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ما يقوله  16سوسيولوجيا مغربيا في :

الحركات اإلسالمية كفاعل اجتماعي
التفاوت االجتماعي
تحوالت القيم
تنسيق :
عزيز مشواط ومحسن الرحوتي
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تقديم
اليستقيم الحديث عن املجتمع املغريب
وتحوالته دون استحضار حركيتني اثنتني :األوىل
تتجه نحو التحديث االجتامعي والسيايس
االقتصادي ،والثانية ترفع شعارات هوياتية
متتح من معني املايض ورضورة املحافظة عليه
وهي إىل حد كبري تشكل رد فعل عىل فشل
العملية األوىل .إن طبيعة العالقة القامئة بني
هذين الحركيتني وتأثرياتهام عىل مختلف
األنساق االجتامعية واألمناط الثقافية ،يجعل
من املرشوع مقاربة هذه العالقة يف بعدها
السوسيولوجي.

تسجيل انخفاظ يف معدل الخصوبة بالنسبة
لكل امرأة حيث تصل يف الوقت الراهن إىل
 1,8طفل لكل امرأة.
يرجع هذا االنخفاظ باألساس إىل ارتفاع
نسبة ولوج املرأة للتعليم وسوق العمل
والتحرض واالنتقال من منط أرسي يتميز
باالمتداد إىل منط أرسي نووي .وإىل جانب
ذلك ،تشري التوقعات الدميغرافية إىل أن
املغرب ماض يف إنجاز انتقاله الدميغرايف،
إذ من املرتقب أن يعرف استقرارا دميغرافيا
يتميز بالتوازن بني مختلف الفئات العمرية
بحلول  .2050يرتافق ذلك مع معطى ال يقل
أهمية من الناحية السوسيولوجية .يتعلق األمر
بنسبة الفئة العمرية الشابة داخل التشكيلة
الدميغرافية للسكان ،حيث تشكل يف الوقت
الراهن أكرث من  ،30%مع ما يطرحه ذلك
من مشاكل وتحديات عىل مستوى التشغيل
والتعليم واإلدماج.

إن أوىل املالحظات السوسيولوجية الدالة
التي ميكن االنطالق منها عند مقاربة التحوالت
االجتامعية لوسط معني هي تلك املرتبطة
بالتحوالت الدميغرافية .ومن هنا ،فإن الرتكيز
عىل التحوالت الدميغرافية التي شهدها
ويشهدها املغرب ليس مجرد ترف فكري،
بل هو نابع من مدى األثر االجتامعي الكبري
الذي يخلفه ذلك عىل مختلف مناحي الحياة
االجتامعية.

ومن جهة أخرى ،ال بد من اإلشارة إىل
مالحظة ال تقل أهمية من أجل القراءة
السوسويولوجية لواقع املجتمع املغريب
الراهن .تهم هذه املالحظة التحول الذي
يشهده توزيع السكان بني البوادي واملدن.
وهنا ،البد من التوقف عند االنتقال الذي
يسجله املجتمع املغريب من مجتمع يغلب عليه
الطابع القروي إىل مجتمع يغلب عليه الطابع
الحرضي .لقد انتقلت نسبة السكان الحرضيني
من عرشة يف املائة بداية القرن العرشين إىل

يف هذا السياق ،ميكن رصد التحوالت التي
عرفتها البنية السكانية للمغرب ،حيث قفز عدد
السكان من  5ماليني يف بداية القرن العرشين
إىل ما يزيد عن  30مليون حاليا .يعود ذلك يف
جزء كبري منه ،إىل تحسن رشوط الحياة ،الولوج
إىل الخدمات الصحية وغريها ..وإذا كانت
هذه الزيادة بادية للعيان ،وتبدو وكأنها تتجه
يف خط تصاعدي فقط ،فإنه باملقابل ،ميكن
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أكرث من ستني يف املائة حسب اإلحصاء العام
للسكان والسكنى املنجز سنة  .2014إن أهمية
الوقوف عند هذا التحول نحو الطابع الحرضي،
تعود إىل ما يفرزه ذلك من مشاكل ذات طابع
مجايل(توسع حرضي عشوايئ) ،مشاكل ذات
طابع سوسيواقتصادي(بطالة ،إقصاء اجتامعي،
فقر ،مظاهر االنحراف ،التطرف) ومشاكل ذات
طابع تدبريي ،مؤسسايت ،مرتبطة بتعرث التنمية
الحرضية املستدامة واملندمجة.

من هذا املنطلق ،فإن اإلطار العام لهذه
األرضية ينبني عىل التساؤل حول موقع ودور
مختلف الفاعلني االجتامعيني يف استيعاب هذه
التحوالت والتأثري فيها والتفاعل معها يف أفق
بناء مجتمع عىل أسس سليمة ،مبا يعنيه ذلك
من إتاحة الفرصة لالرتقاء االجتامعي والتقليص
من أشكال التفاوت االجتامعي مع ما يقتضيه
ذلك من منظومة قيم داعمة.
وعىل املستوى اإلجرايئ ميكن مقاربة هذا
التساؤل العام انطالقا من تفكيكه إىل ثالثة
محاور:

هذه املشاكل املتعددة تعزوها بعض
املقاربات إىل كون عملية التحرض يف املغرب
مل تتم باملوازاة مع عملية التصنيع .إنه تحرض
بدون تصنيع نتج باألساس عن التزايد الدميغرايف
والهجرة القروية.هذه األخرية تعكس إىل حد
كبري تعرثا يف التنمية املوجهة للمجال القروي.
إىل جانب ذلك ،ال بد من اإلشارة إىل ما اعرتى
املؤسسات التقليدية من مثل :القبيلة واألرسة
والعالقات االجتامعية ،ونوعية التدين من
تحوالت ،يعترب الوقوف عندها محطة أساسية
لفهم واقع ومآل املجتمع املغريب.

1ـ الحركات اإلسالمية كفاعل
اجتماعي :

ما هوية هؤالء الفاعلون؟ ماهي انتامءاتهم
االجتامعية؟ كيف يتموقعون ضمن خارطة
الفعل االجتامعي املغريب؟ إىل أين يسري تطور
هذا الفاعل؟ .
2ـ التفاوت االجتماعي :

ماهي حركية التشكيالت االجتامعية
للمجتمع املغريب؟ وكيف تبدو اليوم التفاوتات
االجتامعية؟ كيف ميكن قراءتها؟ وبأية أدوات؟
وماهو السبيل لخلق مجتمع «عادل»؟

ال يتسع املجال هنا للتوقف عند كل أشكال
التحوالت التي شهدها املجتمع املغريب،غري
إن اإلشكالية األساسية التي ميكن بلورتها
أمام هذه الديناميكية ،تهم طبيعة العالقة
القامئة بني هذه التحوالت وعملية التحديث
املؤسسايت والسيايس واملدين .إن إخضاع هذه
العالقة للدرس والتحليل ميكن أن يشكل مدخال
لوضع اليد عىل ما أفرزته هذه التحوالت من
اختالالت وتوترات ذات طابع سوسيو ثقايف
وسوسيواقتصادي يف عامل متسم بالتعقيد
واملنافسة ورهانات التنمية املستدامة.

3ـ مجال القيم:

أمام الصعود املتواتر ملنسوب العنف خاصة
عىل املستوى السيايس والديني إقليميا ودوليا؟
ميكن التساؤل  :ماهي وضعية املغرب القيمية؟
ماهي القيم املهيمنة؟ كيف ميكن الترصف
إزاءها؟
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تشكل هذه األسئلة وغريها الخلفية املؤطرة
لهذه الورقة ،حيث دعت مؤسسة منرب الحرية
برشاكة مع مؤسسة هانس سايدل عددا من
الباحثني ملقاربة مسارات وتحوالت املجتمع
املغريب ،واستعراض أعاملهم العلمية بهدف
تعميق التفكري يف هذه التحوالت وتقديم
بديل فكري وعميل ملواكبة التغيري انطالقا من
املحاور الثالثة املذكورة سالفا.
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الحركات اإلسالمية كفاعل اجتماعي
عناصر للفهم

الوحدة ولكن بصيغة التعدد.

1.1ال ينفصل واقع حال الحركات اإلسالمية
يف املغرب عن امتداداته اإلقليمية .لقد ارتبط
الفعل الحريك اإلسالمي بتمثل تجربة اإلخوان
املسلمني بالرشق وخاصة ما يتعلق مبسألة
الدولة ،والدين واملجتمع.

6.6وميكن التمييز بني :الفاعل املنخرط يف
مؤسسات النسق السيايس املغريب (العدالة
والتنمية) ،الفاعل الرافض لالعرتاف برشعية
املؤسسات (العدل واالحسان) ،الفاعل
اإلسالمي الذي يركزعىل الجانب القيمي
األخالقي والروحي(الصوفية) دون إغفال
مكون يروج للعنف( السلفية الجهادية).

2.2وبفعل هذا التأثر،عانت الحركات
اإلسالمية ملدة طويلة من ضعف التنظري حيث
ظلت أدبيات حسن البنا ،أبو األعىل املودودي
وسيد قطب تهيمن عىل تصوراتها.

7.7وهكذا ،تأرجحت هذه الحركات وال
تزال ما بني العمل الرسي والعلني ،السلمي
والعنيف ،الوصول إىل السلطة والسيطرة عىل
الدولة ألسلمة املجتمع أم أسلمة املجتمع
كمدخل للسيطرة عىل الدولة.

3.3ومن جهة أخرى ،شكلت الثورة
اإلسالمية بإيران دافعا أعطى زخام للفعل
الحريك اإلسالمي ،بطرحها لبديل مجتعي مغاير
للمشاريع واإليديولوجيات املطروحة( ليربالية،
اشرتاكية ،علامنية ،قومية.)...

8.8وشكل ما يسمى بالربيع العريب امتحانا
حقيقيا لهذه الحركات حيث تفاوتت وتباينت
مواقفها إزاء هذا الحراك .فمنها من استغله
لالصطدام بالسلطة يف حني اتجه آخرون إىل
استغالله للوصول إىل مامرسة السلطة.

4.4ومام زاد من تجذرها وترسخها يف
املجتمع املغريب ،اإلنجازات والنجاحات التي
حققها النموذج الرتيك والذي قاده حزب
العدالة والتنمية اإلسالمي .هذا بدون إغفال
دور املال النفطي يف دعم هذه الحركات ماديا،
إيديولوجيا وإعالميا.

في الخصوصية المغربية

9.9رغم ما ذكر من تاثر الحركات اإلسالمية
املغربية بأدبيات مثيالتها باملرشق ،فهذا ال
يعني عدم بلورتها لخصوصية واستثناء نابعني
من عدة عوامل :تاريخ املغرب ،وخصوصية
النسق السيايس املغريب وأهمية حقل إمارة
املومنني داخله باعتباره مصدرا لرشعية دينية
وسياسية ،وهو ما طرح سؤال الرشعية عىل

5.5والبد من اإلشارة إىل كون هذه الحركات
ال تشكل وحدة متجانسة ،بل تتسم بالتعدد
واالختالف باختالف املرجعيات واألهداف
ووسائل تحقيقها .مبعنى أن الحركات اإلسالمية
املغربية ال ميكن مقاربتها بصيغة املفرد وصيغة
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سري املؤسسات وفساد النخبة السياسية
وضعفها.

وجود مثل هذه الحركات .ولعل أهم خاصية
يتميز بها هذا النسق اعتامده عىل رشعية
دينية متثلها إمارة املومنني.

– –على امل�ستوى التعليمي :أزمة التعليم من
حيث الربامج واملناهج املبنية عىل ترسيخ
التلقني واليقني وإضعاف التفكري العلمي
والنقدي.

1010وبفعل مأزق الرشعية هذا ،توجه جزء
من الحركات اإلسالمية إىل مواجهة املد الثقايف
اليساري والحدايث ومل يتم التحول إىل حركة
مواجهة للنظام إال مع رسالة عبد السالم ياسني
اإلسالم أو الطوفان.

1414إضافة إىل هذه العوامل يشكل املحيط
اإلقليمي املضطرب (تونس ،ليبيا ،سوريا،
العراق )...عامل دعم لالتجاه العنيف داخل
هذه الحركات .حيث بدا ذلك من خالل وجود
املغرب ضمن الدول املصدرة للمقاتلني ( 2000
مقاتل حسب مصادر إعالمية غري رسمية)
إىل مناطق الرصاع يف العامل العريب اإلسالمي
وخاصة سوريا والعراق.

1111ورغم مأزق الرشعية ،فإن قوة هذا الفاعل
ازدادت بازدياد قدرته عىل التوسع األفقي يف
املجتمع حيث اكتسب قوة جامهريية تفتقدها
باقي الحساسيات االجتامعية والسياسية
األخرى.
1212وبخصوص أسباب قوة الحركات
اإلسالمية يف املغرب تتجاور أطروحتان اثنتان:
األوىل تعترب بأنها نتاج ملا يسمى عودة الديني
والثانية ترفض هذا الطرح معتربة أن الديني مل
يختف يوما ولكنه ظل دوما حارضا.

1515هذا الوضع يحتم تشخيصا وفهام وتفسريا
كمداخل للتعامل مع هذه املعضلة واقرتاح
حلول لها.
التوصيات :

1313ومن الناحية السوسيولوجية ،ميكن
القول أن قوة هذا الفاعل تتغذى من اختالالت
اجتامعية وثقافية عميقة  :الهشاشة ،الفقر،
التهميش.

– –على امل�ستوى ال�سيا�سي :مواصلة مسلسل
الدمقرطة وإقرار مناخ حقوق اإلنسان.

– –البحث عن أدوات ووسائل إلعادة الثقة
يف املؤسسات السياسية والحزبية وترسيخ
الحكامة ومحاربة الفساد السيايس ،اإلداري.

– –على امل�ستوى الرمزي :الحركات اإلسالمية
أعطت بديال هوياتيا للناس وقدمت تصورا
مغايرا للناس.

– –وعىل املستوى االقتصادي ،ال بد من معالجة
الفقر والهشاشة بإتاحة مزيد من الفرص
لألفراد لتطوير ذواتهم.

– –على امل�ستوى االقت�صادي  :تفاوت يف
مستوى االستفادة من التنمية ومثار النمو
االقتصادي.

– –وعىل املستوى اإليديولوجي والقيمي،
مواصلة إصالح الحقل الديني ،ألن األمن

– –على امل�ستوى ال�سيا�سي :استفادت من سوء
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– –ترسيخ ثقافة االختالف والحوار يف الربامج
التعليمية واحرتام الحياة اإلنسانية.

السيايس مير أيضا عرب تحقيق األمن
الروحي.

– –تضمني الربامج التعليمية دروسا يف تاريخ
األديان والتعريف بها.

– –على امل�ستوى االجتماعي :طرح بدائل
اجتامعية لالستعاضة عن التضامن
االستقطايب ببدائل عملية تراعي أحزمة
الهشاشة التي تشكل مصدرا لالستقطاب
والتجنيد.

– –ضامن مزيد من االنفتاح عىل اللغات
والتدريس بها ،ألن اللغة الواحدة تهيء
ذهنية اإلقصاء والتقوقع.

– –ال بد من التأسيس لعمل قاعدي منافس
من خالل طرح برامج تنموية جديدة :
اجتامعية ،تربوية ،وتواصلية عرب خلق برامج
تواصلية فعالة ومستمرة مع املواطنني.

– –يجب التعامل مع املنافذ األساسية لهذا
الفعل واملتمثلة يف املدرسة ،الجمعيات،
ووسائل اإلعالم.

– –انخراط املدرسة ،اإلعالم ،وتنظيامت
املجتمع يف التعريف بالطابع التعددي
للهوية املغربية من أجل تجاوز كل اختزال
لهذه الهوية يف مكون واحد.

– –عىل مستوى األدوات العلمية  :ال بد من
تأسيس مرصد سوسيولوجي يعنى بدراسة
تطور الظاهرة اإلسالمية بشكل دوري
ألن التحاق الشباب املغريب «بداعش»
يشكل تحديا اجتامعيا وأمنيا جديا .لذلك
فمواجهة الظاهرة يقتيض مواجهة عوامل
االستقطاب خاصة وأن خريطة الفقر هي
خريطة التطرف الديني يف املغرب.

– –التعريف بتاريخ املغرب الحقيقي والرتكيز
عىل منط التدين املغريب املعتدل ودوره يف
التامسك االجتامعي للحد من تأثري أمناط
التدين الوافدة.
– –على امل�ستوى الإعالمي :يجب فتح نقاش
عمومي حول مضمون بعض الخطابات
اإلعالمية املبنية عىل التجييش واالستقطاب
وتشجيع اإلعالم التثقيفي التفاعيل
والتشاريك.

– –إن أطروحة وجود فاعلني إسالمني غري
مسيسني مل تعد قامئة .فليس هناك
إسالميون غري مسيسني يف املغرب إذ حتى
السلفية والصوفية لذلك ال بد من إيجاد
وتعزيز قنوات الفعل السيايس الرشعي.

– –يجب عىل كل الربامج وخطط العمل أن
تتوجه بوجه خاص وتركز عىل األجيال
الصاعدة عىل اعتبار أن تنفيذها يقتيض
العمل عىل مدى زمني متوسط إن مل نقل
بعيد األمد.

– –فعىل مستوى املدرسة ،يبدو من الالزم
إعادة تشذيب الربامج التعليمية يف اتجاه
تكثيف حمولة الفكر النقدي والرفع من
وترية ولوج النساء إىل التعليم لتعزيز
البنيات الذهنية املقاومة للسلوك املنحرف
وبالخصوص داخل فئات الشباب.
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التفاوت االجتماعي بالمغرب
يجعله يتمظهر بأشكال متعددة يف املجتمع
املغريب ،يف سياق عملية تحوالت عميقة متس
بنياته .فهو:

تقديم

1616تواجه الحديث عن مسألة التفاوت
االجتامعي باملغرب التساؤالت التالية:

– –تفاوت مجايل-جهوي (مجال حرضي -مجال
قروي ،مركز-هامش.)...

•مسألة التعريف و التحديد
•مظاهره يف املجتمع املغريب

– –تفاوت اقتصادي (ظواهر الفقر والهشاشة،
الفروقات يف الدخل وإمكانيات
االستهالك)...

•السياق و العوامل الكامنة وراءه؟
•ما هي نتائجه و أثاره االجتامعية؟

– –تفاوت يف الولوج للخدمات األساسية:
صحة ،تعليم ،شغل ،سكن الئق ،الثقافة،
الرتفيه ،االستفادة من البنيات التحتية:
كهرباء ،ماء رشوب ،طرق ،تغذية سليمة...

•اقرتاحات للحد من التفاوت االجتامعي.
1717بالنسبة للنقطة األوىل والتي تهم
تعريف وتحديد التفاوت االجتامعي ،ميكن
القول أنه تفاوت يف تلبية حاجيات مادية وغري
مادية لدى مجموعة اجتامعية معينة متكنها
من العيش يف رشوط إنسانية تتسم بالكرامة
والحرية و العدالة.

– –تفاوت جنويس (النوع االجتامعي) :الرجل-
املرأة.

– –تفاوت يف الوصول للمعلومة و توصيلها
بفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة
(أنرتنيت ،شبكات التواصل االجتامعي،
وسائل اإلعالم املسموعة و املرئية.)...

1818وعليه يصبح اعتامد املؤرشات
االقتصادية و املادية غري كافية وغري دقيقة
ملقاربة التفاوت يف أبعاده املختلفة بحكم
وجود حاجيات ال ميكن قياسها كميا وإحصائيا
(ثقافية ،سيكولوجية.)...وبالتايل تصبح املقاربة
السوسيولوجية رضورية الستكامل املقاربات
األخرى ألشكال التفاوت االجتامعي:املقاربة اال
قتصادية،الجغرافية،الدميوغرافية ،السياسية...

– –تفاوت سيكو-ثقايف :الشعور بالرفاه
والصحة النفسية ،اإلحساس بالراحة
والسعادة ،باالنتامء.
– –تفاوت يف املشاركة يف القرار السيايس،
االقتصادي ،الثقايف عىل املستوى و الوطني.

1919إن تعدد أبعاد التفاوت االجتامعي

 2020كتكثيف سوسيولوجي لكل ما سبق من
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مظاهر ميكن اعتبار ضعف الطبقة الوسطى
باملغرب وهشاشتها أحد أهم املؤرشات
السوسيولوجية عىل حدة التفاوتات االجتامعية
باملغرب .يعني أن املجتمع املغريب هو أقرب
إىل حالة استقطاب حاد بني فئة محظوظة
اجتامعيا وأخرى غري محظوظة اجتامعيا .مام
يجعل من املرشوع التساؤل عن العوامل
الكامنة وراء ذلك.

االقتصادية ولكنها ليربالية غري ناضجة بحيث
ترافقت مع استمرار اقتصاد الريع كام أنها مل
تستطع حل مسألة التوزيع ،مبعنى أن املغاربة
مل يقطفوا بشكل شفاف مثار النمو االقتصادي.
كام أنها مل تواكبها ليربالية سياسية حقيقية
تفتح الباب أمام مواطنة فاعلة ،مجتمع مدين
حقيقي ،أحزاب قوية و نخب مؤثرة....
2424من هنا نالحظ بأن سؤال التفاوت
االجتامعي باملغرب يقودنا بالرضورة إىل
سؤال الدولة و املجتمع  .فإذا كانت تدخل
الدولة باملغرب من هالل سياستها االجتامعية
العمومية ،قد نجح يف مسارات وقطاعات
معينة ( كهربةـ متدرس يف العامل القروي مثال)،
فإنه فشل يف أخرى (الحد من الفقر ،الهشاشة،
األمية .)...ويعترب اللجوء إىل املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية و برنامج التغطية الصحية
اإلجبارية ،صندوق التامسك االجتامعي أحد
أوجه هاته السياسة.

في سببية التفاوت
االجتماعي

2121إن املقاربة السوسيولوجية للتفاوت
االجتامعي ال تنظر إليه باعتباره قدرا اجتامعيا
محتوما ،بل تنظر إليه كسريورة متفاعلة مع
السياق االجتامعي العام ،قد تزداد حدة تلك
التفاوتات أو تنقص تبعا لذلك ،أي أن هناك
عوامل كامنة وراءها.
2222يعود التفاوت االجتامعي باملغرب
حسب العديد من األطروحات إىل عوامل
تاريخية ،أي أنه موروث عن حقب سابقة،
وخاصة عن الحقبة الكولونيالية (تقسيم
املغرب إىل نافع وغري نافع) ،فيام ترجعه أخرى
إىل اآلثار الناتجة عن التحوالت العميقة التي
عرفها ويعرفها املجتمع املغريب ،فإن مداخالت
أخرى أرجعته إىل غياب أوضعف السياسات
العمومية االجتامعية ،حيث ركزت الدولة
منذ االستقالل عىل بناء ذاتها و مؤسسساتها
اإلدارية و األمنية أكرث مام ركزت عىل البعد
االجتامعي لبناء اإلنسان ومتكينه من التعليم
والصحة و الشغل.

2525يف املقابل ترى أطروحات أخرى أن الدولة
يف املغرب مل تكن لها يف أي وقت من األوقات
سياسة عمومية اجتامعية واضحة .وأن املبادرة
الوطنية للتنمية البرشية و التغطية الصحية
اإلجبارية وصندوق التامسك االجتامعي هي
مبادرات فوقية وضعت بدون إرشاك لألحزاب
السياسية ،للمجتمع املدين ،لألكادمييني  ...كان
الهدف منها الحد من االحتقان االجتامعي.
2626يف كل األحوال هناك اتفاق حول وجود
نواقص يف السياسة العمومية و لتجاوزها
طرح السؤال التايل :هل ينبغي مطالبة الدولة
باملزيد من التدخل يف املسألة االجتامعية؟
أم انسحابها؟ و ذلك عىل اعتبار أن هناك

2323إن هذه الدولة قد اختارت أيضا الليربالية
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سياسات اجتامعية نجحت بتدخل عميق من
الدولة ،و أخرى نجحت بالحد من تدخلها .ويف
هذا السياق تم التأكيد أنه ال مجال للمقارنة
بني املغرب و الغرب فيام يخص تدخل الدولة
أو انسحابها و ذلك راجع الختالف طبيعة
الدولة يف املجتمعني .ليخلص املتدخلون إىل
كون املغرب هو يف مرحلة «انتقالية» عىل كل
املستويات ،و عليه فإن الحل األسلم هو ضبط
انسحاب الدولة التدريجي من تحمل ما هو
اجتامعي لضبط التفاوتات ،حتى ال يعم شعور
باإلحباط و اليأس يغذي نزوعا نحو التطرف و
العنف و تفاقم الرشخ االجتامعي ،مام يهدد
االستقرار و التامسك االجتامعي.

مؤرشات قياس التفاوتات االجتامعية
بصيغة تتجه نحو توحديد�homogénéisa
 tionهذه املؤرشات.

– –إعطاء دور ومكانة للسوسيولوجيا والعلوم
االجتامعية األخرى يف رسم السياسات
االجتامعية يف إطار مقاربة تشخيصية
تشاركية حقيقية ملسألة التفاوت االجتامعي
بجميع أبعاده.
– – دمقرطة حقيقية للمجتمع (حق/واجب).

– – تقوية دوراألحزاب السياسية ومنظامت
املجتمع املدين لتوليد مواطنة فاعلة
وإيجابية.

2727و يف حالة خيار االنسحاب ،يجب العمل
عىل تهيئة رشوط االنسحاب (تقوية الفئات
الوسطى ،و تنظيامت املجتمع املدين ،ثقافة
املواطنة )....حتى ال يواجه املجتمع حالة فراغ
قد متلؤه «مجموعات اجتامعية» ال تحمل
بالرضورة رؤى وتطلعات دميوقراطية.

– –توسيع الفئات الوسطى حتى تصبح
غالبيته ،وذلك بتمكني املواطنني من
إمكانيات وقدرات لالرتقاء االجتامعي.
– – الحد من أشكال/مظاهرالفقر والهشاشة،
ليس باتباع مقاربة «إحسانية» بل بتجميع
املبادرات الفردية والجامعية (إحداث
مقاوالت صغرى ،تعاونيات ،تشجيع متدرس
املرأة)...

توصيات ومقترحات

2828من أجل التقليص من آثار التفاوت
االجتامعي باملغرب ،ميكن إيراد املقرتحات
التالية :

– –التدقيق يف أنسب عالقة بني الدولة واملجتمع
يف املغرب ،و كذا التدقيق يف العالقة بني
التفاوت االجتامعي والسياسات االجتامعية
كمسألة إشكالية وليس اختزالية.

– – تكثيف البحث العلمي السوسيولوجي
(االنفتاح عىل الجامعة) ،لتشخيص الوضعية
بشكل دقيق ،وتسليط الضوء عىل األبعاد
املادية وغري املادية للتفاوت :أبعاد ثقافية،
التمثالت واإلدراك الذهني...

– –تنمية تشاركية مبساهمة الجميع (دولة،
نخب ،مجتمع مدين ،مواطنني )....قامئة
عىل تحويل االقتصاد من اقتصاد ريعي
مرسخ للتفاوت االجتامعي إىل اقتصاد
منتج و عرصي.

– –االتجاه نحو صياغة شبكات للرصد و تحديد
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– –تحويل مصادر القرار من املستوى املركزي
إىل املستوى الجهوي ،لتحمل الجهات
مسؤولية التنمية املحلية املناسبة لها وذلك
بإرشاك الساكنة املحلية يف التصور واإلنجاز
للقطع مع املقاربة الفوقية للتنمية.

– –إعالم حر ،دميوقراطي ،تشاريك وناضج
منفتح عىل املشكالت املجتمعية.

11

المجتمع المغربي وتحوالت القيم
العناوين الكبرى للتحوالت
القيمية :تشخيص ومقاربة

تقديم

2929تشكل القيم مفهوما سوسيولوجيا
شديد التعقيد نظرا لعدة اعتبارات .األول
يرتبط بتجريدية املفهوم مام يصعب مهمة
تحديده بدقة ويجعل الخالف يتسع باستمرار
بني الباحثني يف السوسيولوجيا حوله .ومن
جهة أخرى ،يعاين املفهوم من صعوبة تحديد
متظهراته .لكن بعيدا عن هذه اإلشكاالت
اإلبستيمولوجية ميكن اعتبار القيم تلك
التفضيالت واالختيارات التي يقدم عليها
األفراد ولجامعات وتقود سلوكاتهم وتوجههم.
وهي أيضا املعايري التي توضح الفروقات بني
اليسء والجيد بني الصحيح والخاطئ وغريها.

3232ال بد من االعرتاف بأن القبض عىل مكامن
نسق شديد التعقيد وشديد الديناميكية من
قبيل نسق القيم ،أمر محفوف بالصعوبات .إنه
منظومة متحركة ،نظرا لتعدد مدخالته ومصادر
التأثري فيه ،ومن مثة يصبح تشخيص املنظومة
القيمة ملجتمع معني أمرا بالغ الصعوبة .لكن
ذلك ال مينع من الحديث عن بعض الخالصات
التي انتهت إليها الدراسات السوسيولوجية
التي همت قيم املجتمع املغريب .وميكن أن
نجمل النتائج التي انتهت إليها الدراسات
السوسويولوجية حول اتجاهات القيم يف
املجتمع املغريب يف ثالثة عناوين كربى:

3030ودون الخوض يف تفاصيل املفهوم
ومالبساته املعقدة ،ميكن القول أن املجتمع
املغرب يعرف تحوالت قيمية ومجتمعية
متسارعة .وقد تبدو التحوالت للمالحظ
العادي مفاجئة وعنيفة يف اآلن نفسه .ويعود
هذا االنطباع إىل شمولية التحول الذي يهم
مختلف األنساق :األرسة ،التدين ،العالقات
القرابية ،الدولة ،القبيلة  ،الحزب وغريها.

1ـ دراسات تفيد أن منظومة قيم املجتمع
املغريب محافظة وجامعاتية و تعتمد يف ذلك
عىل مؤرشات من قبيل الدين واألرسة:

– –حيث يعترب اإلسالم املرجع األسايس الذي
يعلو فوق كل املرجعيات األخرى .وتنطلق
هذه الدراسات من كون السمة املميزة
للنسق القيمي املغريب تتمثل يف املرجعية
اإلسالمية التي تشكل ثابتا جوهريا فيه
حيث ميثل الدين القضية األكرث أهمية
بالنسبة للمغاربة.

 3131ويف هذا الصدد توصلت نتائج الدراسات
التي همت منظومة قيم املجتمع املغريب إىل
نتائج متناقضة.
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– –حيث تعترب األرسة ثابتا أساسيا أيضا وهي
تشغل وظائف متعددة إذا بالرغم من
االنتقال املالحظ نحو منط األرسة النووية
إال أن قيم األرسة املمتدة ال تزال تطغى من
قبيل التعاون  ،التضامن ،العالقات األرسية
املمتدة ،الرتاتبية البني-جيلي ة �inter-gé
.nérationnel

وشبكات التواصل االجتامعي يف التعبري
عن املوقف والرأي الشخيص والخصوصية
الفردية.

– –ظهور األنرتنيت مكن الفرد العادي من
التحول من مجرد مستهلك للمنتوجات
املادية والثقافية إىل منتج ومساهم يف بناء
مضمونها .

– –وتلعب األرسة أدوارا رمزية وأدوارا عملية،
إذ إىل جانب اعتبارها أساسية من منظور
ديني تشغل أيضا أدوارا وظيفية أداتية من
خالل اعتبارها ملجأ ميكن العودة إليه أمام
ضعف الثقة يف املؤسسات الحديثة.

– –ضعف االنخراط واالنضامم يف التنظيامت
( السياسية والحزبية ومنظامت املجتمع
املدين) .حيث تفيد العديد من الدراسات أن
نسبة من املغاربة ال يثقون يف مؤسساتهم
بشكل كبري.

2ـ يف حني تؤكد دراسات أخرى اتجاه املجتمع
املغريب نحو منظومة قيم فردانية قوامها اهتامم
األفراد أوال مبصالحهم الفردية واتجاههم نحو
اإلعالء من مصلحة الفرد عىل حساب مصلحة
الجامعة.

– –ويف م�ستوى ثالث ،نجد دراسات تصف نسق
القيم داخل املجتمع املغريب بكونه نسقا
هجينا ،ميارس فيه األفراد وباستمرار تفاوضا
مستمرا بني مختلف القيم املتناقضة حيث
يستخدم الفاعل العقالين ما يوافق حاجته
تبعا للسياقات ،وهو ما يصطلح عليه عدد
من الباحثني املغاربة بـ»الرتميق القيمي».

– –تفيد دراسات أخرى أن املجتمع املغريب
يعرف مستوى عال من الفردانية وسيادة
قيم استهالكية مرتبطة بالتحوالت
االقتصادية تركز عىل الرتفيه واالستمتاع
الشخيص

– –وهكذا يعيش أفراد املجتمع املغريب
باستمرار عىل إيقاع محاوالت التوفيق
والتعايش ،بل والتفاوض مع أمناط قيمية
مختلفة .و يهيمن عىل الجانب القيمي
حالة بني  :الحداثة والتقليد ،الفردانية
والجامعاتية ،األرسة املمتدة واألرسة
النووية ،الحق الكوين والحق الديني،
الخصوصية والكونية.

– –التوجه نحو عالقات اجتامعية أكرث عقالنية
ومصلحية ومنفعية.
– –الفعل الجامعي يظل أقل فعالية وتراجع
الفعل التضامني والرتابط االجتامعي
واألرسي.

– –تناقض بني ارتفاع نسبة مظاهر التدين
وانتشار سلوكات ومامرسات مناقضة
للمرجعية الدينية نفسها.

– –تتمظهر الفردانية يف استغالل وتوظيف
وسائط االتصال الحديثة من انرتنيت
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– –وجود تناقض يف تصورات األفراد حيث
يعتربون مثال أن االختالف السيايس
والديني والثقايف حق للجميع ويف نفس
الوقت يعتربون هذا االختالف مهددا
لوحدة املجتمع.

إنتاج سريورات انتقالية توافقية و سليمة.

– –توفري أرضية مؤسساتية سليمة للتعامل
مع تعدد املرجعيات القيمية التي تخرتق
املجتمع املغريب سواء عىل مستوى املدرسة
أو اإلعالم أو الفعاليات املدنية.

– –موقف متناقض من الجنسانية

– –وجود املجتمع املغريب ضمن دائرة قيم
متناقضة ،ومتعايشة يف نفس الوقت يقتيض
التأسيس لهوية قامئة عىل هذا التعايش من
خالل اإلعالء من قيمتي العيش املشرتك
والتسامح لتفادي االصطفافات الحادة.

التوصيات

– –تكثيف البحث السوسويولوجي يف املغرب
حول القيم لكونه ال يزال قارصا ،وضعيفا
ولو عىل املستوى الكمي.

– –فتح نقاش عمومي حول منظومة القيم
املجتمعية لصياغة مدونة للقيم تركز عىل
العيش املشرتك.

– –تأسيس مرصد مغريب لدراسة التحوالت
القيمية للقيام بدراسات دورية ورصد
مستمر لتغريات قيم املجتمع املغريب.

– –التنصيص من خالل النصوص القانونية عىل
املرجعية القيمية املشرتكة والبحث عن
صيغ حاميتها قانونيا.

– –أولوية تحديد املؤسسات االجتامعية املؤثرة
يف تغري القيم باملجتمع املغريب راهنا ،و
تعيني الفاعلني األساسيني املتحكمني يف
سريورة التغري القيمي.

– –تكوين مؤطرين برشاكة مع منظامت
املجتمع املدين والجامعات ومراكز البحث
واالعتامد عىل األطر الدينية بعد تكوينهم
يف العلوم االجتامعية ومهارات التواصل
ملخاطبة الناس اعتامدا عىل مقاربات
واقعية مستنبطة من ظروف ومالبسات
الحياة املعاشة للتحذير من املقاربات
املنحرفة .

– –إنشاء مؤسسات تقوم مبرافقة هذه
التحوالت سواء يف املدرسة أو اإلعالم أو
باقي مؤسسات التنشئة االجتامعية.

– –إجراء املزيد من البحوث العلمية يف مجال
التحوالت القيمية وبناء قاعدة معلومات
تساعد عىل فهم هذه التحوالت وأسبابها.

– – -العمل عىل تقوية اتجاهات الشباب
اإليجابية نحو التفكري النقدي ،التعايش
والتسامح من خالل الربامج التعليمية،
اإلعالم ،املجتمع املدين.

– –تحيني الدراسات حول منظومة القيم
باملجتمع املغريب و ذلك عىل املدى املتوسط
( 10سنوات) لتحديد طبيعة الرهانات
الخاصة بالحركات االحتجاجية و القوى
املطلبية تسهيال لدور الفاعلني األساسيني يف
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المساهمون في إعداد التقرير

حسن قرنفل
أحمد رشاك
محمد فاضل
بوشعيب مجدول
عبد الرحامن الزكريتي
محسن الرحويت
رشيدالجرموين
عبد الهادي حلحويل
ابراهيم الحمداوي
أحمد الخطايب
جحاح محمد
محمد سالم شكري
عزيز مشواط
خالد منى
عبد الكريم القنبعي
شفيق عبد الغني

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الجديدة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر مهراز ،فاس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،سايس ،فاس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ابن زهر  ،أكادير
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،تطوان
كلية األداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر مهراز ،فاس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،بني مالل
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،القنيطرة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس
كلية األداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر مهراز ،فاس
املركز العلمي العريب لألبحاث والدراسات اإلنسانية،الرباط
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ظهر مهراز ،فاس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني مالل

«منرب الحرية» مرشوع تعليمي يهدف إىل تقديم أدبيات الحرية
االقتصادية والسياسية واألفكار والدراسات املتعلقة بها لص ّناع القرار
وكل من يعنى بالحرية يف العامل العريب من الطلبة واملثقفني واملؤسسات
العلمية واألكادميية وينظم عدة أنشطة علمية وأكادميية وجامعات
صيفية وندوات دراسية وحلقات نقاش للحديث حول أهم قضايا الساعة
يف املجتمعات العربية.

مشتلأفكاراإلصالح
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