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اجلامعية، 2021(، 331ص.
يف  واالحتجاجات  السياسية  األحزاب  كتاب  يعترب 
الفرنسية  باللغة  املايض  العام  الصادر   ،)2020-1934( املغرب 
جتدد  التي  املراجع  أبرز  أحد  رين،  جامعة  منشورات  عن 

التساؤل حول العمل احلزيب يف املغرب وتارخيية تأثره العميق بواقع طويل األمد داخل نظام 
الباحثة مونية  التي هو عليها. ولئن مل ُتف  لذاته االستمرارية عىل احلالة  مشيَّد لكي يضمن 
بناين الرشايبي أهنا استعانت بأدوات االجتامع السيايس لإلحاطة العلمية بطبيعة هذا العمل، 
املتخصصني  كل  أيضا  بل  فحسب،  األكاديميني  خياطب  ال  الكتاب  أن  القارئ  سيكتشف 
واملهتمني باملجال السيايس وعالقته بالتوترات املجتمعية التي عرفتها اململكة يف الفرتة املمتدة 
بني منتصف ثالثينيات القرن املايض وهناية العقد الثاين من القرن الواحد والعرشين. ولذلک، 
ومساراهتم،  املتحزبني  األشخاص  خصائص  عن  الكتابة  رحلة  يف  نفسها،  املؤّلفة  وجدت 
مدفوعة إىل دراسة ظروف تطور األحزاب وخمتلف التحوالت التي طالتها باستحضار شيوع 
السنوات  الناس، يف  أن  العالقة، والسيام  القضايا  العام يف حسم  الشارع  اسرتاتيجية توظيف 
األخرية، ما عادوا يعتمدون فقط عىل األحزاب السياسية واالستحقاقات االنتخابية للتعبري 
عن تفضيالهتم وانتظاراهتم، ولكنهم يلجؤون أيضا إىل ديناميات االحتجاج بمختلف أشكاهلا 
هذه  أن  حتى  واعتصامات…(،  وإرضابات،  ومظاهرات،  ووقفات،  )مسريات،  وأساليبها 
عميق  مسلسل  من  يتجزأ  ال  جزءا  الباحثني،  عديد  قبل  من  تعترب،  أصبحت  االسرتاتيجية 
من التحوالت املجتمعية التي تشهدها دول العامل، واململكة املغربية ال تشكل استثناء يف هذا 
السياق. واقعّيا، حتدُث احلركة االحتجاجية ألن الناس ال يستطيعون الصرب عىل مظاهر عدم 
العدالة التي يتعرضون هلا، وصور املعاناة التي خيربوهنا، واملظاهر التي يظهروهنا أمام الدولة، 
دون إغفال مسألة رضورة التخطيط ورسم االسرتاتيجيات، والعمل مع اآلخرين، والتكيف 
التنبه  ينبغي  ما  لكن  أخرى.  أحيانا  والفشل  أحيانا  النجاح  تنتج  بطريقة  السياسية  البيئة  مع 
البنائية بعني  الدافع اجلامعي ال يفرس كل يشء، بل من الرضوري أخذ باقي العوامل  إليه أن 
الدولة  يف  واملؤسسات  والتنظيامت  اجلامعات  بني  املدى  طويلة  العالقات  تلک  أي  االعتبار، 
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واملجتمع كام يبنّي هذا الكتاب الذي يتألف )330 صفحة بالقطع الوسط، موثقا وفهرسا( من 
مقدمة وقسمني موزعني عىل سبعة فصول )ثالثة منهم بالقسم األول( وخامتة. 

بسالسة يف اللغة وتسلسل واضح يف األفكار، توّضح الباحثة املغربية يف جامعة لوزان 
بسويرسا أن فكرة الكتاب جاءت نتيجة لغز وسخط يف آن واحد. لغز نام إبَّان التحقيقات يف 
أرض الواقع منذ هناية سنوات 1990 يف حماولة لإلجابة عن التساؤل اآليت: إذا كانت األحزاب 
السياسية تثري خيبة األمل، فام الذي يميز اللذين أو اللوايت ينخرطون فيها؟ فيام تفاقم السخط 
املجال احلزيب يف  اختزال  يتم  ما  فغالبا، يف نظرها،  املغريب.  ”لالستثناء“  مع كل إعالن جديد 
املواجهة بني امللكية والنخب، كأنه ساحة مهمتها األساسية أن متكن للملوک، ومن ثمة حتويل، 
وبطريقة دورية، ”املعارضني لصاحب اجلاللة“ إىل ”معاريض صاحب اجلاللة.“ ويكفي لفهم 
ذلک إلقاء نظرة عىل التحول الذي طاول حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية. بعد أربعة 
عقود قضاها يف املعارضة، تأقلم برسعة مع العمل احلكومي وخرج منه مرغام بعد اثنتي عرش 
سنة، مع ما مّيز الوضع اجلديد للحزب من انقسامات، وانشقاقات، وتوترات متكررة. واقرتن 
ذلک بفقدان ناخبيه التقليديني، مع تعويض ضعيف بانضامم جمموعات جديدة غريت بالتدريج 
مالمح مرشحي احلزب يف االنتخابات. وعىل الرغم من تراجعه يف االنتخابات الترشيعية لعام 
2016، أصبح يف قلب حالة االنسداد (le blocage) التي عرفتها مشاورات تشكيل احلكومة من 

ِقَبل حزب العدالة والتنمية. وسط ائتالف من األحزاب معظمها، حسب املؤلفة، ُولد يف كنف 
اإلدارة، وجد احلزب اإلسالمي نفسه يف مواجهة من يدافع عىل إدخال االحتاد االشرتاكي إىل 
احلكومة. وبعد مخسة أشهر من االنتظار، أقال امللک رئيس احلكومة املكلف بتشكيلها وعني 
االحتاد االشرتاكي  يتأخر يف تشكيل حكومة تضم حزب  مل  الذي  العثامين  الدين  مكانه سعد 
للقوات الشعبية، معتربا القرار ”أمرا سياديا“ يتعلق باملجال املحفوظ للملک. وليبدأ بعد ذلک 
ما أسمته بـ”االنتقام“ من الديموقراطية يف إحالة اىل االعتقاالت التي تلت أحداث الريف سنة 
2017، وجرادة سنة 2018، واعتقال املؤرخ املعطي منجب، وكذا ”االسرتاتيجية اجلنسية“ التي 

تقّوض الصحافيني.

وضمن هذا اإلطار، قد يالحظ القارئ بالرجوع إىل خمتلف فصول هذا العمل أن املؤلفة 
السيايس يف  إعادة تشكل الصاع  يراعي  للظاهرة احلزبية، ومنظورا  اختارت مقاربة عالئقية 
سياق متسم بتعددية حمدودة، عىل نحو سمح هلا بتجاوز الرسديات واليقينيات املمأسسة التي 
هتمني عىل عديد من األبحاث حول األحزاب السياسية يف املنطقة العربية، وضمنها املغرب. 
وبقدر ما مّثلت تراكامهتا وأبحاثها امليدانية الفردية والثنائية واجلامعية املادة األولية هلذه املقاربة، 
رؤيتها  تكوين  يف  احلزبية  الظاهرة  حول  املعريف  للمخزون  املتنّوعة  قراءاهتا  أيضا  ساعدهتا 
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اخلاصة لإلجراءات والرتتيبات التي تلجأ إليها اجلهة الفاعلة واملركزية لتنظيم املجال احلزيب يف 
املغرب، وطبيعة الصاع القائم حول بناء املؤسسات السياسية والدولة ”احلديثة.“ ولإلشارة، 
باستثناء كتاب بيونيي دوريزيت  (Pionnier de Rézette) حول األحزاب السياسية إبان فرتة 
احلامية، يبدو أن أغلب األعامل تشّدد عىل أمهية امللكية يف هيكلة الواقع احلزيب. وبينام قاربت 
املنشورات التي تناولت املوضوع بعد االستقالل الظاهرة يف عالقتها بثبات الثقافة السياسية 
الكتابات  آنذاک، اهتمت  املجتمع  ک  التي كانت حترٍّ الديناميات  أو يف تشابكها مع  السائدة، 
بالرتكيز إما عىل أطوار االنتقال أو  املنطقة  امللكيات يف  احلديثة للظاهرة بمرونة السلطوية أو 

اللعب املؤسسايت. 

 ،(John Waterbury) ولعل كتاب أمري املؤمنني الذي ألفه الباحث األمريكي جون واتربوري
والفالح املغريب املدافع عن العرش لصاحبه ريمي لوڤو (Rémy Leveau)، قد يعينان الباحث 
عىل فهم هذه املستويات الرتابطية والتنظيمية. فاملؤلف األول ال ُيرجع بقاء النظام امللكي إىل 
الدفاعي للسلطة  الدينية والتارخيية فحسب، ولكن بشكل أكرب إىل االستخدام  تعبئة الرشعية 
السياسية واحلفاظ عليها يف مواجهة انقسام نخبة حمدودة. ويف رصده لالستمرارية عىل مستوى 
الثقافة السياسية، يعترب واتربوري أن السلوک السيايس للملک ونخبته ال يزال مشبعا بعادات 
هذه  خالل  من  احلامية.  نظام  سّببها  التي  االجتامعية  التقلبات  من  الرغم  عىل  والقبلية  املخزن 
التحالفات،  هشاشة  ُيفرسِّ  املغربية  السياسية  الساحة  عىل  بالزبونية  املتسم  األداء  فإن  الرؤية، 
هذه  تأسيس  ويكّرس  املعلنة،  اإليديولوجية  مع  واالئتالفات  األفعال  بني  التامسک  وغياب 
الساحة باعتبارها مكان الستقطاب النخبة السياسية. وبصف النظر عن االنتقادات العديدة 
ألطروحة واتربوري حول امللكية بحسب املؤلفة، ظل كتابه، إىل يومنا هذا، مرجعا مهام يف حتليل 
احلياة السياسية املغربية، سواء تعلق األمر بتفسري مكانة ”املخزن“ أو انقسام ”النخبة السياسية“ 
أو املركزية االقتصادية والسياسية ”للعائالت الكربى.“ بدوره، شكل كتاب لوفو حول قواعد 
ة للواقع  العمل السيايس (استاملة النخب وحتالف امللكية واألعيان) أحد أبرز القراءات امُلفرسِّ
السيايس الوطني، حتى أصبحت تصنيفاته للنخب أرضية لعلم االجتامع االنتخايب يف املغرب. 
نتيجة  ق  (أي غداة االستقالل) توازنا حتقَّ املعارص  الوطني  املشهد احلزيب  إليه، يعكس  بالنسبة 
سياسة االستقطاب التي ُترمجت عملّيا بتحالف امللكية مع نخب متجذرة حملّيا واجتامعيا. من 
”خيارا سياسيا“ يف رصاع امللكية مع املعارضة.  ثمة، كان حتالف امللكية مع األعيان القرويني 
والنتيجة أنه غداة االستقالل، كنا نسمع األحزاب والنقابات وهي تّدعي ممارسة السلطة باسم 
أزاح هذه  قد  امللكي  النظام  أن  بيد  إال بشكل حمدود،  متثيلية  هلا  مل تكن  التي  الكتل اجلامهريية 
األحزاب والنقابات بدون صعوبة ُتذكر بفضل دعم العامل القروي والقوات املسلحة، ورفض 
دوما أن يرهن نفسه بشكل مبارش من وراء تشكيلة سياسية ما، وظل يسهر عىل تأمني نوع من 
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التعددية من بني أولئک الذين يعرّبون عن وفائهم غري املنقوص لفكرة السلطة امللكية ولشخص 
امللک بالذات، ليهيمن بكامل السهولة يف إطار املعيش اليومي، إىل درجة تسمح بالقول أن إعادة 
املقصودة  وغري  املقصودة  اآلثار  مع  بالتأقلم  األحزاب  قيام  إىل  أدت  السيايس  املشهد  تشكيل 

لقواعد اللعبة القائمة، حتى صارت قوهتا تكمن يف ضعفها.

أخذا يف االعتبار هذه اخللفية املعرفية، تكشف الرشايبي أن رهان كتاهبا يتمثل يف إجراء 
التوترات  التغلب وجتاوز  أعقاب حماوالت  العمليات يف  قائم عىل  تارخيي  اجتامعي -  حتليل 
احلزيب  العمل  يؤسس  كيف  فهم  بمحاولة  أوىل  ناحية  من  ذلک،  تم  و”الفعل.“  ”البنية“  بني 
الستيعاب املخاطر والنضاالت التي من خالهلا حتتل امللكية مكانة مركزية. ومن ناحية أخرى، 
املغربية، مما يـفسح املجال أمام  ”للصيغة“  من خالل السعي إىل وضع نموذج رصيح شامل 
ميدانية  بطريقة  العمل  يف  واملتمثل  الزمن،  من  عقودا  عليه  االشتغال  تطلب  طموح  حتقيق 
تراكمية ونقدية. تأسيسا عىل هذا الطموح، فاملوضوع الذي تعاجله املؤلفة يف هذا الكتاب هو 
نتاج أبحاث امتدت ألزيد من ثالثني سنة، وهي باألساس دراسات استقصائية حول رشوط 
تطور وحتّول الفعل احلزيب يف اململكة يف عالقته مع الديناميات االحتجاجية املتعددة األشكال. 

وبوجه عام، فإن هذا املفهوم العالئقي واالجتامعي-التارخيي يفتح آفاقا للمقارنة، التي 
البحث  تواجه  التي  املهيمنة  التحيزات  عىل  االلتفاف  ويتيح  االستكشاف،  ضعيفة  تزال  ال 
من  تقديرها،  يف  املغرب،  حالة  ويف  التسلط.  سياق  يف  السياسية  األحزاب  عىل  واالشتغال 
املناسب بوجه خاص دراسة ظاهرة ”األعيان“ لدى ”أحزاب املناضلني“ السابقة، وفقًا ملنظور 
جيرد الظاهرة احلزبية من طبيعتها وحيميها من املقاربات الغائية. ومن هنا، يتمثل التحدي برمته 
عملها،  لنظم  االجتامعي  واألساس  املعنية،  الفاعلة  للجهات  االجتامعية  املالمح  استعادة  يف 
وطبيعة املوارد التي تعتمد عليها، واسرتاتيجيات تعبئتها. ومن املهم أيضا حتديد التعديالت 

التي تسمح لرأسامل سيايس بأن يكون ناجعا يف ميدان سيايس يف سياق وزمان حمددين.

تسلسالت  ثالثة  خالل  املغريب  احلزيب  املشهد  وتغيريات  تكوينات  املؤلفة  تناولت  وقد 
خالل  من  سواء  جديدة،“  ”بدايات  أو  حتول“  ”نقاط  تشكل  للتواريخ  وفقًا  مقسمة  تارخيية، 
اخلطاب العلمي أو من خالل روايات اجلهات السياسية الفاعلة، ونشأة احلدث احلزيب يف إطار 
1912 و1956 )الفصل األول(؛ وتشكيل  احلركة الوطنية، يف ظل احلامية الفرنسية، بني عامي 
املشهد احلزيب، بني عامي 1956 و1975، يف سياق الصاع عىل السلطة بني ”امللكية“ وأحزاب 
امللكية كمؤسسة مركزية  بتأكيد  يتصل  فيام  الثاين(؛ وإعادة تشكيلها  )الفصل  الوطنية  احلركة 
تنظم اللعبة السياسية، وفيام يتعلق بالضغوط التي متارسها أحزاب املعارضة الربملانية يف ميدان 

االحتجاج بني عامي 1976 و1997 )الفصل الثالث(.
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إىل  السابقة  املعارضة  أحزاب  بتحويل  وتتميز  الثاين،  اجلزء  قلب  يف  التناوب  فرتة  تعد 
نظام سيايس  إطار  انتخابية يف  أجل احلصول عىل واليات  من  اآلن  تكافح  أحزاب حكومية 
”يسود فيه النظام امللكي وحيكم،“ بزيادة عدد األحزاب السياسية، ولكن أيضا بزيادة امتناع 
الناخبني عن التصويت. ويف الوقت نفسه، متيل تعابري االحتجاج إىل التحول إىل تعبري روتيني 
انتكاسات  عىل  الضوء  تسليط  وبعد   .)1998-2018( السياسية  األحزاب  عن  بدأته  مستقل 
املشهد احلزيب سواء داخل املؤسسات )الفصل الرابع( أو عن طريق صناديق االقرتاع )الفصل 
والفعل  القائمة  السياسة  بني  احلاصل  التحول  األخري  الفصل  يعالج  والسادس(،  اخلامس 

االحتجاجي )الفصل السابع(.

وخلصت الكاتبة انطالقا من الدراسات والتحقيقات االستقصائية حول نشأة الظاهرة 
شهدهتا  التي  العميقة  التغريات  جانب  إىل  أنه  مفادها  نتيجة  إىل  تشكيلها،  وإعادة  احلزبية 
تأثريات  أنتجت  الرصاص،“  ”سنوات  السيايس وتدبري  للنظام  النسبي  التحرير  فإن  اململكة، 
معقدة وغري متوقعة قادرة عىل حتويل السياسة الوطنية وتوسيعها، أو بعبارة اقتبستها الكاتبة 
مفادها أن ”كل يشء يتغري ألجل أن يبقى األمر عىل ما هو عليه.“  وقد أدى ”االستقطاب“ بال 
شک إىل جتريد الفاعلني السياسيني من ”عالمتهم التجارية،“ بينام فتح لبعضهم مسارات من 
الرتقي االجتامعي. ويكافئ بعض النضال الذي كان سائدا يف األمس، حيث انضم املعارضون 
الوطني  الوطنية، مثل هيئة اإلنصاف واملصاحلة واملجلس  املؤسسات واللجان  إىل  السابقون 
حلقوق اإلنسان. لقد أدت هذه العملية إىل إعادة صياغة جزء من ذكريات القمع وسامهت يف 
نرش جمال القانون يف صفوف فئات اجتامعية واسعة. واليوم، يف سياق يتسم هبيمنة السياسات 
إدارة  السلطة  يف  ُهم  من  عىل  الصعب  من  أصبح  االجتامعية،  املشاريع  وتعثُّر  ليربالية  النيو 
االحتجاجات من خالل اختيار نخب جديدة أو جتديد شبكات عمالئهم. واألكثر من ذلک، 
وتقليل  املنظمني  املنافسني  تقسيم  لفرتة طويلة يف  قد سامهت  االسرتاتيجيات  كانت هذه  إذا 
قدرهتم عىل التأثري يف السلطة، فقد فتحت أيضا الطريق أمام توسيع ومتكني أشكال أخرى من 

املعارضة.  

التي هتدف  االسرتاتيجيات  بني  فّج  اختالل  الباحثة،  تقدير  هناک، يف  أن  يبدو  واقعّيا، 
إىل ترسيخ السلطوية، من ناحية، وجمموعة من التطلعات والرتاكامت االجتامعية عىل مستوى 
املجتمع من ناحية أخرى. فإذا كان اجلهاز القمعي، عىل املدى القصري، يمكن أن يكون رادعا، 
املظامل عىل املؤسسة  بالفعل، وهي تركيز  العملية اجلارية  املتوسط، يرّسع من  فإنه، عىل املدى 
التأثر ألنه يف  منأى عن  ليس يف  فإنه  قوّيا  التسلط  أنه مهام كان  امللكية. وترى يف هذا اإلطار 
السلطة  قبل أصحاب  املساءلة من  وآلية تضمن  املظامل  لتوجيه  فعالة  قنوات  ظل عدم وجود 
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التي  املدّمرة  االحتجاجية  للتعبريات  أي وقت مىض  من  أكثر  مهيأة  الظروف  فإن  احلقيقيني، 
نشأت وتراكمت عىل مدى العقود املاضية. وألجل ذلک، سيكون من املفيد استثامر دروس 
املايض والتحوالت اجلارية حمليا ودوليا، والتفكري اجلاد يف مرشوع وطني تأهييل يرفع منسوب 
الثقة يف السياسة وممارسيها، إذ ال ديمقراطية حقيقية دون أحزاب قوية متتلک قدرا وافرا من 
وضوح الرؤية والقدرة عىل حتّمل مسؤولية التوجه واالختيار، وجرأة الفعل ورشاسة الدفاع 
عنه، خاصة عندما يتعلق األمر بمصلحة الوطن واإلعالء الفعيل من قيمة مواطنيه. ملاذا الرتكيز 
الساحة االنتخابية إىل يشء  السيايس قد حّول  إذا كان االنفتاح  الفكرة جمددا؟ ألنه  عىل هذه 
متقلص، فإنه قد عزز، يف املقابل، من اتساع الساحة االحتجاجية، وتراكم املهارات واخلربات 
االستقطابية  امليول  وإبطال  استقاللية  األكثر  التنسيق  قدرات  وتطّور  املحتجني،  جانب  من 
والتغطيات  العلمية  الدراسات  أرقامه  وتغذي  الواقع،  بحكم  نفسه  فرض  تطّور  للنظام. 
من  ترفع  بصورة  الدستورية،  املؤسسات  تقارير  إىل  تدرجييا  ديناميته  و”تسللت“  اإلعالمية، 
طرق  يف  النظر  وإعادة  خطاهبا،  مضمون  جتديد  إىل  السياسية  الطبقة  بمكونات  الدفع  درجة 
من  تتمكن  حتى  تواصلها  وكيفيات  ووسائل  أعضائها،  وتركيبة  التنظيمية  وهياكلها  عملها 
مواصلة أداء املهام واملسؤوليات امُلنوطة هبا بموجب الدستور التي حتتج به وقانون األحزاب 
الذي حتتكم إليه يف بناء أو تعديل البيت الداخيل الذي تأوي إليه يف أثناء ذكرى الـتأسيس أو 

االنتخابات أو حلظة تشكيل احلكومات. 

احلبيب استايت زين الدين
جامعة القايض عياض، مراكش


