
 

  

 دراسات محكمة  
    

 :املمارسة االحتجاجية �� املغرب
 دينامية الصراع والتحول  

 

 ز�ن الدين ا�حبيب استا�ي
 أستاذ القانون الدستوري والفكر السيا��ي

 جامعة عبد املالك السعدي املغرب  
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : املمارسة االحتجاجية �� املغرب

 دينامية الصراع والتحول  

 

 

 

2 

 م�خص:  

املمارسة   عّ��ت  ما  بلغها بقدر  التعا�ش  من  درجة  عن  املغرب   �� السياسيون   االحتجاجية  الفاعلون 

السيا��ي، العمل  من  العنف  واستبعاد  التسعينيات،  زمن  االختالف،   واالجتماعيون  منطق  وقبول 

العام للتعب�� عن فشل السياسات   والتداول ع�� السلطة، ودافعت عن ا�حق �� الوجود �� الفضاء 

�� ا�ح�ومية  مع  االجتماعية  تزامًنا  املنشودة،  التنمية  سنة   تحقيق  التناوب  وأثبتت 1998ح�ومة   ،

�عد موجة ا�َحراك العر�ي، و�فضل دينامية   قدر��ا ع�� إحداث نوع من التغي�� الدستوري والسيا��ي

سنة    20حركة   املغر�ية  النظام2011ف��اير  أظهر  ا  ، 
ً
م�حوظ اس��اتيجًيا  ذ�اًء  املقابل،   �� السيا��ي، 

�  �
ّ

الدائمة ع�� االنفتاحتج� ��   � قدرتھ  الدوري املستمر، و�عطاء إشارات  التنفيس  املتدّرِج، وتنظيم 

 .و�غي�� ما يحتاج إ�� �غي�� اتجاه املراجعة والتقو�م 

 االحتجاج، ال��اكم، التحول، اإلصالح، االستمرار�ةال�لمات املفتاحية: 

Abstract: 

 The 1990s protest movement in Morocco expresses the degree of coexistence achieved 

by political and social activists, their renouncement to violence and acceptance of 

divergence in political action, and their demand for alternation of power. In 1998, with 

the government change, Moroccans defended their right to participate in the public 

sphere and protested the failure of government social policy to achieve the desired 

development. In 2011, thanks to the dynamism of the Moroccan February 20 movement, 

they were able to achieve a certain level of constitutional and political change, after the 

wider Arab Spring Movement. Equally, the political regime demonstrated a notable 

strategic intelligence, through its constant ability for gradual opening, the organization of 

periodic appeasement gestures and signaling its intent for revision, reform, and change 

where needed. 

Keywords: Protest, Accumulation, Transformation, Reform, Continuity 
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  :ةمقدم

العر�ية،  �� املنطقة  ال سيما  ، و خالل السنوات األخ��ة  وتنّوعها  إن تنامي ا�حر�ات االحتجاجية              

   اعتماد  ا من التطور والن�ج �� عً �عكس نو 
ً
، 1كالتمؤثرة �� مواجهة ما �ع��ضهم من مش   االناس طرق

حجتھ �� ما    عتماديجد هذا اال   .ايً ا أو �ليً ا الس�� الدائم إ�� إيجاد ا�حلول الكفيلة بتجاوزها جزئضً وأي

االحتجاجات   للبحققتھ  خ�خلة  من  خارجية،  تجارب   �� دمقرطة االجتماعية،  أفق   �� التقليدية،  �ى 

، و�� ما مارستھ تحر�ات شعبية داخلية من ضغوط  ا�حياة السياسية والتحرر االجتما�� واالقتصادي

 .2ع�� السلطات العمومية من أجل تلبية مطال��ا ا�ختلفة

تكشف  إن   كما  ال�ون،  تار�خ  أن  كر 
ْ

نذ أن  و�كفي  كث��ة،  التحر�ات  هذه  ع��  �شهد  ال�ي  الوقائع 

سلسلة طو�لة وشاقة من تمرد األبناء ع�� اآلباء،  �ش�ل، �� مجملھ،  الكتابات التار�خية والسياسية،  

ففي   3؛السادةواملظلوم�ن ع�� الظامل�ن، والفقراء ع�� األغنياء، والصغار ع�� الكبار، واملسودين ع��  

، ثمة حركة احتجاجية مستمرة �� الزمان وامل�ان، تجمع ب�ن الثابت  �افة  األزمنة  �لها، و��  ا�جتمعات

إذ  ،  ا�ختلفة   واملتغ�� �� آن، ع�� أجيال وأوضاع دائمة وال من��ية، ن�اد �عاي��ا �� األنماط واالتجاهات

 . 4ومن محددات معناها العميق�� من م�ونات املب�ى ا�حتمل للفاعلية االجتماعية، 

هذه  عن  بمنأى  املتنوعة،  البشر�ة  وسوسيولوجيتھ  االس��اتيجية  جغــرافيتھ  بحكم  املغـــرب،  يكن  لم 

 قد الحظ بول باس�ون، مثف  ؛الفاعلية االحتجاجية
ً

، منذ أك�� من ر�ع قرن، أن املرء إذا �ساءل عن  ال

إذا قرأ �ح أو  املغر�ي"،  تتناول    ًفا"ماهية ا�جتمع  إ�� كتب متخصصة  أو رجع  أو خارجھ،  املغرب   ��

املوضوع،   املتناقضة  ُيدهشھهذا  األجو�ة  من  الهائل  التناقضية  .5العدد  الطبيعة  هذه  ع��   ت��ز 

أما ا�خطي�ي، فيقارب املفارقة من    .6محمد نور الدين أفاية  و�ش�ل صارخ، وفق،  الصعيد االجتما��

تارة أخرى يّم��  زاو�ة مغايرة، حيث   معها  و�تآلف  تارة  السلطة  أمام     .املغر�ي 
ً
ا  ومن حيث �ونھ مسامل

 
الحر�ات االحتجاج�ة في الوطن العر�ي: مصر، المغرب، لبنان،  ، في: ر��ع وه�ة [وآخرون]،  "الحر�ات االجتماع�ة تجارب ورؤى "ر��ع وه�ة،   1

 .(بتصرف)  37ص )، 2011بیروت: مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ، تحر�ر عمرو الشو�كي (ال�حر�ن
، العدد عمرانالحبیب استاتي ز�ن الدین، "الممارسة االحتجاج�ة في المغرب: دینام�ة الصراع والتحول"،    :نشرت هذه الدراسة في األصل في   2

 141-160.)، ص 2017(شتاء  19
)، ص  2004(بیروت: المؤسسة العر��ة للدراسات والنشر،    التار�خ األورو�ي والعر�ي اإلسالميآفاق التمرد: قراءة نقد�ة في  فاروق القاضي،    3
4 . 
دفاتر وجهة نظر؛  تقد�م إدر�س بنسعید،    الحر�ات االحتجاج�ة �المغرب: مؤشرات االحتقان ومقدمات السخط الشعبي،عبد الرح�م العطري،    4

   .وما �عدها   77ص )،  2008(الر�اط: دفاتر وجهة نظر،  14
 . 81)، ص 2001(الر�اط: منشورات الزمن،  3شرفات؛  السلطة والفكر: نحو ثقافة االعتراف في المغرب، محمد نور الدین أفا�ة،  5
 82.المرجع نفسه، ص  6



 : املمارسة االحتجاجية �� املغرب

 دينامية الصراع والتحول  

 

 

 

4 

جابً ومح �غدو  للمظاهر،   ا 
ً
وصامف األحداث  ًتاا  عاصفة  تفاجئھ  ما    .ح�ن  �ل  يكنس  فإنھ  يثور،  وح�ن 

 ، �شً�احينما ي�ون املغر�ي ثر   .�ع��ض طر�قھ
ّ
أما �� فقره، فإنھ يتوّصل إ�� أن ي�ون    ،ھئن ا�ل لنفسھ ز �

الز�ائن أولئك  ب�ن  الص��  و   .7من  زاو�ة  من  املفارقة  هذه  إ��  حمودي  هللا  عبد  الطبقات  ف�نظر  يم�� 

دائ تأمل  ال�ي  تحّس ًم ا�حرومة   �� باستمرار  ٍن ا  تتكرر  ال�ي  األمل  خيبة  رغم  ملص��ها،  نور    أما .8خارق 

الزا�� فالدين  �عت�� ،  باألساس  ال  تار�خية  بل  فطر�ة،  املغار�ة،  أعماق   �� �سكن  ال�ي  املفارقة،    .هذه 

  و�مكن اعتبار إحدى عالمات بدايات التحول والتفكك   .و�ل ما يتش�ل ع�� التار�خ يتفكك ع�� التار�خ

ال�حظ  ومؤشرا��ا توترات    ةتلك   �� واس��سالھ  واستمرار�تھ  ثقلھ،  ب�ل  التار�خ  ف��ا  يدخل  ظاهرة ال�ي 

املفاهيم تتوا��   .9وخفية، مع راهن ا�جتمع، وحاضره ومتغ��ه و�ذا �انت األحداث تتسارع، و�ذا �انت 

إ��  التقبل  ا�حركة، ومن  إ��  السكينة  االحتجاج، ومن  إ��  والصمت  ا�خضوع  اآلخر، من  �عد  الواحد 

الذي وُصف   (Blocage)إ�� الر�ود أو ا�حصر    انا�جفاء، فذلك ألن املغرب وا�جتمع املغر�ي ال يطمئن

تطوره من  املراحل  �عض   �� �عرف10بھ  ذلك،  عكس  ع��  و�نما  التحوالت  كث�ً�ا  ،  وليس   ؛من  تحوالت 

ل �� قواعد اللعب و�� الغايات والوظائف، والب�ب  ،فقط �غ��ات ال�ي    ىحسب محمد جسوس، أي تحوُّ

حسب دعوة باس�ون، إ�� ما هو أ�عد ب لنا تمديد التفك��،  يبدو أنھ ينب��    .11�عتمد عل��ا هذا ا�جتمع

 قلي
ً

املبنية �لها ع�� املشكالت  ، وتجاوز املونوغرافيات، و�� دراسات س�ونية وغ�� تفس��ية، وتجاوز  ال

ا ًد يطرحون �ساؤالت كب��ة ج  أخذوامن الناس    كث��ينا أن  صً ، خصو 12الفوارق، وال�ي تن��ى ا�جوهري 

 .13ا�جتمع الذي �عيشون فيھحول طبيعة 

 
 . 88ص )،  1993الر�اط: منشورات عكاظ، ترجمة أدون�س [وآخرون] ( الحداثة،المغرب العر�ي وقضا�ا عبد الكبیر الخطیبي،  7
القمع یرى عبد هللا حمودي    8 من  قدرً�ا وال خوًفا  ل�س  اإلخفاقات  جم�ع  األمل رغم  هذا  الفینة   .أن صمود  بین  المدن  تهز  التي  واالنتفاضات 

عتقاد واألخرى وُتقمع �عنف، دلیل على هذا التأرجح بین الغضب الذي تغذ�ه اإلح�اطات وعدم الوفاء �الوعود من جهة، واالنتظار الذي یؤ�ده اال 
الش�خ والمر�د: النسق الثقافي للسلطة في عبد هللا حمودي،  انظر:    .في قدرات المر�ز الموزع الخارقة على إغاثة المحرومین، من جهة أخرى 

 .36ص  ، ) 2000الدار الب�ضاء: دار تو�قال،  ، ترجمة عبد المجید جحفة، المعرفة االجتماع�ة (المجتمعات العر��ة الحدیثة
 .12)، ص  2003(ر��ع وص�ف   20-19، العددان وجهة نظر "المغار�ة واالحتجاج"، نور الدین الزاهي،  9

بن�ة اجتماع�ة قارة ونفسان�ة   10 المغرب راكد ال یتجدد وأن ر�وده یدل على  المغرضین إلى زعم أن تار�خ  المؤرخین  الذي حدا ب�عض  السبب 
،  والواقع الذي �جب التذ�یر �ه دائًما  .جماع�ة ثابتة، هو الصورة التي �ان علیها المغرب خالل القرن التاسع عشر و�لى غا�ة أوائل القرن العشر�ن

هي    هو أن تلك الصورة القاتمة من التمزق والتفكك والتقهقر، و�ن ظهرت من حین إلى آخر، ل�ست معًطى أزلً�ا، مستقًال عن مؤثرات الزمان، بل
ثقافي (الدار الب�ضاء: المر�ز ال  2، ط  مجمل تار�خ المغربعبد هللا العروي،    :انظر  .دائًما، و�لما تجسدت، ولیدة أحداث معّینة وأس�اب طارئة

 . 423، ص ) 2009العر�ي، 
 . 74)، ص  2003(الدار الب�ضاء: األحداث المغر��ة،  6�تاب الشهر؛  ، طروحات حول المسألة االجتماع�ةمحمد جسوس،   11
الق�ام بها هي الكشف ع 12 ین�غي  التي  المغر�ي. وأولى الخطوات  المجتمع  الذي �میز  �الوقوف عند هذا الجوهر  ُیلزمنا  ال�عید األمد  ن  التفكیر 

التي حجبت هذا الجوهر  التار�خ�ة  لنا ". المغالطات  المغلوطة تار�خً�ا، في �ل مجتمع، وعلى أي صعید، �مكن  المالمح  تتعا�ش �عض  عندما 
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أن ا�حر�ات االحتجاجية توجد �� صلب هذا التحول، الذي �سم طبيعة ا�جتمع املغر�ي،   هو  األكيد

  �� العامة  للفضاءات  الزمة  صار  ا�جماعية  لالحتجاجات  والكيفي  الك�ي  اال�ساع  �ون  إ��  بالنظر 

ا بالبحث ًم يجد الباحث نفسھ ملز   ،ذلكل  .شبھ حضر�ة  م�انت أم قرو�ة أأحضر�ة    ا�ختلفة،  ا�جاالت

املغر�ي  عنعن إجابات دقيقة   السياق   �� السلوك االحتجا��  لها  ال�ي خضع  أواسط    التغي��ات  منذ 

   .�سعينيات القرن املا��ي، ��دف استجالء مسببا��ا ونتائجها وامتدادا��ا

ف��ة    �� الشع�ي  االحتجاج  لفعل  الرئي��ي  ا�حرك  �ان  يتم إذا   االستعمار 
ّ
املدنية  ث القوى  �عبئة   �� ل 

ا�حماية،   سلطات  ضد  الوطن  عن  للدفاع  الفعلفإن  والسياسية  ب�ن  هذا  الستينيات    اتخذ 

من  عملت  اجتماعية،  بخلفيات  سياسية،  احتجاجية  حر�ات  ل 
ْ
�

َ
ش املا��ي  القرن  من  والسبعينيات 

�ا الذي  العام،  اإلضراب  استثمار  ع��  املعارضة  أحزاب  آنذاك، خاللها  املهيمن  االحتجا��  الش�ل  ن 

ومنذ   .قصد تصر�ف صراعها مع النظام السيا��ي حول السلطة، وفق ثنائية "العنف والعنف املضاد"

االحتجاج   بدأ  أساًس يتجھ  التسعينيات،  وارتبط،  العنيف،  غ��  السل�ي  الطا�ع  ذات    ،ا إ��  بمطالب 

ل بنية السلطة ا�حاكمة من نظام    طبيعة اجتماعية صرف، العتبارات متعددة، يمكن إجمالها �� تحوُّ

�سبيً  مفتوح  نظام  إ��  إ��  امغلق  الدعوة  ع��  تقوى  أ��ا  وا�حز�ية  النقابية  التنظيمات  و�دراك   ،

  ااالحتجاج، لك��ا ��جز عن السيطرة ع�� أعمال التخر�ب والعنف الدموي ال�ي تصاحبھ، وذلك تزامنً 

الدو� املستوى  ع��  وقعت  ال�ي  التغ��ات  الطلب مع  وارتفاع  السوفيا�ي،  االتحاد  ا��يار  مقدم��ا   ��  ،�

الشعب م�ونات  أمام  العامة  الفضاءات  لتحر�ر  دعوات  من  رافقھ  وما  اإل�سان،  حقوق  اح��ام    ع�� 

من    ا�ختلفة مجموعة  ظهور  الداخ��  الصعيد  ع��  أفرز  ما  وهو  وتطلعا��ا،  ا�شغاال��ا  عن  للتعب�� 

، �� حدود مواردها و�م�انا��ا، �� تكريس الثقافة الديمقراطية، همتال�ي سا  جمعيات ا�جتمع املد�ي

ما سمح بانتقال دينامية فعل التغي�� من املعارضة السياسية إ��  وهو  والدفاع عن حقوق اإل�سان،  

 ا مألو يً ا يومنً فعل االحتجاج تمر�   هذا االنتقاُل   جعلف،  14الفئات الشعبية
ً
ومم��اتھ  ا، تتعدد �عب��اتھ  ف

فكيف �عّ�� هذا الفعل عن نفسھ؟ وع�� ماذا يّدل؟ وما �� أبرز العوامل   .داخل الفضاء العام املغر�ي

 
،  بول �اسكون ". انظر:  إن هناك استالً�ا، بل �مكن لنا، من ثم، استخالص نظر�ة لالستالب المعّمم، وهو مرض حق�قي أصاب مجتمعناالقول  

المز�جة" المغر�ي  المجتمع  �مجلة  " طب�عة  النص  نشر  د�سمبر    المال�ف،  األول/  تاشفین)،  1967(كانون  ابن  منتدى  نشره  المجتمع    :وأعاد 
 54.) ص 2013مط�عة دار القرو�ین، الدار الب�ضاء، (، "بـول �اسكون أو علم االجتماعي القروي"جماعي، مؤلف  :والمجال، في 

 54.ص  ،المرجع نفسه  13
(الر�اط: دفاتر    26دفاتر وجهة نظر؛  المسألة الس�اس�ة في المغرب: من سؤال اإلصالح إلى سؤال الد�مقراط�ة،  إدر�س جنداري،    14

 . 108)، ص 2013وجهة نظر، 
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سياسيا؟ وما أوجھ ثباتھ وتحّولھ؟ ثم قبل   مضموًنا  ا أميً ا اجتماعنً املتحكمة فيھ؟ وهل يحمل مضمو 

 ليھ مصط�ح ا�حر�ات االحتجاجية؟ إهذا وذاك، أّي مع�ى يحيلنا 

بمصط�ح لإلجاب املقصود  تبيان  ع��  األول،  القسم   �� الورقة،  هذه  ستعمل  التساؤالت،  هذه  عن  ة 

الفعل  شهدها  ال�ي  التطورات  أهم  ع��  الثا�ي،  القسم   �� عامة،  نظرة  و�لقاء  االحتجاجية،  ا�حر�ات 

يرصد  ، فيما ا�ختلفة أما القسم الثالث، فسيحّدد أش�ال املمارسة االحتجاجية .املغرب�� االحتجا�� 

   .القسم األخ�� ا�خصائص ال�ي تتم�� ��ا هذه املمارسة �� ظل ثنائية الثابت واملتغ��

 �� مصط�ح ا�حر�ات االحتجاجية  

اإل�سا�ي   االجتماع   �� االحتجاجية  ا�حركة  حضور  كثافة     جعل تإن 
َ
ا�حركة مجتمعية    هذه  ظاهرة 

ثوري أو  وانتفا��ي  تمردي  وسلوك  فعل  ل�ل  دنيا  ؛  15حاضنة  مطالب  برفع  الغالب   �� تنطلق  ف�ي 

إذا سمحت الظروف والسياقات    م�اًنا وزماًنا و�سيطة، و�جموع صغ��ة ومتناثرة، ثم سرعان ما تتسع  

أش�ا فتتخذ  بذلك،  السياسية   والفرص 
ً

تصاعدي، ال اتجاه   �� االحتجاجية  با�حركة  �س��  جديدة   

 وصو 
ً

ثور ال أو  دامية  تمردات  أو  عارمة  انتفاضات  إ��  النظام  رأس  �س��دف  ذلك    .ات  ع��  والنماذج 

 متشعبة، كما �� حالة الثورة الفر�سية مث
ً

، حيث تطّورت حر�ات االحتجاج من دون أن ي�ون ذلك  ال

ا�حكمودً مقص اكت�حت  ثورة  إ��  البداية،   �� األم  ،ا  املتحدة  الواليات  حالة   �� حدث  ما  �كية  � وهو 

نظام حس�ي مبارك أو   �� األصل أن ُيطاحلثورة  إ�� اة  الدعو   هدفكن  يوتو�س، لم   �� مصرو  .16اضً أي

بل  نظام   ع��،  بن  العابدين  �ش�ل �سي��  ز�ن  فاعلي��ا  تقدير  سوء  حّولها  سلمية،  احتجاج  حر�ات 

   .متدرج إ�� ثورة قلبت مواز�ن القوى داخل البلدين

ليست   ا، 
ً
طبإذ التسمية  �سبب  كذلك  االحتجاجية  خصاعً ا�حر�ات  إ��  بالنظر  بل  و�عب��ا��ا  ا،  ئصها 

ي ال�ي  وا�جسدية  سوء  اللغو�ة  بخصوص  بي��م  العالقة  توتر  يف��ض  ما،  جهة  نحو  ا�حتجون  وجهها 

جمي إليھ  ينتمون  الذي  ا�حقل  ومصا�ح  منافع  حاض  ر�ماا.  عً توزيع  التوتر  هذا  األش�ال رً ي�ون   �� ا 

مثل االنتفاضة أو التمرد أو الثورة، لكن التسمية تظل رهينة باملسار واملآل الذي   ،االحتجاجية األخرى 

فعل ع�� ضغوط أو إكراهات ال تطاق،   ودف�ي متوترة وآنية بطبيع��ا، باعتبارها رد  ؛ ھلك يمكن أن �س

العنف املضادوت التوتر والعنف، خاصة  و�� عبارة عن مجموعة من األفعال   .17حضر بدرجة عالية 

 
،  37، السنة  المستقبل العر�يفبرایر االحتجاج�ة في المغرب: مكامن االختالل و�مكان النهوض"،    20توفیق عبد الصادق، "حر�ة    15

 . 86ص )، 2014غسطس (آب/ أ   426العدد 
 . 42، ص  2011، سلسلة دراسات وأوراق �حث�ة، المر�ز العر�ي لأل�حاث ودراسة الس�اسات، الدوحة، "في الثورة والقابل�ة للثورة"عزمي �شارة،  16
 .   7ص ، الحر�ات االحتجاج�ة �المغربالعطري، إدر�س بنسعید في تقد�مه لكتاب:  17
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التنظيمية واملؤسسيةا�ج تتمايز عن األ�شطة  ال�ي  ا�جماه��    .18ماعية  لفضاء  اإ��ا عملية استعمال 

التعب��  واحتاللھ  العام  �غية  عن ،  املؤسسات  ا  سياسًيا  داخل  ع��ا  �عّ��  ال  ال�ي  واملطالب  آلراء 

التقليدية أش�ا  .19والتنظيمات  الشو��ي  عمرو   ويعت��ها 
ً

�ستخـدال االع��اض،  من  متنوعة  أدوات    م 

إ��ا   .20أو ملقاومة الضغـوط الـواقعة عل��م أو االلتفاف حولها  ،يبتكـرها ا�حتجون للتعبيـر عن الرفض

 تتخذ أش�ا  �مكن أن ، و �افة  أش�ال منتشرة �� الفئات االجتماعية والسياسية
ً

 هادئة أو هبات غ��  ال

�� إطارها إرادات جماعية مختلفـة إحداث التغي�� االجتـما�� والسيا��ي �شكـل ك��  تحاول   ،21منظمة 

السياسية،   السائدة واملمارسات  القيم  �� نمط  ا�حركة تجسيأو جزئي   �� أفراد يجدون  ب�ن  ا  ًد وذلك 

ونظر��م   املعتقدا��م  املنشودغ��  االجتما��  الفئات   .لوضع  إ��  الغالب،   �� األفراد،  هؤالء    ينت�ي 

   .ازً رم مثقافة أ مثروة أأم �ان سلطة أال�ي تقع ع�� مسافة �عيدة من املركز، سواء  املهمشة

مع جماعة  أدركت  �لما  أنھ  والسيا��ي  االجتما��  التار�خ  لنا  مرئية  يّ و�نقل  غ��  أصبحت  أ��ا  نة 

التعب�� عن مطال��ا   إ��  العام��  ومكشوفة ومطال��ا مهمشة، سارعت  ال�ي    .الشارع  ا�جماعة  إن هذه 

  ، حسب إر�ك هوفرب  ،صبحتيحس��ا مال�و ال��وة والسلطة بمثابة حجر مطروح �� الشارع، سرعان ما  

جديد عالم  بناء   �� الزاو�ة  الت مَّ فامله   ؛حجر  خم��ة  هم  أن    .غي��شون  ال�خر�ات  من  �خر�ة  تكن  لم 

القارة �انوا  هؤالء    �� جديد  مجتمع  لبناء  ا�حيط  ع��وا  الذين  هم  أورو�ا   �� األوقات  من  وقت   ��

الطبي���األم ال��يء  �� األوقات  ،   22�كية، بل �ان هذا هو    جميع ، و��  �لها  ثم ما ف�ئ أن صار هؤالء 

   .لدعوة إ�� اإلصالح والتغي��لتسلط و بقاع العالم، القوة األساسية لكسر شوكة ال

وأحيار  وحذر،  توجس  نظرة  الناس  عامة  إ��  ينظر  ظل  الرس�ي  املغر�ي  التار�خ  أن  عدم ا  نً غم    نظرة 

�عي وكرام��م،  بمعيشهم  األمر  يتعلق  عندما  املغار�ة  يبديھ  الذي  التضامن  إزاء  إرادة ًد مباالة  عن  ا 

�جل ظهور كتابات مواز�ة �� علم االجتماع والسياسة  قات، ��عض األو ��  ضد هذه اإلرادة  ا�خزن، و 

وا�جتمع��   الدولة  بناء   �� ودورها  ا�جماعية  بحر�ا��م  �ع�ى  �سب  .املغرب  الكتابات  هذه  �� يً سمحت  ا 

 
 25الش�اب والحر�ات االجتماع�ة والس�اس�ة: دراسة في اإلعالم والرأي العام ترصد إرهاصات ثورة  إ�مان محمد حسني عبد هللا،    18

 . 59)، ص  2012الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، م (القاهرة:  2011من ینایر 
19 Nonna Mayer, «Le Temps des manifestations,» Revue européenne des sciences sociales, vol. 42, no. 
129: La Sociologie durkheimienne: tradition et actualité (2004), p. 219. 

 . 31وه�ة [وآخرون]، ص    ، في:عمرو الشو�كي، مقدمة 20
 . 31المرجع نفسه، ص  21
أبو ظبي: �لمة،  عبد الرحمن القصیبي (ترجمة غازي بن    المؤمن الصادق: أفكار حول طب�عة الحر�ات الجماهیر�ة،إیر�ك هوفر،    22

 .54)، ص  2010
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امله  وم�انة  االحتجاجية  ا�حركة  فيھ مَّ إخراج  مفكر"  "الال  أو  عنھ"  "املس�وت  إطار  من  ف��ا   ، ش�ن 

أر�ون ب محمد  صياغة  ا�خطاب  23حسب   �� اخ��الھ  وتجاوز  بأكملھ،  ا�جتمع  إ��  النظر  إطار  إ��   ،

مع أحداث  جوانب  لكشف  االختالف  من  ينبع  الفهم  ألن  بالسلطة،  للماسك�ن  من  يّ اإلجما��  نة 

نلِق   .24هوامشها دعونا  السياق،  هذا  االحتجاجية    ��  املمارسة  مسار  ع��  املغر�ي��  نظرة  ��    ،الزمن 

  .محاولة لفهم ص��ور��ا وأهم التحوالت ال�ي رافق��ا

 نظرة عامة عن مسار االحتجاج باملغرب 

موقع إ��  �انا�جغرا��   املغرب  بالنظر  البلد  هذا  فإن  �سط    عدةطماع  أ  رمثا  ،  أجل  من  ومنازعات 

واقتصاد  عليھ النفوذ   و�شرً�ا  طبيعة   .25ا يً جغرافًيا  أن   �� جدال  ع��    املغرب  وال  ا�عكست  ا�جبلية 

الذين   الس�ان  القتاليةعُ طبيعة  ومهار��م  بصالب��م  القدم  منذ  الظروف   ، رفوا  من  مستفيدين 

يھ ��  �ا، رً ا ومستمعً ا وسريًق ا وعمييً ويعد رد الفعل املغر�ي ع�� االستعمار تلقائ .26ا�جغرافية املالئمة
ّ

غذ

يھ �� ا�جماه�� مشروعية الدفاع عن النفساألفراد حب البقاء، وتذ
ّ

إ�� ، والذب عن الكيان وامليل  27ك

وا�ا الفردية  حيا��م    جماعية�حر�ة  مراحل  جميع   �� املغار�ة  ��ا  امتاز  ال�ي  الصفات  من  باعتبارها 

التار�خية ح  .28وتجار��م  العيش   �� حقھ  عن  واحتجاجھ  دفاعھ  يرتبط  وكر�ر� ولم  باملستعمر  ًم ا  ا 

ا عن تقص��ها �� جانب من الواجبات ال�ي ينب�� �ً �عب�  أيًضا،  ا إ�� الدولة ذا��ايً فحسب، بل امتد داخل

       .ص�حتھ��ا مل أن تقوم 

السيبة حالة  إ��  القبائل29بالرجوع  ب�ن  دموي  وعنف  عارمة  فو��ى  من  بھ  ا�سمت  ما  جانب  فإ��   ، ، 

لطعن  لكالهما    يان األساس ترمز إ�� تصادم مشروع�ن سياسي�ن �سع��  ، نجدها  30��ن ا�خزن �ي��ا و و 
 

الثورة والتغییر في الوطن العر�ي عبر العصور:  محمود إسماعیل عبد الرزاق، "المهمشون في التار�خ اإلسالمي"، في: ع�ادة �حیلة (إشرف)،    23
  . 101)، ص 2005(القاهرة: مر�ز ال�حوث والدراسات االجتماع�ة،  2003أبر�ل  24-22أعمال ندوة عقدت �القاهرة في الفترة، 

(إشراف)،  24 لوغوف  في: جاك  الهامشیین"،  "تار�خ  �لود شمیت،  الجدید،  جان  المنصوري؛ مراجعة عبد   التار�خ  الطاهر  وتقد�م محمد  ترجمة 
 . 440)، ص 2007بیروت: المنظمة العر��ة للترجمة، الحمید هن�ة (

المغر��ة    25 الوطن�ة  "الحر�ة  القطعاني،  العز�ز  الجامعةم"،    1937-1912فاد�ة عبد  السنة    المجلة  بنغازي)،  العدد  1(جامعة  (ش�اط/    16، 
 . 35)، ص 2014فبرایر 

 . 21)، ص  1994(القاهرة: مكت�ة مدبولي،   1، مج موسوعة المغرب العر�يعبد الفتاح مقلد الغن�مي،  26
ط  ،  20سلسلة أطروحات الد�توراه؛  الحر�ات الوطن�ة واالستعمار في المغرب العر�ي،  أمحمد مالكي،    مقدمة عبد هللا إبراه�م لكتاب:  27
 .(ب) ص )،  1994بیروت: مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، ( 2
 .)، ص (و)1993النجاح الجدیدة، (الدار الب�ضاء: مط�عة  5، ط الحر�ات االستقالل�ة في المغرب العر�يعالل الفاسي،  28
ر،  یثیر مجموعة من ال�احثین انت�اهنا إلى أن السی�ة �اللسان العر�ي الدارج في المغرب هي حالة ناس خرجوا من وضع الرع�ة المنقادین ألمی  29

�عّبر هذا الوضع، عموًما، عن وقوف �عض الق�ائل في وجه عمل�ات االحتواء التي یتوجه بها المخزن،    .هو صاحب السلطة المخزن�ة المر�ز�ة
ول م�شو وذلك في شكل وساطات زوا�ات�ة أو "َحْركات" (�سكون الراء) عسكر�ة أو غیرها من األسالیب؛ فالق�ائل المنتم�ة إلى بالد السی�ة، �ما �ق
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االقتصا أو  العقدية  أو  السياسية  اختياراتھ  و��  اآلخر،  مشروعية  حركة    .31دية��  فباستثناء  لذلك، 

 
لكن الجدیر    .الس�اس�ة و�جهاز السلطة اإلداري، و�ن �انت تعترف �سلطة األخیر الدین�ة وس�ادته الروح�ة  بلیر، لم تكن تعترف �سلطة المخزن 

ة القائمة �الذ�ر أن هذه العقیدة االنقسام�ة الراسخة للقوى األجنب�ة، التي تبدو جل�ة في �تا�ات بلیر و"كارلتون �ون، غابت عنها خصوص�ة العالق
جر�ة التار�خ�ة تؤ�د أن هذا األخیر ال �ملك سلطة روح�ة فقط على ساكنة بالد السی�ة (فهذا االدعاء ت�س�طي لهذه بین الشعب والسلطان؛ فالت

لالستزادة، راجع، على   .العالقة)، بل في الواقع �ان هناك أ�ًضا أنماط متنوعة من العالقات التي �مكن الق�ائل من خاللها ر�ط صالتها �المخزن 
عبد   ؛ 5206، ص   15)، ج 2002مطا�ع سال،    (الر�اط:معلمة المغرب: موسوعة علم�ة رائدة محمد حجي (إشراف)،    :رسبیل المثال ال الحص

توفیق المدیني [وآخرون]، ش�اط، فبرایر،" في:    20الرح�م العطري، "الحر�ات االحتجاج�ة في المغرب: من زمن االنتفاضات الكبرى إلى حر�ات  
سات (بیروت: مر�ز درا   63، تحر�ر عبد اإلله بلقز�ز، سلسلة �تب المستقبل العر�ي؛  الر��ع العر�ي.. إلى أین؟: أفق جدید للتغییر الد�مقراطي

العر��ة،   و   280  ص)،  2011الوحدة  �عدها،  بورك،  وما  االستعمار،  �دموند  قبل  ما  مغرب  في  والمقاومة  ترجمة 1912-1860االحتجاج   ،
 .وما �عدها   38)، ص 2013(الر�اط: جامعة محمد الخامس أكدال،   17محمد أعف�ف، نصوص وأعمال مترجمة؛ 

هة إلى بیت مال المسلمین. و�عیًدا عن دائرة اللغة، ت 30 تبدى �شیر المخزن، بدا�ة، إلى المكان الذي �انت ُتجمع ف�ه الضرائب الشرع�ة والموجَّ
مغر�ً�ا؛ اتخذه  الذي  والمعنى  المخزن  والدة  زمن  على صعید  واالختالفات  "المخزن  التغایرات  نظر�ة  ال  -فمن  تیراس  وهنري  لـكوتیي  تي القبیلة" 

حاد القبلي استق�اها من ابن خلدون الذي یر�ط السلطة الس�اس�ة وممارستها للسلطة �المجتمع القبلي (المخزن بهذا المفهوم هو مخزن القبیلة أو االت
�ا في مغرب القرن كیرتز �عدما هاله تعدد الزوا الزاو�ة" الذي استخلصه األمیر�ي �ل�فورد  -المه�من في حق�ة تار�خ�ة معینة)، إلى مفهوم "المخزن 

مقولة أن المخزن قبیلة في الحكم أو   المغرب  مجمل تار�خالسا�ع عشر، فقال �المخزن المرا�طي أو الموحدي. یدحض عبد هللا العروي في �تا�ه  
�ط ظهور المخزن أنه إقطاع�ة أو نموذج لالستبداد الشرقي �النظر على الخصوص�ات المغر��ة، و�شیر إلى تغیر داللته من عصر إلى آخر. وارت

األول ضیق �حیل إلى    :ببذور فكرة الدولة �مفهومها العصري، والمخزن �مصطلح شائع في مغرب القرن التاسع عشر، یتخذ عند العروي شكلین
�األمن في  البیروقراط�ة والج�ش و�ل من یتقاضى أجًرا من الخز�نة السلطان�ة، ول�س من األح�اس �أعضاء اإلدارة الحضر�ة، والهیئة المكلفة  

 -والشكل الثاني واسع ینكب على مجموع الجماعات المشكِّلة ألعضاء المخزن الضیق، الخاصة، ق�ائل الج�ش  .المدن و�لى حد ما في القرى 
"المخزن"   .الصلحاء -الشرفاء �سمى  لما  سلطان ورئ�س  المغر�ي  الملك  أن  أكنوش  اللط�ف  عبد  تنظ�م س�اسي  .و�رى  إل�ه  �النس�ة    -والمخزن 

على  اج حصولنا  مع  المغر�ي  الس�اسي  النظام  من  أسقطت  المخزن�ة  الشكل�ة  البنى  أن  فرغم  الطو�ل؛  تار�خه  خالل  المغرب  �ه  تمیز  تماعي 
ي االستقالل، وحّلت محلها بنى إدار�ة عصر�ة موروثة من عهد الحما�ة، فإن هذه البنى ل�ست في الواقع سوى مجموعة من الوسائل الماد�ة الت

بهذا المعنى، ی�اشر السلطان المغر�ي "حكم   .بوصفه السلطة التراث�ة الوحیدة من تقو�ة التنظ�م�ة للنظام الس�اسي �كل  -ن المغر�يتمكن السلطا
وهو في حكمه هذا �عتمد على "الخاصة"، أي مجموعة    .)فیبر ال�شر"، تارً�ا "إدارة األش�اء لـ" التقنوقراط�ة "الالئك�ة" (�المعنى الذي قدمه ماكس  

وفي المنحى نفسه، �قول عبد  . من األفراد المنتمین على العائالت المخزن�ة التي ارت�طت تار�خً�ا �العائلة الملك�ة و�المؤسسة السلطان�ة التراث�ة
القصر المح�طین �الملك، الذین لهم نفوذ �بیر وتدّخل في    مصطلح "المخزن" ُ�ستخدم في المغرب للتعبیر عن رجال الرح�م المنار السل�مي إن  

و�فضل محمد الطوزي استعمال لفظ "دار المخزن"، وال یؤ�د التعر�فات التي تخلط بین أجهزة الدولة ونظام المخزن و�ینه و�ین   .الح�اة الس�اس�ة
الوحید هو الحفاظ على األمن واالستقرار، وجعل "مصلحة الدولة   دار السلطان؛ فالمخزن، موضع اإلسقاطات السلب�ة واإل�جاب�ة على السواء، همه

السلطة، لكن شرعیته ال  أداة لممارسة  القوة �شكل مستمر، وترك األخالق جانً�ا؛ فهو  " ق�مة فوق �ل اعت�ار. هذه مهمات تستوجب استعمال 
األخیر   فهذا  الملك؛  مع شرع�ة  تتالقى  أو  للمخزن    -تتداخل  رئ�ًسا  �ان  أنشطتهغ  -و�ن  في  متورط  هند عروب،    .یر  مثًال:  انظر،  للمز�د، 

عبد اللط�ف أكنوش،  وما �عدها؛    29)، ص  2004(الر�اط: دفاتر وجهة نظر،    4، دفاتر وجهة نظر؛  المخزن في الثقافة الس�اس�ة المغر��ة
) والیوم  األمس  مغرب  في  الس�اس�ة  والمؤسسات  بروفانس،  السلطة  مط�عة  الب�ضاء:  و   4ص    )، 1988الدار  �عدها،  منار  وما  الرح�م  عبد 

 . 120ص السل�مي، "الحر�ات االحتجاج�ة في المغرب: المسار والمآل"، في: وه�ة [وآخرون]،  
المنصور،    30 والدین،  محمد  والدولة  المجتمع  االستعمار:  قبل  اإلنجلیز�ة محمد حبیدة  ،1822-1792المغرب  الب�ضاء:   ترجمة عن  (الدار 

 . 14)، ص 2006المر�ز الثقافي العر�ي، 
 . 10ص ، الحر�ات االحتجاج�ة �المغربالعطري،  :إدر�س بنسعید في تقد�مه لكتاب 31
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ا�حموالت االجتماعية واالقتصادية رغم ��  فاس وحركة اإلس�افي�ن  ��  الدباغ�ن   ال�ي غذ��ا  مراكش 

شي  ما  ئً تداخلها  السيا��ي،  مع  ا  إطار يدخل  ا�جانب   �� السيبة  مجال  احتض��ا  ال�ي  األحداث  با�� 

 .ا�حر�ات االحتجاجيةال �� إطار الصراعات والتمردات السياسية 

السل�ي واالحتجاج  املس�ح  الكفاح  ب�ن  املغار�ة  زاوج  االستعمار،  ف��ة  ا�حماية  ف  ،��  سلطات  واجهوا 

سلمً  احتجوا  ما  سرعان  ثم  بالسالح،  واإلسبانية  بالتضر الفر�سية  إ��  ا  يف  هللاع  عن  رّ أال  العرب  ق 

الذي   ال��بري"  "الظه��  س�ّي  ما  صدور  �عد  ال��بر  الوطنية  استثمرتھإخوا��م  لدفع   بذ�اء  ا�حركة 

�عد االستقالل، أصبحت ا�حر�ات االحتجاجية �� املغرب وسيلة    .الناس إ�� مواجهة االحتالل األجن�ي

السياسية املعارضة والسلطة ا�حاكمة، داخل  السيا��ي ب�ن األحزاب  -يديولو��لتصر�ف الصراع األ 

الساحات والقاعات العمومية ومؤسسات التعليم الثانو�ة وال�ليات، وع�� صفحات جرائدها، وغ��ها  

ت حدة ّف خوقد    .ا وانتفاضات مدو�ة ب�ن السلطة وا�حتج�ن ًف ا عنيعً من الفضاءات ال�ي شهدت صرا

التسعين  �� التصادم  ح�يهذا  ا�ح ن  ات،  أش�ااتخذت  االحتجاجية   ر�ات 
ً

عنال أقل  تنظيًف   وأك��  ا، ًم ا 

االجتماعية  نً تزام املطالب  سقف  وارتفاع  اإل�سان،  حقوق  موجة  مع  النس�ي  ��  ا  ال��اجع  مقابل 

إ��   السياسية  املعارضة  التغي�� من  بانتقال دينامية فعل  الرمز�ة السياسية، سمحت  للمطالب ذات 

الشعبية جعل  32الفئات  ما  وهو  تمر�،  يومنً االحتجاج  مألو يً ا   ا 
ً
داخل ف ومم��اتھ،  �عب��اتھ  تتعدد  ا، 

 .الفضاء العام املغر�ي

سنة   حتُ ل  2011تأ�ي  الذي  ا�حقيقي  التطور  مستو   دث��ز  االحتجاجية  �اتع��  ا�حر�ات   ش�ل 

ومجالها بالنظر  ومضمو��ا  ا،  أ إ��  ال�ي  حركة  ضْ لدالالت  "الناعمة"،   20ف��ا  الشارع  قوة  ع��   ف��اير 

أييًد �ع التغي��، و�سبب  �� إحداث  التقليدية،  املعارضة  التقاط  ضً ا عن  السيا��ي ع��  النظام  ا قدرة 

بة بضرورة القيام باإلصالحات الدستور�ة واملؤسساتية الالزمة لبناء  لِ إشارات "اإلرادة الشعبية" املطا

  ."دولة اإل�سان"

حركة   كف��اير    20�عّرف   حرك نفسها 
ً
اإلقليمية ،  سياسيةاحتجاجية    ة التحوالت  موجة  مع  تفاعلت 

سنة   مطلع  العر�ي  ا�حراك  أحد��ا  وتأثرت  2011ال�ي  وا�جتمع،،  الدولة  رت   بخصوصية 
ّ
��  وأث ف��ما 

ورغم أن ا�حركة لم تف�ح �� التحول   .، للتنديد بثنائية الفساد واالستبداد بالشارع العامذاتھ   الوقت

ف شع�ي،  امتداد  لها  جماه��ية  حركة  لت  احتجاجا��ا  إن إ�� 
ّ
مقارنة  ش� ا�حك ب،  ا�حز�ية،  التحر�ات 

أثبتت، ع�� خالف ما أ��ا كما  .ا�حقيقي ملدى جدية اإلصالحات ال�ي باشرها املغرب �� السنوات األخ��ة 

 
 . 108  جنداري، ص 32
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ال فئة  لدى  السيا��ي  الو��  درجة  رائج،  صناعة  هو   �� مؤثر  دور  ملمارسة  استعداده  ومدى  شباب، 

التغي�� وتوجيھ 33خطوطھ ومساراتھ  وغاملستقبل وص ب�ن االستعداد إلحداث  الفارق كب��  �ان  و�ن   ،

إعادة  ُيِجيد  سيا��ي  نظام  ظل   �� عليھ،  للقائم�ن  املتضار�ة  املصا�ح  يخدم  الذي  االتجاه   �� مساره 

األزمات والتكّيف مع مختلف التقلبات االجتماعية والسياسية،   إنتاج نفسھ، بفضل قدرتھ ع�� تدب��

ره وفاعليتھ وم�انتھ �� الثقافة السياسية
ّ

 .لتجذ

، أو ح�ى ر�ما  2012  سنة  تراجع ا�حركة بنسبة كب��ة منذ  من  هو أنھ ع�� الرغملكن ما �ستحق الذكر  

، يمكن التأكيد أن دينامي��ا، �عد أز�د من خمس 34لم �عد لها تأث�� وا�ح منذ التصو�ت ع�� الدستور 

�شأ��ا،  ونصف  سنوات   حاضرة  ماع��  ال��اكمات    زالت  �ستثمر  جديدة،  بصيغ  العام،  الفضاء   ��

   .والتجارب ا�حاصلة �� مجال املمارسة االحتجاجية باملغرب

د شركة التدب��  س�ان طنجة ضع�� سبيل املثال (احتجاج    ،و�الحظ �� هذا اإلطار أن أر�ع مناسبات

ض أماند�س إ��    األطباء �عدم العودة إ�� ُمدرَّجات ومخت��ات الدراسة والت�و�ن  الب، و�شبث الطاملفوَّ

ح�ن تراجع وزارة ال�حة عن مسودة مشروع قانون "ا�خدمة ال�حية الوطنية"، باإلضافة إ��  مس��ة  

ْقِدر النقابات  األساتذة املتدر��ن ال�خمة ال�ي تجاوز عدد ا�حتج�ن ف��ا عشر 
َ
ات اآلالف، وهو ما لم ت

رف  مماثلة،  مس��ات   �� جمعھ  ع��  األحزاب  وأخ�ضً وال  الوطنية،  ال��بية  وزارة  ملرسومي  مجموع �ً ا  ا 

، وما رافقها من �عب�� عن رفض صر�ح لثنائية الفساد  35املس��ات التضامنية مع أسرة محسن فكري 

َرة"
ْ

، ع�� اختالف مضامي��ا والفاعل�ن ف��ا، تكشف وجود مجموعة من القواسم املش��كة  36) و"ا�ُحك

 
�استحضار مجموعة من العوامل، جزء منها خارجي مرت�ط بتطور الحراك اإلقل�مي على المستوى   الحر�ة وفهمه رهینتراجع  تفسیر  لذلك، فإن    33

العر�ي والمغار�ي، وجزء آخر محلي صرف، یتوزع هو اآلخر على قسمین، أحدهما داخلي یتعّلق �طب�عة تر�ی�ة الحر�ة نفسها، واآلخر خارجي 
المغر�ي. ففي مقابل خ الس�اسي  النظام  تدبیره، وما نجم عن ذلك من قدرة على األخذ بزمام یتصل �خصوص�ة  برة هذا األخیر وذ�ائه وُحسن 

 .ا الم�ادرة، �انت الحر�ة أسیرة هشاشتها التنظ�م�ة والس�اس�ة، التي تجّلت في عدم قدرتها على تدبیر الخالفات األیدیولوج�ة بین مكوناته
حول األخطاء األساس�ة التي حّدت من   ن رشیق، ال�احث في السوسیولوج�ا الحضر�ة،في الحوار الذي أجراه منیر عبد المعالي مع عبد الرحما 34

، في:  2015/02/222، شوهد في  2015/ 2/ 21،   24الیوم  : "رشیق: هذه أس�اب فشل الحراك المغر�ي"،فبرایر 20تأثیرات 
 http://www.alyaoum24.com/267031.html 

في مطحنة شاحنة لنقل النفا�ات،   2016تشر�ن األول/أكتو�ر    28سنة عندما علق مساء یوم الجمعة    32شاب مغر�ي لم �كن یتجاوز عمره    35
مدینة  میناء  في  السنة  الفترة من  في هذه  ب�عه  المرخص  "أبو س�ف" غیر  األمن من مصادرة �ضاعته من سمك  قوات  منع  �حاول  �ان  بینما 

ن المغر��ة، للتعبیر عن  وقد خّلف هذا الحادث المأساوي احتجاجات عارمة في المدینة، سرعان ما انتقلت عدواها إلى مجموعة من المد  .الحس�مة
 .الطر�قة المهینة التي توفي بها، ورْفض �ل أشكال الحكرة وتجّبر السلطة

مالتها ال توجد في اللغة العر��ة �لمة مرادفة لكلمة "الُحْكَرة" لها حمولة الكلمة ذاتها، �ما تستخدمها وتفهمها شعوب المغرب العر�ي في تعا  36
في المقابل، ترمز الكلمة في المعجم العر�ي، عموًما، إلى االحتقار واالستعالء، وأص�حت تتخذ في الوقت   .الیوم�ة، لذا احتفظُت بها �ما هي 

"الالمساواة االجتماع�ة" و"الظلم واإلقصاء والتهم�ش االجتماعي" المغرب،    .الحاضر معنى  المفهوم سنة  في  للتعبیر عن حالة   2004اسُتعمل 

http://www.alyaoum24.com/267031.html
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 أو   :بي��ا
ً

النقا�ي �  ،ال أو  السيا��ي  الفاعل  زعامة  ا�حر�ات  هذه  عن  األمر    ،غيب  ا�جال  أوهذا  ف�ح 

من   للتخلص  م 
ّ
املتعل ا�ح�ومة  للشباب  ممث��  مع  وا�حوار  التفاوض  ع��  والتمرس  دا�خوف  ون  من 

لت اإلن��نت ا�حاضن الرئي��ي لهذه االحتجاجات، ألن التعبئة جرت ع�� "فيسبوك" يً ثان.  وسطاء
ّ
ا، ش�

و"تو���" و"وا�ساب" و"يوتيوب"؛ فداخل هذه العوالم االف��اضية ناقش ا�حتجون مطال��م، وتداولوا 

بمع�ى أنھ تم إرجاء قرار    ،لتعز�ز حماس��م  ع�� املستوى النف��ي  ّيأوا املشارك�ن ف��ا�� مشروعي��ا، وه

املطالب هذه  وعدالة  االحتجاج  فكرة  ن�جت  أن  إ��  الواقع  أرض  إ��   ثال  .الن�ول 
ً
هذه  ث استعارت  ا، 

وغ��   مرفوض  هو  ما  �ل  بـ"إسقاط"  املطالبة   �� املتمثل  املركزي  شعارها  ا�حركة  من  االحتجاجات 

 .37غوب فيھمر 

 أش�ال ا�حر�ات االحتجاجية

االحتجاجية   ل�حر�ات  التطوري  للمسار  املتتبع  سنة  ��  إن  مطلع  حدود  إ��  أن  2011بالدنا  يمكنھ   ،

االحتجا��   الزمن  أن  �ل  ��  ��جل  يتم��  أجيال،  ثالثة  إ��  ينقسم  تخصھ  جيلاملغرب  بأش�ال    .م��ا 

،  من حيث طبيعة االحتجاج داخلھ  ول عن ا�جيل�ن الثا�ي والثالث�ان من السهل عزل ا�جيل األ   ذاو�

التداخل واالندماج  نوع من  املغر�ية لوجود  ا�حالة   �� والثالث  الثا�ي  ا�جيل  ب�ن  باليس��  ليس  فاألمر 

�جية والنظر�ة بي��ما ع�� مستوى الواقع، وهو ما سنحاول تجاوزه من خالل البحث عن املؤشرات املن

  .ال�ي تص�ح لرسم خطوط فاصلة ب�ن املرحلت�ن

 جيل االحتجاج السيا��ي    

والثمانينيات   الستينيات والسبعينيات   �� ا�جما��  الفعل  �� ظل سياق سيا��ي سلطوي، �ان �جل 

غال يت�ون  املا��ي،  القرن  طبً من  و�ضراب  واملستخدم�ن،  للموظف�ن  القطا��  اإلضراب  من  الب ا 

ترتكز    -ابً تقر�  –الصراعات االجتماعية    جميع�انت املعاملة السياسية ألجهزة الدولة مع    .38الثانو�ات

وال��ديد القمع  االحتجاجية،   ،ع��  ل�حر�ات  بناء  أو  استقاللية  بأي  �سمح  ال  الداخلية  وزارة  ف�انت 

 
في مدینة ورززات، أو "منبر بني مالل" في جهة تادال أز�الل. وفي    Ici et maintenantالجهو�ة، مثل    المنع التي تعرضت لها �عض الجرائد

الثاني/ینایر    22 الر�اط تضامًنا مع الضحا�ا   2007�انون  البرلمان في  "الُحْكَرة" أمام مبنى  دعت الحر�ة األماز�غ�ة إلى وقفة احتجاج�ة ضد 
وتونفیت.  وأنمزي  ألنفكو  سنة  و   الثالثین  ش�اب  ،  2011في  لحر�ة  المفتاح  الكلمة  "الُحْكَرة"  مفهوم  االفتراضي   20شّكل  الفضاءین  في  فبرایر 

   .والواقعي
جر�دة    37 مع  أجر�ته  الذي  الحوار  إلى  الرجوع  �مكن  الدینام�ة،  هذه  �شأن  اآلنلالستزادة  الخم�س    الوطن  بتار�خ  تشر�ن   10المغر��ة، 

 10.، ص 2016الثاني/نوفمبر 
، ترجمت إلى العر��ة من طرف الحسین سح�ان؛ تقد�م �مال الحر�ات االحتجاج�ة في المغرب: من التمرد إلى التظاهرعبد الرحمان رشیق،    38

 . 33)، ص 2014الر�اط: منتدى بدائل المغرب، لحبیب (
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الوقت  �� رسم  نفسھ   وتمنع  ��ا  املع��ف  واالجتماعية  السياسية  ل�حر�ات  احتجاجات   .39ايً تنظيم 

ال تكن  لم  املالئمة،  السياسية  الظروف  غياب  ظل   �� مطتو�التا��،  �ش�ل  العام  الشارع   �� ا لبً ظاهرة 

ل اإلضراب الش�ل الوحيد لالحتجاجإ�� ابالنسبة  
ّ
ووسيلتھ    40�حر�ات االحتجاجية والسياسية، بل مث

املغرب   شهدها  ال�ي  الك��ى  ا�حضر�ة  االنتفاضات   �� الدولة  ع��  للضغط   1981سنوات  ��  املث�� 

   .ال��ميش االجتما��، و�اطنھ يضمر اإلقصاء السيا��ي�ان ظاهره �ستنكر ، ف1990و 1984و

  � جيل االحتجاج ا�حقو�

من   األخ��  العقد  أن  ع��  تدل  ال�ي  املؤشرات   �� تنظيم كث��ة  بظهور  تم��  املا��ي  القرن  �سعينيات 

، بحث عن قنوات وأش�ال جديدة لالحتجاج لم تكن مألوفة من قبل، بالنظر اجتما�� أك�� عقالنية

الفاعل التقليدي السيا��ي والنقا�ي هو املتحكم ��    وما عاد  .41إ�� املناخ السيا��ي الذي ساد �� املا��ي

و  اإلعداد  حيث  من  االحتجا��  اإلجراءاتاتخالفعل  و�نما  اذ  واألمازي��  ا،  اإلسالمي  الفاعل  كت�ح 

تتم  مختلفة  أساليب  مستعمل�ن  العمومي،  الفضاء  واملعطل�ن   وا�حقو�� 
ّ
الث  �� واملس��ات  تل  ظاهرات 

 .، عالوة ع�� اإلضراب 42والوقفات

 جيل االحتجاج ع�� السياسات التنمو�ة 

مطالب مع  ا�ح�ومي  التجاوب  ضعف  االحتجاجية  أمام  ب�ن  ا�حر�ات  املش��ك  الضرر  حافظ   ،

واستمرار�ت تواتره  ع��  العمومية،  السياسات  من  األفراد  من  املال   ھ،مجموعة  ظهور  َح لكن  هو  ظ 

الرحالت واملؤتمرات �عدى ذلك إ�� تنظيم  نحصر �� وقفات الشموع، بل  يأش�ال أخرى ف��ا إبداع لم  

اإلعالمية  امل��ي  43وا�حمالت  ومس��ات  العاصمةب،  إ��   ،اتجاه  وا�خروج  األفواه  ع��  الكمامات  ووضع 

تأسيس تنسيقيات محلية ملناهضة ارتفاع األسعار، وحمل �عض ا�حتج�ن  ، و 44الشارع بدون مال�س

احتجا رؤوسهم  فوق  الطبخ  أوا�ي  تدًج �عض  ع��   ا 
ّ
محاوالت  � حاالت  وارتفاع  الشرائية،  القدرة  ي 

 
المجتمع  39 إلى  المجتمع  ضد  الدولة  من  المغرب:  مدن  في  الشارع  "استرات�ج�ة  رشیق،  الرحمان  الدولة"،    عبد  الشعلةضد  العدد  مجلة   ،6 
 . 40)، ص 2001(

 . 40المرجع نفسه، ص  40
في حوار أجري مع عبد الرحمان رشیق في: "رغم تبنیها سلوك الحوار، ال زال الهاجس األمني حاضرا في تعامل الدولة مع االحتجاجات"،   41

 . 33)، ص 2003(ر��ع وص�ف  19-20، العددان وجهة نظرحاورته لط�فة بوسعدن، 
(أیلول/   42-41، العددان  11، السنة  نوافذإلى المظاهرة السلم�ة"،    محمد �ولفرني، "الحر�ات االحتجاج�ة �المغرب: من االنتفاضة الحضر�ة  42

 . 90ص )،  2009سبتمبر 
   .235ص  الحر�ات االحتجاج�ة �المغرب،العطري،  43
   .236المرجع نفسه، ص  44
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اباالنتحاال��ديد  
ً
حرق   ،  ر 

ً
فعال فذت 

ُ
ن محاوالت  سنة  و��  و��    ذهوه  2011.�عد  عن  �عّ��  أش�ال 

الساكنة املغر�ية بفشل السياسات العمومية ال�ي تتكفل ��ا الدولة ع�� قطاعا��ا ا�ح�ومية املركز�ة،  

 هـد عُ �ي  تمركزة ع�� ا�جهات واألقاليم، أو تلك الغ�� املأو السياسات ا�حلية ال�ي تضطلع ��ا وحدا��ا  

اليــومي، س املعي��ي  الواقع   �� بالتأث��  القـرو�ة،  أو  ا�حلية ا�حضر�ة  ا�جماعات  إ��  األمر ـ��ا  �علق  واء 

  .إ�خ  …التحتية الب�ىال�حة أو التعليم أو الشغل أو ب بالسكن أو  

   تنوعت،
ً
والهشاشة ال�ي  ، األش�ال االحتجاجية ال�ي عّ�� من خاللها الشعب املغر�ي عن ا�خصاص  اإذ

من خالل أرقام وزارة الداخلية، يقدم عبد الرحمان رشيق معطيات إحصائية  و   .من فئاتھ  اتمس كث��ً 

نفسها  �شأن  مهمة   عن  للتعب��  املطلبية  ا�جماعية  ا�حر�ات  اتخذ��ا  ال�ي   2008سنوات  ��  األش�ال 

 :وا�جدول اآل�ي يب�ن ذلك .45 2011و 2010و 2009و

  

 
 

من   املس��ات  مجموع  إ��  2008سنة  ��  مس��ة    496انتقل   ،1354    �� قفز 2009سنة  مس��ة  ثم   ،

إ��   ابالنسبة    نفسھ  ألمرا.  2010سنة  ��  مس��ة    1485ا�جموع  وصل   اتوالوقف  اتالعتصامإ��  ال�ي 

 2270، ولم يتجاوز  2009سنة  ��    2459، فيما بلغ  2010سنة  اعتصاًما ووقفة ��    3545مجموعها إ��  

، 2010سنة  ��    2503إ��    2008سنة  ��  ا  عً تجم  1679كما أن التجمعات ارتفعت من    .  2008سنة  ��  

مجموعها   بلغ  ب�ن 2009سنة  ��    2027بينما  األخرى  االحتجاجية  األش�ال  تضاعفت  ح�ن   ��   �ي سن ، 

 
 . 69ص  الحر�ات االحتجاج�ة في المغرب،رشیق،  45

المسیرة
االعتصام، الوقفة

التجمع
أشكال أخرى

0

20000

1
المسیرة 6670
االعتصام، الوقفة 16548
التجمع 12418
أشكال أخرى 4646

البیاناتتلكإلىالرجوعیمكن.المغربیةالداخلیةوزارةبیاناتعلىبناءالباحثإعداد:المصدر
69.صالمغرب،فياالجتجاجیةالحركاترشیق،:في
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من    إذ،  2010و  2008 ��    646انتقلت  سنة  ��    1079إ��    2009سنة  ��    598و  2008سنة  احتجاًجا 

األخرى    ؛2010 األش�ال  مجموع  يتجاوز  لم  سنوات،  أر�ع  واستقر  4646فخالل  مس��ة     6670عند، 

بنسبة  أي  ،  �افة  تتصدر الوقفة هذه األش�ال  16548ا، و�مجموع  عً تجم  12418فقط، بينما وصل إ��  

 شك  40282من مجموع �� املئة   41تجاوزت 
ً

 .ايً  احتجاجال

 
املغار�ة   تجعل  ال�ي  األسباب   �� البحث  إ��  حاجة  ع��  يُ ثمة  مفّضلي��االوقفة   اعتمادقبلون  ع��    ، 

كث��ً   الباقية.  األش�ال تتجاوز  بالتأكيد،  املهمة،  هذه  أن  املساهمةنإم�ا  اغ��  هذه  ،  وحدودها  ات 

أك�� عم إ�� مشاريع بحث  وأك��  ًق وتحتاج  اف  ،لذلك  .م��يقيةإا  يقتصر عإن  �� طرح �عض  لهدف هنا 

م��ا كيفية �عبئة    التساؤالت واإلشارة إ�� �عض العوامل ال�امنة وراء صدارة هذا الش�ل االحتجا��،

ا،وتصر   ًرااملوارد البشر�ة وطر�قة تنظيمها والتخطيط لها فك 
ً
ع�� مستوى الواقع أن مهمة    لكن يظهر   ف

رئيسي�ن بي��ا غ�� �س�� لسبب�ن  ب�ن هذه األش�ال، وهاألول هو    :التمي��  الكب��  إ�� التداخل    ذا �ش�� 

تتوفق   لم  كث��ةمسألة  الوقفة    كتابات  أن  إ��  تذهب  �و��ا  إ��  بالنظر  استجال��ا،  واالعتصام  �� 

بالطرق العموميةالتجمهر، �� �لها تحر�ات جماعظاهرة و ت وال  واملس��ة البد��    .ية �علن نفسها  ومن 

ظلت   جوانب  أغفلنا  قد  ن�ون  األش�ال،  هذه  ب�ن  يخلط  الذي  التفس��  ��ذا  أن  �ستخلص    بال أن 

 ؟ من أين تبدأ؟ أين تنت�ي؟ نفسها لطر�قةباهل تنشأ  :جواب

�  هو  الثا�يوالسبب    االحتجاجية  للوقفات  القانو�ي  بالوضع  يحيط  الذي  الكب��  عالق��ا الغموض   �

خصو  األش�ال،  تأو�الت  صً ببا��  لھ  �انت  املغر�ي  القضاء  أن  الوضع  عدةا  الذي  لهذا  األمر  يطرح  ، 

�� القانونية،  طبيع��ا  حول  فع  التساؤل  �انت  إذا   ما 
ً

صبغة  ال تكت��ي  عمومي، ت  تجمع  أو  ظاهرة 

1 2 3 4

496
1354 1485

3335

2270 2459

3545

8274

1679 2027
2503

6209

646 598
1079

2323

یمكن الرجوع إلى ھذه البیانات .إعداد الباحث بناء على بیانات وزارة الداخلیة المغربیة:المصدر
69.رشیق، الحركات االحتجاحیة في المغرب، ص :في

المسیرة االعتصام، الوقفة التجمع أشكال أخرى
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الق التصر�ح  لنظام  تخضع  ��  بْ و�التا��  �ع�ي  ما  وهو  نفسھ  ��،  التأو���  الوقت  املوقف  سالمة 

للفصل   ا�حلية  و�عديلھ   11للسلطة  تتميمھ  وقع  كما  العمومية  التجمعات  ظه��  أ��ا  46من  أم   ،

ا�خاص بالتجمـعات العمـومية، و�جـعـلها مجــرد    76-00تخرج عن دائرة ا�خضوع ملقتضيات قانون  

قانوني أي صبغة  �� أساسھ،  يكت��ي،  غيـر مقنـن، وال  يقوم  �شاط  الذي  القانو�ي  السند  لغياب  ة 

عليھ، من خالل التعرض للوضع القانو�ي لهذه األش�ال، والتحقق مما إذا �ان �ستوعب مفهوم 

  .الوقفة االحتجاجية، ومن ثمة اكتسا��ا لصبغتھ القانونية من عدمھ 

 مالمح االحتجاج املغر�ي 

قتصادية والسياسية ال�ي عاشت اململكة  تفاعلت املمارسة االحتجاجية مع التحوالت االجتماعية واال

قرون امتداد  ع��  وقعها،  خطو   .ع��  االمتداد  هذا  يكن  وثابيً لم  من تً ا  تتنوع  منعرجات  تخللتھ  بل  ا، 

�غ ترجمها  والتأث��،  ا�حدة  وتبليغ  �ُّ حيث  تصر�فھ  آليات   �� التفك��  حيث  من  االحتجاج  فعل   �

من الفاعل�ن، باإلضافة إ�� توسع نطاقھ من حيث الزمان    كث�� مضامينھ، وانتشار ثقافتھ �� صفوف  

�� املقابل، ال �غيب عن ذهن املتتبع ملظاهر �غ�� هذا الفعل، استمرار ��جيل �عض تجليات    .وامل�ان

   .لھالثبات ال�ي ظلت مالزمة 

 طا�ع االحتجاج املنظم واملفكر فيھ 

ا�جتمع  قضايا  تدب��  طر�قة  و��  الواقع،   �� املوجودة  املمارسة  خالل  من  العقال�ي  السلوك  يتحدد 

سنستع�� من إدغار   .، وليس فقط من خالل مطابقتھ للمنطق والعلوم والنظر�اتوحاجاتھ  العقالنية

  :ن االحتجاج كسلوك إ�سا�ي هو �� الوقت نفسھ إ، لنقول  ثقا��  -لإل�سان بأنھ �ائن بيوموران �عر�فھ  

افعل بيولو�� ال ينفصل بحكم الفطرة عن طبيعة اإل�سان الغر�ز�ة، وال غرابة أن ي�ون مش�� 
ً
ب�ن    �

فعل ثقا��    ل، وهو أيًضا، �� املا��ي وا�حاضر، وسيظل كذلك �� املستقب�افة  الشعوب وا�جتمعات

ينفلت بفضل ملكة العقل من حيوانيتھ ا�خاصة، و�تالءم مع الوسط الذي �عيش فيھ و�نت�ي إليھ،  

وهذا ما يفسر �ونھ عملية بناء    .وطبي�� أن يختلف من مجتمع آلخر، من حيث مدخالتھ ومخرجاتھ

املعنية، وتحديد منظمة تفرض ع�� ا�حتج�ن اختيار الش�ل التعب��ي الذي �سمح بالتأث�� �� ا�جهات  

املطالب والشعارات املرفوعة ال�ي تظل �� حدود املمكن واملعقول، واستثمار التطور ا�حاصل �� مجال 

   .اإلعالم واالتصال

 
القانون رقم  2002یولیو    23(  1423من جمادى األولى    12صادر في    1.02.200ظهیر شر�ف رقم    46 المغیر والمتمم   76.00)، بتنفیذ 

الفصل   �نصو . ) �شأن التجمعات العموم�ة1958نونبر    15(  1378جمادى األولى    3، الصادر في  1.58.377�موج�ه الظهیر الشر�ف رقم  
 ".تخضع لوجوب تصر�ح سابق جم�ع المواكب واالستعراضات و�صفة عامة جم�ع المظاهرات �الطرق العموم�ة" الحادي عشر على ما یلي:



 : املمارسة االحتجاجية �� املغرب

 دينامية الصراع والتحول  

 

 

 

17 

أحيا  تنفلت من نً يصعب  �� األصل ممارسة مشاغبة وعفو�ة  تبقى  ا�حركة االحتجاجية  أن  ننكر  أن  ا 

  ، رة�عد االع��اف بحجم االنزالقات والتداعيات ا�خِط   ال  ،موازاة ذلك��  و  .التنظيم والضبط والتوجيھ

التنظيم سوء  �سبب  املا��ي   �� ا�حتجون  مآس��ا  ذاق  مستعصرً أم  ،ال�ي  االنتفاضات    :ايً ا  تكن  ألم 

التنظيم املسبق؟ وكيف �انت ست�ون ا�حصيلة لو    مفتقرة إ��والتمردات ال�ي عرفها املغرب املعاصر  

ناتجة   �انت  تنظي�مأ��ا  عمل  وأجهزة ن  ا�حتجة  ا�جماه��  ب�ن  الصدام  قوة  من  يخفف  مؤطر  ي 

 الدولة؟  

حالة الصراع العنيف ال�ي تم��ت  إن  وجود �عض التفاوتات البسيطة، ف  من  رغمع�� ال�� ا�حقيقة،  

العر�ي العالم  بلدان   �� عامة  ت�ون  ت�اد  ا�حقبة،  هذه   �� ا�جماه��ية،  االحتجاجات  ظلت   .��ا  لقد 

ما يحرمها فرص التطور إ��  وهو  تحر�ات متباعدة تتسم بالتشتت وطا�ع رد الفعل الوق�ي والعفوي،  

فت االنتفاضات ا�حضر�ة الك��ى ال�ي  ِص إذ و   ؛لم �ش�ل الوضع �� املغرب استثناء  .47فعل مقوم قوي 

ال�ي صار من الصعب  ، �سبب انفجار األوضاع  48دون تنظيم من  عمياء و و عرفها املغرب ب�و��ا عفو�ة  

أحدث��ا ال�ي  الفو��ى   �� الذكر  .التحكم  �ستحق  ما  أن  العفو�ة    هو  غ��  خاصية  ��  هذه  أن  بدأت 

صغرى ومحدودة   إ�� حر�ات  الواسعة  ا�جماه��ية  ا�حر�ات  هذه  تحولت  أن  �عد  الوقت،  مع  ال��اجع 

انضبا وأك��  تلقائية  أقل   بدت 
ً
وتنظيط وقصدية  عادتاًم ا  وما  االح  .  فـي ممارسة  عفـو�ة  اليوم  تجاج 

احتفا الشـوارع  فـي  الناس  كتجمع  عمـومي،   فضاء 
ً

وسائل  ال أمام  أو  أســواق  فـي  أو  دينية،  بمـناسبة   

 النقل، بل صارت فع
ً

رً ا مديً  مطلبال ف االحتجاج أث  .ابَّ
ّ
ا، إذ تنوب ا�حناجر عن  رً �� السابق، لم يكن يخل

  . أما لباحث ف��اإ�� اا�حر�ات ا�جماعية بالنسبة  ال�لمات، و�� صعو�ة �انت تز�د من عسر فهم هذه  

��ذا النوع من ا�حر�ات ال�ي �عّرف بنفسها وتف�ح عن مطال��ا    تزخر  الشوارع  فإن�� ال�حظة الراهنة،  

   .من خالل شعارات مكتو�ة و�الغات و�يانات و��جيالت

 خاصية استعمال الفضاء العام  

مق العام  الفضاء  يتخذ  االحتجاج  ومطال��م يً رئيسا  رً أصبح  مظاملهم  إعالن  للمحتج�ن  يحق  لھ،  ا 

ا�ختلفة م�وناتھ  ع��  ورفضهم  �عت��ها    :وانتقادا��م  ال�ي  ا�جهة  أمام  رصيف  أو  عمومية،  ساحات 

 
الحر�ات االجتماع�ة في العالم العر�ي: عزة خلیل، "الحر�ات االجتماع�ة في الوطن العر�ي: نظرة عامة"، في: أكرم عبد القیوم [وآخرون]،    47

القاهرة:  ، تحر�ر عزة خلیل؛ تقد�م سمیر أمین (ت عن الحر�ات االجتماع�ة في مصر، السودان، الجزائر، تونس، سور�ا، لبنان، األردن دراسا
 . 80)، ص 2006مكت�ة مدبولي، 

االنتفاضات الحضر�ة عز�ز خمل�ش،    :، في1998فبرایر    18حوار عز�ز خمل�ش لعبد الصمد الد�المي حول االنتفاضات �المغرب، بتار�خ    48
 . 242ص  )، 2005(الدار الب�ضاء: أفر�ق�ا الشرق،   1981و�ونیو  1965�المغرب: دراسة میدان�ة لحر�تي مارس 
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وفق منطق تصعيدهم درجة    ا يتدرجون �� اختيار امل�اننً ا�حتجون معنية بطل��م أو مطال��م، وأحيا

املغار�ة    .49االحتجاج تحرر  الن�ول  يً �سبلقد   �� التفك��  عند  يتملكهم  �ان  الذي  ا�خوف  من  ع��  ا 

من  ا ذلك  �عنيھ  ما  مع  االحتماالت،  �ل  ع��  املفتوح  العام  السياسية  لشارع  الشرعية   �� �شكيك 

إ�� حدود   1956  سنة  فالذي حدث منذ  .، و�التا�� إعالن املواجهة مع أجهزتھ األمنية والعسكر�ةل�حكم

السبعين املتبادل؛  هو  ات  يحقبة  بالعنف  ا�سمت  وامللكية  املعارضة  ب�ن  سادت  ال�ي  املواجهة  أن 

ان��ت باالعتقال  ال�ي حضرت �انت عنيفة، و�لها  فاملعا�جة السياسية �جميع االنفالتات االجتماعية 

ال�حافة وقمع  العفو�ة   .50واالغتيال  االحتجاجات  دوري  وتكررت  الثمانينيات�ش�ل  سنوات    ؛ �� 

قر  عهد  املعطل�ن،  ،�بفح�ى  الشباب  بمقدور  يكن  وجھ  لم   �� بالصراخ  عق����م  رفع  غ��هم،  وال 

ال��ملان،   مقر  قبالة  و�الضبط  قلب فإن    و�التا��،"النظام"،   �� املنصو�ة  البالستيكية  ا�خيام  مشهد 

وال�ي   بالر�اط،  ا�خامس  محمد  ف��اشارع  شهورً   لبث  املعطلون  خانة    ،عدة  االد�اترة   �� يدخل  �ان 

الفائتة  51ستحيلامل السنوات  للمجتمع   .52��  حديث  و�داري  سيا��ي  تدب��  وع��  ذلك،  �عد  لكن 

 ا�حضري، خف استعمال العنف وسيل
ً
القوى للضغط ع�� ا�جتمع، وظهر متغ�� جديد هو مطالبة    ة

اإلسالميون و�ا�� الفاعل�ن  بذلك  الشارع العام، ثم سرعان ما طالب    وجود ���� ال  حقها بالديمقراطية  

العام    ؛االجتماعي�ن الشارع  استثمار  اس��اتيجية  عن  ا�حديث  بدأ  الف��ة  هذه  خطابات  ي ففي   �� ��ز 

رجماألحزاب، وهذا ما  
ُ
 ا من خالل التظاهرات املساندة للعراق وفلسط�ن، وهذا لم يكن مألو يً عمل  ت

ً
ا  ف

قبل الثالثة  .53من  األلفية  و�داية  التسعينيات  ��اية  أك��  املعطى سيتأكد  أ54هذا  فاعلون    خذ، حيث 

ضغ يمارسون  جدد   اجتماعيون 
ً
العموميط الفضاء  اكتساح  أجل  من  الدولة  ع��  اإلسالميون،   :ا 

األمازيغ ا�حقوقيون،  املعطلون،  ع��   .إ�خ…النساء،  املغرب،  شهدها  ال�ي  السياسية  املتغ��ات  بفعل 

 
اإلنسان،  ا  49 لحقوق  االستشاري  لسنة  المجلس  المجلس  عمل  وحصیلة  اإلنسان  حقوق  حالة  السنوي:  المجلس،  (  2008لتقر�ر  الر�اط: 

 .18ص   )،2010
 . 32حوار لط�فة بوسعدن مع ال�احث عبد الرحمان رشیق: "رغم تبنیها سلوك الحوار"، ص   50
تتهیب �لَّ تجّمع �شري،  51 فالدولة  أ�ار/مایو من �ل سنةح  فاتح  الشارع إال في مناس�ات  لها  لم �كن االحتجاج مسموًحا في  ولو �ان مؤ�ًدا 

ولو �ان من أجل  جعلها دوًما تنظر �عین الر��ة إلى �ل خروج جماهیري، ات �برى،وما تالها من انتفاض  1965فذ�ر�ات سنة   و�إ�عاز منها؛
. وهكذا، و�دل أن یتم تصر�ف االحتجاج في الشارع، خالل الزمن الفائت، 1986االحتفاء �انتصار المنتخب الوطني لكرة القدم، �ما حدث سنة  

الحر�ات العطري،    :إلعالن التذمر والحنق على القائم من أوضاٍع موج�ة للتغییر. انظركان الرافضون لألوضاع �عمدون إلى أكثر من وسیلة  
 .  139ص   االحتجاج�ة �المغرب،

 . 49ص  )،  2004الر�اط: مط�عة طوب بر�س، ( سوسیولوج�ا الش�اب المغر�ي: جدل اإلدماج والتهم�شعبد الرح�م العطري،  52
 . 49المرجع نفسه، ص  53
 . 90ص  �ولفرني،  54
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العام،  مست ا�جال  احتالل  الس��اتيجية  األو��  املالمح  �ش�لت  الفاعل�ن،  مختلف  ب�ن  العالقات  وى 

ع��   العام  الفضاء  القتحام  متنوعة  احتجاجية  أساليب  عن  بالبحث  الفاعل�ن  لهؤالء  سمحت 

  .55تظاهرات سلمية، أو من خالل تنظيم وقفات واعتصامات

 م��ة السلمية 

لالحتجاج  املؤطرة  الصدامية  الثقافة  خطورة  بدأت  العشر�ن،  القرن  ملغرب  األخ��ة  السنوات  مع 

وتأفل املطلبية  56تخفت  الشعارات  وترديد  باالحتجاج  تكتفي  الوقفات  و�دأت  إ��  من  ،  االنتقال  دون 

العنف انط  .57ممارسة   �� أك��  انخرطت  ال�ي  الفئات  نوعية  بفعل  االحتجاج  سلمية  تأكدت  الق وقد 

املمارسة االحتجاجية الش�ل من  التشغي  ،هذا    ل؛إذ ضمت خر��� معاهد وجامعات جمعهم مطلب 

تر�خ لد��م شعور �عدالة مطل��م، و�شرعية املمارسة االحتجاجية   ،فبالنظر إ�� مستواهم التعلي�ي

� �شر ثقافة ا �يً ا بيداغوجرً دو   ،إ�� حد ما  ،بذلكفأدوا  �ي من أجل االستجابة إليھ،  لذات الطا�ع الس

السل�ي   نطاقھو االحتجاج  سوسيولوجية    .58توسيع  بتحول  االنتقال  هذا  �ولفر�ي  محمد  و�ر�ط 

امله انتفاضة  تطبع  ال�ي  والشبابية  الذ�ور�ة  من  �عرف مَّ االحتجاج  ال�ي  التظاهرة  إ��  والفقراء  ش�ن 

بإصرار كث��    ُ�عَضد ذي  ال  59غرافية ع�� طا�عها السل�يو ا للنساء واألطفال �إشارات ديمم� ا مه رً حضو 

املراقبة  من  لنوع  ممارسة   �� السادس،  محمد  امللك  وصور  الوطنية  األعالم  حمل  ع��  ا�حتج�ن  من 

�� استعمال العنف  وصً التقاء عنف األجهزة األمنية، خص  60الذاتية ا أن هذه األخ��ة ما زالت تتسرع 

با�حتج�ن ال با�حتج عل��م الذين ال ي��ددون  حسب العطري، مرتبط  بفاملتغ�� هنا،    ؛لتفر�ق ا�حتج�ن

     .61�� ال�جوء إ�� العنف م�ى توارت ضرورات التلميع والضغط ا�خار��

 ا�ساع مجال ومضمون االحتجاج  

زمنية   أ�غ�� مجال االحتجاج من حقبة  يحيلنا    ،خرى إ��  الذي  التغ��  ��ا  إوهو  يمتاز  ال�ي  ا�حركية   ��

املغر�ي قرو   .االحتجاج  ا�جال  ا�خزن  �ً �ان  ب�ن  قائمة  �انت  ال�ي  العالقة  بأمانة  و�رسم  بامتياز،  ا 

 
 . 33حوار لط�فة بوسعدن مع ال�احث عبد الرحمان رشیق: "رغم تبنیها سلوك الحوار"، ص   55
 . 12ص الزاهي،  56
 .138ص  الحر�ات االحتجاج�ة �المغرب،العطري،  57
 . 20 ص لمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،ا 58
 . 90ص  �ولفرني،  59
السل�مي   60 منار  الرح�م  المغر�ي"،  عبد  الس�اسي  الفضاء  في  التواصلي  والموت  االحتجاجي  "السلوك  نظر،  العددان  وجهة  (ر��ع   19-20، 

 . 13)، ص 2003وص�ف 
 .138، ص الحر�ات االحتجاج�ة �المغربالعطري،  61
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السيبة  زمن   �� الوطنية  و   .والقبيلة  ا�حركة  تصدي  أوج   �� املدينة  إ��  الفضاء  هذا  تحول  ما  سرعان 

ت  غ�� أن التحوالت االجتماعية والتوافقا  .للتغلغل األجن�ي، و�عزز ألسباب متعددة �� زمن االستقالل

يمتد شي التسعينيات، جعلت االحتجاج  �عد  املغرب  ال�ي شهدها  القصر واملعارضة  ب�ن  ا ئً السياسية 

وهو االمتداد   ،ا إ�� املدن الصغرى، ثم إ�� البوادي ال�ي وصل إل��ا ال�خط والتذمر االحتجا��ئً فشي

م�حو  صار   الذي 
ً
تفظ مختلف   �� بقوة  ا�جا  صيالتا  تلك   �� وح�ى  ا�جتم��،  �انت  املشهد  ال�ي  الت 

هذا ممارسة  ممنوعة من تصر�ف فعلها الرافض للوضع القائم، إذ اعتاد الس�ان �� املغرب العميق  

عن   للتعب��  اليومي  ال��ا�يالطقس  ال��ميش  كما  حالة  االحتجا��،  النسق  إ��  جديدة  فئات    ،دخلت 

وا�جنود املساجد  وأئمة  والقضاة  البحر�ة  اختال ع��  و   .إ�خ  …كضباط  من  فإن  الرغم  الظاهر،  فها 

االحتجاج   ع��ا ��  أحداث  البعيدة  أو  املركز  من  القر�بة  والقرو�ة،  ا�حضر�ة  املغرب  مناطق  مختلف 

الواقع �عكس  الكيلوم��ات،  مئات  أو  بي��او   .نفسھ  �عشرات  املش��ك  القاسم  حسب ب،  هو  لر�ما 

 
ً
 أمام التحوالت غ�� املتح  اكب��ً   ابوعز�ز، استبطان ا�حتج�ن خوف

َّ
 ، ال�ي �عمل �� عمق ا�جتمع و ��ا  م فك

املغرب   ع��  تفرض  دولية  تحوالت  ظل   �� للدولة  الك��ى  واالختيارات  العمومية  السياسات  جراء 

    .62سياقا��ا و�كراها��ا

ف��اير، نجد    20املغرب منذ االستقالل إ�� ما قبل ميالد حركة  ��  العودة إ�� التطور التار��� لالحتجاج  

عمو  تتوزع  االجتماعية  االحتجاجات  موضوعات  اآلتيةًم أن  ا�حاور  ب�ن  وال��ميش    :ا  والسكن  الشغل 

الكهر�اء)   للشرب،  الصا�ح  املاء  التعليم،  ال�حة،  األمنو التضامن  و (الطرق،  أن    .63ا�عدام  واألكيد 

السنة 2011سنة   و��  بإصالحات    ،  بالقيام  تطالب  شعارات  رفع  عرفت  خاص،  نحو  ع��  املضطر�ة 

الديمقراطي البناء  مسار  الستكمال  أسا��ي  كمطلب  التغي��    ،سياسية   �� ا�حقيقية  الرغبة  و�عالن 

   .االجتماعية واالقتصادية والسياسيةا�ختلفة، أ�عاده ب

 من الدول ال�ي لم  هو  املغرب  إن  الرغم من مظاهر التحول، فع��  
ُ
حدث قطيعة مع املا��ي، وما زال ت

با�حاضر املا��ي  ف��ا  مظاهر    وُيَعّد   .64يتمازج  رغـم  باستمرار،  نفسها  إنتاج  �عيد  مـمارسة  االحتـجاج 

 
،  18/04/2011)، شوهد في  2011آذار/ مارس    6(  ر�اط الكتبالمصطفى بوعز�ز، "الحر�ات االجتماع�ة ومع�قات الدمقرطة في المغرب"،    62

    http://ribatalkoutoub.com/?p=586في: 
 . 64، ص الحر�ات االحتجاج�ة في المغربرشیق،  63
انظر، مثًال، ما �ت�ه أحد ال�احثین عن مدى انعكاس الوضع الدستوري للدولة المغر��ة لتار�خ طو�ل، �جمع بین األخذ من النموذج الغر�ي   64

ة یث، وتشبث النظام المغر�ي �ما �رسته الممارسة الس�اس�ة في بالدنا طوال حقب متفاوتة في التار�خ من أعراف وتقالید ومسالك اكتسبت ق�مالحد
ن الدستور المغر�ي ورهادستور�ة عبر الزمن، وأ�ًضا بنماذج س�اس�ة عمل�ة أقّرتها أنظمة الحكم في التار�خ اإلسالمي: عبد العلي حامي الدین،  

 وما �عدها.    10)، ص 2005الر�اط: دفاتر وجهة نظر، ( 7دفاتر وجهة نظر؛  ،مواز�ن القوى: الملك�ة، األحزاب، اإلسالمیون 
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وجـود   �سبب  وامل�ان  الـزمان   �� يتكـرر  وكفعل  كخطاب  وموضـوعاتھ،  أشكـالھ  طالت  ال�ي  التحديث 

والبحـث عــن السبل الكفيلة بحلها و�صالحها وا�حــد   ، طاب ينب�� تجاوزهاخلل وعائق أو اختــالالت وأع

آثارها من  التخفيف  أو  و   .م��ا  الباحث�ن    كث��  �نفيهذا  لالحتجاجات  من  املغرب   �� تقليد  وجود 

لك��م  65املنظمة  املمارسة    ع��جمعون  يُ ،  ال�ي طبعت هذه  الثبات  تجليات  املدى استمرار �عض  ع�� 

نتقال من مجتمع �انت فيھ للدولة سلطة شبھ مطلقة ع�� جميع املستو�ات، إ�� سلطة إن اال   .الطو�ل

 ،للديمقراطية وا�حوار واح��ام حقوق اإل�سان وحر�ة التعب�� وحر�ة السوق   اعتمادهاسياسية �علن  

لتعب�� عن  ا�حر�ة و إ�� افالتدب�� السيا��ي �جتمع متغ�� �سرعة فائقة، ومتعطش    .ليس باألمر السهل

خاضعً  للدولة  ا�حا��  السلوك  جعل  ومصا�حھ،     ا آرائھ 
ً
ومحتفظ الوقت   ا للتحول   �� الثبات  �عناصر 

   .ذاتھ

ثابت   هو  ما  قصوى ارتبط  حالة  إ��  األزمة  حالة  اإل�سان  66بتحول  �حقوق  الوط�ي  ا�جلس  جعلت   ،

األساس  ��  ، �عود  وقراه  بأن ا�حر�ات االحتجاجية ال�ي �شهدها مدن املغرب  ، تقار�ره  أحديالحظ، ��  

وأحيا واالقتصادية،  االجتماعية  املطالب  اإلدار�ةنً إ��  الساكنة  67ا  وضع  هشاشة  �عكس  ال�ي   ،

عوامل بحكم  الكر�م،  العيش  دون  تحول  ال�ي  بتبعية    :عدة  والتحديات  يتعلق  خار��  هو  ما  م��ا 

ا ذات  الدولة  تقلبات  بُ لسياسة  إ��  واالقتصادي  االجتما��  وتوصيات  ةلطاقل  العاملية   سوق العد   ،

وخاصة ما سبق أن عرفھ املغرب من جفاف، وما تبعھ من ارتفاع ��   ،املؤسسات املالية، وما هو داخ��

�� إطار تحر�ر السوق، و�عمال قانون حر�ة األسعار واملنافسة  .68أسعار عدد من املواد االس��الكية 

أي و�ال يلتمس ضً رجوع  ينشــده  الذي  اإلصــــالح  خــطاب  أن  نجد  السادس،  محمد  امللك  خطب  إ��  ا 

التنموي   املشروع  �ع��ض  ال�ي  االجتماعية  املعضالت  مع  ال�ي  ��  الواقعية  ا�حرب  بأن  ويع��ف  بالدنا، 

  .69�ش��ا �� حرب ع�� الفقر

ع�� التوتر ب�ن الساكنة والدولة، كمؤشر    اًح الفشل �� تدب�� األزمة االجتماعية يبقي ا�خط مفتو إن  

إيجابية   كعالمة  نفسھ  الوقت  و��  النسق،  داخل  فيھ  الفاعل�ن  مصا�ح  �عارض  استمرار  ع��  سل�ي 

بما و�التا��، يبقى االحتجاج    .�عمل ع�� تطو�ر عناصره و�عادة إنتاج آليات التأقلم الدائم مع ديناميتھ 

 
 . 32مع ال�احث عبد الرحمان رشیق حول تعامل الدولة مع االحتجاج: "رغم تبنیها سلوك الحوار"، ص   حوار لط�فة بوسعدن 65
 .)س�قت اإلشارة إل�ه را�ط إلكترونيبدون صفحة؛ "، ( بوعز�ز، "الحر�ات االجتماع�ة 66
 . 23 صلمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان، ا 67
 . 23 صالمرجع نفسه،   68
 . 7 ص)، 2007(بیروت: دار الساقي،   المغرب في عهد محمد السادس: ماذا تغیر؟خیر هللا خیر هللا،  69
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 سلو   70نزاع أو صراع اجتما��هو  
ً
ا �س�� من خاللها ا�حتجون ع�� الدوام إ�� فرض تنازالت ع�� تً ا ثاب �

القائمة لهذا  71السلطة  األسا��ي  ا�حرك  أض��  الذي  واالجتما��  االقتصادي  املستوى  ع��  خاصة   ،

  .72الصراع

حالة   تجاوز   �� االحتجاجية  ا�حر�ات  فشل   �� يتج��  الثبات،  طا�ع  ع��  �شهد  الذي  اآلخر  والعنصر 

 التشتت ال�ي ت
ّ
إجابات، األمر الذي جعل مهمة االنتقال   بال ا  ًق رافقها، سواء تحقق املطلوب أو ظل معل

أم وامل�ان  الزمان   �� مستمــرة  اجتماعية  حر�ات  طـــرف    ًرا إ��  من  قمعها  �سبب  إما  تحقيقھ،  يصعب 

  اعتماد   من خاللاحتوا��ا �ش�ل تكتي�ي    و�ما �سببرجال األمن أو الدرك أو قوات التدخل السريع،  

مفتو  الباب  وترك  املطالب،  لبعض  ا�جزئية  واالستجابة  وا�حوار  التفاوض  أمام  ًح مسلك   جميع ا 

   .االحتماالت المتصاص الغضب وزرع األمل �� نفوس ا�حتج�ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70  Yves Michaud, Violence et politique, les essais; 203 (Paris: Gallimard, 1978), p. 80. 

 .136، ص الحر�ات االحتجاج�ة �المغربالعطري،  71
 . 17، "السلوك االحتجاجي"، ص السل�مي 72
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 خاتمة 

تبقى  ًس تأسي العناصر مجتمعة  إن هذه  القول  ما تقدم، يمكن  أهم   إ��مجرد إشارات أساسية  ا ع�� 

االحتجاجية ا�حر�ات  ومطال��ا  أش�ال  شديد  ��    وخصائصها  و�قلي�ي  مح��  سياق  ظل   �� املغرب، 

تم��ه،   و�عب��ات  بمالمح  احتجا��  جيل  �ل  بانفراد  سمح  التداخل من  التحول،  مراعاة  إغفال  دون 

األجيال ب�ن  �سا  .والتالقح  أن  الورقة  املطافنفسها  لئ ولهذه  ��اية   �� هذه    ْت نجح  هل  :،  إبراز   ��

ع��   منفتحة  تظل  اجتماعية،  أزمة  استمرار  ضوء   �� ا�حاضر    جميعالتمايزات،   �� االحتماالت 

  ؟واملستقبل

واملساءلة؛  لقد   الضغط  ع��  القدرة  لها  سلطة  ل 
ّ
�ش� االحتجاج  ��  أصبح  متعددة  مساءلة  إ��ا 

و  دة من حيث موضوعها، وهو االحتجاج ع��  مظاهرها،  أش�ال اإلقصاء االجتما��   جميعلك��ا موحَّ

ت ال�ي  السياسات  تف�ح  لم   ال�ي 
ّ
ا�حلية ت وا�جماعات  ا�ح�ومة  عل��ا بعها  القضاء  ا�  ��    جهود رغم 

ل من يفتقر إ�� وسائل اإلكراه واإلنتاج، و�حس بً فا�حتج، غال ة؛املبذول
ّ
  .امشأنھ �عيش ع�� اله با، يمث

نصف و�عـد املغـرب،��   من  أك��  �جزتاستقاللھ ع�� قرن  م��ي  امل نماذج  ،  عنتَّ التنمية   بعة 

فنحناملعـيشية السكـان �حاجات والدائمة ا�جيدة االستجابة جـماعية   ؛  حـركة  خــروج  نـصادف  لم 

وأ��ا تتنازل أو ستتنازل ع��ا   ،نة بالتقليص من امتيازا��ايّ غاضـبة تطالـب الدولة أو جـهة أو جهات مع

ا باملطالبة بقسط من االمتياز، بل  ًم نة، و�نما ارتبط اتخاذ قرار االحتجاج دو يّ فئة أو فئات مع   ص�حةمل

ا بما هو مادي فقط، بل بما هو ًس األساسية ال�ي ال ترتبط أسافقط ضمان ا�حد األد�ى من ا�حقوق  

 ، فضأيًضا  حقو�� قي�ي
ً

�� االحتجاجات لم يحركها دائ  أن    عن ال إ�� ��يء جديد، ًم املشاركة  التطلع  ا 

قديم مستحق  هو  بما  بالتشبث  كث��ة،  حاالت   �� ارتبطت،  اإلصال��    .إنما  املسار  �شفع  ال  ولر�ما 

امل  اتخذه  الذي  بتعدد  املتم��  تتم��  احتجاجية  ممارسة  تنامي  دون  ا�حيلولة   �� سنوات  منذ  غرب 

ومجاال��ا،   ومضامي��ا  واليسار، ع��  فاعل��ا  والنقابة  ا�حزب  عن  املا��ي  بصيغة  ا�حديث  من  الرغم 

دائ  أن ر�ماكما   بالتنفيس  ا�حراك االحتجا��  ًم ال يجدي االكتفاء  �� نزع شوكة  لعلھ  ��  ا  بل  املغرب، 

ا� التخفيف من اآلالم ماملضاد   �� ينجح  الذي  إال ضعتً قو حيوي  ا�جسم  يز�د  لكنھ ال  ا ومسببات  ًف ا، 

  .الداء مناعة

التعب�� عن ا�خصاص االجتما�� إ��    ��� ع��ا االحتجاج،  �ّ أن تتدرج الـ"ال" املغر�ية ال�ي �ع��  وال غرابة  

ف��اير ع�� رأس مطال��ا، ليتب�ن لنا عمق دالالت   20الذي جعلتھ حركة   اإلصالح السيا��ي والدستوري

أي عليھ  يطلق  الذي  الشعب  ��خصية  بوطالب  إبراهيم  عناه  اعت��ها  ضً ما  حيث  ا�جماه��،  اسم  ا 

رة الشأن، �ستحيل أن تجتمع صفوفها  د، خِط �خصية خفيفة �� اللسان ثقيلة �� امل��ان، م��مة ا�ح
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تتفق ع�� �لمة   أو  ا�جداول  يندفع من سيلها �عض  أن  �� �حظة واحدة و�� م�ان واحد، لكن يكفي 

 ا �ان مفعو رً سواء ليق��ي هللا أم
ً

 .73 ال

علينا    تع�نولعل املستفاد من تطور املسار الت�خي��ي ل�حر�ات االحتجاجية وتنوع �عب��ا��ا، أنھ سي

ا أن التأخ�� �� إصالح أعطاب ا�جتمع االقتصادية واالجتماعية قد ��ّدد، �� أي وقت، ًد أن نتذكر جي

السيا��ي   واالستقرار  االجتما��  أسا��  السلم  بالنظر،  إ��  ًس بالدنا،  وساطة  ا،   �� بنيوي  خلل  وجود 

ع اجتماعية وسياسية،  
ُ
ت��، �� الظاهر، أحد مظاهر ضعف الرابط االجتما��، وتكشف، �� العمق، �

الثقة،   مستوى  هشاشة  يتج��  عن  ال�ي  الذي  القديمة  العالقات  أزمة   �� السياسية  الناحية  من 

 محورها األعيان، وأطر الوساطة التقليدي�ن، باإلضافة إ�� �شتت ا�حقل السيا��ي، فض
ً

 عن تنامي  ال

، م�حون بحموالت سي�ولوجية وقيمية وثقافية  74فوف شباب حضري متعلممعدالت البطالة �� ص

السياسة إ��  سلبية  تنظر  ُبت  نظرة 
َ
ث و�ن  الشباب  2011سنة  ��  ،  هؤالء  الشائع،أن  الرأي  بخالف   ،  

ا  ليً رجهم علم السياسة �� خانة العازف�ن عن املشاركة السياسية، و�نما من يمارسها عمأن يديصعب  

��   ماف  .ا�خاصة  بطر�قتھ ُي��ز أن الشباب املغر�ي  ماليو ذلك  حدث  يمكن  ، من سنة ا�حراك العر�ي، 

 جديدة �� التواصل، ت��ل من �سارع التطور التكنولو��،  و�،  يمارس السياسةأن  
ً

ا وأش�اال
ً
بتكر طرق

وات ، دون املرور بالضرورة ع�� القن عدالة االجتماعية كما ينب�� أن ت�ون كرامة والرؤ�تھ لل   للتعب�� عن 

وفاعلي��ا مصداقي��ا  إ��  راضية  غ��  �ع�ن  ينظرون  ال�ي  التقليدية  تجاوز  ع��  ،  السياسية  أمل 

استثمار التطـورات اإليجابية ال�ي  «والبناء الديمقراطي ملغرب الغد،    الصعو�ات والعــوائق ال�ي تواجـھ

    ».75ها عـ�� تار�خھـراكم

 

 

 

 

 

 
(أغادیر، المغرب: �ل�ة اآلداب والعلوم   16سلسلة الدروس االفتتاح�ة؛    ،معالم التغییر في تار�خ المغرب في القرن العشر�ن  ،إبراه�م بو طالب  73

 . 12ص )، 2000اإلنسان�ة، 
االسترات�ج�ة  من    74 للدراسات  الملكي  المعهد  أعدها  التي  الدراسة  المغرب:  خالصات  في  االجتماعي  التماسك  مستوى  ق�اس  مجال  أخ�ار في 

 . 5، ص 2/6/2015، الیوم
 .2014غشت   20نص خطاب الملك لمحمد السادس �مناس�ة الذ�رى الواحدة والستین لثورة الملك والشعب، بتار�خ مقتطف من  75
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