتمع أحد أهم خصوصياتھ ال�ي ارتبطت بھ  

 –دثة مع أزمة عاملية جديدة، �� الوقت الذي يمكن للمؤرخ  و�ش�ل جزءا من ثقافتھ، و�حولها إ�� ردود فعل مستح 

حصري   تجدد    –�ش�ل  مع  البنية   �� ا�خاصية  ثبات  حكم   �� يدخل  املغرب،   �� التضام�ي  السلوك  بأن  يثبت  أن 

آليات تفعل��ا �� الزمن، وهو ما يجعل رؤ�ة املؤرخ م�لمة لرؤى با�� املتخصص�ن �� ا�جاالت األخرى، فيما وصفھ 

) والدعوة إ��  Pluridisciplinaritéان فيفر بـ "كسر عقلية االختصاص و�طالق مبدأ �عددية األنظمة املعرفية (لوسي

 19اتحاد العلوم اإل�سانية واالجتماعية". 

الزوايا ال�ي يمكن للمؤرخ أن يتفاعل انطالقا م��ا مع ا�حدث، ويساهم كما أن التعليق ع�� ا�حدث اآل�ي ي��ز  

�� فهم �عض تطوراتھ بناء ع�� التجارب السابقة ال�ي عرفها التار�خ، فهو األقدر ع�� ضبط السياقات التار�خية 

حقا، و�ذا �ان أك�� من غ��ه. وهذا ما ال يمنع من جعل خالصاتھ اآلنية مفتوحة ع�� ما ي�حق با�حدث من تطورات ال 

املتخصصون �� �عض ا�حقول املعرفية األخرى، قادرون ع�� صياغة خالصا��م ال��ائية �� مرحلة التفاعل اآل�ي، 

أو  ا�حدث  خالل  سواء  ��ائية  خالصات  إ��  الوصول  �ستطيعون  ال  الذين  القالئل  الفاعل�ن  ب�ن  من  ر�ما  فاملؤرخ 

بامتياز، وطاملا أن نقيشة صغ��ة �� سفح جبل قد �غ�� قناعة ظلت    �عده، طاملا أن حقل التار�خ هو حقل املفاجآت

 ثابتة لدى املؤرخ�ن ملئات السن�ن. 

الثالث  ا�حالية بمستو�اتھ  الذي برز خالل أزمة �ورونا  التضام�ي  تأسيسا ع�� ما سبق، فإن فهم السلوك 

املؤرخ متصدرا يجعل  الوسيطة، قد  واملؤسسات  األفراد  الدولة،   �� عل��م   املتمثلة  يجب  الذين  املتدخل�ن  لقائمة 

�ل  معها  تف�ح  لم  درجة  إ��  طو�لة،  لقرون  ا�جتمع   �� تجذر  تضام�ي  �سق  لس��ورة  التار���  التفس��  تقديم 

نزع   �� األخرى،  ا�جتمعية  والتحوالت  املتطورة  االقتصادية  والنظم  االس��الكية  األنماط  عرف��ا  ال�ي  التطورات 

 دة من الدين والروابط االجتماعية وا�خوف ع�� قوة ومركز�ة الدولة خالل األزمات. خصوصياتھ ا�حلية املستم 

 
وجيھ �وثرا�ي، تار�خ التأر�خ، اتجاهات، مدارس، منا�ج، الطبعة الثالثة، منشورات املركز العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات،   - 19

 208، ص 2015الدوحة، 
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افيا:  بيبليوغر

م)،    14  –  12ه / ق    8  –  6الهادي البياض، ال�وارث الطبيعية وأثرها �� سلوك اإل�سان �� املغرب واألندلس (ق    -

 .2008الطبعة األو��، دار الطليعة للطباعة والنشر، ب��وت،  

 .2016شتن��  29زكر�اء اإلبراهي�ي، إميل دور�ايم والتأسيس السوسيولو�� ل�حداثة، موقع مؤمنون بال حدود،  -

طبع    - األو��،  الطبعة  �حالن،  أحمد  ترجمة  دين.  ثقافة،  تار�خ،  ال��ود،  حياة  من  سنة  ألف  الزعفرا�ي،  حاييم 

 .1987امل��جم، الدار البيضاء، 

تار�خ    - ال��از،  األم�ن  األو��،  محمد  الطبعة  عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرن�ن   �� باملغرب  وا�جاعات  األو�ئة 

 . 1992، منشورات �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية بالر�اط، 18سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

القرن    -  �� املغر�ي  ا�جتمع  التوفيق،  رسائل 1912  –  1850(إينولتان    19أحمد  سلسلة  األو��،  الطبعة   ،(

، منشورات �لية اآلداب والعلوم اإل�سانية بالر�اط، مطبعة النجاح ا�جديدة، الدار البيضاء،  63روحات رقم  وأط

2011. 

الطبعة    - الثالث،  ا�جزء  االقتصادي،  والنظام  ا�جبلية  االجتماعية  األنظمة  ا�جب��،  النضال  العيا��ي،  املر��ي 

 . 1988ال، طنجة، األو��، مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع الشم

جعفر    - تحقيق  التاسع،  ا�جزء  األق��ى،  املغرب  دول  ألخبار  االستقصا  الناصري،  خالد  بن  أحمد  العباس  أبو 

 . 1997الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، الطبعة األو��، 

دا  - األو��،  الطبعة  محسن،  شفيق  ترجمة:  الرأسمالية،  ديناميكية  بروديل،  املتحدة، فرناند  ا�جديدة  الكتاب  ر 

 .2008بنغازي، ليبيا، 

إ��    - التثو�ر  من  ال�جن  كراسات  خالل  من  جرام��ي  أنطونيو  لدى  املد�ي  ا�جتمع  مفهوم  حس�ي،  يحيى  محمد 
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 . 2017ا�حياد، الطبعة األو��، منشورات املركز الديمقراطي العر�ي، برل�ن، أملانيا، 

ظر�ة واملمارسة، ترجمة: عبد القادر شاه�ن، الطبعة األو��، منشورات املركز ماي�ل إدواردز، ا�جتمع املد�ي: الن  -

 . 2015العر�ي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

الدار   - سعود،  آل  العز�ز  عبد  امللك  مؤسسة  األو��،  الطبعة  املغرب،  تار�خ   �� ا�خزن  مؤسسة  جادور،  محمد 
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