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 الندوة  أرضیة
 

العر�ية        املنطقة  دول  من  العديد  تار�خ   �� مفصلية  �حظة  ا�حا��  القرن  من  الثانية  الُعشر�ة  مطلع  ل 
ّ
ش�

أزاحت الكث�� من التصورات القائلة برتابتھ، وأْبَدت ع�� سطحھ حركية غ�� معهودة، ال يزال أثرها،   واملغار�ية؛ إذ

وا�جال الذاكرة   �� ممتدا  درجاتھ،  اختالف  تار�خ    .ع��   �� حدث  أهم  ثا�ي  تمثل  اإلزاحة  هذه  أن  االدعاء  و�مكن 

ق عل��ا من آمال الستئناف مسار   املنطقة �عد محطة حصولها ع�� االستقالل أواسط القرن املا�ىي، بفعل
ّ
ما عل

دعائم  إرساء  خالل  من  أي  ف��ا،  السائد  االجتما��  العقد  طبيعة   �� النظر  إعادة  خالل  من  الوطنية  الدولة  بناء 

-مصا�حة ب�ن املواطن والدولة بما تصبح معھ الدولة معّ��ة عن طموحات وأولو�ات مواطن��ا وليست جهازا مرتبطا  

 ا�ج�� واإلكراه. ب -ع�� نحو مهيمن

املمكن   وتوقيت  أمن  بأسباب  ذلك  قبل  آخرون  تفاجأ  كما  اليقظة،  ��ذه  فو��  قد  البعض  ي�ون  ن 

انتشاره وعدوى  ا�جما��  الغضب  �ان   .شرارة  السياسية  ا�حياة  ا�جتمع وجمود  تطور  ب�ن  الدرامي  التفاوت  لكن 

أخرى  إ��  دولة  من  ونتائجھ  اتجاهاتھ  اختلفت  ما،  ارتجاج  حدوث  إ��  محالة،  ال  اآلمال    .سيؤدي،  أن  غ�� 

ودولية   و�قليمية  وطنية  قوى  معاملھ  رسمت  أقوى  لواقع  �ستسلم  بدأت  الزمن،  من  عقد  �عد  تبعا واالنتظارات، 

   .وامل تار�خية واجتماعية وسياسية كث��ةلع

عرفت �غي��ات �� هرم السلطة ورموزها، سواء ال�ي ع�� الرغم من التع��ات البارزة �� �عض البلدان،  و 

�حدود  -أو تلك ال�ي قامت بإصالحات �� إطار استمرار�ة النظم السياسية، أو ح�ى �� �عضها ال�ي تقاوم بطر�ق��ا  

أّي    -الساعة الرسميةلكتم  التوجهات  عن  �شذ  وأقوى  ،  صوت  أعمق  ت�ون  أن  يمكن  ا�جديدة  حركيتھ  أن  يبدو 

العدالة،  ا�حر�ة، و�نبات روح  إ�� توسيع مساحات  التطلع  �� �ون  تتمثل، أساسا،  مستقبال العتبارات موضوعية 

التسلط إن  بل  املأمولة،  بالطر�قة  التحقق  لھ  ُيكتب  لم  الكر�مة،  ا�حياة  ضرور�ات  �عض    وتوف��   �� نفسھ  ّوى 
َ
ق

القديم للنقاش  �غذيتھ  إ��  ينتبھ  لم  لكنھ  واإلبداع،   -ا�حاالت،  التعب��،   �� ا�حجوزة"  "ا�حر�ة  حول  ا�جديد 
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-يمس سمعة الدولة ورأسمالها السيا�ىيإذالل    /واإلعالم، والتظاهر، مع ما ي��تب عادة عن هذا التقييد من ضرر 

   .واءالرمزي وكرامة املنتسب�ن إل��ا ع�� الس 

عكست ا�جغرافيا املغار�ية (مور�تانيا واملغرب وا�جزائر وتو�س وليبيا)، ال�ي احتضنت الشرارة األو��  

والتكييف  والتقية  والتحييد  االحتواء  ب�ن  ما  تباينت مخرجاتھ  بحيث  التعاطي معھ؛   �� اختالفا م�حوظا  ل�حراك، 

ل بلد، وطبيعة العقد االجتما�� القائم، واألسس ال�ي قام  واالنفجار والالمباالة، تبعا للعرض السيا�ىي املتوفر �� � 

العلم   مع  بھ،  أحاطت  ال�ي  والسياسية  التار�خية  وا�حيثيات  نفس  عل��ا،  �ش��ك  البلدان  هذه  من  العديد  أن 

هذا تدقيق النظر ��  غ�� أن    .کما توجد بي��ا مجموعة من القواسم الثقافية واللغو�ة والتار�خية املش��کةا�حدود،  

�� آن واحد بتنوع وتناقض  التحوالت    :التقارب يو��  إ�� هذه املنطقة متشا��ة، غ�� أن  تنت�ي  ال�ي  ظاهر�ا، الدول 

بالنظر    ا�جار�ة، محليا و�قليميا، تنقل إلينا أنھ ال توجد صيغة واحدة �سمح بتطبيق أفضل املمارسات �� ا�ح�امة

  .إ�� االختالفات املوجودة بي��ا 

حدث و  �ان  سعيد    �ذا  خالد  املصري  الشاب  وفاة  حالة  من  يق��ب  ذاتھ  حرق  ع��  البوعز�زي  إقدام 

�سبب اعتداء الشرطة عليھ، فا�حالة �� با�� الدول املغار�ية لم �شهد شرارات مماثلة �� هذه املرحلة، بما يفيد أن 

الشعور  رمز�ة  أحداث،  من  ع��ما  ترتب  وما  ا�حدث�ن،  من  استوحت  االحتجاجية  وال��ميش،   الدينامية  بالظلم 

ل  .واستحضرت حضوره �� معيش قائم وتار�خ دائم ِ
ّ
من رمز�ة هذا الشعور، الذي    وا�جدير بالذكر أنھ هناك من يقل

جاء �استجابة عرضية لفعل اإلحراق أو االعتداء، و�ر�ط ا�حراك بتوافر عوامل موضوعية متنوعة، ووجود �حظة 

سمت بانفتاح كب�� ع��  
ّ
مستوى االتصال، جعل من الصورة واملعلومة سالحا مؤثرا �� �شكيل املواقف، تار�خية ا�

الوقت    �� لھ   
َ
العوامل لصا�حها، وتحفظ أن �ستغل هذه  مة استطاعت  ِ

ّ
متعل العام، ووجود طبقة  الرأي  وصناعة 

العنف بخطورة  لوع��ا  السلمية  روحھ  األو   .نفسھ  املنطلقات  بخصوص  القائمة  االختالفات  �انت  �� وكيفما 

لألحداث الك��ى ال�ي �شهدها الدول العر�ية، املالحظ أ��ا ت�اد تلتقي حول وجود �عض العوامل واملتغ��ات واآلفاق  

  .املش��كة ال�ي أسهمت �ش�ل حاسم �� الدعوة إ�� �غي�� األوضاع
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وضع   إعادة  إ��  املغار�ية  البلدان  عرف��ا  ال�ي  والسياسية  االجتماعية  ا�حر�ات  معظم  سعت  لقد 

املشهد م يبدو  سنوات،  عشر  و�عد  والسيا�ىي.  االجتما��  النقاش  طاولة  ع��  املواطن�ن  جميع  دولة  بناء  سلسل 

.  2011مختلفا عنھ مطلع    2022املغار�ي مطلع  
ً
 أو كرها

ً
أصبح الشارع أك�� دينامية، و؛ حيث تم �غي�� أنظمة، طوعا

و  ا�خمسة  األقطار   �� ا�خوف  وتقّوض  أك�� وضوحا،  ا�حناجر  األحزاب  وصوت  حرج  وازداد  متفاوتة،  بدرجات  �ن 

عادت   كما  املغار�ية.  التجر�ة   �� لوفود  ا�حز�ي  املشهد  واستسلم  الشارع،  عرفھ  الذي  الزخم  أمام  السياسية 

الدسات�� لتنفض غبار قداس��ا، وتتحول ألدوات الستيعاب مخرجات ا�حراك وتوجيھ مآالتھ. مما دفع با�خاسر�ن 

ستجماع شتات قواهم، ومباشرة حر�ات مرتدة الستعادة املواقع مما أسفر عن س��ورات من اندالع ا�حراك إ�� ا

السلطو� لتثبيت  االنتقال    ة محبوكة  براد�غمات  شك  بدون  �سائل  سيا�ىي  اختناق  وضعيات  أنتجت  ال�ي 

لألنظمة فرصة اللتقاط األنفاس أمام    19الديمقراطي وانفتاح بنية الفرص السياسية. ول�ن أعطت جائحة �وفيد  

ا�حقيقي ضغط الشارع وتواتر املطالب، فإن ما ترتب ع��ا من انحسار اقتصادي قد يقوض اعتبارها فرصة باملع�ى  

 لل�لمة. 

ال يبدو املشهد، �� املنطقة املغار�ية، وا�حا، وال يبدو معھ أن ا�حراك السيا�ىي واالجتما�� املعتمل 

سيعطي  ما  بقدر  جوهر�ة،  �غي��ات  إ��  سيف�ىي  أو  بّينة،  لقطائع  سيؤسس  أو  التام  االستقرار  نحو  سينعطف 

تت لن  �غي��ات  إلحداث  الضغط  شأ��ا  من  جديدة،  والتكتالت  ديناميات  املصا�ح  شبكة  ترسمھ  ما  سقف  جاوز 

ضمن مشهَدي استمرار ا�حراك واحتواء مؤسسات الدولة ا�جيوسياسية الك��ى لهذه املنطقة من أدوار وتطلعات.  

للتغي�� أو مقاومتھ �� املنطقة املغار�ية، املف��ض اكتفاء الديناميات ا�جتمعية با�حد األد�ى املطلوب، ع�� أساس 

 .� نتائجھ لرفع مطالب جديدةالبناء ع�

هذه   تفتحها  أن  يمكن  ال�ي  واآلفاق  املآالت  مختلف  لدراسة  فرصة  الندوة  هذه  ل 
ّ
تمث أن  نأمل 

 الباحث�ن من خلفيات أ�اديمية مختلفة ع�� اإلسهام 
ّ

الديناميات �� املنطقة املغار�ية، و�ثارة النقاش �شأ��ا، وتحث
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اآلتية، و�� محاو  املق��حة  املوضوعات  ��ا  ��  �� موضوعات أخرى مرتبطة  أو  التفكر،  تأش��ية و�رشادية ل�حذ  ر 

 مّما لم يجر ذكره: 

 املنطقة املغار�ية وسؤال االنتقال إ�� الديمقراطية؛  -

 تحديات دولة جميع املواطن�ن �� املنطقة املغار�ية؛   -

 أدوار الفاعل�ن التقليدي�ن �� ا�حر�ات االجتماعية ا�جديدة؛ -

 الساحة االحتجاجية والقنوات ا�جديدة لتصر�ف الشعارات واملطالب؛ الفاعلون ا�جدد ��  -

 املوجة الثانية من ا�حراك ودروس املوجة األو��؛  -

 دول الفاعل ا�خار�� �� مآالت ا�حراك باملنطقة املغار�ية وتطوراتھ؛ -

 تأث�� ا�جائحة ع�� مسارات التوترات ا�جتمعية؛ -

 املداخل السياسية للتغي��.  -
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Call for Papers 
 

The beginning of the second decade of the current century constituted a pivotal moment in the 

history of many countries in the Arab and Maghreb region, where lots of perceptions about its 

monotony faded away to give rise to unusual dynamism that continues to extend into memory and 

space. It can be claimed that this transformation represents the second most important event in the 

history of the region after its independence in the middle of the last century by virtue of the hopes 

placed onto it to resume the process of building the national state. Actually, this cannot be fully 

achieved unless the nature of social contract is reconsidered through laying the foundations for 

reconciliation between the citizen and the state, with which it becomes an expression of the 

aspirations and priorities of its citizens and is not a system linked, in a dominant way, to coercion. 

Some may have been surprised by this awakening, as others were surprised before that about the 

causes and timing of the spark of collective anger and the contagion of its spread. But the dramatic 

disparity between the development of society and the rigidity of political life would have inevitably 

led to unrest. However, after a decade, hopes and expectations began to faint in the face of a 

stronger reality whose features were drawn by national, regional and international forces, according 

to many historical, social and political factors. 

Despite the prominent stumbling blocks in some countries, whether they have known changes in 

the hierarchy of power and its symbols, or those that have implemented reforms within the 

framework of the continuity of political systems, or even in some of them that resist in their own 

way to silence any voice that deviates from the official trends,  it seems that this new movement 

might be deeper and stronger in the future due to objective considerations represented in the failure 

to fulfill a set of demands, such as expanding the spaces of freedom, germinating the spirit of justice 

and providing the necessities of a decent life. On the other hand, the power of authoritarianism has 

grown without noticing that it is feeding the old-new debates about "restricted freedom" of 
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expression, creativity, media and manifestations. This abuse results in causing harm and humiliation 

that affect the reputation of the state, its symbolic political capital and the dignity of its citizens alike. 

the Maghreb region, notably Morocco, Mauritania, Algeria, Tunisia and Libya, which embraced the 

first spark of the movement, reflected a noticeable difference in approaching it (the movement), as 

its outputs varied from containment, neutralization, piety, adaptation, to explosion and indifference  

according to the political system available in each country, the nature of the existing social contract, 

the foundations on which it was based, and the historical and political  circumstances surrounding 

it. Though many of these countries share the same borders with countless common cultural, 

linguistic, and historical characteristics, yet a considerable examination of this divergence suggests 

diversity and contradiction at the same time.  Outwardly, the countries belonging to this region are 

similar, but the ongoing transformations at the local and regional level indicate the existence of 

multiple patterns of governance.  

If Bouazizi’s self-immolation in Tunisia is similar to the death of the Egyptian youth Khaled Said due 

to the police assault on him, then the situation in the rest of the Maghreb countries did not witness 

similar sparks at this stage. This suggests that the protest dynamic was inspired by the two events 

associated with the symbolism of "Al-Hogra" (injustice and marginalization). Also, it is worth to 

mention that there are some who underestimate the symbolism of this feeling which came as a 

response to the act of burning or assault, and link the movement to the availability of various 

objective factors and to the existence of a historical moment characterized by a great openness at 

the level of communication which made the image and information an effective weapon in shaping 

attitudes and making public opinion. At the same time, the educated class was able to exploit these 

factors to its advantage, yet enabled this symbolism to maintain its peaceful character by virtue of its 

awareness of the danger of violence. Whatever the differences are regarding the first starting points 

of the major events taking place in the Arab countries, it is noticeable that they are almost identical 

regarding the existence of some common factors, variables and common prospects that contributed 

decisively to the imminent call for change.   
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Most of the political and social movements in the Maghreb region have sought to re-establish the 

process of building a state for all citizens. Ten years later, the Maghreb scene looks different from 

that one in early 2011, where many regimes have been changed; the street has become more 

dynamic, voices are more heard, fear is undermined, albeit to varying degrees, and the political 

parties’ embarrassment increased in the face of the street's momentum. Before this situation, 

constitutions have played an inevitable role again to emerge as tools for absorbing the outcomes of 

the movements and directing its own outcomes. Many of these profound transformations prompted 

the losers from the outbreak of the movement to search for a way to join their forces, and initiate 

counter-movements to regain positions and install authoritarianism that, in turn, produced 

situations of political suffocation.  Nevertheless, if the Covid-19 pandemic gave the regimes a 

chance to deal with street pressure and the frequency of demands, the subsequent economic 

recession demolished all the hopes for an opportunity in the true sense of the word.  

The scene in the Maghreb is not clear, nor does it seem that the political and social unrest will turn 

towards complete stability or establish a clear rupture or fundamental changes, as much as it'll give 

new dynamics that will pressure for changes. In all cases, the transformations may not exceed the 

ceiling of what the network of geopolitical interests and blocs draws for this region. Within the two 

scenarios of the continuation of the movement and its containment by state institutions or its 

resistance in the Maghreb region, societal dynamics are supposed to be satisfied with the minimum 

required on the basis of making use of its results to raise new demands. 

We hope that this symposium will be an opportunity to study and discuss the different views and 

perceptions that these dynamics might bring about. the various research parties are highly 

encouraged to contribute to the following topics:   

• The Maghreb and the question of democratic transition. 

• The state for all citizens in the Maghreb 

• Social movements and the roles of the traditional actors 
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• New actors in the protest arena and new channels for demands and slogans. 

• The second wave of mobility and the lessons of the first one. 

• The role of the external actors in the outcomes of the movements in the Maghreb and its 

developments. 

• The Impact of the pandemic on the trajectories of the protest movements.  

• Political approaches to change. 
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 المشاركة  نواظم
  للتخصصات،   العابرة  المنھجیة   وتعتمد   للموضوع،  في  نوعیة  إضافات   تحمل   التي   لألوراق   األولویة   تُمنح  

 المیدانیة؛  للدراسات  وأیضا 

 صیغة   في االنجلیزیة  أو الفرنسیة أو العربیة باللغات   البحوث  ترسل(word) ؛16  بحجم 

  یتّسم   وأن  ، قبل  من   منشورا  یكون   أال و  وإشكالیتھا،   الندوة   أرضیة   سیاق   في   یكون   أن   البحث   في   یشترط  

 والمواكبة؛  بالِجّدة األساسیة  مراجعھ تتمیز  وأن بالراھنیة، 

  ؛والھوامش  المراجع یتضمن (  كلمة 6000 و  4000 بین ما  البحث  نص  یكون  أن  ینبغي( 

 ؛واإلنجلیزیة العربیة  باللغتین   كلمة  200 حدود   في بملخص  البحث  یرفق 

 والھوامش   والمراجع   للمصادر  الدقیق   بالتوثیق   یتعلّق  ما   كلّ   في   واألكادیمیّة   العلمیّة   الضوابط   تحترم   أن  

 صفحة؛  كل أسفل  في  متسلسلة تثبت   الّتي

  والخبرة؛  االختصاص  ذوي  من محّكمین على   البحوث  تُعرض 

 قبولھا   یتم التي  البحوث  أصحاب  على إال  الردّ  یتم  ال.  

 الندوة  تواریخ
 ؛ والفرضیات   واإلشكالیة العنوان  باألساس وتتضمن   كلمة، 500  في األبحاث  مشاریع  تُرسل 
 رقم   المدینة،:  أساسا  وتتضمن(:  واحدة  صفحة  تتجاوز  ال  للباحث   العلمیة   السیرة  بمختصر   الملخص   یرفق  

  عن   ونبذة   الجامعة،  الدراسي،  التخصص   العلمیة،  الدرجة   شخصیة،   صورة   االلكتروني،   البرید   الھاتف،
 ). بالموضوع عالقة  لھا  التي تلك وخاصة  المنجزة  األبحاث

  ؛2022 ینایر    15: األولیة المشاریع الستقبال أجل  آخر 

   ؛2022  ینایر 30 :فقط المقبولة  المشاریع أصحاب  على  الرد 

 ؛2022 أبریل  30: األولیة النھائیة األوراق  لتسلیم  أجل آخر 

  المالحظات،   إدخال  أو   االعتذار:  بالنتجیة   أصحابھا   ویراّسل   مزدوج،  تحكیم   على  النھائیة   األوراق   تعرض  

 ؛2022قبل نھایة شھر ماي  وذلك مالحظات، دون من  اإلجازة أو

 ؛ فاس بمدینة  2022  یونیوفي   الندوة تنظم 

  للنشر   وتھییئھا   تجویدھا،   أجل   من   المؤتمر   خالل   عرضت   التي   ألوراق   ألصحاب   واحد   شھر   مھلة   تمنح  

  متقاطعة   للدراسات   تكامل"   مجلة   أعداد   أحد   ضمن   أو  جماعي   كتاب   في   تنشر   لكي   أخرة،   مرة   تحكیمھا   بعد 

 "؛المعارف

  المنظمة اللجنة مع  للتواصل اإللكتروني  البرید :  

mobility.maghreb@gmail.com 

mailto:mobility.maghreb@gmail.com


 "عشر سنوات من الحراك االجتماعي والسیاسي في المنطقة المغاربیة:
 مآالت وانتظارات" 

 
  
 
 

 بمدينة فاس ، 2022يونیو  

 
11 الصفحة    

 مالحظات 

 التنقل عن التعویض یتم  وال  للمشاركین والضیافةاإلقامة  نفقات  تغطیة  المنظمون یتحمل  

 ؛ األجانب  أو للمغاربة بالنسبة سواء

 ؛ بعد عن"  تتحولس  مشاركتھم فإن المغرب،  خارج  من  المشاركین حضور تعذر إذا" 

 أوراقھا نشر ضمان  مع افتراضیة، ندوة إلى تتحولس فإنھا حضوریا،  الندوة تنظیم تعذر إذا  

 . األحوال جمیع في

 والكتاب  الندوة أشغال تنسیق
 سعید الصدیقي .ذ

 امحمد العیساوي .ذ

 .بن أحمد حوكا     ذ

 

 

 العالم  الرحیم عبد.ذ

 ملیكة الزخنیني .ذة

 د. الحبیب استاتي زین

 الدین
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