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 مقدمة: 

راهن   فهم  ا�حاولة  هذه  التفاعالت ترمي  تمفصالت  رصد  خالل  من  املغر�ي  ا�جتمع   �� �ورونا  زمن  تمظهرات 

ا�جتمعية و�ش�االت التعا�ش مع ا�جائحة �� ظل اشتعال األخبار الزائفة وظهور قيم جديدة ترتبط بثنائية الرابط 

ال والر�اط  �عضرق�ياالجتما��  ضبط  يروم  عام  استنتاج  من  االنطالق  تم  التمفصالت  هذه  لفهم  التفاعالت   . 

االجتما��   الرابط  م�ونات  �عض  توصيف  خالل  من  الثقة  مجتمع  إ��  االنتقال  بإرهاصات  عالق��ا   �� ا�جتمعية 

أفق    �� �ورونا  ف��وس  مع  املغار�ة  �عا�ش  كيف  هو  البحث  سؤال  و�ظل  الرق�ي.  الر�اط  �عب��ات  �عض  وكذلك 

ال االتصال  مجتمع  إ��  الواق��  التواصل  مجتمع  من  البيئة  1رق�ياالنتقال  ر�ط  تم  السؤال  هذا  ع��  لإلجابة  ؟ 

ا�جتمعية بالتفاعالت وآليات التعا�ش ال�ي تأرجحت ب�ن الفعلية الواقعية والفاعلية الرقمية وجذوة وتأث�� األخبار  

الزائفة �� مقابل بروز منظومة قيمية جديدة توازي ب�ن سلو�ات اجتماعية فرض��ا ا�جائحة و�كراهات مجتمعية 

 ع�� طقوسية وخصوصية مغر�ية.    تحيل

 التفاعالت ا�جتمعية �� زمن كورونا 

بحسب  وتنقص  وت��تھ  وتزداد  والتعا�ش،  التآلف  عادات  من  عادة  العالم  مجتمعات   �� االجتما��  التقارب  �عد 

األوسط ال�ي  البلدان والقارات والتار�خ املش��ك والثقافة املوروثة، كما �� بلدان املتوسط وشمال إفر�قيا والشرق  

ينت�ي إل��ا املغرب. إن التقارب االجتما�� �� املغرب �عد سلو�ا مجتمعيا محمودا وتصرفا فرديا وجماعيا راقيا؛ ألنھ 

تداوالتھ   و��  �عامالتھ   �� ينحو،  فاملغر�ي  لهذا،  مع اآلخر�ن.  التعامل   �� ال�خص ورفعتھ وحلمھ  تواضع  �ع�� عن 

�جسدي مع محاور�ھ ومخالطيھ �أن االنتباه واإلنصات وتلقي الكالم ال يمر ع��  ونقاشاتھ اليومية، من�� االلتحام ا

باستعمال كذلك  إقناعھ و�فحامھ وانخراطھ  باآلخر ومحاولة  والتقارب وااللتصاق  الفم  بل ع�� جسر  قناة األذن 

و راسو"  ع��  راسو  و"حاط  معاه"  و"داخل  "تيلبسو"  بالدارجة:  يقال  وكما  جسمھ.  ملالمسة  "نجمعو" اليدين 

 
1 Said Bennis, 2018  «Enjeux et défis de la participation au Maroc : de la participation citoyenne à la revendication 
citoyenne   »  dans From Democratic Transition to Democracy Learning Towards a Paradigmatic Turn in Democratization 
Studies, Edited  by Mohamed El Hachimi. Publié par Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  pp. 129-135. 



 
 المجتمعیة  تمظھرات المحاولة لفھم راھن 

 بالمغرب  كورونا  في زمن

 

 

 
0 و   9 ی ن و 2  ي 0 2 1  3 ة     ح ف ص ل ا  

بد�ي  ودنو  جسدي  تقارب  ع��  تحيل  عامية  عبارات  و�لها  ت��درو"...  فيھ  و"مخ�ىي  و"ن��اردو"  الناب''  "ونقرقبو 

 وازدحام م�ا�ي كطقس من طقوس التمغر�يت وا�حميمية واالنتماء إ�� ا�جموعة.

لل�حة،  العاملية  املنظمة  و�رشادات  نصائح  ومع  �ورونا  جائحة  انتشار  مع  أض��،  االجتما��  التقارب  هذا  لكن 

خطرا �ارثيا ع�� حياة اإل�سان؛ بل ومصدرا مؤكدا النتشار العدوى والو�اء. ومن ثم، صار طقس وسلوك التباعد  

ا� Social Distancing)2(االجتما��   بل  واألوحد؛  الوحيد  الناجحة ا�حل  املداخل  ب�ن  من  ومدخال  الناجع  حل 

والتواجد  باالشتغال  مل��مة  زالت  ما  ال�ي  الفئات  ع�� سالمة  ل�حفاظ  يبدو ضرور�ا،  لهذا،  ا�جائحة.  �حار�ة هذه 

الفع�� �� الفضاء العمومي املغر�ي و�� املرافق اإلدار�ة وال�حية مثل األطباء واملمرض�ن ورجال السلطة العمومية 

يون والصيادلة وموظفي البنوك والتمو�ن الغذائي واملتاجر الك��ى وآخر�ن، اتخاذ االحتياطات الالزمة �� وال�حاف

التعامل مع املواطن�ن أو الز�ناء أو املرتفق�ن؛ ألن عادة التقارب االجتما�� عند املغار�ة كطقس اعتيادي قد يؤدي 

واملتا�عات واملشاهد، ال سيما فيما يخص �عض الفئات   إ�� تفاقم أعداد املصاب�ن ب�ورونا. إن أغلب الفيديوهات

وعرضة  سهلة  فريسة  تظهرها  السلطة،  ورجال  أعوان  ا�خصوص  ع��  وم��ا  العمومي  الفضاء   �� تتحرك  ال�ي 

لإلصابة بف��وس �ورونا؛ أل��ا تتعامل مع ا�جماعات واألفراد الذين ال يح��مون ا�حجر الص�� أو �عمدون إ�� خرق 

 بتلقائية تن�جم وتخضع لثقافة التقارب االجتما�� وتجعل األجسام �� دنو خائن ومحاذاة قاتلة. حالة الطوارئ 

كما ينضاف إ�� هذه الفئات �عض الوقائع االجتماعية، ال�ي �ش�� إ�� تجذر سلوك التقارب االجتما�� عند املغار�ة.  

الت رخصة  استالم  عند  حدث  ما  ل�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��  سرد،  طرف و�مكن  من  املسلمة  االستثنائية  نقل 

االح��از�ة وال تل��م بالتداب��  السلطات ا�حلية أو عند توزيع املساعدات أو تقديم ا�خدمات، حيث ال يذعن األفراد  

الساكنة بالبيوت ل�حد من تف�ىي ف��وس "�ورونا"؛ بل �عود األفراد وا�جموعات إ�� طقوسي��م ال�ي دأبوا عل��ا �� 

ا�جت ا�حضر�ة معيشهم  املراكز  با��   �� كما  النمة،  أوالد  سبت  جماعة   �� وقع  ما  وهذا  �ورونا.  جائحة  قبل  م�� 

بإقليم الفقيھ بن صا�ح، تزامنا مع توزيع مساعدات غذائية ع�� األسر املعوزة. و�مكن قياس نفس السلوك ع�� ما  

 
2  Katie Pearce, 13 March, 2020 « What is Social Distancing and How Can it Slow the Spread of Covid-19 », The Hub, 
Jhons Hopkins University; https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/, acceced 18 June 2020 

https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/
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�ان، إثر عملية توزيع للدقيق غ��  �خص �� نفس امل 300حدث بجماعة ت�انت بإقليم �لميم عندما تجمع أك�� من 

 مبال�ن بمخاطر االزدحام والتقارب البد�ي وعدم اح��ام مسافة األمان الضرور�ة. 

ومع �عدد وتنوع حاالت التجمع واالكتظاظ من أجل االستفادة من �عض ا�خدمات واالنتفاع ببعض املساعدات 

املة �� القطاع غ�� املهي�ل لالستفادة من مساعدة االجتماعية و�� خضم انطالق عملية الدعم املؤقت لألسر الع

 مالية تمك��ا من املعيش وال�ي أقر��ا �جنة اليقظة االقتصادية، شرع �� التفك��   بطر�قة معمقة ع�� رقمنة اإلدارة

االح��از�ة    3 الشروط  وضبط  الح��ام  استباقية  كخطوة  ُ�عد  عن  العمومية  املرافق  مع  املواطن�ن  تفاعالت  لتتم 

من   وا�حيو�ة،  الضرور�ة  حاجياتھ  أجل  من  واملواطن  الفرد  لتحرك  القصوى  ا�حاالت  و��  لهذا،  الص��.  ل�حجر 

# خليك فدارك"؛ بل كذلك باعتماد و�شر   الالزم كذلك توعيتھ ليس فقط من خالل هاشتاغ " # نبقاو فالدار" و"

والتشارك ع�� نطاق واسع ع�� مواقع ومنصات التواصل االجتما�� والقنوات العمومية هاشتاغ " # �عد م�ي" و" # 

 م��". 2بقا �عيد بجوج م��و" و" # اح��م مسافة األمان = 

ادة �شكيل العالقات ب�ن أفرادها وانتقالها كما أدى تجميع األسر املغر�ية �� البيوت، �سبب ا�حجر الص��، إ�� إع 

إ�� عالقات واقعية، �عدما انزاحت، خالل السنوات األخ��ة، إ�� عالقات اف��اضية، جراء تنامي استعمال وسائل 

فاألسرة  الص��،  ا�حجر  ف��ة  ان��اء  �عد  ر 
ّ

تتجذ أن  يمكن  الواق��  التواصل  فمنظومة  لهذا  ا�حديثة.  االتصال 

كم دورها  ل�خصيات ستس��جع  واألمهات  اآلباء  اكتشاف  من  مكن  قد  الص��  ا�حجر  أن  بما  للتنشئة،  حضن 

ستجعل   "�ورونا"،  جائحة  �عد  ما  فمرحلة  الطرف�ن.  ب�ن  تقارب  حصول  و�التا��  املستقبلية،  وتطلعا��م  أبنا��م 

عدما �ان املنطق الزم�ي اآلباء واألمهات �عيدون النظر �� طر�قة �عاملهم مع أبنا��م، حيث ستتعزز قيم املراقبة، �

البيت، رغم تواصلهم اف��اضيا. لهذا فالزمن   إ�� غياب اآلباء واألمهات واألبناء أيضا عن  ملا قبل �ورونا قد أف�ىى 

صاحبة واملعا�شة" ب�ن اآلباء واألبناء، من خالل كسر "الكيطوهات" ال�ي 
ْ
االنتقا�� ل�ورونا يمكن أن �عيد عالقة "امل

ل ا�غماسهم �� العالم الرق�ي. فالزمن الراهن الذي فرضتھ جائحة �ورونا لم �شهد فقط  خلقها الشباب من خال

 
 - 2020 یونیــو 12 بتــاریخ علیــھ االطــالع تــم االلكترونیــة قانونــك مجلــة" بــالمغرب العمومیــة اإلدارة على وتأثیراتھا الرقمیة الثورة " 2017 ، جفري مراد   3

03.html-Art-mars.2017-1.janvier-http://9anonak.blogspot.com/2017/01/Revue.9anonak.N 

http://9anonak.blogspot.com/2017/01/Revue.9anonak.N-1.janvier-mars.2017-Art-03.html
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�غ��ات ع�� مستوى عالقات أفراد األسرة فيما بي��م، بل إن هذه التغ��ات طالت أيضا عالقات أفراد ا�جتمع ك�ل،  

تكبة، ما نتج عنھ انخفاض �عد ��جيل تحوالت اجتماعية ظرفية، حيث حدث انخفاض �س�ي �� عدد ا�جرائم املر 

 منسوب العنف �� ا�جتمع، و�التا�� ارتفاع منسوب الثقة �� مؤسسات الدولة الساهرة ع�� ضمان األمن العام. 

اإليجابية  املواطنة  لتعميق  ضرورة  ثّمة  "�ورونا"،  جائحة  �عد  ملا  ا�جتمعية  التفاعالت  تدب��  كيفية  و�خصوص 

باالرت�از ع�� السياسات ا�حياتية ال�ي تضع سلطة ا�حياة وا�حفاظ ع�� حياة اإل�سان وحمايتھ واس��جاع الثقة،  

مبادرة  وتوسيع  التحتية،  البنية   �� االستثمار  ع��  فقط  ال��ك��  بدل  العمومية،  السياسات  أولو�ات  رأس  ع�� 

وا األو�ئة  ملواجهة  وط�ي  صندوق  إل�شاء  مبادرة  إ��  �ورونا  جائحة  تدب��  األحزاب صندوق  ع��  أن  كما  �جوائح. 

السياسية املغر�ية أن تلتقط اإلشارات املهمة ال�ي أفرز��ا جائحة �ورونا لبناء برامجها االنتخابية املستقبلية، مع  

مراعاة مستجد هام، وهو أن ا�جيل ا�حا�� من الشباب ينتظر من األحزاب السياسية خطابا جديدا مختلفا عن  

�ا الذي  الكالسي�ي  االف��ا�ىيا�خطاب  العالم   �� معھ  التفاعل  ع��  وذلك  تتبناه،  فقط 4نت  االكتفاء  وعدم   ،

بالتواصل الواق��. لهذا �ستحب تدب�� األحزاب السياسية ملرحلة ما �عد �ورونا بطر�قة عقالنية وواقعية، ألن و��  

ل و�لتقط عناصره من العالم الرق�ي، كما أن تنشئتھ تمت ع�� و 
ّ
سائط التواصل االجتما��،  املواطن املغر�ي يتش�

من  مستفيضة  بطر�قة  مناقش��ا  تتم  سيا�ىي  مسؤول  ألي  خرجة  ف�ل  اإلشارات،  ��ذه  تمسك  أن  األحزاب  وع�� 

ف�ل  املغر�ي.  الرق�ي  العالم  ��ما  ين�ح  سياسية  وعبقر�ة  مواطنة  ورقابة  سيا�ىي  و��  وهناك  املواطن�ن،  طرف 

، ألن  )Netoyens تفيضة من طرف املواطن�ن االف��اضي�ن (خرجة ألي مسؤول سيا�ىي تتم مناقش��ا بطر�قة مس 

 هناك ر�اط رق�ي ي��ل من عبقر�ة سياسية ين�ح ��ا العالم الرق�ي املغر�ي. 

 

 

 

 
  2  العدد   واإلعالمیة  االستراتیجیة  للدراسات "  لباب" مجلة "السیاسیة  وتأثیراتھ  المغرب  في  لأللتراس   االحتجاجي  الخطاب  تمثالت"    2019  بنیس،  سعید  4

 173 - 143.  ص    - للدراسات الجزیرة   مركز - 2019أیار/   مایو
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اقعية والفاعلية الرقمية   التعا�ش مع كورونا: ب�ن الفعلية الو

الداخ��  املستوى  ع��  تدب��ه  وجب  واقعا  الص��  ا�حجر  واستمرار  التعا�ش  فرضية  فهل    أصبحت  وا�خار��. 

اح��ام  أن  يبدو  الطوارئ  وحالة  الص��  ا�حجر  حالة  ع��  أشهر  عدة  مرور  خالل  فمن  ذلك؟   �� املغار�ة  سينجح 

�عض  مع  املغر�ية  اململكة  جهات  جميع   �� �سبيا  استقرارا  عرف  املغار�ة  طرف  من  الص��  ا�حجر  تداب�� 

السلو�ات سوا تحيل ع�� �عض  �الشباب االستثناءات وهذه االستثناءات  العمر�ة  الفئات  ببعض  املرتبطة  م��ا  ء 

شل �ش�ل  ا�حجر  أن  اعتبار  ع��  التحرك  وعدم  ا�حجر  فكرة  تتقبل  لم  ممارسات الال�ي  ألفت  ال�ي  و��  �حرك��ا   

موعدا  لها  بالنسبة  يمثل  �ان  رمضان  شهر  أن  كما  ف��ا  والتجمع  األماكن  �عض  إ��  ا�خروج  مثل  �عي��ا  مجتمعية 

العاد لبعض  ال�ي سنو�ا  القدم  لكرة  الشعبية   الدور�ات  مثل  ال��ار�ة  واأل�شطة  الليلية   واملآ�سة  السهر  مثل  ات 

 �انت تنظم وسط األحياء.  

الص�� مرده كذلك طبيعة وضيق  ا�حجر  تداعيات  التعا�ش مع ف��وس �ورونا وعدم تحمل  عدم   �� فاالستثناء 

املدن الك��ى ال�ي ترتكز �� معيشها اليومي ع�� طقس  �� �عض أحياء    5مساحة املنازل و�عض التجمعات السكنية

التقارب االجتما�� "الف��يائي" ا�جا�� وكذلك الرمزي ا�جتم�� حيث "التجامع" وا�خروج إ�� أماكن �عي��ا والتواجد 

��ا دون غرض أو حاجة م�حة يمثل عنصرا من عناصر هو�ة وانتماء الفرد �حيطھ. فالذهاب ل"جوطية" ال يب�ى  

للتوازن ع� عاطفيا  ومتنفسا  حيو�ا  عنصرا  �عد  الفضاء  هذا  بداخل  التواجد  لكن  التبضع  أو  التسوق  أساس   �

للتواجد  السوق األسبو�� كمجال  برمز�ة  ارتباطها   �� القرو�ة  املدارات   �� يقع  ما  مثلھ  للفرد وا�جماعة  االجتما�� 

اال   �� والرغبة  الصيف  أن حلول فصل  ال��ابية. كما  الهو�ة  القر�بة من  وترسيخ  املن��هات  أو  الشاطئ  ستفادة من 

هذه  خالل  من  إذن  �ورونا.  ف��وس  مع  املغار�ة  �عا�ش  ايقاع  ضبط   �� متوقع  غ��  عامال  ستش�ل  السك�ى  مقر 

والقرو�ة  م��ا  ا�حضر�ة  السكنية  التجمعات  �عض  أو  العمر�ة  الفئات  ببعض  املرتبطة  ا�جتمعية  التمظهرات 

طبيعة املمارسات ا�جتمعية ال�ي تنشط فيھ يمكن استشراف بؤر مقاومة �� �لتا  وكذلك مع حلول فصل الصيف و 

 
5  Rapport de l’enquête nationale sur le lien social au Maroc , 2012 à partir du lien 
https://www.ires.ma/documents_reviews/rapport-de-lenquete-nationale-sur-le-lien-social-au-maroc/   consulté le 09 Juin 
2020 

https://www.ires.ma/documents_reviews/rapport-de-lenquete-nationale-sur-le-lien-social-au-maroc/
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ا�حددت�ن من طرف السلطات ا�ختصة ستؤدي إ�� كسر مقولة التعا�ش مع ف��وس �ورونا ليبدو   2و   1املنطقت�ن  

 �خطر ا�حدق. معها التعا�ش مع الف��وس أمرا �ستد�� إبداع اس��اتيجيات وآليات جديدة للتحسيس والتوعية با

يمكن �� ا�حالة املغر�ية اعتماد ملصقات �عب��ية مصورة �� الفضاء العمومي تصاحب جميع اللوحات االشهار�ة   

التباعد   آلية  بجدوى  واملواطنات  املواطن�ن  لتحسيس  ا�خدمات  مرتفقات  جميع  و��  العمومية  املرافق  و�� 

هذه اآللية مع ا�خروج التدر��� من ا�حجر الص�� �ستوجب   االجتما�� وممارس��ا. كما أن عدم االل��ام واح��ام

األمان  مسافة  واح��ام  ا�خدماتية  ا�جماعية  واملرافق  العمل  فضاءات  �عقيم  مثل  صرامة  أك��  تداب��  إ��  املرور 

املش��ك �حياة وتواجد  ا�جما�� واملص��  التخطيط  الف��يائي أ�حت رهينة  التقارب   �� الفردية  الرغبة  وذلك ألن 

اجتماعية   �جماعة.ا عادات  من  لالنتقال  مهما  جسرا  �ش�ل  أن  يمكن  االجتما��  التباعد  آلية  أن  يبدو  وتباعا 

مؤسساتية   فعل  وممارسات  من  الواقعية" ت��ل  "الفعلية  ع��  تقتصر  اجتماعية  عادات  إ��  االجتما��  التقارب 

أو  الزواج  أو  املواسم  أو  باألعياد  االحتفال  وعادات  والتدريس  التعليم  ممارسات  أن   حيث  الرقمية"  و"الفاعلية 

طق الفعلية أي  مراسيم الوفاة والدفن والعزاء أو العقيقة أو ا�ختان ... ستصبح مراسيم ترتكز ع�� منطق�ن : من

بمع�ى القيام ��ا واقعيا بأقل عدد ممكن من األ�خاص املعني�ن واملتدخل�ن مباشرة �� "العادة ا�جتمعية"  ومنطق 

الفاعلية من خالل مشارك��ا مع من ��مهم األمر رقميا والتداول ف��ا واالحتفال ��ا واالجتماع عل��ا واالتصال حولها  

خ�� املغار�ة عن �عض العادات من أجل تدب�� زمن �ورونا أثرا مجتمعيا عل��م و�قوض ي��ك ت   ال ي لهذا ل�  اف��اضيا.

أساسيات العيش املش��ك والرابط االجتما�� والتمغر�يت أصبح من ا�جدير االنتقال من مجتمع التواصل الواق��  

 إ�� مجتمع االتصال االف��ا�ىي. 

الص��    ا�حجر  من  ل�خروج  والتخطيط  التفك��  �ان  ا�جدير فإذا  من  يصبح  ومعقلنة  تدر�جية  بطر�قة  سيتم 

واملؤسساتية   الرسمية  التفاعالت   �� إ��  املباشرة  االنتقال  بي��م  فيما  املواطن�ن  ب�ن  والدولة وكذلك  املواطن�ن  ب�ن 

�سق جديد غ�� مباشر عن �عد يكرس فاعلية الرق�ي واالف��ا�ىي ع�� فعلية الواق�� وا�حضوري. وهذا االنتقال  

رص من  يمكن  وعديد  وأملانيا  ا�جنو�ية  و�ور�ا  كندا  مثل  دول   �� الناجحة  التجارب  خالل  من  وجدواه  معناه  د 
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االرتفاق  آللية  ينصاع  الذي  املواطنا�ي  االنضباط  سلوك  ع��  ينب�ي  االنتقال  هذا  أن  أساس  ع��  األخرى  التجارب 

 وا�حصول ع�� ا�خدمات عن �عد. 

الوطن الو�الة  إحصائيات  ع��  املواصالت  فباالرت�از  لتقن�ن  تكنولوجيا بحسب  ية  مؤشرات  حول  السنوي  البحث 

يمكن استنتاج أن الوضعية االتصالية للمملكة املغر�ية يمكن أن تف�ىي إ��    اإلعالم واالتصال لدى األسر واألفراد،

�ن من خالل  مواطنة اف��اضية إذا تمت رقمنة اإلدارة حيث يمكن للدولة أن تتفاعل مع ا�حاجيات اإلدار�ة للمواطن

وتبعا و�التا�� ر�ح الرهان �� تدب�� بل والقفز والتخفيف من ا�خاطر ا�حتملة لف��وس �ورونا.     6بوابة االف��ا�ىي

لإلحصائيات السالفة الذكر يمكن اإلقرار بأن التفاعالت ب�ن املواطن�ن فيما بي��م قد دخلت منذ مدة عهدا جديدا  

وقدرات   سلو�ات  إ��  حضور�ة  وعادات  طقوسية  من  الرابط  هذا  انتقل  حيت  رق�ي  مجتم��  رابط  ع��  �عتمد 

ف ا�جتم��.  الرابط  وعناصر  م�ونات  جميع  عوضت  رقمية  بأعياد ومهارات  واالحتفال  والت��ي�ات  ال��ا�ي  تبادل 

امليالد، ... أصبحت تخضع للمحرك الرق�ي الذي يلعب دور الناقل لها واملتحكم ف��ا بل وا�حر�ص ع�� التذك�� ��ا. 

�  جميع األسر امل�ونة للعائلة متصلة ع�  حيث  فتم املرور مثال من اللمة العائلية الواقعية إ�� اللمة العائلية الرقمية

تطبيقات مرنة تمكن من االلتقاء والتحاور ت�اد أن تحا�ي اللقاءات الواقعية بل وتتجاوزها حيث �عمد األفراد إ�� 

 �شارك وتقاسم حيا��م �� أدق تجليا��ا.  

ا�خدمات  وت��ة  مع  الرقمنة  إيقاع  ضبط  من  املؤسسات  تمكنت  حال  و��  باملواطن�ن  الدولة  لعالقة  يمت  وفيما 

واالست عمومياإلدار�ة  تواصل  إطار   �� للمواطن�ن  ا�خدماتية  ل�حاجيات  �� Communication publique)( جابة 

أولية  لبناء مجتمع الثقة الذي نتج عن  لبنات  يمكن ا�حديث عن     )Connexion publique(  صيغة اتصال عمومي  

النقلة الرقمية ال�ي فرضها ف��وس �ورونا و�التا�� ارتفاع منسوب الثقة ب�ن املواطن�ن والدولة. فهناك احتمال أن  

ملواطنة إيجابية منخرطة جدوى وفاعلية هذا النمط من التواصل العمومي �� صيغتھ االتصالية يمكن أن تؤسس  

 
6 Vers un nouveau modèle de développement. Rapport Stratégique 2019-2020 , à consulter à partir de 
https://www.ires.ma/documents_reviews/vers-un-nouveau-modele-de-developpement/ consulté le 07 juin 2020, pp. 195-
197 

https://www.ires.ma/documents_reviews/vers-un-nouveau-modele-de-developpement/
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�و�� مش��ك  ا�جدوى واملع�ى �جتمع الثقة واالتصال ب�ن الدولة واملواطن�نوع ا�جتم�� و�عيد  ومندمجة �� املشر 

 وحفاظا ع�� حياة املواطن�ن. بمص�� الوطن

 اشتعال األخبار الزائفة �� زمن كورونا 

وانتشارها باملغرب ��   7�� مقابل هذه الطفرة ال�ي عرفها التواصل العمومي يمكن اعتبار أن تأجيج األخبار الزائفة 

الفردية وا�جماعية �أن يقبل �سهولة أن   اإلحباطات  زمن �ورونا مرده حاجة املتلقي إ�� �عو�ض نف�ىي ع�� �عض

من   كش�ل  ال�اذبة  األخبار  تأو�ل  من  يمكن  مما  ليلية  رؤ�ة  أو  مغر�ي  عشاب  ع��  متوقف  �ورونا  جائحة  محار�ة 

�س ع��  �إجابة  ا�حور�ة”  “اإلثنية  الزائفة أش�ال  فاألخبار  العالم”.   �� والواعر�ن  ا�جهدين  هما  “حنا  اؤل 

�سبيا ظاهرة حضر�ة: مدينة  بحسب ا�حاالت ال�ي تم رصدها من طرف املدير�ة العامة لألمن الوط�ي ��  باملغرب

طاطا،  –تطوان،   مدينة  فاس،  مراكش،  مدينة  تادلة،  قصبة  مدينة  مكناس،  مدينة  صفرو،  �لميمة  مدينة 

  …  مدينة برشيد، القنيطرة، مدينة طنجة، ب�ي مالل ة ومدينة ا�جديدة،والصو�ر 

املوضو��  األمن  ثنائية  و��  الزائفة  األخبار  ظاهرة  فهم  من  تمكن  ثنائية  إ��  الصدد  هذا   �� اإلشارة  تجدر  كما 

التمثال  الذي ع��  يرتكز  الذي  الذا�ي  واألمن  ورسمية  وواقعية  حقيقية  و�حصائيات  معطيات  ع��  ت  �عتمد 

من الصنف�ن  هاذين  ب�ن  والتضارب  والتباين  الفرق  من  ال�اذبة  األخبار  تتغدى  وال�خصية.  الفردية    واإلدرا�ات 

الذا�ي نيوز 8األمن: األمن املوضو�� واألمن  للفايك  نو��  "ر�رتوار"  ا�حديث عن  الثنائية يمكن  . وانطالقا من هذه 

ومتنوع متعدد  السف�  :    املغر�ي  إصابة  عن  خ��  فيديو  تداول  مقاطع  و�شر  �ورونا،  بف��وس  بالص�ن  املغر�ي   �

بيانات  ف��كة" تتضمن معطيات مغلوطة و�اذبة حول ��جيل إصابات مف��ضة �� مناطق مختلفة من املغرب، و"

بأن   االدعاء  أو  بف��وس �ورونا  أ��م مصابون  أساس  ع��  ملر�ىى  �حاالت  �شر  و  الدولة  رسمية تخص مؤسسات 

 
7 Julie Posetti, Cherilyn Ireton, Claire Wardle, Hossein Derakhshan, Alice Matthews, Magda Abu-Fadil, Tom Trewinnard, 
Fergus Bell, Alexios Mantzarlis 2018,  Journalism, “Fake News” & Disinformation. Publié par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France. 
 

832 -n°31 Cultures & Conflits»  : Dillon, Waever, Williams et les autres Analyser la sécurité Ceylan, Ayse, 1998 «  
(1998) pp. 39-62.  Référence électronique Ayse Ceyhan, « Analyser la sécurité : Dillon, Waever, Williams et les 
autres », Cultures & Conflits [En ligne], 31-32 | printemps-été 1998, mis en ligne le 16 mars 2006, consulté le 23 

juin 2020. URL : http://journals.openedition.org/conflits/541 ; DOI : https://doi.org/10.4000/conflits.541 
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�� ا�جوار أو   –مكناس مراكش شيشاوة     :  هناك مصاب  أو بأن ال�خص �ان شاهدا  فاس … أو االدعاء باملرض 

رخصة   �سر�ب  أو   … القاضية  ابن  الصغ��  الطفل  وفاة  خ��  أو   .… أحدهم  إصابة  ع��  مؤكدة  معلومات  عنده 

تتحلق ��   من األعشاب كدواء فع�� وفعال لف��وس �ورونا أو طائرات استثنائية للتنقل مف��كة أو وصفات �حر�ة

الئحة تداول  أو  لتعقيمها  البيضاء  الدار  أسماء   إسمية  سماء  تتضمن  االجتما��،  التواصل  منصات  ببعض 

يوليوز   لشهر  سيمتد  باملغرب  الص��  “ا�حجر  أن  خ��  أو  �ورونا  بداء  إصاب��م  يد��    منسوب   ،″2020أ�خاص 

  .… الطبيب�ن إصابة وراء مصاب ومخالطة إشاعة أو مراكش طبيب موت أو العمومية القنوات ألحد

النفسية  ا�حاجيات  �عض  تحقيق  من  أ�حا��ا  الزائفة  األخبار  مكنت  والسرديات  ا�حيثيات   هذه  من  انطالقا 

حيث أض�� العالم الرق�ي الوعاء األمثل لتفر�خ املكبوتات النفسية والتيھ  �االنتقام و الكراهية و مواجهة ا�خوف  

�التكف�� والتخو�ن …أو املس بمنافس سيا�ىي أو اقتصادي أو ثقا�� … لهذا   اإليديولوجيات  الوجودي وتمر�ر �عض

م��ا  ذات أهداف مزدوجة  فالهدف م��ا يحيل ع�� طبيعة املستفدين و�مكن تصنيفهم إ�� فئت�ن متباينت�ن : أغلبية  

أقلية من مختلقي األخبار الزائفة و    عائدات ر�حية مع ا�حصول ع��    التأث�� السل�ي وخلق بيئة مجتمعية محبطة  

يمكن أن توصف ب"املر�ىى ا�جتمعي�ن" هدفهم ودوافعهم ليست ر�حية بل غرضهم بث الفو�ىى �� ا�جتمع من   

 .خالل منطق ا��زامي و�شاؤمي

ال�ي   إ�� األضرار  ل�حصر عدة أضرار.أنتج��ا  فيما يمت  الزائف مع    هذه األخبار يمكن سرد ال  ا�خ��    أولها تظافر 

التفاهة والرداءة وعدم االختصاص مما يفسد االنخراط ا�جتم�� ويعمق االحتباس املواطنا�ي و�ركب ع�� املآ�ىي 

األخبار  ساهمت  كما  �ورونا  جائحة  ع��  ا�حرب  زمن   �� املواطن�ن  �عض  وعفو�ة  سذاجة   �� تتاجر  حرب  كتجارة 

��امش حر�ة التعب��   ملعلومة وال عالقة لهذه التخمةالزائفة �� تجدر بيئة من الهلع ا�جتم�� والتخمة املرضية �� ا

الزائف.   التعب�� وا�خ��  ب�ن حر�ة  بالعيش  ألن هناك بون شاسع  الزائف  ا�خ��  �� راهن جائحة �ورونا يمس  وألن 

ل�حصول ع�� املعلومة ال�ي   27املش��ك وكذلك باملص�� املش��ك للوطن مع أن الدستور املغر�ي خصص الفصل  
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عل�� من تتوفر  املستجدة  األنماط  م�افحة  بموازاة  العمومية  اإلدارة  آليات  ل  ةاإللك��ونيا�جر�مة   ا  وتقو�ة 

 م�افح��ا. 

والتحاليل   من  باألرقام  ال�حة  وزارة  طرف  من  اليوم  طول  ع��  والبالغات  النشرات  من  زخم  ظهر  هذا  أجل 

وأضعف انتشارها. لكن ما �ان الفتا ونوعيا   واإلحصائيات والتداب�� واملبادرات، مما قوض مفعول األخبار الزائفة 

للتواصل وتوظي اللغو�ة  القناة  تم��  العمومية هو  التعب��ات    ال��غما�ي فها�� تواصل السلطات  ال�ي اعتمدت ع�� 

القر�بة 9ال��ابية وجدان    اللغو�ة  وكذلك   املغار�ة:من  و�تمازيغيت  و�تش�حيت  ب��يفيت  أمازيغية  جهو�ة  �عب��ات 

فقد استطاعت هذه التعب��ات ال��ابية باإلضافة إ�� وظيف��ا  �عاب�� عر�ية با�جبلية وا�حسانية والعرو�ية واملدينية.  

لتداولية اليومية أن تضيف إ�� وظائفها كذلك وظيفة الـتأط�� املؤسسا�ي لكن بمقومات نوعية تمزج ب�ن سلطة ا

(القايد   األخبار   –الشيخ    –املقدم    –املؤسسة  تف�ىي  ع��  الطر�ق  قطع  مما  أبو�ة  عاطفية  وحميمية   (… العامل 

طن�ن: القايدة حور�ة وقائد ميدلت وقائد مقاطعة الزائفة.  فصارت هذه التعاب�� �� قناة تواصل السلطات مع املوا

واملقدم�ن وهنا يحضر مثال  األطلس بفاس وعدد ال يح�ىى من رجال السلطة اآلخر�ن وكذلك الشيوخ و"ال��احة"

  … مقدم جماعة والد بلعيد ومثال املقدم موالي عبد السالم الشاهد وآخرون

الواق�� أن ي�ون  التواصل  النوع من  لهذا  الزائفة   ال يمكن  التوعية والتحسيس ومحار�ة األخبار   �� لھ وقع وتأث�� 

يصل   مجتمع  أهدافھ  وأن  من  االنتقال  خضم   �� السيما  االتصال  آلية  خالل  من  ومشاركتھ  و�شره  بتأر�خھ  إال 

جد ألن املتلقي يتوا  وتباعا تم التحول من التواصل العمومي إ�� االتصال العمومي    التواصل إ�� مجتمع االتصال   

و  والوا�ساب  (الفا�سبوك  متصلة  رقمية  عوالم  مواطنة  �وتوب  ويسكن  إ��  واقعية  مواطنة  من  تباعا  وانتقل   (…

املقابل   �� “بارط��”.  ثقافة  وتجدر  الزائفة  األخبار  سرطان  ل�حصر  ال  م��ا  مخاطر  عدة  ت��صدها  ال�ي  اف��اضية 

قافة مضادة لثقافة األخبار الزائفة و�يئة اإلحباط  وجبت اإلشارة إ�� جدة وتحدي مبادرات ا�جتمع املد�ي �خلق ث

 
9 Said Bennis, 2018 « Questionnements et perspectives de la gouvernance de la diversité culturelle au Maroc ». dans 
Politics  of Recognition and Denial Minorities in the MENA Region,  S. Kawakibi (Ed.), S. Bennis, G. Fahmi, P. Maggiolini, 
Euromesco Joint Policy Study 11, IEMed. European Institute of the Mediterranean, Published by the European Institute of 
the Mediterranean,  pp. 68- 82 
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و "�حافيون ضد اإلشاعة "… ألن هناك ضرورة لالستفادة   من خالل هاشتاغات من قبيل "فضاء اف��ا�ىي نقي"

ال�ي أصبحت تتسم بمنسوب البأس بھ  بالدولة  من م�اسب جائحة �ورونا ال سيما فيما يتعلق �عالقة املواطن�ن 

 .من الثقة

 ت القيمية �� زمن كورونا التحوال 

الطوارئ    حالة  تطبيق  ��  صاحب  تجسد  القي�ي  االحتباس  من  حالة  الزائفة  ظهور  األخبار  وتوالد  وخرق    تفر�خ 

أو بطر�قة عفو�ة �� عدد من مدن اململكة املغر�ية وظهور �عض "تجار ا�حرب"   نية مبيتة�حالة ا�حظر الص�� ب

والرابط  املش��ك  العيش  مسلمات  ع��  أثر  االحت�ار  مظاهر  من  االجتما��  االتصال  وسائل  تناقلتھ  ما  خالل  من 

يمكن   كما  ناالجتما��.   مع��ا  وكذلك  والتضامن  االح��از  قيم  لثقافة  جسرا  الص��  ا�حجر  ملمارسة  اعتبار  وعيا 

(العالقات  والرمز�ة   (... الغذائية  (العادات  املادية  للمنتوجات  اس��الكها  أنماط   �� تختلف  جديدة  مجتمعية 

االل��امات  ضغط  من  متحررا  والزمن  للوقت  واستثمار  الستغالل  جديدة  تمثالت  أتاحت   (... الرقمية  العائلية 

إيجا�ي مثل و�دراك ا�حجر وتوصيفھ ع�� أساس أنھ ا�غالق  واملواعيد والطقوس اليومية. من هذا املنطلق وجب ت

لبنيات ونواة ا�جتمع حول ذا��ا إلعادة التعارف وامل�اشفة ب�ن م�ونا��ا �عيدا عن �ل أنانية أو تقص�� مع با�� أفراد 

�� مقابل هذا اال�غالق راهنية    تجذرت  ا�جتمع.   بفعل  الواق��  التواصل  الرق�ي عوض قيم  طقس قيم االتصال 

إ��    جائحة �ورونا، فانتقلت ثقافة ا�جسد وااللتقاء من ممارسة مجتمعية واقعيةأفرزتھ  التباعد االجتما�� الذي  

بحسب   "سائلة"  ثقافة  من  تمتح  رقمية  رمز�ة  خاللها 10باومانتمثالت  من  ا�جتمعية   يتم  التفاعالت  انكماش 

 الواقعية و�عو�ضها بتفاعالت فردية وجماعية رقمية. 

ا�خصوصية��   مرجعيات  واس��جاع  العوملة  قيم  تراجع  ا�خضم  ع��    ين�ئ  نفس  ترتكز  معوملة  غ��  مناطق  بظهور 

أقطاب القوة من دول أورو�ا  إعادة اكتشاف قيمة االكتفاء الذا�ي كما أن التمثالت السلبية امل��ايدة حول نماذج و 

عنھ   محيد  ال  واقعا  أ�حت  م  وعنوانا وأمر��ا  متضامنة  غ��  ا�حلية لنماذج  النماذج   �� الثقة  أعاد  ما 

 
 . 109 ص، والنشر لألبحاث العربیة الشبكة: النشر دار جبر أبو حجاج: ترجمة السائلة الثقافة  2018 باومان زیجمونت  10
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وتو�ج مالمح الهو�ة الوطنية. �� املقابل يمكن أن تتغ�� مرجعيات املدرسة ال�ي �انت تقوم ع�� ما �س�ى  املت�افلة

التجارب الناجحة (أو بنشماركينغ) ليتم االنتقال من فعل املتا�عة واالتباع إ�� فعل االستقاللية واملبادرة والتحدي 

ع��    ا�حضاري. الناشئة  لت�و�ن  النقدي  الفكر  لعالم  املغر�ية  املدرسة  ولوج  ضرورة  سيفرض  �ورونا  �عد  فما 

بيداغوجيا التعامل مع األخبار الزائفة والثقافة "املتوحشة" واملعوملة ال�ي �غزو العالم الرق�ي لهذا فبناء املدرسة 

والفكر القيمية  املدرسة  بمرجعيات  أساسا  مر��نا  سيصبح  املواطنة   املمهنة  ترسيخ  أسسها  من  ال�ي  النقدي 

 اإليجابية واملشاركة �� الشأن العمومي.  

تباعا   فتم  العمومي  الفضاء   �� االجتماعية  واملمارسات  السلو�ات   �� م�حوظ  �غ��  إ��  أدى  ا�جائحة  زمن  أن  كما 

عليمات الرسمية �أساس املنضبط واملتبع للت ا�جما��  11االنتقال من األنا كمحور لل�حة والتطبيب إ�� "النحن"

قيم  �عميق  التغ��  هذا  تبعات  ومن  ا�جما��.  بالتخطيط  مرتبط  الفردي  التخطيط  ليصبح  برمتھ  ا�جتمع  لتعا�� 

اكتشفها املغار�ة مع ا�جائحة م��ا ال ل�حصر : تو�ج االنتماء ال��ا�ي والرمزي ملغار�ة الداخل ومغار�ة ا�خارج الذي  

: "نيوتمغر�يت" ال�ي من تمظهرا��ا ال�جرة املع�وسة : ا�حر�ك  للمغرب. فانتقل يمكن وصفھ بالتمغر�يت ا�جديدة  

إ�� رابط ذا حقينة رمز�ة  تدر�جيا   الرابط الوط�ي �� ا�حالة املغر�ية من رابط ذا �حنة مادية (من طنجة ل�و�رة) 

يت" الذي يتأسس ع�� ثالثة  وهو ما �عرف ب "التمغر�يت"  ليتحول �� زمن �ورونا إ�� ما يمكن �عتھ  ب"النيوتمغر�

و الثقة  ومجتمع  الرعاية  دولة  إطار   �� وا�حماية  املواطنة  أساس  ع��  االع��اف  و��  أساسية  االندماج   عناصر 

 ا�جتم�� ع�� أساس أن االندماج ا�ح�� هو أساس االندماج الوط�ي .  

و�زغت كذلك  �عض األدوار االجتماعية م��ا ال ل�حصر دور رجل السلطة ودور الطبيب وعامل النظافة و�بدو أن 

ا�حصول ع�� االع��اف و ا�حظوة ا�جتمعية ليس مسألة نجومية أو كماليات بل ير��ن بمدى ت�حية الفرد من  

ال   األمامية  الصفوف   �� والصمود  ل�خطر  حياتھ  و�عر�ض  ا�جماعة  الرق�ي أجل  التضامن  قيم  تنامي  مع  سيما 

االح��از  فلسفة  من  ا�خروج  ضبط   أفق   �� ا�جتمعية  والتفاعالت  ا�حركية  إلعادة  وتوظيفھ  اإليجا�ي  واالتصال 

 
11 Laure Cailloce « Aujourd’hui il faut passer du "je" au "nous"», publié le  25.03.2020 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/aujourdhui-il-faut-passer-du-je-au-nous, consulté le 11 juin 2020 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/aujourdhui-il-faut-passer-du-je-au-nous
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التباعد االجتما��   التدر�جية    وطقس  الفضاء    والعودة  ارهاصات  قيم تحديث  العادية السيما مع ظهور  ل�حياة 

العمومي من خالل توسيع رقمنتھ،  بدءا  برقمنة اإلدارة �ي تتم تفاعالت املواطن�ن مع املرافق العمومية عن ُ�عد 

 كخطوة استباقية الستعادة تمثل الزمن ا�جتم�� الواق��.  

ا�حينة واملقدمة من  واإلحصائيات  جائحة �ورونا وتناسل األرقام     هراتمن هذا املنطلق و�االرت�از ع�� راهنية تمظ

ال�حة وزارة  أن   طرف  وا�حاجيات   يبدو  املتطلبات  نخبو�ة  مصفوفة  حاجيات  ضم��ا  ومن  للمغار�ة،  ا�جديدة 

ت و البنيات وحاجيات جماعية تمت إ�� القيم املادية مثل التشغيل والتعليم و املواصال  ترتبط بالقيم الغ�� املادية  

ستتوارى لصا�ح حاجيات فردية تحيل ع�� قيم ال�حة و ا�حياة  … التحتية و السكن و البدائل التنمو�ة و األمن 

 –و�سبة الوفيات (الرضع   والوقاية من األمراض ال�ي �انت �� ما م�ىى تجسدها مس��ات العطش وغالء املعيشة  

  . ات الطبيعية  و ا�حق �� العيش الكر�مووقع التقلب النساء ا�حوامل) وعودة �عض األو�ئة 

طفرة   االنتقا��  الزمن  �عرف  أن  إذن  ا�حتمل  فضاء    وتزايدفمن  إلرساء  املدنية  املبادرات  يرتكز��  ع��    اف��ا�ىي 

منظومة قيمية تنب�ي ع�� التضامن واملواطنة والت�حية واالل��ام ومجتمع الثقة و�� منظومة �ادت أن تتال�ىى مع  

وت والعنف استفحال  والكراهية  نيوز"  "الفايك  ثقافة  ع��  و�تأسس  يقوم  "مو�وء"  اف��ا�ىي  فضاء  وتنامي  جذر 

الهامشية   والسرديات  ا�جتمع  م�ونات  �عض  ضد  الرقمية ("الرق�ي  والظواهر    (... و"البوز"  اليومي"  روتي�ي 

النسائية...)  ...    وا�جموعاتق�ن"  ("كشوان إكنوان" و "دنيا و�حساس" ...) وا�غالق ا�جموعات االف��اضية ("العمي

ا�جتمع   فعل  ردة  مع  ع�� لكن  رقم    الرق�ي  قانون  االجتما��    22.20مشروع  التواصل  شب�ات  باستعمال  املتعلق 

املماثلة والشب�ات  املفتوح  البث  ظاهرة   يمكن    وشب�ات  وتنامي  الرقمية  السرديات  ظاهرة  تراجع   استشراف 

الرق�ي وا�حراك  �عد 12"الهاكتيف��م"  ما  �جتمع  مؤسسة  كقيم  والتحدي  األمل  بقيم  الدفع  املستحب  من  لهذا   .

�ورونا مؤسس ع�� نظام قي�ي إ��ىي يمجد اإل�سان ويستشرف ا�حفاظ ع�� حياتھ ووجوده و�قائھ فالسؤال يظل 

ع التحوالت يبدو من هذا املنظور أن التعاطي مأية قيم للعالم الذي نر�د أن �عيش فيھ �� ظل ا�خاطر ا�حدقة؟   

 
12 Éric Dagiral,  2008 « Pirates, hackers, hacktivistes : déplacements et dilution de la frontière électronique », Critique, 6-7 
(n° 733-734),  pp. 480-495 
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ا�جتمعية �� اململكة املغر�ية �� ارتباطها بجائحة �ورونا، �ستد�� بموازاة ا�حديث عن سياسات تنمو�ة أو نماذج 

ال ��تم با�حاجيات املادية فحسب، بل بحياة الفرد والساكنة، ّ فاالنتقال   13تنمو�ة، االنكباب ع�� سياسات حياتية

االهتم ع��  يتم  والسيا�ىي  �عد الديمقراطي  �ان  كيفما  مجتمع  أي  وانبعاث  قيام  أساس  ألنھ  وا�حياة  با�جسم  ام 

نوايا املواطن�ن وتمثال��م حول املواطنة والصيغ املمكنة لتقو�ة الشعور  ا�حروب وا�جوائح وال�وارث ومصدرا لفهم  

 بالثقة بي��م و��ن الدولة. 

العمومية السياسات  منطق   �� النظر  إعادة  إ��  ماسة  أصبحت  كقيمة و   فا�حاجة  العل�ي  البحث  تمثل  ضرورة 

ا�حياة" بحسب  أساسية من اس��اتيجيات األمن ا�جتم��   �عي��ا تجيب ع�� حاجيات "سلطة  و�نائھ ع�� عناصر 

أسس  من  ا�حياة  منظومة  لتص��  املرتقب  التنموي  املشروع   �� ا�حياتية"  "السياسة  مقولة  و�دماج  فو�و  ميشيل 

امل ع��  فقط  ليس  القيمية  وال��ا�ي.  املنظومة  ا�جهوي  املستوى  ع��  كذلك  بل  الوط�ي  مجتمع   ستوى  ولبناء  لهذا 

املواطنة �عميق  و  باالرت�ازاإليجابية    الثقة  للمغار�ة  ا�جتمعية  التحوالت  مع  التعاطي  الضروري  و�بداع  من 

تقو�ة وا�حاجيات املادية بل أيضا ع��   والبنيات التحتية   (Territoires)سياسات حياتية ��تم ليس فقط بال��ابات

املواطنا�ي   حياةإيالء    و االنخراط  �حماية  املواطن.     األهمية  ��  ف  ووجود  العمومية  السياسات  تنجح  لم  إذا 

الفردية   ل�حاجيات  سلو�ات  االستجابة  لصا�ح  و�ضعف  االجتما��  الرابط  يتأثر  أن  يمكن  �ورونا  �عد  ما  زمن   ��

لهذا صار م�حا الستشراف ما �عد �ورونا التداول حول البدائل النسقية والفلسفية ��    .فر والعنف والكراهيةالتنا

حقل التحوالت ا�جتمعية والقيمية واق��اح مخرجات واقعية �ستجيب لرهانات وتحديات ا�جتمع املغر�ي وم��ا ال 

 ل�حصر:

 لإل�سا املواطنة  القيمة  من  املغر�ي  الرفع  االع��افن  ذوي    ع��  وحقوق  الطفل  وحقوق  املرأة  بحقوق 

 االحتياجات ا�خاصة وحقوق الشباب �� الشغل وال�حة والتمدرس.

 
13 Thibault Bossy,  François Briatte, 2011 « Les formes contemporaines de la biopolitique »,  Revue internationale de 
politique comparée  /4 (Vol. 18), pp. 7- 12. 

https://www.cairn.info/publications-de-Thibault-Bossy--65660.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Briatte--34419.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2011-4.htm
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   القي�ي التعاقد  حول  األفقي  وال��افع  تداولية  بتب�ي التواصل  للتمثالت    14ديمقراطية  تنصت  صاعدة 

الرمز�ة للساكنة وتؤسس لها إطارا للتشارك واالنخراط املواطن واعتماد �سق اندما�� يقر بصيغة املفرد 

 . وصيغة ا�جمع ع�� اس��اتيجية نموذج وط�ي يحتضن نماذج ترابية جهو�ة

 بط إدراكھ ملا�ىي رصد تمثالت الشباب الواقعية والرقمية حول ذاتھ وموقعھ �� املنظومة ا�جتمعية وض

�� بيئ��ا  وتجذرها  وواقع مجتمعھ وتحديد نجاعة تأو�التھ ووقع فعلها ع�� محيطھ ورصد مستقبل ر�ادتھ  

     .الثقة مشروع مجتمعلالنخراط واملشاركة �� بلورة 

 زمن كورونا  ��الرق�ي الرابط االجتما�� والر�اط 

أن زمن   و�ما  التفاعل داخل ا�جتمع  أنواع وأش�ال و�عب��ات  يب�ى ع�� مختلف  الرابط االجتما��  أن  انطالقا من 

�ورونا أل�� هذه التفاعالت تم تحو�ل ونقل أغلب تمظهرات الرابط االجتما�� من بيئتھ الواقعية إ�� بيئة مغايرة  

م الرقمية.   البيئة  و��  أال  مختلف�ن  ومنطق  طبيعة  استشرافوذات  �ورونا  زمن  سياق   �� يمكن  الزاو�ة  هذه   ن 

�� صيغة �غ�� من مجتمع التواصل الواق�� إ�� مجتمع االتصال الرق�ي ت�ون نتيجتھ التحول من  انتقال مجتم��  

فمفهوم "الر�اط" يحيل ع�� أن ا�جميع مرابط بالعالم الرق�ي لدرجة  رابط اجتما�� واق�� إ�� ر�اط مجتم�� رق�ي.  

التواجد  15 (Addiction numérique) اإلدمان عناصره  أهم  من  اجتما��  رابط  وليس  رق�ي  ر�اط  أمام  أ�حينا   .

ا�جماعية  الفردانية  جسر  خالل  من  والفردي  ا�جما��  والتفاعل  املواطنة  والرقابة  ا�حذرة  واليقظة  املستمر 

)Singularité collective(  .  االستنتاج �� أرقام و�حصائيات الو�الة الوطنية  واملعطى الرئي�ىي الذي يتما�ىى مع هذا

 
14 Alban Bouvier, 2007 « Démocratie délibérative, démocratie débattante, démocratie participative », Revue européenne 
des sciences sociales [En ligne], XLV-136 |  mis en ligne le 01 février 2010, consulté le 26 juin 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/ress/82 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ress.82 

15Anxiété, dépression et addiction liées à la communication  « ,Courbet et Didier Courbet-Fourquet Pierre-Marie 
2017, mis en  | [En ligne], 11 l’information et de la communicationRevue française des sciences de  », numérique

:  DOI ; http://journals.openedition.org/rfsic/2910:  URL 26 juin 2020. 01 août 2017, consulté le ligne le
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قبيل    16لتقن�ن من  أرقام  �عطي  ال�ي  وأن   75.7  نأاملواصالت  متنقل  هاتف  ع��  يتوفرون  املغار�ة  من  املائة   ��

 بمقدار  
ً
أك�� من خمس سنوات   92.4مليون �خص، وأن    1.2عددهم يرتفع سنو�ا البالغ�ن  املائة من األفراد   ��

أفراد، فيما تتوفر   3.9ذ�ي وأن معدل األفراد املتوفر�ن ع�� هاتف متنقل �� أسرة واحدة يصل إ��  يمتل�ون هاتف  

 �� املائة، سواء �� الوسط ا�حضري أو القروي.   99.8�ل األسر ع�� هاتف متنقل بنسبة 

مر��نا   أصبح  املش��ك  والعيش  ا�جما��  البقاء  أفق  أن  إ��  يفطن  أن  واملد�ي  السيا�ىي  الفاعل  ع��  يتوجب  تباعا 

بالر�اط الرق�ي عوض الرابط االجتما�� ألنھ ح�ى �� النقاشات الرقمية �� زمن �ورونا عندما يصل ا�خالف ذروتھ 

ف ردود  ترد   (... الرسول  ع��  ��كم  أو  الدين  سب  �خص  بالد  (مثاال  ل�ىي  ام�ىي  �جبناهش  ما   ��  " قبيل  من  عل 

ب�ن   –أخرى"   تصارعية  ثنائية  أمام  ...فأصبحنا  هاكذا"  يدير  أو  هاكذا  ي�ون  خصو  املغرب  ف  �عيش  �غا   ��"

فما �� الصيغة ال�ي طفت ع�� السطح �� زمن    الرق�ي. املش��ك الواق�� والعيش املش��ك    ورهانات العيشتداعيات  

ا  �ورونا؟ هذا  يصبح  من  الرق�يلباب  �شد    الر�اط  ال�ي  واالح��ازات  واإلجراءات  العالقات  مجمل  األفراد هو 

ع��   وكمثال  الرق�ي  ا�جتمع  وسط  والعيش  البقاء  من  تمك��م  اتصالية  صيغة  ع��  البعض  ببعضها  وا�جموعات 

صور   بدون  أو  الهو�ة  مجهو��  األصدقاء  دعوات  ترفض  أصبحت  عن   وا�حة:ذلك  اإلفصاح  املعلومات   أصبح 

الرق�ي   الر�اط  لبناء  والبيانات ال�حيحة وا�حقيقية ضرور�ة  ينحوال�خصية  رابط اجتما�� واق��    الذي  من�� 

العوالم املواز�ة    وترسيخ مقولةأفضت جائحة �ورونا إ�� �عميق    لهذا (Interface) . بتفو�ض رق�ي كفكرة للتقابل   

مختلفت�ن : هو�ة واقعية وهو�ة رقمية �� تراتبية يتحكم   متواز��ن ��و�ت�ناألفراد �� عامل�ن وفضائ�ن    حيث يتعا�ش

 ف��ا الفرد.  

الروابط  عودة  �ورونا  زمن  عرف  وال��ابية    17كما  والقبلية  واملهنية  رقمية العائلية  تفاعالت  ع��  مفا��  �ش�ل 

بنيات   و��   ... أو   �� أو  جامعة  أو  ثانو�ة  أو  مدرسة  قدماء  "مجموعات"   �� ينخرط  ا�جميع  أصبح  حيث  مفتوحة 

 
16 Enquête de collecte des indicateurs TIC auprès des ménages et des individus au niveau national au titre de l’année 
2018. Résultats . Juillet 2019, consulter le 17 juin 2020 à partir    
https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf 

 23:  ص ، ألمانیا ، للنشر نور.  ومسارات مفاھیمیة بناءات. االجتماعي  الـرابط  سوسیولوجیة 2018  ،خواجة محمد العزیز عبد 17

https://www.anrt.ma/sites/default/files/publications/enquete-tic-2018.pdf


 
 المجتمعیة  تمظھرات المحاولة لفھم راھن 

 بالمغرب  كورونا  في زمن

 

 

 
0 و   9 ی ن و 2  ي 0 2 1  1 8 ة     ح ف ص ل ا  

الرابط  يتما��  التفاعالت  هذه  خالل  فمن  الرق�ي.  الر�اط  خالل  من  االجتما��  الرابط  تتحسس  اف��اضية 

مشاركة صور الطفولة أو صور مع العائلة ... بمنطق أن العالقات بة األنا  عودتبينھ    كما الرق�ياالجتما�� بالر�اط  

األسر�ة قد تم قطعها واال��حاب م��ا وأن هناك حاجة إلحيا��ا من خالل أركيولوجيا رقمية. هل هذه السلو�ات 

�� ر�اط مجتم��  ترمز إ�� سمو العالقات الواقعية ع�� العالقات الرقمية وأن االنتقال من رابط اجتما�� واق�� إ

رق�ي ليس إال ظرفيا و�رتبط بزمن ا�جائحة. يمكن كذلك إضافة مالحظة أخرى �� أن أغلب "الفا�سبوكيون" قد  

غ��وا صور بروفايال��م بصور ت��زهم �� "حاال��م الطبيعية" كبحث عن الصورة ا�حقيقية وليس االف��اضية، هل 

فيخيل للمالحظ  أن زمن �ورونا هو ال زمن أو باألحرى  )  (Sclérose يمكن أن �ستنتج أن ا�حجر أدى إ�� تصلب األنا

مما ينتج عنھ   )Réminiscences(زمن أناكرو�ي يتداخل فيھ املا�ىي وا�حاضر واملستقبل مع غلبة تداعيات املا�ىي  

االجتما��.   الرابط  دينامية  صور   فرملة  خالل  من  تلميذا  �ان  عندما  لھ  صورا  �شر  من  كذلك  أو هناك  القسم 

 بطاقة التلميذ أو الطالب أو صور الزفاف أو �� حاالت اجتماعية أخرى ومتنوعة �أنھ يتنبأ أنھ لن �عود إل��ا. 

 ... ومن تبعات استعادة هذه الروابط كذلك ظهور تضامن ترا�ي رق�ي يرتكز ع�� املدينة وا�جهة وا�جماعة وال�� 

د ال ��تمون إال بوضعية وأرقام ترا��م �أن الرابط ا�جهوي أقوى �أن �ورونا ليست وطنية بل ترابية جهو�ة: الروا

إ��   الرابط االجتما�� من رابط يحتوي الروابط األخرى  الرابط الوط�ي والرابط االجتما��. فزمن �ورونا حول  من 

 رابط يخ��ل �� الرابط ال��ا�ي.

  �� الرق�ي  ا�جتمع  مع  الواق��  ا�جتمع  يتساوى  التحول  ��ذا  ألن    ارتباطا  االجتما��  الرابط  وأهداف  منطق 

الشعور ب  باملواطن�ن ومع  الدولة  �� زمن األزمات و�� خضم زمن �ورونا تصبح عالقة   مرجعيا��ما متشا��ة لكن 

للرابط االجتما�� فمثال �ان األمل قبل �ورونا معقود من خالل  "ال��ديد الوجودي" �� ا�حرك والناقل واملكرس 
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بناء مجتمع نموذج تنموي جديد لولو  ج مجتمع املعرفة ولكن مع توا�� األحداث وراهنية �ورونا أصبح الهدف هو 

 أض�� العنصر الرئيس �� تقو�ة أو تفكك الرابط االجتما��. 18الثقة. فم�ون الثقة ب�ن املؤسسات واملواطن�ن

من زاو�ة مغايرة يمكن لزمن �ورونا أن يتيح هامشا تواصليا ل��سيخ تنشئة أسر�ة يتم ع��ها اكتشاف مزايا العيش 

�جز املش��ك والتعاضد والرابط االجتما�� ال سيما مع بروز مبادرات مدنية إلرساء فضاء اف��ا�ىي مواطن.  إال أن  

شعور بأن الر�اط الرق�ي ال يمنح مشاعر جتما�� نتج عنھ  مجتمع االتصال ع�� ملء الفراغ الذي تركھ الرابط اال 

من قبيل اال��جام والتآلف ودفء التفاعل بل يمكن استنتاج أن زمن �ورونا أر�� بضاللھ ع�� ا�حياة العامة �� 

 التباعد االجتما�� كم�ون جديد سالب للرابط االجتما��.  صيغة �شاؤم يتم �عو�ضھ ع�� الرق�ي وتمثل آللية

لالنكباب بطر�قة معمقة ع�� �سريع رقمنة اإلدارة لتتم تفاعالت  يبدو أن جائحة �ورونا �انت محددا محور�ا  لهذا  

املواطن�ن مع املرافق العمومية عن ُ�عد كخطوة استباقية الح��ام وضبط الشروط االح��از�ة ل�حجر الص�� وت�ئ  

الطوارئ. كما أن هذه الوضع املواتية ل�خروج من حالة  إ��  الظروف  بيئة  ية أفضت  ثقافية جديدة و��  بيئة  بزوغ 

ثقافية رقمية "اليف" ،"حية " أسفرت عن ميالد نوع جديد من املثقف�ن يمكن أن �سم��م ب "املثقف�ن اليف" �عد 

ع��   مؤشر  وهذا   ... وا�خب��  ا�ختص  واملثقف  العضوي  املثقف  حول  ا�جدال  �ان  ع��  أن  الثقا��  التداول  عودة 

افية رقمية تنقل من ثقافة واقعية مغلقة إ�� ثقافة رقمية "اليف" يبدو أن من تجليا��ا املباشرة إبداع بوابة بيئة ثق

  (... (املرأة  ا�جتمع  فئات  �عض  تجاه  والعنف  الكراهية  ثقافة  وتواري  نو��  عمومي  نقاش  و�ناء  تضام�ي  حراك  

والتعب��ات   اللغات  عن  املدافع�ن  (ب�ن  الرقمية  ا�حروب  ا�حر�ات واستنفاذ  عن  واملدافع�ن  املغر�ية  الثقافية 

الفردية ...) واشتعال ا�حراك والتعبئة الرقمية فيما يتعلق ببعض اإلش�االت.   ومن هذه التحديات يمكن أن �سرد  

تطرح   أصبحت  حيث  املواطناتية  الرقابة  أو  املواطنا�ي  االنضباط  اختيار  تحدي  ل�حصر  الشمولية  ال  مسألة 

اكت �عدما  الهواتف الرقمية،  ع��  تطبيقات  خالل  من  ا�جائحة،  م�افحة   �� أدا��ا  بفضل  م��ايدة  شرعية  سبت 

 
18 L’ordre sociopolitique et la confiance dans les institutions au Maroc,  
https://www.ires.ma/wpcontent/uploads/2015/11/lordre_sociopolitique_et_la_confiance_dans_les_institutions_au_maroc.p
df  ,  Janvier 2010 , pp 57-59  

https://www.ires.ma/wpcontent/uploads/2015/11/lordre_sociopolitique_et_la_confiance_dans_les_institutions_au_maroc.pdf
https://www.ires.ma/wpcontent/uploads/2015/11/lordre_sociopolitique_et_la_confiance_dans_les_institutions_au_maroc.pdf
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تطبيق  طرح  املغر�ية  ا�حالة   �� األفراد.  ب�حة  ترتبط  ال�ي  البيانات  لتحليل  وأنظمة  املصاب�ن  لتعقب  ا�جوالة 

 ة لدى املواطن�ن.  تحدي الر�ون والتعو�ل ع�� حس املسؤولي "وقايتنا" رهان قبول "املراقبة الشمولية" أو

�� هذا السياق �عدو التعاقد القي�ي رهينا بمصفوفة الفاعل�ن ودورهم �� التأث�� �� بيئ��م ومحيطهم الذي يؤثث  

وا�ح�امة  والتعددية  والديمقراطية  والقانون  ا�حق  دولة  مقوالت  خالل  من  املغر�ية  اململكة  دستور  تصدير  لھ 

والكرامة  الفرص  وت�ا��  وا�حر�ة  وآمن  متضامن  ومجتمع  االجتماعية    ا�جيدة  اجتما��  والعدالة  رابط  لتثم�ن 

ين�جمان مع منطق ا�جهو�ة املتقدمة واالنتقال من جهات م�حقة باملركز إ��  أفرزه زمن �ورونا  بموازاة ر�اط رق�ي   

وتثبت   ا�حلية  البطالة  تحتوي  أن  �ستطيع  اقتصادية  أقطابا  �ش�ل  استقاللية  ذات  االنضباط  جهات  إرهاصات 

 املغار�ة واالنتقال إ�� مجتمع الثقة.املواطنا�ي عند 

 


