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خالد البكاري يكتب:

فقي ـ ــد جري ــدة ملفــات تادلــة جريدة معتمدة لدى األمم املتحدة www.milafattadla24.com
األس تـاذ حممد جنيب احلجـام

جريدة أسبوعية مستقلة شاملة  -مؤقتا نصف شهرية  -تصدر من بين مالل وتوزع وطنيا

انتخابات خادعة..
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مدير النشر :حممد تغروت

مدير التحرير :حسن امساعيلي
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 24صفحة

الثمن  4دراهم

مشهد ما بعد انتخابات  8شتنرب 2021
الثابت واملتحول يف اإلنتخابات املغربية
احلقوقي خالد البكاري:
صعود حزب أخنوش هو استعادة حزب الدولة للريادة عرب هندسة انتخابية ماكرة

املؤرخ املعطي منجيب:
النظام السلطوي يكتفي باستعمال املعارضني كما يريد ولكن ال يريد منهم أن يستعملوه

15

يونس
مسكني

حممود
 16و17
الطييب

 18و19

حسن
أمزيان

هل انتخبنا (حقا) جملس النواب؟
مالحظات حول انتخابات  8ما الذي ميكن ان يقدمه
شتنرب2021
شتنرب
 ... 2021ثوابت ومتغريات الديداكتيك للدرس الفلسفي؟

2
إلعالناتكم التجارية
واإلشهارية
لنشر مجيع االعالنات التجارية واإلشهارية والعقارية
والقضائية واإلدارية ،سواء تعلق األمر بالبيع أو
الشراء أو الكراء أو الرهونات لكل املواد املنقولة
والعينية والرسوم والعقود ،وطلبات العروض
املفتوحة ،وتأسيس الشركات،
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة يف العنوان التايل:
حي األدارسة ،الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو االتصال باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

لالشـتراك
للتوصل بأعداد اجلريدة عرب الربيد فور صدروها،
تفتح ملفات تادلة إمكانية االشتراك السنوي أو
نصف السنوي ،سواء لألفراد أو للمؤسسات ،للراغبات
والراغبني يف االشتراك يرجى االتصال بإدارة
اجلريدة.
اتصلوا بنا يف مقر اجلريدة الكائن حبي األدارسة،
الزنقة  ،2رقم  ،25بين مالل
أو باهلاتف0659915874 :
أو الربيد االلكتروين:
milafattadla@gmail.com
سلمونا إعالناتكم وسنوصل اخلرب واملنتوج إىل الرأي
العام اجلهوي والوطين عرب اجلريدة الورقية.
بالنسبة للجريدة االلكترونية:
www.milafattadla24.com
االتصال ب:
contact@milafattadla24.com

تعزية يف وفاة الفقيد
عبد اجمليد احلجام

ببالغ الحزن واألسى تلقينا وفاة عبد المجيد
الحجام أخ المرحوم محمد الحجام مؤسس
ومدير ملفات تادلة ،مساء يوم اإلثنين 6
شتنبر  ،2021بعد مرض طويل لم ينفع معه
عالج ،والمرحوم كان قيد حياته جزارا بمدينة
بني مالل ،معروفا بحسن أخالقه وطيبوبته،
وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة جريدة
ملفات تادلة وأصدقاء ورفاق المرحوم محمد
الحجام بتعازيهم إلى العائلة وفي مقدمتهم
زوجته السيدة خديجة عفاط وأبناؤه وبناته:
عبد الكبير ،بشرى ،سهام ،نبيل وحسناء،
وأخواته وإخوانه :الحاجة الصالحة ،رشيدة،
خديجة ،احمد ،نعيمة ومصطفى ،وإلى األحباب
واألصدقاء واألحفاد واألصهار ،إلى عائلة
الحجام وعائلة عفاط ،نسأل الله أن يتغمد
الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه
راجعون.

إعالنات
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تعزية يف وفاة لغريب احلاج
عم زميلنا حممد لغريب
ببالغ الحزن واألسى تلقينا وفاة لغريب الحاج ،عم زميلنا لغريب محمد ،وذلك مساء يوم الجمعة
 10شتنبر  ،2021بعد مرض طويل لم ينفع معه عالج ،وبهذه المناسبة األليمة تتقدم أسرة
جريدة ملفات تادلة بتعازيها إلى الزميل محمد لغريب وإلى العائلة وفي مقدمتهم زوجته السيدة
ربيعة وأبناؤه وبناته :عزيزة ونبيلة ومحمد ،وإلى األحباب واألصدقاء واألحفاد واألصهار،
إلى عائلة لغريب ،نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه
الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صدر حديثا
عــن «املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة
السياســات» ،صــدرت النســخة العربيــة مــن
كتــاب «مقــاالت يف علــم االجتمــاع االقتصادي»
ملاكــس فيــر ،برتجمــة ابتســام خــرا ،وهــو
كتــاب جمــع فيــه ريتشــارد ســويدبرغ
ٍ
مقــاالت وضعهــا عالــم االجتمــاع األملانــي
وصــدر باإلنكليزيــة عــام  .1999يتنــاول
الكتــاب الرأســمالية الحديثــة وعالقاتهــا
بالسياســة ،القانــون ،الثقافــة ،والديــن ،حيــث
يــدرس عالــم االجتمــاع األملانــي (–1864
 )1920الفعــل االجتماعــي مــن خــال فهــم
الســلوكيات الفرديــة والجمعيــة ومــا تش ـ ّكله
مــن قيَــم وثقافــة عنــد تحليلــه الظاهــرة
االقتصاديــة ،خالفــا ً لهيغــل وماركــس اللذيــن غ ّلبــا الفكــر الجماعــي.
عن «املؤسسة العربية للدراسات
والنرش» صدر حديثا ً الكتاب
الجماعي« :الحوكمة املحلية يف العالم
العربي وحوض البحر املتوسط :أيّ
دور للنساء؟» من تحرير صفاء منقذ
وسيلفيت دُنيفل ،وترجمة جمال
الشلبي .صدر العمل بالفرنسية عام
 ،2011ضمن العدد التاسع من مج ّلة
«مرص ،العالم العربي» ،وهو يض ّم
 14دراسة موزعة عىل ثالثة فصول،
يهتم األول منها بحضور املرأة ودور
الجندر يف املدن ،يف حني تعالج أبحاث
الفصل الثاني مسألة العنف الذي
تتع ّرض له النساء يف األماكن العامة،
بينما يتساءل الفصل الثالث عن دور
املرأة يف الحوكمة املحلية.
يف «التيه :أن تكون ذا برشة سوداء يف عاملنا» الذي يصدر هذه األيام لدى الفرع
الكندي من منشورات «راندوم هاوس» ينض ّم الكاتب إيان ويليامز إىل النقاشات
امللتهبة يف العالم الغربي اليوم حول مسألة العنرصية ،وحول «األعراق» ال سيّما
يف الواليات املتّحدة وكندا .انطالقا ً من خربته الشخصية ،يسعى املؤ ّلف إىل تصوير
التجارب الصعبة التي يعيشها السود كأشخاص «مختلفني» أو «استثنائيني» يف
عوالم تُهيمن عليها السلطة البيضاء ،مختارا ً مفردة «التيه» أو «الضياع» لتسمية
اإلحساس الذي يعرتي مَ ن يعيش تجربة قاسية كهذه.

جريدة ملفات تادلة تصدر عن مؤسسة
ملفات تادلة للتواصل واالشهار
مدير النشر :حممد تغروت
contact@milafattadla24.com
+212 666 283 603
مدير التحرير :حسن امساعيلي
ishassan@msn.com
املراسل املقيم باألمم املتحدة:
عبد القادر عبادي
سكرترية التحرير :عاصيم نزهة
املستشار القانوين :حممد اعبودو
هيئة التحرير:
بناصر زيكزي ،خالد أبو رقية ،حممد لغريب،محزة
املتاقي ،إشراق الرحياين ،عبادي صاحلة ،بديعة أيت
بن عدي،
نادية مصلوح ،نعيمة خلفاوي،
 ،رضوان السعيدي.
كتاب األعمدة:
ع.احلكيم برنوص ،التهامي ياسني ،خالد البكاري،
عائشة العلوي
بناصر زيكزي ،أمحد حفظي
القسم اإلداري واملايل :نعيمة خلفاوي ،حممد تغروت
التصفيف واإلخراج :عاصيم نزهة
القسم الرياضي :نادية مصلوح
تصوير( :أ.ف.ب ،و.م.ع ،أيس بريس)
مندوب الرباط :عبد احلق الرحياين
اهلاتف0668471294 :
0661457700
السحب :أنفوبرانت
سحب من هذا العدد  15000نسخة
ملف الصحافة91/3431 :
اإليداع القانوين91/84 :
الترقيم الدويل1113013 :
املراسلة :صندوق الربيد  94بين مالل
اهلاتف الثابت0523484454 :
الربيد االلكتروين:
contact@milafattadla24.com
اإلدارة والتحرير:
حي األدارسة الزنقة  2رقم  25بين مالل
اهلاتف0659915874 :
رقم اللجنة الثنائية :ج.أ.ع06-044/
احلساب البنكي
145090212118033639001802
البنك الشعيب وكالة العرصة،
بين مالل

«معضلتنا تأتي مما
هو أبعد مما نراه،
إهنا نتيجة نظام عام
ال يستطيع حتقيق
وعوده»

أالن باديو
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افتتاحية

ثالثة مسارات ال رابع لها  :إصالح جدي جذري
متنام ينحته الشعب من أجل سيادة قراره بالتوجه
رأسا صوب خيار امللكية الربملانية وحسم االنتقال
الديمقراطي ،أو فاشية انقالبية نهج البنية العميقة
واملوازية ،املتحالفة مع الكمربادورات والرأسمال
الكبري الريعي الفاسد لبضع عائالت ،أو ثورة بشتى
أجنداتها و مآالتها و احتماالتها ،يف انتظار الذي يأتي
و ال يأتي.
الفقرة أعاله تدوينة نرشها عبد العزيز أفتاتي،
القيادي يف حزب العدالة والتنمية ،عىل حسابه عىل
الفايسبوك بعد أسبوع من إعالن نتائج االنتخابات
التي يمكن القول أنها ’’مسحت‘‘ وجود حزب العدالة
والتنمية ،الذي فقد  112مقعدا دفعة واحدة وتحول
إىل مجموعة برملانية بجرة ’’اقرتاع‘‘.
من الطبيعي أن تصدر عن أعضاء البيجيدي ردود
فعل غاضبة ،خصوصا من قياداته التي تعترب نفسها
قدمت من الخدمات ما لم يقدمه أي حزب يف املغرب،
وهي التي ظلت تتبجح دوما أنها أنقذت امللكية من
طوفان الربيع الديمقراطي ،ووقف زعيمها منافحا
عن امللكية التنفيذية حني خفتت كل األصوات التي
كانت تدافع عنها ،بل أكثر من هذا تنازل عن عدد
من صالحياته كرئيس للحكومة طمعا فقط يف رىض
القرص.
عىل مدى  5سنوات لم يكتف بنكريان قبل رئاسة
الحكومة وأثناءها بالتبجح بإنقاذ امللكية يف املغرب،
بل كان يهدد كلما واجه ’’مطبّا‘‘ بالنزول إىل الشارع،
تهديد يبطن نفس التبجح ،مذكرا الدولة وامللكية
والكومربادور والكارتيالت أنه كبح جماح حركة 20
فرباير وأجهز عىل طموح آالف املغاربة الذين هزت
أصواتهم أطراف الشوارع وزعزعت أركان الفساد
قبل أن ينري له املصباح الطريق مرة أخرى.
وقد استنكر املناوئون للحزب تدوينة أفتاتي،

«ثورة البيجيدي» وطائرات جزولة
كما كانوا يستنكرون ’’تهديدات‘‘ بنكريان ،ملثما
ظلوا يبخسون تذمره كلما اشتكى من تغول من
كان يصفهم بالتماسيح والعفاريت ،وفيما يلمزه
معارضو توجهه السيايس واإليديولوجي بـ ’’خيانة‘‘
الشعب ،يزايد عليه خصومه يف االنتخابات بالثوابث
واالستقرار واملرشوع اإلخواني والعمالة للخارج،
وبهذا أصبح الحزب طريد الجميع.
ال يمكن ألحد أن ينكر أن البيجيدي شعر بالخذالن
من نظام قدم التنازالت التي لم تخطر لهذا األخري
عىل البال وهو يروضه ويشذب العشب الذي لعبت
عليه نخبه ،لكن يبدو أن النظام أيضا لم ينتبه لحجم
الخذالن الذي شعرت به أعداد كبرية من املواطنني
وهي تتشبث بآخر رمق ن األمل وهي تتوجه إىل
صناديق االقرتاع يوم  8شتنرب.
فقد حلقت مروحيات عسكرية ،غداة يوم
االنتخابات ،يف أجواء قرية منسية عىل هامش مدينة
آسفي ،تسمى سبت جزولة ،بعد أن هب مئات من
سكانها ملحارصة مركز لالقرتاع من أجل حماية
أصواتهم حني بلغهم أن رؤساء املكاتب يرفضون
إقرار نتائج الفرز ويرغبون يف إرسال الصناديق
إلعادة فرزها يف مقر عمالة إقليم آسفي.
لقد كان سكان سبت جزولة يرون يف االنتخابات
فرصتهم للتخلص من عائلة تحكم قبضتها عىل
مصائرهم منذ  4عقود ،توارث أبناؤها رئاسة املجلس
من أب البن ألخ ألخت لحفيد .إن ما ميز الحمالت
االنتخابية هناك هو مصطلح ’’االستقالل‘‘ ،ذهب
املواطنون للتصويت وهم يعتربون أنهم يشاركون
يف استفتاء الستقاللهم ،وكانوا يربطون أصواتهم
بتقرير املصري يف خضم تسونامي املال والنفوذ الذين
ميزا الحمالت االنتخابية.
وبعد إغالق املكاتب جلست جزولة كلها ترتقب،
ومن عجائب الفرز هناك أن مكتبني ال يصل عدد

«بلد اآلخرين»

رواية تارخيية حتكي قصة مهاجرة فرنسية يف املغرب

يف روايتها الجديدة التاريخية ،تتناول الروائية
الفرنسية-املغربية ليىل سليماني ،الحائزة عىل جائزة
غونكور لألدب ،قصة جدتها الفرنسية التي هاجرت إىل
املغرب بعد الحرب العاملية الثانية ،لتتزوج وتعيش هناك
مع زوجها املغربي.
«كانت شجاعة جدا وتجيد اللغة العربية واألمازيغية.
كانت امرأة مرحة ومستقلة .وقد روت لنا الكثري من
القصص عن طفولتها» .بهذه الكلمات تصف الكاتبة
الفرنسية-املغربية ليىل سليماني جدتها .تسود حالة
من الشجن سليماني عند حديثها عن جدتها ويبدو هذا
جليا من نربة صوتها.
ويف أحدث روايتها «بلد اآلخرين» املستوحاة من حياة
جدتها الفرنسية الشقراء ذات العيون الزرقاء التي
ذهبت إىل العيش يف املغرب عقب الحرب العاملية الثانية
للزواج من أمني والذي أصبح الحقا جد سليماني.
ونتيجة ذلك كانت رواية تاريخية قوية ومثرية ،لكنها
يف كثري من األحيان مقلقة .ففي أعقاب الحرب العاملية

الثانية ،كان املغرب ال يزال محتال من قبل فرنسا.
ومنذ ثالثينيات القرن التاسع عرش فصاعدا ،بدأت
فرنسا يف إنشاء إمرباطوريتها االستعمارية الثانية التي
أصبحت واحدة من أكرب اإلمرباطوريات الفرنسية عىل مر
التاريخ ،إذ تم احتلت الكثري من مناطق شمال إفريقيا
فيما لم تتسارع وترية إنهاء االستعمار حتى نهاية
الحرب العاملية الثانية.
املعاناة احلميمة
ويف تلك اللحظة كانت بداية رواية «بلد اآلخرين» التي
تعد العمل التاريخي األول للكاتبة الفرنسية-املغربية
ليىل سليماني .ففي عام  ،1947انتقل زوجان شابان
إىل مزرعة يف أطراف مدينة مكناس يف شمال املغرب.
ماتيلد شابة فرنسية من مدينة األلزاس قابلت زوجها
أمني عندما كان يحارب يف صفوف «قوات فرنسا الحرة»
لتحرير فرنسا من االحتالل النازي .وتصف ليىل سليماني
الحياة يف املغرب يف ذاك الوقت بالصعبة خاصة بالنسبة
للنساء.

املصوتني فيها إىل  400صوت تطلب الفرز فيهما ليلة
كاملة ،وبينما أظهر الفرز فوز معاريض ’’العائلة
الحاكمة‘‘ قرر رئيسا مكتبني عدم التوقيع عىل
املحارض رغم إعادة الفرز ثم قررا نقل الصندوقني
إىل مقر العمالة إلعادة فرزهما ،وهو ما فجر
احتجاجات عارمة تطورت إىل موجهات استمرت إىل
الليل فيما أصبح يسمى ’’أحداث الخميس األسود‘‘،
واألغرب أن رئيسا املكتبني كالهما من أقارب رئيس
املجلس الجماعي ،أي من نفس العائلة.
ولم تكن جزولة حالة شاذة فقد اندلعت مواجهات
عنيفة بكلميم ،حني هب منارصون للمرشح عبد
الرحيم بوعيدة ،حني أعلن عن فوزه بمقعد برملاني ثم
أعلن الحقا عن فوز خصمه ،وحيث أن املعني الذي
يتمتع بشعبية كبرية يف املنطقة سبق أن أطيح به
من رئاسة جهة كلميم واد نون وكان قد وضع وزارة
الداخلية يف حرج حني أعلنت أنها توصلت باستقالته
بينما نفى األمر.
وقد عرفت مناطق أخرى أحداثا شبيهة بما وقع
بجزولة وكلميم ،وإن كانت حدة املواجهات أقل،
لكن أعدادا كبرية من املواطنني خرجوا للتظاهر يف
عدة مناطق للمطالبة باحرتام أصواتهم واالحتكام
لرشعية الصناديق ،وكان االحتجاجات توجه إىل
املصالح املحلية واإلقليمية والجهوية لوزارة الداخلية،
كما كانت أغلب الترصيحات تذكر بزمن البرصي.
إن املالحظ يف ما ذكرناه من أحداث هو مفارقة
تشبث املواطنني بالتصويت والتغيري من خالل
صناديق االقرتاع ،بينما يبدو أن وزارة الداخلية أنزلت
قواتها لتقنعهم أنهم مخطئون وأن هذا السبيل ال
يمكن أن يوصل من يريدون إىل موقع املسؤولية ،إنهما
إرادتان تتصارعان يف مشهد رسيايل ،حيث أن هؤالء
املواطنني هم أنفسهم من أنفقت ماليني الدراهم يف
حمالت دعائية من أجل جلبهم إىل مكاتب التصويت.
وعندما نرشت الرواية ألول مرة يف فرنسا يف عام
 ،2020تحدثت ليىل سليماني إىل  DWعن جدتها
والحياة يف املغرب يف خمسينات القرن املايض ،إذ
شددت عىل ظلم وقسوة الحكم االستعماري واألبوي.
وتقول عن ذلك «بالطبع يف تلك الفرتة كان هناك
أناس أكثر انفتاحا .بالطبع كانت هناك حاالت من
االحرتام املتبادل ،فأنا ال أرغب يف إنكار هذا الجانب».
وتضيف «لكن يف هذه الرواية ،أردت أن ألقي نظرة
عىل املعاناة الحميمة أو األلم الشخيص».
وهذه السمة تميز كتابات الروائية ليىل سليماني،
ففي كافة أعمالها األدبية ترغب يف تسليط الضوء
عىل «املعاناة الحميمة» التي تعني األلم الذي يلحق
فقط بمن نحب.
وظهر ذلك يف روايتها األوىل التي حملت عنوان
«أديل» وهي تروي قصة امرأة مدمنة عىل الجنس
تعاني من عزلة يف الريف الفرنيس .أما روايتها الثانية
«أغنية هادئة» فهي تعتمد عىل اإلثارة النفسية،
إذ ترسد قصة مربية تقدم عىل قتل طفلني كانا يف
رعايتها.
أما يف روايتها الجديدة «بلد اآلخرين» فتحكي عن
زوجني شابني يعيشان يف املغرب تعصف بحياتهما
مشاعر من االحتقار والحب والرضب وحتى تبادل
التهديد بالقتل ،فيما يعتكفان عىل تريبة أطفالهما
بالتزامن مع تصاعد حركات التحرر املغربية.
إحياء الرواية التارخيية األوروبية
يشار إىل أن السنوات القليلة املاضية قد شهدت
انتعاشا للرواية التاريخية األوروبية عىل يد كتاب
من أمثال الكاتبة الربيطانية هيالري مانتل وروايتها
«قرص الذئاب» التي تتمحور حول أرسة تيودور التي
حكمت إنجلرتا يف القرن السادس عرش .وتلت هذه
الرواية ،روايات أخرى ملانتل مثل «أخرجوا الجثث»
ورواية «املرآة والضياء» .وتعد هيالري مانتل أول
كاتبة تحصل عىل جائزة بوكر األدبية مرتني عن
روايتيها «قرص الذئاب» و»أخرجوا الجثث».
ومؤخراُ ،رشح الكاتب األملاني دانيال كيلمان لنيل
جائزة بوكر األدبية عن روايته التاريخية «تيل» التي
تدور أحداثها خالل القرن السابع عرش يف أوروبا
إبان حرب الثالثني عاما ،وهي الرواية التي اقتبستها
شبكة «نيتفليكس» لتقديم مسلسل تليفزيوني.
بيد أن ليىل سليماني تختلف كثريا عن هيالري
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لقد كشفت نتائج االنتخابات األخرية عن عودة
قوية لذوي النفوذ واملال بقوة إىل املشهد السيايس،
بعد أن تواروا عقب انطالق حركة  20فرباير ،كما
سجلت نفس النتائج إعادة تكريس رؤساء مجالس
ومسؤولني أدانتهم تقارير قضاة املجلس األعىل
للحسابات ومنهم من صدرت بحقهم أحكام إدانة
تتعلق بالتدبري وتبديد األموال العمومية ،وهم أنفسهم
من طالبت الجمعية املغربية لحماية املال العام
بإبعادهم عن االنتخابات وعن تدبري شؤون املواطنني.
وإن كانت نتائج االنتخابات عىل املستوى املحيل
والجهوي قد كرست عودة قوية لهؤالء ،فإن نتائج
االنتخابات الربملانية لم تختلف عن ذلك ،حيث عاد إىل
املقاعد الوترية للربملان أشخاص عمروا فيها طويال،
حتى أن بعض الظرفاء طالبوا اليونسكو باعتبارهم
تراثا إنسانيا ،فيما الزالت قصة املليارات ’’غري
األخالقية‘‘ للمحروقات تالحق رئيس الحكومة املعني.
يؤكد الحقوقيون واملدونون وسياسيون أن املغرب
عاد إىل ما قبل االنفراج الحقوقي والسيايس الذي
عرفته نهاية فرتة الحسن الثاني ،ويعتربون أن الدولة
تنتقم من الشعب بسبب جرأته يف زمن  20فرباير،
وبينما يهدد الغاضبون من البيجيدي بالثورة ،يبدو
أن املواطنني الذين شعروا بخذالن الطبقة السياسية
كلها والذين وضعوا آخر آمالهم وأصواتهم يف صناديق
 8شتنرب قد كشفوا عن أحد مالمحها إن لم يتم تدارك
األمر ،حيث أنه من املمكن أن تبلع األحزاب التزوير
ضدها وتعود إىل اللعبة ،بينما أن التزوير ضد جموع
املواطنني ال يمكن التنبؤ بمآالته.

مانتل ودانيال كيلمان ،إذ تركز يف أعمالها األدبية
عىل حياة النساء والرجال الذين تعهدوا بصون
حياتهم.
ويكمن أسلوب الكتابة النسوية ليىل سليماني
الفريد يف قدرتها عىل البوح باأللم الذي يصاحب
الحب واألمومة والحرب والحياة القاسية يف كنف
االستعمار أو الحياة األبوية؛ حيث تطلق العنان
لقلمها بال هوادة دون التخيل عن مقعد املراقب شبه
العلمي.
وبالنسبة لقرائها ،فهي تكشف لهم التاريخ
وكيف كانت الحياة يف املايض وتداعيات املايض
عىل حياتنا اآلن ،وهو ما جعل سليماني نجمة عىل
الساحة األدبية الفرنسية والدولية.
عملت سليماني يف السابق كصحيفة يف مجلة
«جون أفريك» الفرنسية وأصبحت كاتبة مستقلة
عقب اعتقالها خالل عملها الصحايف يف تغطية
انتهاكات حقوق اإلنسان وأحداث الربيع العربي
يف تونس عام  .2011وقد فازت عن روايتها الثانية
«أغنية هادئة» بجائزة «غونكور» الفرنسية
املرموقة ،وقد حصل قبلها الكاتبان الفرنسيان
الطاهر بن جلون ذو األصول املغربية وأمني معلوف
ذو األصول اللبنانية.
وقد كتبت ليىل سليماني كتابا عن حياة املرأة
يف املغرب تحت عنوان «جنس وأكاذيب ..الحياة
الجنسية يف املغرب» .ومنذ عام  ،2017أصبحت
املمثلة الشخصية للرئيس الفرنيس إيمانويل
ماكرون للشؤون الفرانكفونية.
ومع ذلك ،فقد ذكرت يف مقابلتها مع DW
عام  2020أن إرثها ومايض أرستها ال يزال محل
تساؤالت يف أي مكان تذهب إليه .ويف ذلك ،تقول «يف
املغرب ،يقال يل إنني فرنسية وغربية بشكل كبري،
لذا فإنا ال أمثل املغرب .ويف فرنسا ،أحيانا يُقال يل
أنني لست فرنسية حقيقية ألن لدى جذور مغربية.
لذا فأنا أفهم ماذا يعني العيش يف بلد اآلخرين».
وتعد رواية «بالد اآلخرين» الجزء األول من ثالثية
تاريخية ،تؤرخ حياة عائلة بلحاج منذ الحرب
العاملية الثانية إىل العقد األول من القرن الحادي
والعرشين.
كريستني لني /م.ع
حقوق النرش :دويتشه فيله 2021
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مليكة أبو حرمة
( ...تتمة العدد السابق)
ويف املوافقات تحدث الشاطبي عن هذا اإلنسان
الكوني الذي له متطلبات كونية مثل املحافظة عىل
الحياة بالجنس ،والتملك والعمل واللغة وتحصيل
املعارف والعيش يف مجتمع؛ أو ما يعرب عنه
بالرضوريات والحاجيات والتحسينيات .ومن ثمة
راعت الرشيعة الكليات التي هي جريان «أمور الخلق
عىل ترتيب ونظام واحد ال تفاوت فيه وال اختالف»..
إال أن كتب املقاصد اهتمت بالجزئيات أيضا
الختالف النسب واألحوال والتوجيهات واملقاصد
والتجليات والعوائد؛ أي أنها تحدثت عن اإلنسان
العيني امللموس؛ وخواص هذا اإلنسان هي املقصدية،
واالختالف ،واألفضلية ،والتوسطية.
واإلنسان الكامل هو الجامع لجميع العوالم اإللهية
والكونية الكلية والجزئية ،وكتاب جامع للكتب
اإللهية والكونية ،فمن حيث روحه وعقله كتاب
عقيل مسمّ ى بأم الكتاب ،ومن حيث قلبه كتاب اللوح
املحفوظ ،ومن حيث نفسه كتاب املحو واإلثبات ،فهو
الصحف املكرمة املرفوعة املطهرة التي ال يمسها وال
يدرك أرسارها إال ّ املطهّ رون من الحجب ال ّ
ظلماتية
فنسبة العقل األوىل إىل العالم الكبري وحقائقه بعينها
نسبة الروح اإلنساني إىل البدن .وقواه .وأن النفس
الكليةقلب العالم .كما أن النفس الناطقة قلب
اإلنسان ،ولذلك يسمى العالم باإلنسان الكبري.
أما ابن الخطيب فقد شبه الكائنات املجردة
بالجسم اإلنساني يف مختلف مكوناته :الجسد والدماغ
واللطائف والجوارح وامللكات .وهذا اإلنسان هو
الخليفة والنبي والرسول والويل والصالح ،وهو الكائن
الذي سخر له ما يف الكون.
أما ابن عربي فيجعل وجود اإلنسان الغاية
القصوى يف هذا الكون؛ هذا اإلنسان الذي خلقه الله
عىل صورته؛ يقول:
		
والغاية القصوى ظهور جسومنا
يف عــــــــــــالم الرتكيب واألبــــــدان
ملا استوت وتعدّلت أركــــــــــــــــانه
نفخ اإللــــــــه لطيفــــــــــــــة
اإلنسان
فكــــــان
خلعته
وكساه
تعنو له األفالك
		
خـــليفــــــــــة
والثقــــــــــــــــــالن
يفرق ابن عربي بني نوعني من الرتتيب :ترتيب
اإلنسان بالظهور يف اإليجاد حيث يقع يف أسفل

الرتتيب بعد العقول واملالئكة واألفالك والعنارص،
وترتيبه من حيث املكانة إذ اإلنسانالكامل يف رأس
قائمة املوجودات؛ وتبعا لهذا فإنه ال يفرق بني الرجال
والنساء .ذلك أن «اإلنسانية تجمع الذكر واألنثى،
والذكورية واألنوثية إنما هما عرضان ليستا من
حقائق اإلنسانية» .لكن هذه املساواة ليست مطلقة
إذ التفاضل من املبادئ الكونية :تفضيل إنسان عىل
إنسان وتفضيل رسول عىل رسول ،لكن هذا التفاضل
ليس إال يف الدرجة.
عندما نمعن النظر الجملة Dieu a fait la
 ،campagneونربطها بنزوع اإلنسان إىل سكن البوادي
والقرى؛ فنتساءل ،هل ينزع بذلك اإلنسان إىل مناجاة
ربه؟ وهل يبغي بذلك التقرب إىل الله زلفى؟
قالت امرأة ورعة ،عندما سئلت وهي تصعد الدرج
نحو سطح املنزل:
إىل أين أنت ذاهبةصاعدة إىل سطح املنزل ألقرتب من ربي.فالتفكر ساعة خري من عبادة ستني سنة كما قيل،
فهو يفيض إىل صفاء العقيدة ،وحسن العبادة ،ودماثة
األخالق .مما يقود االنسان إىل تحقيق االستخالف يف
األرض ،وحسن تدبريه للنعم ،والهبات التي وهبه الله
إياها.
إن الوضع الذي ترى عليه التجزئة هبة ربانية،
طبوغرافيا وهواء وشمس؛ مع حسن استغالل لهذه
الهبة من قبل البرش ،ومن يوتى الحكمة فقد أوتي
خريا كثريا ..ثم رحم الله من عمل عمال فأتقنه..
ما قيل عن هذه التجزئة ،يقال عن تجزئات أخرى
محادية لها .عىل نفس الطريق الرئيسية؛ ويقال أيضا
عن جميع األصناف السكنية الجميلة التي تسحر
األعني وتشدها بقوة.
«الجار قبل الدار» حكمة تردد ،وتنري درب كل من
كانت له رغبة يف اقتناء بيت ...وإن كان الناس معادن..
وال تزر وازرة وزر أخرى ،ثم إن العلوم اإلنسانية ال
تخضع للحتمية.
َ
َ
بيت.
بيت
عن ابن األعرابي :الجار الذي يجاورك
والجار الن ِّ ِّفيحُ  :هو الغريب .والجارّ :
الشيك يف العقار.
والجا ُر ا ُملقاسمُ .والجا ُرَ :
املقاسمُ .والجار :الحليف.
والجار :النارص .والجار :الرشيك يف التجارة ،فوىض
كانت الرشكة أو عناناً.
وقال أبو حنيفة رحمة الله :جارا لشخص من لصق
داره بداره بحيث يستحق بها الشفعة لو كان مالكا
ألن الجار من املجاورة وهي املالصقة حقيقة فالجار
عند اإلطالق إنما يتناول الجار املالصق واملالزق .وقال
محمد وأبو يوسف رحمهما الله املالصق وغريه ممن
يسكن محلته ويجمعهم مسجد املحلة جار إذ يسمى
كل هؤالء جريان عرفا.
والجار الجُ نُب :أي البعيد الذي ال قرابة له ،كما أن
الجار ذا القربي هو الذي قرب جواره ،أو له مع الجوار
قرب اتصال بنسب أو دين .والصاحب بالجنب :أي
القريب وصاحبه يف السفر.
والجا ُر الجُ نُبُ  :بضمتني :وهو جارك من غري قومك.
عن عائشة ريض الله عنها أن رسول الله صىل الله
عليه وسلم قال« :ما زال جربيل يوصيني بالجار حتى
ظننت أنه سيو ّرثه» أخرجه الرتمذي يف السنن.
وجاء يف السنن أيضا عن عبد الله بن عمر قال :قال
رسول الله صىل الله عليه وسلم :خري األصحاب عند
الله خريهم لصاحبه ،وخري الجريان عند الله خريهم
لجاره» .وقال أبو عييس :هذا حديث حسن غريب.

«بني وعيل سري وخيل»؛ لذلك فمهما علت جودة
املبنى ،ومهما رقىمعماره ،فما يقال يف حقه هو:
سكنى زييييييينة ،و َل ِّ
كن ما تْ ُف ْك مَ ْن م ْ
ُوت .فعن
محمود بن غيالن عن وهب بن جرير ،عن شعبة،
عن قتادة ،عن مط ّرف ،عن أبيه ،أنَّه انتهى إىل النبي
صىل الله عليه وسلم وهو يقول( :الهاكم التكاثر)
قال «يقو ُل ابن آدم مايل مايل و ََه ْل َلك من مالك إِال َّ مَ ا
ت َفأ َ ْفنَيْت أ َ ْو ل ِب َ
تصدّقت فأَمضيت ،أو أ َ َك ْل َ
ست َفأَبْ َليْت».
قال أبو عيىس هذا حديث حسن صحيح .فقرب اآلخرة
أوىل باالهتمام وشد الوثاق من «قرب الدنيا»..
إن املسكن املريح أرضية لالستقرار النفيس،
واالطمئنان الروحي ،قال تعاىل :وإذا اطمأننتم فأقيموا
الصالة» .تطمنئ النفس ،وتستقيم العبادة؛ ﴿قد اَفلح
املؤمنون الذين هم يف صالتهم خاشعون﴾ سورة
املومنون ،اآلية  ،2-1وتتزكىالنفس﴿ ،قد اَفلح من
ز ّكاها﴾سورة الشمس ،اآلية  .9ثم إنه لهذا خلق الله
الخلق﴿ ،وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون﴾ سورة
الطور ،اآلية .56
قال الله تعاىل﴿ :إ َِّن ا َّل َ
ذين يُنَادُون َ َك مْ ْن َو َرا ِء
ا ْلحُ جُ َرات أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َل يَعْ قِ لُون﴾ سورة الحُ جُ رات ،اآلية
 .4و﴿الحجرات﴾ :جمع حجرة .وقرأ جمهور القراء:
«الحُ جُ رات» بضم الحاء والجيم ،وقرأ أبو جعفر
القاري وحده« :الحُ جَ رات» بضم الحاء وفتح الجيم.
جاء يف املوطأ عن عائشة ،زوج النبي صىل الله عليه
وسلم ،أنها قالت :كنت أنام بني يدي رسول الله صىل
الله عليه وسلم ورجالي يف قبلته .فإذا سجد غمزني،
فقبضت ِرجْ َلّ .فإذا قام بسطتهما .قالت :والبُيوت
يومئذ ليس فيها مصابيح.
يف حجرة عائشة كان النبي صىل الله عليه وسلم،
كما قالت عائشة« :يصيل أربعا ً فال تسأل عن حسنهن
ّ
وطولهن» .تريد والله أعلم ،أنه كان يفصل بينهما
بكالم ولكنها جمعتها يف اللفظ ألحد معنيني ،أحدهما:
أن صفتهما وطولهما وحسنهما من جنس واحد ،وأن
األربع األخر ليست من جنسها ،وإن كانت أخذت من
الحسن والطول حظها ،واملعنى الثاني :أنه يحتمل أنه
كان يصيل أربعا ً ثم يصيل أربعا ثم ينام ثم يصيل ثالثا.
وقد روى عن عبد الله بن عباس «أنه رقد عند رسول
الله صىل الله عليه وسلم فاستيقظ (يقصد رسول الله
صىل الله عليه وسلم) وتسوك وتوضأ وهو يقول﴿ :إن
يف خلق السماوات واالرض واختالف الليل والنهار آليات
ألويل األلباب﴾ فقرأ هؤالء اآليات حتى ختم السورة
ثم قام فصىل ركعتني ،فأطال فيها القيام والركوع
والسجود ثم انرصف ،فقام ثم فعل ذلك ثالث مرات
بست ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ،ويقرأ هؤالء
اآليات ثم أوتر بثالث ،فأذن املؤذن فخرج إىل الصالة.
الواضح أن العالقة بني الساكن والسكنى غري
العالقة ،فلكل سكنى ساكن ،ولكل مقام مقال .يقول
ابن رشد« :وذلك أن كل ما يحويه الزمان واملكان
فاسد . »..وقال أيضا« :فإذا كان ههنا موجود هو
أرشف املوجودات ،فواجب أن ينسب من املوجود
املحسوسإىل الجزء األرشف وهو السماوات ،قال تبارك
خلق الناس
وتعاىلَ « :ل َخ ْل ُق السماوات واألرض أكربُ ِمن ِ
الناس ال يعلمون».
ولكن أكثر
ِ
هناك ثلة تملك ماال وفكرا ،وثلة أخرى تملك فكرا وال
تملك ماال ،وثلة أخرى تملك ماال وال تملك فكرا؛ الحدود
بني الفئات االجتماعية غري واضحة؛ إذن فالرصاع
قائم بني من ومن؟ عذرا ،فالرصاع وهمي ،ساكن يف
الذات الواحدة ،تلك التي تقنعنا باليشء وبضده ،تقول:

صدور مؤلف “المغرب االقتصادي واالجتماعي ،مقاالت
 ”-19للعربي زياتي
كوفيد”-19
مستوحاة من جائحة كوفيد

صدر مؤخرا للكاتب العربي زياتي مؤلف جديد يحمل
عنوان «املغرب االقتصادي واالجتماعي ،مقاالت
مستوحاة من جائحة كوفيد  ، »-19يقدم من خالله
الكاتب تحليال للمكونات الرئيسية للمؤرش املندمج
للتنمية البرشية ،ولعدد من القضايا الراهنة املرتبطة
بالنمو والتنمية يف املغرب.
ويرصد املؤلف الجديد ،الصادر عن منشورات جمعية
«رباط الفتح للتنمية املستديمة» ،والذي يقع يف 201
صفحة من القطع املتوسط ،مختلف جوانب الوضعية
االقتصادية واالجتماعية باملغرب ،من خالل تجميع

مقاالت رأي ك تبت بني شتنرب  2020وماي  2021خالل
فرتة الحجر الصحي ،مقرتحا توصيات «ملموسة
وقابلة للتطبيق من شأنها املساهمة يف ترسيع وترية
التنمية البرشية لبلدنا».
وكتب السيد عبد الكريم بناني ،رئيس جمعية «رباط
الفتح للتنمية املستديمة» يف مقدمة هذا الكتاب ،أن
املؤلف «يصف الوضع االجتماعي واالقتصادي ملغرب
اليوم من خالل مقاالت رأي ،يعالج كل واحد منها
موضوعا يكتيس راهنية ،ويقدم مقرتحات ملموسة
وقابلة للتطبيق لترسيع وترية تحسني مكونات املؤرش

املندمج للتنمية البرشية».
وأبرز السيد بناني أن الكاتب يشري بذلك إىل «حلول
من شأنها املساهمة يف ترسيع ولوج بالدنا ملجموعة
البلدان الناشئة ،التي تشكل السبيل للحاق بركب
البلدان املتقدمة».
وأنجز السيد العربي زياتي ،األستاذ الجامعي
للوجستيك واقتصاد النقل ،خمسة عرش مؤلفا ،هي
ثمرة مسار مهني امتد ألزيد من نصف قرن كمؤطر
باملكتب الوطني للنقل سابقا.

الغاية تربر الوسيلة؛ فال الوسيلة موصلة ،وال الغاية
مجدية .خذوا األشياء بخواتمها ،والعاقبة للمتقني..
إن االنتحار االجتماعي ،كما أسموه ،هم أسموه
كذلك؛ لذة ألم ،ال ،بل ألم لذة ،ال ،بل اختلط األلم باللذة،
وغاب اللفظ .وقيل اختلط الحابل بالنابل.
ترى الواحديقبل عىل االنتحار االجتماعي بنفس
راضية ،وروح واعية ،ويعانق املوت ،فيظل ينتحر،
وينتحر وينتحر ..فمن عاش عيشة سوية يمت ميتة
سوية ،والعكس هو رش القدر..حينما كان ال يملك
شيئا ،كان يصارع من يملك ،وعندما أضحى مالكا
ممتلكا يصارع من ال يملك؛يقنعك باليشء وبضده،ويا
بعد بينه وبني املنطق.
ُ
الناطق ينطق نطقاً :تكلم .واملن ْ ِطق :الكالم..
نطق
ُ
ْ
وكالم كل يشء مَ ن ِطقهُ؛ قال ابن سيدة :وقد يستعمل
ا َملن ْ ِط ُق يف غري اإلنسان كقوله تعاىل :عُ ّلمنا مَ ن ْ ِطق
الطري.
ولقد قال األخرضي يف السلم املنورق:
ُ
ــــــــــــــق
َفا ْلمَ ـن ْ ِط
َوبَعْ ـ ُد
ن ْ
ِــسبَــتُـــــــ ُه
		
ان
ِل ْلجَ ــــــــــــن َ ِ
َكـالنَّـــــحْ
ــــــــان
ـــو ِل ِّل َس
ِ
ِ
َفيَعْ ِص ُم ْال َ ْف َكا َر ِم ْن َغ ِّي ا ْل َخ َ
		
طــا
يق َ
الفهْ ِم يَ ْك ِش ُ
ف الغِ َ
و ْ
طا
َعن دَقِ ِ
فعجبا ألمر من جبل من رصاع ،والفقري والغني
جبال معا من طني وماء؛قال الشاعر:
جبل الفقري أخوك من طني ومن ماء
ومن طني جبلت وماء
لكن اإلنسان عجول ،يؤوس ،ظلوم ،جهول؛
واإلنسان ال يعذر بجهله .لقدتلحف بأربع صفات كن
وباال عليه.
إن اإلنسان تتنازعه ثالث زوايا ،الروح والنفس
والعقل ،و»للقلوب أحوال عجيبة»« .أال إن يف الجسد
مضغة ،إذا صلحت صلح الجسد كله» ،هي القلب،
واإلنسان بأصغريه ،القلب واللسان ،والثاني يفيض إىل
األول ،إن لم نقل إن الثاني ثمرة األول.
إن خري مسكن هو الذي يسكنه ذاك الذي حاز
الثالثة :العقيدة ،العبادة واألخالق .والله يحب ان يرى
أثر نعمته عىل عبده ،والعقيدة ،والعبادة واألخالق من
أجل نعم الله عىل عباده.

 -1محمد مفتاح .فلسفة انتظام الكون ومكانة اإلنسان
فيها .نماذج من فكر الغرب اإلسالمي .األندلس :رؤى
للعالم .مجلة املناهل .يوليوز .2003ص.33-32
 -2الجرجاني .كتاب التعريفات .مكتبة لبنان1990 .م.
باب األلف.
-3محمد مفتاح .فلسفة انتظام الكون ومكانة اإلنسان
فيها .نماذج من فكر الغرب اإلسالمي .األندلس :رؤى
للعالم .مجلة املناهل .يوليوز  .2003ص .32
 -4محمد مفتاح .فلسفة انتظام الكون ومكانة اإلنسان
فيها .نماذج من فكر الغرب اإلسالمي .األندلس :رؤى
للعالم .مجلة املناهل .يوليوز  .2003ص.31-30
 -5ابن منظور .لسان العرب .املجلد الرابع .دار صادر.
بريوت .حرف الراء.
 -6كشاف اصطالحات الفنون ،باب الجيم.
 -7الكفوي ،الكليات ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية
1419هـ 1998/م .فصل الجيم  .ص.355 :
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انتخابات خادعة..
ال أعتقد أن انتخابات مرت باملغرب تتضمن هذا
القدر من التلبيس والخداع والتضليل .الذي عشناه يف
االنتخابات األخرية.
عىل أقل تقدير ،ففي انتخابات البرصي كانت
اللعبة مكشوفة ،كان الجميع يعرف أنها انتخابات
لتأبيد السائد ،ولذلك كانت ممارسات ممثيل الداخلية
تؤكد ما تقوله املعارضة من تزوير وحماية للفساد
االنتخابي وحياد سلبي للسلطة.
لم يكن ثمة أوهام من إمكانية التغيري من
داخل املؤسسات ،حتى املعارضة نفسها كانت تربر
مشاركتها يف االنتخابات ،ليس بالتغيري من داخل
املؤسسات ،بل فقط بتوظيف الحملة االنتخابية من
أجل التواصل مع املواطنني ،وكشف الفساد االنتخابي
باعتباره جزء من بنية فساد مكتملة.
اليوم ،عدنا تقريبا لنفس األساليب السابقة،،
فبعد ثالث دورات انتخابية عىل األقل عرفت
ارتفاعا طفيفا يف منسوب التسييس ،خصوصا مع
إقرار آليتي االنتخاب الالئحي والعتبة ،ما أفىض
إىل أن يتحول السلوك االنتخابي يف املدن خاصة إىل
االبتعاد قليال عن املحددات الزبونية والقرابية لصالح
اختيارات سياسية ،وهو ما عرب عنه التصويت لصالح
البيجيدي يف انتخابات  ،2011ثم التقاطب يف  2016بني
قطب يمثل جزء من اإلسالم السيايس ،وقطب يمثل
مناهضيه إما بسبب الخوف عىل مصالح سياسية
واقتصادية ،أو ألسباب محض إيديولوجية.
بعد كل هذا ،تم إرجاع االنتخابات عنوة إىل حظرية
الالتسيسس ،واعتبارها فقط آلية لجعل املؤسسات
املنتخبة متحكما فيها من طرف أعيان أقرب لإلقطاع،
ورجال أعمال ريعيني ،وأباطرة عقار ،وعرابي مافيات
االستيالء عىل اآلرايض والتهريب الدويل للمخدرات.

هذه الربوفايالت تعترب أن مصالحها مرتبطة
بشبكة فساد وريع أقوى تحميها السلطة ،فيما
املتنفذون يف صنع القرار االقتصادي والسيايس
يمتلكون ملفات وأوراق ضغط عىل الكتلة الكبرية من
املنتخبني ،مما يجعلها أداة طيعة يف تقرير القرارات
عىل املستوى الترشيعي ،وكذلك عىل املستويات
التدبريية املحلية.
ولألسف تم تمرير كل هذا وسط مقوالت كاذبة،
روجت لها نخبة افتقدت الجرأة ،أو بحثت عن
مصلحتها باملداهنة والتربير والتضليل.
ومن املقوالت الكاذبة ،القول إن سلوك الناخبني
كان عقابيا..
وهذه من أسخف الدفوعات ،إذ كيف يستقيم
تصويت عقابي يحمل حزبا لقيادة الحكومة ،وهو قد
شارك يف كل الحكومات من  1978حني أسسه وزير
أول كان صهرا للملك الراحل؟
شارك التجمع الوطني لألحرار يف كل الحكومات
منذ تأسيسه ،وبلغة األرقام فقد كان يف  18حكومة
تعاقبت ،كانوا يف حكومة أحمد عصمان ،وحكومتي
املعطي بوعبيد ،وأربع حكومات ترأسها كريم
العمراني ،وحكومة عز الدين العراقي ،وحكومتي
عبد اللطيف الفاليل ،وحكومتي اليوسفي ،وحكومتي
جطو ،وحكومة عباس الفايس ،وحكومتي بنكريان
( باستثناء سنة ونصف من بدايتها ،ثم عوضوا
االستقالل املنسحب) ،فحكومة العثماني.
ويضاف إىل هذا أن الحزب هو الذي كان يمتلك
مفاتيح الحكومة خالل العرش سنوات األخرية ،فقد
سيطر عىل وزارات املالية ،واالقتصاد ،والفالحة
والصيد البحري ،والسياحة ،مع مرور من وزارات
الطاقة واملعادن والخارجية والعدل وإصالح اإلدارة.
فعن أي تصويت عقابي يتحدث القوم؟
أما األكذوبة الثانية ،فهي أن الناس صوتت ضد
اإلسالم السيايس.

ميدان التحرير أم ميدان «فولتير»؟

هل حكم اإلسالم السيايس حقا يف املغرب؟ وماذا
نعني باإلسالم السيايس؟
إذا كنا نقصد باإلسالم السيايس ،التنظيمات
الحزبية التي تعلن أن مرجعيتها دينية ،فسيكون من
البالدة االدعاء أنها حكمت ،وإذا كان من عقاب لها،
فسيكون بسبب أنها لم تطبق مرشوعها ،وليس ألنها
طبقته.
فخالل عرش سنوات ،لم تتغري أي من اختيارات
الدولة القيمية والثقافية واملجتمعية ،لم يفرض
حجاب ،وال أغلقت حانات ،وال منعت مهرجانات فنية،
وال تغريت املناهج الدراسية يف اتجاه األسلمة ،بل يمكن
القول إن البيجيدي مرر ما هو نقيض مرجعيته ،من
مثل القانون اإلطار للرتبية والتكوين ،ومن مثل توقيع
اتفاقية التطبيع مع إرسائيل ،ومن مثل االستسالم
أمام مرشوع قانون تقنني زراعة القنب الهندي (
صحيح أن نوابه اعرتضوا ،ولكن رئيس الحكومة كان
يمتلك حق التحفظ عليه يف املجلس الحكومي ،وعدم
بعثه للربملان من أجل املصادقة عليه)
لقد حدثت بالفعل بعض املضايقات املرتبطة
بتأويل محافظ للدين ،من مثل منع كتاب «أسطورة
البخاري» لرشيد أيالل من العرض يف بعض املكتبات،
أو منع لوحة تشكيلية للفنانة خديجة طنانة من
العرض يف معرض بتطوان بسبب ما قيل عن تضمنها
إليحاءات جنسية !!!
لكن املثري أن هذين املنعني كان األول منهما
بتعليمات من وزارة الداخلية ،والثاني كان بتعليمات
صادرة عن مندوبية وزارة الثقافة ،ووزير الثقافة
آنذاك من االتحاد الدستوري الذي يتم تقديمه أنه حزب
ليبريايل.
وهذا يقودنا إىل مفهوم آخر لإلسالم السيايس،
ذاك الذي يعني تقديم املرشوعية الدينية عىل باقي
الرشعيات التاريخية أو االنتخابية ،وأولوية املرجعية
الدينية عىل املرجعيات الكونية لحقوق اإلنسان،

فولتير عراب كل الثورات
يبقى اسم
فولتير بالنسبة
لسكان الجنوب
المرادف للحرية
 ،اإلسم الغائب
من القاموس
السياسي العربي
،و بالنسبة
للسلطات هو
االسم اآلخر
النحراف الغرب و
ضالله

تعريب:

واحتكار املشرتك الديني تأويال ومؤسسات ،وأعتقد أنه
بهذا الفهم ،فاإلسالم السيايس هو مكون قوي يف بنية
الدولة املغربية ما بعد االستعمارية ،وتمت مأسسته يف
مؤسسة إمارة املؤمنني ،وروافدها من املجلس العلمي
األعىل وما ينبثق عنه ،ووزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،والرابطة املحمدية لعلماء املغرب.
إن كل هذه املؤسسات تخوض يف الشؤون السياسية
واللغوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية بشكل
يرتاوح بني الهيمنة أو املشاركة أو التربير أو الرفض
حسب مقتضيات السياق واملوضوع .
هل انتقل املجتمع املغربي من مجتمع محافظ
حسب أصحاب هذا التحليل إىل مجتمع ليبريايل متحرر
بني عشية وضحاها؟
لم يصوت من صوت للبيجيدي قبال ألنه حزب ديني
(إال من يقتسم معه املرجعية) ،والذين لم يجددوا له
التصويت لم يفعلوا ذلك ألنهم اكتشفوا رشور اإلسالم
السيايس.
يكفي أن تفصح وزارة الداخلية عن طبيعة
الرشيحة املجتمعية التي ذهبت ملكاتب التصويت:
نسبة املصوتني يف العالم القروي قياسا للمصوتني يف
العالم الحرضي ،ونسبة النساء قياسا للرجال ،ونسب
الفئات العمرية ،ونسبة املستوى الدرايس ،ونسبة
التمثيل الطبقي االجتماعي.
إذا كانت بحوزتنا هذه املعطيات ،وأضفنا لها متغري
جمع االنتخابات الجماعية والربملانية يف يوم واحد،
والتي أدت إىل تهريب التصويت ملرشحي االنتخابات
الجماعية املحكومة بالعالقات القرابية والقبيلية
والعائلية والزبونية نحو مرشحي االنتخابات الربملانية
يف شقيها املحيل والجهوي ،هذا دون أن نحتسب
عمليات التزوير ومختلف أشكال إفساد العملية
االنتخابية سواء عرب التواطؤ أو الحياد السلبي.
إذا توفرت لنا كل هذه املعطيات ،فسنفهم الطبيعة
التضليلية لهذه االنتخابات.

دوما تدفع أفكار فولتري إىل التفكري ،و تلهب العقول
« أنا أكتبُ من أجل الفِ عل « كما يقول ،مما يجعل كتبه
بمثابة قنابل حقيقية.
لنقلها ببساطة  :العالم العربي محارص ،وأعني
بذلك  ،الجانب الغيبي  ،فمنذ الفرتة التي دخلت فيها
جنوبي املتوسط إىل اإلسالم ،وأصبحت مسلِمة
شعوب
ّ
باإليمان  ،و عربية بالتقليد ،بالنسبة لهم جاء اإلسالم
لينهي فرتات طويلة من الشك و عدم اليقني  ،و بالفعل
فقد نجحت الديانة الجديدة يف مهمتها تلك  .بعدها
أُترع املسلم  ،ولم يعدم التزاما بواجباته الدينية كما
تقتضيها الطريقة الفضىل التي رسمتها الرشيعة.
بعد ذلك سار كل يشء عىل ما يرام ،طيلة هذه الفرتة
الطويلة التي قاربت األربعة عرش قرنا.
ثم شكل االستعمار حدثا بارزا ،زعزع حياة املسلمني،
وهم يمتثلون ألمر السماء ،وبني اإلكراه و القهر ،
عاش املسلمون يف الخطيئة ،داخل امرباطورية القانون
املدني .املنتوج املزيف واملوهوم ملجتمع الحداثة.و بني
اإلسالم كديانة وكنمط حياة  ،أصبح هذا األخري رمزا
لالجرتار وفلسفة للمقاومة وبرنامجا سياسيا مخيفا.
قليلون ـ يف الحقيقة ـ أولئك الذين يتماهون مع
ثقافة املستعمر القديم ،ويعيشون يف ظله ويلبون حاجياتهم و يرضونها ،ومن
بينهم من يتبني هذه الثقافة الجديدة بمتعة زائدة  ،إما ألنهم رفضوا تقافتهم أو
تم رفضهم من طرف هذه الثقافة  ،و آخرون استغلوا ثقافة املستعمر القديمة و
اتخذوها مرقاة للتسلق االجتماعي  ،كوسيلة ما تزال تؤتي أكلها إىل يومنا هذا ،
بالنظر إىل النتائج التي نعرفها.
بعد االستقالل  ،حاولت الدول أن تستأصل كل أثر للمستعمر الخارج حديثا  ،تبدو
العملية صعبة ،فاألفكار ليست كرات البنغ بونغ ،إذ ال يكفي إبعاد املثقفني  ،وحرق
الكتب  ،وهدم املباني املوروثة  ،وإصالح املقررات املدرسية  ،و «مَ طرقة» الحشود
الغاضبة  ،كل ذلك ممكن ولكنه ال يضمن النتيجة  ،فعندما نسد طريقا  ،ال يعدم
الناس أن يوجدوا طرقا أخرى من بني يدي الجمركي و من خلفه .قد يبدو األمر غريبا

و لكن هكذا !
كل السبل تؤدي إىل فولتري و إىل الثورة  ،مما يجعله األكثر رهبة لدى الطغاة،
فحياة الرجل كانت هكذا ،تنقال دائما داخل أوروبا  ،من قلعة إىل سجن ومن قرص
إىل خبيئة  ،و تنقله هذا هو ما أكسبه تلك العبقرية املتمردة الجوالة .
كل أفكار فولتري ،ومنذ زمن بعيد ،حول اإلنسية و الديمقراطية و الظلم و عدم
التسامح و الدين والخرافات و التطرف ،هذا األخري الذي يقول عنه إنه «يُقىض
عليه كما يقىض عىل مرض الزهري» ،و عن حرية التعبري ،كل أفكاره تلك خرجت
من بني كتبه وذاعت و انترشت  ،يف كل األرجاء  ،تدفع إىل التفكري وتلهب العقول.
« أنا أكتبُ من أجل الفعل» كما يقول  ،وكتبه بمثابة قنابل حقيقية .ونستطيع
أن نقول إن فولتري هو عراب كل الثورات  « .إن فولتري و روسو هما السبب ...
« يصدح «غافروش»  ،أصغر ثوري يف التاريخ و هو يجري تحت نريان املدفعية
الحارقة للطغاة .
الدليل قائم هنا  ،فأفكار فولتري تتجاوز منجزات الفنانني يف الجنوب  ،بالرغم
من كونها مجرد ذكرى بعيدة  ،يف بلدانهم  ،ومن دون شك فقد ألهمت أفكار فولتري
شباب « الربيع العربي» و حمست رواد األنرتنت هناك.
محزن أن يتوقف التاريخ  ،وتخبو الثورة ،ستخمد الثورة لزمن بعيد من غري
شك  ،ولكن ستظل جذوتها تحت الرماد  ،ستعود الرياح لتلهب النار وستمأل
األنوار مشارق األرض و مغاربها .ولنحلم و لو لربهة :ماذا لو كان هذا الفولتري
قبايليا عىل سبيل املثال  ،يا للسعادة !
و يف انتظار ذلك الحلم  ،يبقى اسم فولتري بالنسبة لسكان الجنوب املرادف
للحرية  ،اإلسم الغائب من القاموس السيايس العربي ،و بالنسبة للسلطات هو االسم
اآلخر النحراف الغرب و ضالله .
النص األصيل لبوعالم صنصال
»Place Tahrir ou place Voltaire
«Le père de tous les pringtemps
مجلة le nouvel observateur
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زمنا تساءل أنطونيو غراميش كالتايل :
«هل يشكل املثقفون طبقة اجتماعية
مستقلة قائمة بذاتها.أم أن لكل طبقة اجتماعية
فئة متخصصة من املثقفني ؟».
اإلجابة عنده تتلخص عنارصها يف أن املثقفني
ال يكونون «طبقة» يف حد ذاتهم ،بل فئات
مرتبطة حسب درجات مختلفة بإحدى الطبقات
األساسية .ويقصد «الربجوازية» و«الربوليتاريا»
التي استطاعت تاريخيا االستيالء عىل السلطة
وقيادة الطبقات األخرى يف مجتمعات معينة.
والذي يهمنا من هذا التذكري هو أن املثقفني،
وكما نرى يمكن تصنيفهم رغم االختالفات التي
قد تبدو بينهم إىل شكلني او نوعني هامني من
املثقفني« :املثقف التقليدي» املرتبط بطبقة أو
طبقات سائرة يف طريق الزوال أو زالت ولم تعد
إال أثرا يف بعض املجتمعات ،أي طبقات تنتمي
إىل كثلة تاريخية سابقة .و»املثقف العضوي «
الذي يرتبط عضويا بكثلة تاريخية جديدة .أي
بطبقة متقدمة ...ولذا كل طبقة اجتماعية
تولد أصال عىل أرضية وظيفة أساسية يف عالم
اإلنتاج االقتصادي تخلق عضويا -ويف الوقت
الذي تولد فيه-رشيحة من املثقفني يرتبطون
بها ويزودونها بتجانسهاو بوعيها لوظيفتها
الخاصة،ليس فقط يف الجانب االقتصادي بل
أيضا وهذا هو األهم يف امليدان االجتماعي
والسيايس .إن مهندس الصناعة مثال ارتبط
بوجود صاحب املعمل الرأسمايل وعالم االقتصاد
بعالم املال واملقاوالت واالقتصاد ...والعالم
السيايس باالنظمة السياسيةوبالقوانني
والتنظيمات والترشيعات...الخ .إال أن األمر ليس
ميكانيكيا كما قد يفهم من الربط الذي يتكلم
عنه غراميش بني املثقف وطبقته التي يخدمها.
فثمة عالقات ومتغريات .إذ يمكن ملثقفني أن
يتمردوا عىل واقعهم الخاص ويحدثوا «ثورة «
أو انقطاعا» أو «استقاللية» بمعنى من املعاني
 .لكن غراميش ال يقبل هذه االستقاللية بشكل
مطلق  ،فهو ال يستثني بما يف ذلك الفالسفة
وعلماء الدين وغريهم من التخصصات ....الذين
ال تبدو عالقتهم بأحد أطراف الرصاع االجتماعي
واضحة ،ولكن يعتربهم أيضا يخدمون مصالح
وتطلعات طبقة اجتماعية اقتصادية وسياسية
معينة.
بالطبع نتساءل اآلن وقد استحرضنا هذا
املوقف األكثر شيوعا يف الثقافة اليسارية.لنتأمل
ما يجري اآلن يف زمننا الثقايف املغربي ،ولندع
املثقفني الذين تعرفنا عليهم كثريا من خالل
انتاجاتهم املختلفة ويسهل فهم العالقة التي
تربطهم بكثل تاريخية واجتماعية معينة ،فقد
نجد فيهم من هو أكثر تقليدانية ترتبط تمثالته
للعالم وللمجتمع واإلنسان بمرجعيات سلفية
محافظة ،وهو يعرب عن كثلة اجتماعية مازالت
قائمة .كمانجد أيضا من هو أكثرعرصنة و
تحررا وحداثة يتقاسم مع الكثريين من أفراد
مجتمعه تطلعات وآمال مازالت تقف يف وجهها
عوائق مختلفة منها ماهو ذاتي وموضوعي .
لكن يف إطار هذا املشهد نريد أن نتأمل «فئة»
جديدة من» املثقفني الفيسبوكيني « وال أقصد
هنا «املهووسون بالذات» أو بناة العالقات
الخاصة» أو املراقبني لآلخرين ،ولكن يهمنا
«فئة الناشطني ثقافيا» التي برزت عىل السطح
بحكم تطور وتجدد الوسائط االجتماعية
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«املثقف الفايسبوكي»

الجديدة ،وطرحت معها أيضا مسألة «املثقف»
ودوره من جديد للتساؤل والبحث ،مما يسمح
لنا بطرح السؤال التايل  :أي هوية لهذا «الناشط
ثقافيا» ؟كيف نصنف ما يقوم به هذا» املثقف
الفيسبوكي» إذا جاز لنا استعمال هذا الوصف
،والذي برز بكيفية الفتة ،و يتخد يف كل كتاباته
عرب االنرتنيت موقفا رافضا نقديا ،بل وأحيانا
راديكاليا مسرتسال يعلن عنه بكل جرأة أمام
املأل .؟ ألي كثلة اجتماعية ينتمي ؟ الحظنا أنه
يتخذ موقفه ويعرب عنه بمفرده يف بداية األمر،

إن» املثقف الفيسبوكي»
حيضر يف كل شيء،
ويقتحم كل اجملاالت
دون استئذان .أما كثلته
التارخيية اليت ينتمي اليها
مل تعد قارة أو هامة بالنسبة
اليه..وحتى اذا وجدت فهي
متعددة ومنفتحة تبعا
لتطور السياقات واألحداث ؛
وهكذا فإن االلتزام هنا هو
التزام يتثمل يف معانقته
لكل اهلموم االجتماعية
اليت يعرب عنها أفراد
جمتمعه..
ليرشك آخرين معه يف موقفه «كمعجبني أو
متعاطفني معه» ،فيتقاسمون معه ذلك املوقف
 ،ويشكلون مع الوقت عنارص يف «كثلة ثقافية»
واحدة تذوب فيها االنتماءات االجتماعية
والعرقيةو األصول الطبقية االجتماعية ...فال
عجب إذن وهو يعيش هذه الحرية عىل مستوى
الفضاء الذي يشتغل فيه؛ أن يكون النقد هو
رأسماله األساس،إن الحرية هنا هي أقرب اىل
مفهوم «سارتر» (وأيضا « د عزيز الحبابي»)
للمثقف وحريته والتزامه ...فسارتر أكد عىل
رضورة استقالل املثقف وحريته ،ال أن يكون
يف خدمة أية كثلة اجتماعيةأو مؤسسةأو هيئة
مهما كربت أو عظمت..وشدد عىل أن يحتفظ هذا
املثقف عىل استقالليته و عىل االلتزام إزاء قضايا
مجتمعه األساسية وأن يمارس دوره النقدي .
كما يتعني عليه العمل واالندماج و االنخراط
يف صفوف الجماهري و الدفاع عن قيمها التي
تنشدها.إن هذه الحرية الوجودية تلتقي مع
«الحرية» التي نلحظها مؤخرا عند «املثقف
الفيسبوكي» ومردها إىل خيبة أمله التي يشعر
بها إزاء السياسة يف الواقع ،واىل الرتدي الذي
طال كثريا من مظاهر الحياة االجتماعية،و هو
يف مواقفه ال يخضع إليديولوجية معينة ثابتة
قارة .كما هو الشأن يف املمارسات التي اعتدناها
عنداملثقف السيايس االيديولوجي امللتزم .إن

هذا»املثقف» الذي أطل علينا بفضل الثورة
الرقمية هو «مثقف» يشتغل عىل النقد املستمر
،و يحس دائما أن نقده غالبا لم يعد مجديا أمام
خطابات قائمة «تتطبع» ولغة « تتخشب» ،
وتحليالت «تكلست» وأمام واقع مرير وعنيد ال
يأبه به .ومن هنا فهو يعلن رفضه لكل ما هو
نمطي و اجرتاري وتقليدي ..لكن ما يثري االنتباه
هو أنه ال يهمل دوراملثقف العضوي امللتزم
سياسيا باملعنى الغراميش ،بل عىل العكس
يتفاعل ويتقاطع أحيانا معه إيجابا أوسلبا ،
بل و يفتح أمام هذا األخريبشغبه ونقده دروبا
وإمكانيات جديدة ومغايرة وطريقا ال مبارشة
للعمل معه ،لكي تفعل الثقافة دورها الحقيقي
بشكل مؤثر ورسيع يف السياسة ويف املجتمع.
يمارس «املثقف الفيسبوكي» شغبه وحريته
يف كل يشء وعىل كل يشء .وهو يف هذا ال يكتفي
بكتابة جمل تأييد أو اعرتاض ،أو عبارات
قصرية لالستهجان أو االستحسان ،بل يكتب
شعرا  ،نثرا ،قصة ،رواية ،مقالة تحليلية نقدية
بكل اللغات.إنه يمنح «املرشوعية واملصداقية»
لعمله بكيفية تختلف عن الطريقة املعتادة
ألي عمل أو إنتاج ثقايف أو فني آخر .أي أننا
أمام «سلطة ثقافيةونقدية جديدة» تتأسس
وتنترش تدريجيا،وتنافس اآلليات التقليدية
الثقافية الرسمية يف الواقع .لكن ال ينبغي أن
نعترب أن هذا املثقف الجديد «مجهوال» أو»فاقدا
لهويته» أو «عديم املواطنة» أو «مواطن أدنى»
أو خارج السياق كما يروج لذلك البعض...
املثقف الفيسبوكي مواطن كذلك أكثر التصاقا
بهموم واقع الناس التي ترتبط بحيه أو مدينته
أو بقضايا بنيوية تهم مجتمعه ككل .يحيا
واقعه بكل تفاصيله املادية واملعنوية ويلزم
اإلنصات إليه .يكتب وينتقد ويعلق ويشاغب
ويشاكس...و يشتغل عىل الصور التي يخلقها
و يشكلها ويحذفها وينتجها ...ليعارض بها ما
يراه وما يسمعه وما يعيشه .إنه يرسل صوته
مبارشة إىل كل الجهات ،ويتواصل مع القريب
والبعيد ،ويطمح اىل تحقيق رشوط اجتماعية
واقتصادية وسياسية وثقافية أخرى جديدة
تتحقق فيها قيم إنسانية نبيلة .إن قدراته
عىل التحرير ال تتوقف عىل التزامه السيايس أو
املحتوى املذهبي لعمله .فكل يشء لديه يخضع
للنقد بما فيها اللغة؛ هي األخرى يراوغها
وينتقدها وتصري موضوعا للمساءلة،بل
يرفضها كما هي متداولة ،و يعتربها معقال
للتقليد واالجرتار والتطبيع مع الواقع .إن كتابته
اإللكرتونية الرقمية غري الكتابة التقليدية
املبثوتة عىل الورق.وغري اللغة كما هي وعىل
صفحات الكتاب ،والتي تمر عرب مراحل زمنية
وآليات تطول وتفقد جدواها وجدوتها ...أليست
اللغة كأداة للكتابة ذاتها سياسة ؟ألم تشكل
عائقا أمام التغيري؟ أو ليست سلطة بمعنى
من املعاني يف يد البعض أو يف يد مؤسسة دون
أخرى ؟
إن التقنية التي اعتربها «الفيلسوف األملاني
هيدجر» جوهر الحداثة وأحد مميزات الفكر
واملجتمع الحداثي إىل جانب الفن وحرية
اإلنسان والتاريخ والعلم ،تمنح لهذا «املثقف
الفيسبوكي الراهني» عضوية خاصة يف عاملنا
املعارص وراهنية أقوى مما سبق ،وتمنحه
ايضا إمكانية ال محدودة للسخرية والتهكم

والنقد والتموقع يف مجتمعه و يف كل مجال..
لم تعد الكتابة وكل األشكال اإلبداعية تمر عرب
وسائط تغربلها وتوافق عىل نرشها ،أو حواجز
تحول دون شهرة كاتب ما...أو فضاءات خاصة
كانت حكرا عىل «مثقفني معينني» أو «باحثني
متميزين» مرتبطني بهيئات أو مؤسسات أوما
شابه ذلك .إننا نسمع اآلن بفوز روائيني او
شعراء،بل وفنانني ...الكرتونيني بجوائز عىل
سبيل املثال ولدوا يف الفضاء الفيسبوكي أو
انتقلوا من الواقع إىل اإللكرتوني ،وأنتجوا عىل
صفحاته بشكل مغاير .ولعل حياة هذا املثقف
مهما كان انحداره الطبقي من الهامش أو من
املركز ،من األدنى أو من األعىل ،و التي انبعثت
من الرماد ومن الفضاء الرقمي ،و بعث فيها
بنفسه نارا موقدة ؛ هي حياة يجددها ويغنيها
بالتفاعل النقدي الدائم واملتبادل مع اآلخرين
دون رقابة أو تحفظ .إن» املثقف الفيسبوكي»
يحرض يف كل يشء ،ويقتحم كل املجاالت دون
استئذان .أما كثلته التاريخية التي ينتمي اليها
لم تعد قارة أو هامة بالنسبة اليه..وحتى اذا
وجدت فهي متعددة ومنفتحة تبعا لتطور
السياقات واألحداث ؛ وهكذا فإن االلتزام هنا
هو التزام يثمتل يف معانقته لكل الهموم
االجتماعية التي يعرب عنها أفراد مجتمعه ..ثم
أنه من جهة أخرى ال تتوقف مالحقته لكل ما
يجري يف مجتمعه و يف مجتمعات اخرى بعيدة
عنه ،فال حدود لشغبه ونقده جغرافيا ،و هو
نفسه ومن معه يخضعون أيضا للنقد والنقد
املستمر...

إن التقنية اليت اعتربها
«الفيلسوف األملاني هيدجر»
جوهر احلداثة وأحد مميزات
الفكر واجملتمع احلداثي إىل
جانب الفن وحرية اإلنسان
والتاريخ والعلم ،متنح هلذا
«املثقف الفيسبوكي
الراهين» عضوية خاصة
يف عاملنا املعاصر وراهنية
أقوى مما سبق ،ومتنحه
ايضا إمكانية ال حمدودة
للسخرية والتهكم والنقد
والتموقع يف جمتمعه و يف
كل جمال..

مقال رأي
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انتخابات 8شتنرب :من أجل سياسة جديدة؟
راودتني عدة عناوين بعد ظهور النتائج
األوىل لحصيلة االنتخابات الترشيعية يوم
األربعاء  8أيلول (سبتمرب)  2021يف املغرب.
وكان كل عنوان سيقودني إىل استخالص
دروس وعرب تختلف باختالف العنوان املختار.
جاءتني جميعا عىل صيغة أسئلة ،مثل :هل
هي نهاية الشعبوية يف السياسة املغربية؟
وكان هذا السؤال سيجرني إىل الحديث عن
املايض .هل انتهت القدرة عىل الكالم ،وجاءت
إرادة الفعل؟ ويف هذا توقع ملا يمكن أن
يكون عليه األمر بعد الوعود املتوجة يف هذه
النتخابات .لكني اخرتت عنوان :من أجل
سياسة جديدة .وأردت بذلك تسجيل أن أهم
ما استخلصته من هذه االنتخابات ،وما يمكن
طرحه من أجل املستقبل ،هو أن املمارسة
السياسية التقليدية لم يبق لها أي مربر ،وأن
تجديد العالقات بني الدولة ،واألحزاب والشعب
ينبغي أن تبنى عىل مواجهة التحديات القديمة
والجديدة.
أعترب حدث هذه االنتخابات تسجيال لتاريخ
ال يختلف عن حدث كلمة الشعب يف  20شباط
(فرباير) ،واستجابة امللك يف تاريخ  9مارس
 ،2011حيث بدا يل أن الغائب األكرب يف تلك
الكلمة ،واالستجابة هو األحزاب التي كان من
املتوقع لعب دور الوسيط بني الدولة والشعب.
حملت حصيلة كلمة الشعب دستورا جديدا
بكل ما يف الكلمة من معنى .لكن من يمكنه
تنزيل هذا الدستور ،ويعطيه دالالته البعيدة؟
وضع الشعب املغربي ثقته يف «العدالة
والتنمية» باعتباره حزبا مختلفا عن مختلف
األحزاب التقليدية والوطنية التي تداولت
السلطة منذ االستقالل .وكانت الشعارات التي
رفعها هذا الحزب تُذ ِّكر بالشعارات الكبرية
التي ظل يرفعها اليسار ،وأهلته للوصول إىل
السلطة مع عبد الرحمن اليوسفي .فتشبث
الشعب بقشة محاربة الفساد وممارسة
سياسية جديدة.
عندما صعد نجم «العدالة والتنمية» كتبت
مرارا يف الدفاع عن التجربة املغربية ،وتحدثت
عن االستثناء املغربي ،وأنا أشاهد بمرارة ما
وقع يف بعض األقطار العربية بعد أحداث
الربيع العربي ،والتي ما تزال تداعياتها سائدة
إىل اآلن ،وقد مر عقد من الزمان عىل ذلك.
كنت أرى التعليقات النارية عىل الحكومة
«امللتحية» ،كما كانوا يسمونها .واعتربني
بعض األصدقاء مدافعا عن «العدالة والتنمية»،
وال سيما وأن جريدتهم كانت أحيانا تعيد
نرش بعض املقاالت التي كنت أنرشها يف
جريدة الصباح .كنت أطالب باملقابل أن تكون
الحكومة موحدة ،واملعارضة منسجمة .كان
هذا الرهان الذي كنت أطرحه دفاعا عن
مسالك دخلها املغرب ،وجنبتنا مهالك عاشتها
دول شقيقة .وهو املوقف نفسه الذي عربت
عنه يف نقاشات مع زمالء يف تونس مع هيمنة
اإلسالميني .كنت أقول :اعطوهم الفرصة
وستظهر الحقيقة .ال تشعروهم باملظلومية
فهم يبحثون عما يغطون به سوءاتهم .عندما
سمعت أول مرة محمد مريس الرئيس وهو
يخطب توقعت فراغ جعبته ،وأنه ال يريد
إال أن يقلد جمال عبد النارص يف خطبه .ما
أسهل ممارسة السياسة بالكالم ،والخطاب
كيفما كان نوعه .الشعب يريد الخبز ،يريد

سعيد يقطني
الكرامة ،يريد اإلحساس باألمن والطمأنينة
عىل مستقبل أبنائه.
لم تحقق «العدالة والتنمية» أيا من
انتظارات الشعب املغربي وتوقعاته ،وكان
الفشل ذريعا عىل املستويات كافة .فمن
ارتفاع املديونية إىل اتخاذ قرارات غري صائبة
يف التعليم والصحة والسكن وغريها ،إىل
بروز عالمات البحث عن املصلحة الخاصة،
وممارسة الخطابات السجالية العقيمة ،كل
ذلك وغريه أبان للجميع الذين صوتوا عليه
خالل دورتني أنه ال يختلف عن بقية األحزاب
التي أجمع عليها يف لحظة ،ثم نفض يده منها
يف النهاية.
سقطة «العدالة والتنمية» نتيجة حتمية
للغرور السيايس الذي اعرتف به «االتحاد
االشرتاكي» يف  .2007كيف يمكن لحزب
تاريخي يف الوطنية والديمقراطية ،قدم
شهداء ،وتضحيات جسيمة ،وكان الشارع
املغربي برمته يتعاطف معه أن ينتهي تلك
النهاية؟ إنها الصورة نفسها التي وقعت مع
«العدالة والتنمية» .كيف يمكن لحزب رآه
الشعب بديال عن األحزاب التاريخية أن يفقد
كل الرصيد الذي أمده به الشعب دفعة واحدة،
ويجعله وكأنه حزب يف بداية ظهوره؟

مل حتقق «العدالة
والتنمية» أيا
من انتظارات
الشعب املغربي
وتوقعاته ،وكان
الفشل ذريعا على
املستويات كافة.
تتعدد التفسريات والتأويالت حول ما وقع
لـ«االتحاد االشرتاكي» ،سابقا ،و«العدالة
والتنمية» الحقا .لكني أطمنئ إىل تفسري أراه
مالئما :إن أي حزب ،أو طائفة ،أو عصبية،
عندما تتوفر لدى أي منهم جماهريية تتكون
يف متخيله السيايس ،وهو يعمل من أجل
الوصول إىل السلطة ،صورة الحاكم الذي يريد
أن يتقاسمها معه ،أو يحل محله .وأخترص
صورة ذلك املتخيل يف «الرفاهية» التي توفرها
السلطة ،ال يف الصعوبات التي تواجهه يف

تدبري الشأن العام بالصورة التي تحقق
الرفاه للشعب أو للوطن .وأرضب لذلك مثال
املوحدين الذي جاؤوا بعد املرابطني .شكلوا
جميعا إمرباطورية ،ولم يكن املوحدون سوى
صورة عن املرابطني ،فانهارت اإلمرباطورية
يف مدة وجيزة بسبب الرصاع عىل السلطة
داخلها.
إن البحث عن الرفاهية الخاصة لدى كل
من يصل إىل السلطة من األحزاب ،ونسيان
الوضعية التي كان عليها ،وعدم القدرة عىل
التمييز بني الحلم والواقع ،واالرتياح إىل وهم
أن السلطة التي وصل إليه يستحقها دون
غريه ،وهو خالد فيها ،ال يمكن لكل ذلك
إال أن يولد اإلحساس بالعظمة والتضخم
فتبدأ الرصاعات الداخلية واالنقسامات
والتحالفات ،مما يؤدي إىل بداية التفكك التي
تؤدي إىل النهاية املحتومة.
قد يقول قائل إن الدولة العميقة مسؤولة
عن مصائر مثل هذه األحزاب ،وهي التي
تعطيها الفرصة للوصول إىل السلطة ثم تقوم
بسحبها منها يف زمن آخر .إن هذه الدولة
موجودة قبل ظهور هذه األحزاب ،وعليها أن
تحافظ عىل التوازن االجتماعي ،وهي بذلك
تمارس الرصاع ،تماما كما تمارسه األحزاب.
لقد قال عبد الرحيم بو عبيد معارضا قرارات
نريوبي التي قبلها الحسن الثاني حول
الصحراء املغربية :السجن أحب إيل من أال أقول
رأيي يف قضية مصريية .ودخل السجن سنة
نافذة مع ثالثة من أعضاء املكتب السيايس
لحزبه .ملاذا ال يستقيل رئيس الحكومة
حني يرى أن صالحياته محدودة ،وأن الدولة
العميقة تحول بينه وبني ترصيف برنامجه؟
إنه التلذذ بـ«رفاهية» السلطة ،وطلب املزيد
من االمتيازات املادية والتقاعدات املريحة.
مرض السلطة لدى األحزاب هو الذي أدى
إىل فقدان الثقة فيها .وهو الذي يؤكد العزوف
عن االنتماء السيايس .حني نرى أداء «العدالة
والتنمية» خالل عقد من الزمن ،ونتساءل
ماذا حقق للشعب الذي صوت عليه؟ ال نجد
جوابا أحسن من العقاب االنتخابي .لكننا يف
املقابل حني نرى التطورات التي عرفها املغرب
عىل مستوى البنيات التحتية خالل العقد
نفسه ،وعىل مستوى ما وقع يف مواجهة
الجائحة ،وما حققته الدبلوماسية املغربية
من إنجازات ظلت قذى يف أعني أعداء الشعب
املغربي وقضيته الوطنية التي أدى الكثري من
التضحيات يف سبيلها ،ونتساءل عن التنمية
املستدامة ،والنموذج التنموي الجديد ،وقس
عىل ذلك من كان وراءها؟ وما موقع األحزاب
يف كل هذه املنجزات؟
إن األحزاب التي ال تملك قاعدة شعبية
تستند إليها ،وال تصور لديها عن الدولة ،وعن
رضورات تطوير املجتمع ،وتكتفي بالشعارات
الرنانة ،ال يمكنها إال أن تعلن فشل الخطاب
السيايس الذي تنتجه ،وبذلك تتسع الهوة بني
الشعب والحزب ،وبني الحزب والدولة.
نتائج االنتخابات الجديدة ،بداية تحول
نريده أن يكون يف مستوى تطلعات الشعب،
وهو يواجه ،داخليا ،مشاكل اجتماعية
مرتاكمة ،وخارجيا أعداء حقيقيني.

نرش عىل موقع «القدس العربي»

إن البحث عن
الرفاهية اخلاصة لدى
كل من يصل إىل
السلطة من األحزاب،
ونسيان الوضعية اليت
كان عليها ،وعدم
القدرة على التمييز
بني احللم والواقع،
واالرتياح إىل وهم أن
السلطة اليت وصل
إليه يستحقها دون
غريه ،وهو خالد فيها،
ال ميكن لكل ذلك
إال أن يولد اإلحساس
بالعظمة والتضخم
فتبدأ الصراعات
الداخلية واالنقسامات
والتحالفات ،مما يؤدي
إىل بداية التفكك
اليت تؤدي إىل النهاية
احملتومة.
إن األحزاب اليت ال
متلك قاعدة شعبية
تستند إليها ،وال تصور
لديها عن الدولة،
وعن ضرورات تطوير
اجملتمع ،وتكتفي
بالشعارات الرنانة ،ال
ميكنها إال أن تعلن
فشل اخلطاب السياسي
الذي تنتجه ،وبذلك
تتسع اهلوة بني الشعب
واحلزب ،وبني احلزب
والدولة.

8

إبداعات

عدد  473من  16إىل  30شتنرب 2021

اإلسفلت
ذ عبد الرمحان دمحان

تتمة القصة ( ....العدد )472-471
دخل ابن املدير إىل نقطة هدفه ،واتجه عىل
التو إىل مائدة شكلت الحلقة األخرية من املوائد
املصطفة حول املسبح ،وكأنها اختريت بعناية
فائقة ولغرض ما .فاملالحظ أن املصباح الذي
يضيئها معطل دون غريه من املصابيح .هناك
جلس مراهقا صحبة رفيقتيهما وهم جميعا
عىل أذواق شبابية رفيعة من حيث اللباس،
يتحلقون حول فناجني من القهوة السوداء،
وعلبتني من السجائر الغالية الثمن ،يطوقون
معاصمهم وأجيادهم بسالسل ودمالج .وقفوا
جميعا لتحية ابن املدير ،وفسحوا له يف املجلس،
ثم تقاربت رقابهم وكأنما يتهامسون يف رس،
ثم استداروا جميعا يف كل األنحاء ،يحاولون
تبديد الشكوك.
كل ذلك وأفراد الرشطة يتابعون كل حركة
عىل أتم وجه .لم ينتبهم عجب ،حينما أخرج
ابن املدير علبة كان يواريها تحت معطفه،
ووزع بعض محتوياتها عىل جلسائه الذين
ما إن تسلموا ما كانوا ينتظرونه ،حتى بدأوا
ينسحبون عىل التوايل  ...وأمام هذا الوضع
كان البد للجهاز األمني أن يتحرك ..وهكذا
كان .فكل من خطا خارج مبنى الفندق إال
و تتلقاه عنارص الرشطة ،وتولجه سيارتها
القابعة عىل الرصيف بشارع محمد الخامس،
بعد أن أصدر السيد الوكيل أمره باالعتقال .ويف
نفس اإلبان ،تقدم املفتشان نحو ابن املدير
محارصانه ،وبمعيته ما تبقى من املمنوعات..
فقد كان رأي الرشطة ثاقبا ،وهي تحجز
أكياس الهريوين ،وحبوب الهلوسة عند كل
املعتقلني ،حتى تتم محاكمتهم وبحوزتهم
الدليل القاطع.
علم « أحمد « بما صار عليه حال « العربي «،
فاستقل سيارة أجرة وانطلق نحو مستشفى
« الحسن الثاني « بأكادير» حيث تم تحويل
السجني بناء عىل طلب الطبيب .غري أن أوامر
سلطة القضاء كانت تؤكد عىل الحراسة
األمنية « للعربي « ،مخافة املضاعفات
النفسية التي قد تصدر عنه .كان عىل « أحمد
« أن يأخذ اإلذن من الطبيب املعالج .وبعد أخذ
ورد سمح له بالزيارة فقط ألنه كان أقرب
الناس إليه .وبعد أن أكد الدكتور للسيد الوكيل
أن االستعانة ب»أحمد « قد تؤتي أكلها وتخرج
«العربي» من صمته  ..و حصل ما كان يتوقعه
الكل ،فما إن وقعت عينا السجني عىل صديقه
حتى عاد إىل صوابه فارتمى بني أحضانه باكيا
مقبال ،راجيا أن يفرج عن حاله ،فقد انهارت
معنوياته ،وصار ال يحتمل العودة إىل السجن.
أجلسه « أحمد» قربه محاوال تهدئته مربتا
عىل كتفيه  ..بينما كان الطبيب املعالج يبتسم
ويسجل آثار هذا اللقاء اإليجابية ،ليقرتب من
الصديقني و يبدأ يف طرح بعض استفساراته،
نارص بوطعام يف قصة خراب تامدولت:
انشغل السيد نارص بوطعام بالتاريخ املحيل وثقافاته
املشتتة يف املتداول الشعبي من حكايات تنوب عن التاريخ
الذي لم يجد الوقت واللغة لتدوين ما ش ّكل أحداثا بعيدة
عن البالطات والعواصم .وقد أصدر كتابني يف هذا السياق،
األول بعنوان « «أراتن يف أخبار أكرض أوفقري وجريانه»،
وهي املنطقة التي ينتمي إىل املؤلفُ ،دوَّار صغري من مئات
النسمات ،يقع بجماعة آيت أوفقا ناحية تافراوت ،إقليم
تيزنيت ،ضمن مشيخة آيت عبد الله أوسعيد التي تضم
ثمانية دواوير.كما يضم «جمعية أكرض أوفقري للتنمية
والتعاون» التي تسهر عىل العمل التنموي والثقايف؛ أما
الكتاب الثاني فهو «قصة خراب تامدولت أوقا ،بني
التاريخي واألسطوري واألدبي(مطبعة املعارف  -الرباط،
 158 ،2018صفحة).
ويُع ّرف املؤلف نفسه بكلمات محدودة عىل ظهر
الغالف ،تقول« :عصامي قىض عقودا يف مطالعة الكتب،
ثم انتقل إىل التأليف ».وهو ما يدفع إىل االهتمام بهذه

ويخلص يف النهاية عىل أن السجني دخل يف
موجة من االكتئاب أثرت بصورة كبرية عىل
جهازه العصبي ،فكان منه ما كان  ..فعاد
هو اآلخر يغني معنويات « العربي» ،وينصحه
بتناول بعض األدوية املهدئة ،ريثما تظهر
شمس الحقيقة.
قدمت سيارة الرشطيني املراقبني للفتيات
املتكدسات يف سيارة يسوقها الكهل ،معلومات
جد دقيقة حول أوصاف السيارة ونعوت راكبيها
إىل املركز ،فجاء األمر رسيعا بمتابعة التعقب،
وعدم التدخل إال عند استقبال اإلشارة .فطال
العجب رجال التحري ملا و صلهم خرب سيارة
الهدف وهي تغادر العدوتني إىل فيال شاطئية،
وتلج مرآبها بعدما استقبلها الشابان اللذان
تواجدا عند شاطئ «سيدي عبد الرحمان»،
دخلت الفتيات صالونا كبريا سبقهن إليه
بعض الشباب اآلخرين ،فاجتمعوا حول مائدة
كبرية من الخمور واملخدرات وبعض املكرسات
من الفواكه الجافة .ويف غمرة ضجيجهم
املتعايل ،دخل عليهم رجل أصلع الرأس ،مكور
البطن ،يف أناقة راقية يمسك بأطراف أسنانه
سي َكارا ،تماما كما يفعل زعماء املافيات ...
ساد الصمت للحظات ،بعدما وقف الجميع
احرتاما للماثل ،وما عادوا إىل مقاعدهم
إال بعد أن أشار إليهم حراس الرجل بذلك.
ترنح الزعيم ثم تكلم مزمجرا متوعدا مذكرا
الحضور بوجود واش داخل جماعته .كان
يتوفر عىل كل األدلة عىل ما يقول .وأصبحت
أرسار عمله مكشوفة بتحصيل الرشطة
لحمولة « أكادير» و»بني مالل» ،ثم أشار
إىل أحد حراسه بأن يناوله مدية ،فقام من
مقعده ،و بدأ يطوف عىل الجالسني ويذكرهم
بالتعهدات التي أخذها عليهم قبل قبولهم
داخل الفريق ،كل ذلك وهو يمرر مديته عىل
كفه .ثم فجأة استدار ليغرسها يف قلب فتات
الدار البيضاء أطلقت عىل إثرها رصخة مدوية
ثم سقطت جثة هامدة .لقد كانت مخربة
اندست وسط هذه الغابة و لكنها لم تفلح يف
الوصول إىل غاية مهمتها .فتصيدتها عيون
مافيا املخدرات ..رصخة كانت بمثابة الجرس
الرنان الذي دفع برجال الرشطة إىل اإلحاطة
بالفيال ،بكل قواتها وإرغام املتواجدين داخلها
عىل االستسالم .وسيق الجميع نحو التحقيق.
بينما نقلت جثة الفتات نحو مستودع األموات
قصد الترشيح والتمكن من األدلة الالزمة
وتثمني ملف القضية.
يف رسعة الربق تلقت كل مراكز األمن باملدن
التي همها الواقع خرب القبض عىل عنارص
الشبكة وتوابعها بمدينتي « الرباط « و « بني
مالل» و بدأ العد العكيس قصد إنهاء امللف،
ولم شمل التحقيق .بينما آثر العميد الرئيس
العودة إىل « أكادير» و انتظار النتائج املحصلة
للتأكد من دور السجني « العربي» يف األمر كله.

ظل يؤكد مع قرارة نفسه أن هذا املغفل بريء
مما نسب إليه .لكن رجل القانون يبحث دائما
عن الحجة الدامغة ..لذلك ما إن التحق بمكتبه
بمدينة أهل سوس حتى طلب من السيد الوكيل
الرتخيص له باستجواب « العربي» من جديد،
وذلك طبقا للمعطيات الجديدة ،وإعداد تقرير
آني و مفصل ،سيتناول استنتاجا غري سابقه..
وهكذا فحيثما أحرض السجني إىل مكتب
العميد ،تمت معاملته برفق تماشيا مع حالته
النفسية املنهارة وبالتايل اعتبارا لسريورة
النازلة عىل نحو إيجابي يف صالحه ..سلط
العميد أسئلته عىل السجني من كل الجوانب،
االجتماعية والثقافية واالقتصادية ...فأدرك
أن غفلته كانت سببا يف تورطه ،وأنه أبعد من
أن ينتسب إىل إجرامية هذه العصابة .و حتى
يعطي للملف املصداقية الالزمة أرسل يف طلب
السائق « أحمد» مستنطقا إياه حول حياته
العامة والخاصة ،وبدا أن الرجل ال صلة له
بالقضية ال من قريب وال من بعيد ،و لكن
عدم قيامه باملسؤولية التي يتحملها بالصورة
الدقيقة يجعله حارضا يف قفص االتهام حتى
تنتهي جزئيات املسالة ،ويحصل التعرف عىل
املذنبني الحقيقيني  ..وحينما رفع تقريره حول
وضعية السائق ومساعده إىل السيد قايض
التحقيق ،أمر هذا األخري بتمتيع « العربي»
بالرساح املؤقت وعدم مغادرة حارضة سوس
إال بإذن منه .التحق «العربي» ب « أحمد» يف «
إنزكان»يف انتظار الحل النهائي.
تقدم املقتادون إىل مكتب الوكيل العام
للمحكمة االستئنافية بالرباط بعدما تم
اإلنصات إليهم يف الدوائر األمنية ،والتيقن من
هوياتهم الشخصية ،لكن تعميق البحث من
لدن قايض التحقيق أبان عن غرائب لم تكن
متوقعة ،فكل أفراد العصابة إما أصحاب
سوابق إجرامية ،أو احتوتهم مذكرات بحث
وطنية ودولية ،لكن األغرب أن يكون العنرص
الجديد يف الشبكة هو رأسها ،فلما تعمق السيد
القايض يف مساءالته للضنني تبني أن صاحبنا
رب رشكة نقل ،وأن من بني حافالته ما يربط
بني « بني مالل» و « أكادير» وهي من النقط
املهمة التي ستجعل ممثل السلطة القضائية
يأمر بإعادة أفراد العصابة إىل املعتقل ،والرتيث
ألجل استكمال االستنطاق فيما بعد.
و بدا أنه لم ينتظر طويال وهو يربط الصالت
بني خيوط القضية ،فأدرك العالقة بني معتقيل
« الرباط» و» بني مالل» ليستنتج أنها وطيدة.
باعتبار أن العقل املدبر ،قد أخطأ حني ظهر
عىل السطح ونفد الجريمة شخصيا ،وبذلك
وقع عىل إدانة نفسه ،وحري الكشف عن باقي
العنارص بمن فيهم ابن مدير محطة « بني
مالل» والذي لم يكن إالمسؤوال جهويا عىل
عملية البيع والتوزيع.
يف نفس اإلبان كانت السلطات القضائية

كتابة التاريخ الغائب للمدن املغربية

إن حكاية خراب تامدولت مثل بناء بأبواب المحدودة
كل باب يروي حكاية هي ليست الحقيقة الكاملة ولكنها
جزء من باقي الحكايات الضائعة ،لكن املؤلف نارص
بوطعام اختار الحكاية التي صاغها الوعي الشعبي يف
قصيدة طويلة يتغنى بها املنشدون وتروى القصة التي
عَ ِمل املؤلف عىل كتابتها بأسلوب شيق متحدثا عن عيل
بويونس وبناته وهم يقيمون يف بستان بتمدولت ،لكن ما
تتعرض له ابنته الشاعرة فاضمة جعله يستفتي جماعة
من أصدقائه من الغاضبني عىل ما آل إىل الوضع األمني
واألخالقي ،وألنهم ال قدرة لهم عىل التغيري واالنتفاض فقد
اختاروا االستنجاد بامْ حمّ د أوعيل أمنصاك ،القائد املريني
الشهري ،بتيزملي إفران ،وفعال سيجد هذا القائد الفرصة
لالنتقام من قائد تامدولت ،بلقاسم بوتابيا ،وتتواىل
األحداث لرتسم الخراب وإىل جانبه حكايات الحياة اليومية
والوجدانية للكثري من الشخصيات الواردة يف هذه الحكاية.
بر َع نارص بوطعام يف ترجمة القصيدة األمازيغية وم ْلء
كل الثغرات برسد تخيييل يستعني بلغة أقرب إىل التوثيق،
وقد نجح يف إقناع القارئ بنص عن مدينة من ذهب

الكتابات التي تيش بطموح ذات تُخفي خلفها أصوات
القرى واملدارش التي ظلت غائبة عن املؤرخني واألدباء؛
لذلك فإن كتابه « خراب تامدولت» هو وثيقة تعكس
البُعدين الذاتي والجمعي يف نص يتأرجح بني التخييل
والحكاية الشفوية ،فقد كتبه يف شكل رسد روائي من
إحدى عرش فصال ،أبدع يف صوغ حكاية خراب مدينة
مغربية تأسست يف القرن التاسع امليالدي عىل عهد دولة
األدارسة (عبد الله بن إدريس الثاني) يف هذا املكان بواد
نون ،باب الصحراء ،للتحكم يف طريق القوافل املتوجهة
نحو عمق الصحراء وبالد السودان الغنية بأصناف املوارد
التجارية ،وستنتهي بخرابها يف القرن الرابع عرش بعد
وفاة السلطان املريني يعقوب بن عبد الحق وظهور بعض
التفكك يف عدد من املناطق من بينها الطرق التجارية
املتصلة باملمالك السودانية وبعد وصول القبائل العربية
املعقلية والحسانيني وما شاع عنهم من فتنة وتخريب.

تبارش تحرياتها يف وجه ابن املدير و صبيانه،
فظهر جليا أن هذا املوزع الجهوي ،يتهرب
بكل ما لديه من وسائل قصد إسقاط التهمة
عنه ،رغم تواجد الدليل املادي الذي يدينه .و
تضافرت أسئلة املحققني تباعا للكشف عن
مصدر هذه املمنوعات التي حُ صلت عنده،
فكان يراوغ عند كل سؤال ،ليتم بعد ذلك
اإلنصات للصبيان اآلخرين الذين اعرتفوا بكل
تلقائية بلقاءاتهم العديدة بابن مدير املحطة،
مقرين بكونه املزود الرئييس لهم ،بل أكدت
صبية منهم أنها كانت ترافقه أحيانا إىل
املحطة حيث يغيب عنها لدقائق ليعود حامال
معه السلعة عىل حد تعبريها .فكانت أقوالهم
كافية ليكون الشهود من أهله ،بل أكثر من
ذلك ،لقد تيقن املحققون أن عني الرش كانت
تكمن يف املحطة .ويف ظل هذا الكشف جاءت
إخبارية « الرباط» مسهلة عىل الجميع الزيادة
يف البحث ..إذ اعرتف رأس الحربة أن ابن املدير
عضو مهم يف خلية التدمري تلك .وحني أُخرب
هذا األخري باملستجد ،أطرق طويال ثم أدىل
بكل مخفياته .إذ كان يتلقى كل األوامر من
املركز بالرباط ،وكانت املتوفاة قد تسللت
إىل قلب الخلية لكونها تنتمي لسلك الرشطة
الرسية ملكافحة املخدرات حينما تم التصنت
عىل مكاملة هاتفية وهي من العقل املدبر
بالرباط إىل الجناح الطائر ببني مالل ،مفادها
أن الرزمة يف جوف حافلة « أكادير» إذ عمدوا
جميعا وأمام بالهة «العربي» أن يجعلوا هو
املكان املخبأ اآلمن لتجارتهم دون أن يحس
املغفل بتحركاتهم.
كانت هذه املكاملة خطوة سابقة ألوانها،
جعلتها فرقة مكافحة املخدرات أرضية
االنطالق مع مراقبة ما يدور يف فلكها من بعيد
أو من قريب .بعد أن جندت الرشطية الهالكة
لهذه املهمة .لكن عيون األباطرة تصيدتها،
فكان هالكها ،ولكن بعد أن كشفت لزمالئها
املفاتيح العامة للقضية.
عم الخرب جميع الدوائر األمنية و تناولت
الصحف الحدث ضمن صفحاتها األوىل.
وحينما وقعت الجريدة يف أيدي « أحمد» و «
العربي» ،تسمرا يف مقعديهما وهما يتناوالن
فطورهما خاصة حينما عنون املقال ب «
رب حافلة إمرباطور مخدرات « .فتح» أحمد»
عينني جاحظتني مندهشا ألن صاحب الحافلة
اإلمرباطور لم يكن سوى مشغلهما .لم يعرف
بعدها ما الذي سيفعله :فقد يفرح لربوز
معالم براءة « العربي « .وقد يحزن لحال
مشغله املتهافت عىل الثروة ..أو لكونه كان
يقتل أبناء بلده دون أن يدري.
نهاية القصة

اندرست تحت الرتاب وتفرق أهلها دون أن يحملوا معهم
سوى جروح وحكاية خفية آن األوان لتخرج إىل الوجود.
تجدر اإلشارة إىل ورود تامدولت يف عدد من الكتابات
التاريخية وإىل ما
اليوتنان
أنجزه
كولونيل جوستينار
1933
سنة
وتوثيقه للقصيدة
حول
الشعرية
تامدولت باإلضافة
إىل كتابات أخرى
مثل كتاب محمد
حنداين (تامدولت:
ملتقى
تاريخ
الحضارة املغربية
والطوارقية).
(مخترب الرسديات-
الدار البيضاء)
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مشهد ما بعد انتخابات  8شتنرب 2021
الثابت واملتحول يف اإلنتخابات املغربية

الصدمة هي الكلمة الوحيدة اليت ميكن أن تعرب عن النتائج اليت حصل عليها حزب العدالة والتنمية يف انتخابات  8شتنرب ،فاحلزب الذي احتل املرتبة األوىل لدورتني انتخابيتني
متتاليتني بعدد مريح من املقاعد جعله يستأسد ’’خطابيا‘‘ على مدى عشر سنوات ،وجد نفسه بني يوم وليلة كمقامر فقد ثروته يف لعبة واحدة وخرج من ’’الكازينو‘‘ فقريا معدما
يتسول تذكرة العودة إىل مسكنه.
مل يكن ألد خصوم البيجيدي يتوقع أن يسدل الستار على عقدين من قيادته للحكومة هبذا الشكل املهني ،بينما مل يستطع احلزب نفسه استيعاب أن ينتهي مبجموعة برملانية صغرية
وهامشية على مقاعد جملس النواب وهو ما عربت عنه أمانته العامة بأن النتائج ’’غري مفهومة وغري منطقية‘‘ قبل أن تقدم استقالتها ،بينما تريث املحللون يف تناول أسباب هذا
’’االندحار‘‘ الذي فاجأ اجلميع وأعاد طرح األسئلة حول هندسة االنتخابات وحقيقة دور املواطن يف اختيار ممثليه.
جتمع القراءات على وجود قرار بإخراج البيجيدي من املشهد السياسي يف املغرب ،فاحلزب الذي فقد كل إمكانية للبقاء على هامش احلكومة لن حىت جيد ما يقيم به صلبه يف املعارضة،
وأكثر من ذلك لن يكون له وجود حىت على مستوى اجلماعات الترابية وهو الذي كان على رأس جمالس كربيات املدن املغربية ،وبينما يوجد شبه إمجاع على أنه مت التخلص منه
وإخراجه بطريقة مهينة ،اكتفى احلزب بالتعبري عن ’’دهشته‘‘ واستنكار استعمال املال فيما الالفت أنه عدم حديثه عن أي تزوير.
يف هذا امللف جتدون قراءات حمللني ومتابعني للشأن السياسي بشأن نتائج انتخابات  8شتنرب ،حيث طرحنا أسئلة حول كيف انتهى املطاف بالبيجيدي إىل هذا احلال ،وقواعد اللعب
املتحكمة يف االنتخابات ،وموقع األحزاب اليت انتقلت من املعارضة إىل احلكومة يف النظام السياسي املغريب.
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ملف العدد
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انتخابات  8شتنرب جبهة بين مالل خنيفرة يف أرقام

إعداد :محمد لغريب
عدد الناخبني
بلغ عدد الناخبني املسجلني باللوائح االنتخابية عىل مستوى جهة
بني مالل خنيفرة  1424273ناخبا الذين دعوا للتصويت يف االنتخابات
يف االنتخابات الترشيعية والجماعية والجهوية التي جرت يوم  8شتنرب
الجاري موزعون عىل األقاليم الخمسة املشكلة للجهة.
إقليم خنيفرة :بلغ عدد الناخبني املسجلني يف للوائح االنتخابية عىل
مستوى إقليم خنيفرة  230ألف و 344ناخبا ،دعوا لصناديق االقرتاع
الختيار ممثليهم يف الجماعات الرتابية ومجلس جهة بني مالل –
خنيفرة ومجلس النواب.
إقليم أزيالل :بلغ عدد الناخبني املسجلني يف اللوائح االنتخابية
بإقليم أزيالل  282ألف و 815ناخبا الختيار عدد من املرشحني لهذه
االنتخابات الجماعات الرتابية ومجلس جهة بني مالل-خنيفرة
ومجلس النواب.
إقليم بني مالل :بلغ عدد الناخبني املسجلني باللوائح االنتخابية
عىل مستوى إقليم بني مالل  318ألف و 608ناخبا ،تم استدعاؤهم
يوم األربعاء  8شتنرب املايض إىل صناديق االقرتاع الختيار ممثليهم يف
الجماعات الرتابية ومجلس جهة بني مالل-خنيفرة ومجلس النواب.
إقليم خريبكة :بلغ عدد الناخبني املسجلني باللوائح االنتخابية عىل
مستوى إقليم خريبكة  307ألف و 984ناخبا ،دعوا يوم األربعاء،
للمشاركة يف االنتخابات الجماعات الرتابية ومجلس جهة بني مالل
– خنيفرة ومجلس النواب.
إقليم الفقيه بن صالح :بلغ عدد الناخبني املسجلني باللوائح
االنتخابية عىل مستوى إقليم الفقيه بن صالح  284ألف و 523ناخبا،
دعوا إىل صناديق االقرتاع الختيار ممثليهم يف الجماعات الرتابية
ومجلس جهة بني مالل – خنيفرة ومجلس النواب.
املرشحون ومكاتب التصويت
تم فتح خالل هذه االنتخابات عىل مستوى اإلقليم خنيفرة540 ،
مكتب تصويت يف  326دائرة انتخابية ،منها  358بالوسط القروي،
من أجل تمكني الناخبني من اختيار ممثليهم يف املجلس الجماعي
واملجلس الجهوي ومجلس النواب.
وتنافست  16الئحة للفوز بثالثة مقاعد بمجلس النواب عىل
مستوى الدائرة الترشيعية إلقليم خنيفرة ،بينما تنافست عىل
مستوى انتخابات أعضاء مجلس جهة بني مالل – خنيفرة  15الئحة
ترشيح للفوز بـ  8مقاعد ،من بينها  3خاصة بالنساء ،بينما بلغ عدد
املرشحني لالنتخابات الجماعية بإقليم خنيفرة  ،1990تنافسوا من
أجل الفوز بـ  465مقعدا.
وحسب معطيات التي تتعلق بهذه االستحقاقات االنتخابية ،فإن
إقليم أزيالل ضم دائرتني ترشيعيتني و 609دائرة جماعية ،و847
مكتب تصويت إلجراء هذه االستحقاقات ،حيث تنافست يف هذه
االنتخابات الترشيعية عىل مستوى دائرة وواويزغت املحلية  14الئحة
ترشيح ،و 10لوائح عىل مستوى دائرة دمنات ،تمثل مختلف األحزاب
السياسية.
وبخصوص انتخابات أعضاء مجلس جهة بني مالل-خنيفرة ،فقد
تقدمت لهذه االنتخابات  11الئحة ترشيح عىل مستوى إقليم أزيالل،
فيما بلغ عدد املرشحني لالنتخابات الرتابية عىل مستوى إقليم أزيالل
 2616مرشحا.
وتنافس حوايل  2515مرشحا عىل مستوى دائرة بني مالل ،موزعني
عىل  17الئحة انتخابية .فيما بلغ عدد اللوائح املتنافسة عىل مقاعد
مجلس النواب بالدائرة  16الئحة ،تضم  96مرشحا للفوز بـ  6مقاعد
ترشيعية.
وبخصوص انتخابات مجلس الجهة ،فقد تنافست بإقليم بني مالل
 13الئحة للفوز بالتمثيلية الجهوية ،حيث تم فتح  615مكتب تصويت
يف  378دائرة انتخابية ،من أجل توفري الرشوط املالئمة للناخبني بهدف
اختيار ممثليهم يف املجلس الجماعي واملجلس الجهوي ومجلس
النواب.
وبإقليم خريبكة فقد بلغ عدد املرشحني للجماعات الرتابية بإقليم
خريبكة  3035مرشحا ،فيما بلغ عدد املرشحني املتنافسني للفوز بـ
 6مقاعد بمجلس النواب  114مرشحا موزعني عىل مستوى  19الئحة
انتخابية.
وبلغ عدد اللوائح املتنافسة يف إطار انتخابات املجلس الجهوي 19
الئحة انتخابية ،بينما تنافس  741مرشحا موزعني عىل  19الئحة
للفوز بمقاعد املجلس الجماعي القرتاع  8شتنرب.
وقد تم فتح  734مكتب تصويت خاص بالدوائر املعنية باالقرتاع
الفردي و 66مكتب تصويت مركزي عىل مستوى اإلقليم ،من أجل
اختيار ممثيل املجلس الجماعي واملجلس الجهوي ومجلس النواب.
وفيما يتعلق بإقليم الفقيه بن صالح فقد بلغ عدد املرشحني يف
االنتخابات الترشيعية عىل مستوى اإلقليم  60مرشحا ،موزعني عىل
 15الئحة انتخابية ،يتنافسون للفوز بـ  04مقاعد بمجلس النواب.
من جهة ثانية بلغ عدد اللوائح االنتخابية يف إطار االستحقاقات
الخاصة باملجلس الجهوي  12الئحة انتخابية ،بينما يتنافس 589
مرشحا موزعني عىل  19الئحة للفوز بمقاعد املجلس الجماعي
القرتاع  8شتنرب.
وقد تم فتح  618مكتب تصويت عىل مستوى اإلقليم ،من ضمنها
 437بالعالم القروي و 145بالعالم القروي ،من أجل توفري الظروف
املناسبة إلجراء عملية انتخابية ناجحة الختيار ممثيل املجلس
الجماعي واملجلس الجهوي ومجلس النواب.

توزيع املرتشحني بجهة بني مالل خنيفرة حسب الهيئات السياسية
نسبة املشاركة
بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية والجهوية والجماعية
ليوم األربعاء  8شتنرب الجاري ،عىل مستوى جهة بني مالل-خنيفرة،
 56.60يف املائة ،وفق ما أعلنت عنه والية الجهة.
واحتل إقليم أزيالل املرتبة األوىل بأعىل نسبة مشاركة عىل مستوى
جهة بني مالل-خنيفرة ،بـ  71.07يف املائة ،فيما بلغت نسبة
املشاركة يف هذه االستحقاقات االنتخابية  53.70يف املائة بإقليم بني
مالل و 57.42يف املائة بإقليم خنيفرة و 50.48يف املائة بإقليم خريبكة
و 51.44يف املائة بإقليم الفقيه بن صالح.
وتبقى النسبة املسجلة عىل مستوى جهة بني مالل خنيفرة أعىل
من النسبة التي سجلت وطنيا والتي حددتها وزارة الداخلية يف 50.35
يف املائة.

للقوات الشعبية والحركة
الشعبية واألصالة واملعارصة والتجمع الوطني لألحرار والتقدم
واالشرتاكية وحزب العدالة والتنمية وحزب االستقالل ،املقاعد
الربملانية الجهوية النسائية الـ  7عىل صعيد الجهة.
ممثلو جهة بني مالل خنيفرة بمجلس النواب
دائرة الفقيه بن صالح:
كمال املحفوظ (التجمع الوطني لألحرار)
محمد مبديع (حزب الحركة الشعبية)
الرشقاوي الزنايدي (حزب االتحاد االشرتاكي للقوات
الشعبية)
فضيل إبراهيم (حزب األصالة واملعارصة)
دائرة خريبكة:
حميد العريش (حزب التجمع الوطني لألحرار)
خليفة املاجدي (حزب األصالة واملعارصة)
وامحمد الزكراني (حزب االستقالل)
وسعيد رسار (حزب الحركة الشعبية)
الحبيب املالكي (حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية)
عبد الصمد خناني (حزب التقدم واالشرتاكية)
دائرة خنيفرة:
محمد بادو (حزب التجمع الوطني لألحرار)،
ابراهيم أوعبا (حزب الحركة الشعبية)
وأغبال (حزب االستقالل)
دائرة بني مالل:
مريم وحساة (حزب التقدم واالشرتاكية)
خالد املنصوري (حزب التجمع الوطني لألحرار)
هشام الصابري (حزب األصالة واملعارصة)
أحمد شدا (حزب الحركة الشعبية)
فاضل براس (حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية)
عبد الرحمان خيري (حزب االستقالل)
دائرة ابزو  -واويزغت
عادل بركات (األصالة واملعارصة)
املصطفى الرداد (التجمع الوطني لألحرار)
البوفرييس محمد (الحركة الشعبية)
دائرة دمنات  -أزيالل:
إبراهيم مجاهد (األصالة واملعارصة)
رشيد املنصوري (التجمع الوطني لألحرار)
الربوكي عبد العايل (حزب االستقالل)
الالئحة اجلهوية النسوية:
مليكة زخنيني (االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية)
جوهرة بوسجادة (حزب األصالة واملعارصة)
سعيدة أمحزون (التجمع الوطني لألحرار)
زينب أمهروق (الحركة الشعبية)
زهور مومن (التقدم واالشرتاكية)
ثرية عفيف (حزب العدالة والتنمية)
-

االنتخابات التشريعية
بلغ عدد املقاعد الربملانية املتنافس عليها بجهة بني مالل خنيفرة
 25مقعدا ،خصصت منها ّ 6بدائرة بني مالل و 6بدائرة خريبكة و6
بإقليم أزيالل الذي ضم دائرتني انتخابيتني وهما أزيالل  -دمنات وبزو
واويزغت ،أما دائرة خنيفرة فخصص لها  3مقاعد ودائرة الفقيه بنصالح  4مقاعد ،فيما بلغ عدد املقاعد الربملانية الجهوية النسائية عىل
صعيد الجهة  7مقاعد.
وحصل حزب التجمع الوطني لألحرار يف االنتخابات الترشيعية
عىل مستوى الدائرتني االنتخابيتني بزو -واويزغت وأزيالل-دمنات،
مقعدين ،وحزب األصالة واملعارصة عىل مقعدين ،فيما حصل كل من
حزب االستقالل وحزب الحركة الشعبية عىل مقعد واحد لكل منهما.
وبإقليم الفقيه بن صالح تقاسمت كل من أحزاب التجمع الوطني
لألحرار والحركة الشعبية واألصالة واملعارصة واالتحاد االشرتاكي
للقوات الشعبية املقاعد  4املخصصة للدائرة.
وبإقليم خنيفرة تقاسمت أحزاب التجمع الوطني لألحرار ،والحركة
الشعبية ،واالستقالل ،املقاعد الترشيعية الثالثة املخصصة للدائرة
االنتخابية لخنيفرة القرتاع  8شتنرب.
وتقاسمت أحزاب التجمع الوطني لألحرار ،واألصالة واملعارصة،
واالستقالل ،والحركة الشعبية ،والتقدم واالشرتاكية ،واالتحاد
االشرتاكي للقوات الشعبية ،املقاعد الترشيعية الست املخصصة
للدائرة االنتخابية لخريبكة.
وبخصوص الدائرة االنتخابية لبني مالل ،فتقاسمت أحزاب
التجمع الوطني لألحرار ،واألصالة واملعارصة ،واالستقالل ،واالتحاد
االشرتاكي للقوات الشعبية ،والحركة الشعبية ،والتقدم واالشرتاكية
املقاعد الترشيعية الست املخصصة للدائرة االنتخابية لبني مالل.
وهكذا تصدر حزب التجمع الوطني لألحرار قائمة الفائزين بـ 6
مقاعد يف هذه االنتخابات الترشيعية من أصل  25مقعدا مخصصا
لجهة بني مالل خنيفرة ،فيما احتل حزب األصالة واملعارصة والحركة
الشعبية املرتبة الثانية بـ  5مقاعد لكل منهما ،وحصل حزب االتحاد
االشرتاكي للقوات الشعبية عىل  3مقاعد برملانية ،متبوعا حزب التقدم
واالشرتاكية الذي حصل عىل مقعدين بكل من دائرة خريبكة ودائرة
بني مالل.
وبخصوص الالئحة النسوية ،فتقاسمت أحزاب االتحاد االشرتاكي

االنتخابات اجلهوية
بلغ عدد املقاعد الجهوية املتنافس عليها بجهة بني مالل خنيفرة،
 57مقعدا ،حيث خصص ألقاليم بني مالل وأزيالل وخريبكة 13
مقعدا لكل إقليم ،و 10مقاعد إلقليم الفقيه بن صالح وإقليم خنيفرة
 8مقاعد.
وهكذا تصدر حزب التجمع الوطني لألحرار هذه االنتخابات بـ 14
مقعدا متبوعا بحزب األصالة واملعارصة الذي حصل عىل  11مقعدا،
وحزب الحركة الشعبية بـ  9مقاعد واالتحاد االشرتاكي للقوات
الشعبية عىل  7مقاعد والتقدم واالشرتاكية عىل  3مقاعد ،وأحزاب
االتحاد الدستوري والحركة الديموقراطية االجتماعية وحزب العدالة
والتنمية عىل مقعد واحد.
االنتخابات الجماعية
تصدر حزب التجمع الوطني لألحرار قائمة التي خاضت االنتخابات
أعضاء املجالس الجماعية التابعة للنفوذ الرتابي لجهة بني مالل
بما مجموعة  854مقعدا ،متبوعا بحزب األصالة واملعارصة بـ 601
مقعدا ،فيما حصل حزب الحركة الشعبية عىل  369مقعدا وحزب
االستقالل عىل  357مقعدا.
وحصل حزب االتحاد االشرتاكي للقوات الشعبية عىل  256مقعدا،
متبوعا بحزب التقدم واالشرتاكية بـ  117مقعدا ،وحزب الحركة
الديموقراطية االجتماعية عىل  88مقعدا وحزب االتحاد الدستوري
عىل  74مقعدا ،وحزب العدالة والتنمية عىل  68مقعدا فيما حصل
حزب فدرالية اليسار الديمقراطي عىل  41مقعدا.
وخالل هذه االنتخابات الجماعية عىل مستوى الجهة حصل
حزب الحزب االشرتاكي املوحد عىل  13مقعدا وحزب جبهة القوى
الديمقراطية عىل  12مقعدا فيما حاز الحزب الوطني الديمقراطي
وحزب املغربي الليربايل عىل  5مقاعد لكل منهما.
كما حصل كل من حزب الخرض املغربي ،وحزب البيئة والتنمية
املستدامة عىل  4مقاعد لكل واحد منهما ،وحاز حزب العمل وحزب
الوحدة الديمقراطية وحزب الوسط االجتماعي عىل  3مقاعد،
وحصل حزب الشورى واالستقالل عىل مقعدين ،فيما حصلت أحزاب
اإلصالح والتنمية وحزب النهضة ،وحزب األمل وحزب الحرية والعدالة
االجتماعية عىل مقعد  1لكل منهم.

ملف العدد

عدد  473من  16إىل  30شتنرب 2021
أسفرت نتائج االنتخابات األخرية عن هزمية قاسية حلزب العدالة والتنمية ،الذي
فقد أكثر من  90%من املقاعد اليت كان حيوزها ،مما حوله من أكرب فريق برملاين إىل
جمموعة برملانية بدون فريق ،كيف ميكننا فهم هذا السقوط املفاجئ؟
سيكون من السابق ألوانه تقديم تحليل أقرب ملا وقع ،باعتبار أن
كثريا من املعطيات املرتبطة بهندسة العملية االنتخابية من مدخل التحكم
القبيل يف مخرجاتها تغيب عنا ،وربما ستنكشف مستقبال عىل
شاكلة أقرب ل»ويكيليكس» ،كما تغيب عنا كذلك كثري
من املعطيات حول ما وقع يوم االقرتاع ،وتحديدا يف
الساعتني األخريتني قبل إغالق مراكز االقرتاع ،واللتني
عرفتا ارتفاعا رسيعا يف نسبة التصويت.
طبعا ،لم يكن مفاجئا أال يكون العدالة
والتنمية متصدرا لالنتخابات ،ولكن
ليس مفهوما كذلك أن يفقد كل تلك
املقاعد ،وحتى التي حصل عليها
كانت بفضل قاسم انتخابي
وضع يف األصل ملحارصته.
وبالتايل فإني أحتاط كثريا
يف اعتبار أن  13مقعدا هي العدد
الحقيقي ملقاعد الحزب ،فال يشء يف العلوم
السياسية أو االجتماعية أو ما شئت يفرس
هزيمة انتخابية بذلك الشكل ،لحزب هو
األقوى تنظيميا رغم كل مشاكله ( الوحيد
الذي تنظم شبيبته ملتقى وطنيا كل سنة
يحرضه اآلالف) ،والذي له حزام انتخابي مهم بسبب نشاط أنظمته
املوازية ،وبسبب العالقات التي نسجها منتخبوه مع الساكنة حتى تلك
الزبونية منها ،وباملقابل يصعد حزب تحيط برئيسه شبهات متعلقة
باستفادته من قانون تحرير أسعار املحروقات ،وتعرضت محطات توزيع
املحروقات التابعة لرشكته ألقوى مقاطعة يف تاريخ املغرب.
طبعا البيجيدي ال أعتقد أنه كان بإمكانه املحافظة عىل املرتبة األوىل،
بسبب سنوات اإلنهاك الحكومي ،لكني يف الوقت نفسه أرجح أن حرمانه
من فريق برملاني كان فعال متحكما فيه ،وليس هزيمة انتخابية فقط.
تراجع البيجيدي خارج تدخالت وزارة الداخلية أو مهنديس االنتخابات،
راجع يف رأيي للعوامل التالية:
اإلنهاك الحكومي الذي يجعل الحزب يحرمه من توظيف ورقة
الطهرانية التي كانت واحدة من عوامل صعوده االنتخابي.
العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي قاعدته االنتخابية تصوت
للحزب وليس لألشخاص حرصا ،كما يقع لألحزاب الكربى انتخابيا
األخرى ،وبالتايل هو الذي تحمل وزر كل نقائص العمل الحكومي .فيما
رشكاؤه يف الحكومة ال يتوفرون أي قاعدة تصوت للحزب ،بل قاعدتهم
متغرية بحسب األسماء التي يقدمونها للتباري االنتخابي ،وهي أسماء
يتحكم يف اختيارها القدرة املالية عىل تمويل حملة انتخابية وانتزاع مقعد
محليا ،وليس اإليمان بمرجعية الحزب وبرنامجه إن وجدا.
كما عانى العدالة والتنمية من املشاكل التنظيمية املتمثلة يف شبه انقسام

ورائها اليمني القومي الصهيوني واليمني املحافظ األمريكي ،غري أنها قد
تكون عامال فقط من بني عوامل كثرية ،وليس محددا
حاسما.
منذ اإلعالن عن النتائج األولية مث النهائية سلطت
األضواء على حزب العدالة والتنمية ،كيف تفسرون أن
تتجه القراءات إىل حتليل اهلزمية بدل تركيز العدسة
على الفائز؟
ربما كان يمكن أن يتم تركيز العدسة عىل فوز
أخنوش ،لو كانت نتيجة البيجيدي منطقية ،أي أن
يكون من بني األحزاب األربعة األوىل كما كان
يتوقع الجميع ،لكن نتائج الحزب التي
تتضمن قدرا غري يسري من اإلرصار
عىل إذالله كانت هي الحدث ،أما
حزب التجمع الوطني لألحرار فليس
حزبا يتعامل معه الناس عىل أساس
أنه حزب له مرجعية وقواعد ورؤية
وإيديولوجية ،حتى يهتم الناس
بتفسري صعوده ،هو فقط آلية
وظيفية الحتواء أعيان االنتخابات،
ولصنع تكنوقراط ومقاولني كبار
حني يتم انتقاؤهم ليكونوا جزء من
الوزراء ،وبالتايل فما يمكن إنجازه
عرب التجمع الوطني لألحرار ،يمكن القيام
به عرب الحركة الشعبية أو البام أو االتحاد الدستوري ،هي قنوات تشبه
بعضها البعض ،يتم انتقاء أحدها ليكون الفائز ،واألخرى تقوم بدور
امتصاص فائض األعيان والتكنوقراط واملقاولني الكبار الذين لم يحجزوا
مكانا لهم يف قناة الحزب الذي تم اختياره ليكون األول.
إننا يف املغرب لم نشهد تداوال سلميا للسلطة بني اإلسالم السيايس
والليبرياليني حتى يكون لصعود حزب أخنوش داللة سياسية أو اجتماعية،
هو فقط استعادة حزب الدولة للريادة عرب هندسة انتخابية ماكرة ،الجديد
فيه هو مساهمة أكرب لنخب محسوبة عىل اإلعالم أو الجامعة أو الفن
والثقافة يف عملية التضليل.
برأيكم هل جرى إسقاط العدالة والتنمية من طرف ما كان يسميه التحكم ،أم إنه
فعال عن طريق تصويت عقايب  ،بصيغة أوضح هل مت التخلص من البيجيدي؟
أعتقد أن الديموقراطية يف صيغتها املغربية تجاوزا قارصة عن وصول
مرحلة التصويت العقابي ،ألن هذا التصويت مرتبط بتحقق التداول
السلمي عىل السلطة ،وهو أمر غري موجود باملغرب ،فمن يتم انتخابه ال
يحكم ،ومن يحكم ال يحاسب ،وحتى بفرض محاسبة األداء الحكومي
انتخابيا ،فهذا يفرتض معاقبة أحزاب األغلبية ،ومكافأة أحزاب املعارضة
انتخابيا ،وليس استبدال حزب كان يف األغلبية بحزب آخر منها ،مع العلم
أن حزب أخنوش كان هو الحزب األغلبي حقيقة ،فهو الذي سري قطاعات
املالية وامليزانية واالقتصاد والفالحة والصيد البحري والصناعة والسياحة
وإصالح اإلدارة ،كما أن كل مشاريع القوانني التي وضعها حزبه تم
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كمالحظة أولية ،فإن تدبري البيجيدي للمدن الكربى لم يكن بذلك السوء
الذي يتم تصويره ،وإذا قارناه بتسيري األحزاب التي كانت تسمى إدارية،
والتي هي عادة التي كانت تسيطر عىل تسيريها ،فيمكن االعرتاف بنوع من
التحسن عىل مستوى البنيات التحتية واملداخيل وغريها ،ولكن ظلت رغم
ذلك دون انتظارات الساكنة ،وال أعتقد أن حزبا ما يمكن له أن يدبر املدن
وينجح يف نيل رضا السكان ،باعتبار مجموعة من العراقيل ذات الصبغة
القانونية أساسا ،وباعتبار أنه دون مساعدة من سلطة الوصاية متمثلة
يف وزارة الداخلية عرب الوالة ،فإن ’’البلوكاج‘‘ سيطال املشاريع املهمة ،ومن
هذه الزاوية فبالفعل تم استدراج الحزب للمدن الكربى ،وتم تحميله كل
االختالالت ،ومنها ما لم يكن مسؤوال عنها ،ويكفي مالحظة انه يف أغلب
املدن التي سريها لم تكن العالقة مع الوالة والعمال بتلك السالسة املطلوبة،
ولألسف فإن العدالة والتنمية املغربي أراد أن يسري يف نفس خط حزب
العدالة والتنمية الرتكي الذي كان مدخله للهيمنة عىل املشهد االنتخابي
هو النجاحات التي حققها يف تسيري البلديات ،والبيجيدي املغربي لم يول
اهتماما لقوة سلطة الوصاية ،وانتىش ب»غزواته» االنتخابية  ،غري منتبه
أن ’’يل فراس الجمل فراس الجمالة‘‘ ،كما يقول املثل املغربي .فكانت تلك
املدن التي سريها وباال عليه ،وإن كان بعض منتخبيه حققوا عربها ترقيا
اجتماعيا .
ما مدى تأثري الجمع بني االنتخابات الجماعية والترشيعية عىل النتائج؟
كان تأثريا حاسما ،ولعله واحد من آليات التضليل ،لقد تم الرتويج
أن تنظيم كل العمليات االنتخابية يف يوم واحد هو نجاح ودليل عىل تطور
ديموقراطي ،فيما الحقيقة أنه ينطوي عىل ما يمكن تسميته باملكر.
لقد تم تهريب األصوات املعرب عنها يف االنتخابات الجماعية إىل
االنتخابات الترشيعية ،ذلك أن نسبة املصوتني يف االنتخابات الجماعية
عادة تكون أكرب من االنتخابات الربملانية ( يف انتخابات  2015الجماعية
وصلت النسبة إىل  58%فيما لم تتعد يف االنتخابات الربملانية بعد سنة
واحدة  ،)46%والتصويت يف االنتخابات الجماعية باعتبار صغر الدائرة
االنتخابية يكون محكوما باملحددات العائلية والقبلية والزبونية واملعرفة
الشخصية باملرشحني ،وعدد كبري ممن يصوتون يف االنتخابات الجماعية
ال يصوتون يف االنتخابات الترشيعية لجهلهم باملرشحني نظرا ألن الدائرة
االنتخابية تكون أكرب ،أو قد يصوتون لرمز يف االنتخابات الجماعية وآلخر
يف االنتخابات الربملانية.
الذي حدث اليوم وأمام جهل أكرب املصوتني بالفرق بني االنتخابات
الجماعية واالنتخابات الترشيعية ،أن الصوت الذي منحوه للمرشح يف
االنتخابات الجماعية ،منحوه كذلك لنفس الرمز يف االنتخابات الربملانية،
خصوصا أنه كان يقال لهم ،ضعوا عالمة عىل الرمز الفالني يف كل األوراق
والخانات التي ستمنح لكم يف مكتب التصويت.
وبالتايل فإن الحزب الذي قدم أكرب الرتشيحات يف االنتخابات الجماعية
ضمن الفوز مبكرا يف االنتخابات الترشيعية ،وغري املفهوم بالنسبة يل هو :
ملاذا لم يرشح البيجيدي سوى حوايل  60%يف االنتخابات الجماعية؟ وملاذا
قلص ترشيحاته يف العالم القروي؟ خصوصا أن العالم القروي هو الذي
حسم النتائج يف النهاية.

خالد البكاري (حقوقي وأستاذ جامعي) يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:

صعود حزب أخنوش هو استعادة حزب الدولة للريادة عرب هندسة انتخابية ماكرة
غري معلن ،بني الخط االنتخابي والخط املخلص ملرجعيات التأسيس ،وهو
ما أفقده تلك التعبئة التنظيمية القوية للقواعد التي ميزته يف االنتخابات
السابقة ،وكانت العامل األبرز يف نتائجه ،كما فقد كتلة من الناخبني غري
املنتمني للحزب ،ولكن املحسوبني عىل حزامه الدعوي أو
املرجعي أو املحافظـ ،والذين كانوا مستائني من
تنازالت قدمها الحزب ،اعتربها خروجا
عن الثوابت املرجعية ،من قبيل
التطبيع والقانون اإلطار للرتبية
والتكوين.
وال يمكن أن نستثني
دور الطبقة املتوسطة يف
هزيمة البيجيدي ،وهي
التي رفعته انتخابيا
يف املرات السابقة،
إذ إن هذه الطبقة
كانت املترضر األكري
السياسات
من
االجتماعية التي تم
إقرارها يف السنوات
األخرية ،وتراجعت
قدراتها حد العجز عن
االدخار يف مستوياته
الدنيا.
ولذلك ال أعتقد أن
هزيمة البيجيدي تعني هزيمة
لإلسالم السيايس ،أو انتصارا
للخط الليبريايل ،مع أنه ال يستبعد
أن تكون هناك ضغوط خارجية يف إطار
التحالفات الجديدة للمغرب مع اإلمارات ومن

تمريرها يف الربملان حتى من طرف نواب املعارضة ،وأضف إىل ذلك أنه حني
ال يتفق البيجيدي واألحرار حول بعض القضايا يتغلب حزب أخنوش عىل
البيجيدي يف الربملان ،ولنعد إىل التصويت عىل املالكي رئيسا ملجلس النواب،
والتصويت عىل القاسم االنتخابي الجديد ،والتصويت عىل مرشوع
قانون تقنني زراعة القنب الهندي ،وعرقلة التعديالت عىل
القانون الجنائي املرتبطة باإلثراء غري املرشوع،
وغريها ،فمن املتحكم والحالة هذه يف الحكومة
والربملان حتى نتحدث عن تصويت عقابي.
التصويت العقابي الوحيد لم يكن
يف صناديق االقرتاع ،ولكن كان عرب
االمتناع عن التصويت من قبل كتلة
خذلها حزب العدالة والتنمية،
وآثرت إما مقاطعة االنتخابات أو
التصويت بأوراق بيضاء ،وهي
كتلة مكونة من فئات محافظة
اعتربت الحزب خان ثوابته،
أو من الطبقة املتوسطة التي
عقدت آمالها عىل البيجيدي
لتكون املترضرة من السياسات
واالجتماعية
الجبائية
واالقتصادية املتعاقبة ،وهي
عاقبت البيجيدي ليس بسبب أنه
وضع هذه السياسات ،بل بسبب أنه
لم يقاومها.
تباهى حزب البيجيدي بوصوله إىل تسيري
املدن الكربى  ،ليخسرها يف شتنرب  ،2021إىل أي
مد ميكننا القول إنه تعرض لعملية استدراج وضعته يف
مواجهة الطبقة الوسطى اليت كان يعتربها خزانه االنتخايب
متناسيا تأثري العامل القروي؟

حزب
التجمع الوطين
لألحرار ليس حزبا يتعامل
معه الناس على أساس أنه
حزب له مرجعية وقواعد ورؤية
وإيديولوجية ،حتى يهتم الناس
بتفسري صعوده ،هو فقط آلية
وظيفية الحتواء أعيان
االنتخابات

هل تم منعه من تغطية هذه الدوائر بشكل من األشكال؟ أم كان هناك
اتفاق ضمني أو رصيح مع مهنديس هذه االنتخابات عىل التقليص؟
إىل أي حد تصح املقارنة بني ما جرى حلزب العدالة والتنمية  ،وما جرى لالحتاد
االشتراكي بعد حكومة التناوب؟
بالفعل هناك نقط تشابه ونقط اختالف.
فيما يخص نقط االختالف فإبعاد االتحاد االشرتاكي من رئاسة
الحكومة لم يحصل بسبب نتائجه االنتخابية ،فقد تم تعيني جطوا وزيرا
أوال ،واالتحاد االشرتاكي متصدر لالنتخابات ،وهذا ما لم يعد ممكنا بسبب
القيد الدستوري.
كما أن االنشقاقات داخل االتحاد االشرتاكي ( مجموعة األموي ،ثم
مجموعة السايس ،ثم مجموعة بنعتيق قبل عودته) كانت مالزمة إما
لدخوله للحكومة أو بسبب تدبريه للمشاركة فيها ،بينما لم يقع أي
انشقاق يف البيجيدي بسبب املشاركة أو تدبري عملية االستوزار.
أما نقط التشابه ،فتتمثل يف تكون نخبة مهيمنة داخل الحزب تربط
مصالحها الشخصية بوجودها يف الحكومة أو الربملان أو مجالس املدن
والجماعات واملقاطعات والجهات ،بمعنى انتصار الخط االنتخابوي عىل
الخط اإليديولوجي.
والنقطة املهمة الثانية ،مرتبطة بالنظام السيايس ،إذ يف مراحل الضغط
الداخيل والخارجي الذي يفرض انفتاحا معينا يف حقيل الحريات والحقوق،
كان يلجأ لخدمة األحزاب ذات االمتداد املجتمعي ،كما كان حال االتحاد
االشرتاكي يف  1998حيث من جهة تصاعد الضغوط الدولية بسبب حقوق
اإلنسان ،ومن جهة أخرى إنجاح عملية نقل السلطة وتوريثها ،أو العدالة
والتنمية يف  2011مع السياق الدويل واإلقليمي املعروف للجميع ،لكن
بمجرد اجتياز النظام لهذه االمتحانات يعود لقاعدته األصلية املتشكلة من
األعيان والرأسمالية الريعية والتكنوقراط ورجاالت اإلدارة الرتابية.
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حاوره:خالد أبو رقية
كشفت نتائج االنتخابات اليوم  8شتنرب عن تراجع كبري حلزب
العدالة والتنمية الذي انتقل من حزب أغليب إىل جمموعة دون
فريق برملاين ما هو تفسريكم هلذا السقوط؟
ما يمكن قوله عن األسباب العميقة واألولية
للهزيمة املدوية حسب النتائج الرسمية لحزب
العدالة والتنمية يف انتخابات  ،2021هو أن هناك
سياق خاص ومتعدد الجوانب ،أوال هناك ما يسمى
تآكل أو اهرتاء السلطة، Usure Du pouvoir
حتى يف األنظمة الديمقراطية هناك ما يمكن
أن نسميه الشعبية ممارسة الحكم ،ألن
ممارسة الحكم تضعك يف مواجهة الساكنة،
ويصعب جدا تحقيق الربامج كما تم الوعد
بها أثناء االنتخابات ،ولكن يف املغرب يكون
هذا االهرتاء أخطر وأكرب ألن هناك Usure du
 ،pouvoir sans pouvoirأي أن هذه الالشعبية
التي تنتج عن ممارسة الحكم ،يف املغرب تكون
أقوى ،ملاذا؟ ألنه يف الدول الديمقراطية ،عندما
يمارس حزب ،أو جبهة أو أغلبية ما،
عندما تمارس الحكم ،فإنها قد تفوز
جزئيا برىض فئات جديدة
ومواطنني جدد ،ألنها
تمارس الحكم وتطبق
برنامجا ينفع فئات
صوتت عليها أو لم
تصوت عليها ،وهي
ممارسة لها وقع
حقيقي عىل الحكم
وتغيري أو تعديل السياسات العمومية التي وضعتها األغلبية السابقة،
وقد يستفيد من التوجه الجديد الجزء األكرب من الساكنة .ولكن تاريخ
االنتخابات يؤكد عىل العموم فقدان األغلبية الحاكمة للوهج املعنوي ملن
يدافع عن الحق ،ولهذا ينتقل هذا الوهج إىل املعارضة التي تصبح معربا
عن أحالم جديدة للناخبني وتقدم برامج غالبا مثالية مما يظهرها بمظهر
املدافع عن املظلوم اجتماعيا وسياسيا وربما ثقافيا ،ومن يريد الخري
للشعب بينما من يحكم يظهر كمن يمنع تحقيق ذلك ألنه من يملك السلطة
دستوريا وعمليا.
يف املغرب عندما تكون يف الحكومة فأنت تعاني طبعا من اهرتاء السلطة
دون أن تكون لديك سلطة ’’ ‘‘Usure du pouvoir sans pouvoirفأنت تفقد
جاذبية الدفاع عن الحق والوقوف يف وجه الظلم والدفاع عن املستضعفني،
ولكن يف الدول غري الديمقراطية فإنك ال تمارس الحكم ولهذا ال تطبق
برنامجك وال تلبي املطالب ألنك خارج السلطة الفعلية وال تحقق ولو جزئيا
ما كنت تدافع عنه .لذلك يمكننا القول أنه بعد  10سنوات من تواجد العدالة
والتنمية يف الحكومة فإن أحد األسباب األساسية هو اهرتاء السلطة دون
سلطة.
السبب الثاني هو أن اسرتاتيجيي النظام وتحت ذريعة اإلجراءات
االحرتازية من كوفيد  ،19منعوا تنظيم حملة انتخابية عادية دون استعمال
املال ،ويف املقابل من استخدموا املال تمكنوا من تنظيم والئم باذخة
للناخبني بينما البيجيدي يصفه املواطنون العاديون بالبخل ،فهم يقولون
أنه بخيل ألنه يستخدم املال والهدايا أقل بكثري من أحزاب األعيان ،لذلك فقد

صعوبة تصويت سكان البادية ،وهذا خدم مصلحة
األحزاب التي رشحت األعيان الذين لهم نفوذ قوي يف
تلك املناطق ،لذلك يصوت القرويون باختيار رموز
أحزاب األعيان يف االقرتاع املحيل وعمليا عىل نفس
الرمز أي نفس الحزب يف الجهوي والترشيعي.
الدولة تغري النظام االنتخابي والتقطيع
االنتخابي والسياسة االنتخابية والعداوة
االنتخابية حسب الحزب الذي تريده أن
يفوز ولكنها كذلك تكمل بطريقة جراحية
بالتالعب البعدي ببعض النتائج وبتغيريها
اذا لم تحقق املراد بالتالعب القبيل اي
التقني-اإلعالمي-السيايس -اإلداري .إني
استنتجت من تواصيل مع الناس بالقرية
أن معظمهم ال يفهمون ملاذا عليهم أن
يصوتوا عدة مرات ،وأعتقد أن التصويت
بهذه الطريقة كان مفكرا فيه ألن الناس
يعرفون عن
يصوتون عىل من
ثم
قرب
يصوتون
عىل نفس
الرمز.
أعتقد أن
السلطات
كانت ضحية
لنجاحها،
إذ ال أظن
أن السلطة
كانت تريد
أن يحصل البيجيدي عىل  13مقعد بما ال يمكنه تشكيل حتى فريق برملاني،
وعىل األرجح أن ما حدث هو أن السلطات املحلية أظهرت كما يقول املغاربة
أنها «غري هبيلة وقالوا لها زغردي» فإذا هي تفجر طبلة آذان املحتفلني يف
العرس» .كما تعرف جريدتكم فإن السلطة املركزية ال تريد البيجيدي كبريا
ولكنها تريده صغريا وطيعا داخل املؤسسات ال خارجها إذ قد تلتحق ناخبته
بالشارع وبالحركات االجتماعية .اشتغلت السلطات املحلية بحماس يف
اتجاه قطع الطريق عىل البيجيدي بسبب غياب أوامر مكتوبة واضحة
ورصيحة تبعا ملقولة .Il vaut mieux faire du zèle que pas assez
هناك كذلك سبب أسايس ،وهو أن جزءا كبريا من ناخبي البيجيدي هوياتي
وعقائدي ،أي أنه يهتم بالدعاوى اإليديولوجية وبصدق املرشحني الديني
وبالقضايا الهوياتية والدفاع عن هويته الجمعية أكثر أحيانا من االهتمام
باملصالح املادية .نحن نتحدث هنا عن جمهور تحركه عقيدة حرم البيجيدي
نفسه منه حني وقع اتفاق التطبيع مع إرسائيل بينما األغلبية الساحقة من
ناخبيه هم ضد هذا االتفاق ،هذا عرب عنه أعضاء من البيجيدي يف نقاشات
معي وقالوا أن العثماني نفسه لم يكن راضيا عن التوقيع كان مضطرا
ولكن غري معذور .بالنسبة يل حتى بروتوكوليا لم يكن مضطرا حيث أن
الجانب اإلرسائييل أرسل شخصا أقل مرتبة ،خاصة وأن صورة التوقيع مع
من تعتربهم الكتلة الناخبة أكرب عدو لإلسالم واملسلمني والهوية ،وهي
الكتلة املستعدة للتضحية بمصالحها ملقاومة هذا االتفاق .ومما زاد يف
الطني بلة أن الزعيم األكثر شعبية داخل الحزب دافع بمهارته الخطابية
وأسلوبه الشعبي عن هذا االتفاق .كان هذا الخنوع للمخزن عملية انتحارية

يقوم بها زعيما البيجيدي
األكثر قوة ،سواء مؤسساتيا
ويتعلق األمر بالعثماني أو شعبيا ويتعلق األمر ببنكريان .جزء كبري من
ناخبته الشعبية اعتربت ذلك ذال وخيانة ،وقد الحظ املراقبون كيف أن
النشطاء السيربانيون املتعاطفني لم يتحركوا كثريا اثناء الحملة االنتخابية
وهذا يحدث ألول مرة منذ أزيد من عرش سنني.
أضف إىل ذلك األوضاع االقتصادية والنفسية التي زادت الجائحة يف
تأزيمها ،خصوصا أن اإلعالم كان يسري يف اتجاه أن من يحارب الجائحة
هو الدولة ،وهي التي انترصت عىل كوفيد وليس الحكومة ،وأكثر من هذا
مجموعة من قيادات البيجيدي كأمينة ماء العينني والعثماني اتهمت هي أو
عائالتها بعدم احرتام اإلجراءات االحرتازية ضد الوباء.
إضافة إىل كل هذا لم يبق داخل البيجيدي من يمثل خطاب املعارضة،
األصوات املنتقدة إما تم إسكاتها بالضغط اإلعالمي أو القضائي أوهما معا،
كحامي الدين وأمينة ماء العينني وعبد العزيز أفتاتي وعبد الله بوانو الذين
توقفوا منذ أشهر أو سنوات عن «خطاب الحق « وانتقاد الحاكمني ،كما
هو الشأن أيضا بالنسبة لبنكريان الذي توقف منذ  2017عن خطابه الذي
كان ينتقد الظلم والسياسات العمومية وينتقد القرص أحيانا .إذن إذا شئنا
القول قبل تطبيعه مع إرسائيل طبع البيجيدي مع نظام استبدادي فاسد
وقلل انتقاداته ،خصوصا أنه تم إضعافه مؤسساتيا وبإرادة النظام .فقيادة
البيجيدي لم تكن راضية عن اختيار الشبيبة لرئيسها الذي كان من اكرب
املنتقدين لالستبداد داخل البيجيدي .لكن بإرادة واقرتاح من القرص  -وقد
اعرتف العثماني بذلك عالنية  -أصبح رئيس الشبيبة التي كانت تمثل القوة
الحية والطامحة إىل تحقيق  -حسب خطابها -الحرية واملساواة والحكم
الرشيد واملنتخب شعبيا والتي كانت تمثل إرادة الدمقرطة داخل الحزب،
هذه القوة أصبح رئيسها وزيرا ،ويف هذا املنصب من الصعب أن تحافظ عىل
وترية االنتقاد بالنظر إىل أنه منصب هش ومن السهل التخلص من صاحبه
عىل عكس منصب رئيس الحكومة الذي يضمن الدستور أن يكمل واليته أو
تنظيم انتخابات جديدة .كل هذا صفى جزءا من الشعبية التي كانت تتمتع
بها شبيبة الحزب لدى املواطنني الشباب ،فهذه الشبيبة كانت تتوفر عىل
قدرة تعبئة هائلة تمكنها من تعبئة وجمع  3إىل  10آالف من الشباب يف أيام،
عكس الشبيبات أخرى  -باستثناء اليسار يف السابق -التي تتحول تجمعاتها
يف الغالب إىل مهازل سياسية بسبب أن ما يجذب الشباب إىل األحزاب اإلدارية
هو مصالح ذاتية كالشغل أو السفر وغريه .إذن هذه القدرة التعبوية والدور
املنربي ،الذين كانت تتمتع بهما شبيبة البيجيدي انكرسا تماما بعد دخول
رئيسها إىل الحكومة .ويمكن أن نقول أنه تم قطع الرأسني الشعبيني
للبيجيدي ،عن طريق إخراج بنكريان واستدراج رئيس الشبيبة وإدخالها
إىل بيت الطاعة ،كما تم إضعاف الحركة األم أي اإلصالح والتوحيد بتشهري
جنيس خطري استهدف عددا من قيادييها بمن فيهم نائب الرئيس ونائبة
الرئيس ،كما أن االتفاق املغربي -اإلرسائييل دق إسفينا بني الحزب وحركته
األم التي توفرت دائما عىل صورة أكثر إيجابية من سياسيي الحزب.
لنلخص ونركز األمور ،البيجيدي تراجع كذلك ألنه فرمل خالل السنوات
االخرية تدوير النخب سواء عىل املستوى الجهوي او الوطني داخل صفوفه،
وعوض ذلك َ
«عق َل» شبيبته باستوزار زعيمها الشعبي بينما الشبيبات هي
التي عادة تتابع لعب الدور اإلنزياحي خطابيا centrifugeحتى لو شارك
الحزب يف الحكومة .كما أن العدالة والتنمية «غدر» بشعبه ومريديه ففقد
وهج الثلة الناجية وفقد معها األغلبية السياسية التي تمتع بها خالل
العقد املنرصم وإن لم يحصل أبدا رسميا عىل االغلبية االنتخابية املطلقة.
ضعف بتوقفه عن خطاب املعارضة منذ  ،2017فبنكريان بذكائه كان
رئيس الحكومة ويف نفس الوقت املعارض األول خطابيا للنظام ،ومع تكميم

املعطي منجيب (مؤرخ وباحث يف العلوم السياسية) يف حوار مع جريدة ملفات تادلة:

النظام السلطوي يكتفي باستعمال املعارضني كما يريد ولكن ال يريد منهم أن يستعملوه
األحزابا املنظمة
واليت لديها مشروعية
التجربة احلكومية أخطر
على االنظمة السلطوية من الشارع
العفوي املعزول ،يف حالة اندالع
مظاهرات.

كان الكيل بمكيالني من طرف الدولة التي سمحت لألحزاب املقربة منها
باستخدام املال وتوزيعه ،وهناك شهادات أنه يف الجنوب بلغ صوت الناخب
الواحد ألف درهم ،بينما البيجيدي ألنه تحت مراقبة السلطة ونظرا كذلك
لتقاليده االنتخابية ال يستعمل املال كثريا وانما األعمال الخريية عىل
املدة الطويلة ،واملشكل ان بعض القائمني عىل االعمال الخريية
نفسهم لم يقوموا بالدعاية للبيجيدي بسبب احباطهم من خنوعه
للسلطة وبسبب الخوف من السلطة ثانيا.
السبب الثالث متعلق بالنظام االنتخابي ،وحرص الدولة عىل
تسجيل أكرب عدد ممكن من الناخبني يف املناطق التي يعترب
البيجيدي ضعيفا فيها تقليديا وهي أساسا املناطق القروية،
لذلك فإن أكثر من ثلثي املسجلني كانوا بالبوادي رغم أن عدد
سكان القرى هو حوايل  40يف املائة ،مع العلم أن املواطنني يف
البادية هم أقل مشاركة سياسية بسبب البعد وعدم االهتمام
وبسبب البنية السوسيولوجية التي تنبني عىل الدوار والقبيلة
وغريها من العالئق ذات األصل البيولوجي والجغرايف ،فضال عن
أن حضور الدولة واإلدارة يف املخيال الشعبي الزال ضعيفا عكس
املدينة ،حيث املواطنون يهتمون أكثر بكل ما هو إداري وكل ما
يصدر عن الدولة ،وبالتايل بذل جهد كبري من الضغوط والوعود لتسجيل
ساكنة البوادي ألن النظام يعلم أن البيجيدي ضعيف يف البادية .أضف إىل
ذلك صعوبة التصويت حيث يجد املواطن عدة أوراق أمامه وعليه أن يختار
املرشح لالنتخابات املحلية والجهوية والترشيعية ،ويمكننا أن نتخيل

الجميع منذ  2017ذهب الصيت ومجده دون أن تعوضه مشاركة فعلية
للحزب يف الحكم ألنها ليست مشاركة نظرية وألن الوزراء البيجيديني
بمن فيهم رئيس الحكومة ال سلطة لهم ،والدليل هو أن حتى اتفاق
التطبيع علموا به مثلما علم الجميع حني أراد النظام أن يخرب
الساكنة ووقعوا عىل يشء لم يرتقبوه حتى .ألن بعض زعمائه
أدلوا يف بداية سنة  2020بترصيحات تعارض أي تقارب مع
إرسائيل ثم بعد أشهر جلس زعيم الحزب ليوقع عىل اتفاق
التطبيع.
قلت كذلك بأن الحزب لديه خطاب إسالمي-عربي ولديه
أعضاء متعلمون يجيدون العربية الفصحى أساسا ،ولديهم
اعتقادات ومطالب هوياتية قوية ،وأن قبول البيجيدي
للفرنسة الجزئية للتعليم كان صدمة لهم ،وهذا أرض
بمصداقية قيادته كثريا ،خصوصا أن زعمائه كبنكريان
واملقريء أبو زيد كانوا يؤكدون بقوة واحيانا يقسمون بأن
مرشوع الفرنسة لن يمر .كل هذا شكك يف قيادة الحزب ومس
حتى أنويته الصلبة وذلك نظرا للطبيعة االجتماعية الثقافية
العقدية ألعضائه وناخبيه ،ألنه يعتمد يف عملية االستقطاب عىل
خطاب ديني هوياتي (مغربي ،عروبي ،مخاصم للواقع البوسط-
استعماري  ،)Postcolonialويف األخري يتم القبول بالفرنسة ،أنا ال أقول
أنني مع أو ضد مع ما فعلت قيادة البيجيدي بخنوعها لالستبداد بينما
كان شعارها سنة ربيع الشعوب مناهضة االستبداد والفساد ،بقدر ما
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أحاول تحليل الواقع ،وكيف أن القبول
بالفرنسية يف التعليم مثال ،أرض كثريا
بالحزب ،خصوصا وأن الكثري من
العائالت يعتربون وكأن هذا يهدف إىل
دفع أبنائهم للفشل ،ألننا اآلن أصبحنا
نعلم أنه حتى التالميذ يف مستوى
الثانوي  95يف املائة منهم ال يجيدون
الفرنسية ،ما جعل الكثريين يرون
يف األمر وكأنه تعقيد تعليم أبنائهم
وتعقيد حصولهم عىل شهادات وبعدها
عىل مناصب شغل وغري ذلك.
ويجب اال ننىس دور
الغش بكميات صناعية
وبطرق مدروسة مسبقا
يف نتائج هذا االقرتاع.
لقد أدىل مواطنون
شاركوا
عديدون
كأعضاء يف املكاتب
أو مراقبني مدنيني
موثقة
بشهادات
عن الغش أي تغيري
نتائج التصويت ضد
مرشحني أو أحزاب
معينة ويف مناطق
وخصوصا
معينة
الحرضية منها
إىل أي مدى ميكن القول أن حزب العدالة والتنمية أصبح عبئا على النظام السياسي
يف املغرب فقرر التخلص منه ،بداية من إقرار القاسم االنتخايب وانتهاء مبجريات
احلمالت االنتخابية والتصويت وتعديل النتائج؟
ال أعتقد أن البيجيدي أصبح عبئا عىل النظام ،اذا كنتم تقصدون بذلك
أنه لم يعد يقدم له خدمات سياسية؟ ال أظن أن األمر كذلك ،بالعكس
خالل هذه العرش سنني تعافت نسبيا مرشوعية النظام بفضل وجود هذا
الحزب ذي الرصيد الشعبي داخله ،بالنظر إىل هذا الوضع ،كيف يمكن
القول أنه صار عبئا ،يجب االعرتاف بالواقع  ،أنا يساري ولكني أعرتف أنه
من بني األحزاب الكربى وان تراجع انتخابيا ،يمكننا مالحظة أن الحزب
االشرتاكي املوحد او فيدرالية اليسار مثال أقوى شعبيا بكثري من االتحاد
الدستوري لكن األمر عكس ذلك انتخابيا ،املقصود باألحزاب الكربى هي
التي تريد لها الدولة أن تكون كربى انتخابيا ،ما أردت توضيحه :أنه بني
األحزاب الكربى ،أن األعضاء واملنتخبني جهويا أو وطنيا األقل فسادا عىل
املستوى املايل وعىل مستوى التسيري هم أعضاء البيجيدي ،من هذا املنطلق
أصبح البيجيدي بمعنى ما عبئا أو عرقلة عىل املخزن الصغري أو املخزن
االجتماعي أي الشيوخ واملقدمني واألعيان النافذين املستفيدين من الريع
والجاه ،عىل سبيل املثال يمكن لرئيس جماعة يف مدينة أو بلدية صغرية
ينتمي إىل البيجيدي (أو اليسار الديمقراطي) أن يشجع الناس عىل مواجهة
«أوتاد املخزن» كما يقول الناس ،ويكونون أكثر جرأة  ،ويرفضون إعطاء
الرشاوى ،ويتم اللجوء إىل عضو ما من املجلس البلدي أو القروي ليدافع
عن مصالحهم للحصول عىل وثيقة ما أو لتسجيل أبنائهم يف املدرسة أو
لالستشفاء بمستشفى عمومي وما شابه ذلك .إذن بهذا املعنى وجود
البيجيدي داخل اإلدارات البلدية وداخل املجالس ( ألن الحزب عندما يكون
يف املجالس ال يدخله املنتخبون لوحدهم ،وهذه تقاليد مغربية ،يتم تفضيل
العائلة والحزبية يف التوظيفات املحلية ..فيصبح بعض من يتم توظيفهم
توظيفا مبارشا فعالني يف خدمة ناخبة الحزب وعالئقها وامتداداتها داخل
الساكنة) ،فتجد جزءا من اإلدارة أصبح يتعامل بسالسة وبنوع من املساواة،
ألن الحزب يريد أن يحافظ عىل شعبيته وإال سيعاقب يف االنتخابات املقبلة،
إذن من هذا الجانب عىل األعيان املحليني وعىل العائالت االنتخابية الكربى
والغنية ،أصبح البيجيدي كنخبة سياسية محلية وجهوية جديدة ،كما
اليسار يف الثمانينات ،شوكة مؤملة يف حلق منظومة الفساد التي تتحكم يف
املغرب عىل األقل منذ ستني سنة ،أنا أتحدث عن املغرب املستقل .ألن األعيان
كانوا موجودين وأغلبهم كانوا قبليني أو تجار املدن ،أو ممثيل عشائر قبل
االستعمار يف املغرب منذ قرون ،كانوا دائما مسيطرين وكانوا يستفيدون
من املخزن واملخزن يستفيد من مساندتهم والشعب يُسحق .عرقلة اإلقطاع
املحيل قام به يف السابق كذلك حزب االستقالل ،عندما كان لديه حضور
قوي ،وكذلك االتحاد الوطني للقوات الشعبية حني كانت لديه ذراع مدنية-
شعبية ضاربة ،لعبا أيضا هذا الدور املتمثل يف الدفاع عن «الشعب الصغري»
إذا شئتم ،وكذلك إبعاد والضغط عىل املخزن الصغري املحيل وأحيانا حتى
الجهوي ،ما يعني أن الساكنة املستضعفة تشعر بنوع من التشجيع فال
تقبل ذلك الضغط واالستغالل وإعطاء الرشاوى إلخ  ..كان هذا الواقع
امليكروسيايس ملموسا ما بني  1956إىل حدود  ،1961ثم من جديد رأينا هذا
بوضوح خالل تجربة اليوسفي ،حيث أن اإلدارة أصبحت تشتغل بطريقة
أحسن وتعامل الناس بطريقة أحسن ،وكذلك تراجع دور األعيان ،وأصبح
املواطنون العاديون أكثر جرأة يف مواجهتهم .كنت أذهب إىل البادية منذ
عرشين سنة وأجد الناس العاديني يقولون أن اليوسفي «راجل مزيان»،
كانت لديه شعبية حقيقية ،وهذا التقدير الشعبي لرئيس الحكومة سنجده
كذلك خالل فرتة بنكريان  ،2017-2012هذه الثقة التحتية سترتاجع بقوة
وإن بالتدريج خالل الوالية الثانية للبيجيدي ولكنها بقيت موجودة.
يبدو ما حدث حلزب العدالة والتنمية شبيها ملا حدث حلزب االحتاد االشتراكي
بعد قيادته للحكومة سنة  98ومشاركتهفي حكومة جطو ،إىل أي حد ميكننا وضع هذه
املقارنة؟
نعم إن ما حدث للبيجيدي سنة  2021بعد االنتخابات يشبه ما حدث

ملف العدد

لالتحاد االشرتاكي عقب انتخابات  .2002إال أن االتحاد االشرتاكي ،كما
نعلم كان قد وصل أوال أما البيجيدي فقد وصل أخريا رسميا .إن الدولة
عىل العموم ال تريد أي حزب شعبي كبري مهما خدم مصالحها ومهما
ضعفت قوته وقوة مشاركته يف مسار القرار ،كل حزب لديه رصيد شعبي
ولديه قدرة تفاوضية معتربة يتم التخلص منه ،فتم التخلص من االتحاد
االشرتاكي سنة  ،2002وألن الدستور الجديد يفرض تعيني رئيس الحكومة
من الحزب الذي يحتل الرتبة األوىل ،فقد وضعت كل الوسائل (مادية وإدارية
ودعوية ضخمة جدا وتقنية ،أي النظام االنتخابي) كل ذلك بغرض إضعاف
البيجيدي انتخابيا أكثر مما هو ضعيف وأال يأتي أوال يف االنتخابات ،ببنما
لم يكن ذلك يهم يف حالة االتحاد االشرتاكي ،ألن الدستور السابق كان يتيح
للملك أن يختار بطريقة تقديرية أية شخصية كوزير
أول.
التشابه الحاصل بني الحالتني هو يف
وجود إرادة التخلص ،ألن الحزب األصيل
مهما تراجعت شعبيته يبقى منغرزا يف
ما يسمى باملنظمات الرمزية للمجتمع
عىل أنه حزب حكم ،وأنه يمكن أن
يكون يف اإلدارة ويمكن أن يكون
يف الحكومة ،وعىل األقل بالنسبة
للفئات امليسورة ،لم تحدث تلك
الكوارث التي كان
يتنبأ بها الحُ كم
واألحزاب
اإلدارية ،مثل
ترديدهم مقولة أنه
إذا صعد االشرتاكيون
سيقومون برضب االقتصاد وهذا يتعارض مع االختيار الليربايل للدولة ،عىل
األقل هذا ما كانت تردده صحافة التجمع الوطني لألحرار وبعض االعالم
الرسمي خالل الثمانينات والتسعينات مثال ،حيث كانت تردد أن وصول
االتحاد االشرتاكي للحكومة سيرض باالختيار الليربايل واالقتصاد الناجح
واقتصاد الوفرة وما إىل ذلك.
إذن حتى الفئات امليسورة وبعض رجال اإلدارة أنفسهم وبعض رجال
الحكم يتعودون عىل الوافد الجديد ومنهم من يرى أنه من األسلم أن
يحكموا معه عىل أن يبقى الحزب «الشعبي» خارج السلطة نظرا إلمكانية
انزياحه اىل هامش االيسطابليشمنت يف حال تحرك الشارع ،فذلك بصب
املاء يف طواحني املعارضة ،ويف حالة اندالع مظاهرات وما إىل ذلك قد يُهَ دد
النظام ،ألن أحزابا منظمة ولديها مرشوعية التجربة الحكومية أخطر عىل
االنظمة السلطوية من الشارع العفوي املعزول وهذا برهن عليه االنتقال
الديمقراطي بإفريقيا الغربية (السنغال ،مايل خالل التسعينيات أو النرص
االنتخابي مؤخرا لجان پينغ بالغابون) .السلطات املحلية عىل تتعود عىل
«التطبيع» مع أعضاء األحزاب املعارضة سابقا وتقيم عالقات ثقة معها
وقد تصاهرها وكل هذا يضعف صالبة العصبية Esprit du corpsالتي
تستفيد منها األنظمة السلطوية أثناء مواجهة الشارع .رغم كل يشء فإن
األحزاب املغربية تطبع مع النظام إال أن هذا األخري ال يطبع معها إال إذا
فقدت هويتها الحزبية كما حدث لبعض األحزاب الوطنية ،فالسلطويات
جبانة جدا وتخاف من تأثري الجماعات املعارضة املدمجة عىل املستوى
البعيد ،وتخاف من أن العادة واملساكنة تولد واقعا جديدا ،كل هذا الحرص
كل هذه الربانوايا تفاديا  -ولو كانت اإلمكانية  1يف املئة – ألن يتخذ مثال
رئيس الحكومة يوما ما القرار بنفسه وعالنية مثال :ما الذي يمكن القيام
به يف مثل هذه الحالة اذا كان القرار شعبيا وخرج الناس للتظاهر مساندة
له؟ هذا سيضع النظام يف خطر ،إذ أنه ولو تم التدخل يف هذه الحالة
وحل الحكومة ووضع حد للقرارات غري املرغوب فيها ،فإن ذلك سيرض
بمرشوعية النظام ،وقد أوشك أن يحصل مثل هذا األمر يف عهد حكومة عبد
اإلله بنكريان ،إذ عىل ما يبدو كان هناك خالل صيف  2013قرار بالتخلص
من حكومة عبد االله بنكريان إال أن األخري قاوم مشريا إىل إمكانية رجوع
الشارع للحركة ،لكن دراسة الرأي العام التي تقوم بها األجهزة أظهرت بأنه
يحتفظ بشعبية كبرية وأن إقالته قد تؤدي إىل الال استقرار ،وربما تتحرك
املعارضة الراديكالية ملساندته ،مما جعلهم يرتكونه لثالث سنوات أخرى .إذا
عدنا إىل ربيع وصيف  2013يظهر أنه كانت لدى النظام إرادة يف هذا االتجاه،
ولذلك تم دفع زعيم حزب االستقالل إىل مغادرة الحكومة ،بل حسب إشارات
وردت من بعض قياديي االستقالل أن «الزعيم» كان قد وعد بأنه سيكون
رئيس الحكومة سنة  ،2013إذا ساعد عىل إسقاط حكومة بنكريان.
إذن كما قلت أن النظام ال يريد أن يطبع مع معارضيه خصوصا عندما
يكونون معتدلني وأقوياء إال إذا «طبعوا» هويتهم فاقدين لهذا السبب
قاعدتهم االجتماعية أو مغريين سوسيولوجيتهم الحزبية .النظام السلطوي
يكتفي باستعمال املعارضني كما يريد ولكن ال يريد منهم أن يستعملوه اال
اذا اصبحوا جزءا منه ايديولوجيا واجتماعيا أي يقومون بانتحار سيايس
كما فعل حزب اليسار التقليدي الكبري خالل العرشية األوىل من القرن الحايل.
ال يقبل النظام أن يأخذ املعارضون مرشوعية عملية عند النخبة الحاكمة
تقليديا ،وعند محافظي املنظومة املهيمنة ،ألن املعارضني إذا شاركوا ولم
ض مصالح الفئات الراضية عن السياسات العمومية الجاري بها العمل
تُ َ ُّ
منذ عقود ،والتي تحتل مكانة اجتماعية واقتصادية عالية ومتوسطة يف
البالد ويف املجتمع ،أقول إذا شاركوا يصبحون منافسني من الداخل للطغمة
املتصلبة حول مصالح اقتصادية ورمزية غري قابلة للتفريط وإال انفرط
عقد «اإليسطبليشمنت» وأصبح يف مهب الريح.
يف نفس السياق ميكننا مالحظة أن تكليف االحتاد االشتراكي سنة 1998جاء يف سياق
أزمة كان يعيشها املغرب ،كما أن تكليف البيجيدي جاء يف ظل حركة  20فرباير الذي
شكل هتديدا للبنية السياسة يف املغرب ،كيف ميكننا فهم دور قوى املعارضة (االنتخابية)
وموقعها يف النظام السياسي يف املغرب؟
إن ما جعل البيجيدي يصل إىل الحكومة ،أو جعل النظام يبحث عن
إرضائه وإرضاء جزء من الشعب ،بتعيينه عىل رأس الحكومة ،وإعطائه
مناصب بعضها مهم داخل الحكومة األوىل عىل األقل ،هو حركة عرشين
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فرباير ،ألن الشارع تحرك ،وكان البد من استخدام القمع ورشاء النخب
والضغط ،أي أسلوب العصا والجزرة التي استعملت ضد الزعامات الشابة،
حيث أن جزءا كبريا منها إما اعتُقِ ل ،وإما ُ
شهِّ ر به وإما تم رشاؤه ،وأدخل
للربملان والجماعات املحلية وما إىل ذلك ،وكذلك تم سن سياسات عمومية
ومؤسساتية لصالح هذا الشباب املثقف ،الذي استجاب لنداء الشارع
سنة  .2011طبعا كان السبب الرئييس هو حركة عرشين فرباير والربيع
املغربي الذي دفع النظام إىل تجديد بعض من دمائه بإدخال نخبة ذات
أصول إسالمية وما زال لديها الطابع اإلسالمي رغم أنها كانت قد اعتدلت
آنذاك ،وتخلت عن الخطاب الراديكايل ،وكان ذلك ملصلحة النظام ،ولكن أيضا
خالل الوالية األوىل لحكومة البيجيدي ،لصالح الحزب ،فالنظام تركه يطبق
جزءا يسريا من برنامجه ،ومكنه كذلك من تواجد إعالمي مهم ،خصوصا
ألمينه العام ،فازدادت شعبية الحزب بسبب اللعب عىل الحبلني أي الوجود يف
الحكومة وتحقيق بعض مقرتحات الحزب للناخبني ،وكذلك متابعة خطاب
املعارضة الهوياتية ،من وقت آلخر.
ال ننىس أن هذا كان اىل حد ما نفس حال االتحاد االشرتاكي والكتلة
الديمقراطية ،حيث كان امللك الحسن الثاني قد اتخذ قرارا سنة ،1991حني
تزعمت املعارضة أكرب مظاهرة سلمية يف تاريخها ،والتي كانت يف  3فرباير
 ،1991بعد أن وقف الحسن الثاني إىل جانب الغرب ،أثناء الحرب عىل العراق،
بينما وقفت أغلبية الشعب مع العراق الذي كان يقول بأن طريق فلسطني
تمر عرب الكويت ،خصوصا يف األسبوع الثاني من احتالله للكويت ،وترصيح
صدام حسني بذلك ،فارتفعت شعبيته لتصبح يف األعىل ،وآنذاك كانت شعبية
قضية فلسطني قد وصلت إىل القمة يف املغرب ،بالتأكيد تابع املغاربة القضية
الفلسطينية منذ الثالثينيات ،لكن يف التسعينيات عرفت أوجها ،نظرا لرتاكم
أجيال ،وكذلك ألن الحسن الثاني كان أقرب زعيم عربي للغرب وإرسائيل،
فاستثمرت املعارضة كثريا نقطة الضعف هذه يف سياسة الحسن الثاني،
وجعلت منها قضية سياسية فعدة منظمات معارضة قد جعلت منها
وطنية،
قضية
ليس بمعنى وطنية
بالنسبة للشعب
الفلسطيني ،إذ أن
هذا األمر عادي،
وإنما قضية وطنية
مثال
مغربية،
الوطني
االتحاد
لطلبة املغرب ،وعدة
جماعات وأحزاب
يسارية أو إسالمية
جعلت من القضية
الفلسطينية قضية
وطنية.
إذن نظرا لهذا
القرار الذي اعتربه
بعض سدنة النظام
خاطئا ألنه لم يكن
يف صالح املنظومة
وال يف صالح
مرشوعية امللكية،
ألنه وقف إىل جانب
الغرب يف اعتدائه
عىل
العسكري
الشعب العراقي،
وكما أوردت بعض
الصحف األجنبية،
فقد اطلع الحسن
الثاني بنفسه عىل
حجم املظاهرات
من أعىل إحدى
العمارات الشاهقة
بالرباط ،وكان معه البرصي وعدة زعماء ،بما فيهم أمنيون ،وقرر آنذاك
أن يفتح مفاوضات مع أحزاب الكتلة الديمقراطية ،عىل أساس إدخالها إىل
النظام ،لالستفادة من شعبيتها ولينىس الجميع املوقف املناهض للعراق
وللشعوب العربية عموما ،التي كان الحكم املغربي ال يسري يف اتجاه
مطامحها وعواطفها فيما يخص الوقوف مع الهجوم الغربي ضد شعب
عربي .إال أن النظام كان محظوظا ،بضعة أشهر بعد ذلك ،أي يف نهاية
سنة  ،1991حني حصلت أزمة كبرية وخطرية جدا يف الجزائر ،والجزائر
كما نعلم منذ سنة  ،1988كانت قد دخلت طورا مهما ورسيعا من االنتقال
الديمقراطي ،أعطى األغلبية لإلسالميني ،لكن ستدخل البالد يف أزمة
خطرية ،نتيجة إليقاف املسلسل الديمقراطي ،وعدم االعرتاف بنتائج الدور
األول من االنتخابات الترشيعية يف الجزائر يف دجنرب سنة ،1991لتنطلق
الحرب األهلية ،بسبب االنقالب الذي قاده جنراالت الجيش الجزائري،
وحينها تراجع الضغط عن الحسن الثاني ،ألن البورجوازية املغربية ظهر
لها بأنه من األفضل الحفاظ عىل النظام بدل الدخول يف متاهات قد تؤدي إىل
ما أدت إليه بداية االنتقال الديمقراطي يف الجزائر ،ونفس اليشء كان يحصل
يف تونس ،بعد أن انقلب بنعيل عىل بورقيبة ،أي أن سنوات  90-87كانت
سنوات تفتح ديمقراطي يف تونس.
نظرا لهذا الوضع اإلقليمي كان املغرب يظهر ،سواء للبورجوازية املحلية
أو للدول الغربية الديمقراطية ،وكأنه يجر خطواته بعيدا عن االنتقال
الديمقراطي يف الجزائر وتونس ،والحسن الثاني كان سياسيا ذكيا جدا ،ولم
يرض بتلك الوضعية وحاول االنفتاح عىل املعارضة وإدخالها إىل الحكومة،
إال أن الحرب األهلية يف الجزائر أعطت للنظام مهلة فجعلت األمور تتأخر.
ومرض الحسن الثاني ابتداء من سنة  ،1995حيث أدرك أن لديه مرضا
خطريا جدا ،وليهيئ األمور النتقال العرش بسالسة ،كان البد من إدخال
املعارضة إىل القفص الذهبي للحكومة ،وهكذا حدث تماما عقب انتخابات
 .1997وهنا لنتذكر أن اإلدارة ستقوم

الدولة على العموم
ال تريد أي حزب
شعيب كبري مهما
خدم مصاحلها ومهما
ضعفت قوته وقوة
مشاركته يف مسار
القرار ،كل حزب
لديه رصيد شعيب
ولديه قدرة تفاوضية
معتربة يتم التخلص
منه
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ألول مرة بحملة لصالح األحزاب الوطنية ،بل إن بعض املنتخبني ،من
هاته األحزاب الوطنية سنة  ،1997قد رفضوا مقاعدهم ،ألنها كانت قد
أعطيت لهم بطريقة غري قانونية ،أي أنهم لم يحصلوا عىل األصوات الواجبة
النتخابهم ،كانوا قلة قليلة جدا ،ولكن هذا معرب جدا حيث أن النظام كان
بحاجة إىل دخول أحزاب الحركة الوطنية إىل الحكومة ،لتسهيل انتقال
الحكم من ملك إىل آخر وكذلك كان .وملا استُخدِموا ،تم التخلص من
االتحاد االشرتاكي مثل ’’كلينيكس‘‘ سنة  ،2002كما ذكرتم يف السؤال.
من أجل التوضيح أكثر ،هل ميكن القول أن أزمات النظام السياسي تفرز حكومات
بقيادة إيديولوجية ،بينما فترات االنفراج تفرز حكومات تقودها قوى ’’خمزنية‘‘
بواجهة تقنوقراطية أو أحزاب إدارية؟
نعم إن األزمات يف املغرب ،دائما  ،إما أنتجت القمع ،وإما أنتجت
تغيري األغلبية ،انتفاضة الريف األوىل سنة  ،59-1958أدت إىل تعيني
عبد الله إبراهيم عىل رأس الحكومة ،واملظاهرات ضد اختيارات
الحسن الثاني فيما يخص الحرب عىل العراق سنة
 ،1991وخصوصا أن ذلك كان قد امتزج بالقضية
الفلسطينية ،أدت إىل حكومة التناوب ،وأزمة
سنة  2011أدت إىل تعيني البيجيدي عىل رأس
الحكومة ،هذا أمر واضح.
هناك حتليل يقول أن اجلمع بني االنتخابات
التشريعية واملحلية يف يوم واحد هو ما أثر على
النتائج ،باعتبار أن منطق التصويت خيتلف يف
االستحقاقني ،إذا أخذنا بعني االعتبار أن عزيز أخنوش يتوىل وزارة وصندوقا يرتبطان
بالعامل القروي ،هل ميكننا القول أن استنتاجات رميي لوفو يف كتابه ’’الفالح املغريب
املدافع عن العرش‘‘ الزالت حتتفظ براهنيتها؟
نعم كما قلت فالجمع بني االنتخابات الترشيعية التي لديها طابع وطني،
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واالنتخابات املحلية قد أرض باألحزاب التي لديها حضور ووهج وطني
كالبيجيدي ،ألن األحزاب األخرى (األحزاب اإلدارية ،واألحزاب التي خلقها
املخزن) ،تعتمد عىل األعيان ،واألعيان محليون ليست
لديهم أهداف أو صور ًة سياسية ،وإنما أهدافهم
نفعية فقط ومبارشة ،يف الغالب تكون شخصية
وأحيانا تكون عائلية أو محلية ،هؤالء ال
تهمهم السياسة ،وإن كانوا يتوفرون عىل
قوة انتخابية ،إما يشرتونها أو أنها ذات
طبيعة قبلية وعائلية ،عىل شكل تحالف
عائالت معروف يف املغرب ،قد يمتد لعقود
وقد يمتد حتى لقرون ،إذن هذه األحزاب
اإلدارية التي خلقتها اإلدارة ليست لديها
أيديولوجيا جامعة أو سياسة وطنية ،بل
هي فقط تكتل «  » Conglomératألعيان
لديهم مصالح يبتغون تحصيلها أو
املحافظة عليها.
وبالتايل فالجمع بني
االستحقاقات يرض
باألحزاب التي لديها
حضور وخطاب
ولديها
وطني،
وطنية،
أهداف
شاملة (ذات بعد
وطني) ليس بمعنى
 ،nationnalisteوهذا ينطبق عىل البيجيدي مثال.
نعم إن كالم ريمي لوفو الزال صحيحا ألن الفالح املغربي هو املدافع األول
عن العرش الحاكم مع بعض االستثناءات كالريف وبعض مناطق الجنوب
والجنوب الرشقي شبه الصحراوي او الصحراوي .ولكن أهل الحرض أيضا،
أغلبيتهم الزالوا ملكيني ،ولكنهم يهدفون إىل نوع من امللكية الديمقراطية،

مالحظات على هامش نتائج انتخابات 2021
يبدو من الوهلة األوىل ان جل التكهنات والقراءات
التي قدمها الشارع السيايس املغربي باتت خاطئة
او بعيدة عما أفرزته نتائج االنتخابات ،وأبرزها
هزيمة البيجيدي التي لم تكن متوقعة عند الخصوم
والحلفاء وداخل البيت الداخيل الذي باغثه األمر
ليحول الحدث اىل عزاء.
ليلة اإلعالن عن النتائج كانت حاسمة ولو أن بعض
املؤرشات كان تصل من هنا وهناك دليل عىل أن
يشء ما يطبخ خلف الكواليس والبداية مع رفض
السلطات تسليم املحارض ومع السماح ألصحاب
النفود بتوزيع املال والوعود وفعل املستحيل ابتغاء
مرضاة الحزب املرتبع عىل العرش اآلن مقابل
اسقاط الغريم التقليدي.
البيجيدي خرس الرهان من قيادة الحكومة اىل
حصيلة هزيلة؛  13مقعد يف الربملان وهو ما لم يكن
متوقعا بل وكان مستبعدا جدا .وسنحاول تفكيك
هذه النتيجة خطوة بخطوة ويمكن تقسيم أسباب
هذا الرتاجع إىل ثالثة أسباب الحزب نفسه والدولة
والناخب.
احلزب نفسه
عرف حزب العدالة والتنمية هزات داخلية صعبة
ساهمت يف خلق نقاش داخيل صعب إال أنه حاول
أن يبقى صامدا عىل الرغم من كل ما عرفه انطالقا
من أول مأزق عاشه الحزب بعد ما سمي بالبلوكاج،
وسماه أعضاء الحزب باالنقالب عىل الرشعية
والتي أظهرت تياران داخل الحزب واحد يدعو اىل
الدفاع عىل بن كريان وبقائه عىل رأس الحكومة
وكذا التمديد لوالية ثالثة عىل رأس الحزب وآخر
سار يف االتجاه املعاكس وهو ما خلف مشاكل
داخل الحزب ،لتحل بعدها رصاعات أخرى وهزات
أخرى كان آخرها الحركة التصحيحية التي يقودها
شباب الحزب ورصاعهم مع القيادات ،والدعوة اىل
عقد مؤتمر استثنائي وافراز قيادة جديدة قادرة
عىل استيعاب املرحلة الحساسة .وأخريا توقيع
التطبيع مع االحتالل الصهيوني الذي زاد من التوتر
داخل الحزب ،هذا املشكل الداخيل والرصاع انعكس
عىل صورته خارجيا وساهم يف تراجع خطابه الذي
وصف عند الرأي العام السيايس باملزدوج.

الدولة
ال يختلف اثنان حول
تدخل الدولة يف
االنتخابات وتسخري
معينة
جهات
للضغط عىل سري
العملية االنتخابية،
وإذا عدنا قليال اىل
االنتخابات السابقة
والتي اكتسح فيها
البيجيدي املشهد السيايس
الخصم
كان
الصعب حينها
االصالة
هو
واملعارصة والذي
صحفي مهتم بالشأن
استعمل أساليب
الشيوخ واألعيان
وسخرت له الداخلية بعضا من رجالها للضغط
عىل صناديق االقرتاع األمر الذي مكنه من الحصول
عىل املرتبة الثانية بعد البيجيدي بالرغم من كل
إمكانياته املسخرة حينها ،وكل الوسائل التي وفرت
له وكذا املال املستعمل ،والبلطجة يف بعض األحيان،
وهو ما ال ينكره بعض قادة البام اآلن بدعوى أن تلك
مرحلة قد خلت.
عالقة الدولة بالبام ليست بالسهلة والبسيطة بل
معادلة صعبة ومعقدة كانت معاملها واضحة منذ
 2011يف الوالية األوىل لحزب العدالة والتنمية ،الذي
كن االمل واملنقذ «وهو املشهد الذي تكرر اآلن مع
صعود األحرار» ،وعىل امتداد واليتني حاول البام بكل
ما ذكرناه سابقا أن يتقوى يف املدن والقرى وغريها
بالوسائل التي أتيحت له سلفا إال أن خاتمته كانت
شيئا آخر ،وهو اآلن اىل حد ما يشق طريقا غري ما
كان عليه يف السابق إال أن الطريقة نفسها تعاد مرة
أخرى.
يقول كارل ماركس التاريخ يعيد نفسه مرتني،
مرة عىل شكل مأساة ،ومرة عىل شكل مهزلة،
وهو ما يمكن إسقاطه عىل تصدر حزب التجمع
الوطني لألحرار لنتائج االنتخابات ،نفس الصيغة
ونفس الوسائل الكالسيكية جعلت من األحرار األمل

كما يقولون ،كثري من الناس يقولون بهذا املفهوم ويعنون بها امللكية
الربملانية ،ألنهم ال يفهمون جيدا ما معنى ملكية برملانية ،ولكنهم يريدون
ملكية ديمقراطية ،أي تكون فيها الحكومة هي املسؤولة ،ويمكن معاقبتها
عرب االنتخاب والتصويت ضدها ،ويمكن كذلك الضغط عليها يف الشارع،
بينما امللك كما يردد بعض الناس نصف املتمدرسني يف املدن ،واملسيسون
منهم خصوصا يقولون أن امللك «بغيناه ايشد تيقارو وحنا كنحتارموه»،
و»لكن نريد حكومة تحكم لكي نستطيع التحكم فيها ومعاقبتها» ،فامللك
ال يمكن معارضة سياساته سيكون ذلك «حشومة» ألنه أمري املؤمنني أوال
وألنه حفيد الرسول الكريم .هذا خطاب الرجل الحرضي املتوسط واملسيس،
وهو نوع من تمهيد السبيل تاريخيا لنوع من الخطاب السيايس الحداثي
املتمركز حول املطالبة بملكية برملانية حقيقية .هذا يعني أنه وإن كان
الحكم املخزني قد فقد كل مرشوعية فإن امللكية ال زالت شعبية ولكن اذا
تشبثت باملخزن املتجاوز فقد يأخذها معه يف اندحاره املرتقب والذي تفرضه
التحوالت االجتماعية والثقافية ...
ريمي لوفو يقول أن القرويني أساسا هم امللكيني ،ولكن كتابه ظهر منذ
عقود ،حيث أصبح اآلن حوايل  60يف املائة من السكان يف املغرب يف املدن ،أي
أن التمدن يف املغرب لم يرض بامللكية كمؤسسة رمزية ولكن يف نفس الوقت
هناك مطالب بالدمقرطة الفعلية وليس الخطابية فقط ،أي أن الناس
يريدون من الحكومة أن تدافع عن مصالحهم وأن تطبق األحزاب الوعود
التي تعطيها للناس ،وهذا ال يمكن أن يحصل إال بأن تكون الحكومة هي
الهيئة التنفيذية فعال .الشعور الشعبي ليس بهذا الوضوح ولكن كثريا من
الناس يعربون عن هذه الفكرة بطرق مختلفة ،وشيئا ما مبهمة ،إذ يقولون
إن «امللك نحرتمه ،ولديه دور كبري جدا مرتبط بديننا ولديه ساللة رشيفة
ويجب أن يبجل ولكن نحن من يجب أن يتحكم يف الحكومة لكي تخدم
مصالحنا وتحمي حقوق الضعفاء» .هذا ما قاله يل حرفيا بالدار البيضاء
منذ أسابيع حارس عمارة متوسط العمر غادر املدرسة وسنه ستة عرش
عاما وكان والده عضوا بحزب االستقالل خالل الستينيات.

اجلزء األول

واملنقذ الوحيد يف «أعني الدولة وبعض
الناخبني» ،والبديل عن البيجيدي،
إال أن قواعد اللعبة تغريت اآلن،
واستفاد األحرار من دعم الدولة
للبام واستفاد من البيجيدي بعد
 ،2011وتعلم الدرس من زواج
السياسة بالسلطة وهو ما ينتج
أبناء غري رشعيني إال أن كان
ذكيا فأسس لعالقة غري رشعية
أطرافها املال والسياسة والسلطة.

الناخب

أسامة باجي

وهو الحلقة األضعف
هنا ولكنه اىل حد معقول
كان فاعال داخل اللعبة
االنتخابية بالرغم من
السياسي والثقايف
عدد املشاركني يف العملية
االنتخابية والذي يبقى
مجرد رقم يصعب تصديقه يف كل األحوال إال أن
عاملني هنا داخل هاته الحلقة كانا سببا رئيسيا
فيما آلت إليه األوضاع ،أوال التصويت العقابي
والغضب الحاصل من حكومة العثماني «والتي
ال يتحمل البيجيدي مسؤولية فشلها وحده» ،هذا
الغضب ازداد مع تزايد القرارات الالشعبية يف حق
املواطنني وكذا الرتاجع السيايس والحقوقي الذي
عرفه البلد فضال عن املالحقات اإلعالمية التي طالت
وتطال بعض القيادات والهجوم عىل بعضها مما زاد
يف تمرير سمعة البيجيدي يف الوحل.
الناخب الذي صوت عقابيا ،هو ذاته الناخب
الذي كان يأمل يف وقت سابق ويرى يف البيجيدي
خريا ،لتبقى كتلة أخرى ناخبة قارة ،وهي أعضاء
ومناضيل كل حزب وفئاته التي استقطبها للتصويت
عليه وراهن عليها يف الحصول عىل عدد من األصوات.
وبشكل عام فهزيمة البيجيدي «الذي كان يمني
النفس بالبقاء يف الحكومة» انطالقا من صناديق
االقرتاع كان لها األثر ،إال أنه ال يمكن تسميته رفض
شعبي كما ال يمكن أن نسمي صعوده يف 2016
باإلرادة الشعبية بالنظر لعدد الناخبني وكذا القاعدة
التي كان يتوفر عليها والتي فقد نصفها اآلن.
الطريقة التي خرج بها العدالة والتنمية اليوم والتي

ال يمكن إال أن نصفها باملهينة والغري مسبوقة أتوقع
أن تكون نفسها الطريقة التي سيخرج بها الحزب
الذي يراهن أن يكون اآلن بديال وتجربة جديدة يمكن
الرهان عليها ،يف ظل الثابت الذي ال يريد أن ينافسه
أحد ،والذي قد يدعمك اىل حد كبري لكنه لن يقبل
برهان قد يجعل املتحول يف رهان معه ،ولهذا فإن
ما وقع يف مرات سابقة مع أحزاب عديدة خرجت
خاوية الوفاض وقع اليوم مع البيجيدي وسيقع يف
ظل محافظة الثابت عىل مكانته وما يريد.
راهن حزب العدالة والتنمية يف  2011عىل خطاب
«إسقاط الفساد» وكان الربيع الديمقراطي فاعال
مهما يف صعوده باعتباره التجربة الوحيدة التي
لم يجربها املغاربة وبعدها رفع شعار «صوتنا
فرصتنا ملواصلة اإلصالح» واآلن حاول الرهان عىل
بعض الشعارات التي أعاد ترديدها فقط وهو يتحل
املسؤولية فيما آلت إليه األوضاع وفيما اعتربه جزء
من الغاربة خالصا من البيجيدي يف الوقت الذي
كان يرفع فيه شعار «مكاين غا البيجيدي» وهو يف
حقيقة األمر درس يجب استيعابه واألكثر من ذلك
يجب عىل البيجيدي اليوم إعادة رشيط تسيريه منذ
صعوده وليس الوقت للشماتة وتقديم الدروس إال أن
العزاء كان أكثر من التوقعات املحتملة.
سقوط البيجيدي وهو السقوط الغري مسبوق ،ربما
يعيد البيجيدي إىل نقطة الصفر ،حيث بدأ أول مرة
وقد بدأت بوادر هذا التصدع برسالة بن كريان أمينه
العام السابق ،وكذا استقالة األمانة العامة لحزب
وعىل رأسها العثماني ،إال أنه يف تقديري تنتظره
أشواط عديدة ليقطعها أولها اعرتافه بالهزيمة
عىل الرغم من اختالف أسبابها ،وخلق نقاش داخل
الحزب ملحاولة لم الشمل وكذا إعادة البناء واالبتعاد
عن املربرات التي يقدمها ولو أنها صحيحة اىل حد
كبري ،كاستعمال األموال وعدم تسلم املحارض وكذا
ما يمكن ان نسميه بالعقاب الذي أحدثته الصناديق،
إال أنه من الرضوري جدا التنويه بالخطوة الشجاعة
التي أقدمت عليها األمانة العامة للحزب وهي اعرتاف
رصيح وربط للمسؤولية باملحاسبة وهذا معهود
عىل عدد كبري من قيادات الحزب ،هذا االعرتاف قد
يعطي ألعضاء الحزب والقواعد الصغرى األمل يف
االستمرار رشيطة لم الشمل والقطع مع املايض
والسري نحو التدافع من داخل املعارضة واعادة
ترميم ما تم هدمه خصوصا يف فرتة سعد الدين
العثماني ،وهذا قد يجعل من حزب العدالة والتنمية
ينبعث من رمادة «كطائر الفينيق» ليخلق املفاجئة
يتبع ...
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ملف العدد

هل انتخبنا (حقا) جملس النواب؟
الجميل يف نتائج انتخابات  8شتنرب ،2021
هو أنها أعطتنا أجوبة واضحة ورصيحة ال ترتك
أي مجال ألي تأويل أو اجتهاد.
اجلواب الصريح األول :حزب العدالة والتنمية
مات شنقا بواسطة حبل القرار الشعبي نفسه
الذي رفعه إىل القمة طيلة السنوات املاضية .نعم
كان هناك التخطيط والتدبري والتضييق والتآمر،
لكن االقرتاع الشعبي جاء بنتيجة تتجاوز كل ما
كان مأموال من تلك الوسائل تحقيقه ،سالينا
إذن ،الشعب أيضا شارك يف دفع هذا الحزب نحو
الخروج نهائيا من املشهد.
اجلواب الصريح الثاين :القاسم االنتخابي سيف
ذو حدين ،وهو بالفعل جاء بنتيجة عكسية،
ولواله لكانت حصيلة حزب العدالة والتنمية
 9مقاعد نسائية خالصة يف األقىص .املقاعد
األربعة التي أفلتها خصومه يف الدوائر املحلية
الـ 92كلها تيرست له بفضل هذا القاسم الذي
كان هو معارضه الوحيد ،يا لسخرية القدر.
لكن مهال ،لعلنا استطبنا التفسري القائل
بوجود تصويت عقابي ،ألقينا به كحطب يف نار
تفكرينا املشتعلة واسرتحنا منها .نعم كان هناك
تصويت عقابي ،نعم عرشات اآلالف من األصوات
تبخرت فجأة يف دوائر كان حزب املصباح يحصد
فيها املقاعد جملة،
لكن إىل هنا تنتهي
كيف
الحدوثة،
اتجه هذا التصويت
العقابي تحديدا نحو
حليفه الحكومي؟
أليس من املنطقي
أن
والبديهي
التصويت العقابي
نحو
يتجه
ألن
املعارضة؟
نجد يف حال أنجزنا
استطالعات علمية
دقيقة أن من صوتوا
بشكل عقابي ضد
والتنمية
العدالة
اختاروا إما حزب
االستقالل أو حزب
االصالة واملعارصة؟
شخصيا أميل إىل
تفسري آخر لفهم
ما حصل يف اقرتاع
 8شتنرب ،إنها
عصا الجمع بني
االقرتاعني املحيل
التي
والترشيعي
أدت إىل هذه النتيجة.
لو نظمت االنتخابات الترشيعية بشكل منفصل
لخرس حزب العدالة والتنمية حتما صدارة
املشهد ،لكنه لم يكن ليذوب كقطعة سكر يف
فنجان قهوة .لقد غمرنا االقرتاع الترشيعي
يف بحر االنتخابات املحلية ،فذاب فيها وذابت
معه جميع معطيات ومؤرشات االنتخابات
الترشيعية ،وخرجنا فقط بنتيجة انتخابات
جماعية حددت مصري الربملان بغرفتيه،
وبمنتخبني كبار تولوا حسم مصري مجلس
النواب قبل مجلس املستشارين.
الجمع بني االنتخابات يف يوم واحد ليس بتلك
الهامشية والثانوية التي يعتقدها البعض،
يف املغرب نمطان مختلفان من االقرتاع ،ظال
منفصلني ومتمايزين منذ االستقالل وإىل
غاية يوم األربعاء  8شتنرب؛ نمط محيل يقوم

عوامل كثرية اجتمعت
لتجعل مكونات االنتخابات
املحلية والنمط غري املبارش،
تتحكم يف نتائج االنتخابات
الترشيعية .كيف؟
عىل إعادة إنتاج
أوال كانت هناك حالة
العالقات والبنيات
طاردة للكتلة االنتخابية املسيسة،
التقليدية ،وآخر
بفعل الال جدوى الذي أبانت عنه الوالية
ترشيعي ينطوي
الترشيعية السابقة من التصويت ،حيث
رهانات
عىل
شاهدت الفئات التي قامت بتصويت
وأبعاد سياسية.
سيايس كيف أن إرادتها تواجه بالعرقلة
ليس من الصدفة
واإلقبار والتجميد ،وحتى الحزب الذي
أن أكرب توافق
اختارته ليعرب عن إرادتها أبان عن ضعف
عرفه
سيايس
وعجز كبريين يف هذه املهمة ،بالتايل أجزم
منذ
املغرب
ان طيفا واسعا ممن التحقوا بموكب
استقالله ،وتجسد
التصويت تحت إغراء املشاركة يف
منتصف
تشكيل املشهد السيايس والتأثري يف
التسعينيات يف
القرار ،قد امتنعوا عن املشاركة يف
دستور جديد
صحفي ،مدير نشر سابق انتخابات  8شتنرب.
مهد ملا يعرف
ثانيا ،جرى حسم جزء كبري من
جلريدة أخبار اليوم
بالتناوب ،أعاد
املعركة قبل يوم االقرتاع ،من خالل
نظام الثنائية
عملية االستقطاب املحموم التي
الربملانية،
تابعناها جميعا للمنتخبني املحليني ،أو ما
ليفصل االقرتاع السيايس-الترشيعي عن
يصطلح عليه بالكائنات االنتخابية واألعيان
االقرتاع املحيل ،ويباعد بني االقرتاع املبارش
و»مالني الشكارة» وحرفيي وسمارسة
ملجلس النواب واالنتخاب غري املبارش ملجلس
االنتخابات ،بمن فيهم أولئك الذين كانوا
املستشارين .الثلث املعطل الذي كان امللك الراحل
يف السابق يشتغلون لحساب حزب العدالة
الحسن الثاني يحوزه يف مجلس النواب كان
والتنمية .هذا األخري وجد نفسه عاجزا تماما
يتأتى له عرب االنتخاب غري املبارش الذي كان
عن تغطية املجاالت القروية ،يف الوقت الذي كان
يسمح له بـ»تعيني»
قد أصبح فيه عام  2016يطرق أبواب البادية
من يريد وإبعاد من
املغربية بقوة مهددا املجال الحيوي التاريخي
يريد .لهذا كانت اول
للمنظومة املخزنية كما شخصها ريمي لوفو
خطوة يف التوافق بني
وقنوات التنخيب كما رسمها واتربوري...
امللكية واملعارضة هي
ثالثا ،الحزب الذي تصدر نتائج االنتخابات
انتخاب مجلس النواب
الترشيعية ،أي التجمع الوطني لألحرار ،هو
كامال بشكل مبارش
نفسه الذي تصدر عدد
بما يمنحها طابعا
الرتشيحات يف االنتخابات
سياسيا ،أي حزبيا ،يف
الجماعية ،بتقديمه اكثر من
مقابل احتفاظ امللكية
 25ألف ترشيح ،يف مقابل
بخزانها االحتياطي يف
أقل من  9آالف ترشيح لحزب
غرفة مستقلة (مجلس
العدالة والتنمية .هذا الفرق
املستشارين) تنتخب
الكبري سوف نجد مخرجاته
كاملة بشكل غري
وقد استفحلت أكثر يف نتيجة
مبارش.
االنتخابات الجماعية ،حيث
هذا االختالف البيّ
فاز التجمع الوطني لألحرار
بني ما يفرزه كل من
بقرابة  10آالف مقعد ،بفارق
النمطني يف االنتخاب،
كبري عن حزب األصالة
املبارش وغري املبارش،
واملعارصة الذي حل ثانيا
ظل قائما ،رغم التغيري
بحوايل  6آالف مقعد ،بينما
الذي أتى به دستور
تذيل حزب العدالة والتنمية
 ،2011والذي سحب
الرتتيب ب 777مقعد.
من مجلس املستشارين
رابعا ،قد يقول قائل إن
بعض الصالحيات التي
الفرق بني مقاعد كل من
ال تمنحها الدساتري
حزبي االحرار والبيجيدي
الديمقراطية للغرفة
يف االنتخابات الجماعية ال
العليا من الربملان .وقد
يتناسب مع الفرق يف نسبة
شاهدنا كيف جاءت انتخابات  2009املحلية
الرتشيح .هذا صحيح،
بنتائج لم يكن باإلمكان تكرارها يف انتخابات
فاملصباح رشح تقريبا ما يعادل ثلث عدد
 2011الترشيعية ،حيث فاز حزب األصالة
مرشحي الحمامة ،لكنه حصل عىل أقل من
واملعارصة باألوىل باكتساح كبري بينما فشل يف
عُ رش عدد املقاعد التي حصدها التجمع الوطني
الفوز بالثانية.
لألحرار .هنا يكمن التفسري يف الخصائص
قد يقول قائل إن السياق الذي نظمت فيه
املعروفة لهذا النوع من االنتخابات ،حيث ال
استحقاقات  2009و 2011مختلف وال يسمح
يكفي أن تقوم بتقديم املرشحني كي تفوز،
باملقارنة؛ طيب ماذا عن انتخابات  2015املحلية
بل يبقى السؤال األكرب هو توعية املرشحني،
ونظريتها الترشيعية التي جرت يف 2016؟ ألم
وال داعي لنرشح أين يوجد املرشحون األعيان
يفز حزب األصالة واملعارصة بشكل كاسح يف
و»مالني الشكارة» ،ففي هذه االنتخابات ال
األوىل بينما حصل حزب العدالة والتنمية عىل
ينفع رجال ونساء التعليم واملرشحون البسطاء
نتائج متواضعة إحصائيا ،رغم فوزه يف املدن
او املتوسطون...
الكربى؟ ألم تكتسح أحزاب الدولة انتخابات
خامسا ،ما عالقة كل هذا باالنتخابات
مجلس املستشارين التي تتم بشكل غري مبارش؟
الترشيعية؟ إذا فهمنا ما جرى يف االنتخابات
الذي حصل اليوم يف اقرتاع  8شتنرب ،هو أن
الجماعية والجهوية ،من تعبئة خاصة

ليس من الصدفة أن
أكرب توافق سياسي
عرفه املغرب منذ
استقالله ،وجتسد
منتصف التسعينيات
يف دستور جديد مهد
ملا يعرف بالتناوب ،أعاد
نظام الثنائية الربملانية،
ليفصل االقرتاع
السياسي-التشريعي
عن االقرتاع احمللي،
ويباعد بني االقرتاع
املباشر جمللس النواب
واالنتخاب غري املباشر
جمللس املستشارين.
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واستثنائية ر ّكزت الكائنات االنتخابية يف
معسكر واحد ،وحرمت يف املقابل الحزب املراد
تقزيمه من أية إمكانية لالستقطاب والرتشيح
من خارج قواعده وأعضائه ،لننظر إىل الصورة
داخل املعزل يوم  8شتنرب :املغربي الذي توجه إىل
مكتب االقرتاع يف ذلك اليوم هو يف العموم ناخب
غري مسيّس (وقروي باألساس) ،لألسباب التي
وردت أعاله ،يعني أن حافزه ودافعه األول هو
التصويت لشيخ القبيلة او كبري الدوار او الحاج
مول األرايض أو بوعزة الذي يملك املصانع
والشاحنات والحافالت وبالتايل القدرة عىل
التشغيل وحل الضائقة وتمويل خيمة العزاء
وتوفري كبش العيد ...ال أقول إن جميع او أغلب
من صوت قد تلقى مقابال ،بل أتحدث عن الدافع
والحافز ،فأن يكون ابن قبيلتك أو أحد أعيانها
يف مواجهة خصم ما يدفعك اىل التصويت له
برصف النظر عن استفادتك املبارشة .ويف لحظة
اختالئه بنفسه يف املعزل ،هناك قرار واحد يف
ذهن الناخب ،التصويت لرمز «بوبريص» الذي
عبأه من أجله الكائن االنتخابي ،وسيضع عالمة
فوقه أربع مرات .فكرة التصويت لهذا املرشح
محليا ولذلك الحزب ترشيعيا نخبوية ومعقدة
حد العبثية.
سادسا ،هذا الكائن االنتخابي لم يدخل املعركة
هذه املرة معزوال عن الرهان السيايس ،بل تم
استقطابه وتوجيهه ومنحه التزكية يف سياق
هندسة وتخطيط محكمني .شاهدنا بالعني
املجردة قبل فرتة الرتشيحات عملية الرتحال
و»املريكاتو» الصيفي امللتهب الذي شمل هذا
النوع من الكائنات .أي أن تصويت الناخب وهو
داخل املعزل لنفس الرمز يف كل من االستحقاقني
الجماعي والترشيعي ليس مجرد صدفة ،بل
إن استقطاب وتزكية عدد كبري من االعيان
تم عن طريق الصفقة :منحك الضوء األخرض
والتغطية السياسية لتقوم بحملتك كما تشاء،
مقابل توجيه كتلتك الناخبة
(بضع مئات أو آالف) نحو
التصويت أيضا يف االنتخابات
الترشيعية لرمز «بوبريص».
يعني خدم معانا آ الرشيف،
ساهم يف املقعد الترشيعي
كي تحصل عىل الدعم يف
معركة رئاسة الجماعة.
النتيجة :مجلس لنواب
انتخب هذه املرة (عمليا)،
وهي ربما األوىل يف تاريخ
عن
املستقل،
املغرب
طريق االقرتاع غري املبارش
والناخبني الكبار .نعم ،قبل
أن يفوز االعيان ومالني
الشكارة بمقعدهم الجماعي
الذي يخول لهم أن يصبحوا
ناخبني كبار يف انتخابات
مجلس املستشارين املقبلة،
قاموا بانتخاب أعضاء
وهنا
النواب،
مجلس
أصبحنا أمام برملان بغرفتني
منتخبتني فعليا وعمليا باالقرتاع غري املبارش
وبواسطة الناخبني الكبار ،يف الوقت الذي
جعلنا فيه دستور  2011نحلم بتطوير النظام
االنتخابي بشكل يجعل االنتخابات الترشيعية
تبدو كما لو أصبحت تصويتا مبارشا عىل رئيس
الحكومة (وهو ما جرى بالفعل يف انتخابات
.)2016
بالتايل يجوز لنا أن نتساءل ،هل انتخبنا بالفعل
مجلس النواب؟ أم إننا فوضنا هذه العملية
(التدبري املفوض) للمنظومة االنتخابية التي
يفرتض فيها أن تفرز مجلس املستشارين؟ ألم
يخرج مجلس النواب عمليا وفعليا من رحم
مجلس املستشارين؟
حلل وناقش

هل انتخبنا بالفعل
جملس النواب؟ أم
إننا فوضنا هذه
العملية (التدبري
املفوض) للمنظومة
االنتخابية اليت
يفرتض فيها
أن تفرز جملس
املستشارين؟ أمل
خيرج جملس
النواب عمليا
وفعليا من
رحم جملس
املستشارين؟
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 ... 2021ثوابت ومتغريات
شتنرب2021
مالحظات حول انتخابات  8شتنرب

عرفت انتخابات  8شتنرب اهتماما خاصا
من طرف املتتبعني ،فإذا كانت مختلف
املحطات االنتخابية التي عرفها املغرب
تثري اهتمام الباحثني يف العلوم السياسية،
فإن ثالث محطة انتخابية بعد دستور
 2011كان لها نصيب أكرب من االهتمام ،ليس من
طرف الدارسني والباحثني يف العلوم السياسية
فقط ،وإنما من طرف مختلف الفئات الشعبية،
سواء من طرف الداعني ملقاطعة االنتخابات ،أو
الداعني للمشاركة فيها.
وتعترب االنتخابات من أهم ركائز النظم
الديمقراطية ،غري أن االنتخابات التي عرفها
املغرب يف مختلف املحطات لم تخلو من أعطاب
وتعثرات ،والنتيجة هي أن العديد من التجاذبات
والتشكيكات يف نزاهتها (االنتخابات) رافقت
مختلف التجارب السابقة ،وهو ما يجعل
املواطن العادي يتساءل حول جدوى املمارسة
االنتخابية ،إذا كانت هذه األخرية ال تعرب حقيقة
عن متطلبات ومصالح مختلف الفئات الشعبية،
ويف غياب أي رهانات سياسية ،وهو األمر الذي
يفرس فقدان الثقة يف العمل السيايس عموما
والحزبي عىل الخصوص ،والذي واكبه زيادة
العزوف االنتخابي بمناسبة كل محطة انتخابية.
وتأتي هذه الورقة من أجل إبراز بعض املالحظات
التي رافقت املحطة االنتخابية األخرية ،وما إن
كانت هناك متغريات ،أم أنها ال تخرج عن نفس
النمط الذي عرفته سابقاتها ،سواء أثناء الحملة
االنتخابية ،أو بعد اإلعالن عن نتائج االقرتاع.

احلملة االنتخابية
_استمرار تواجد أحزاب بعينها يف قائمة
الرتتيب ،سواء من حيث نسبة تغطية الدوائر
االنتخابية ،أو من حيث قوتها الدعائية ،فمن بني
حوايل  30حزبا شاركوا يف االنتخابات الترشيعية،
فقط أربعة أحزاب هي التي استطاعت تغطية
جميع الدوائر ،وهي كل من حزب التجمع
الوطني لألحرار ،وحزب االستقالل ،وحزب
األصالة واملعارصة ،وحزب العدالة والتنمية،
فعىل مستوى الدوائر االنتخابية املحلية ،بلغ عدد
لوائح الرتشيح بالنسبة لألحزاب األربعة92 ،
الئحة و 305مرتشح لكل حزب ،يف حني بلغ عدد
لوائح الرتشيح يف الدوائر االنتخابية الجهوية 12
الئحة و 90مرتشحا لكل حزب أيضا ،أي بنسبة
تغطية بلغت  ،100%ويأتي كل من حزب االتحاد
االشرتاكي للقوات الشعبية ،وحزب التقدم
واالشرتاكية يف املرتبة الثانية بنسبة تغطية
بلغت  ،99,04%أي  91الئحة محلية،
و 12الئحة جهوية ،فيما بلغت نسبة
التغطية لباقي األحزاب ،ما بني
 86,54%و ،0,96%بحيث أن
 15حزب قامت بتغطية أكثر
من  ،50%أما باقي األحزاب
فلم تصل لهذه النسبة،
فيما ال تخرج االنتخابات
الجماعية والجهوية عن
هذه الخاصية.
وما يفرس هذه النسب،
هو استمرار الطابع
االحتفايل واملناسباتي
حيث
لالنتخابات،
ينعدم الدور الوظيفي
السياسية
لألحزاب
طيلة خمس سنوات،
واملتعلق خصوصا بالتأطري
وينعدم
والتكوين،...
التواصل بني هذه األحزاب وبني
مختلف الفئات الشعبية ،األمر
الذي يفرس ضعف أغلب األحزاب
السياسية ،وغياب الجماهريية لديها،
حيث أن أغلب الفئات الشعبية تعرف فقط
بعض أسماء األحزاب ورموزها بعدد رؤوس

األغلبية ،وذلك يفرسه العزوف
أصابيع اليد.
االنتخابي املتواصل لدى أغلب
وإذا كانت التعددية
الفئات.
الحزبية من تمظهرات
هذه الظاهرة املتعلقة برتشيح
النظم الديمقراطية ،فإن
أشخاص ال عالقة لهم بالحزب
هذه التعددية يف املشهد
السيايس ،تكون بشكل أكثر
الحزبي املغربي تأخذ
حدة يف القرى والبوادي ،حيث
طابعها املشوه ،والذي
يلعب عامل االنتماء القبيل دورا
ال يركز عىل الطابع
مهما يف التنافس بني املرشحني،
اإليديولوجي بقدر ما
ويغيب تماما الطابع اإليديولوجي
يركز عىل املكاسب
للحزب ،وكذا برنامجه
الشخصية ،كما أن هذه
السيايس.
التعددية املتمثلة يف
وإذا كانت ظاهرة ترشيح
كثرة األحزاب ،تساهم
أشخاص ال عالقة لهم
يف ترشذم وتشتيت
الدستوري
القانون
يف
باحث
بالحزب السيايس الذي
أصوات الناخبني ،وهو
والعلوم السياسية
ترشحوا باسمه ،قد الزمت
ما يساهم أيضا يف
املشهد الحزبي يف كل مناسبة
عدم حصول أي حزب
انتخابية ،غري أنها لم تكن تظهر بالحدة التي
سيايس عىل أغلبية مريحة قد يستطيع من
عرفتها انتخابات  8شتنرب ،ففي السابق كان
خاللها مستقبال تنفيذ برنامجه االنتخابي ،دون
األمر يقترص عىل محرتيف االنتخابات واألعيان
اللجوء إىل البحث عن تحالفات قد تنعكس سلبا
الذين بإمكانهم ضمان أصوات أو مقعد برملاني،
عىل الزمن السيايس ،مثل ما وقع يف انتخابات
يف حني أظهرت هذه االنتخابات ،عجز األحزاب
 2016أثناء تعيني عبد اإلله بنكريان من أجل
عن تأطري وتكوين نخبة سياسية حزبية
تشكيل الحكومة.
تستطيع من خاللها املنافسة يف االنتخابات
_استمرار غياب الطابع اإليديولوجي لألحزاب
بدل انتظار هذه املناسبة والبحث عن مرشحني
السياسية واملرشحني معا ،وما يؤكد ذلك ،هو
محتملني ،وهو ما يزكي ابتعاد األحزاب عن
ترشيح أشخاص ال عالقة لهم بالحزب ،بحيث
املواطن وهمومه ...واالقتصار عن الرتشيحات
يقوم هذا األخري بالبحث عن مرشحني قادرين
اللحظية.
عىل جلب أصوات أو مقاعد إضافية (محرتيف
_من نقط الضوء التي رأيناها يف هذه املناسبة
االنتخابات والرتحال السيايس) ،فضال عىل
االنتخابية هي ظاهرة التشبيب ،أي تقديم
تشابه الربامج االنتخابية لألحزاب السياسية
مرشحني شباب بشكل كبري عكس املحطات
والتي ال تعكس أساسا مرجعيتها الفكرية،
السابقة ،وهو أمر حسن ،غري أن هذه الظاهرة
بقدر ما تبحث عن الشعارات الكبرية والعامة
لم تخلو من أعطاب يمكن مالحظتها ،ونذكر
والفضفاضة ،والتي لم تعد تجذب الناخبني كما
من ذلك أن الشباب املرتشحني جاءوا يف الكثري
يف السابق ،وهو ما يجعل االنتخابات ذات طابع
من األحيان من أجل إكمال الالئحة حيث تنعدم
شخيص ،أي أنها عبارة عن مبارزات شخصية
فرص فوزهم ،فضال عىل أن االعتماد عن الشباب
بدل املنافسة بني أحزاب سياسية ،وإن كان األمر
كان بشكل أكرب من طرف األحزاب الصغرية ،أي
مقبوال بني مجموعة من الفئات الشعبية ،فإن
التي لم تكن لديها القدرة عىل تغطية العديد
لدى
العكس هو ما يحصل
من الدوائر االنتخابية ،وبالتايل كان السبيل
هو البحث عن الرتشيحات اللحظية،
وهذه الظاهرة تحيلنا أيضا إىل
غياب الخلفية السياسية
للمرتشحني.
إن الحديث عن
تشبيب املرتشحني،
ال شك أنه
سينعكس
باإليجاب
عىل املشهد
السيايس،
وعىل
تدبري
الشأن
العام ،إال
أن ذلك
ينبغي
أن يرتبط
بالشباب
الفاعل
ذو الخلفية
السياسية،
خاض
الذي
مهمة
تجارب
داخل تنظيمه الحزبي
وتقلد مناصب املسؤولية
والتدبريية داخل هياكله ،فضال
عىل التكوين األكاديمي والعلمي الذي

الطييب حممود

إن
كان هناك من درس ينبغي
أن تأخذه باقي الأحزاب من اقتراع 8
شتنبر ،وخاصة الحزب الذي سيتولى قيادة
الحكومة في السنوات الخمس القادمة ،فهو أن
الغضب الشعبي أيضا له كلمته ،فمن كان سببا في
تولي حزب العدالة والتنمية زمام قيادة الحكومة
لولايتين ،كان سببا في اندحارها بشكل لم يكن
ليتوقعه أسوء المتشائمين

يؤهله لتقلد مناصب املسؤولية
وتدبري الشأن العام ،وغري ذلك
سينعكس سلبا عىل الشأن العام
وعىل املشهد السيايس ،وهو ما
يفرض عىل األحزاب السياسية أن
تعمل عىل أداء أدوارها الوظيفية املتعلقة عىل
الخصوص بالتكوين والتأطري والتواصل ...من
أجل تأهيل نخبة سياسية شابة قادرة مستقبال
عىل التقدم لالنتخابات واملنافسة فيها.
_من الظواهر الجيدة كذلك ،هو االهتمام
الواسع الذي عرفته هذه االنتخابات ببعض
الربامج الحزبية ،وهو اهتمام ال يعود باألساس
إىل األهمية التي تكتسيها الربامج االنتخابية،
بقدر ما هو اهتمام ببعض الشعارات املثرية
التي رفعتها قيادات بعض األحزاب السياسية،
وكانت التساؤالت حول مدى إمكانية تطبيق
هذه الشعارات ،من ذلك ،الوعود التي قطعها
األمني العام لحزب التجمع الوطني األحرار حول
الزيادات الكبرية لألساتذة ،وكذلك أداء 1000
درهم لجميع املغاربة البالغني  65سنة فما
فوق ...وهي وعود ال شك سيكون لها صدى يف
الشارع املغربي ،خاصة أنها تهم رشيحة مهمة
من املجتمع املغربي.
_عرفت االنتخابات األخرية أيضا عزوف رشيحة
كبرية من الشعب ،رغم أنها تميزت بزيادة
طفيفة عن املحطات السابقة ( ،)50,35%وهي
أعىل نسبة عرفتها االنتخابات املغربية خالل
العقدين األخريين ،كما اختلفت نسبة التصويت
حسب املناطق بنسب متفاوتة ،كانت أعالها يف
املناطق الجنوبية.
إن الزيادة التي عرفتها نسبة اإلقبال عىل
التصويت يف هذه املناسبة االنتخابية فرقت
املحللني ،حول أسبابها ،فمنهم اعترب أن ذلك،
يعود إىل وعي الشارع املغربي برضورة املشاركة
من أجل التغيري وقطع الطريق عىل الفساد
واملفسدين ،ومنهم من اعترب ذلك ردة فعل من
أجل معاقبة حزب العدالة والتنمية عىل حصيلته
السلبية خالل واليتني قادا فيهما الحكومة،
ومنهم من رد ذلك إىل الجمع بني االنتخابات
الترشيعية والجماعية والجهوية.
وال شك أن جميع هذه العوامل كانت سببا يف
ارتفاع نسبة التصويت ،إال أن هذه النسبة ليست
بالكبرية ،وال باملشجعة ،خاصة إذا أخذنا بعني
االعتبار العدد الكبري من املواطنني الذين وصلوا
إىل سن القانوني للتصويت ،لكنهم غري مسجلني
يف اللوائح االنتخابية ،وهو ما ي َُفرس بفقدان
الثقة الشعبية يف العمل السيايس والحزبي عىل
الخصوص ،ما يفرض عىل األحزاب السياسية
أن تعمل عىل استعادة هذه الثقة يف مستقبل
السنوات ،وذلك لن يكن إال بأداء وظائفها كاملة
يف التمثيل والتأطري والتكوين وتدبري الشأن
العام ،والتعبري عن متطلبات ومصالح املواطنات
واملواطنني...
اإلعالن عن نتائج االقرتاع
•
_ تعترب الهزيمة املدوية لحزب العدالة والتنمية
من املفاجآت الكبرية التي عرفتها نتائج انتخابات
 8شتنرب ،فرغم أن أغلب التكهنات كانت تتوقع
هزيمة االسالميني يف هذه االنتخابات ،إال أن هذه
التكهنات يف أسوء حاالتها لم تكن لتتوقع هذا
االندحار ،ففي أسوء الحاالت كان يمكن توقع
تراجع حزب العدالة والتنمية إىل املرتبة الثالثة أو
الرابعة ،وبعدد مقاعد ال بأس بها ،لكن أن تنتقل
من املرتبة األوىل بحوايل  125مقعد يف انتخابات
 2016إىل املرتبة الثامنة بـ  13مقعد فذلك ما لم
يكن يف الحسبان.
وكعادة املحطات االنتخابية السابقة ،لم تكن
هذه املحطة استثناء للتشكيك يف نزاهة االقرتاع،
وهو ما حاول العديد من املنتمني لحزب العدالة
والتنمية أو املتعاطفني معه التعبري عنه ،رغبة
يف تربير هزيمة الحزب باستعمال املال الفاسد
وتدخل األيادي الخفية من أجل استهداف الحزب
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ومحاولة إقباره من املشهد السيايس.
غري أن تربير الهزيمة باستعمال املال الفاسد،
هو تربير ضعيف ،عىل اعتبار أنه كان مالزما
لجل املحطات االنتخابية ،كانتخابات 2016
التي حاول فيها خصوم الحزب ذي املرجعية
االسالمية ،إزاحتهم بكل الطرق ،من ذلك
استعمال املال ،غري أن القاعدة االنتخابية
لإلسالميني كان لها رأي أخر ،وانترصت عىل
املال الفاسد وعىل كل الخروقات التي كانت
تستهدفهم ،ومن تم اكتساح الحزب لنتيجة
االقرتاع ،ومن غريب الصدف أن القاسم
االنتخابي الذي كان يتخوف منه حزب العدالة
التنمية كان سببا يف فوزهم ببعض املقاعد
ولواله ال كانت الكارثة أعظم.
وإذ ال يمكن نفي دور املال يف إفساد االنتخابات،
وهو الذي كان مالزما لها يف مختلف محطاتها،
فإن تدبري الشأن الحكومي لعقد من الزمن
والحصيلة السلبية التي أثرت عىل مختلف
الفئات الشعبية ،خاصة الطبقة الفقرية
واملتوسطة ،كانت من العوامل الرئيسية لهذه
الهزيمة الكبرية ،تحت ما سمي بالتصويت
العقابي ،بمعنى أن الغضب الشعبي عىل
االسالميني آتى أكله يف هذه االنتخابات ،وما زاد
من هذا االحتمال هو نسبة التصويت مقارنة
مع املحطات االنتخابية السابقة ،وهذه النسبة
بدورها كان من أسبابها الجمع بني االنتخابات
الترشيعية واالنتخابات الجماعية والجهوية
يف يوم واحد ،وخاصة أن االنتخابات الجماعية
يطبعها يف غالب األحيان املنطق الشخيص
والقبيل ،أكثر ما يطبعها املنطق الحزبي ،لذلك،
فمن البديهي يف كثري من األحيان من سيصوت
عىل حزب عىل مستوى االنتخابات الجماعية،
سيصوت عليه كذلك عىل مستوى االنتخابات
الترشيعية.
كما تشكل الدعاية التي قامت بها بعض
األحزاب لحمالتها االنتخابية ،والطريقة
التسويقية لربامجها ،مقابل تدني مستوى
خطاب حزب العدالة والتنمية عامال آخر لهذه
الهزيمة ،خاصة عندما يتعلق األمر بحزب
التجمع الوطني لألحرار ،وحزب االستقالل،
وحزب األصالة واملعارصة ،عند استهدافهم
لبعض الفئات الشعبية التي كانت أكثر ترضرا
بسياسة حزب العدالة والتنمية.
وإن كان هناك من درس ينبغي أن تأخذه
باقي األحزاب من اقرتاع  8شتنرب ،وخاصة
الحزب الذي سيتوىل قيادة الحكومة يف السنوات
الخمس القادمة ،فهو أن الغضب الشعبي
أيضا له كلمته ،فمن كان سببا يف تويل حزب
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العدالة والتنمية زمام قيادة الحكومة لواليتني،
كان سببا يف اندحارها بشكل لم يكن ليتوقعه
أسوء املتشائمني ،ونفس الغضب الشعبي هو
الذي قاد حزب التجمع الوطني لألحرار للفوز
باالقرتاع األخري ،رغم أن هذا الحزب كان
محسوبا عىل ما يسمى بأحزاب اإلدارة ،ورغم
الحمالت الكثرية التي كانت ضده ،وخاصة يف
شخص زعيمه ،ورغم أن هذا الحزب لم يحرتف
املعارضة الربملانية ،وإنما ظل دوره لسنوات
طويلة هو املشاركة يف الحكومات املتعاقبة.
_كانت االستقالة الجماعية لألمانة العامة
لحزب العدالة والتنمية من نقط الضوء التي
عرفها هذا االقرتاع ،وهو درس يف الديمقراطية
داخل التنظيمات الحزبية ،وربط املسؤولية
باملحاسبة الذي ينبغي أن تتحىل به جميع
األحزاب السياسية ،ومن خالله تحمل
املسؤولية يف تدبري وتسيري الشأن العام.
إن إعادة الثقة للعمل السيايس والحزبي عىل
الخصوص ،ينبغي أن يتأسس عىل مجموعة
من املبادئ واملعايري ،تبدأ من تحمل املسؤولية
أمام أعضاء ومنخرطي الحزب عندما يتعلق
األمر بالسياسة الداخلية للحزب ،وتنتهي
بتحمل املسؤولية أمام املواطنات واملواطنني
عندما يتعلق األمر بتدبري الشأن العام ،فضال
عىل أداء األحزاب ألدوارها الوظيفية التي نص
عليها الدستور ،وغري ذلك فلن يزيد املواطن
إال ابتعادا عىل األحزاب السياسية ،واملزيد من
فقدان الثقة فيها.
_إن نتائج االقرتاع األخري يؤكد عىل استمرار
جل األحزاب السياسية وخاصة الصغرى يف
عجزها عىل الحصول عىل بعض املقاعد التي
تؤهلها لدخول املؤسسة الترشيعية ،وهو
األمر الذي يؤكد أن دورها هو تأثيث املشهد
الحزبي ،وتشتيت أصوات الناخبني ،وترشذم
الخريطة الحزبية ،دون استطاعتها بناء قاعدة
جماهريية تستطيع من خاللها املنافسة يف
املناسبات االنتخابية.
ما بعد تشكيل الحكومة
•
إن أول ما يتبادر إىل ذهن املواطن ،هو ما إن
كان رئيس الحكومة املعني سيفي بوعوده التي
جاء بها يف
الربنامج االنتخابي ،والتي كانت من بني
العوامل الرئيسية يف فوزه باالنتخابات ،والواقع
هو أن ال بد من التمييز بني الحقائق التي تخضع
لواقع الحال ،هذا األخري يأخذ بعني االعتبار،
اقتصاد الدولة وتطوره ،وميزانيتها ،واملواسم

تابعوا األخبار
بالنص والصورة والفيديو على مدار الساعة

الفالحية ...وبني الدعاية االنتخابية ،التي
تخضع ملنطق التسويق السيايس الذي يمكن أن
تستعمل فيه األحزاب السياسية كل اآلليات من
أجل الفوز باالنتخابات ،وحتى إن كانت هذه
األحزاب متأكدة أنها لن تستطيع تطبيق كل ما
جاء يف برامجها االنتخابية.
بمعنى أن تطبيق الربنامج االنتخابي للحزب
الفائز ،يخضع للعديد من العوامل السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ...التي ترهن قدرة
هذا الحزب أو ذاك عىل تنفيذ وعوده للناخبني،
ولكن ذلك ال يمنع الحزب الفائز من العمل أوال
عىل تنفيذ وعوده بقدر اإلمكان ،والعمل ثانيا
عىل تحسني وضعية املواطنات واملواطنني،
وكذلك تسخري قدرته يف تدبري وتسيري الشأن
العام بما يعود بالنفع عىل املواطن ،والتعبري
عىل مصالحه ومتطلباته ...وهي أمور رضورية
الستعادة ثقة املواطنات واملواطنني يف العمل
السيايس والحزبي عىل الخصوص.

إن إعادة الثقة للعمل السياسي
واحلزبي على اخلصوص ،ينبغي أن
يتأسس على جمموعة من املبادئ
واملعايري ،تبدأ من حتمل املسؤولية
أمام أعضاء ومنخرطي احلزب
عندما يتعلق األمر بالسياسة
الداخلية للحزب ،وتنتهي بتحمل
املسؤولية أمام املواطنات واملواطنني
عندما يتعلق األمر بتدبري الشأن
العام ،فضال على أداء األحزاب
ألدوارها الوظيفية اليت نص عليها
الدستور ،وغري ذلك فلن يزيد
املواطن إال ابتعادا على األحزاب
السياسية ،واملزيد من فقدان الثقة
فيها.

وأعتقد أن تطبيق أي برنامج انتخابي يف
مستقبل األيام ،لن يخرج عن املرتكزات
واملحاور االسرتاتيجية التي جاء بها النموذج

17
التنموي الجديد ،وهذا األخري يعترب مرتكزا
أساسيا اعتمدته العديد من األحزاب عىل
تسطري برامجها االنتخابية ،ومن تم فإن
الربنامج الحكومي الذي سيتم تسطريه بعد
تشكيل الحكومة الجديدة ،هو يف الغالب
سينطلق من محاور النموذج التنموي،
باعتباره الركيزة التي لن تختلف عليها األحزاب
املشكلة للحكومة.
عموما ،ينبغي عىل الحكومة الجديدة أن
تقوم بتدبري الشأن العام بالشكل الذي يعود
بالنفع عىل مختلف الفئات الشعبية ،خاصة
أن املسؤوليات امللقاة عليها متعددة ،سواء
يف بعدها الوطني ،التي يمكن التعبري عنها
باستعادة ثقة املواطنات واملواطنني ،أو يف بعدها
الدويل ،من أجل جلب استثمارات إضافية وذات
أهمية أكرب ،خاصة يف امليدان الصناعي ،والتي
تلعب أدوارا كبرية يف تطبيق الربنامج الحكومي
ويف التنمية االقتصادية ،كما أنها ال شك ستعود
بالنفع عىل املواطن وعىل امليزانية العامة
للدولة ،وإذا كانت الديبلوماسية املغربية عرفت
تحركات مهمة خالل السنوات األخرية ،وهو
ما أهلها أن تلعب أدورا أساسية يف محيطها
اإلقليمي والدويل ،فالحكومة الجديدة ملقى
عىل عاتقها أن تنهج نفس السياسة وبشكل
أكثر نجاعة ،مع منطق الحذر الذي تقتضيه
العالقات الدولية ،لكي ال يتم رهن االقتصاد
الوطني للمؤسسات الدولية ،وباملنطق الذي
يؤهل املغرب أن يكون العبا أساسيا يف محيطه
االقليمي والدويل ،وبما يعود بالنفع عىل
االقتصاد الوطني ،والذي يستطيع من خالله
تطبيق املخططات والربامج التنموية التي ما
فتئت تعرف العديد من التعثرات.
إن الحكومة الجديدة ،ستكون أمام امتحان
صعب ،وينبغي عليها أن تجتازه بالنجاعة
املطلوبة ،وإن كان هذا املقال ال يتسع للحديث
عن كل السيناريوهات واملتطلبات املستقبلية،
فإن ذلك ال يمنع من القول ،أن استعادة ثقة
املواطن ،من خالل تطبيق مرتكزات الحكامة
الجيدة من نزاهة وشفافية وربط املسؤولية
باملحاسبة ،والفعالية ،وسيادة القانون ...يف
تدبري وتسيري الشأن العام ،وكذلك تحسني
أوضاع املواطنات واملواطنني ،وهي من أهم
مسؤوليات الحكومة ا ُملنتظرة ،وال شك أن
نجاحها يف ذلك سينعكس إيجابا عىل املشاركة
السياسية وعىل االنتخابات القادمة.
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يطرح موضوع ديداكتيك الفلسفة العديد
من الصعوبات وذلك راجع لكونه موضوع جد
معقد نظرا لتداخل ماهو ديداكيتيكي بماهو
بيداغوجي من جهة وتداخل ماهو بيداغوجي
وديداكتيكي بقضايا ومستجدات علوم الرتبية
وعلم النفس الرتبوي اساسا دون ان ننىس
مستجدات سوسيولوجيا الرتبية ودينامية
الجماعة هذا من جهة اما من جهة ثانية فهو
خاضع لإلكراهات التي تفرضها االطر املرجعية
واملناهج والربامج الخاصة بتدريس املادة
إن القضايا املرتبطة بالبيداغوجية وديداكتيك
الفلسفة سيجري الحديث عنها يف هذا املقال
بشكل اكرب وذلك ألهميتها اما الحديث عن
الديداكتيك والبيداغوجيا بشكل عام فلن يتجاوز
بضعة اسطر سنبدأ اوال بالحديث عن الديداكتيك
يتفق جل الباحثني الديداكتيكيني والبداغوجيني
عىل ان الديداكتيك هو عملية نقل املعرفة من
املجال النظري العالم اىل مجال التعلم اي مايعرف
عند املدرسني بالتحويل الديداكتيكي يعني جعل
املعرفة العاملة معرفة متعلمة واليمكن فصل
هذا التحديد عن مفهوم اخر هو مفهوم
املثلث الديداكتيكي واملقصود به املتعلم املعلم
املادة املدرسة ويحرض املتعلم باعتباره مركز
العملية التعليمية العلمية ضمن هذا املثلث وبما
ان الحديث يدور حول الديداكتيك الفلسفي
يمكننا القول بعد التحديد السابق انه عملية
نقل االفكار الفلسفية وأدوات فعل التفلسف
من املجال العالم اىل مجال التعلم لتصبح مادة
الفلسفة قابلة للتدريس والتعلم عرب مجموعة
من الضوابط البيداغوجية والديداكتيكية
بمعنى تحويل الفلسفة من معرفة عاملة اىل
معرفة مدرسة تبنى بطريقة اساسية من
طرف املتعلم اما بالنسبة للمدرس فيعني ذلك
االنتقال بتدريس مادة الفلسفة من املمارسات
التلقائية والعفوية التي تطبعها العشوائية
يف التخطيط والتدبري والتقويم اىل االجراءات
الواعية واملتبرصة واملنظمة يف التخطيط والتدبري
والتقويم مايقتيض التعامل مع مادة الفلسفة
كمادة تعليمية يمكن تعلمها قابلة لإلشتغال
الديداكتيكي املؤسس عىل نظريات علوم الرتبية
املعارصة واملقاربات البيداغوجية الجديدة
املرتبطة بنمط التدريس بالكفايات كإختيار
بيداغوجي يعتمده املغرب عىل مستوى املناهج
والربامج الخاصة بتدريس املواد املختلفة بما
فيها مادة الفلسفة وكما هو معلوم فإن هذا
االختيار البيداغوجي املعارص اعتمدته العديد
من دول العالم بما فيها الدول االوروبية ورغم
حداثة موضوع ديداكتيك الفلسفة فإن هذا ال
يمنع من العودة اىل النقاشات الفلسفية القديمة
التي تطرقت ملسألة تعلم الفلسفة و التفلسف
والتي قد تجد جذورها عرب تاريخ الفلسفة
منذ الفلسفة اليونانية القديمة لتتضح اكثر
مع كانط وهيغل يف القرن الثامن عرش وصوال
اىل جيل دلوز وجاك ديريدا يف القرن العرشين
وحتى يستقيم النقاش حول املوضوع نعتقد
ان ديداكتيك الفلسفة يطرح مفارقة اساسية
بني اتجاهني رئيسيني يختلفان حول طبيعة
ديداكتيك الفلسفة اتجاه يرفض الديداكتيك
الخارجي ويرى ان للفلسفة ديداكتيكتها
الخاص مستمد منها يف مقابل اتجاه ثاني يرى
ان طبيعة الديداكتيك الفلسفي ينبغي ان يؤسس
من الديداكتيك الخارجي كعلم من علوم الرتبية
املختلفة وبناء عىل هذه املفارقة الرئيسية
سنطرح بعض االشكاالت التي نرى ان معالجتها
واالجابة عليها قد تشكل املدخل االسايس لفهم
اشكالية ديداكتيك الفلسفة وسنركز عىل بعض
اشكاالت الفلسفية التي نعتقد انها تشكل
جوهر هذا املوضوع وهي كاألتي:
هل يمكن اخضاع مادة الفلسفة ملقتضايات
واجراءت الديداكتيك بوصفه مجاال خاصا له
خلفياته النظرية واملنهجية ومفاهميمه الخاصة
مطبق عىل جميع املواد الدراسية بدون استثناء
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ما الذي ميكن ان يقدمه الديداكتيك للدرس الفلسفي؟
الفلسفة موضوعا لعلم
ام ان الفلسفة
انساني هو الديداكتيك
خصوصيتها
لها
يف حني ان الفلسفة هي
تجلها
املتميزة
التي تتخد من العلوم
تنفلت وحدها دون
(العلوم الحقة والعلوم
غري من مقتضايات
موضوعا
االنسانية)
واالجراءات املتعلقة
لها وليس العكس،
بالديداكيتيك ؟هل
للديداكتيك
فاليمكن
يمكن ان تخضع مادة
شأنه يف ذلك شأن كافة
الفلسفة ملقتضايات
العلوم حقة كانت او
الديدلكتيك باعتباره
انسانية ان تنفلت
حقال مستقال له
من قبضة الفلسفة
عن
خصوصياته
التي من مهامها مساءلت
عن
نبحث
ام
الفلسفة
حسن أمزيان*
العلوم وفحص مبادئها
ديداكتيك الفلسفة من
ونقد نتائجها إن الديداكتيك بما هو علم يقع
داخل الفلسفة نفسها بمعنى ان الفلسفة يمكن
تحت الفلسفة وليس العكس  ...من املعلوم ان
ان تحمل بداغوجيتها وديداكتيكها يف ذاتها؟
الديداكتيك يويل عناية خاصة للمعرفة فمن
هل الغاية من اخضاع الفلسفة ملقتضايات
خالل التحويل الديداكتيكي الذي يعني تحديد
الديداكتيك هو تلقني املتعلمني معارف ونظريات
امليكانزمات الرضورية لتحويل املعرفة من
وافكار فلسفية جاهزة ام ان االمر يتعلق فقط
معرفة عاملة اىل معرفة مدرسة ثم مستوعبة
بتزويدهم باآلليات واالدوات والتقنيات القادرة
مما يجعل كل مادة تسعى اىل االستفادة اكرب
عىل جعلهم ينخروطون بشكل واعي ومتبرص
قدر ممكن من معطيات الديداكتيك يتعني عليها
يف ممارسة فعل التفلسف؟هل مجرد وجود
ان تكون اوالمعرفة والحال ان الفلسفة حسب
مادة الفلسفة داخل املؤسسات التعليمية كاف
هذا االتجاه ليست كذلك وهذا واضح يف تعاريف
إلخضاع هذه املادة اىل الديداكتيك شأنها شأن
الفالسفة مثال كانط يقول «ان الفلسفة هي
باقي املواد كأي مادة دراسية؟ كيف للفلسفة
مجرد فكرة علم ممكن غري معطى يف اي محل
ان تتنازل عن مجالها العايل كي تتحول اىل مادة
عيانيا بل نسعى اىل االقرتاب منه بطرق مختلفة
متعلمة عرب ديداكتيك خاص بها ؟ اال يفقدها
اىل ان نكتشف الرصاط الوحيد الذي يؤدي اليه...
هذا التحول هويتها الثقافية واملعرفية ويجعلها
ونحاول ان ننجح بقدر ماهو مسموح للبرش
خاضعة للضوابط املؤسساتية الصارمة عىل
بإعطاء نسخة عنه شبيهة باالصل ما تزال
مستوى املناهج والربامج ؟ االيمكن يف املقابل
مفتقدة حتى االن»...
اعتبار وجود الفلسفة داخل
تعاريف
وهناك
املؤسسات الرتبية حافزا
وعامال مشجعا ومحفزا عىل إن االزدهار الذي عرفه
اخرى يمكن االشارة
تبليغها للمتعلمني واخريا الديداكتيك مل يتم يف
اليها مثل تعريف
ارسطو الذي يقول
يمكننا طرح هذا السؤال حقل الفلسفة وإمنا يف
محبة
«الفلسفة
الذي نرى يف اعتقادنا
انه جماالت اخرى كالرياضيات
الحكمة»وكذلك
قد يكون الرياط بني جميع
االشكاالت السابقة وهو والفيزياء واللغات ...اما
تعريف كلود برنار
«الاعتقد ان الفلسفة
:ما الذي يمكن ان يقدمه الفلسفة فماتزال عالقتها
علم ،انها تسلية
الديداكتيك للدرس الفلسفي بالديداكتيك عالقة
مفيدة للذهن «ان
؟
نستغرب
ال
ثم
من
إشكالية
التعاريف املتعددة
اشكال العالقة بني الفلسفة
ان نرى انشطار املواقف اىل
للفلسفة تجعل من
والديداكتيك
نشاط
الفلسفة
ان االزدهارالذي عرفه موقف رافض لكل تطبيق
وتفكري تأميل تساؤيل
الديداكتيك لم يتم يف حقل
اخلارجي
للديداكتيك
بعيد عن املمارسات
الفلسفة وإنما يف مجاالت
كالرياضيات على الفلسفة ،وموقف ملح
مما
االجتماعية،
اخرى
صعوبة
يطرح
والفيزياء واللغات ...اما على ان الفلسفة عندما
التحويل الديداكتيكي
الفلسفة فماتزال عالقتها تلج اىل املؤسسة التعليمية
للفلسفة وهي حجة
بالديداكتيك عالقة إشكالية
من ثم النستغرب ان البد ان ختضع لشروطها
يعتمدها
رئيسية
نرى انشطار املواقف اىل اليت على رأسها الضوابط
املوقف
اصحاب
الرافض للديداكتيك
موقف رافض لكل تطبيق الديداكتيكية املستمدة
الخارجي ومن بني
للديداكتيك
الخارجي من مستجدات علوم الرتبية.
كذلك الحجج التي
عىل الفلسفة معتبىرا ان
يستند لها هذا املوقف
الدرس الفلسفي هو تاريخ
هو صعوبة الفصل
الفلسفة ذاته وأن الفيسلوف
بني الفلسفة وتاريخها حيث يعتقدون انه حتى
قدوة ألستاذ الفلسفة الذي عليه ان يتمهى
لوسلمنا جدال بأن الفلسفة معرفة فهي لن
معه،وموقف ملح عىل ان الفلسفة عندما تلج اىل
تكون قابلة للتحويل الديداكتيكي ألنه اليمكن
املؤسسة التعليمية البد ان تخضع لرشوطها التي
فصل الفلسفة العاملة عن الفلسفة املتعلمة اذ
عىل رأسها الضوابط الديداكتيكية املستمدة من
اليمكن تصور درس يف الفلسفة اليستحرض
مستجدات علوم الرتبية.
تساؤالت الفالسفة ومفاهيمهم ونصوصهم
نبدأ اوال باملوقف الرافض لتطبيق الديداكتيك
واطروحاتهم وسياقات النظرية والتاريخية
الخارجي عىل الفلسفة
التي تشكلت فيها هذه االطروحات ما يجعل
اذا كان الديداكتيك علما كما يريده الديداكتيكيون
للفلسفة خصوصية كفكر وكمادة دراسية
فإن فكرة ديداكتيك الفلسفة تغدو متناقضة بحد
ومن ثم فال مجال للربط بني الفلسفة واملواد
ذاتها حسب هذا االتجاه ،ذلك انها تسعى اىل جعل

االخرى لذا قاوم اعضاء هذا االتجاه كل
محاوالت االصالح التي تمت تحت عنوان
البيتخصصية التي كانت ترمي اىل التعامل
مع كافة املواد الدراسية باملثل وتوحيدها
من التوجيهات وفلسفة املقررات
وحصص التدريس وطرق التعلم واساليب
التقويم لقد اعتربوا البيتخصصية تهديدا للدرس
الفلسفي وتقييدا لحرية املدرس وحطا من قيمة
التفلسف ان البيتخصصية باعتبارها تطبيق
الديداكتيك الخارجي عىل الدرس الفلسفي تروم
فرض رشوط موحدة عىل كافة املواد غري ان
الفلسفة كمادة تعليمية متميزة وكممارسة
فكرية تأبى الخضوع ملثل تلك الرشوط الخارجية
والتنصاع اال ملنطقها الداخيل يقول برنار بورجوا
«ان تطبيق البيتخصصية لهو استبدال مرشوع
التعليم الفلسفي بنسخة مشوهة قاتلة ...هناك
تنافر مطلق بني التعليم الفلسفي الذي يستوجب
تحرير الفكر عن طريق مده بما يمكنه من
التحكم يف عامله بواسطة كلية مستقلة وذات
ضوابط ذاتية من املعارف املوسوعية املتنوعة
وبني البيتخصصية التي ترتك الفكر مجردا من
سالحه يف مواجهة املواقف التي يراد تكييفه
معها وتشكيله وفقها وحرمانه يف ذات الوقت
من امتالك املعارف يف خصوصيتها وارتباطاتها
الشمولية»..ويف نفس السياق يقول جورج
الفوري «ان فكرة البيتخصصية يف التعليم
الثانوي قد تفيض اىل انحالل للمواد الدراسية
ستترضر منه الفلسفة بالدرجة االوىل ان
التطبيق املبكر للبيتخصصية قد يؤدي بالتلميذ
اىل التيه فمن املستحسن مراعاة االستقالية
الذاتية النسبية للمعارف املختلفة مادام لكل
واحدة منها نمط خاص من املعقولية وطريقة
متميزة يف االكتساب «
هناك بعض الخالصات التي يخلص اليها
هذا االتجاه الرافض للديداكتيك الخارجي ان
االستاذ ينبغي ان يبقى حرا يف طريقته دون ان
تكبله رشوط الديداكتيك ألن يف ذلك قضاءعىل
خصوصية الدرس الفلسفي وقتال لالبداع
والتفكري .
كما يخلص هذا االتجاه اىل انه المكان للفلسفة
يف مدرسة فقدت هويتها وراحت تلهث وراء
مسايرة مستجدات كالتقسيم املطرد للشغل
واملوضا التافهة اليمكن بحال من االحوال النظر
اىل الفلسفة عىل انها مادة ضمن كوكبة من املواد
وتذويبها هكذا يف مجموع التخصصات.
الدرس الفلسفي واهمية التحويل الديداكتيكي
لقد ان األوان ألن تتخىل الفلسفة عن االعتزاز
املبالغ فيه بالنفس وان تغادر للحظة برجها
العاجي وقد حان الوقت لكي نعرتف كمشتغلني
بالتعليم الفلسفي ان الصعوبات التي نعاني
منها يف جزئها االكرب صعوبات ديداكتيكية
وان حلولها بالتايل اليمكن ان تتحقق إال عىل
الصعيد الديداكتيكي ان العالقة بني الديداكتيك
والفلسفة يمكن ان تكون عالقة منسجمة
وليس يف ذلك اي الغاء لخصوصية الفلسفة او
قطع نهائي لصلتها بتاريخها  ...ان الديداكتيك
ستساعدنا عىل رسم الحدود الرضورية بني
الفلسفة كنمط من التفكري والفلسفة كمادة
تعليمية ومن ضبط الروابط التي يمكن ان
تقوم بني املجالني كما ستفيدنا يف استخالص
ماهو منهجي يف الفلسفة والوعي به وستمكننا
من وضع معالم الطريق التي سنسلكها بأمان
صوب تحقيق الكفايات املسطرة لتعليم وتعلم
التفلسف ولبلوغ هذا املستوى البد من االطالع
عىل املستجدات املتعقلة بديداكتيك الفلسفة
والتحويل الديداكتيكي للفلسفة وسنعمل يف هذا
االتجاه للوقوف عىل عمل مجموعة مونبليي التي
اشتغلت عىل إشكالية أساسية تتمثل يف العالقة
بني الخطاب الفلسفي وديداكتيك الفلسفة،
بني قول الفيلسوف وقول مدرس الفلسفة،
لقد وضع ميشيل طوزي باعتباره رائدا لهذه
املدرسة فرضية ديداكتيكية للتفلسف قائمة
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عىل التمييز بني التعليم والتعلم تحدد ديداكتيك
الفلسفة ،وعىل امتدادها يجب التأمل والتفكري يف
الوسائط الرضورية بني التفلسف الذاتي وتعليم
وتعلم الفلسفة لآلخرين باعتباره حق من حقوق
االنسان .وعىل هذا األساس يمكننا القول أن
ميشيل توزي حاول أن يخرج الفلسفة من عزلتها
وتعاليها واالنتقال بها اىل املستوى الرتبوي اي
جعلها قابلة للتعلم كباقي املواد الدراسية األخرى
هذا من جهة ،امامن جهة ثانية فالفلسفة ال
يمكن أن تظل بمنأى عن التطورات التي عرفتها
نظريات علوم الرتبية والبيداغوجيا والتطورات
الكبرية التي شهدها علم النفس الرتبوي ،والتي
انعكست بشكل كبري عىل ديداكتيك املواد املدرسية
األخرى وأعادت النظر يف اسرتاتيجيات التخطيط
والتدبري وعىل مستوى تقنني تعليمها ،إضافة اىل
أساليب تقييمها وتقويمها.
لقد أدرك أعضاء مجموعة
مونبيل أن ديداكتيك املواد
املدرسية األخرى حققت
من األهداف والكفايات
واملهارات واملواقف ما
جعلها ترتقي بالتلميذ من
مرحلة كان ينظر إليه عىل
أنه مجرد وعاء تفرغ فيه
املعلومات وهذا مرتبط
بهيمنة بيداغوجيا املضامني
ياعتبارها
واالهداف
كانت تتمؤكز اساسا عىل
املعارف وتجزيء التعلم اما
خلفيتها السيكوبيداغوجيا
علم النفس
فاساسها
السلوكي إىل تلميذ متعلم
أصبح محور العملية
ّ
التعلمية ،أي
التعليمية
أنه يبني معارفه ذاتيا ً
وفق مقاربة التدريس.
بالكفايات التي تجعل
املتعلم مركزا وحجر الزاوية
اما التعلم وفق هذه املقارية
فهو متمركز اساسا عىل املهارات والقدرات
ومواقف انه تعلم مندمج ترجع خلفياته السيكو
بيداغوجيا يف علم النفس املعريف التكويني.
لقد انطلقت أعمال أعضاء املجموعة واتجهت
صوب محاولة تأسيس بيداغوجيا للفلسفة
انطالقا من قناعات تقتيض رضورة االنتقال يف
املجال الرتبوي التعليمي من املمارسات الرتبوية
العفوية التلقائية ،إىل املمارسات الرتبوية الواعية
بذاتها املحسوبة واملنظمة ،والتي تكون بفضل
ذلك قابلة للنقل والتداول أكثر من املمارسات
السابقة (.طوزي  ،)1996هذا باإلضافة إىل العمل
عىل تأسيس بيداغوجيا خاصة بالفلسفة كغريها
من املواد األخرى ان احدى مطالب الفلسفة
هي التعليم والتعلم هذا ماجعل فليب مرييو
يقر برضورة ديداكتيك الفلسفة عرب الخالصة
التالية .يرى فليب مرييو رضورة تمرين التالميذ
عىل التفلسف بواسط الطرائق واساليب ووسائل
البيداغوجية ألن التالميذ حسب فليب مرييو
وحتى النجباء منهم يحتاجون للبيداغوجيا التي
تساعدهم عىل ممارسة التفلسف اذا حسب
رايه يجب التعجيل باخضاع الدرس الفلسفي
لكن
البيداغوجيةوالديداكتيكية
للضوابط
مع مراعاة الرشوط وخصوصية هذا التصور
يلح عىل رضورة احرتام املعايري البيداغوجية
والديداكتيكية ملادة الفلسفة بكونها مادة مثلها
مثل باقي املواد الدراسية...
خالصة ما يؤكده فيليب مرييو من دراسته حول
«عالقة الفلسفة بالبيداغوجيا» إىل الخالصات
التالية:
 – 1ليس هناك من يستطيع إنكار رضورة
التمرين العقالني عىل التفلسف بواسطة طرق
ووسائل بيداغوجية.

 – 2إن التالميذ محتاجون للبيداغوجيا ،وذلك
للميض بهم بعيدا يف طريق التفلسف.
 – 3يجب التعجيل بإخضاع الدرس الفلسفي
إىل الهاجس البيداغوجي (مع مراعاة رشوطه
وطبيعته) إذ ال يكفي أن نقول ما سنعمل عىل
القيام به ،بل املهم هو أن نبدأ العمل ،أو نحجم
عن الكالم.
 – 4إن الديداكتيك يجب أن يميز أو يعرف
(ويتعلق األمر برشوط التفلسف) بما يجب عليه
أن يعمل عىل إحداثه (وهنا يتعلق األمر بفعل
التفلسف نفسه)
ورغم ايمان هؤالء الباحثني الديداكتيكيني بما
يطرحه موضوع الديداكتيك وديداكتيك الخاص
بمادة الفلسفة من صعوبات نظرية وعملية
فهم يشرتطون فقط ان يكون هناك تأكد من ان
مطالب الفلسفة تتوافق
مع مطالب الديداكتيك
مادام الديداكتيك يهدف اىل
اكساب املتعلمني خصائص
التفلسف باعتباره تفكريا
تامليا نقديا حرا ابداعيا
ابرز
وهذه
ومنظما
الخالصات التي يمكن ان
نسنتجها من مقاربة هذا
االتجاه
اوال :ان الفلسفة بما هي
مادة تدرس يف مؤسسة
تعليمية ينبغي مهما كانت
خصوصيتها ان تتجاوب
كباقي املواد مع الرشوط
املؤسسية فتعمل عىل
تحقيق اهدافها وتستعني
بما هومتوفر فيها من
وسائط بيداغوجية والتحرر
من كل نظرة ضيقة
منغلقة عىل نفسها ورسم
خط فاصل بني التفكري
كممارسة
الفلسفي
ابداعية للفالسفة وبني
فعل التفلسف كممارسة تعليمية تربط بني
املدرس والتالميذ يف الفصل الدرايس ثانيا:ان
من يريد ان ينصب نفسه فيلسوفا يف قسمه
إنما يسعى بوعي او بدونه اىل التملص من كل
مسؤولية بيداغوجية واعفاء نفسه من تحضري
الدروس والتخطيط لعمليات التعليم والتعلم
التي تستدعيها الوضعيات الرتبوية املختلفة
التي يتواجد فيها وان يحول
تالميذه اىل مريدين واتباع
وهو ميتناىف مع قيم الفلسفة
نفسها ثالثا اليوجد ديداكتيك
داخيل يف الفلسفة وانما مناهج
تحكم منطق تفكري الفيلسوف
وهي متعددة ومتباينة بتباين
االنساق الفلسفية

ان الفلسفة مبا هي
مادة تدرس يف مؤسسة
تعليمية ينبغي مهما
كانت خصوصيتها ان
تتجاوب كباقي املواد
مع الشروط املؤسسية
فتعمل على حتقيق
اهدافها وتستعني
مبا هومتوفر فيها من
وسائط بيداغوجية
والتحرر من كل نظرة
ضيقة منغلقة على
نفسها

واطروحات الفالسفة والنظريات واالتجاهات يف
سياق تاريخ الفلسفة عرب نصوص فالسفة كبار
ام تدريس التفلسف معناه اكساب املتعلمني ألية
التفكري الفلسفي بواسطة مهارة العقل بمعنى
تعلم التفكري بدل تلقي االفكار؟ هل كفاية الدرس
الفلسفي تتجىل يف تزويد املتعلمني باملعارف
الفلسفية التي تعالج قضايا واشكاالت ومفاهيم
أم تمكنهم من اكتساب أليات وادوات لفعل
التفلسف تمكنهم من فهم الخطاب الفلسفي
والتفكري يف قضايا واالشكاالت واملفاهيم
املطروحة بمعنى هل يتوجه ديداكتيك مادة
الفلسفة نحو تدريس الفلسفة من خالل املعارف
الجاهزة ام تدريس اليات فعل التفلسف تجعل
املتعلم ينخرط يف تجربة فلسفية ذاتية؟
لعل أبرز املواقف التي تناولت اشكالية تدريس
الفلسفة او تدريس التفلسف هي مواقف
الفيلسوفني كانط وهيغل ففي معالجهتم لهذه
املسألة طريقتني مختلفتني يف تبليغ وايصال
الفلسفة للمتعلم .إذ يرى كانط كما هو معلوم
عىل ان تعلم التفلسف هو االساس يف حني
يعارضه هيغل مؤكدا عىل اهمية تعليم الفلسفة
عرب تاريخها طبعا وهذا النقاش بني كانط وهيغل
فتح نقاش موسع بني املهتمني يف تناول القضايا
املرتبطة بتدريس مادة الفلسفة وتدريس
التفلسف.
يعترب كانط من أبرز املدافعني عن اطروحة تعليم
التفلسف من خالل قولته الشهرية:
«إن التلميذ الذي أنهى التعليم املدريس يكون قد
تعود عىل التعلم .أما اآلن فهو يعتقد أنه سيتعلم
الفلسفة ،يف حني أن ذلك أمر مستحيل ،إذ ينبغي
عليه من اآلن أن يتعلم التفلسف» اليمكن تعلم
فلسفة ألنها عىل حد قوله مجرد فكرة عن علم
ممكن لم يوجد بعد وباملقابل يدعوا اىل تعلم
التفلسف فقط وهذا ما جعل الديداكتيكيني
يعتربون هذا املوقف دليال عىل اهمية ديداكتيك
التفلسف الذي ينطلق من فعالية املتعلم يف
اكتساب مهارات وقدرات تساؤلية والتأمل
واالبداع بدل جعل املتعلم يتلقى بشكل سلبي
افكارا جاهزة يجد صعوبات كبرية يف فهمها
واسرتجاعها واستثمارها ويف مقابل هذا التصور
الكانطي هناك اطروحة هيغل هي اطروحة
تدريس الفلسفة حيث انتقد كانط بشدة يف هذا
النقاش قائال «ارتكب كانط خطأ فادحا عندما اكد
ان املرء اليتعلم الفلسفة بل التفلسف كما لو كان
املرء يتعلم النجارة الكيف يصنع مائدة او كرسيا
...بالنسبة لهيغل الفلسفة وتاريخ الفلسفة
هما مرآة لالخر
كل فلسفة حديثة
يف الزمن تتضمن
هوية متضمنة يف
التي
الفلسفات
ومن
سبقتها
الرضوري تدريس
يؤيد
الفلسفة
الفيلسوف هنري
هذا
برغسون
املوقف اذ يرى اننا
الفلسفة
نتعلم
من خالل دمج
الفالسفة
افكار
داخل حركة فكرنا
الخاص كما الشأن
بالنسبة للغة نتعلم
الكلمات والعبارات
داخل
وندمجها
تعبرينا
حركة
هذا
الخاص
االرتباط الوثيق بني
الفلسفة وتاريخ
الفلسفة ويف نفس السياق يؤكد برتراند راسل
ومن خالل كتابه حكمة الرشق عىل رضورة

إن من يريد أن ينصب
نفسه فيلسوفا يف قسمه
إمنا يسعى بوعي او بدونه
اىل التملص من كل
مسؤولية بيداغوجية
وإعفاء نفسه من حتضري
الدروس والتخطيط
لعمليات التعليم والتعلم
اليت تستدعيها الوضعيات
الرتبوية املختلفة

ديداكتيك الفلسفة ام
ديداكتيك التفلسف مقاربة
فلسفية
تاريخيا يمكن الحديث
عن طرائق معينة وظفها
الفالسفة يف تعليم الفلسفة
عىل مر العصور طريقة
التوليد السقراطي الطريقة
الحوراية طريقة االلقاء التي
تشبه طريقة املحارضة اليوم
الطريقة الجدلية ...
لنفرتض جدال انه تم االقرار
برضورة ديداكتيك ملادة
الفلسفة فهل هذا الديداكتيك
يهتم بديداكتيك تدريس الفلسفة ام بتدريس
التفلسف بمعنى تدريس الفلسفة اي االفكار
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ممارسة التفكري الفلسفي من خالل افكار
الفالسفة خالصة القول من الصعب الفصل بني
الفلسفة والتفلسف ألن تاريخ الفلسفة بنظرياته
ومفاهيمه واتجاهاته مرتبط بشكل وثيق بطرق
واليات واسرتاتيجيات التفكري والتفلسف حيث
من الصعب الفصل بينهما من الناحية الرتبوية
اليمكن فصل التعليم عن التعلم بمعنى من
الصعب فصل تعليم معارف ومهارات وقيم وتعلم
اليات التفكري يف تلك املعارف واملهارات والقيم
مع الرتكيز عىل جعل التلميذ،محور العملية
التعليمية التعلمية فالدرس الفلسفي هو تمرين
عىل التفلسف انطالقا من موضوعات اثارها
الفالسفة فالدرس الفلسفي هو جعل االفكار
الفلسفية تتالئم ومستوى التالميذ هذه العملية
املعقدة اليمكن ان تتم بالطريقة العشوائية بل
بطريقة منظمة يف سياق مايعرف بديداكتيك
الفلسفة وفق خصوصية الدرس الفلسفي .
ان ديداكتيك الفلسفة رضوري ملادة
•
الفلسفة فاليمكن تدريس املادة بدون ديداكتيك
خاص بها لكن يف نفس الوقت يجب التفكري
يف خصوصية الدرس الفلسفي الذي يشكل
الديداكتيك نقطة االنطالق فيه والسؤال الذي
يطرحه نفسه االن هو كيف يمكن ان نقدم
درسا للتفكري والتأمل والحرية واالبداع ونحن
نستحرض معارف فلسفية ونظريات وافكار
واتجاهات كيف يمكن ان نكسب التلميذ أليات
التفكري الفلسفي التساؤيل النقدي املنظم من
خالل الرهان عىل ديداكتيك الفلسفة ومن خالل
التفكري حول نوعية الطرائق البيداغوجية االكثر
مالئمة لخصوصية الدرس الفلسفي وكذلك
االهداف املتوخاة من تعليمعا وتعلمها مع مراعاة
معياري الجودة والفائدة يكون للدرس الفلسفي
معنى بالنسبة للمتعلمني عندنا يساهم هؤالء
املتعلمون بشكل فعال يف بناءه بمعية مدرسهم
ويكون للدرس فائدة عندما يرتبط بواقعهم
وانتظاراتهم ولن يتأتى ذلك اال من خالل جعل
الدرس الفلسفي درسا مشوقا ممتعا واضحا
ومفيدا يف نفس الوقت مناسبا لقدرة املتعلمني
وميولهم درس خايل مت الرتابة والغموض
والتلقني والشحن والدوغمائية
الئحة املراجع املعتمدة
•ذ.امحمد إحمدي ذ.محمد بوفوس كتاب الكايف
يف امتحانات الكفاءة املهنية،نرش وتوزيع مكتبة
الرتاث العربي طبعة 2013
•وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين
االطر والبحث العلمي ،كتاب التوجيهات الرتبوية
والربامج الخاصة بتدريس مادة الفلسفة بسلك
التعليم الثانوي التأهييل،نونرب 2007
•أسامة الوليدي مقال اسس تعلم التفلسف موقع
الحوار املتمدن 2016
•مصطفى كاك،مقال كانط ومسألة التعليم
الفلسفي موقع االلكرتوني فكر ونقد مجلة
ثقافية 2016
•مقال عبد الرزاق التيجاني ،فليب مرييو فلسفة
ابيقورية تؤطر التعلم جريدة الرشق األوسط
•مصطفى بلحمر مفتش تربوي دروس املدرسة
العليا سنة 2013
•ديداكتيك تعلم التفلسف ميشيل طوزي ترجمة
عبد الوهاب الرباهمي موقع فيلوكلوب عىل
االنرتنت
•دروس خاليد العبيوي عىل قناة اليوتوب
•االستاذة سكنية تلخليص التوجيهات الرتبوية
دروس عىل قناة اليوتوب
•سكينة الكزويل مقال،الفلسفة وسؤال التحويل
الديداكتيكي مساهمة يف ديداكتيك الفلسفة
الواجب من منظور كانطي
•املوقع االلكرتوني نقد وتنوير 18مارس 2021
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Suite de la page 23
Les céréales, dont l’orge constitue la principale
denrée puisque résistant à la chaleur, et ses exigences
en eau sont minimes.
La culture Mazouzi (tardive), qui consistait en
Sorgho et légumineuses, dont la période couvre en
principe les mois de Mais et Juin.
Si l’activité pastorale est une économie d’occupation
qui n’exigeait pas, dans les conjonctures de l’époque,
une mise en valeur des pâturages, celle de la culture
se distingue par le fait qu’elle est une économie de
transformation de la nature par le moyen des outils.
Or, les techniques de production étant précaire,
les conditions naturelles ont pu jouer un rôle non
négligeable dans la détermination du système
agricole.
En guise d’adaptation à ces conditions, la
paysannerie procédait à l’organisation des travaux
agricoles sur la base d’un découpage de l’année
agricole, et de chaque saison en plusieurs mansions.
I - Mansions de labour
1- Assawla
2- Noâme
3- Al Baldah’
4- Addabh’
5- Al Balâ’
II- Mansions de prinptemps
1- Saâd s’aud
2- Al gaymah
3- Farâ’ al moqaddem
4- Farâ’ al moagar
5-Batne al Hut
6- Annath

Durée
13 jours
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
Durée
13 jours
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

III- Mansions d’été
1- Al Botayne
2- Atoraya
3- Addabarane
4- Al Haq’âh
5- Al Han’âh
6- Adiraâ
7- Annatirah’

Durée
13 jours
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

IV- Mansions d’automne
1- Attarfa’h
2- Al gabhah’
3- Zabanane
4- Assamak
5- Al Gaffar
6- Al Kalil
7- Al Girtane
8- Sarfah’
9- Aiwa’
10- Al galb

Durée
13 jours
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

A défaut de technique développées, la paysannerie
n’avait d’autre solution que d’adapter ses pratiques
aux contraintes naturelles, en établissant un certain
parallélisme entre les caractéristiques de chaque
mansion et ce qui correspond en matière de culture,
sous forme de formules
Mansions
Assawla

Saâd sâud

Formule
Traduction
Li bga gambh al Pour assurer la
eawla yahrat lih fi récolte nécessaire
waqt assawla.
Il faut procéder au
labour en assawla
Tgrug lhaya wal
En Saâd sâud,
ganfud, u tayzid erpent et hérissant
L-ma fil Aud
apparaissent, et
la sève regagne la
végétation.

Al Botayne

Atoraya

Addabarane

Al Haqâh

Taydgul
En
Botayne,
L-btane,
u-la on s’assure de la
taybtale
récolte, ou de sa
perte
Ila tah Lamtar,
S’il pleut en
tayzid kol fedane toraya, la récolte
khiya, u-taytibe sera bonne
lmat a’la kul tniya
Hšad la dbbar,
Moissonne sans
u-lla däâ
hésiter, sinon tout
sera perdu
Taymut-mul
En Haq’ah’, la
sâr b-lfag’âa-tu consommation du
taydgul lgamh-l- blé de l’année en
roga’a
cours, commence.

Les formules qui correspondent d’une façon
particulière à quelques mansions révèlent la
dépendance totale de l’activité agricole vis-à-vis des
contraintes naturelles.
Elles n’évoquent en aucun cas la mise en valeur
visant l’assujettissement de la nature. Au contraire, en
l’absnece de techniques développées, susceptibles de
surmonter les défis qu’impose la nature aux hommes,
les pratiques productrices se déroulent conformément
aux contraintes de celle-ci.
2. Les techniques de production
Certes, le commerce lointain a fait du Maroc une
puissance de commerce. Mais, le surplus externe
était si important qu’on ne s’est pas intéressé au
développement des moyens de production. Notre
souci à ce propos est de décrire et d’examiner la
capacité productrice des instruments avec lesquels
les hommes agissent sur la nature pour la transformer.
Dans ce cadre, notre attention portera sur trois facteurs
nécessaires à la production agricole, à savoir: l’araire,
la jouja et la force de travail humain.
L’araire : L’agriculture n’était pas vouée à
produire un surplus (l’investissement d’une partie
aurait pu entraîner l’amélioration des techniques
de production). Un bref regard sur l’évolution des
techniques agricoles montre qu’il n’y avait pas de
changement à retenir. Un savoir et des techniques
agricoles ancestraux continuaient à se reproduire et se
transmettre d’une génération à l’auutre dans un temps
social cyclique.
Face au sol, qui ne sera mis en valeur qu’avec la
colonisation, l’araire, cet instrument antique de labour,
pour enfouir la semence, ne pouvait que rayer le sol.
Cet outil en bois avec un soc en fer pour labourer la
terre, était d’une capacité productrice minime. Sa
rentabilité dépendait de son maniement par un paysan
qui sait éviter les cailloux et les racines, pour ne pas
la mettre en danger.
Son importance ne découle donc pas de son effet
sur sol, mais de l’art de le manier, ce qui donne
une grande importance au savoir faire, plutôt qu’à
l’instrument lui-même.
La jouja : l’araire est tirée par une paire d’animaux
qu’on appelle suivant les régions, jouja, Mahroum,
Hawlat, etc …
Le couple de labour qui est la jouja, se divise en
trois catégories :
« La jouja de mulets, c’est la jouja kabira (grande)
qui fait environ 15 à 16 hectares ; la petite jouja : 5 à 6
ha, c’est la moyenne de l’unité rurale ». (4)
La force de travail : Dans une économie basée sur
une technique sous-développée, l’énergie animale,
quoiqu’importante, est compensée par celle des
hommes. Pour assurer la survie du groupe, la force
de travail occupait une place primordiale dans le
processus du travail agricole. C’est ainsi
Que la paysannerie attachait et attache encore une
grande importance à la reproduction physique, c’està-dire aux « épaules » qui assument la tâche de la
reproduction des conditions matérielles de sa survie.
C’est ce que nous allons constater dans le processus de
travail, aussi bien dans la culture que dans l’élevage.

Le processus de travail dans la culture et l’élevage.
Le système agricole s›articule autour de deux
activités distinctes l›une de l›autre : la culture et
l’élevage. Dans la culture, le processus de travail est
la combinaison De quatre opérations essentielles:
a) semaille - labour
b) moisson - battage
c) transport - stockage
d) préparation du sol pour L›année prochaine.
La première opération consiste en un labourre et
un enterrement des semences. Pour creuser la terre
durcie pendant la saison d›été, le paysan doit attendre
les premières pluies.
Quant à la deuxième opération, Elle est conçue
comme la principale. D’ailleurs
les formules
paysannes concernant les caractéristiques de chaque
mansion portent dans leur majorité sur la saison de la
moisson. Cette dernière est soumise à des contraintes
techniques et naturelles.
Sur le plan technique, le travail s’avère long, en
raison du fait qu›il est effectué à La faucille, ce qui
entraîne la nécessité d›un travail, voire l›entraide
interfamiliale
Pour ce qui est des contraintes naturelles, les
paysans sont obligés d›achever cette activité dans le
plus bref délai, en raison des attaques des moineaux
où sauterelles, Ainsi que pour éviter les ravages que
cause le vent chaud désigné sous le nom de “choum”.
À ce propos, rappelons-nous la formule correspondant
à “Addabarane”: moissonner sans hésiter, sinon tout
sera perdu.
À la moisson, succède l›abattage. Pour accomplir
cette tâche, le travail humain et animal est nécessaire.
Une fois que cette opération a pris fin. On transporte
la récolte pour la stocker, soit dans des “manteaux”:
silos Individuels, soit, comme les Oulad Yaïch, dans
un “mrass” : silo collectif, où chaque khaïma possède
une “matmoura”.
Après l›achèvement de la phase du stockage
la dernière opération dans le processus de travail
commence. Il s’agit là de brûler le chaume, pour
enrichir le sol en cendres.
Dans ce processus de travail, en raison de la
carence des techniques de production, l›introduction
lascive de la force de travail constitue un facteur de
compensation.
Ainsi, la famille joue non seulement un rôle
stratégique et décisif dans le processus de travail mais
aussi elle couvre toutes les tâches nécessaires à la
production.
Dès lors, nous pouvons dire que le processus de
travail prend une forme communautaire, reposant sur
l›entraide et la coopération.
Quant à l’élevage, le climat semi-aride de la région
de Béni Mellal, et la répartition irrégulière des pluies
dans l›espace et dans le temps, ont marqué cette
activité par le déplacement continu des troupeaux. Il
est vrai que chaque tribu possède son “ghaba” Collectif
dont jouissaient et jouissent encore toutes ses khaïma.
Mais il existe également d’autres parcours communs
à plusieurs tribus. Par ailleurs, le droit de jouissance
mutuelle de parcours des tribus était un phénomène
courant comme nous allons le voir.
(1) Bolleili.E. : B. Amir-B.Moussa. Une hydrogéologie du Maroc.
Notre du service géographique. Rabat. 1952. N° 97, p 20
(2) Bolleili.E. : Ibid p 205
(3) : Les grands périmètres. R.G.M. n°15. 1969, p 86.
(4) BerquesJ.: La réforme agraire au Maroc ; une nouvelle
politique de la France au Maroc. C.H.E.A.M. P 5.
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L’andropause :

c’est «la ménopause» chez l’homme; quand elle
survient, elle envenime la qualité de la vie

Préparé par: B. Zigzi

L’andropause, ou déficit androgénique lié à l’âge, est l’équivalent masculin de
la ménopause des femmes. La baisse de la sécrétion des hormones androgènes,
dominées par la testostérone, affecte les caractères sexuels secondaires masculins
L’andropause, encore appelée le déficit
androgénique lié à l’âge, correspond
au pendant masculin de la ménopause.
Moins connue et plus controversée que
la ménopause qui touche les femmes,
l’andropause concerne néanmoins une
proportion croissante des hommes,
en particulier chez les plus âgés. Les
spécialistes considèrent l’andropause
comme un syndrome biochimique lié
à l’âge, caractérisé par une baisse de la
sécrétion des androgènes, associée ou
non à une diminution de la sensibilité
des tissus aux androgènes. L’andropause
peut entraîner une altération de la
qualité de vie et des effets néfastes sur
le fonctionnement de plusieurs organes.
Les androgènes représentent les
hormones sexuelles mâles, dont les
deux principales sont la testostérone et
la dihydrotestostérone. En agissant sur
les cellules et les tissus, ces hormones
sont responsables des caractères sexuels
masculins. Il faut savoir que les femmes
sécrètent aussi de petites quantités
d’androgènes.
La cause unique de l’andropause
est le vieillissement, un processus
physiologique et non une pathologie. La
baisse de sécrétion de la testostérone et
des autres hormones androgènes varie
selon les individus, à la fois au niveau
de l’âge de survenue qu’au niveau de
l’intensité de la baisse de sécrétion.
Selon les estimations, environ un homme
sur cinq, âgé de 50 à 60 ans, est concerné
par l’andropause. Cette proportion
augmente ensuite progressivement avec
l’âge, pour atteindre 50 % des hommes
au-delà de 70 ans. La prévalence exacte
de l’andropause reste difficile à évaluer,
car elle n’est que rarement recherchée,
en particulier chez les sujets âgés.
Alors que 100 % des femmes sont
concernées par la ménopause, tous
les hommes ne sont pas touchés par
l’andropause. Autre différence, la
ménopause est synonyme d’infertilité
féminine, tandis que l’andropause n’est
pas systématiquement associée à une
infertilité masculine.
La baisse de sécrétion de la testostérone
a lieu au niveau des testicules, et plus
particulièrement des cellules de Leydig,
qui assurent la sécrétion de 95 % de la
testostérone. Ce phénomène entraîne
une augmentation de la sécrétion de
l’hormone lutéinisante, sécrétée par
l’hypophyse. L’hormone lutéinisante
stimule les cellules de Leydig pour
compenser la baisse des androgènes.
Mais les cellules de Leydig peuvent
devenir moins sensibles à la stimulation
de l’hormone lutéinisante.

Les symptômes : La sécrétion
physiologique des androgènes entraîne
les caractères sexuels secondaires
(les caractères sexuels primaires sont
représentés par les organes sexuels), qui
sont chez les hommes
•Une taille plus importante, avec un
volume de cage thoracique plus élevé ;•
Des os squelettiques plus épais ;
•Une pilosité plus développée au
niveau du torse, de l’abdomen et du
visage (barbe, moustache) ;
•Une peau plus épaisse et plus rude ;
•Une accumulation de tissu adipeux
surtout au niveau de l’abdomen et de la
taille ;
•
Une
musculaire ;

plus

grande

capacité

•

Une pomme d’Adam marquée ;

•

Une voix plus grave.

L’andropause correspond globalement
à une diminution de la sécrétion
physiologique de testostérone chez
l’homme. Elle se traduit par :
o
Une réduction des caractères
sexuels secondaires (baisse de la masse
musculaire, régression de la pilosité,
diminution de la densité minérale
osseuse, gynécomastie (développement
des seins), …) ;
oUne baisse de la libido ;
oUne dysfonction érectile (troubles de
l’érection) ;
oUne diminution de la quantité et une
altération de la qualité du sperme ;
oParfois une infertilité, qui peut
avoir des conséquences néfastes si
l’andropause intervient précocement ;
oDes signes plus généraux, tels que :
Des bouffées de chaleur ;
Des troubles du sommeil ;
et/ou

Des troubles de l’humeur (nervosité,
troubles anxio-dépressifs, irritabilité) ;
Des troubles de l’attention et une
perte de mémoire ;
Une perte d’appétit.
Attention,

certains

Comme la ménopause, l’andropause
peut constituer un facteur de risque de
développer une ostéoporose, suite à
une diminution de la densité minérale
osseuse. Une andropause doit être
recherchée systématiquement chez les
hommes présentant une ostéoporose
Le diagnostic :L’andropause n’est pas
à proprement parler une pathologie et
elle ne dispose donc pas d’une démarche
diagnostique classique. Néanmoins,
il est important que le médecin puisse
écarter des causes pathologiques qui
pourraient provoquer des symptômes et
des troubles similaires à ceux observés
lors de l’andropause, par exemple :
oUne hypothyroïdie ;
oUn adénome hypophysaire (tumeur
bénigne de l’hypophyse) ;
o
Un hypogonadisme central ou
secondaire à une maladie chronique ou
à un traitement médicamenteux.
Pour évaluer de manière objective
les symptômes décrits par le patient,
le médecin utilise le score ADAM
(Androgen Deficiency in Aging
Male) reposant sur 10 questions
concernant différents aspects de la vie
courante (sommeil, sexualité, force
musculaire,…).
Le médecin prescrit parallèlement
différentes analyses et certains examens
complémentaires, en fonction des
symptômes décrits par le patient et du
contexte clinique :
o
Un dosage sanguin de la
testostérone totale et de la testostérone
libre (biodisponible) ;

o
Un dosage sanguin des hormones
hypophysaires
(dont
l’hormone
lutéinisante) ;

Une fatigue chronique ;
articulaires

peuvent résulter d’autres phénomènes
liés au vieillissement et pas uniquement
de la baisse de sécrétion des androgènes
due à l’andropause. Une consultation
médicale est donc conseillée.

o
Un dosage sanguin des hormones
thyroïdiennes ;

Une transpiration excessive ;

Des douleurs
musculaires ;

et peut nuire à la fonction érectile et à la fertilité masculine. Si elle survient chez un
homme encore jeune, elle peut nécessiter une prise en charge adaptée, pour limiter
l’impact sur la qualité de vie.

symptômes

o
Un bilan sanguin biologique
incluant :
 Une
numération
sanguine (NFS) ;

formule

 Un bilan lipidique (dosage du
cholestérol et des triglycérides) ;


Une glycémie à jeun ;

 Un bilan hépatique (dosages des
transaminases) ;

o
Une ostéodensitométrie pour
évaluer le risque d’ostéoporose ;
o
Un bilan prostatique (dosage
du PSA, échographie) pour écarter un
cancer de la prostate.
Dans le sang, la testostérone circule
sous différentes formes biochimiques,
une forme libre et une forme conjuguée
à des protéines de transport. La
testostérone totale regroupe les formes
libres et conjuguées de l’hormone
androgène
Le diagnostic de l’andropause est utile
dans deux situations :
oPour écarter une origine pathologique
aux symptômes du patient;
oPour mettre en place un traitement
en cas d’ostéoporose associée ou
d’infertilité précoce.
L’andropause n’est pas un état
pathologique, et un traitement n’est
pas
nécessaire
systématiquement.
Certaines mesures hygiéno-diététiques
peuvent réduire les symptômes liés à
l’andropause, notamment :
o
Une
équilibrée ;

alimentation

saine

et

oUne activité physique régulière et
adaptée ;
oLa diminution du tabagisme et de la
consommation d’alcool.
Si
l’andropause
se
manifeste
précocement, un traitement substitutif
peut être instauré. Il consiste à
administrer de la testostérone naturelle,
jusqu’à obtenir une concentration
plasmatique proche de la concentration
physiologique avant l’andropause.
Actuellement, la testostérone peut être
administrée sous différentes formes :
REF
:https://www.sante-sur-le-net.
com/sante-homme/andropause/
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Un très beau texte de Frédéric Vergas
Nous y voilà, nous y sommes. Depuis cinquante
ans que cette tourmente menace dans les hautsfourneaux de l›incurie de l›humanité, nous y
sommes.

D›aucuns, un brin rêveurs, tentent d›obtenir un
délai, de s›amuser encore avec la croissance.

Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul
l›homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la
réalité que lorsqu›elle lui fait mal. Telle notre
bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités
d›insouciance.

Il y a du boulot, plus que l›humanité n›en eut
jamais.

Nous avons chanté, dansé.
Quand je dis « nous », entendons un quart de
l›humanité tandis que le reste était à la peine.
Nous avons construit la vie meilleure, nous
avons jeté nos pesticides à l›eau, nos fumées dans
l›air, nous avons conduit trois voitures, nous avons
vidé les mines, nous avons mangé des fraises du
bout monde, nous avons voyagé en tous sens,
nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé
des tennis qui clignotent quand on marche, nous
avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié
la pluie, créé des clones, franchement on peut dire
qu›on s›est bien amusés.
On a réussi des trucs carrément épatants, très
difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser
des bestioles génétiquement modifiées sous la
terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des
espèces vivantes, faire péter l›atome, enfoncer des
déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu.
Franchement on s›est marrés.

Nettoyer le ciel, laver l›eau, décrasser la terre,
abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser
les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix,
contenir l›avidité, trouver des fraises à côté de chez
soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes,
en laisser au voisin, relancer la marine à voile,
laisser le charbon là où il est, (attention, ne nous
laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille)
récupérer le crottin, pisser dans les champs (pour le
phosphore, on n›en a plus, on a tout pris dans les
mines, on s›est quand même bien marrés).
S›efforcer. Réfléchir, même.
Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en
désuétude, être solidaire.
Avec le voisin, avec l›Europe, avec le monde.
Colossal programme que celui de la Troisième
Révolution.
Pas d›échappatoire, allons-y.
Encore qu›il faut noter que récupérer du crottin,
et tous ceux qui l›ont fait le savent, est une activité
foncièrement satisfaisante.
Qui n›empêche en rien de danser le soir venu, ce
n›est pas incompatible.

Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi
qu›il est plus rigolo de sauter dans un avion avec
des tennis lumineuses que de biner des pommes de
terre.

A condition que la paix soit là, à condition que
nous contenions le retour de la barbarie, une autre
des grandes spécialités de l›homme, sa plus aboutie
peut être.

Mais nous y sommes.
A la Troisième Révolution.

A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution.
A ce prix nous danserons, autrement sans doute,
mais nous danserons encore.»

Qui a ceci de très différent des deux premières (la
Révolution néolithique et la Révolution industrielle,
pour mémoire) qu›on ne l›a pas choisie.
« On est obligés de la faire, la Troisième
Révolution ? » demanderont quelques esprits
réticents et chagrins.
Oui.
On n›a pas le choix, elle a déjà commencé, elle
ne nous a pas demandé notre avis.
C›est la mère Nature qui l›a décidé, après nous
avoir aimablement laissés jouer avec elle depuis
des décennies.
La mère Nature, épuisée, souillée, exsangue,
nous ferme les robinets.
De pétrole, de gaz, d›uranium, d›air, d›eau.
Son ultimatum est clair et sans pitié :
Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l›exception
des fourmis et des araignées qui nous survivront,
car très résistantes, et d›ailleurs peu portées sur la
danse).
Sauvez-moi, ou crevez avec moi.
Evidemment, dit comme ça, on comprend qu›on
n›a pas le choix, on s›exécute illico et, même, si on
a le temps, on s›excuse, affolés et honteux.

© Mohammed
Ennaji

Peine perdue.

Franchement on a bien profité.

Certes.

Libéraux vous dites ?

© Fred Vargas

(nom de plume de Frédérique AudoinRouzeau, née le 7 juin 1957 à Paris)

Le vote sanction
contre le PJD dit
très bien l’attente
des Marocains des
villes, les classes
moyennes,
les
gens même aisés
qui ont envie d’un
autre Maroc, plus
égalitaire, démocratique, avec une école solide et une santé
qui protège de l’adversité. Ces Marocains de la modernité
progressiste ont renvoyé chez lui, dans sa mosquée, un parti
qui les a trompés, parce qu’ils voulaient un parti du renouveau
et non de la tergiversation, de la compromission et de la
médiocrité. Le PJD a revêtu l’habit d’un parti anti-corruption
et anti-inégalité, mais l’habit ne fait pas l’imam encore moins
le camarade ! La population en question est toujours en
attente du fameux parti du renouveau, de l’espoir, qui ne soit
pas composé de corrompus, de condamnés à des peines par
la justice et qui courent toujours, de gens sans foi ni loi en
dehors du gain rapide, qui n’ont en vue la politique que pour
se parer de légitimité et protéger leurs affaires, leurs usines,
leurs fermes. Bien mal acquis oblige comme dirait l’autre
! Libéralisme nous casse-t-on les oreilles ! Le libéralisme
messieurs a derrière lui Voltaire, Rousseau, Diderot, et toute
une révolution s’il vous plaît ! Alors après l’imam on nous
refile les hommes d’argent dans l’habit de philosophes
éclairés, ce n’est pas demain la veille !

Apparu recement
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La grume de la douleur
D’AHMED ABDENABI.

Chers lecteurs, nous avons choisi pour vous dans la rubrique «œuvres choisies», La
grume de la douleur, d’AHMED ABDENABI. L’écrivain Ahmed ABDENABI est né en 1948
à kasba Tadla. Il a obtenu une première licence en sciences économiques et une deuxième en
littérature et langue française. Il a intégré la fonction publique où il a occupé d›importants
postes de responsabilités administratives qui l›ont permis de cotoyer diverses souches et

Première partie

I
La rivière boueuse bousculait ses
flots vers l’aval à travers de larges
méandres. Les eaux limoneuses
coulaient, ondulaient, se tortillaient,
s’engouffraient,
réapparaissaient
luisantes sous les reflets d’un soleil de
plomb. L’Oum Rbia1 a creusé son lit
entre les tertres dénudés pour arriver
aux faubourgs de la ville de KasbaTadla2, en baigner les quartiers sudest et s’étirer ensuite dans la vaste
plaine du Tadla en direction de l’océan
Atlantique. Le clapotis de l’eau ocre
des berges était familier aux « tadlaouis
« pour lesquels la rivière représentait
plus qu’un simple cours d’eau. Elle
s’était imprégnée, au fil du temps, des
us et coutumes des habitants de la ville
: par exemple, avant la nuit nuptiale
les nouveaux époux descendaient en
compagnie des invités à la rivière pour
que les mariages soient bénis. Le doux
murmure des eaux inspirait les bergers
dont les plus jeunes chantonnaient
à l’ombre des bosquets sous l’œil
amusé des plus vieux. La houle venait
mourir à même le virage dans un
ressac inlassable et la fraîcheur du soir
embuait les feuilles des arbres bercées
par un léger tangage.
C’est dans ce contexte géographique
radieux que naquit Sidi1 Azzouz à
l’aube d’un vendredi, dans le quartier
Boudrâa de la ville en question,
à l’époque, capitale coloniale et
administrative d’une grande partie de
la plaine du Tadla. Les Français y
peuplaient le noyau moderne appelé
Kantirat autour duquel s’égrenaient
dans tous les sens des quartiers dans leur
majorité pauvres, démunis, meublés
de mansardes exiguës et obscures,
affublées de vieilles portes délavées
et flanquées, par endroits, de petites
boutiques de denrées alimentaires, ou
de cafés maures grouillant de clients de
tout âge.
La maison qui avait vu naître
Sidi Azzouz était une bicoque qui
ressemblait aux autres. Deux pièces
assez spacieuses et une cuisine
encombrée d’ustensiles
bon marché, abritaient une famille
de cinq personnes. Le père Sidi Rahal,
un chérif1 illettré de la filière des fils
du marabout2 « Sidi Belgacem « de
Kasba-Tadla, s’adonnait à des petits
commerces peu florissants au gré
des circonstances, des saisons et des

exigences du marché : commerçant
de denrées alimentaires, marchand de
beignets et durant le mois de Ramadan
de gâteaux « Chebakia», vendeur
d’ustensiles de terre cuite, négociant
itinérant de tissu et d’habits prêt-àporter dans les souks environnants.
Il menait une vie assez rudimentaire
et pénible, et gagnait difficilement de
quoi entretenir sa famille. La tête rase
ceinte d’un turban blanc neige, il
portait un pantalon large surmonté
d’une
redingote
traditionnelle
et d’une djellaba à capuchon, et
chaussait des mules de cuir blanc. En
dépit de la simplicité du train de vie
qu’il menait, il était fier et avait une
forte personnalité étayée d’une droiture
exemplaire. Sa grandeur d’âme reflétait
un sens profond de l’hospitalité, et son
comportement responsable et mesuré
lui gagnait la confiance et le respect
de son entourage. Sa femme Lalla
Zinba était une berbère originaire du
village de Tamoudjout , accroché au
versant ouest du Moyen Atlas1 non
loin de la ville de Béni-Mellal2. Le
chérif Sidi Rahal s’était déplacé au
village en question pour chercher une
épouse convenable et avait convolé en
justes noces avec la jeune Lalla Zinba,
belle berbère aux traits naturels et
avenants. Elle avait quitté à regret son
village natal où les habitants étaient
foncièrement berbérophones, pour
suivre son mari à la ville de KasbaTadla peuplée d’arabophones. Tout
en continuant à maîtriser parfaitement
son dialecte de montagne, elle avait
appris au fil des années à converser en
dialecte arabe avec un accent exquis
ne trahissant aucunement ses origines
montagneuses. De cette union bénite
par la « Jemâa»3 naquirent deux
filles et un garçon : Malika, Hlima et
Sidi Azzouz. Sidi Rahal était comblé
d’avoir eu ces enfants car sa femme
avait, auparavant, enfanté à quatre
reprises, mais la mort avait toujours
fauché les nouveaux nés.
Sidi3 Azzouz était choyé car il était le
garçon. Il bénéficiait d’habits neufs à
chaque occasion, et d’argent de poche
pour se payer des friandises. Il faisait
l’objet d’une attention particulière et
d’un intérêt soutenu de la part de tous
les membres de la famille. Pour mieux
le préserver, on l’avait transporté au
marabout « Sidi Salah» où il avait reçu
une bénédiction solide et une protection
contre la mort. Le symbole de cette
garantie se matérialisait par la tignasse
circulaire que l›enfant était obligé de
garder constamment au coin droit de
la tête rase, et qu’on prolongeait d’une

caractères sociaux. Il choisit en 2005, c›est à dire après 39 ans de carrière de se libérer de la
contrainte du service pour se consacrer à ce qu›il a toujours aimé faire, «écrire», vivre enfin
son rêve. Comme la plupart des prédécesseurs ayant choisi le français comme expression, il
inaugurera cette nouvelle carrière par un récit autobiographique que nous vous proposons
de découvrir d›abord avec la judicieuse Préface du D. Ali FERTAHI, professeur de lettres à
la Faculté des Lettres à Beni Mellal.

tresse noire et pendante. Aux yeux de
la famille, ce fétiche, à condition d’être
conservé, était capable de protéger
toute la progéniture. Dans la mémoire
collective, le garçon primait toujours
la fille, car il était l›héritier aussi bien
du nom de famille qu›il perpétuait à
travers sa descendance, que du gros
de la fortune1 laissée par le père, si
fortune il y a. Les traditions ancestrales
lui léguaient également la charge de
s›occuper de ses parents, s›ils étaient
dans le besoin, jusqu›à leur mort. Aux
yeux de la famille, devant le mâle, la
femelle pesait moins, du fait qu›elle
était vouée à procréer au nom d›une
autre famille, celle de son mari. Donc
Sidi Azzouz était le privilégié, et son
nom était toujours prononcé précédé
de la particule de respect, voire de
noblesse «Sidi» pour souligner le
rang supérieur qu›il occupait face à
ses sœurs, appelées Malika et Hlima,
sans plus, pour sous entendre qu›elles
comptaient bien, mais après leur frère.
--------------------------

son marabout
préféré, soit à demeure, soit au sein
d›une autre tribu, qu›elle vénère, par
le biais d›offrandes et de sacrifices
(têtes de bétail). Il est courant qu›une
tribu soit composée à la fois, d›une
population autochtone qui croit tenir
d›une souche noble, et d’une autre,
ayant afflué, au fil du temps, sur les
lieux, qui n›a pas cette prétention
(roturière)
2-Le marabout est un Saint de
l›Islam ayant été, durant sa vie,
un grand enseignant et prêcheur,
et un exemple de bonne conduite,
jouissant du respect et de l›estime de
son entourage. Ainsi, la tribu qui s›y
rattache du fait, d›en être descendue,
ou tout simplement de l›avoir hébergé,
y puise une grande fierté et surtout la
pureté de son arbre généalogique
1-Le Haut Atlas, le Moyen Atlas,
l›Anti-Atlas et le Rif constituent les
principales chaînes montagneuses du
Maroc

1- L›Oum Rbia est une rivière
qui prend source dans la chaîne
montagneuse du
Moyen Atlas
et se jette dans l›océan Atlantique.

2-Beni Mellal est une ville moyenne
située au pied du Moyen Atlas, à une
trentaine de kilomètres au sud-ouest
de Kasba Tadla

2- Kasba Tadla est une ville moyenne
du centre du Maroc qui jouait le rôle
de capitale coloniale de la plaine du
Tadla

3-la «jemâa» est un conseil de
la société civile, fait de notables
jouissant du respect de la population,
et comprenant, entre autres, des
hommes de religion (fquihs)

3-»Sidi» est une particule arabe qui
précède le prénom, et qui peut avoir
les sens suivants:
- premier sens: monsieur.
Dans ce cas, les marocains l›abrègent
souvent à «Si»
- second sens (usité dans le texte):
dénote la souche noble de son porteur
qui
mérite alors
le qualificatif de chérif, C›est-à-dire
noble. Dans ce sens «Sidi» est, en
quelque sorte, l›équivalent, pour
les Français, de la particule «de»
précédant le nom de familles nobles.
Le féminin de «Sidi» est «Lalla»,
qui a exactement les mêmes sens sus
mentionnés.
1-Le chérif est un noble car
descendant d›un marabout provenant
d›une lignée qui, selon la croyance
populaire, remonterait, très loin dans
l›histoire jusqu›aux sources même
de l›entourage immédiat du prophète
Mahomet ou des quatre premiers
khalifes musulmans lui ayant succédé.
Au Maroc, la tribu a généralement,

1- Selon le droit musulman (la
chariâ), le garçon hérite le double de
sa sœur.
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(Suite) Extrait de la thèse intitulée:

STRUCTURES AGRAIRES ET CHANGEMENTS SOCIAL DANS LA REGION DE
BENI MELLAL (Tome I)

Dr. Mohamed Barhoumi
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
ET
L’ECONOMIE PAYSANNE

BLOCAGE

DE

L’affrontement presque permanent entre les divers
groupes de la région crée un climat d’insécurité
à la fois contraire à la fixation de la paysannerie et
favorable à la pratique pastorale. Dans ce sens, nous
avons constaté que l’espace réservé à la pratique
agricole était très étroit comparativement à l’étendue
que couvrent les parcours. Sans doute, l’insécurité et
la prédominance du pastoralisme ont servi de freins
au développement des forces productives.
L’activité pastorale dépendait de la générosité
de la nature, par conséquent, elle n’exigeait pas un
perfectionnement ni des instruments de travail ni
du système de culture. Malgré leur importance, le
blocage de l’agriculture ne peut être ramené à ces
deux facteurs. Au contraire ; d’autre raisons sont à
chercher dans les mécanismes du fonctionnement de
ce système.
Notre objectif consisterait donc à souligner des
obstacles d’ordre technique, social et économique,
ce qui, à notre avis , ne peut se faire qu’à travers
l’analyse du système agricole. Notre itinéraire sera
donc d’étudier :
Les forces productives, c’est-à dire les facteurs
essentiels qui constituent la base de l’activité
productrice des hommes.
2- Les moyens de production, ou les outils par
lesquels les hommes agissent sur la nature, pour

produire les conditions de leur vie de production et
d’échange qui englobe le mode d’organisation du
travail et de circulation des produits, ce qui implique
par voie de conséquence les modes d’appropriation
des produits.
Pour mener è bien cette tache, la première étape de
notre démarche sera de commencer par la description
du milieu naturel sur lequel porte l’activité productrice.
C’est en fonction du niveau de développement
des techniques que se mesure l’impact du milieu
physique, sur l’activité économique et l’organisation
sociale.
1. Cadre naturel et activité agricole
Dans un processus de production caractérisé par un
bas niveau des techniques, les conditions naturelles
sont déterminantes en grande partie et laissent une
place prépondérante aux conditions climatiques,
dans l’orientation de l’activité agricole. La pratique
productrice consiste en des mesures d’adaptation.
« Le climat des Beni Amir et des Beni Moussa est
caractérisé par des extrêmes de température très
accusés (50 à 52° de maximum absolu l’été, 53 à 5° à
Dar Ould Zidouh à 1 m 50 du sol), ce qui représente
60° au sol et provoque l’arrêt de toute vie végétative
herbacée. (-4 à 5°) de minimum absolu l’hiver (…) et
par une pluviométrie moyenne de 300 à 400 mm par
an ». (1)
La répartition de ces pluies est très irrigulière d’une
année à l’autre, et suivant la situation des lieux par
rapport à la montagne, comme le montre le tableau
ci-après. (2)

Années
agricole

Station

Minima

Beni Mellal

1926 – 1927 137 mm/34j
1931 – 1932 Pas d’obs
1933 – 1934 915 mm/68j

Dar Ould
Zidouh
234 mm/29j
132 mm/29j
463 mm/51j

Oulad Sassi
Pas d’obs
146 mm/25j
525 mm/71j

De ce tableau, il ressort que l’aridité est le fait le
plus marquant. « elle est aggravée par une forte
évaporation estivale, les températures de l’été
couramment 40° C, surtout quand souffle le vent sec
et chaud d’Est ou du Sud-Est, sorte de Sirocco, appelé
au Maroc « Cherqui » (3)
Moyen-Atlas où les précipitations deviennent plus
fortes grâce au relèvement du relief. De cette diversité
de relief résulte une opposition entre une plaine aride
et un piémont arrosé.
De ce fait, la plaine se partageait entre une
céréaliculture aléatoire à prédominance d’orge, et
un élevage d’ovins reposant sur une assez forte
proportion de terres de parcours. Le cycle agricole,
dans les zones traditionnellement réservées à la
céréaliculture était binaire :
La culture Bakri (précoce) qui s’étend du mois
d’octobre au mois de janvier, période au cours de
laquelle on cultive particulièrement

Suite sur la page 22

