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تقدمي

�صاد االعتقاد لدى العديد من املالحظني وال�صيا�صيني باأن ال�صباب 

املغربي مل يعد يويل ال�صاأن العام اإال قليال من االهتمام، خا�صة ما يتعلق 

جاءت  مبا  ذلك  تعزز  وقد  واحلزبية.  ال�صيا�صية  احلياة  يف  باالنخراط 

اإح�صائيات املندوبية ال�صامية للتخطيط لتوؤكده )2012(، اإذ بينت، على 

�صبيل املثال، اأن 1 % من ال�صباب فقط هم منخرطون يف حزب �صيا�صي، 

واأن24 % ال غري من ال�صباب يثقون يف االأحزاب ال�صيا�صية مقابل 55 % 

ال يثقون فيها.

الواقع مو�صوع ت�صخي�صات متعددة حيث تعددت  وقد كان هذا 

التو�صيفات املنمطة بخ�صو�صه، والتي غالبا ما يتم اخت�صارها يف »عزوف 

ال�صباب«، و»اإهماله« و»ال مباالته«، اإىل غري ذلك من الكلي�صيهات التي 

تروم قول كل �صيء، لكنها ترتك وراءها م�صاحات ف�صفا�صة من الغمو�س 

واللب�س.

وحركة   ،2011 منذ  العربي«  »الربيع  حراك  ديناميات  اأعادت  وقد 

20 فرباير باملغرب وما عرفته من تطورات وماآالت، والدور احليوي، بل 

املركزي، الذي لعبه ال�صباب داخلها، طرح مو�صوع ال�صباب وانخراطه يف 

ال�صاأن العام وم�صاركته ال�صيا�صية واحلزبية اإىل الواجهة من جديد.

ولعل ذلك يعود، يف جانب عري�س منه، اإىل ما عرب عنه ال�صباب 

املغربي، �صاأنه �صاأن ال�صباب يف العديد من بلدان منطقة ال�رضق االأو�صط 

و�صمال اإفريقيا، من وعي �صيا�صي متقد جتلى يف انخراطه الكثيف يف 

احلراك الذي عرفته البالد، وتفاعله الكبري مع االأحداث وتطوراتها، �صواء 

يف ال�صارع اأو من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي، بل وقيادته جلل 

اأطوار هذا احلراك.
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كما يعود هذا االهتمام اأي�صا اإىل الدعم الذي لقيته حركة 20 فرباير 

املنتمي،  وغري  منه  وجمعويا  حزبيا  املنتمي  املغربي  ال�صباب  طرف  من 

من  الرغم  فعلى  احلراك.  هذا  عن  متخ�صت  التي  ال�صيا�صية  والنتائج 

اأنها لي�صت املرة االوىل التي ينخرط فيها ال�صباب املغربي يف احلركات 

الت�صعينيات من  ال�صتينيات واإىل  التي عرفها املغرب منذ   االحتجاجية 

القرن املا�صي، اإال اأن دوره كان بارزا يف حركة فرباير 2011، كما اأن النتائج 

التي متخ�صت عن هذا احلراك كانت متميزة، بغ�س النظر عن االختالف 

يف تقييم درجة اأهميتها، والتي متثلت يف ميالد د�صتور جديد، عمل 

على اال�صتجابة لعدد من مطالب ال�صباب، ون�س على اإحداث موؤ�ص�صات 

اتخاذ  مت  كما  الد�صتور(؛  من   33 )الف�صل  ال�صباب  بحقوق  خمت�صة 

اإجراءات حتفيزية للرفع من متثيلية ال�صباب )اأقل من 40 �صنة( يف جمل�س 

النواب، وذلك بتخ�صي�س 30 مقعدا عرب الئحة وطنية خا�صة بهم من 

خالل القانون التنظيمي ملجل�س النواب.

اإن م�صاألة امل�صاركة ال�صيا�صية واحلزبية لل�صباب عادت تطرح نف�صها 

بقوة بالنظر اإىل اأن من متكن من »قطف« ثمار هذا احلراك قوى �صيا�صية 

مل تكن هي املحرك االأ�صا�صي لهذه الدينامية وال موجهها وال من ترك 

�صعلتها متوهجة على الرغم من الت�صييقات الداخلية و�صعف م�صاندتها 

من طرف الراأي العام. فاإذا كان ال�صباب املغربي هو الذي كان وراء دينامية 

التغيري واالإ�صالح، فاإن ماآل هذه الدينامية قد عاد اإىل الفاعل احلزبي 

املنظم.

التي  االإ�صكاالت  على  الوقوف  على  وعمال  ذلك،  كل  من  انطالقا 

ال�صيا�صي  العمل  العام وانخراطه يف  ال�صاأن  ال�صباب مع  تطرحها عالقة 

واحلزبي، يف ارتباط مع نتائج احلراك وعلى �صوء درو�س ما ا�صطلح 

عليه« الربيع العربي«، نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية 

يف  ال�صيا�صي  والعمل  »ال�صباب  حول  ندوة  اإيربت  فريدريك  وموؤ�ص�صة 
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ال�صباب  العربي« �صاركت فيها جمموعة من  �صياق احلراك الدميقراطي 

املغربي من ن�صطاء حركة 20 فرباير و�صبيبات حزبية وباحثني ون�صطاء من  

بع�س دول احلراك الدميقراطي.

اأ�صئلة  حول  والتبادل  والتفكري  للحوار  منا�صبة  الندوة  كانت  لقد 

اأربع ق�صايا  اإىل  التطرق  واإفرازاتها وحتدياتها، وذلك من خالل  املرحلة 

اأ�صا�صية، تتعلق ب»ال�صباب واحلراك ال�صيا�صي على �صوء دينامية »الربيع 

وامل�صاركة  و»ال�صباب  واحلزبي«  ال�صيا�صي  والعمل  و»ال�صباب  العربي« 

ال�صيا�صية اإ�صافة اإىل حمور يهتم ب« اأفق تكري�س انخراط ال�صباب يف 

الفعل ال�صيا�صي واحلزبي«.

لقد �صكلت الندوة ف�صاء ات�صع ملختلف االآراء من خالل مداخالت 

من  املزيد  مت  حيث  غنية  ونقا�صات  جتارب،  عن  و�صهادات  حتليلية، 

الت�صخي�س للواقع �صواء ما تعلق باحلراك وديناميته وماآالته، اأو ما يهم 

االأحزاب ال�صيا�صية والعالقات ال�صائدة و�صطها وطرق ا�صتغالها وخا�صة 

مع ال�صباب، ونوعية العالقة التي ما زالت �صائدة بني االأحزاب وال�صباب 

يف زمن عرفت فيه اآليات التوا�صل ثورة غري م�صبوقة، وم�صوؤوولية كل 

»غري  العالقة  هذه  ا�صتمرار  يف  وال�صباب  واالأحزاب  املغربية  الدولة  من 

العادية«، ف�صال عن الوقوف على اأي مدى ميكن اأن ت�صاهم االإجراءات 

العالقة  هذه  جعل  يف  النواب،  مبجل�س  ال�صباب  كوطا  مثل  املتخذة، 

طبيعية وتخدم تكري�س الدميقراطية وت�صحيح م�صارها كل ما كان ذلك 

�رضوريا، مع احلذر من اأن ت�صبح ريعا �صيا�صيا خا�صة اأنه اأ�صبح من 

البديهي اأن ال دميقراطية فعلية دون اأحزاب قوية وال اأحزاب قوية بدون 

انخراط وازن وخا�صة من طرف ال�صباب.

وهكذا متكنت الندوة من ت�صليط مزيد من ال�صوء على واقع االأحزاب 

والتوقف عند بع�س ال�صبل الكفيلة بانخراط ال�صباب يف م�صارات احلقل 
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احلزبي وال�صيا�صي ببالدنا، كما حددت بع�س املداخل التي نرى، يف املركز 

وموؤ�ص�صة فريدريك اإيربت، �رضورة توفري ف�صاءات اأخرى لتعميق التفكري 

اجلماعي فيها، باأ�صكال متنوعة موا�صلة ل�صريورة ال�رضاكة بيننا، والتي 

�صبق اأن نظمنا يف اإطارها ندوة اأوىل حول االأحزاب ال�صيا�صية ومتطلبات 

التطوير وتكري�س االختيار الدميقراطي باملغرب.

اإننا اإذ نقدم االأ�صغال الكاملة لهذه الندوة والتقرير الرتكيبي حولها، 

ال�صباب  اإ�صارة  املحطة رهن  فذاك رغبة منا يف و�صع خال�صات هذه 

التحول  بق�صايا  واملهتمني  واملعنيني  الباحثني  وكل  ال�صيا�صية  واالأحزاب 

للوقوف على ما مت حتقيقه من مكت�صبات وعلى  باملغرب،  الدميقراطي 

متطلبات م�صار هذا التحول، وخا�صة ما يتعلق بانخراط ال�صباب يف 

دينامية التغيري وال�رضوط الكفيلة بتطوير هذا االنخراط.

احلبيب بلكو�س 

رئي�س مركز درا�صات حقوق 

االإن�صان والدميقراطية

كري�صتينا بريك، 

موؤ�ص�صة فريدريك 

اإيربت، املغرب







�لورقة �لتقدميية
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تنوع  على  واملفكرين،  اجلامعيني  الباحثني  من  العديد  انفك  ما 

م�صاربهم املعرفية واملنهجية، يثريون م�صاألة العالقة بني ال�صباب وال�صيا�صة 

بليغ على  وتاأثري  لها من ح�صا�صية كربى  ملا  والتاأمل،  للتفكري  وطرحها 

واقع وم�صتقبل البالد، باعتبار اأن ال�صباب املغربي ميثل ال�رضيحة العمرية 

الذين  ال�صباب  عدد  يقدر  حيث  جهة،  من  ال�صكاين  الهرم  يف  االأو�صع 

ترتاوح اأعمارهم بني 15 و24 عاما �صنة 2011 بحوايل 6,3 مليون �صخ�س 

)ال�صباب يف اأرقام، 2012، املندوبية ال�صامية للتخطيط( يف حني انتقلت 

ن�صبة ال�صاكنة التي ترتاوح اأعمارها بني 18 و44 من 7.35 %  يف 1982 اإىل 

43.6 % يف 2010 من جمموع ال�صكن حيث بلغ عددها 13.9 مليون ن�صمة 

)البحث الوطني حول ال�صباب، 2012 املندوبية ال�صامية للتخطيط(. كما 

اأن الدميقراطية ال ت�صتقيم، فعال، بدون انخراط املواطنني ومن �صمنهم 

ال�صباب، طبعا، يف العمل ال�صيا�صي عامة ويف العمل احلزبي على وجه 

اخل�صو�س من جهة ثانية؛ اإذ اأن النتيجة الطبيعية لعدم االنخراط هي 

ات�صاع رقعة الالت�صي�س، والالمباالة بال�صاأن العام و�صعف ال�صعور باملواطنة، 

الروابط بني  وانحالل  للمجتمع  ينجم عن ذلك من ه�صا�صة  قد  ما  مع 

مكوناته واإ�صعاف موؤ�ص�صات الدولة ب�صكل عام.

وغالبا ما ت�صعى هذه االأبحاث والدرا�صات اإىل حتليل ما تعتربه عزوفا 

لل�صباب عن االنخراط يف احلياة ال�صيا�صية، معتمدة يف ذلك على انخفا�س 

ن�صبة امل�صاركة يف اال�صتحقاقات االنتخابية ونفور ال�صباب من االنخراط يف 

العمل احلزبي، مع ميل نحو االهتمام بال�صاأن العام من خالل العمل اجلمعوي.

وترى بع�س االآراء اأن االأحزاب ال�صيا�صية متار�س خطابا اإيجابيا جتاه 

ال�صباب �رضعان ما توليه الظهر يف املمار�صة ال�صيا�صية والتنظيمية، اإذ تقر 

يف اأدبيات وبرامج العديد منها باأهمية اإ�رضاك هذه ال�رضيحة يف احلياة 

ال�صيا�صية ومتكينها من امل�صاركة يف �صنع القرار احلزبي وال�صيا�صي، وهو 

ما ال يجد ترجمته يف املمار�صة احلزبية يف الكثري من االأحيان. 
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كما ي�صجل بع�س املالحظني تركيز االأحزاب ال�صيا�صية على اللحظة 

ا�صتحقاق  اقرتب  فكلما  و�صوؤونه،   ال�صباب  مع  تعاملها  االنتخابية يف 

انتخابي تبادر العديد من االأحزاب اإىل بعث الروح يف التنظيمات ال�صبابية 

دعائية  الأغرا�س  احلزبية،  ال�صبيبات  �صمنها  ومن  املوازية،  والقطاعية  

وتعبوية. 

ي�صاف اإىل ذلك تعامل االأحزاب مع ال�صباب مبنطق الو�صاية والتوجيه 

يف الوقت الذي يرغب فيه ال�صباب تفجري طاقاته واإبراز مواهبه وحتقيق 

على  وال�صهر  واتخاذه  القرار  بلورة  فعلية يف  م�صاركة  خالل  من  الذات 

الواقع  ومواجهة حتديات  امل�صوؤولية  لتحمل  اأمامه  املجال  وفتح  تنفيذه، 

وبلورة الروؤى املحت�صنة الن�صغاالته وطموحاته.

ومن اأ�صباب ابتعاد ال�صباب املغربي عن االنخراط يف العمل احلزبي، 

املغربية  احلزبية  ال�صبيبات  من  العديد  كون  التحليالت،  بع�س  ح�صب 

الدميقراطية،  عن  بعيدة  تكون  ما  غالبا  بطرق  تفر�س  قيادات  ترتاأ�صها 

وذلك حتت مربر اخلربة والتجربة. 

ويبدو اأن االأحداث التي ا�صطلح على و�صمها بالربيع العربي و�صعت 

اأطروحات عزوف ال�صباب عن ال�صيا�صة مو�صع ت�صاوؤل، بعد اأن عرب ال�صباب 

املغربي، �صاأنه �صاأن ال�صباب يف العديد من بلدان املنطقة العربية، عن وعي 

الذي  الكثيف يف احلراك االجتماعي  انخراطه  �صيا�صي متقد جتلى يف 

عرفته البالد، وتفاعله الكبري مع خمتلف االأحداث �صواء يف ال�صارع اأو 

من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي، بل وقيادته جلل اأطوار احلراك.

تعميق  اإىل  �صوى  املغربي  بال�صباب  تدفع  االأحداث مل  اأن هذه  غري 

»موقفه« من العمل احلزبي، حيث بدا اأنه ف�صل االنخراط يف هذا احلراك 

من خالل العمل اجلمعوي والتفاعل الفاي�صبوكي، اإن �صح التعبري، ف�صال 

عن التظاهر يف ال�صارع والتفاعل مع التطورات من خالله. 
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االأحزاب  ببع�س  التحق  قد  فرباير   20 حركة  �صباب  بع�س  اأن  اأكيد 

ال�صيا�صية، غري اأن ما يالحظ اأن التوجه العام داخلهم انحاز اإىل الن�صاط 

اجلمعوي باأ�صكاله املختلفة، التنموي والثقايف والفني واحلقوقي واملدين، 

والف�صاءات  االجتماعية  ال�صبكات  خالل  من  الفعل  حماولة  عن  ف�صال 

االفرتا�صية. 

ال�صامية للتخطيط يف  للمندوبية  اأثبتت االإح�صائيات االأخرية  وقد 

ُيويل  املغربي  ال�صباب  اأن  احلراك(  وبعد  خ�صم  يف  اأي   ،)2012( املغرب 

اهتماما قليال بال�صاأن العام، ذلك اأن 1 % منهم فقط منخرطون يف حزب 

�صيا�صي، وي�صارك 4 % منهم يف اللقاءات التي تنظمها االأحزاب ال�صيا�صية 

اأو النقابات، و1 % اأع�صاء ن�صيطون يف نقابة ما، وي�صارك 4 % منهم يف 

مظاهرات اجتماعية اأو اإ�رضابات يف حني ُي�صارك 9 % منهم يف اأن�صطة 

تطوعية، وال ي�صارك يف االنتخابات �صوى 36 % بكيفية منتظمة و14 % 

بكيفية غري منتظمة. كما عرب 24 % من ال�صباب  غن ثقتها يف االأحزاب 

ال�صيا�صية )مقابل 55 % ال يثقون فيها(.

�رضوط  واأن  خا�صة  ا�صتفهام،  عالمة  من  اأكرث  يثري  واقع  هكذا  اإن 

املمار�صة ال�صيا�صية الدميقراطية اأ�صبحت اأكرث توافرا: خف�س �صن الت�صويت 

التعبري  حلرية  اأكرب  احرتام  العامة،  احلريات  ات�صاع جمال  �صنة،   18 اإىل 

اإىل  متنح،  �رضوط  توفر  عن  ف�صال  ملمار�صتها،  اأو�صع  وف�صاء  والتظاهر، 

لتحمل  ال�صيا�صية  املكونات  لكل  مت�صاوية  ذاك، حظوظا  اأو  احلد  هذا 

م�صوؤوليات ال�صاأن العام.... الخ.
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كما مت اتخاذ اإجراءات حتفيزية للرفع من  متثيلية ال�صباب )اأقل من 40 

�صنة( يف جمل�س النواب، وذلك  بتخ�صي�س 30 مقعدا عرب الئحة وطنية 

اأن د�صتور  النواب. كما  التنظيمي ملجل�س  القانون  خا�صة بهم من خالل 

ال�صباب وذلك من خالل تخ�صي�س  2011 عمل على اال�صتجابة ملطالب 

ف�صل حلقوق ال�صباب )الف�صل 33( الذي ورد فيه:

»على ال�صلطات العمومية اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي: 

االجتماعية  - التنمية  يف  ال�صباب  م�صاركة  وتعميم  تو�صيع 

واالقت�صادية والثقافية وال�صيا�صية للبالد.

م�صاعدة ال�صباب على االندماج يف احلياة الن�صيطة واجلمعوية  -

التكيف  تعرت�صهم �صعوبة يف  الذين  امل�صاعدة الأولئك  وتقدمي 

املدر�صي اأو االجتماعي اأو املهني.

تي�صري ولوج ال�صباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والريا�صة  -

طاقاتهم  لتفتق  املواتية  الظروف  توفري  مع  الرتفيهية  واالأن�صطة 

اخلالقة االإبداعية يف كل هذه املجاالت.

اأجل  - من  اجلمعوي  والعمل  لل�صباب  ا�صت�صاري  يحدث جمل�س 

حتقيق هذه االأهداف.«

من  العديد  طرح  اإىل  تدعو  واملوؤ�رضات،  املداخل  هذه  خمتلف  اإن 

الت�صاوؤالت، منها:

  هل ولوج ال�صباب هيئات املجتمع املدين للتعبري عن ان�صغاالته

وطموحاته بدل االنتماء ال�رضيح لالأحزاب �صيا�صية يعود  اإىل 

خلل مفرت�س يف ممار�صة هذه االأحزاب ال�صيا�صية ويف مقاربتها 

على  ال�صبابي  ال�صاأن  مع  وتعاملها  عام،  ب�صكل  العام  لل�صاأن 

االعتماد على  ا�صتيعابها الأهمية  وما مدى  وجه اخل�صو�س؟ 

مع  تتما�صى  التنظيم  ويف  التوا�صل  يف  احلديثة  االأ�صاليب 

العادات اجلديدة لل�صباب وتطلعاته ؟
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  اأم اأن ذلك يعود اأ�صا�صا اإىل �صعف ا�صتيعاب هذا ال�صباب ملدى

م�صوؤوليته يف احلفاظ على مكت�صبات البناء الدميقراطي للمغرب 

وتر�صيخها وامل�صاهمة يف حتقيق امل�رضوع احلداثي والدميقراطي 

الذي ي�صعى اإليه املغرب منذ �صنني من خالل الف�صل ال�صيا�صي؟

  اأال ي�صكل هذا النفور من العمل احلزبي، بل وال�صيا�صي ب�صكل

عام، نتيجة منطقية لعقود من االختيارات الر�صمية التي �صاهمت 

والتن�صئة  والتعليم  الرتبية  �صواء عرب  التيئي�س،  اإنتاج  بقوة يف 

االجتماعية اأو ممار�صة جملة من االنتهاكات التي كانت ممنهجة 

يف فرتة ما يعرف ب�صنوات الر�صا�س؟

  املغربية اجلامعة  على  اخلناق  ت�صييق  اإىل  يعود  ذلك  اأن  اأم 

وتركها عر�صة لتف�صي مظهر التطرف والغلو جنبا اإىل جنب مع 

الالمباالة وعدم االهتمام بال�صاأن العام؟

  احلزبي احلقل  يف  النقا�صات  وم�صتوى  وواقع  ي�صاهم  اأال 

وامتداداتها يف املجال املوؤ�ص�صاتي، التي ت�صود ال�صاحة ال�صيا�صية 

الوطنية، وتهيمن على امل�صهد الربملاين، والتي متيل نحو املال�صنات 

يف خمتلف الق�صايا مهما كانت اأهميتها بدل االهتمام بعمقها، 

ومبا ميكن اأن ي�صاهم يف تقدم املمار�صة الدميقراطية، يف تعميق 

اأنهم غري معنيني مبا يجري يف هذا  ال�صباب  االإح�صا�س لدى 

املجال؟

  اإىل التي ت�صعى  اأن كل التحفيزات  ال�صباب املغربي  وهل يعترب 

�صمان متثيليته وم�صاركته يف احلياة ال�صيا�صية، وخا�صة نظام 

الكوطا االنتخابية لي�صت �صوى »ريع« �صيا�صي ب�صكل جديد ال 

يرقى اإىل املجهودات التي ت�صتلزمها املرحلة يف جعل ال�صباب يف 

�صلب العملية ال�صيا�صية ومتكينه فعال من القدرة على اتخاذ 
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القرار بدل اأن ي�صتمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�صهد 

ال�صيا�صي واحلزبي؟ 

  اأال ي�صكل نفور ال�صباب من االنخراط يف ال�صاأن العام عرب بوابة

العمل ال�صيا�صي انعكا�صا طبيعيا لظاهرة الالت�صي�س املنت�رضة يف 

بلدنا، والتي قد يكون لها ارتباط ب�صعور يبدو مهيمنا - ح�صب 

االأحزاب  م�صتوى  على  يتخذ  ال  الفعلي  القرار  باأن  حمللني- 

ال�صيا�صية �صواء كانت يف احلكومة اأو يف املعار�صة ؟

  اإىل �صعف الدميقراطية احلزبية وعدم النفور يعود  اأن هذا  اأم 

ا�صتيعاب ثقافة االختالف، و�صيوع ظاهرة التماثل على م�صتوى 

االأحزاب  برامج  يف  �صمويل  ت�صور  وغياب  احلزبية  الربامج 

لق�صايا ال�صباب و�صعف تاأطري هذه ال�رضيحة من قبل ال�صبيبات 

التكوين  م�صتوى  على  برامج  من  ذلك  يتطلب  وما  احلزبية، 

والتنظيم واالحتكاك بق�صايا املجتمع ؟

  ال�صيا�صية بامل�صاركة  ال�صباب  مطالبة  امل�صت�صاغ  من  وهل 

والتهمي�س  والبطالة  كالفقر  ق�صاياه  معاجلة  يف  اإ�رضاكه  دون 

االجتماعي... خا�صة مع غياب البنيات التحتية االأ�صا�صية التي 

ال�صو�صيو اقت�صادي  ال�صباب يف حميطه  اأن تدمج  من �صاأنها 

وتتيح له فر�صة امل�صاهمة والعطاء ال�صيا�صي؟ علما اأن م�صاكل 

ال�صباب من فقر وبطالة واإق�صاء قد تدفعه اإىل اإدارة الظهر لكل 

بال�صغل  عالقة  له  ما  لكل  االأولوية  واإعطاء  �صيا�صي،  هو  ما 

واال�صتقرار االأ�رضي؟ لقد اأ�رضت املندوبية ال�صامية للتخطيط  يف 

كرا�س اأ�صدرته يف �صنة 2012 حتت عنوان »ال�صباب يف اأرقام« 

اإىل اأن ال�صغل وتكافوؤ الفر�س يف �صوق ال�صغل ت�صكل االأولوية 

الرئي�صية بالن�صبة ل 95.8 يف املائة من ال�صباب البالغ من العمر ما 
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بني 15 اإىل 24  �صنة، فيما ي�صكل اإ�صالح التعليم اأولوية بالن�صبة 

2ر 84 يف املائة واحل�صول على �صكن الئق اأولوية بالن�صبة 3ر80 

والبطالة وانخفا�س  املعي�صة  املائة منهم. كما ي�صكل غالء  يف 

م�صتوى املوارد م�صدر قلقهم يف ما يخ�س امل�صتقبل. كما اأن 

التنظيمات  لل�صقوط بني خمالب  امل�صاكل جتعله عر�صة  هذه 

املتطرفة التي تعمل على تعبئته باالأفكار املتطرفة وحتويله اإىل 

قنبلة قابلة لالنفجار يف اأي حلظة.

  وهل كانت لدينامية حركة 20 فرباير، التي انطلقت قبل ثالث

�صنوات، والتي �صكلت طفرة نوعية يف جمال االحتجاج باملغرب 

متثلت يف االنتقال من حالة االحتجاج االجتماعي ومن حالة 

التظاهر العمومي بناء على التعاطف ال�صعبي مع ق�صايا قومية 

اأو مع الق�صية الوطنية، اإىل حالة احتجاج بهوية �صيا�صية معلنة  

اإ�صافة ملمو�صة يف اإخراج  ال�صباب املغربي من �رضنقة الال مباالة 

واالنخراط يف العمل ال�صيا�صي ب�صكل ما؟ 

  لفائدة املتخذة  والقانونية  الد�صتورية  االإجراءات  �صاأن  من  وهل 

لل�صباب والعمل  املجل�س اال�صت�صاري  اإحداث  ال�صباب، مبا فيها 

اجلمعوي، اأن تكون له قيمة م�صافة يف جعل ال�صباب اأكرث اهتماما 

بال�صاأن العام،  والفعل وال�صيا�صي واحلزبي على وجه اخل�صو�س؟

اأ�صئلة �صمن اأخرى تتنا�صل بخ�صو�س واقع ال�صباب وال�صيا�صة ببالدنا 

ويف املنطقة العربية، والرغبة يف التداول بخ�صو�صها وبخ�صو�س االأجوبة 

درا�صات  مركز  يف  دفعتنا  اأبعادها،  يف  امل�صرتك  والتفكري  لها،  املمكنة 

حقوق االإن�صان والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريدريك اإيربت اإىل تنظيم هذه 

الدميقراطي  احلراك  �صياق  ال�صيا�صي يف  والعمل  »ال�صباب  حول  الندوة 

العربي، وذلك من خالل املحاور التالية:
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 ال�صباب واحلراك ال�صيا�صي على �صوء دينامية »الربيع العربي«1. 

 ال�صباب والعمل ال�صيا�صي واحلزبي. 2

ال�صباب وامل�صاركة ال�صيا�صية. 3

اأي اأفق لتكري�س انخراط ال�صباب يف الفعل ال�صيا�صي واحلزبي؟. 4

وقد متت دعوة جمموعات من ال�صباب املغربي من ن�صطاء حركة 20 

الدميقراطي  احلراك  دول  من  ون�صطاء  وباحثني  حزبية  و�صبيبات  فرباير 

واإفرازاتها  املرحلة  اأ�صئلة  يف  والتفكري  احلوار  اإىل  العربية  املنطقة  يف 

وحتدياتها.

اإن الهدف هو الوقوف على االإ�صكاالت التي يطرحها ابتعاد ال�صباب 

على  ذلك  وانعكا�صات  احلزبي،  ال�صيا�صي  العمل  يف  االنخراط  على 

خمرجات احلراك الدميقراطي على �صوء درو�س ما ا�صطلح عليه »الربيع 

فاإن  واالإ�صالح،  التغيري  دينامية  اأطلقوا  قد  ال�صباب  كان  فاإذا  العربي«. 

من  خال�صات  فاأية  املنظم،  احلزبي  الفاعل  اإىل  عاد  قد  الدينامية  مال 

الربيع  واأية رهان يف حماية دينامية  الفاعلة؟  للدينامية  اأفق  واأي   ذلك؟ 

الدميقراطي املاأمول؟ 
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�جلل�شة �الفتتاحية للندوة

• كلمة احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان 	

والدميقراطية

• اإيربت 	 كلمة كري�ستينا بريك ممثلة موؤ�س�سة فريديريك 

باملغرب
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كلمة �حلبيب بلكو�ش

رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

اأود يف البداية اأن اأرحب باجلميع با�صم مركز درا�صات حقوق االإن�صان 

والدميقراطية وموؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت االأملانية واأ�صكركم على انخراطكم 

معنا يف هذه الور�صة للتفكري يف مو�صوع ذي راهنية : مو�صوع ال�صباب 

التفكري اجلماعي   اأن طرحه على مائدة  ال�صيا�صي والذي نعتقد  والعمل 

اأهمية  واالإن�صات اإىل خمتلف االآراء فيه ومن مواقع خمتلفة  يكت�صي 

كربى لي�س بارتباط بظرفية �صيا�صية معينة، بل مبا اآل اإليه حتول ماأمول 

من  وطرح  املنطقة  امتداد  على  ديناميته  اإطالق  يف  ال�صباب  �صاهم 

 خاللها اأ�صئلة وعرب عن طموحاته ورغبته يف االنخراط يف �صنع التحول 

داخل جمتمعاته.

اإن تنظيم ندوة حول هذا املو�صوع يندرج يف �صياق برنامج طموح 

اإيربت  فريديرك  موؤ�ص�صة  مع  بتعاون  املا�صية،  ال�صنة  منذ  املركز  اأطلقه 

بتنظيم ندوة حول االأحزاب املغربية ومتطلبات البناء الدميقراطي �صارك 

فيها العديد من املهتمني واملمار�صني للتفكري يف و�صعية امل�صهد احلزبي 

باملغرب وانعكا�صاته وتاأثري اختالالته على م�صار البناء الدميقراطي ببالدنا، 

بل وعلى مدى تفعيل ما حتقق من مكت�صبات على ال�صعيد الد�صتوري 

وال�صيا�صي وعلى م�صتوى طموحات االإ�صالح به.
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ي�صمح  ظرف  يف  ال�صيا�صي  والفعل  ال�صباب  ندوة  تنظيم  وتاأتي 

جتاربنا  ويف  منطقتنا،  يف  احلراك  دينامية  اإليه  اآلت  ما  با�صت�رضاف 

من  وغريها  واليمن  وم�رض  وليبيا  وتون�س  املغرب  يف  اأنواعها،  املتعددة 

املطلب  تطرح  ديناميات  انطالق  عرفت  اأنها  باعتبار  املنطقة،  بلدان 

الدميقراطي على راأ�س جدول االأعمال. واأن الديناميات انطلقت »بعفوية« 

كان لل�صباب اأدوار طالئعية فيها رغم كل ما قيل عن االنخراط يف العمل 

ال�صباب  جعل  احلراك وخمرجاته  هذا  ماآل  اأن  غري  واحلزبي،  ال�صيا�صي 

على هام�صه. لذلك فكرنا يف تنظيم هذا الف�صاء للتفكري اجلماعي بني 

�صباب �صاهموا يف هذه الديناميات الدميقراطية من املغرب وم�رض وتون�س  

ولبنان واملغرب واليمن للتفكري امل�صرتك يف ما اأفرزته دينامية احلراك يف 

املنطقة وماآالتها وقدرتها على حت�صني ما مت حتقيقه، وا�صت�رضاف اآفاق 

البناء الدميقراطي داخل جمتمعاتنا، ومتطلبات حتقيق التحول املن�صود، 

ومدى تفاعل القوى احلية من اأحزاب ومنظمات املجتمع املدين وغريها 

مع هذه الديناميات ومدى تقدميها الأجوبة منا�صبة بغر�س جعل احلراك 

ي�صت�رضف اأفقا اأرحب على امتداد هذه املنطقة.

تلك بع�س من االأ�صئلة واملداخل التي دفعت بنا مع موؤ�ص�صة فريدريك 

اأيربت االأملانية اإىل تنظيم هذا اللقاء مب�صاركة فاعلني �صيا�صيني ومدنيني 

مبختلف  فرباير   20 حركة  داخل  احلراك  ديناميات  يف  �صاهموا  �صباب 

مكوناتها و�صباب من املنطقة الذين �صاهموا يف حراك ببلدانهم. 

وقد اأدرجنا يف الورقة التقدميية لهذا اللقاء جمموعة من الفر�صيات 

واأهم الت�صاوؤالت التي مت ا�صتح�صارها اأثناء التفكري يف املو�صوع، ملداخل 

واأر�صية لهذا احلوار.
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كلمة كري�شتينا بريك

ممثلة موؤ�س�سة فريديريك اإيربت باملغرب

مركز  ل�رضيكنا  ب�صكري  اأتقدم  واأن  بكم  اأرحب  اأن  اأريد  البداية  يف 

من  الت�صاركي  عملنا  ال�صتئناف  والدميقراطية  االإن�صان  حقوق  درا�صات 

م�صرتكة  اأن�صطة  �صل�صلة  �صمن  يندرج  الندوة  تنظيم هذه  الأن  جديد، 

نتمناها اأن ت�صتمر مع املركز بخ�صو�س ق�صايا ذات اأهمية كربى ولها عالقة 

وثيقة بالتطورات اجلارية، رغبة يف اإطالق دينامية النقا�س بخ�صو�صها.

واإنه ملن دواعي ال�رضور اأن يكون احل�صور يف هذه الندوة متنوعا من 

حيث ال�صن خا�صة مع التواجد الكبري لعن�رض ال�صباب، اإذ اأن لقاءنا ي�صعى 

اإىل اإطالق النقا�س وبلورة اأر�صية لي�س فقط حول م�صاركة ال�صباب بل 

ومب�صاهمة ال�صباب اأي�صا اإىل جانب خرباء وحمللني وباحثني جامعيني.

اإن الهدف من تنظيم هذه الندوة يكمن يف مناق�صة مو�صوع ال�صباب 

فاعال  ي�صكلون  ال�صباب  اأن  املالحظ  من  حيث  ال�صيا�صية،  وامل�صاركة 

�صيا�صيا هاما يف املجتمعات الدميقراطية، ذاك اأن الدميقراطية يف حاجة 

للدميقراطيني، وخا�صة للدميقراطيني ال�صباب، كما اأن اأهمية ال�صباب ال 

لكونهم  بل  فقط  املجتمعات  هذه  م�صتقبل  ي�صكلون  اأنههم  يف  تكمن 

ميثلون اأي�صا حا�رضها ومكونا اأ�صا�صيا من مكوناتها وفاعال يف حتقيق 

اإىل  هنا  اأ�صري  اأن  يل  وا�صمحوا  م�صتقبال.  بها  العي�س  لكيفية  ت�صورهم 

مقولة لكويف عنان حيث اأعترب اأن ال فرد اأو جمتمع يولد دميقراطيا بل 

ال بد من العمل من اأجل حتقيق ذلك، ومن تثمو �رضورة النقا�س العمومي 
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هذا  وفرنا  لكوننا  �صعيد  واأنا  املجتمع،  تهم  التي  الق�صايا  يف خمتلف 

الف�صاء العمومي من اأجل التطرق لهذا املو�صوع، اآملني اخلروج بتو�صيات 

ملمو�صة يف اآخر هذه  الندوة.  

كما اأريد االإ�صارة اإىل اأن اإ�صكالية العالقة بني ال�صباب واالأحزاب ال 

تهم بلدا دون اأخر، بل تهم خمتلف البلدان علما اأن ال�صباب لي�س هم 

الذين يجب عليهم القيام مبجهود لالنخراط يف االأحزاب ال�صيا�صية فقط، 

بل على هذه االأخرية، اأي�صا، ت�صهيل انخراط ال�صباب يف العمل ال�صيا�صي.
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�ل�شباب و�ل�شيا�شة:بني درو�ش دينامية

فرب�ير 2011، و�أ�شئلة مغرب �ليوم

ح�سن طارق

اأ�ستاذ جامعي وبرملاين

رمبا منلك اليوم، امل�صافة ال�رضورية للتفكري يف احلراك ال�صبابي املغربي 

لعام 2011، مبا يكفي من التمثل املو�صوعي الذي يلتقط العنا�رض اجلوهرية 

يف التحوالت التي ت�صارعت بدينامية غري م�صبوقة.

ب�صوؤال  املعنيني  املدنيني  للفاعلني  بالن�صبة  اأن هناك حاجة،  فاملوؤكد 

الوقائع  لتحليل  املمكنة  امل�صالك  كل  جتريب  و  الفهم  اإىل  الدميقراطية، 

واملواقف  الظرفية  التموقعات  هواج�س  عن  بعيدا  احلراك،  بذلك  املرتبطة 

ت�صتدعيها  التي  واخلطاطات  الرت�صيمات  عن  كذلك  وبعيدا  ال�رضيعة، 

�صبكات القراءة والتحليل التي تعودنا عليها منذ مدة غري وجيزة.

وكما دائما فاإن التحاليل ال�صهلة التي تقدم االأو�صاع املعقدة،يف �صورة 

تنميطات وتقابالت جاهزة، كانت يف املوعد، حيث �صمعنا وقراأنا عن عودة 

املرة،  هذه  اجلديدة  التكنولوجيات  �صهوة  على  االأجيال«  »�رضاع  مقولة 

االجتماعية/احلقل  احلركات  وتقابالت  ال�صباب/االأحزاب،  تناق�صات  وعن 

ال�صيا�صي واحلزبي.

فكرة  حول  اأطروحتها  االإعالمية،  املعاجلات  من  الكثري  بنت  فيما 

لكن  مطالبها،  عن  للتعبري  ال�صارع  اإىل  تلجاأ  التي  ال�صيا�صية«  »االأقلية 

الدميقراطية  املجتمعات  خطاطة  ت�صتعيد  االأطروحة  هذه  اأن  الوا�صح 

العريقة، حيث ملفهوم االأغلبية واالأقلية �صياقه التمثيلي وال�صيا�صي الوا�صح.
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تطرح ق�صية التفكري يف هذه الدينامية، بدءا م�صاألة الداخل واخلارج، 

يف العالقة مع موجة احلراك الدميقراطي االإقليمي، لقد تابعنا كيف اأن 

النقا�س الذي �صكل رد الفعل االأويل حول االأحداث، والذي متوقع الراأي 

العام املغربي حوله، انطالقا من ق�صية »اال�صتثناء املغربي«، مل ي�صمد اأمام 

ت�صارع الدينامية الداخلية التي تقر بالرتاكم الوطني يف جمال العمل املدين 

ال�صيا�صي من اأجل الدميقراطية، لكنها متتح يف نف�س الوقت من االأفكار 

املنطقة،  �صهدتها  التي  الثورات  خلفية  عمق  يف  توجد  التي  ال�صيا�صية 

واملنطلقة من كونية القيم الدميقراطية، يف مواجهة خطاب اخل�صو�صية 

الذي �صكل يف حاالت عديدة ذريعة اإيديولوجية بدائية يف يد اال�صتبداد. 

لذلك فاحلقيقة تاأكيدا توجد يف املنطقة ما بني التحليل الذي يعترب 

املغرب جمرد امتداد ملا يقع، وبني التحليل الذي يعترب املغرب معزوال عن 

كل ما يقع يف اخلارج.

وبالقدر الذي كان ال�صباب حا�رضا وفاعال يف دينامية هذا احلدث 

وداخل تداعياته، اأعدنا من جديد اكت�صاف هذا »ال�صباب«، هذه »القارة« 

الب�رضية و»الظاهرة« ال�صيا�صية واالجتماعية، الغام�صة، والتي نحمل حولها 

الكثري من الكلي�صهات واالأفكار اجلاهزة، لعل اأكرثها ح�صوراً هو ذلك 

اخلطاب ال�صهل و امللتب�س حول »العزوف«.

اإن دينامية االحتجاج ال�صبابي، بالقدر الذي ميكن قراءتها كا�صتمرار 

لتقاليد االحتجاج التي طبعت ف�صاءاتنا العمومية منذ نهاية الت�صعينات 

الطلب  انفجار  تزامنت مع  والتي  اليومي-،  �صكلها  يف  االأقل  -على 

االجتماعي ملجتمع يعي�س حتوله الدميغرايف الكبري، وداخل �صياق �صيا�صي 

حمفز على احلرية، فاأ�صبح معه االأمر كحالة عامة مهيكلة للمجتمع الذي 

اأ�صبح يعترب »االحتجاج« �صلوكا يوميا وثقافة طبيعية، مما يدعو للت�صاوؤل 

الدميقراطي،  البناء  عالقة مبنطق  التحول يف  هذا  واأبعاد  حول دالالت 

وبارتباط بردود فعل الدولة من زاوية املعاجلة احلقوقية من جهة، ومن باب 
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االأجوبة االقت�صادية واالجتماعية من جهة اأخرى، وي�صمح كذلك بطرح 

الو�صاطة بكل  اآليات  االأ�صح بعطب(  )اأو  با�صتغال  تتعلق  اكرب  اإ�صكالية 

�صيغها: التمثيلية، ال�صيا�صية واحلزبية، والنقابية واملدنية !.

الظاهرة  ا�صتغلوا حول  الذين  املحللني  للكثري من  بدا  قد  واإذا كان 

االحتجاجية، اأن االحتجاج ال�صيا�صي،  قد مت تعوي�صه بدون رجعة بدورة 

 20 فان  دينامية  العمومية،   ال�صيا�صات  جديدة من االحتجاجات حول 

فرباير قد اأعادت ال�صيغ ال�صيا�صية لالحتجاج اإىل الواجهة، مدعما مبحيط 

اإقليمي م�صاعد، وبتزايد تاأثري و�صائل االت�صال اجلديد يف بناء الهويات 

االجتماعية/االحتجاجية.

لقد ظل االحتجاج جزء من امل�صهد العام، منذ ما يزيد عن العقد، 

واأ�صبحت اإ�صرتاتيجية اللجوء اإىل ال�صارع والف�صاء العام جزءا من دينامية 

احلركات االجتماعية وبع�س الفاعلني احلقوقيني، لكن موؤ�رض التحول الذي 

االنتقال  يف  متثل  �صنوات،   ثالث  قبل  الدينامية،  هذه  خالل  ع�صناه 

من حالة االحتجاج االجتماعي )معطلون، تن�صيقيات، االأ�صعار،  دورات 

االحتجاج باملدن ال�صغرى: �صفرو، �صيدي اإفني....(، ومن حالة التظاهر 

الق�صية  مع  اأو  قومية  ق�صايا  مع  ال�صعبي  التعاطف  على  بناء  العمومي 

الوطنية، اإىل حالة احتجاج بهوية �صيا�صية معلنة.

من جهة اأخرى فان هذه الدينامية االحتجاجية/ال�صبيبية قد تعترب 

كذلك امتدادا طبيعيًا لتعبريات ثقافية وفنية ومو�صيقية، ظلت حا�رضة 

وهي  احل�رضية،  �صبيبتنا  داخل  االأقل  على  �صنوات  ع�رض  من  اأكرث  منذ 

الفني والثقايف، مل تكن تخفي هواج�صها  ال�صلوك  تعبريات واأمناط من 

ح�رضية  وجيلية  اجتماعية  لهوية  جت�صيدها  االأقل  على  اأو  ال�صيا�صية، 

ا�صتطاعت التماهي مع �صبكة من الرموز واملرجعيات، التي وفرت لها مكانًا 

مميزاً داخل الف�صاء العمومي.
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اإن هذه الدينامية كانت تعني كذلك اإعادة انت�صار الفعل ال�صيا�صي 

من داخل املوؤ�ص�صات نحو ال�صارع، ومن داخل الف�صاء االإعالمي العمومي 

نحو الف�صاء االفرتا�صي، وهنا فان دينامية فرباير 2011 هي كذلك هذا 

دون  لكن  االجتماعي،  التوا�صل  �صبكات  الإمكانيات  الهائل  اال�صتثمار 

»اأ�صطورة  وراء  خمتبئة  واملقاربة  التحليل  عنا�رض  كل  من  جنعل  اأن 

امل�صمون، لكن  التوا�صل جزء من  الو�صيلة يف عامل  اإن  االأنرتنيت«، نعم 

حتويلها اإىل عامل حمدد لكل الظاهرة ال�صيا�صية/االجتماعية قد يبدو 

جمانبا للتحليل الر�صني.

�صيا�صيا، بدت هذه الدينامية كلحظة حاملة ملعادلة جديدة لالإ�صالح 

ال�صيا�صي والد�صتوري، معادلة تتجاوز املحاورة الثنائية التي ظلت تطبع 

والدميقراطية وبني  الوطنية  االأحزاب  املوؤ�ص�صاتية، بني  االإ�صالحات  ملف 

بفاعل  يتعلق  االأمر  - اأن  -بت�رضع  يعترب  البع�س  ما جعل  الدولة. وهو 

املغربي، يف  ال�صيا�صي  امل�صهد  وبنية  من م�صتقبل  �صي�صكل جزءاً  جديد 

اأن َمكمن اجلدة يتعلق باإ�صرتاتيجيات تعبوية  اأعترب البع�س االأخر  حني 

جديدة وباأ�صاليب خمتلفة، حتى ولو تعلق االأمر بنف�س املطالب القدمية 

واملدين« منذ عقود،  الدميقراطي  »العمل  ذاكرة  التي ظلت حا�رضة يف 

ببحث  تتعلق  امل�صتوى،  هذا  على  طاملا طرحت  التي  فاالإ�صكالية  لذلك 

مدى اإمكانية قراءة هذه الدينامية كطلب هائل على ال�صيا�صة؟

نعم لقد �صكلت جتربة احلراك املغربي، بع�س اللحظات النادرة يف 

حياتنا ال�صيا�صية، وحالة مدر�صية لتلك »العودة املفاجئة« لل�صيا�صة، لكن 

ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه بقوة هو بال�صبط �صوؤال االحتفاظ بهذا النف�س 

وهذه الروح داخل املوؤ�ص�صات وداخل الثقافة ال�صيا�صية للنخب وللفاعلني، 

وهو رهان مرتبط بدرجة االإن�صات والفهم املتبادل ؛بني من جهة مكونات 

املجتمع ال�صيا�صي واملدين يف عالقة با�صتيعابها لتحديات اإدماج ال�صباب 

يف ترافعاتها وبراجمها و منط اأدائها، ومن جهة اأخرى الفعاليات ال�صبابية 



35

الديناميات املدنية وال�صيا�صية  يف عالقة بدرجة قابليتها لتعزيز خمتلف 

على خمتلف الواجهات واالأ�صعدة.

من هنا فان احلاجة ما�صة اإىل حوار وا�صع بني ال�صباب الذي اأ�صهم يف 

هذه التجربة، وبني القيادات احلزبية وال�صيا�صية، ومُمثلو ال�صبيبات احلزبية 

وجمعيات ال�صباب.

لقد ُقراأت هذه الدينامية يف حلظتها املبا�رضة  كموؤ�رض على حتوالت 

القادر  املواطنني،  مبيالد جمتمع  توحي  االجتماعي  الن�صيج  يف  عميقة 

على التعبري الذاتي عن مطالبه دون احلاجة اإىل املرور احلتمي عن طريق 

الو�صاطات »التقليدية« خا�صة مع توفره على اإمكانيات ولوج �صهل اإىل 

»ال�صاحة العامة«، لكن تتايل الوقائع واالأحداث اأكد اأن هذه االأُطر والبنيات 

املدنية واحلزبية وال�صبيبية-بعيداً عن منطق القطيعة- هي وحدها املوؤهلة 

بني  ايجابي  تراكم  على خلق  والقادرة  ال�صبابية،  الهبة  تلك  روح  لتمثل 

الأفق  دعمًا  التعبريات،  اجلهود وخمتلف  كل  وتر�صيد  االأجيال،  جميع 

الدميقراطية ودولة حقوق االإن�صان. 
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تكنولوجيا �الأنرتنيت و�لدميقر�طية

طارق ن�سنا�س

خبري يف التكنولوجيات احلديثة للتوا�سل

اأود يف البداية اأن اأوؤكد بدوري اأن االأنرتنيت حامل تقني فقط لكنه 

يكت�صي اأهمية كربى يف وقتنا ت�صاهي اأهمية، من الناحية التاريخية، االآلة 

الطابعة وما نتج عن ذلك، اأو حدث االتفاق على لغة يف تاريخ االإن�صانية 

وما كان لذلك من تاأثري على تطورات ما بعده.

مليون   15 زهاء  اأن  املغرب  الت�صاالت  الوطنية  االإح�صائيات  تفيد 

املغاربة يلجون موقع  مغربي يلجون االأنرتنيت، واأكرث من 6 ماليني من 

الفاي�صبوك. كما اأن عدد م�صتعملي الهواتف النقالة اأكرب من عدد ال�صاكنة 

حيث بلغت هذه الن�صبة 125 %.

فكيف ميكن ا�ستعمال خمتلف هذه الو�سائل يف بناء الدميقراطية 

باملغرب؟

اأن  اأف�صل حكم عرفته الب�رضية اإىل حد االآن، غري  الدميقراطية هي 

الدميقراطية التمثيلية تعي�س اأزمة على ال�صعيد الدويل. الدليل على ذلك 

وعدم  االأحزاب،  يف  املنخرطني  وحمدودية  املتدين،  امل�صاركة  م�صتوى 

وا�صحة  حزبية  برامج  غياب  اإىل  اإ�صافة  ال�صيا�صية،  اخلريطة  و�صوح 

و�صعف الثقة يف االأحزاب. كما اأن اأكرث من 88 بلدا عرفت �صنة 2011 حراكا 

�صعبيا، اإذ اأن ذلك مل يقت�رض على م�رض اأو تون�س اأو ليبيا اأو اليمن اأو 
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املغرب، الخ. فعلى �صبيل املثال خرج ال�صباب با�صبانيا يف حراك  �صعارهم 

»الدميقراطية احلقيقية االآن«، وبالواليات املتحدة الذي كان �صعار احلراك 

يف مدن »نحو 99 % من ال�صعب«  ويف املغرب رفع �صعار »ا�صمع �صوت 

ال�صعب«، الخ. 

يف  تتمثل  جديدة  مفاهيم  على  الديناميات  هذه  اأكدت  وهكذا، 

اإىل  الولوج  يف  و»احلق  اجليدة«  و«احلكامة  الت�صاركية«  »الدميقراطية 

املعلومة« و»ال�صلطة اخلام�صة« )اأي املواطن واملجتمع املدين(.

اأتاحت  قد  باعتبارها  للم�صاركة  قوية  و�صيلة  اأ�صبحت  االنرتنت 

يف  مراحل  يف خمتلف  عليه  كان  مما  ترابطا  اأكرث  يكون  اأن  لالإن�صان 

تاريخه، كما اأنها ت�صمن االآنية يف املرا�صالت و�صفافيتها، وقد كان لهذه  

الو�صيلة التوا�صلية على احلراكات ال�صعبية عامليا �صواء يف الواليات املتحدة 

اأو كينيا اأو تون�س.

ففي الواليات املتحدة ميكن االإ�صارة اإىل جتربة »نحن ال�صعب« حيث 

اأن هذا املوقع التابع للبيت االأبي�س ي�صمح للمواطنني تقدمي ملتم�س يف 

ق�صية ما حيث يكون البيت االأبي�س م�صطرا لالإجابة عن هذا امللتم�س اإذا 

ما متكن من جمع 100 األف توقيع.

كما عرفت كينيا جتربة »الربملان املفتوح«، حيث ين�رض موقع اإلكرتوين 

جميع املعلومات املتعلقة بالربملانيني )احل�صور والغياب، التمويل، ت�صويتهم 

تقدمي  للمواطنني  يخول  بتون�س   41 املر�صوم  اأن  كما  الربملان(.  داخل 

 طلب الولوج اإىل املعلومة عن طريق االإنرتنيت، حيث يتم ن�رض الطلب 

واجلواب عليه.

للمغرب جتارب هامة اأي�صا يف هذا املجال. حيث ت�صكل االنرتنت 

اأر�صية هامة لالحتجاج والرتافع، وال اأدل على ذلك من الدور الذي لعبته 

اأثناء حركة 20 فرباير التي ابتداأت على املواقع قبل اأن تخرج اإىل ال�صوارع، 
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وق�صية البدوفيل كالفاين وق�صية اأمينة الفياليل، اإ�صافة اإىل املدونة الرقمية 

التي ثم �صحب م�رضوع القانون اخلا�س بها بعد حركة االحتجاج على 

م�صامينها التي متت بدورها عن طريق االأنرتنيت.

كما �صكلت االأنرتنت و�صيلة للتحاور �صواء بني الربملانيني واملواطنني 

 )2011( لالنتخابات  ال�صعبية  املالحظة  اأو  امليزانية،  قانون  بخ�صو�س  اأو 

م�صاريع  حول  النقا�س  وفتح  الد�صتور،  وتعديل  الر�صوة،  عن  التبليغ  اأو 

القوانني، اإذ اأن هناك العديد املواقع االإلكرتونية التي اأتاحت وتتيح هذا 

احلوار والتوا�صل.

اإ�صافة اإىل اأن الد�صتور املغربي اجلديد يتيح مثل هذه الفر�س من 

خالل اإقراره باحلق يف تقدمي امللتم�صات والعرائ�س واحلق يف الولوج اإىل 

املعلومة، وهي فر�صة ذات اأهمية كربى موؤ�ص�صية وقانونية للدفع مب�صاركة 

املواطنني اإىل االأمام.

كما قامت احلكومة واالإدارة ببع�س املبادرات غري اأن جناحها ظل 

ن�صبيا كما كان التوا�صل بخ�صو�صها مق�رضا، مثل املواقع املتعلقة بتح�صني 

وحت�صني  القوانني،  م�صاريع  حول  واال�صت�صارات  االإلكرتونية،  اخلدمات 

الق�صاء، واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي، الخ. 

غري اأن االأهم اليوم هو �رضورة ماأ�ص�صة امل�صاركة االإلكرتونية بناء على 

الن�س الد�صتوري، من قبيل الت�صويت االإلكرتوين، وامل�صاورات االإلكرتونية، 

والعرائ�س وامللتم�صات االإلكرتونية.

واإىل جانب هذه اجلوانب االإيجابية لالنرتنت، هناك بع�س ال�صلبيات 

الل�صيقة بهذه الو�صيلة منها على ال�صعيد الوطني ا�صتعمال برنامج معني 

اخلا�س  القانون  وم�رضوع  باملغرب،  املواطنني  مرا�صالت  على  للتج�ص�س 

باملدونة الرقمية الذي ي�صيق على ا�صتعمال االنرتنت وم�رضوع قانون الولوج 

اإىل املعلومة والذي يعمل يف الواقع على اإلغاء احلق يف الولوج اإىل املعلومة.
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وجتدر االإ�صارة اإىل اأن املغرب يحتل املرتبة 80 يف جمال ال�صفافية، 

حرية  جمال  يف  و136  اأنرتنا�صيونال،  لرتان�صباران�صي  تقرير  اآخر  ح�صب 

التعبري، واملرتبة 87 يف ممار�صة االأعمال؛ اإ�صافة اإىل املوؤ�رض املتعلق بالتعليم 

حيث يحتل املغرب املرتبة 130. 

امل�صاركة  يف  التكنولوجيا  ا�صتعمال  اأمام  تقف  التي  التحديات  اأما 

الرقمية، واالإطار القانوين واملوؤ�ص�صاتي، ودور القطاع  فتتمثل يف االأمية 

اخلا�س )غوغل مثال(،  و�صعف مقدرات املجتمع املدين، وحماية املعطيات 

اخلا�صة وتفعيل الد�صتور وحرية التعبري.

االأنرتنيت  لعبته  الذي  االإيجابية  االأدوار  من  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 

تكمن عمليات متعددة لالإنقاذ من الكوارث الطبيعية. كما  اأن من �صمن 

ال�صلبيات ميكن االإ�صارة اإىل عالقة تكنولوجيا االأنرتنيت باالإرهاب �صواء 

»القنابل  �صنع  من  ومتكينهم  وتكوينهم  ال�صباب،  ا�صتقطاب  خالل  من 

االرجتالية«.

اأنه ال يجب ترك الفراغ يف الف�صاء  التاأكيد على  اأريد  ويف االأخري 

الرقمي، الأن هذا الفراغ يتيح الفر�صة اإىل اأطراف اأخرى لتمالأه. 
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من �أجل نظام قو�مه �حلرية و�لدميقر�طية

و�لعد�لة �الجتماعية

زياد العليمي

حمام، عن اإئتالف �سباب الثورة مب�رص يناير )2011(

اأنه  اإذ  اأمر طبيعي،  اإن ما يحدث يف الوطن العربي منذ 4 �صنوات 

يدخل �صمن ال�رضاع بني اأنظمة الدينا�صورات من جهة وقوى احلداثة يف 

هذه املنطقة من جهة ثانية، م�صريا اإىل اأن �صقوط اأنظمة الدينا�صورات اآت 

ال ريب فيه واأن قوى احلداثة والدولة الع�رضية  ال تقت�رض على ال�صباب 

وحده بل ت�صمل خمتلف االأعمار والفئات.

اإن الثورة امل�رضية لي�صت وليدة �صنة 2011، بل عرفت م�رض موؤ�رضات 

لهذه الثورة منذ 2000، جتلت يف ديناميات اأطلقها العديد من الكتاب 

وت�صكيليني يف خمتلف  ومو�صيقيني  �صينمائيني  من  والفنانني  واالأدباء 

ال�صيا�صي  التعبري   2011 ثورة  كانت  حيث  منها،  النائية  حتى  املحافظات 

الذي اآلت اإليه هذه الديناميات. واإذا ما مت الرجوع اإىل قوائم �صهداء الثورة 

ومهتمون  و�صينمائيون  ت�صكيليون  فنانون  منهم  كبريا  جزءا  اأن  �صيجد 

باالأدب والفن ب�صكل عام. ولي�س غريبا اأن يكون اأول املعار�صني جلماعة 

االإخوان امل�صلمني من هذه الفئة، حيث عار�صوا تعيني وزير الثقافة الذي 

يعترب اأن ال عالقة له بتاتا بالثقافة. ال زالت الثورة امل�رضية تعرف حركات 

اأن الذي يبقى من كل ذلك هي االأمور التي تخاطب  مد وجزر، حيث 

ت�صيق  قائمة  مازالت  الدينا�صورات  اأن  غري  لالإن�صان.  العميق  الوجدان 
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اخلناق على احلريات العامة يف خمتلف املجاالت، حيث اأن املنطقة حتمها 

املواطنني  اأن كبح  املا�صي. حيث  القرن  اإىل االأربعينيات من  فئات تعود 

الت�رضيعية مثال،  التقليدية، كاالنتخابات  بالطرق  اآرائهم  التعبري عن  من 

من الطبيعي اأن يلجاأوا اإىل و�صائل اأخرى للتعبري عن هذا الراأي وا�صتعادة 

القدرة على التاأثري يف القرارات العامة. وقد مكنت التكنولوجيا احلديثة 

املواجهة �صدا  التكوين والتن�صيق ملوا�صلة  التغيري من  اإىل  التواقة  القوى 

على كل القوى املعاك�صة للتغيري.

لقد تبني، بعد اأربع �صنوات عن جمريات الثورة، اأن املعركة اأكرب من 

الدميقراطية احلق  اأجل  اأن تكون لوطن واحد بل تهم حركة عاملية من 

واحلرية، اإذ اأن هناك نظاما واآليات دولية لي�س من م�صلحتها اأن تعرف 

لي�س من  التخلف كما  العربية تنمية حقيقية وخروجا فعليا من  املنطقة 

م�صلحتها انهيار هذه البلدان باعتبارها ت�صكل �صوقا �صا�صعا لها. ومن 

م�صلحة هذا النظام الدويل اأن تبقى على راأ�س هذه البلدان اأنظمة وغن 

وبغ�س  اأن  بقوة. غري  فهي حتمي م�صاحله  بادت  لع�صور  تنتمي  كانت 

واحلرية  االجتماعية  للعدالة  فامل�صتقبل  حاليا  بلداننا  يف  يح�صل  عما 

والدميقراطية. وامل�صتقبل لل�صباب باعتباره القلب الناب�س لقوى احلداثة. 

والرهان على امل�صتقبل نابع من حتليل واقع احلال مب�رض مثال �صواء تعلق 

تاأمني  ي�صتطيع  من  هناك  اأن  يبدو  ال  اإذ  باجلي�س،  اأو  باالإخوان  االأمر 

امل�صتقبل التواق للحداثة وامل�صتفيد من جتارب احلداثة والدميقراطية يف 

العامل، خا�صة مع ما عاناه هوؤالء ال�صباب من قمع و�صجون وما قدموه من 

ت�صحيات ج�صام �صواء يف عهد النظام القدمي اأو عهد االإخوان امل�صلمني. 

اأما االأنظمة احلالية فماآلها الزوال رغم كل هذا القمع اإذ اأنه ال مير �صهر 

بدون �صقوط �صهداء وم�صابني واعتقاالت متعددة يف �صفوف ال�صباب. 
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دون  للجميع،  تت�صع  دولة  تاأ�صي�س  اإىل  �صعى  ال�صبابي  احلراك  اإن 

ا�صتبعاد اأي اأحد با�صتثناء الوالغني يف ارتكاب جرائم يف حق املواطنني، 

�صواء من نظام مبارك اأو االإخوان امل�صلمني اأو القيادات الع�صكرية، واإن كان 

هذا خطاب من ال�صعب تقبله من طرف ال�صعوب الأنها غالبا ما ت�صعى 

اإىل التغيري اجلذري ال�رضيع. واأظن اأن تعلم ال�صعوب ياأتي من التجربة على 

طريق بناء التحالفات ال�رضورية من اأجل بناء املجتمع البديل. خا�صة واأن 

ال اأحد باإمكانه اأن يحكم م�رض وحده. اإذ ال بد من م�صوؤولية جماعية 

وفرتة انتقالية طويلة.

التكنولوجيا  ا�صتعمال  كيفية  يف  التفكري  ال�رضوري  فمن  وهكذا، 

التكنولوجيا يف  هذه  وا�صتعمال  حديث،  بديل  نظام  فر�س  يف  والعلم 

االإلكرتوين مثال( وتنظيم خمتلف مناحي  )الت�صويت  ال�صيا�صي  التدبري 

احلياة االأخرى، والنظر يف اإن كانت هذه الو�صيلة كفيلة بت�صجيع االنخراط 

ال�صيا�صي يف جتربة قوامها احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
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�جلل�شة �لثانية

�ل�شباب و�لعمل �ل�شيا�شي و�حلزبي

)قر�ءة يف �ملعطى(

تي�شري �أ�شغال �جلل�شة: 

• ال�سحافية والكاتبة �سناء العاجي	

�ملتدخلون: 

• وحقوق 	 للتنـــمية  ن�ســــطاء  منظمة  ال�سـامعي،  غازي 

الإن�سان - اليمن  

• لل�سبيبة 	 �سابق  عام  وكاتب  اأ�ستاذ جامعي  حممد حفيظ، 

الحتادية 

• الدولية 	 بالعالقات  واملكلف  العام  الأمني  ح�سني،  ح�سني 

العامل  يف  الدميقراطية  ال�سرتاكية  ال�سبيبة  لحتاد 

العربي

• ه�سام ال�سولدي، فاعل يف حراك 20 فرباير 	





47

�ل�شباب و�لعمل �ل�شيا�شي و�حلزبي

يف �ليمن

غازي ال�سامعي

منظمة ن�سطاء للتنمية وحقوق الإن�سان - اليمن

ومنه  العربي،  املجتمع  و�صف  على  االجتماعية  الدرا�صات  درجت 

املجتمع اليمني باأنه جمتمع �صاب؛ لكون فئة ال�صباب متثل الن�صبة االأكرب 

يف خارطة التوزيع الدميغرايف.

اإن االأهمية التي حتتلها فئة ال�صباب ال تنبع من هذا ال�صبب فح�صب؛ 

يف  وتاأثرياً  ح�صوراً  االأكرث  الفئة  خ�صائ�س جتعلها  من  به  تتميز  ملا  بل 

املجتمع، حيث ُيلقى على عاتقها القيام بالدور املحوري يف اإحداث التغيري 

االجتماعي املن�صود. 

ال�صباب فئة اجتماعية تكتنز يف داخلها طاقة اإن�صانية خالقة، وغالبًا 

تنزع اإىل حب املغامرة، والتطلع اإىل كل ما هو جديد. وهي فئة عمرية 

حتتل منطقة زمنية تتو�صط مرحلتي الطفولة والكهولة، تقدرها االأدبيات 

االجتماعية والتنموية ما بني )18-40( عامًا من حياة االإن�صان.

وتعد فئة ال�صباب اإحدى اأهم روافد الطبقة الو�صطى اليمنية، ومرجع 

بركب  وااللتحاق  احلداثة  الق�صرية يف جمال  اليمن  لتجربة  عائد  ذلك 

الع�رض، فاليمن مل ت�صهد نظامًا تعليميًا حديثًا وال جهازاً اإداريًا ع�رضيًا 

ومل تن�صاأ فيها بنية حتتية �صوى يف الن�صف الثاين من �صبعينيات القرن 

الفائت نتيجة لتجربة تنموية خا�صتها، وُعرفت حينها بالتعاونيات. 
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واملعلمني  املهنيني  من  اليمن  يف  الو�صطى  الطبقة  اأفراد  غالبية  اإن 

واالإعالميني  واملحامني  واملهند�صني  واالأطباء  واالأكادمييني  واملثقفني 

يعدون من فئة ال�صباب، االأمر الذي اأتاح الأبناء هذه الفئة اأن يلعبوا دوراً 

اجتماعيًا مركزيًا، جتلى من خالل االنتفا�صة ال�صعبية التي انطلقت يف 

7 يوليو 2007 جنوبي البالد، وو�صلت ذروتها مع اندالع ثورة 11 فرباير 

2011م، حيث مّثل ال�صباب اليمني طليعة الثورة، فهم من اأطلقوا �رضارتها 

فقط؛  امل�صتوى  هذا  عند  دورهم  يقت�رض  ومل  احلارق،  وقودها  وكانوا 

بل حتملوا عبء القيادة والتنظيم، وا�صتقطاب طبقات ال�صعب االأخرى 

وتعبئتهم خلف الدعوة اإىل اإ�صقاط نظام اال�صتبداد والف�صاد، وبناء الدولة 

دا احلاجة االجتماعية  املدنية الدميقراطية احلديثة كمطلبني رئي�صيني ج�صَّ

وال�صيا�صية وال�صعبية اليمنية.

لقد �صلَّ ال�صباب اليمني حمور االحتجاج ال�صعبي، واأدت التحوالت 

الالحقة لثورة فرباير اإىل والدة كيانات �صبابية وبروز اأحزاب �صيا�صية جديدة 

و�صابة، وبفعل ذلك ات�صع نطاق العمل ال�صيا�صي وارتفع من�صوب الوعي 

َ طوق االحتكار الذي الزم امل�صهد  االجتماعي جتاه الق�صايا العامة، وُك�رضرِ

ال�صلطة  بيد  رهنًا  ظلَّ  حيث  عديدة،  �صنوات  طوال  اليمني  ال�صيا�صي 

واالأحداث عن  الوقائع  تقليدية ك�صفت  واأحزاب  �صائخة  �صيا�صية  ونخب 

عجزها وف�صحت عمق اأزمتها.

ال�سباب واحلركات الجتماعية

ياأتي احلديث عن احلركة ال�صبابية بو�صفها اإحدى التعبريات الرئي�صة 

ملا يعرف بـ»احلركات االجتماعية«. وقد راج هذا املفهوم يف العامل العربي 

وعلى نطاق وا�صع خالل ال�صنوات الثالث املا�صية، بالرتافق مع ت�صاعد 

ال�صخط العام من االأنظمة ال�صيا�صية واندالع انتفا�صات »الربيع العربي«. 

يقوم مفهوم »احلركات االجتماعية« ـ وفقًا لعامل االجتماع االأمريكي 

ت�صارلز تيلليـ  على �صل�صلة من التفاعالت بني اأ�صحاب ال�صلطة واأ�صخا�س 
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بون اأنف�صهم وباقتدار كمتحدثني عن قاعدة �صعبية تفتقد للتمثيل  ين�صّ

النيابي الر�صمي، ويف هذا االإطار يقوم هوؤالء االأ�صخا�س بتقدمي مطالب 

التوزيع  اأ�صا�صيني:  هدفني  على  يرتكز  الذي  التغيري  اأجل  من  املالأ  على 

العادل للرثوة وال�رضاكة الفعلية يف ال�صلطة. 

ت�صمح  فعالة  و�صيلة  كونها  من  االجتماعية  احلركة  اأهمية  تاأتي 

لالأ�صخا�س العاديني من امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية؛ فهي واحدة من 

اأهم اأنواع ال�صلوك اجلماعي، وت�صري اإىل ن�صاط ينطوي على عدد كبري 

 
من النا�س، ويف كثري من االأحيان يت�صم هذا الن�صاط بالعفوية وال�صعبوية.

ويحدد العديد من الباحثني �صمات وخ�صائ�س للحركة االجتماعية، 

وهي: 

االفتقار اإىل ال�صكل التنظيمي املحدد والوا�صح . 1

احلركة االجتماعية هي اأ�صبه ما تكون مبظلة وا�صعة ين�صوي حتتها 

العديد من االأفراد والفئات االجتماعية والتيارات ال�صيا�صية. وهي حتالف 

املوحدة  القيادة  حيث  من  التنظيم  �رضوط  ميتلك  ال  مفتوح  �صيا�صي 

والهيكل التنظيمي؛ بل حتتفظ كل قوة اأو تيار من التيارات التي يت�صكل 

منها با�صتقاللية تنظيمية و�صيا�صية.

تعددية يف الروؤى والروافد . 2

تت�صكل احلركة االجتماعية من طيف وا�صع من القوى ال�صعبية التي 

تاأتي من تعبريات �صيا�صية واجتماعية تتباين يف الروؤى وتختلف يف اجلذور 

الفكرية واالأيديولوجية، فمن املمكن اأن تاأتلف من قوى ليربالية وي�صارية 

واإ�صالمية، كما ميكن لها اأن ت�صم يف ذات الوقت فئات و�رضائح اجتماعية: 

ال�صباب والن�صاء والعمال والفالحني والطالب واملهنيني واالأكادمييني وغري 

ذلك، بيد اأنه ورغم تعدديتها وتنوعها هذا، فاإنها ترمي اإىل حتقيق اأهداف 

م�صرتكة وفق برنامج عمل مرحلي يتم التوافق عليه.
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انتهاج طرق وو�صائل حديثة يف العمل . 3

تتميز احلركة االجتماعية باأنها �صكل تن�صيقي غري منطي، فهي تعتمد 

تفاعاًل  وتتفاعل  وال�صيا�صي،  ال�صعبي  العمل  يف  مبتكرة  اأ�صاليب  على 

خالقًا مع اأدوات االت�صال احلديثة، االنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي 

العام  اجلمهور  اإىل  الو�صول  لها  ي�صهل  مما  االإعالم،  و�صائل  وخمتلف 

وحتري�صه وح�صده خلف االأهداف واملطالب التي تنادي بها.

العفوية وعدم االن�صباط . 4

احلركة االجتماعية حركة احتجاجية مطلبية بدرجة اأ�صا�صية، وبالتايل 

فاإنها لي�صت حزبًا �صيا�صيًا اأو نقابة مهنية اأو حركة ثورية منظمة، بل اإطار 

غالبًا  ويكون  ال�رضيعة،  الفعل  وردات  بالعفوية  يت�صم  ف�صفا�س،  �صعبي 

ُعر�صة لالخرتاق من اأجهزة االأمن وال�صلطة اال�صتبدادية التي تعمل على 

متزيقه من الداخل.

يلعب ال�صباب داخل بنية احلركة االجتماعية دوراً حموريًا من حيث 

القيادة، والتنظيم، وحت�صيد الراأي العام، و�صياغة الروؤى واالأهداف وبلورة 

اخلطوات االإجرائية، وقد �صاهدنا ذلك ب�صكل وا�صح ال لب�س فيه خالل 

تون�س  العربية، يف  البلدان  من  التي اجتاحت عدداً  العربي  الربيع  موجة 

وم�رض واليمن و�صوريا وليبيا والبحرين.

لقد �صجل ال�صباب العربي رقمًا قيا�صيًا يف احلراك ال�صعبي، وقدموا 

املواطنة  قيم  وتعزيز  املهدورة  احلقوق  نيل  �صبيل  ت�صحيات عظيمة يف 

وبناء الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة. 

لقد كان ال�رضاع الذي قاده ال�صباب خالل الربيع العربي قائمًا على 

ل »املجال العام« حقاًل تناف�صيًا حممومًا  اأر�صية اجتماعية وحقوقية، �صكَّ

بني ال�صعوب التي خرجت للتعبري عن مطالبها العادلة وبني االأنظمة التي 

حاولت عبثًا اأن حتتفظ ب�صلطتها القمعية. 
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املجال العام بو�سفه حقل التناف�س ال�سيا�سي 

املطالب  فيه  تت�صكل  الذي  الف�صاء  اإىل  العام  املجال  مفهوم  ي�صري 

منها  القلب  ويف  االجتماعية  للحركة  �صيا�صي  عمل  وم�صاحة  احلقوقية 

احلركة ال�صبايبة.

فيما  تتفاعل  وجمموعات  اأفراد  من  يتكون  اجتماعية  ظاهرة  وهو 

بينها، وتتبادل املعلومات واملعارف ووجهات النظر عرب و�صائل توا�صل، 

وعلى قدم امل�صاواة. 

لقد رفعت االنتفا�صات العربية مطالب حقوقية واأهداف عامة، االأمر 

الذي اقت�صى منها البحث عن و�صيلة ناجعة ت�صمن حتقيق تلك املطالب 

واالأهداف وت�صفي عليها الطابع ال�صعبي. وقد مثَّل املجال العام امليدان 

فيه  والتجمع  اإليه  الدخول  ال�صعب  عامة  فيه  ا�صتطاعت  الذي  املنا�صب 

بكل حرية وبدون قيود �صواًء اأكانت قيوداً قانونية، اأم اجتماعية اأم �صيا�صية 

مواطنني  بو�صفهم  اجلمعية،  ذواتهم  النا�س  وجد  حيث  اقت�صادية.  اأم 

ميتلكون نف�س احلقوق وتقع عليهم نف�س الواجبات.

ن املجال العام املواطنني يف بلدان الربيع العربي من امل�صاركة  لقد مكَّ

ق�صاياهم  عن  والتعبري  م�صريهم،  وتقرير  اأهدافهم،  �صياغة  يف  الفّعالة 

من  التخل�س  املحتجون  املواطنون  ا�صتطاع  وفّعال، حيث  نوعي  ب�صكل 

اآليات ال�صيطرة والهيمنة واالإجبار التي كانت متار�صها ال�صلطة، وح�رضوا 

اإىل ال�صاحات وامليادين العامة بدرجة من احلكم الذاتي، و�صاركوا بفهم 

واإدراك حلقوقهم وق�صاياهم، وا�صتطاعوا باقتدار اأن ي�صتقطبوا كثرياً من 

اأفراد املجتمع، واأن يو�صلوا اأ�صواتهم اإىل الراأي العام العاملي م�صتخدمني 

يف ذلك خمتلف الو�صائط التوا�صلية واالإعالمية.

مل تكن ال�صلطة واأجهزتها القمعية بعيدة عن كل ذلك، فقد جلاأت 

اإىل ا�صتخدام خمتلف الو�صائل لت�صييق اخلناق على املحتجني، كاحلجب 
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واملالحقات،  والقمع،  والتخوين،  والتحري�س،  ال�صائعات،  االإعالمي، ون�رض 

واالعتقاالت، و�صواًل اإىل ا�صتخدام الر�صا�س احلي.

بيدَّ اأنه واأمام العزم الذي اأبداه املحتجون واإ�رضار ال�صباب على نيل 

احلقوق وحتقيق االأهداف املن�صودة، انك�رضت كل تلك االأ�صاليب ووهنت 

عزائم املت�صلطني وتال�صت �صورهم الديكورية وانهارت معها اآمالهم العبثية 

يف احتواء االحتجاجات ال�صعبية، فقرر البع�س اأن ُيحني راأ�صه للعا�صفة 

العاتية التي جاءت  بنهايته املحتومة كما حدث يف )تون�س وم�رض(، فيما 

قام اآخرون حّكام )اليمن و�صوريا وليبيا( بجر بلدانهم اإىل اأتون حرب دامية، 

ال تزال تطحن �صعوبها حتى اليوم، وال ُيعلم نقطة نهايتها. 

املجال العام وامل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب

ال م�صاركة �صيا�صية بدون املجال العام؛ تلك اإحدى امل�صلمات الثابتة 

يف علم ال�صيا�صة. فاملجال العام ميثل البيئة احلا�صنة للم�صاركة ال�صيا�صية، 

ويعرّب عن  براأيه حول حدث معني  ي�صارك  اأن  الفرد  املواطن  اإذ مبقدور 

املجموعات  على  ذاته  احلال  ينطبق  كما  ق�صية حمددة،  اإزاء  تطلعاته 

ال�صيا�صية واالجتماعية، اإذ مبقدورها اأن متار�س اأن�صطتها وتن�رض اأفكارها 

وتنفذ براجمها بحرية وبدون قيود. 

املواطنة والدميقراطية والعدالة  اإىل معاين  ال�صيا�صية  امل�صاركة  ت�صري 

االجتماعية، فهي من جهة جتعل من كل مواطن م�صاركًا فاعاًل، ميتلك 

ورغبات  تطلعات  يحمل يف طياته  كيان خا�س  وله  فردية،  خ�صو�صية 

اإن�صانية، ومن جهة ثانية حتقق مبداأ امل�صاواة، حيث اجلميع يح�صل على 

ثالثة  جهة  من  وهي  والقوانني،  القواعد  لنف�س  ويخ�صع  احلقوق  نف�س 

ل امل�صئولية جتاه م�صريهم اجلمعي واالإ�صهام  متّكن اأفراد املجتمع من حتمُّ

يف بناء اأوطانهم وفقًا لقدراتهم وكفاءتهم الفردية.
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يفرز  بال�رضورة،  مدين  هو جمتمع  ال�صيا�صية  امل�صاركة  اإن جمتمع 

تعود  اأف�صليات  اأو  امتيازات  وفق  ال  واإجنازهم  عطائهم  ح�صب  النا�س 

لتفوق وهمي يف اجلن�س اأو النوع اأو اللون اأو الدين اأو املذهب اأو املكانة 

االجتماعية اأو املرتبة االقت�صادية اأو الفئة العمرية. 

اإنه جمتمع الدميقراطية الت�صاركية، حيث ال ُيق�صى فيه طرف �صيا�صي 

اأو طبقة اأو فئة اجتماعية، بل اجلميع ي�صارك بفعالية وبح�صب القدرات 

واملوؤهالت، وهو اإىل ذلك جمتمع يفتح النظام ال�صيا�صي فيه االأبواب اأمام 

اإبداعاتهم يف  للم�صاركة والعطاء، ويوظف طاقاتهم وي�صتوعب  ال�صباب 

�صالح ال�صعب.

اإن اأنظمة اال�صتبداد والت�صلط يف بلداننا العربية، ويف �صبيل احلفاظ 

على بقائها، مل تدخر جهداً يف م�صادرة احلياة ال�صيا�صية واالجتماعية، 

وفئات  لقوى  االجتماعي  واال�صتبعاد  ال�صيا�صي  االإق�صاء  مار�صت  حيث 

بوا�صطة  املجتمع  اإخ�صاع  اإىل  وَعَمَدْت  عديدة،  واجتماعية  �صيا�صية 

اجلهاز  عرب  املختارة«  »العبودية  ثقافة  ون�رض  واملخابرات،  االأمن  اأجهزة 

 االأيديولوجي املتمثل يف التعليم واالإعالم والتن�صئة االجتماعية واملوؤ�ص�صة 

الدينية الر�صمية.

كان من نتائج تلك املمار�صات اأْن خلقت هوة �صحيقة بني النا�س وال�صاأن 

العام، حيث ابتعد النا�س عن ال�صيا�صة واالهتمام بالق�صايا العامة، وفقدوا 

الثقة باالأحزاب ال�صيا�صية التي حر�صت على انتهاج اأ�صلوب املقاي�صة مع 

النظام احلاكم لتحقيق ماآرب �صيا�صية نخبوية �صيقة على ح�صاب معاناة 

ال�صعب وق�صاياه العادلة.

ال�صباب  يقع  اأن  املتوقع  من  كان  كهذه،  خمتلة  معادلة  ظل  ويف 

وللعمل  للحياة  الت�صاوؤمية  والنظرة  املعنى  وغياب  االإحباط  م�صيدة  يف 

ال�صيا�صي، وبخا�صة مع ا�صتداد �صغط الظروف املعي�صية القا�صية وتزايد 
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رقعة الفقر والبطالة وغالء االأ�صعار وانت�صار االأوبئة واالأمرا�س. وهو ما 

دفع جزءاً منهم اإىل ممار�صة اأعمال �صاقة ومهن ال ترتقي اإىل م�صتواهم 

التعليمي بو�صفهم خريجون واأ�صحاب �صهادات جامعية، كما دفع بع�صهم 

اأوطانهم ومكابدة االغرتاب وماآ�صيه، فيما وقع جزءاً  االآخر للهجرة عن 

ثالثًا فري�صًة �صهلة للتطرف والتنظيمات االأ�صولية.

ال�سباب والأحزاب ال�سيا�سية

يف جمرى احلديث عن عالقة ال�صباب باالأحزاب ال�صيا�صية، ميكن اأن 

منّيز بني �صنفني من ال�صباب: ال�صباب امل�صتقل، وال�صباب احلزبي. 

ال  اليمني،  ال�صباب  بني  العظمى  الن�صبة  وميثلون  امل�صتقل،  ال�صباب 

يرتبطون بانتماء �صيا�صي حمدد، ولي�صت لديهم هوية وا�صحة. 

بو�صفهم  العام،  املجال  يف  ين�صطون  بع�صهم  اأن  من  الرغم  وعلى 

منهم  كثريين  اأّن  اإال  ومهتمون،  واإعالميون  وُكتَّاب  حقوقيون  نا�صطون 

واجتماعية  �صيا�صية  الأ�صباب  العام؛  والن�صاط  ال�صيا�صة  ت�صتهويهم  ال 

واقت�صادية �صنو�صحها الحقًا.

يتميز ال�صباب امل�صتقل باأنهم متخففون من عبء االلتزام التنظيمي، 

ولديهم هام�س حركة اأو�صع من نظرائهم احلزبيني، لكنهم اأخفقوا يف اأن 

ال�صائدة ويفر�صوا  املعادالت  فاعاًل، يعملون على تغيري  ي�صبحوا متغرياً 

ووعي  �صيا�صي  فكر  اإىل  افتقارهم  يف  يكمن  وال�صبب  جديدة،  وقائع 

اجتماعي كاٍف يوؤهلهم للعب مثل هذا الدور. 

واأيديولوجيات  الأفكار  بالوالء  يدينون  الذين  وهم  احلزبي،  ال�صباب 

وينتمون تنظيميًا اإىل اأحزاب �صيا�صية خمتلفة )ي�صارية وقومية وليربالية 

واإ�صالمية(، ومع ذلك فاإن عالقتهم باأحزابهم تت�صم باال�صطراب والنزاع.
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تاريخ العالقة ومراحل تطورها 

من ال�صواهد التي يجدر ذكرها يف هذا ال�صياق، اأن معظم االأحزاب 

فـ»احلزب  ال�صباب،  كواهل  على  وتاأ�ص�صت  ن�صاأت  اليمنية  ال�صيا�صية 

اال�صرتاكي اليمني« الذي ولد يف اأكتوبر 1978م كانت معظم قيادته املنتخبة 

من املوؤمتر التاأ�صي�صي االأول من ال�صباب مبا فيها موؤ�ص�صه ال�صهيد عبد 

الفتاح اإ�صماعيل الذي مل يبلغ حينها عمر االأربعني عامًا. 

لقد اأوىل احلزب اال�صرتاكي منذ ن�صوئه اأهمية كبرية بال�صباب، فعمل 

الذي يتم من  الوعاء االأويل  اإيجاد منظمات �صبابية رديفة، مثلت  على 

خالله ا�صتقطاب ال�صباب وتثقيفهم على مبادئ الفكر اال�صرتاكي العلمي 

وير�صم  ال�صيا�صية  براجمه  احلزب  منها  ي�صتلهم  التي  املارك�صية  والنظرية 

على �صوئها مواقفه الفكرية. 

لقد كان من بني تلك املنظمات: �صبيبة )فتاح( التي حظيت برعاية 

ودعم �صلطة جمهورية اليمن الدميقراطي ال�صعبية )اليمن اجلنوبي �صابقًا(، 

لـ )احتاد ال�صبيبة الدميقراطية اليمنية(  ومنظمة )اأ�صدي( وهي اخت�صاراً 

التي ن�صطت يف ال�صطر ال�صمايل من الوطن اليمني، حيث الزمتها ظروف 

�صيا�صية خمتلفة جذريًا عن �صقيقتها )�صبيبة فتاح(، اإذ عملت يف ظروف 

بل ال�صلطات ال�صمالية،  العمل ال�رضي، حيث كانت منظمة حمظورة من قرِ

حتى قيام الوحدة اليمنية يف 22 مايو 1990م واعتماد التعددية ال�صيا�صية 

اإثرها  ال�صيا�صي كاأ�ص�س للنظام الوحدوي اجلديد، وعلى  الن�صاط  وحرية 

وهي  )اأ�صيد(  �صميت  واحدة  منظمة  اإطار  يف  املنظمتني  دمج  جرى 

)اأ�صيد( متار�س  الدميقراطية«. ظلت  اليمنية  ال�صبيبة  لـ »احتاد  اخت�صاراً 

ن�صاطها ال�صبابي وال�صيا�صي حتى ن�صوب حرب �صيف 1994م، وقيام قوات 

اليمن ال�صمايل بدخول مدينة عدن اجلنوبية يف 1994/7/7م لتعلن عن بدء 

مرحلة جديدة عنوانها اإزاحة احلزب اال�صرتاكي اليمني ال�رضيك الرئي�صي 
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املوؤمتر  مع  اجلنوب  عن  ممثاًل  بو�صفه  الوحدة  اتفاقية  على  وّقع  الذي 

ال�صعبي العام الذي مّثل ال�صطر ال�صمايل.

فعلت احلرب فعلتها، حيث �صادرت ممتلكات ومقار )اأ�صيد( واأزيحت 

اال�صرتاكي يف  احلزب  اأقّر  اأن  اإىل  واالجتماعية،  ال�صيا�صية  اخلارطة  من 

موؤمتره العام اخلام�س واملنعقد يف منت�صف 2005م، اإن�صاء منظمة �صبابية 

حملت هذه املرة ا�صم )احتاد ال�صباب اال�صرتاكي( بو�صفها املنظمة ال�صبابية 

الر�صمية ل�صباب احلزب. ومنذ ذلك التاريخ مل يَر )احتاد ال�صباب اال�صرتاكي( 

لدى  الوا�صحة  الروؤية  غياب  عن  ف�صاًل  ومالية،  تنظيمية  الأ�صباب  النور، 

احلزب حول طبيعة ن�صاط هذه املنظمة واأهدافها.

ال يختلف الو�صع كثرياً لدى »التنظيم الوحدوي النا�رضي« الذي ن�صاأ 

اأوائل �صبعينيات القرن الع�رضين. وّجه التنظيم جّل ن�صاطه يف �صفوف 

الطالب، حيث عمل على اإن�صاء مكونات طالبية اأ�صماها )الطالئع الطالبية( 

التي قامت باأدوار ال ُي�صتهان بها يف تنظيم طالب اجلامعات واملدار�س 

وتثقيفهم الثقافة القومية، لكن ما لبث اأن انح�رض ن�صاط الطالئع الطالبية 

االنقالب  ُبعيد  للتنظيم  قا�صية  �رضبة  بتوجيه  ال�صلطة  قيام  اإثر  واندثر 

الذي �صاركت فيه قيادات النا�رضيني عام 1982م يف �صمال الوطن، و�صلَّ 

التنظيم مغيبًا ل�صنوات عديدة عن امل�رضح ال�صيا�صي، حتى جاءت الوحدة 

اليمنية لتعيده اإىل ال�صاحة. وقد د�صن التنظيم مرحلة ن�صاطه اجلديدة 

على  توزعت  )�ُصعب طالبية(،  م�صمى  مكونات طالبية حتت  بت�صكيل 

عدد من املحافظات اليمنية؛ اإال اأن هذا ال�صكل مل يوؤدرِ وظيفة جوهرية، 

ومل ي�صهم يف تو�صيع قاعدة ال�صباب والطالب النا�رضيني اإال يف حدود 

�صيقة وحتت كوابح كثرية.  

الليربالية،  التوجهات  ذي  العام«  ال�صعبي  »املوؤمتر  حزب  اإىل  ناأتي 

الذي ت�صّكل من حتالف عري�س لقيادات قبلية و�صلطوية وجتارية، فرغم 

املوؤمتر  خالل  بها  الباأ�س  مقاعد  لهم  يحجزوا  اأن  ا�صتطاعوا  ال�صباب  اأن 
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التاأ�صي�صي الذي عقد يف العام 1982م، ورغم اأن املوؤمتر ال�صعبي عمل على 

توظيف كل مقدرات الدولة ل�صاحله من موقعه كحزب حاكم؛ اإال اأن ذلك 

اإ�صكاليات عك�صت نف�صها على االأداء ال�صبابي. فـ »احتاد  مل يخلو من 

�صباب اليمن« مّثل الواجهة الرئي�صة ل�صباب املوؤمتر ال�صعبي، وهو احتاد ولد 

يف رحم ال�صلطة و�صعى اإىل جتنيد �صباب اليمن يف خدمة احلزب احلاكم، 

وعلى نحو م�صوه، اأفقده اإمكانية اأن يكون تكتاًل �صبابيًا وطنيًا، و�صكاًل 

تنظيميًا ميار�س ال�صباب اليمني من خالله اأن�صطته ويعرّب عن طموحاته 

كما ُر�صم له.

لالإ�صالح«  اليمني  »التجمع  ا�صم  الذي يحمل  االإ�صالمي  اأما احلزب 

والذي اأُعلن عن قيامه ُبعيد حتقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، فقد �صّكلت 

منظمات �صبابية اإ�صالمية »االإخوان امل�صلمون وجبهة �صباأ االإ�صالمية« جزءاً 

رئي�صيًا من بنيته. هذا احلزب الذي يعد حزبًا فتيًا ن�صبيًا نظراً حلداثة 

واملراهقني،  ال�صباب  على  اال�صتقطابي  وعمله  ن�صاطه  يف  يرّكز  والدته، 

اأن  احلزب  على  ي�صتوجب  التي  اخلامة  املادة  »املراهقون«  ي�صّكل  حيث 

تفكريها، م�صتعينًا يف ذلك على  واإعادة �صياغة  ت�صكيلها  يعمل على 

الدين، مبا يخدم العقيدة الفكرية واالأهداف ال�صيا�صية للحزب !

من املالحظ اأن حزب االإ�صالح االإ�صالمي الذي تقوم حياته الداخلية 

على مبداأ )الوالء والطاعة( كما ين�س نظامه االأ�صا�صي، ال يوجد يف بنيته 

التنظيمية ن�صقًا �صبابيًا وا�صحًا، وما هو متواجد مكتب خا�س بال�صباب 

يتبع الهيئة العليا للحزب )اأعلى هيئة قيادية يف الرتكيب الهيكلي(.

ما تقدم كان ا�صتعرا�صًا تاريخيًا �رضيعًا مل�صرية ال�صباب يف االأحزاب 

ال�صيا�صية اليمنية. 

اأما واقع اليوم فيقول اإن ال�صباب يعانون من حالة تهمي�س وا�صتبعاد 

داخل اأحزابهم، وهذه م�صاألة تعود اإىل عدة عوامل، اأبرزها: 



58

اجلمود والتكل�س الذي اأ�صاب البنى احلزبية، حيث �صلت  هذه . 1

البنى طوال �صنوات وعقود على حالها، ومل يجري داخلها اأي جتديد، 

باملواقع  �صة  املوؤ�صِّ القيادات  ت�صبث  ب�صبب  ال�صيخوخة  غزتها  بل 

منها،  يناالن  والبريوقراطية  التنظيمي  اجلمود  جعل  ما  القيادية، 

وبالتايل تاآكلت كوامن فاعليتها، وانح�رض ن�صاطها، وابتعدت رويداً 

رويداً عن قواعدها وقواها االجتماعية لتتحول يف نهاية املطاف اإىل 

اأ�صكال نخبوية مفرغة املعنى وامل�صمون. 

افتقار االأحزاب ال�صيا�صية يف اليمن اإىل روؤى واقعية وحمددة اإزاء . 2

الظاهرة ال�صعبية ب�صفة عامة، والظاهرة ال�صبابية ب�صفة خا�صة. اإذ 

على الرغم من تاأكيد براجمها ال�صيا�صية واأنظمتها الداخلية  على دور 

ال�صباب واأهمية اإيالء عناية خا�صة بهم وتقدمي اأ�صكال الدعم والعون 

واالإن�صائي،  العمومي  الطابع  عن  يخرج  مل  ذلك  كل  اأن  اإال  لهم؛ 

االأقرب اإىل لغة ال�صعارات منه اإىل و�صع االآليات التنظيمية واللوائحية 

املحددة التي ت�رضك ال�صباب وت�صمح لهم بلعب اأدوار قيادية تتالءم 

مع حجمهم الكبري يف املجتمع ويف القاعدة احلزبية. 

النظرة القا�رضة جتاه ال�صباب، كنتيجة منطقية للفجوة القائمة بني . 3

االأجيال. هذه الفجوة التي جتعل من جيل الكبار ينظر اإىل ال�صباب 

بو�صفهم عدميي امل�صئولية، وال ميتلكون القدرة واخلربة الكافيتني 

يف تويل القيادة واإجناز املهام التي تفر�صها.

اإن عدم الثقة هذه، عك�صت نف�صها على م�صتوى تعامل االأحزاب مع . 4

�صبابها، حيث بقيت تنظر اإليهم باعتبارهم اأرقام ت�صيف اإىل ر�صيدها 

االنتخابي، وبكونهم اأدوات تنفيذية تنفذ ما مُيلى عليهم من تعليمات 

ومهام. وال يحق لهم امل�صاركة يف �صياغة الروؤى، وتقييم االأداء، كما ال 

ميكنهم اأن يكونوا جزءاً اأ�صياًل من عملية �صنع القرار احلزبي. 
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 كل ذلك وّلد لدى ال�صباب حالة من التذمر وال�صخط، جرى التعبري 5. 

باإن�صاء  وال�رضوع  العلني،  كاالحتجاج  خمتلفة:  باأ�صكال  عنها 

تكتالت �صبابية �صاغطة داخل البنى احلزبية، واملطالبة عرب املوؤمترات 

احلزبية واللقاءات املو�صعة اإىل اإجراء تعديالت يف االأنظمة الداخلية 

واعتماد ن�صبة متثيل )كوتا( لل�صباب. 

ما الذي فعلته الثورة؟؟ 

يف ظل هذا الواقع البائ�س، جاء زلزال الثورة ليغري املعادالت، ويربك 

احل�صابات، ويفتح اأفق جديد اأمام احلركة ال�صبابية.

يف  بذلت  التي  والت�صحيات  اليمنية،  ال�صبابية  فرباير  ثورة  بف�صل 

مهمًا  ال�صباب جزءاً  البالد �صار  الدميقراطي يف  والتحول  التغيري  �صبيل 

من احلياة ال�صيا�صية ورقمًا �صعبًا، ي�صعب باأي حاٍل من االأحوال جتاوزه 
 

اأو تخطيه.

لقد خرج ال�صباب يف ليلة الـ11 من فرباير 2011 اإىل �صوارع مدينة تعز 

و�صط اليمن، مرددين �صدى احلراك ال�صبابي يف تون�س وم�رض، ورافعني 

مطالب اإ�صقاط نظام �صالح الذي حكم البالد 33 عامًا، وما هي اإال اأيام 

معدودة حتى �صملت الثورة معظم املحافظات اليمنية.

مل يكن خروج ال�صباب اليمني باأطيافه املتعددة اإىل ال�صاحات وامليادين 

العامة باإيعاز من طرف �صيا�صي معني، بل كان الدافع وراء ذلك االنحياز 

لل�صعب واخلال�س من نظام عاث يف االأر�س ف�صاداً وتخريبًا، وحّول حياة 

اليمنيني اإىل جحيم.

لقد خرج ال�صباب احلزبي جنبًا اإىل جنب مع ال�صباب امل�صتقل، يف 

م�صهد يدل على معاين التالحم االجتماعي والتعا�صد الوطني، متجاوزين 

يف ذلك املواقف املتذبذبة لقيادات االأحزاب ال�صيا�صية، ومعلنني عن مرحلة 
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جديدة م�صمونها، اأن التحرك ال�صعبي واخلروج اإىل ال�صارع العام واالإ�رضار 

على حتقيق االأهداف املر�صومة، وفقًا للو�صائل والطرق امل�رضوعة هو اأرقى 

حيث  للدميقراطية،  الفعلي  امل�صمون  ويعك�س  ال�صيا�صي،  العمل  اأ�صكال 

ميار�س ال�صعب �صلطته يف اأبهى �صورة.

لقد واجهت الثورة ال�صبابية اليمنية كثري من العوا�صف وال تزال، اإذ 

ا�صتطاعت القوى القدمية وامل�صادة من اإعادة اإنتاج نف�صها باأ�صكال و�صور 

خمتلفة، لي�س اآخرها ما يجري اليوم من قيام ملي�صيات م�صلحة خارجة 

عن القانون واالإجماع الوطني بفر�س اأمر واقع بال�صيطرة على العا�صمة 

�صنعاء والتمدد يف حمافظات مينية، وقيامها مب�صادرة هام�س احلريات 

والت�صييق على النا�س واالإ�صاءة اإىل مفهوم الثورة عرب الت�صرت وراء �صعارات 

ومطالب �صعبوية.

ورغم كل ذلك، قطع اليمنيون �صوطًا يف طريق حتقيق احللم املدين 

وبناء الدولة املدنية االحتادية احلديثة، ولعل احلوار الوطني والوثيقة التي 

خرج بها كان االجناز االأبرز يف هذا ال�صدد.

عقبات على طريق التحول: 

تواجه عملية اإ�رضاك ال�صباب �صيا�صيًا واإدماجهم اجتماعيًا عدداً من 

واأخرى  �صيا�صية،  بتعقيدات  منها  البع�س  يتعلق  التي  والعوائق،  املوانع 

االقت�صاد  يف  ال�صائدة  والعالقات  االجتماعية  الرتكيبة  بطبيعة  تت�صل 

والثقافة، وميكن اإجمالها بال�صورة االآتية:

خ�صو�صية احل�صور التاريخي: اليمن بلد متخلف، تتنازعه القوى . 1

التقليدية. وهو بلد يعد من اأكرث البلدان ارتباطًا باملا�صي وتوحداً 

ومعنى  م�صاألة  الذهن  اإىل  يتبادر  اليمن  ُذكر  فكلما  بالتاريخ، 

التاريخ. 
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اإن احل�صور التاريخي يعني اأننا اأمام جمتمع �صيا�صي يتحرك ببطء نحو 

امل�صتقبل، واأن عالقته بالزمن �صلبية، حيث ال قيمة للزمن يف جدول االأعمال 

اليومية والواقعية. وال�صبب يكمن يف ح�صور االأ�صكال الع�صبوية التقليدية 

التي تنتمي اإىل املا�صي )القبيلة، املذهب، اجلهة، املنطقة(، واحتفاظها بقوة 

تاأثريها االجتماعي ودورها ال�صيا�صي اأمام رياح احلداثة والع�رض. 

اإّن هذه اخل�صو�صية ت�صع حتديات كبرية اأمام العمل ال�صيا�صي، اإذ  

ل�صالح  املجتمعية،  وامل�صاركة  ال�صيا�صية  االأحزاب  عمل  م�صاحة  تتقل�س 

ال�صالح  اإىل  العام م�صتندة يف ذلك  املجال  التي تنهب  التقليدية  القوى 

واملال وقنوات التاأثري االجتماعي.

طبيعة النظام االقت�صادي الريعي، الذي يعتمد ب�صكل كلي على . 2

ا�صتخراج النفط والغاز، حيث ت�صكل االإيرادات النفطية 90 % من 

اإجمايل االإيرادات العامة للدولة. ي�صاف اإىل ذلك حالة الع�صوائية 

يوجد  فال  البلد،  التنموية يف  بالعملية  تتحكم  التي  واالرجتالية 

االأهداف  امللحة عن  االأولويات  متّيز  ا�صرتاتيجيات  وال  تخطيط، 

البعيدة.

فال  والتنموية،  االقت�صادية  العملية  خارج  ال�صباب  يجعل  و�صع 

اإنتاج، وال فر�س عمل، وال برامج تنمي قدراتهم وتك�صبهم اخلربات التي 

ت�صاعدهم يف مواجهة م�صاعب احلياة.  

طبيعة العالقات االجتماعية الرعوية ال�صائدة، التي تت�صم بالرتاتبية . 3

االجتماعية مبدى  الفئة  اأو  الفرد  قيمة  تتحدد  حيث  والزبائنية، 

املقربة  واجلماعات  فاالأفراد  واأدواتها.  ال�صلطة  من  قربها  قربه/ 

ر�صمية،  برعاية  وحتظى  امتيازات  على  حت�صل  ال�صلطان  من 

واالقت�صادي  االجتماعي  واال�صتبعاد  والتهمي�س  االإق�صاء  فيما 

وال�صيا�صي يطال االأفراد واجلماعات البعيدة عنه اأو املناوئة له.
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ذلك . 4 يت�صل  وما  للفرد،  االجتماعي  املوقع  ترتيب  يف  االختالل 

بقيم االنتماء، حيث يح�رض االنتماء يف املجتمع التقليدي )ومنه 

مكانة  تتحدد  ومنه  واخل�صوع،  الوالء  لثقافة  كمرادف  اليمني( 

الفرد يف جمتمعه فيكون مر�صي عنه بقدر ما يظهره من والء 

مبنظومة  والتزام  التقليدي  باملوروث  وت�صليم  االجتماعي  للعرف 

رجعية من العادات والتقاليد؛ بخالف ما يحدث يف املجتمعات 

احلديثة التي حتدد املوقع االجتماعي للفرد بناء على اإ�صهامه يف 

العملية االإنتاجية وما ينجزه على �صعيد احلياة العامة.

احلزب، . 5 القبيلة،  )االأ�رضة،  االجتماعية  التن�صئة  موؤ�ص�صات  تخلف 

على  تقوم  موؤ�ص�صات  وهي  الخ(،  االإعالم،...  التعليم،  موؤ�ص�صات 

ثقافة االأبوية وتكّر�س قيم الطاعة واالمتثال.

غياب ثقافة احلقوق لدى الفرد وال�صعور بامل�صوؤولية، حيث يغيب . 6

عن ذهن الفرد، حقيقة اأنه �صاحب حق، ومادام االأمر كذلك فاإنه 

ي�صتطيع الت�رضف �صمن حدود هذا احلق من دون ا�صتئذان من 

اأحد، حيث ميتلك احل�صانة االأخالقية واحلماية القانونية لذلك. 

تردي الثقافة الدميقراطية وغياب املواطنة املت�صاوية، يف املجتمع، . 7

ال�صيا�صية،  باالأحزاب  اخلا�صة  واللوائح  والنظم  االآليات  وتقادم 

بديل  واإمكانية خلق  وامل�صاركة  التجديد  اأمام  والتي تقف حائاًل 

دميقراطي يتجاوز اال�صتبداد ال�صيا�صي والتخلف االجتماعي. 

تو�سيات ختامية :

اإن الطبقات ال�صعبية اليمنية اليوم، تخو�س معركة كفاحية يف طريق 

التحول نحو جمتمع دميقراطي، يوؤازرها يف ذلك م�رضوعية هذا التحول 

وعدالته. 
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والعدالة  واملواطنة  الدميقراطية  حتقيق  �صبيل  يف  معركتها  اإن 

االجتماعية وتوطيد حقوق االإن�صان، لي�صت بال�صهلة، بل تقف يف وجهها 

القوى التقليدية )القبائلية والدينية والع�صكرية واجلهوية( ومبا متتلكه من 

اأنه واحلالة  تاأثري اجتماعي. بيد  القوة من مال و�صالح وو�صائل  عنا�رض 

هذه لي�س اأمامها )اأي الطبقات ال�صعبية( �صوى اال�صتمرار يف هذا الطريق 

واإن تطلب االأمر تقدمي مزيد من الت�صحيات. 

اإن موقع ال�صباب اليمني هو يف قلب هذه املعركة، اإذ ال ميكنه اأن 

ت�صبح  بل  يعاين؛  وجمتمعه  خا�صة،  فئوية  مطالب  دوره يف  يح�رض 

املعركة من اأجل خال�س املجتمع هي ذاتها معركته من اأجل خال�صه.

اإن املطلوب اليوم هو التم�صك بوثيقة احلوار الوطني الذي ا�صرتكت يف 

�صياغتها غالبية القوى ال�صيا�صية واالجتماعية، وح�صد الراأي العام حولها، 

وتوعية اجلمهور باأهميتها و�رضورة تنفيذها على اأر�س الواقع.

التي ت�صهم يف تو�صيع  االآليات  اإىل ذلك، هناك جملة من  واإ�صافة 

قاعدة م�صاركة ال�صباب يف االأحزاب ال�صيا�صية، منها:

الوطني . 1 احلوار  وثيقة  اأقرتها  كما  لل�صباب  متثيل  كوتا   اعتماد 

بن�صبة 20 %، يف خمتلف املواقع القيادية لالأحزاب ال�صيا�صية.

و�صع �صوابط وحمددات لالأ�صخا�س الذين ي�صغلون املواقع القيادية . 2

يف االأحزاب ال�صيا�صية، بحيث ت�صع �صقف واليتني كحد اأق�صى. 

اإجراء تعديالت يف االأنظمة الداخلية لالأحزاب مبا ين�صجم وواقع ما . 3

بعد الثورة ال�صبابية، ف�صاًل عن اإجراء تغيريات يف م�صتوى الهيكل 

التنظيمي ب�صكل ي�صمح لل�صباب من م�صاركة اأو�صع وبحرية اأكرب. 

حدود . 4 تتجاوز  �صبابية  واحتادات  كيانات  اإن�صاء  على  العمل 

االنتماءات احلزبية وال�صيا�صية، بحيث ت�صبح الوعاء الدميقراطي 
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الذي ين�صوي حتت لوائه �صباب اليمن من خمتلف املناطق ومن 

كافة االأحزاب ال�صيا�صية والتوجهات االجتماعية.

التخلي عن ال�صيغ االأوامرية وجتاوز احلالة االمتثالية داخل البنية . 5

القائم  املفتوح  واحلوار  الدميقراطية  االأ�صاليب  واعتماد  احلزبية، 

االأحزاب  يف  الداخلية  للحياة  كاأ�صا�س  واالإقناع  العقالنية  على 

ال�صيا�صية. 

العمل على ت�صميم برامج تاأهيلية وتنفيذ دورات تدريبية ب�صكل . 6

دوري ومنتظم ترمي اإىل اإك�صاب ال�صباب املهارات وبناء القدرات 

ال�صيا�صية والتنظيمية الكفيلة مب�صاركتهم الفاعلة داخل اأحزابهم 

ويف املجتمع. 

احلزب . 7 اإعالم  و�صائل  يف  وبخا�صة  ال�صباب،  اأمام  نوافذ  فتح 

)ال�صحيفة، املوقع االإلكرتوين، الن�رضات الداخلية، القناة الف�صائية 

اإن توفرت،... الخ( للتعبري عن اآرائهم وطرح ق�صاياهم بكل حرية.

كافة . 8 ومع  ال�صباب  مع  ودورية  ومو�صعة  ت�صاورية  لقاءات  عقد 

اأع�صاء احلزب، ُتناق�س فيه الق�صايا الداخلية وال�صيا�صية والوطنية 

وبكل �صفافية.
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�ل�شباب و�لعمل �حلزبي باملغرب:

�شهادة عن جتربة

حممد حفيظ

اأ�ستاذ جامعي وكاتب عام �سابق لل�سبيبة الحتادية

يف البداية اأريد اأن اأ�صري اإىل اأن احلديث عن ال�صباب والعمل ال�صيا�صي 

ي�صتلزم اأي�صا احلديث عن االأحزاب والعمل ال�صيا�صي ببالدنا، اأي الوقوف 

عند اإىل اأي مدى متار�س اأحزابنا العمل ال�صيا�صي. بل يجب طرح ال�صوؤال 

اإن كانت االأحزاب عندنا متار�س العمل احلزبي، اأم اأن االأمر ال يتعلق �صوى 

بهيئات توا�صعنا وتوافقنا على و�صفها باالأحزاب ال�صيا�صية. 

كما اأريد اأن اأ�صري اإىل اأن ما �صاأقدمه خالل هذا اجلل�صة هو �صهادة 

اأكرث منه قراءة يف املعطى،  �صهادة �صاب انخرط يف العمل احلزبي ال�صبابي 

منذ اأن كانت �صنه 17 �صنة، وان�صحب من احلزب الذي انخرط يف اأول 

مرة بعد 17 �صنة من املمار�صة يف خمتلف املواقع، وذلك يف حلظة فارقة 

من تاريخ احلزب وتاريخ البلد. مع االإ�صارة اإىل اأنه  لي�س هناك قطيعة 

بني تلك املرحلة وما ع�صناه �صنة 2011. فمطالب حركة 20 فرباير �صبق واأن 

طرح م�صمونها يف وقت �صابق واإن كان بنف�س اآخر. كما اأن هذه ال�صهادة 

التي اأقدمها ممتدة اأي�صا يف التجربة التي نعي�صها يف الوقت الراهن.

خا�صة واأن االأ�صئلة املطروحة اليوم من خالل هذه الندوة كنا نطرحها 

من قبل كم�صوؤولني مبنظمات �صبابية، وال �صك اأن اجلميع يعرف موقع 

ومواقف ال�صبيبة االحتادية يف تلك املرحلة.
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اإن التجربة التي عا�صها االحتاد اال�صرتاكي اآنذاك �صاهد على نوعية 

عالقة االأحزاب ال�صيا�صية بال�صباب، وباإمكان هذا النموذج اأن يجيب عن 

بع�س االأ�صئلة التي ما زالت تطرح اإىل االآن، مع االأخذ يف االعتبار  الفارق 

الزمني وال�صياقات املتجددة، والتحاق �صباب بال�صيا�صة يف اإطار دينامية 

جديدة، كما يجب االأخذ بعني االعتبار التكنولوجيات احلديثة وو�صائل 

االت�صال التي مل تكن متوفرة اآنذاك، مع التاأكيد على اأن  هذه املرحلة 

»القطيعة«  اإحداث  ت�صتطع  مل  ال�صيا�صية  االأحزاب  واأن  م�صتمرة  مازالت 

املطلوبة؛ وال اأدل على ذلك من اأن امل�صوؤولني ال�صيا�صيني ما زالوا يرددون 

اأن االإ�صالح الذي نقوم به يتم يف اإطار اال�صتمرارية.

الندوة   اأر�صية  طرحتها  التي  ب�صبيباتها  االأحزاب  عالقة  م�صاألة  اإن 

جتعل اأول �صوؤال  يتبادر اإىل الذهن بهذا اخل�صو�س، يتعلق باأول ات�صال 

بني ال�صاب اأو ال�صابة واحلزب، كيف ومتى يتم هذا االت�صال؟ وما هدف 

احلزب منه، وهدف ال�صاب منه اأي�صا؟ وما الذي يدفعه اإىل اختيار هذا 

احلزب دون االآخر؟، وما هي متثالته للعمل ال�صيا�صي؟ خا�صة واأن هذه 

االأهداف والتمثالت تختلف بني مرحلة واأخرى. وبذلك �صيكون من املهم 

اال�صتغال على عينات للخروج باأجوبة عن هذه العالقة. فاالأمر يتعلق، 

يف اآخر املطاف باختيار خا�صة واأن لدينا يف املغرب عدة اأحزاب معرتف 

بها وكذا فعاليات �صيا�صية غري معرتف بها لها تواجد يف عدة قطاعات 

اأن هذا  كما  لنا.  م�صابهة  بلدان  تعي�صه عدة  تكن  ما مل  ومواقع، وهو 

االختيار يرتبط ب�صياقات تاريخية تختلف بني مرحلة واأخرى.

منت�صف  اإىل  ال�صتينات  بني  ما  مرحلة  يف  التاريخي  فال�صياق 

الثمانينات يختلف عن �صياقات املراحل املوالية. وميكن اأن ن�صتح�رض مثال 

متثل املغاربة للعمل ال�صيا�صي يف هذه املرحلة، حيث الكل كان يتخوف 

من العمل احلزبي اآنذاك، خا�صة اإذا كان االأمر يتعلق باأحزاب اأو تيارات 

اأي�صا  يرتبط  ال�صيا�صي  الو�صع  كان  كما  بها.  معرتف  غري  اأو  معار�صة 
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بالو�صع االأمني واحلقوقي وكل ما يرتبط بحرية الراأي والتعبري، وهو ما 

كان له كبري التاأثري يف عالقة ال�صباب بالعمل ال�صيا�صي. وقد كان للخطاب 

ال�صيا�صي جاذبية لدى ال�صباب يف خمتلف مواقعهم، �صواء يف اجلامعة 

اأو الثانوي اأو غريهما من املواقع، حيث كان اخلطاب ال�صيا�صي الي�صاري 

تكن  اأنه مل  رغم  ال�صباب  لدى  بجاذبية كربى  تالوينه يحظى  مبختلف 

هناك و�صائل التوا�صل املتوفرة حاليا،  غري اأن اجلاذبية انتقلت يف مرحلة 

الحقة من اخلطاب الي�صاري اإىل اخلطاب االإ�صالمي، كما اأ�صبحت هناك 

بوادر الجنذاب ال�صباب  اإىل اخلطاب الليربايل الذي قد يجد �صنده يف 

اخلطاب احلقوقي واملعايري الكونية. 

األتحق بال�صلك الثانوي يف وقت كان  لقد التحقت باحلزب قبل اأن 

ال�صجن، حيث  نحو  ي�صكل خطوة متقدمة  اإىل حزب معار�س  االنتماء 

هذا  كان  وقد  البي�صاء،  بالدار  اإرادتي  احلزب مبح�س  مقر  اإىل  توجهت 

االلتحاق تعبريا عن تفاعل مع ما كنت اأتلقاه من هذا احلزب رغم اأين 

مل اأكن ع�صوا به. وذاك يف ظروف توا�صل ال تتجاوز ال�صحيفة الورقية 

وت�صحيات  احلزب  مواقف  النا�س عن  يتناقلها  التي  الروايات  اإىل  اإ�صافة 

رجاالته. ذاك اأن االجنذاب كان يتم على اأ�صا�س مواقف وت�صحيات تكون 

مبثابة تعاقد بني احلزب ومنا�صليه، واأريد اأن اأ�صري يف هذا ال�صدد اإىل 

حدثني كان لهما االأثر الكبري يف التحاق عدد من ال�صباب بنف�س احلزب، 

ويتعلق االأمر باغتيال عمر بن جلون يف منت�صف ال�صبعينات واالإ�رضاب 

العام ليوم 20 يونيو 1981. 

غري اأنه ومبجرد ما يختل هذا التعاقد ي�صطر اأحد االأطراف اإىل اتخاذ 

موقف واالبتعاد عن العمل ال�صيا�صي كما هو باحلال بالن�صبة للعديد من 

ال�صباب. علما اأن االجنذاب قد يكون اأ�صا�صه انتهازيا اأي�صا اإذ اأن ال�صباب 

لي�س كثلة متجان�صة وال هي فئة مقد�صة.

كون  عن  ناجم  االأحزاب  من  ال�صباب  موقف  فاإن  اآخر،  �صعيد  وعلى 

قيادات هذه االأخرية غالبا ما تخ�صى ال�صباب الأنها تخ�صى التجديد والتغيري 
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خمافة اأن يع�صف مبواقعها، ولذلك فهي ت�صعى اإىل اأن يكون هذا االنخراط 

على مقا�صها فكريا و�صيا�صيا وتنظيميا، ويف هذا ال فرق بني هذا احلزب 

اأو ذاك. بل اإن هذه القيادات ال تعترب اأن ممار�صة ال�صيا�صة واخلو�س يف 

هياكل  اإىل  ذلك  يعود  بل  ال�صباب  اخت�صا�صات  �صمن  تدخل  تفا�صيلها 

العديد  لتجربتي، يف  بالن�صبة  واأجهزة حزبية معينة. ويبدو ذلك وا�صحا، 

من اللحظات الفارقة مثل املوقف من د�صتور 92 ود�صتور 96 وامل�صاركة يف 

احلكومة، اإ�صافة اإىل اإبداء الراأي يف العمل احلكومي للحزب، الخ.

�صورة  �صوى  تقدم  ال  االأحزاب  فاإن  االختالف،  تدبري  وبخ�صو�س 

م�صغرة لل�صكل الذي يتم به تدبري االختالف داخل املجتمع  اأو داخل 

داخل  �صواء  حمرتم  غري  االختالف  يف  احلق  فاإن   وهكذا  االأحزاب؛ 

الداخلية  �صوؤونها  يف  التدخل  يتم  التي  االأحزاب  داخل  اأو  املجتمع 

اأن  علما  االإعالم،  قطاع  يف  حمرتف  غري  هو  كما  االختالف،  لتكميم 

االن�صقاقات مل ت�صكل دائما احلل الذي يتم اللجوء اإليه يف حال تعذر 

االن�صقاقات  جل  اأن  كان  واإن  دميقراطي.  ب�صكل  االختالف  هذا  تدبري 

 احلزبية التي متت يف املغرب كانت ناجتة عن �صوء تدبري االختالف داخل 

االأحزاب ال�صيا�صية.

اإن منع االختالف هو اإعالن حرب على ال�صباب باعتبار اأن ال�صباب هو 

التواق دائما اإىل اجلديد والتجديد  كما اأنه حمرك التغيري يف خمتلف 

املراحل، وهو اأمر اأ�صبح بديهيا ال يحتاج اإىل بذل جمهود لال�صتدالل 

عليه. وما ينفر ال�صباب من العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام والعمل احلزبي 

على االأخ�س هو حرمانه من التعبري عن ذاته، ومن قدرته على التعبري 

عن اختالفه مع من �صبقوه.

وبخ�صو�س االأحزاب والعمل ال�صبابي، ميكن التمييز بني ثالثة اأ�صناف 

بخ�صو�س تعاملها مع حركة 20 فرباير والدينامية التي خلقتها:
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  هناك اأحزاب حاربت هذه احلركة جهرا وعالنية ور�صميا م�صتعملة

يتقدمون  كانوا  الذين  اأن  واملثري  املمكنة،  الو�صائل  كل  ذلك  يف 

معار�صة حركة 20 فرباير هم الذين و�صلوا اإىل احلكومة بف�صل 

ثمار دينامية هذه احلركة. واإذا ما رجعنا اإىل الوثائق �صنجد اأم 

رئي�س احلكومة  اآخر غري  اأحدا  لي�س  20 فرباير  مت�صدر حماربة 

احلالية عبد االإله بنكريان.

  وظلت وا�صح،  ب�صكل  موقفها  عن  تك�صف  مل  اأحزاب  هناك 

ينتميان  حزبان  ومنها  الر�صمي،  امل�صتوى  على  ومرتبكة  مرتددة 

للحركة الوطنية؛

  كما اأن هناك اأحزاب وتنظيمات �صيا�صية اأعلنت من اللحظة االأوىل

دعمها حلركة 20 فرباير وانخراطها يف الدينامية التي خلقتها.

وميكن القول اإننا ع�صنا خالل هذه الدينامية اأربعة اأزمنة: ما قبل 

فاحت  اإىل  مار�س  و09  مار�س،  و09  فرباير   20 بني  وما   ،2011 فرباير   20

يوليوز حيث بداأ احلديث عن و�صولنا اإىل الدميقراطية يف اأف�صل �صورها،  

على  اأنتجته  وما  الت�رضيعية  واالنتخابات  يوليوز  فاحت  بعد  ما  ومرحلة 

امل�صتوى احلكومي، حيث يوؤكد الكثري اأن هناك عودة اإىل زمن ما قبل 

20 فرباير.

اللحظة، كل ما  اإىل هذه  فاإن حركة  20 فرباير مل حتقق،  وهكذا، 

كانت ت�صبو اإليه واإن كانت قد حققت بع�صا منه ورمبا يف بعده الثقايف 

اأكرث منه يف البعد املوؤ�ص�صي واحلقوقي. لقد حققت عددا من املكا�صب 

ال�صيا�صة  يف  مكا�صب  مل حتقق  اأنها  اأي  واملعنوي.  الرمزي  البعد  ذات 

وحققت مكا�صب يف الثقافة ال�صيا�صية.
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كوطا �ل�شباب مبجل�ش �لنو�ب: 

نقمة �أم نعمة؟

ح�سني ح�سني

الأمني العام واملكلف بالعالقات الدولية

لحتاد ال�سبيبة ال�سرتاكية الدميقراطية يف العامل العربي

املنظمة  عن  م�صوؤولني  بعد  ياأتي  الأنه  خمت�رضا  �صيكون  حديثي 

ال�صبابية املغربية التي اأنتمي اإليها، وهما االأخ حممد حفيظ الكاتب العام 

ال�صابق لهذه واالأخ ح�صن طارق الذي توىل نف�س امل�صوؤولية بعده. غري 

اأنني �صاأتناول املو�صوع من زاوية اأخرى. حيث �صاأركز يف البداية حول هذا 

االحتاد الذي اأت�رضف بالكالم با�صمه يف هذه الندوة.

احتاد ال�صبيبة اال�صرتاكية الدميقراطية بالعامل العربي منظمة فتية ولد 

بعد الربيع العربي، حيث كنا نكتفي كمنظمات ا�صرتاكية باأن نلعب دورا 

تكميليا يف امللتقيات الدولية، وخا�صة تلك التي ينظمها االحتاد الدويل 

لل�صباب اال�صرتاكي.

لقد فتح نقا�س بيننا كمنظمات �صبابية عربية متواجدة بهذا االحتاد، 

ال�صباب  ومنظمة  فتح  حركة  �صبيبة  االحتادية،  ال�صبيبة  بالذكر  واأخ�س 

الدميقراطي التقدمي بلبنان، وذلك من اأجل خلق احتاد �صبابي غلى غرار 

اأن بع�س العوامل �صاعدت  اأوربا. ومن ح�صن احلظ  ما هو موجود يف 

الوطن  يف  اأحزابنا  اأن  اإذ  الواقع،  اأر�س  على  الفكرة  هذه  حتقيق  على 

العربي كانت تعي�س نف�س الو�صع داخل اال�صرتاكية االأممية، فكان التفكري 
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يف تاأ�صي�س املنتدى اال�صرتاكي االجتماعي العربي الذي ا�صت�صافه حزب 

االحتاد اال�صرتاكي للقوات ال�صعبية باملغرب، فكانت فر�صة مواتية لتعميق 

النقا�س بني املنظمات ال�صبيبية اال�صرتاكية بالعامل العربي حول اإن�صاء هذا 

االحتاد. غري اأن اجتماعاتنا ونظرا ملحدودية اإمكانياتنا املادية كانت تلتم 

على هام�س اجتماعات االأحزاب ال�صيا�صية. وقد عقدنا بعد عدة لقاءات 

موؤمترنا التاأ�صي�صي اأيام 7، 8، 9 فرباير من ال�صنة املا�صية. وقد اأ�صبح هذا 

ال�صبابية مبختلف  التن�صيق بني املنظمات  االحتاد يلعب دورا هاما يف 

اجلزائر  من  كل  من  املنظمات  من  جمموعة  ي�صم  وهو  العربية.  الدول 

وتون�س وم�رض وفل�صطني ولبنان واليمن والعراق وموريتانيا الخ.

ويوؤكد ميثاق عمل االحتاد على اأن على جميع املنظمات ال�صبابية 

متمتعة  تكون  واأن  دوري،  ب�صكل  موؤمتراتها  عقد  العربي  بالوطن 

عقد  مت  االحتاد  هذا  تاأ�صي�س  بعد  لالإيداع...  و�صل  ولها  با�صتقالليتها 

�صل�صلة من اللقاءات االأول يف االأردن يف مار�س و�صعنا خالله خطة عمل 

اأن يكون �رضيكنا االأ�صا�صي واال�صرتاتيجي يف املنطقة  االحتاد، واخرتنا 

هي منظمة فريدريك اإيربت التي نظمنا معها خميما �صبابيا �صخما يف 

اأخرى، دورة تكوينية  املغرب، مرة  ا�صت�صافة  اتفقنا على  لبنان، ثم  جبل 

�صتنظم  والتي  االحتاد  االأع�صاء يف  ال�صبابية  املنظمات  لفائدة خمتلف 

مبدينة تطوان. كما لدينا �صل�صلة من االأن�صطة يف اإطار حماربة االإرهاب 

والتطرف وذلك بكرد�صتان، وكان لعملنا التن�صيقي دور متميز يف موؤمتر 

االحتاد الدويل لل�صباب الذي انعقد بالدمنارك، حيث اأ�صبح للنا كمنظمة 

عربية نائبا للرئي�س داخل هذا االحتاد وهو فل�صطيني اجلن�صية، وع�صو 

يف جلنة الرقابة )اأخت من ال�صبيبة االحتادية باملغرب(. كم اأ�صبحنا خم�صة 

اأع�صاء عو�س ثالثة بهذا االحتاد بعد اأن ان�صافت منظمتان اأخريتان من 

تون�س وفل�صطني. ونحن نعمل على املزيد من التو�صع.
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الأ�صتمر  �صنة   17 عمري  يف  واأنا  االحتادي  بال�صبيبة  التحقت  لقد 

املغربية  االأحزاب  اأن  يقول  ملن  الراأي  اأ�صارك  ال  واأنا  �صنة،   19 ملدة  بها 

مدار�س  ت�صكل  هي  بل  ال�صباب،  بتاأطري  تقوم  ال  احلزبية  ال�صبيبات  اأو 

اأنتجت نخبا بارزة و�صخ�صيات اأ�صا�صية يف امل�صهد ال�صيا�صي املغربي. وهي 

مدار�س يجب االإ�صادة بها وبالعمل التي تقوم به.

غري اأن هناك  جمموعة من العوامل املعيقة لعمل ال�صباب يف املنظمات 

ال�صبيبة احلزبية اأهمها: املوارد املتوا�صعة التي تو�صع رهن اإ�صارتها، خا�صة 

بالتكوين  االهتمام  العمومي؛ و�صعف  التميل  تعتمد على  االأحزاب  واأن 

بالتكوين  التفكري يف خلق دعم مايل خا�س  لهذا يجب  لذلك.  نتيجة 

ت�صتفيد منه كل االأحزاب بغ�س النظر عن حجمها االنتخابي. كما من 

العوامل املعيقة لعمل املنظمات ال�صبيبية  ت�صابه خطاب االأحزاب ال�صيا�صية 

االأمر الذي يجعل من ال�صعب على ال�صباب االختيار.

احلزبي  واالنخراط  ال�صيا�صة  ممار�صة  اإىل  ال�صباب  ندعو  فكيف 

ال�صبيبية  التنظيمات  على  بالت�صييق  نقوم  الوقت  نف�س  ويف  وال�صبيبي 

اإىل  اأي�صا   توؤدي  التي  العراقيل  امل�صتويات.ومن  خمتلف  على  احلزبية 

م�صوؤولة  ت�صبح  عندما  االأخرية  هذه  ماآل  االأحزاب  عن  ال�صباب   عزوف 

يف احلكومة.

االإ�صارة  فتجدر  العمومي،  الف�صاء  يف  ال�صباب  ملوقع  بالن�صبة  اأما 

اإىل اأن الق�صايا التي تهم ال�صباب يف الد�صتور مثل جمل�س ال�صباب مل 

يتم تفعيلها حلد االآن مما يبني املكانة التي يحتلها ال�صباب يف �صمن 

اهتمامات احلكومة واالأحزاب ال�صيا�صية.

اأن تواجد ال�صباب بالربملان عرف تقدما ملحوظا  بفعل نظام  اأكيد 

الكوطا حيث اأ�صبح هناك  30 �صابا يف املجل�س النواب اأقل من اأربعني 

�صنة، اإ�صافة اإىل ال�صباب الذي جنحوا يف دوائرهم غري اأن ذلك يدعونا اإىل 
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الت�صاوؤل اإن كان هوؤالء ال�صباب يلعبون دورا متميزا لفائدة فئة  ال�صباب، 

اأم اأنهم ال يتجاوزون كونهم جزءا من الفريق يعربون عن املوقف الر�صمي 

للحزب لي�س اإال. اإذ اأننا مل نالحظ اأي عمل م�صرتك لفائدة هذه الفئة 

اآلية الكوطا هذه، وطرق  التفكري يف  العمرية. ومن متة وجبت مراجعة 

اأخرى لت�صجيع ال�صباب. الأن هذه الكوطا اأ�صبحت نقمة على املنظمات 

ال�صبابية الأنها تقف وراء العديد من ال�رضاعات والتطاحنات واالن�صقاقات 

التي تعرفها.

تتاأثر  ومازالت  كانت  احلزبية  ال�صبيبات  فاإن  اأخر،  �صعيد  وعلى 

وت�صتغل يف ال�رضاعات احلزبية االأمر الذي يعمق موقف عزوف ال�صباب 

عن االنخراط يف العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام واحلزبي ب�صكل خا�س.
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�ل�شباب و�لعمل �ل�شيا�شي:

م�شوؤولية �لدولة

ه�سام �سولدي 

فاعل يف حراك 20 فرباير

ب�صم اهلل الرحمان الرحيم وال�صالة وال�صالم على الر�صول الكرمي، 

االإن�صان  حقوق  درا�صات  ملركز  معها  مو�صول  و�صكر  طيبة  حتية 

والدميقراطية.

�صتتمحور مداخلتي بخ�صو�س م�صاركة ال�صباب يف احلياة ال�صيا�صية 

حول اأربعة حماور:

مقدمات ال بد منها.. 1

مداخل اأ�صا�صية.. 2

من يتحمل امل�صوؤولية .. 3

ما ال�صبيل الإعادة االأمل وتو�صيع امل�صاركة؟. 4

1 - مقدمات ل بد منها

اأوىل املقدمات: �صكرا للربيع العربي الذي اأ�صقط عن ال�صباب فزاعة  

تو�صيفهم باالإهمال والعزوف، حيث اأثبت احلراك اأن �صبابنا قادر 

على �صناعة احلدث وتخطي العقبات وتقدمي الت�صحيات واالإبداع 

يف اأ�صكال االحتجاج.
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ثانية املقدمات  اأن الربيع العربي اأ�صقط فزاعة روجت لها العديد من  

مراكز الدرا�صات واالأبحاث والتي كانت توؤكد جازمة اأن العامل العربي 

العربية اال�صتبدادية  قد لبى نداء ربه وق�صى نحبه واأن االأنظمة 

قدر حمتوم ال مفر منه. 

اأما ثالثة املقدمات فتتمثل يف  اأن اأوطاننا هي يف حاجة اإىل كل  

اأحرارها، حيث ال ميكن الأية فعالية �صيا�صية  اأن حتت�صن وتوؤطر  

13 مليون �صاب مغربي، فلي�صت الأي اإطار �صيا�صي  ال االآلة وال 

العدة وال االأطر التي متكنه من التوا�صل والتفاعل مع هذا العدد 

اأن  لي�س يف �صاحلنا  اأنه  وال�صابات،  مبعنى  ال�صباب  الكبري من 

يق�صي بع�صنا بع�صا، بل من م�صلحة هذا الوطن اأن يبقى جميع 

منا�صليه داخل رقعة املناف�صة ال�صيا�صية ال�رضيفة . اإذ اأن �صيا�صة 

االإق�صاء مل ي�صتفد منها على طول تاريخنا اإال من ي�صتحكم فينا 

ويف اأرزاقنا ويقتات على �رضاعاتنا وتفرقتنا.

ورابعة املقدمات اأن من باب االإن�صاف اأن نقر  اأن احلراك املغربي  

هو  معها.بل  ينتهي  لن  اأنه   كما  فرباير   20 حركة  مع  يبداأ  مل 

نتيجة تراكمات عقود وعقود من الن�صال ال�صيا�صي قدم فيه �رضفاء 

من هذا الوطن الغايل والنفي�س من اأرواحهم واأعمارهم واأقواتهم 

ليواجهوا اال�صتبداد يف اأعتى �صوره.

2 - مداخل اأ�سا�سية

املدخل االأول يتعلق باالإجابة عن �صوؤال مهم جدا : من هو ال�صاب؟ 

وما هي اهتماماته؟ الأن االإجابة عن هذا ال�صوؤال ت�صهل عملية االقرتاب 

من مالم�صة احتياجاته ومنط تفكريه.

�صبابنا اليوم مبدع منفتح متحم�س يقظ جرئ �صلب مندفع  ال يح�صب 

احل�صاب، م�صتقل يحب الظهور، يوؤمن اأنه قادر على حتمل امل�صوؤولية، مطواع، 
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يحب اأن يرى نف�صه يف وطن ينعم  باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية. 

ال�صباب وغريهم مل يجدوا من  اأن ن�صتوعب همومه؟ هوؤالء  باإمكاننا  فهل 

م�صوؤولوها حري�صون على  اأو مدنية  �صيا�صية  ف�صاءات  اأو �صادفوا  يوؤطرهم 

تهمي�س ال�صباب بل وحتى ح�صاره للق�صاء على تطلعاته واآماله.

ومن املداخل اأي�صا الت�صاوؤل اإن كانت االأحزاب ال�صيا�صية هي وحدها 

الناطق الر�صمي با�صم ال�صباب، خا�صة واأنه داخل احلقل ال�صيا�صي املغربي  

اأخذت  وقد  امليداين  وعملها  ووظائفها  باأدائها  حا�رضة  اأخرى  هيئات 

املنظومة  خارج  من  املغربية  ال�صيا�صية  املمار�صة  عمق  مهمة يف  م�صاحة 

احلزبية، خا�صة واأن تاأ�صي�س حزب اليوم باملغرب ال يتعلق بتقدمي وثائق 

اأو حما�رض جلموع عامة تاأ�صي�صية، بل اأ�صبح تاأ�صي�س حزب يف املغرب 

منحة من الدولة ملن ر�صيت عنه ومل ت�صخط عليه. 

نق�صد  ماذا  ال�صيا�صية:  امل�صاركة  مبفهوم  يتعلق  الثالث  املدخل 

بامل�صاركة ال�صيا�صية؟

واحل�صول  االنتخابات  غمار  خو�س  ال�صيا�صية  امل�صاركة  تعني  هل 

على بطائق الع�صوية يف اأحزاب وغريها اأم اأن  امل�صاركة ال�صيا�صية تعني  

التفاعل ال�صيا�صي مع احلراك االجتماعي واالقت�صادي وال�صيا�صي ؟ 

اإىل  اإال  بنا  يوؤدي  لن  االنتخابية  بالعملية  املفهوم  هذا  ربط  اإن 

االهتمام  تعني  اأن  ال�صيا�صية يجب  امل�صاركة  اأن  اإذ  باجلدار،  اال�صطدام 

بال�صاأن العام واإبداء املوقف والتعبري عنه علما اأن  العزوف اأ�صبح موقفا 

�صيا�صيا يف حد ذاته.

3 - من يتحمل امل�سوؤولية ؟

ال�صيا�صية وفرخت واأجنبت  ال�صاحة  بلقنت  املغربية الأنها  الدولة   - 1

من رحمها ما �صعب علينا اليوم اأن نح�صيه عدا من االأحزاب والنقابات .
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كما اأن لها تاريخا اأ�صودا يف قمع املعار�صني مما اأن�صاأ جيال تربى مع 

اآباء واأمهات يخافون من فعل �صا�س ي�صو�س حتى ارتعدت منها فرائ�صهم 

واأوهمونا معذورين اأن للجدران اآذانا واأعينا. اإ�صافة اإىل ما اخرتعته من 

التفاف على املطالب امل�رضوعة للحراك املغربي واأعتقد اأن التجربة احلالية 

احل�صار  يف  املبا�رضة  م�صوؤوليتها  ذلك  اإىل  اأ�صف  نف�صها.  عن  جتيب 

اأن تكون - وهي  باإمكانها  التي  القوى احلية  العديد من  امل�رضوب على 

كذلك - �صمام اأمان للمجتمع. دون اأن نغفل اإف�صالها للمنظومة التعليمية. 

اأ�صف اإىل اأن املخزن املغربي ت�صبب وال زال يف اأزمات اقت�صادية جعلت 

التفكري يف لقمة اخلبز يبعد �صبابنا عن االهتمام بال�صاأن العام.

2- بع�س القوى ال�صيا�صية واحلزبية التي عجزت على ال�صمود والثبات 

اأمام اإغراءات املخزن وبالتايل عجزت اأن تقدم لل�صباب مثاال اأو قدوة يف 

قيم الثبات على املبداأ وال�صرب على �رضيبة املوقف. 

3 - نخب �صيا�صية غابت عن ا�صت�رضاف امل�صتقبل.

4 - حميط اإقليمي وخارجي اأ�صم اآذاننا بالتغني بالدفاع عن حقوق 

االإن�صان وباملقابل دعم انقالبيا دمويا ويقدم له الدعم املعنوي.

4 - �سبل اإعادة العتبار

تطلب اإعادة االعتبار للم�صاركة وتو�صيعها:

مواجهة   التاريخي يف  لدورها  وال�صيا�صية  الفكرية  النخب  حتمل 

مع  القطع  مع  الجتثاثه  �صبل  عن  والبحث  واال�صتبداد  الف�صاد 

ثقافة الريع ال�صيا�صي. 

 اال�صطفاف مع مطلب تكري�س الدميقراطية احلقيقية. 

اإعادة االعتبار للخطاب ال�صيا�صي.  

 تقوية االأمل يف نفو�س ال�صباب الأن التغيري م�صار اأجيال  
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اإعادة االعتبار للمجتمع املدين. 

اإعادة االعتبار ملوؤ�ص�صة دار ال�صباب. 

خطاب   مع  والقطع  الت�صاركي  التوافقي  اجلمعي  النف�س  تغذية 

اال�صتئ�صال.

ويف االأخري ال ي�صعني اإال اأن اأعرب عن االأمل يف امل�صتقبل بنف�س  

طويل. 



ي
د
يا
ع
 ال

د
ي
ول
 
ن
دا

م
ح
و
 ب
د
رائ

 
ي،

ث
ي
غ
ل
ب
 ال

د
ي
ص
�
ر
 
ن،

دي
 ال

ي
م
حا

 
ي
ل
ع
 ال

د
ب
ع
 
ر،
جا

و
ص
�
 
ة
ر
صا
�



�جلل�شة �لثالثة

�ل�شباب و�مل�شاركة �ل�شيا�شية

)�أجوبة موؤقتة(

تي�شري �أ�شغال �جلل�شة: 

• ر�سيد البلغيثي، �سحفي	

�ملتدخلون: 

• عـبد العــايل حامــــي الدين، اأ�ستــــاذ جامـــعي وفاعل �سيا�سي	

• �سارة �سوجار، فاعلة يف حركة 20 فرباير	

• وليد العيادي، جمعية اأدو بلو�س بتون�س	

• رائد بوحمدان، الأمني العام لإحتاد ال�سبيبة ال�سرتاكية، 	

لبنان 
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قر�ءة يف �الآليات �ملعتمدة الإدماج �ل�شباب 

�ملغربي يف �حلياة �ل�شيا�شية

عبد العايل حامي الدين

اأ�ستاذ جامعي وفاعل �سيا�سي

اإدماج  اإىل  ت�صعى  اآلية  ال�صباب  لفائدة  االنتخابية  الكوطا  ت�صكل 

ال�صيا�صية من  ال�صيا�صية وتعزيز م�صاركته يف احلياة  ال�صباب يف احلياة 

خالل متكني من متثيلية معينة يف الربملان وخا�صة مبجل�س النواب، حيث 

مت تخ�صي�س 30 مقعدا لل�صباب، اأي الئحة وطنية لل�صباب الذين لهم اأقل 

من اأربعني �صنة، علما اأن رقم 40 �صنة لي�س هو الرقم النموذجي بالن�صبة 

للعديد من املعايري املعتمدة يف هذا ال�صدد، اإذ اأن ال�صن القانوين لل�صباب 

لدى العديد من املنظمات والدول اأي�صا هو اأقل من 35 �صنة، بل هناك 

من يعتمد 30 �صنة. 

فالكوطا، يف اعتقادي، �صواء تعلق االأمر بال�صباب اأو الن�صاء هو اإجراء 

بيداغوجي انتقايل لتاأ�صي�س وتكري�س ثقافة امل�صاركة، واإن كان اإجراء غري 

دميقراطي يف حد ذاته. الأنه يوؤ�ص�س للتمييز لفائدة فئة دون اأخرى.

االحتجاجية  الدينامية  االإجراء  وراء هذا  ال�صيا�صية  اخللفية  وتكمن 

التي اأطلقها �صباب حركة 20 فرباير حيث كان هذا االإجراء حماولة الإقناع 

جزء من هوؤالء ال�صباب باإمكانية التعبري عن مواقفهم واقرتاحاتهم داخل 

موؤ�ص�صة الربملان.
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اأن ن�صتمر يف اعتماد هذا االإجراء اأو جتاوزه يف االنتخابات القادمة 

بني  اأن منيز  علينا  اأنه  غري  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  م�صكل  ال ميثل جوهر 

متثيل ال�صباب داخل املوؤ�ص�صات وح�صورهم ال�صيا�صي بها وبني امل�صاركة 

يف عمليات الت�صويت.

بع�س  خالل  من  وا�صحا  ذلك  لنا  �صيتبني  االأرقام  اإىل  وبالرجوع 

اأنتجها  التي  الدرا�صة  بالذكر  واأخ�س  االإطار،  املتميزة يف هذا  الدرا�صات 

درا�صة م�صطفي اأبيحياوي حول اللوائح االنتخابية، التي اأبرزت اأن اأكرث 

ال�صباب ما بني 18 و24 �صنة مبدينة املحمدية، مثال، غري  من 80 % من 

لي�س  االأ�صئلة  العديد من  باللوائح االنتخابية، وهو ما يطرح  م�صجلني 

فقط حول اأ�صباب العزوف عن امل�صاركة ال�صيا�صية، بل واأي�صا عن مدى 

ال�صباب من فئة 18-24  م�رضوعية موؤ�ص�صات متثيلية يف غياب م�صاركة 

يف  للمواطنني  االإرادي  الت�صجيل  اعتماد  يف  اال�صتمرار  مت  واإذا  �صنة، 

اللوائح االنتخابية فال اأعتقد اأنه �صيح�صل اأي تغيري يذكر على م�صتوى 

امل�صاركة. ورغبة يف اإيجاد حل لهذه الو�صعية، هناك العديد من املقرتحات 

ولعل اأكرث وجاهة، والذي اقرتحته العديد من االأحزاب ال�صيا�صية، يكمن 

الئحة  على  اعتمادا  االنتخابية  باللوائح  االأوتوماتيكي  الت�صجيل  يف 

احلا�صلني على بطاقة التعريف الوطنية. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن االأحزاب 

ال�صيا�صية وبعد املجهود التي تبدله يف اإقناع ال�صباب ب�رضورة امل�صاركة 

يف االنتخابات ت�صطدم يف االأخري اأن هوؤالء ال�صباب غري م�صجلني اأ�صال 

يف اللوائح االنتخابية.

اإ�صافة اإىل ذلك ولت�صجيع ال�صباب على امل�صاركة ال�صيا�صية واالهتمام 

اآلية قانونية ملزمة ملختلف االأحزاب  اأن تكون الكوطا  اأرى  بال�صاأن العام 

تقدم  االأحزاب  قانون  واأن  خا�صة  القيادية،  الهيئات  م�صتوى  على  �صواء 

يف هذا االإطار ب�صكل مهم حينما حدد ن�صبة من ال�صباب يف الهيئات 

امل�صرية لالأحزاب )25 %( اأو على م�صتوى مر�صحيها هذه االأحزاب ملختلف 
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اال�صتحقاقات االنتخابية )30 % لل�صباب على االأقل( مما ميكن من  خلق 

ال�صيا�صية  االأحزاب  داخل  ال�صباب  لفائدة  االإيجابي  للتمييز  ديناميات 

ولي�س فقط مبنا�صبة العمليات االنتخابية، خا�صة واأن الكوطا ال�صبابية يف 

�صكلها احلايل اأ�صبحت اأحيانا مبثابة ريع �صيا�صي ي�صتفيد منه املقربون 

من دوائر تدبري �صوؤون االأحزاب ال�صيا�صية وقياداتها.

وبالن�صبة لتو�صيع الكوطا لت�صمل املجال�س املنتخبة حمليا واإقليميا 

وجهويا، فال ي�صعني اإال اأن اأعرب عن �صكي  يف قدرة هذه االآلية على اإفراز 

ال�صيا�صي وامل�صاركة  العمل  الدميقراطية  وباأهمية  بالقيم  نخب مت�صبعة 

يف ال�صاأن العام، اإذ اأن الت�صبع بهذه القيم ت�صتغل فيه اأدوات اأخرى تتعلق 

التمثيلية  اأدوات  اأكرث من  والرتبية  والتوعية  والتن�صئة  والتكوين  بالتاأطري 

ال�صيا�صية. وعلى الرغم من اأنني �صد تو�صيع ا�صتعمال اآلية الكوطا لفائدة 

تفي  قد  اأخرى  اآليات  ت�صور  باالإمكان  اأن  اإىل  اأ�صري  اأن  اأريد  ال�صباب، 

املو�صعة، وب�صفة خا�صة  للجهوية  القانونية  الرت�صانة  الغر�س �صمن  بهذا 

قانون العرائ�س على امل�صتوى اجلهوي الذي يعطي احلق للمواطنني يف 

و�صع نقطة معينة يف جدول اأعمال جمال�س اجلهات، اإ�صافة اإىل اآليات 

مهمة ننتظر القانون التنظيمي اخلا�س بها، ويتعلق االأمر بهيئات الت�صاور 

فيها من  ال�صباب  ن�صبة من  احلر�س على ح�صور  ينبغي  التي  العمومية 

اأجل مناق�صة ال�صيا�صات العمومية على كافة امل�صتويات. والف�صل 13 من 

هيئات  ببلورة  العمومية  ال�صلطات  يلزم  اإذ  ال�صاأن  بهذا  وا�صح  الد�صتور 

للت�صاور العمومي مع املواطنني والفاعلني االجتماعيني يف جميع املراحل 

املتعلقة بال�صيا�صات العمومية.

وجوابا على �صوؤال اإن كان من امل�صت�صاغ مطالبة ال�صباب بامل�صاركة 

والبطالة  بالفقر  املتعلقة  ق�صاياه  حل  الفعلي يف  اإ�رضاكه  دون  ال�صيا�صية 

وخمتلف م�صاكله االجتماعية اأعتقد اأن هناك ترابطا بني االأمرين، اإذ ال 

ميكن لل�صباب اأن يجيب على هذه الق�صايا دون اأن يكون منخرطا يف 
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اأو اجلهوي  الوطني  امل�صتوى  �صواء على  موؤثرة  ال�صيا�صية بطريقة   احلياة 

اأو املحلي.

العامل  التي عرفها  الديناميات االحتجاجية  املالحظ من خالل  ومن 

العربي اأن الذي كان جاهزا �صيا�صيا وتنظيميا ومن كانت له القدرة على 

التموقع ال�صيا�صي اجليد هو الذي متكن من »اإغراء« امل�صاهمني يف عملية 

اأن تنه�س ويحتل  ال�صيا�صية ال ميكن  فاإن احلياة  الت�صويت. ومن ثمة، 

فيها ال�صباب املكانة الالئقة به، بدون ح�صور موؤ�ص�صاتي، قادر على عقلنة 

املطالب االجتماعية وبلورتها يف برامج قابلة للتنفيذ. كما ال ميكن اأن 

جنيب على م�صاكل الفقر والبطالة والتهمي�س االجتماعي بدون موؤ�ص�صات 

هذه  تكون  اأن  ميكن  وال  والتنفيذي،  الت�رضيعي  امل�صتوى  على  قوية 

للم�صاركة  اأن يكون  �صيا�صية، وال ميكن  املوؤ�ص�صات قوية بدون م�صاركة 

ال�صيا�صية معنى موؤثر بدون م�صاركة ال�صباب.

كما اأن من اأ�صباب عدم انخراط ال�صباب يف العمل احلزبي و�صعف 

وعدم  احلزبية  املوؤ�ص�صات  ب�صعف  االإح�صا�س  ذلك  ال�صيا�صية  م�صاركته 

قدرتها على اتخاذ القرار ب�صكل م�صتقل، واأخ�س بالذكر هنا باخل�صو�س 

اأما بالن�صبة للعدد الكبري من ال�صباب، فينبغي، برما،  ال�صباب امل�صي�س، 

الو�صع  هذا  على  اجلواب  لكن هل  لعزوفهم.  اأخرى  اأ�صباب  عن  البحث 

هو عدم امل�صاركة، وهل مثل هذا املوقف �صي�صاعد على اإعادة االعتبار 

�صواء للموؤ�ص�صة احلزبية اأو احلكومية اأو غريهما من املوؤ�ص�صات؛ اإن غياب 

من  العديد  تقدمي  اإىل  كموؤ�ص�صة  احلكومة  �صيدفع  الذي  هو  امل�صاركة 

ملنطق  ميكن  ال  للحكومة  متثيلية  قوة  هناك  تكن  مل  واإذا  التنازالت، 

ال�صلطة باملغرب اأن يتغري بالطريقة التي نحلم بها، ولذلك اأن اآليات ال�صغط 

تقوية  طريق  عن  املوؤ�ص�صات  داخل  تكون  اأن  ويجب  �رضورية  احلقيقية 

االأحزاب ال�صيا�صية وتقوية املوؤ�ص�صات التمثيلية واملوؤ�ص�صة والتنفيذية خا�صة 

واأن الد�صتور احلايل منح م�صاحات وا�صعة لتحقيق التوازن داخل ال�صلطة 

التنفيذية.
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من �أجل متكني �ل�شباب �ملغربي 

ل�شنع �لقر�ر �ل�شيا�شي يف �ملغرب

�سارة �سوجار

فاعلة يف حركة 20 فرباير

اأود يف البداية اأن اأ�صري اإىل اأن االأمر ال يتعلق ب�رضاع اأجيال ولكنه 

�رضاع من اأجل احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.

تقت�صي مناق�صة مو�صوع نظام الكوطا اأو االآليات التدبريية  لت�صجيع 

وراء  كان  الذي  ال�صياق  عند  الوقوف  ال�صباب  داخل  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

ال�صيا�صيني  الفاعلني  وجعل خمتلف  له  واأ�ص�س  املو�صوعي  النقا�س  هذا 

والنقابيني واجلمعويني يهتمون به ق�صد الوقوف على اختالالته.

التي  النظر  ووجهات  توجهاته  ال�صباب مبختلف  احلراك متيز  خالل 

يحملها باإبراز قدرته واإرادته يف �صنع مغرب اليوم، مما يدفع اإىل الت�صاوؤل 

امل�صاركة  ت�صجيع  عن  احلديث  ت�صتلزم  ال�صباب  هوؤالء  �صمات  كانت  اإن 

القرار  �صنع  اأجل  من  املغربي  ال�صباب  عن متكني  اأو  لل�صباب  ال�صيا�صية 

ال�صيا�صي يف املغرب.

اأول هذه ال�صمات تتمثل يف تعبري ال�صباب عن وعي �صيا�صي نوعي 

خالل دينامية حركة 20 فرباير، جتلى يف قدرته على �صياغة اأر�صية مطلبية 

تاريخيتها  االأر�صية  هذه  وت�صتمد  املغربي،  الن�صال  تاريخ  يف  تاريخية 

من كونها اأر�صية جممعة حيث اأجمعت عليها كل قوى التغيري والقوى 
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املناه�صة للف�صاد واال�صتبداد، ومن كونها ذات م�رضوعية باعتبارها تعرب 

عن مطالب �صيا�صية واقت�صادية واجتماعية وثقافية لها عالقة باالن�صغاالت 

ت�صكل  اأن  اإىل  االأر�صية  �صعت هذه  للمواطنني وهمومهم، كما  اليومية 

ا�صتمرارا تاريخيا ملطالب احلركة التقدمية والدميقراطية واحلقوقية. 

ال�صمة الثانية تتمثل يف قدرة متميزة لل�صباب على القيادة والتفاعل 

مع التطورات على امل�صتوى الوطني واالإقليمي والدويل ف�صال عن قدرة 

هائلة على اإدارة ال�رضاع بحنكة وذكاء �صيا�صيني. 

ال�صمة الثالثة تتمثل يف االإرادة والت�صحية والتي جتلت بو�صوح يف 

واجهوا  الذين  ال�صباب،  من  طالت جمموعة  التي  التع�صفية  االعتقاالت 

حتدي االختيار بني احلرية وحترر الوطن فاختاروا التحرر، كما جتلت يف 

عدد من اال�صت�صهادات وقت احلراك.

اإن هذه ال�صمات فر�صت �صياق النقا�س حول اأهمية اإ�رضاك ال�صباب 

يف احلياة ال�صيا�صية، اإذ ال ت�صكل الكوطا �صوى تدبري اإجرائي قد نعتمده 

الهدف  اأن  غري  ال�صيا�صية،  امل�صاركة  لت�صجيع  غريه  اعتماد  ميكن  كما 

احلقيقي الذي يجب العمل من اأجله هو التمكني ال�صيا�صي لل�صباب من 

اأن املهم لي�س فقط هو  اأي  ال�صيا�صي،  القرار  اأجل م�صاهمتهم يف �صنع 

انخراط ال�صباب يف العملية ال�صيا�صية واالنتخابية بل هو انخراطهم يف 

�صنع القرار ال�صيا�صي خللق املغرب الذي يحلمون به، مغرب الدميقراطية 

واحلريات والعدالة االجتماعية.

غري  املناخ  يف  تتمثل  عراقيل  عدة  تواجهه،  التمكني،  هذا  اأن  غري 

الدميقراطي الذي من �صماته البارزة:

  التحكم يف امل�صهد ال�صيا�صي، الذي ميكن اأن ن�صفه باأنه م�صهد

مغلف بواجهة مفتوحة تتمثل يف التعددية احلزبية، ا�صتفادة االأحزاب 

ال�صيا�صية من الظهور يف االإعالم العمومي، هام�س احلريات؛ 



89

  باأن الرا�صخة  لقناعتهم  احلزبية  التنظيمات  عن  ال�صباب  عزوف 

االأحزاب لي�صت هي التي ت�صنع القرار ال�صيا�صي بالبالد؛

  اأخرى اأولويات  لل�صباب  يجعل  الذي  املزري  االقت�صادي  الو�صع 

اقت�صادية واجتماعية تتعلق ب�صمان العي�س الكرمي، يعتربها ذات 

اأولوية مقارنة مع م�صاألة امل�صاركة ال�صيا�صية واحلزبية من عدمها؛ 

  حرية يف جمال  خا�صة  االإن�صان  حقوق  تطال  التي  اخلروقات 

التعبري التي ت�صكل اأ�صا�س امل�صاركة ال�صيا�صية،  

  اإقرار قوانني متييزية رغم املكت�صبات الواردة يف الد�صتور لفائدة

ال�صباب وكل ذلك �صدا على ما ين�س عليه الد�صتور. 

�صهية  لفتح  وحده  الكفيل  هو  الالدميقراطي  الواقع  هذا  تغيري  اإن 

ال�صباب للم�صاركة ال�صيا�صية.

كما اأن من هذه العراقيل التي تواجه متكني ال�صباب البنية التنظيمية 

احلزبية، بدون متييز، التي ال ت�صتوعب �صباب اليوم كما اأنها بعيدة عن 

اأن  كما  ال�صباب.  ي�صتعملها  التي  االإلكرتونية  التوا�صل  و�صائل  ا�صتعمال 

هذه البنيات التنظيمية التقليدية ال ت�صاعد على تعبري ال�صباب عن اأرائهم 

اأو حتمل امل�صوؤوليات القيادية داخل هذه االأحزاب مما يوؤدي اإىل عزوف 

ال�صباب وتخوفهم االنخراط يف مثل هذه االأحزاب ال�صيا�صية، خ�صو�س 

واأن بع�صها فيها نوع من الريع والعائلية.

التاأهيل  هوا  ال�صيا�صي  التمكني  يواجهها  التي  العراقيل  من  اأن  كما 

والتكوين والرفع من القدرات. ومن ثمة، فاإن اإجراء الكوطا ال ينتج �صبابا 

اإمكانات  من  تتطلبه  ما  بكل  العامة  ال�صاأن  وتدبري  القيادة  على  قادرا 

وقدرة على ا�صتيعاب متطلبات العمل ال�صيا�صي.
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وعلى الرغم من كل ذلك ال بد من موا�صلة الن�صال الأن االأمل مازال 

قائما وال�صباب الذي �صنع املغرب مازال قادرا على �صناعة املزيد. ويف 

هذا ال�صد ميكن تقدمي العديد من املقرتحات منها:

  خمتلف على  عر�صانيا  ن�صاال  تتطلب  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

امل�صتويات ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية من اأجل 

تاأهيل ال�صباب وجعله قادرا على �صنع القرار ال�صيا�صي؛

  نهج �صيا�صات عمومية مندجمة غري قطاعية، الأن ق�صايا ال�صباب

غالبا ما تنفرد بها وزارة ال�صباب وتعمل يف حدود �صالحياتها،  

وذلك بتخ�صي�س ميزانيات خا�صة بال�صباب يف خمتلف القطاعات 

اإ�صافة اإىل اإ�رضاك الفاعل املدين الذي اأ�صبح و�صيلة جد موؤثرة يف 

التوا�صل مع ال�صباب؛

  دمقرطة التنظيمات ال�صيا�صية الذي اأ�صبح مطلبا ملحا باعتبار

املطالبة  الهيئات  داخل  اأوال  حترتم  اأن  يجب  الدميقراطية  اأن 

بالدميقراطية.

  التحول من الرهان على ال�صلطة ل�صناعة املواطن اإىل الرهان على

املواطن  تاأطري  يتطلب  وهذا  ال�صلطة،  �صناعة  اأجل  من  املواطن 

وجعله لي�س جمرد رقم انتخابي. واالأمل يف حتقيق الدميقراطية 

واحلريات والعدالة االجتماعية معقود على املواطن الفاعل ولي�س 

املواطن امل�صتهلك.
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مالحظات بخ�شو�ش �ل�شباب 

و�لعمل �ل�شيا�شي بتون�ش

وليد العيادي 

جمعية اأدو بلو�س بتون�س

باالأحزاب  عالقته  ال�صباب يف  و�صع  اأن  املداخالت  خالل  من  يبدو 

ال�صيا�صية بتون�س ال يختلف يف �صيء عن الو�صع املغربي، فعلى على الرغم 

من الدور الهام الذي لعبه ال�صباب التون�صي يف اإ�صقاط النظام والتطورات 

التي تلت ذلك، فاإن واقع ال�صباب ومكانته يف اخلريطة ال�صيا�صية مل يكن 

اأن الد�صتور اجلديد الذي انبثق عن دينامية  من االأولويات مثل، حيث 

الثورة التون�صية  اأدار الظهر لهذه لفئة ال�صباب ومل يكن من�صفا جتاهها، 

بدعوى اأن هذه الفئة وق�صاياها مل تكن من  اأولويات اأي طرف من اأطراف 

الثورة �صواء تعبق االأمر بالقوى ال�صيا�صية اأو مكونات املجتمع املدين،  بل 

كانت االأولويات متمثلة اأ�صا�صا يف م�صاألة الدولة املدنية، وهوية املجتمع. 

الذي  وال�صغط  لقوتها  اعتبارا  متكنت،  الن�صائية   احلركة  كانت  واإذا 

مار�صته، قد متكنت فر�س نظام املنا�صفة )50 %( يف القوائم االنتخابية 

االنتخابي مل  القانون  فاإن  ترتيب معني،  امل�صتويات ووفق  على خمتلف 

مينح اأي امتياز لفئة ال�صباب، بل اإن هذه الفئة مل تكن لها مطالب خا�صة 

بها يف هذا ال�صدد. وبهذا اخل�صو�س ميكن االإ�صارة اإىل الف�صل الثامن 

من الد�صتور التون�صي الذي يوؤكد على ما يلي: »حتر�س الدولة على توفري 



الظروف الكفيلة بتنمية قدرات ال�صباب وتفعيل طاقاته وتعمل على حتمله 

واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  يف  اإ�صهامه  تو�صيع  وعلى  امل�صوؤولية 

والثقافية وال�صيا�صية«. ف�صل جميل ولكنه خال من اأي التزام للدولة جتاه 

نواب  لع�صوية جمل�س  »الرت�صح  على    53 الف�صل  ين�س  كما  ال�صباب. 

ال�صعب حق لكل ناخب تون�صي اجلن�صية منذ ع�رض �صنوات على االأقل، 

بلغ من العمر ثالثا وع�رضين �صنة كاملة يوم تقدمي تر�صحه، �رضط اأن ال 

يكون م�صموال باأي �صورة من �صور احلرمان التي ي�صبطها القانون.« وهو 

تون�صي من  �صاب  األف   900 االإح�صائيات زهاء  ما يق�صي ح�صب بع�س 

الرت�صح، علما اأن �صن االنتخاب ال يتجاوز 18 �صنة. وقد كانت م�صاركة 

ال�صباب يف االنتخابات االأخرية �صئيلة جدا، �صواء على م�صتوى الرت�صح 

اأو امل�صاركة يف االنتخابات، وهو ما دفع  اإىل طرح ال�صوؤال باإحلاح عن 

م�صري ال�صباب الذي قاد الثورة و�صنع التغيري.

بال�صباب ميكن  وعالقتها  وهياكلها  ال�صيا�صية  االأحزاب  وبخ�صو�س 

االإ�صارة اإىل عدة مالحظات منها:

االأحزاب ما زالت بعيدة عن الت�صيري الدميقراطي يف داخلها، وتهم�س 

ال�صباب االأمر الذي يف�صي اإىل رف�س انخراط ال�صباب يف العمل احلزبي؛ 

بل اإن الكثري من ال�صباب تر�صح يف االنتخابات االأخرية الت�رضيعية وغريها 

�صمن قوائم خا�صة بهم  باأ�صماء تنم عن اأو�صاعهم مثل قائمة املهم�صني 

من   %  52 اأن  توؤكد   2014 �صنة  اإح�صائيات  ت�صري  حني  يف  الخ.  وقائمة 

ال�صباب بتون�س يتابع ال�صاأن ال�صيا�صي و49 % منهم عربوا عن ا�صتعدادهم 

لالنخراط يف القادم من االجتماعات واللقاءات اال�صت�صارية؛

من االإ�صكاليات املطروح بتون�س اأن ال�صباب الذي �صارك يف احلراك 

نادرا ما يطرح م�صاألة تنظيمه؛ وهذا ال يهم تون�س فقط بل  ال�صعبي 
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اأي�صا بخ�صو�س احلراك يف املغرب وم�رض. وذلك على عك�س  الحظته 

يتم  حيث  واأمريكا،  اأوروبا  ال�صباب يف  االحتجاجية  احلركات  تعرفه  ما 

طرح م�صاألة التنظيم ال�صيا�صي بالن�صبة للفاعلني يف هذه احلركات. االأمر 

الذي يطرح عينا �رضورة اجلواب على �صوؤال كيف ميكن تنظيم ال�صباب 

الأنف�صهم �صيا�صيا حفاظا على �صعلة حركاتهم وحتقيق اأهدافها.

من املالحظات اأي�صا اأن ف�صاء االأنرتنيت مثل �صكال تنظيميا جديدا 

جمع اأغلب ال�صباب؛ حيث اأن الن�صاط ال�صيا�صي لل�صباب بتون�س يتم يف 

جزء كبري منه عرب االأنرتنيت، ويبدو اأنه اأ�صبح من ال�رضوري ا�صتمداد 

االأحزاب ال�صيا�صية طريقة عالقتها التنظيمية وال�صيا�صية مع ال�صباب من 

خالل �صكلها على االأنرتنيت.

ال�صباب يف حاجة اإىل متكني �صيا�صي وثقايف ومدين )احلوار اإدارة 

اأ�صا�صيا مل�صاركة ال�صباب يف  اخلالف، التنظيم....(، باعتبار ذلك مدخال 

امل�صتوى  على  �صواء  العام  ال�صاأن  من  واقرتابه  واحلزبي  ال�صيا�صي  العمل 

ال�صيا�صي اأو االجتماعي اأو االقت�صادي اأو الثقايف. وميكن للمجتمع املدين 

اأن يلعب دورا هاما يف هذا املجال.

واأريد اأن اأ�صري اإىل ما تقوم به املنظمة  التي اأ�صتغل فيها اأدو بلو�س 

التي تهتم بتمكني �رضيحة من ال�صباب مهملة يف بلدان منطقتنا، واأعني 

فئة اليافعني. اإذ اأن هذه الفئة غالبا ما تدمج �صمن فئة ال�صباب اأو �صمن 

كربى  اأهمية  ذات  فئة  ذاتها  حد  متثل يف  اأنها  حني  االأطفال يف  فئة 

باعتبارها ت�صكل خزانا ال ين�صب من االإبداع والعطاء. وهكذا ت�صتغل 

املنظمة على متكني هذه الفئة يف مواقع خمتلفة مثل املدر�صة، ف�صال عن 

اإ�رضاكها يف الق�صايا الكربى التي تهمها وتهم املجتمع قاطبة.
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ويف اخلتام البد من التاأكيد اأن  الد�صتور التون�صي اجلديد مفتوح 

على كل الفئات باعتباره يعتمد حقوق االإن�صان،كما ي�صري يف ذلك يف 

توطئته. وبالتايل فاإنه يفتح املجال اأمام م�صاركة فعالة  لل�صباب، حيث 

باإمكان هذه ا�صتمداد حقه يف امل�صاركة �صواء من الد�صتور اأو  من املواثيق 

الدولية ذات ال�صلة بحقوق االإن�صان. 

م�صاركة  فيها  مطلوب  جديدة  مرحلة  تون�س  تعي�صها  التي  املرحلة 

ال�صباب بقوة وهو ما يجعلنا متفائلني.
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م�شاركة �ل�شباب لي�شت من �أولوياتنا

رائد بوحمدان 

الأمني العام لإحتاد ال�سبيبة ال�سرتاكية -لبنان 

لقد كان احلراك العربي ناجحا الأنه اأدى اإىل يقظة ملمو�صة يف العامل 

العربي وخا�صة بني �صبابه. اأكيد اأن ال�صباب كان يحلم بتغيري �رضيع، يف 

حني اأن من طبيعة الثورات والتغيريات الدميقراطية ال توؤتي اأكلها اإال على 

االأمد الطويل. وهذه حال العامل العربي يف اللحظة الراهنة.

وال بد من االإ�صارة اإىل اأن ما يحدث حاليا يف تون�س يختلف عما 

كلها هي  بينها  يجمع  ما  لكن  واليمن  البلدان كم�رض  باقي  يحدث يف 

حركة الوعي والتوق اإىل احلرية التي انبثقت من و�صط ال�صباب، باعتبارها 

لكل  م�صجعا  تطورات  من  تون�س  واحلرية  الوعي  باجتاه  التاريخ  حركة 

البلدان العربية، اأتذكر �صامويل هنتغنتون الذي كتب عن املوجة الثالثة من 

الدميقراطية م�صريا بذلك اإىل �صقوط االحتاد ال�صوفياتي وانهيار املنظومة 

اال�صرتاكية، وذلك باعتبار اأن  الثورة الفرن�صية �صكلت موجة اأوىل، واحلراك 

الدميقراطي يف اأمريكا الالتينية يعترب موجة ثانية،  اأما ما يحدث  منطقة 

ال�رضق االأو�صط و�صمال اإفريقيا في�صكل املوجة الرابعة للدميقراطية، التي 

طالت القيم واالأفكار التي عرفتها هذه املنطقة يف العمل ال�صيا�صي.

اإن الفكرة التي تقف وراء هذه املوجة واملتمثلة يف العديد من القيم 

للعمل  جديد  مفهوم  من  ال�صباب  مكنت  واملعايري  واالأفكار  واملبادئ 

ال�صيا�صي، كما اأنها ال ميكن اأن متوت.
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من املوؤ�صف اأن احلوثيني وعلي عبد اهلل �صالح هم الذين هيمنوا من 

جديد على ال�صاحة باليمن، لكن االأكيد اأن هذه البالد عرفت ميالد نوع 

كما  يتال�صى  اأن  ميكن  ال  ال�صيا�صية  واملبادئ  واملعايري  القيم  من   جديد 

�صبق الذكر.

نف�س ال�صيء ميكن قوله عن املغرب، رغم اأن املتتبعني لتطورات الربيع 

العربي ال يعتربون املغرب معنيا بذلك، لكن يبدو اأن هذا البلد، وقد قمت 

بزيارته خلم�س مرات يف غ�صون �صنتني، يوجد يف �صلب هذا احلراك 

الدميقراطي باملنطقة العربية.

اأما بالن�صبة ملو�صوع م�صاركة ال�صباب يف العمل ال�صيا�صي، فاأكيد اأن 

من حق ال�صباب اأن يتمتع بحقه بامل�صاركة يف اتخاذ القرار واأن يحتل املكانة 

الالئقة به يف خمتلف املوؤ�ص�صات التنفيذية والت�رضيعية وغريهما، علما اأن 

هذا ال�صباب ينخرط اأي�صا يف ف�صاءات �صعبة كاملنظمات االإرهابية مثل 

»داع�س«. غري اأن م�صكلتنا يف املنطقة مرتبطة مب�صارات تدبري امل�صاركة 

لي�س على االأ�صا�س العمري بل الفئوي، اأي كيف ميكن �صمان م�صاركات 

فئات معينة من عمال ون�صاء وخمتلف االإثنيات واالأعراق والطوائف.

املفارقة التي اأقع فيها اأنني كلما حتدثت عما يحدث يف العام العربي 

يغمرين التفاوؤل، غري اأنه كلما تذكرت ما يحدث قي لبنان ي�صيبني  الياأ�س 

واالإحباط، اإذ  اأن هناك العديد من العوامل التي تعيق م�صاركة ال�صباب 

العوامل  اأولوياتنا. ومن هذه  امل�صاركة ال تعترب من  اإن هذه  بلبنان، بل 

�صورية بع�س االآليات التي تدعي حتفيز ال�صباب على امل�صاركة ال�صيا�صية؛ 

وذلك ال يعني عدم وجود دينامية جديدة يقودها ال�صباب اللبناين يف 

اإن  م�صايرتها.  عن  عاجزة  ال�صيا�صية  االأحزاب  اأ�صبحت  ال�صيا�صي  العمل 

االفرتا�صي  والعامل  التقنية  بامل�صتجدات  املتاأثرة  اجلديدة  الدينامية  هذه 
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وو�صائل التوا�صل االجتماعي، باإمكانها خلق اإطارات �صبابية قد تطرح 

بدائل وتقدم اإ�صافات هامة للعمل ال�صيا�صي.

بقى التاأكيد اأن هذا التاأثري ما زال حمدودا بلبنان، بل اإن اامل�صاركة 

ال�صيا�صية لل�صباب لي�صت من اأولويات بلد ال زال يعي�س حربا مع اإ�رضائيل، 

ويخ�صع للطائفية يف خمتلف نواحي حياته اإ�صافة اإىل وجود العديد من 

التحديات املرتبطة مبوقعه اجليو �صيا�صي منها القرب من �صوريا والعراق 

اللذين يعي�صان اأو�صاع لها انعكا�صات كربى على واقع بلدنا يف خمتلف 

جوانبه ناهيك عن اخرتاقه من طرف املتطرفني واحلركات االإرهابية.
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�حلر�ك مل يرجع �لثقة لل�شباب 

يف �الأحز�ب �ل�شيا�شية

غ�سان ملراين

اأ�ستاذ جامعي

بداية  املغرب  عرفه  الذي  الدميقراطي  احلراك  اإن  القول  يجب  اأوال 

مبظاهرات حركة 20 فرباير التي اأدت اإىل تعديل الد�صتور واالجتاه اأكرث نحو 

الدمقرطة وتكري�س امل�رضوعية الدميقراطية، هذا احلراك جتاوز التنظيمات 

احلزبية، مبعنى اآخر هوؤالء ال�صباب الذين طالبوا بامللكية الربملانية وحماربة 

الف�صاد، حتى واإن كان جزء كبري منهم ينتمي اإىل اأحزاب اإال اأنهم جتاوزا 

هذه االإطارات ونزلوا اإىل ال�صارع يف اإطار حركة وا�صعة. ومن جهة اأخرى 

معظم االأحزاب امل�صاركة يف املوؤ�ص�صات مل ت�صاند هذه احلركة يف مطالبها. 

وبالتايل فاإن هذا احلراك الدميقراطي غابت عنه االأحزاب التي كانت يف 

ال�صابق )خ�صو�صا اأحزاب احلركة الوطنية( هي املبادرة اإىل ال�صغط يف 

�صواء عن طريق  الدميقراطية  انتزاع مزيد من احلريات واملكا�صب  اجتاه 

مذكرات اأو اإ�رضابات الخ(.

غياب االأحزاب عن هذا احلراك وجتاوز ال�صباب لالأحزاب يكر�س اأزمة 

العالقة بينهما، اأي عزوف ال�صباب عن ال�صيا�صة ب�صكل عام وحتديدا عن 

ال  اأنه  اإال  االأخرية  التطورات  اإيجابية  رغم  وبالتايل  ال�صيا�صية  االأحزاب 

ميكن القول باأنها اأرجعت الثقة لل�صباب جتاه االأحزاب ال�صيا�صية.
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اأكرث  اإن مل يكن  اإذن فالو�صع احلايل ال يختلف عما قبل احلراك، 

�صوءا، من جهة الأن االأحزاب ال�صيا�صية املغربية مل ت�صاند هذا احلراك ومن 

جهة اأخرى الأن االنطباع العام لدى املواطن وخ�صو�صا لدى ال�صباب عن 

االأحزاب ال�صيا�صية هو انطباع �صلبي.

وبالتايل �صاأركز على ثالث نقط رئي�صية: اأوال: متظهرات اأزمة العالقة 

بني ال�صباب واالأحزاب ال�صيا�صية، ثانيا: اأ�صبابها، ثالثا: كيفية اخلروج من 

هذه االأزمة.

من  جمموعة  هناك  االأزمة  متظهرات  اأي  االأوىل  للنقطة  بالن�صبة 

املوؤ�رضات تدل على اأن املوقف العام لل�صباب عن العمل ال�صيا�صي واحلزبي 

مل يتغري بعد حراك 20 فرباير 2011:

1- اأوال لي�س هناك ما ي�صري اإىل وجود موجة ان�صمام ال�صباب اإىل 

االأحزاب يف الثالث �صنوات املا�صية، لي�س هناك اأرقام اأو اإح�صائيات، مل 

يعلن اأي حزب عن ذلك، هذا مع العلم اأن االأحزاب ال�صيا�صية املغربية ال 

تتوفر يف معظمها على اأر�صيفات دقيقة حول عدد املنخرطني، اأو القطاع 

الن�صائي، اللهم خالل املوؤمترات التي نعلم جيدا ما يحدث فيها

2- على م�صتوى اجلامعات، يف غ�صون ثالث �صنوات مازال الو�صع 

على ما هو عليه اإن مل يكن زاد تفاقما، مبعنى اآخر ما زال الالت�صيي�س 

هو الذي مييز اجلامعة املغربية، اللهم اإذا ا�صتثنينا بع�س اجلامعات حيث 

ين�صط الي�صار اجلذري والتيار الديني ممثال يف جماعة العدل واالإح�صان 

باملوؤ�ص�صات  يعرتفا  وال  ال�صيا�صية  اللعبة  بقواعد  يقبال  ال   وكالهما 

واالنتخابات... الخ.

ولكن  والتنمية  للعدالة  التابعة  الطالبي  التجديد  ملنظمة  تواجد  مع 

ب�صكل اأقل من العدل واالإح�صان. اأما ال�صبيبات احلزبية االأخرى فكلها 

ال�صباب  من  جيل  ظهور  يف�رض  ما  وهو  اجلامعات  يف  موجودة  غري 
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اجلامعي ال عالقة له بق�صايا ال�صاأن العام وغري مبايل بكل ما هو حزبي 

اأو �صيا�صي )هنا اأفتح قو�س الأقول اأنه انطالقا من جتربتي ال�صخ�صية يف 

اجلامعة �صواء كطالب اأو كاأ�صتاذ الحظت اأن هناك ظاهرة زادت تفاقما 

يف ال�صنوات االأخرية وهي عزوف طلبة كلية احلقوق عن �صعبة القانون 

العام واجتاههم اإىل القانون اخلا�س، ف�صال عن عدم اهتمامهم مبواد كعلم 

ال�صيا�صة اأو القانون الد�صتوري اإن مل اأقل نفورهم(.

العام  بال�صاأن  االهتمام  من  نوع  لديها  التي  ال�رضيحة  اأو  الفئة  اأما 

املدين �صالتها،  املجتمع  فئة وجدت يف  فئات،  اإىل ثالث  فهي منق�صمة 

واأخرى يف �صبكات التوا�صل االجتماعي وكانت وراء احلراك ومازالت يف 

اإطاره احلركي وفئة اأخرى اختارت العمل ال�صيا�صي من خالل التيار الديني 

واأعني هنا جماعة العدل واالإح�صان باخل�صو�س، ويتمظهر ذلك من خالل 

تواجدها امللمو�س بالعديد من اجلامعات والثانويات وكذلك حزب العدالة 

والتنمية عن طريق �صبيبته الن�صطة.

االجتماعي  احلراك  باأن  القول  ميكن  ال  املطاف  نهاية  يف  اإذا 

نظرة  من  غري  قد  �صنوات،  ثالث  منذ  املغرب  عرفه  الذي  والدميقراطي 

العمل  عن  وعزوف  نفور  هناك  مازال  ال�صيا�صية،  االأحزاب  اإىل  ال�صباب 

االنتخابي،  العزوف  اإىل  اإ�صافة  املوؤ�ص�صات  داخل  من  وال�صيا�صي  احلزبي 

وخري دليل على ذلك هو اإح�صائيات انتخابات 2011 التي جاءت يف �صياق 

الر�صمية  فاالإح�صائيات  فرباير،   20 حركة  ملظاهرات  وكرتجمة  ا�صتئنايف 

تتحدث عن 45 % كن�صبة م�صاركة وهي تبقى منخف�صة مقارنة بالظرفية 

مع العلم اأنه طبقا لالإح�صائيات املتعلقة بعدد املواطنني الذين لهم حق 

الت�صويت، فاإن الن�صبة مل تتجاوز 20 % والفئة التي قاطعت اأو غابت عن 

واحلكومة  احلايل  فالربملان  وبالتايل  ال�صباب.  فئة  بكثافة هي  الت�صويت 

احلالية ال متثل �صوى 20 % من املواطنني.
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مليون  حوايل  بلغت  والتي  امللغاة  االأوراق  ن�صبة  ذلك  اإىل  اأ�صف 

الفائز باالنتخابات، وبالتايل ففئة  اأ�صوات احلزب  �صوت وهو ما يعادل 

بواجبها والت�صويت ولكن دون اختيار حزب من  القيام  عري�صة اختارت 

االأحزاب املتناف�صة. وهو ما يعرب عن املوقف ال�صلبي من االأحزاب )احلملة 

االنتخابية....(

اإذن هناك انعدام للثقة يف االأحزاب خ�صو�صا ويف العمل ال�صيا�صي 

عموما خ�صو�صا لدى فئة ال�صباب التي كانت يف ال�صابق ت�صكل العمود 

الفقري لالأحزاب خ�صو�صا تلك املنبثقة عن احلركة الوطنية، هذا املعطى 

وهو نتيجة تراكم تاريخي: اأي جمموعة من العوامل، ومن اأجل ت�صخي�س 

اأن  ا�صمحوا يل  وهنا  ثانيا  ولي�س  اأوال  اإىل  الرجوع  الو�صع جيدا وجب 

»من   : فيها  يقول  الربغوثي  متيم  الفل�صطيني  لل�صاعر  بفقرة  اأ�صت�صهد 

ال�صهل طم�س احلقيقة بحيلة لغوية ب�صيطة. ابداأ حكايتك من »ثانيا«! 

ويكفي اأن تبداأ حكايتك ب »ثانيا« حتى ينقلب العامل.

املجرمة  هي  احلمر  الهنود  �صهام  فت�صبح  »ثانيا«  ب  حكايتك  ابداأ 

االأ�صلية، وبنادق البي�س هي ال�صحية الكاملة !

يكفي اأن تبداأ حكايتك من »ثانيا« حتى ي�صبح غاندي هو امل�صوؤول 

عن ماآ�صي الربيطانيني ! يكفي اأن تبداأ  حكايتك من »ثانيا« حتى ي�صبح 

الفيتنامي املحروق هو الذي اأ�صاء اإىل اإن�صانية النابامل ! 

»بينوت�صي«  ر�صا�س  ولي�س  العار  فيكتور خارا هي  اأغاين  وت�صبح 

الذي ح�صد االآالف يف �صتاد �صانياكو !

هي  عطا  اأم  �صتي  ت�صبح  حتى  ثانيا  من  حكايتك  تبداأ  اأن  يكفي 

الن�س فقرة  اإىل هذا  املجرمة، واآريال �رضاون هو �صحيتها »... واأ�صيف 

ترتبط بواقعنا نحن تقول »يكفي اأن تبداأ حكايتك من »ثانيا« حتى ت�صبح 

االأحزاب والنقابات هي امل�صوؤولة عن كل �صيء والدولة هي ال�صحية.
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اأقول هذا الأن هناك اجتاها نحو حتميل االأحزاب امل�صوؤولية بالدرجة 

االأوىل واتهامها بالتق�صري وانعدام الدميقراطية، اأو انتقاد املجتمع باعتباره 

غري واع.  

قد يكون جزء من ذلك �صحيح اإال اأننا نن�صى اأو يراد لنا اأن نن�صى 

ما وقع منذ بداية اال�صتقالل من �صيا�صات مازالت م�صتمرة حتى االآن واإن 

كانت باأ�صكال اأخرى.

ال�صيا�صية منذ اال�صتقالل مل تتطور ب�صكل طبيعي،  اللعبة  اأوال : 

مل تكن حرة، مل يرتك املجتمع يعرب عن تناق�صاته و�رضاعاته ب�صكل حر: 

مبعنى اآخر كانت �صيطرة الدولة على امل�صهد ال�صيا�صي واحلزبي عن طريق 

اآليتني رئي�صيتني:

حماولة  يف  لها  اجتماعية  قاعدة  ال  اأحزاب  و�صنع  خلق  االأوىل: 

اإ�صعاع  لها  كان  والتي  الوطنية،  احلركة  عن  املنبثقة  االأحزاب  لتهمي�س 

كبري وقاعدة اجتماعية وخ�صو�صا �صبيبة مهمة، وكذلك لت�صتيت احلقل 

احلزبي ومنع ظهور اأحزاب حقيقية قوية ذات �صند �صعبي، تارة بدعوى 

اال�صتقالل  جيل  نهاية  با�صم  وتارة  التقليدية  االأحزاب  من  املغاربة  نفور 

وظهور جيل امل�صرية اإلخ. هذه ال�صيا�صة �صاهمت يف متييع امل�صهد احلزبي. 

خ�صو�صا واأن االأحزاب التي كانت حت�صل على االأغلبية وت�صيري احلكومة 

مل تكن تعرب عن اإرادة فئة مهمة من املواطنني.

الثانية : التزوير املمنهج لالنتخابات انطالقا من االنتخابات اجلماعية 

اإرادة اجلماهري  تعك�س  النتائج ال  كانت   ،1997 �صنة  1963 وحتى  ل�صنة 

املعرب عنها يف �صناديق االقرتاع، وكانت ممار�صات فجة من قبيل خطف 

ال�صناديق، تغيري املحا�رض الخ... مما اأدى اإىل تيئي�س �رضيحة كبرية يف 

املجتمع مبا فيها ال�صباب من عدم جدوى الت�صويت اأو امل�صاركة ال�صيا�صية 

مادامت اإرادة الدولة هي التي ت�رضي ولي�س اإرادة الناخب. واإذا ما األقينا 
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نظرة على ن�صبة الت�صويت يف االنتخابات املغربية �صنجد اأن نقطة التحول 

ال�صعبية  اأكرب عملية تزوير لالإرادة  التي عرفت  انتخابات 1983  كانت مع 

فئة  واأ�صبحت  والياأ�س  العزوف  �صيتفاقم  بعدها  البي�صاء(  الدار  )مثال  

مهمة ال تثق يف العملية االنتخابية وتعترب اأن االنتخابات حلد االآن تزور 

وغري م�صتعدة للذهاب اإىل �صناديق االقرتاع.

على   ،2002 �صنة  من  ابتداء  خ�صو�صا  تطورا،  هناك  اأن  �صحيح 

م�صتوى نزاهة االنتخابات وغياب املمار�صات القدمية اإال اأن جمموعة من 

االأ�صئلة تطرح، مثال، عن نتائج  انتخابات 2011؟ !

عقود،  طيلة  واالنتخابي  احلزبي  امل�صهد  على  الدولة  �صيطرة  اإذن 

خ�صو�صا مع غياب ردة للفعل لالأحزاب التي كانت �صحية تلك ال�صيا�صة 

اأدى اإىل تيئي�س واإحباط فئة وا�صعة.

هذا التحكم مازال اإىل حد االآن، وميكن القول اإن ثالثة اأحزاب رئي�صية 

منبثقة عن احلركة الوطنية عرفت موؤخرا تدخال يف تعيني قيادتها. مما 

يفقدها امل�صداقية اأكرث.

االأوىل الأنها مل  بالدرجة  اعتقادي غري م�صوؤولة  فاالأحزاب يف  اإذن 

واالأحزاب  طبيعي  ب�صكل  وظائفها  متار�س  ومل  طبيعي  ب�صكل  تتطور 

وزورت  واخرتقت  واأق�صيت  هم�صت  حقيقية  متثيلية  لها  كانت  التي 

الفعل  متيع  اأن  اإال  ميكن  ال  العوامل  هذه  الخ.  االنتخابات   �صدها 

احلزبي وال�صيا�صي.

ولكن من جهة اأخرى، وهنا ميكن احلديث عن ثانيا.

دخول االأحزاب اإىل امل�صل�صل الدميقراطي مع �صنة 76 وانخراطهم فيه 

اأدى اإىل حتولها اإىل اأحزاب انتخابوية وجلب عنا�رض انتهازية غري مرتبطة 

يفقدها  املوؤ�ص�صات  التدريجي يف  الدخول  فبداأ  احلزب.  واأفكار  مببادئ 

هويتها من جهة يقربها من النظام ومن جهة اأخرى يفقدها �صعبيتها، الأنها 
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مل تعد تعرب عن الرف�س والتغيري، الأنها مل تعد تتميز عن االأحزاب امل�صماة 

اإدارية، خ�صو�صا يف عالقتها بال�صباب الذي بطبعه يكون راديكاليا و�صد 

التنازالت فبداأ التململ على نهج هذه االأحزاب فان�صقت منظمات �صبابية 

بكاملها )الوفاء للدميقراطية 2001( اأو حتولت اإىل منظمات متماهية مع 

مفعوال  اأعطى  الذي  الكوطا  نظام  اإحداث  بعد  احلزب خ�صو�صا  قيادة 

عك�صيا حيث اأ�صبحت املنظمات ال�صبابية تغازل القيادة حتى يت�صنى لها 

الرت�صح والظفر مبقعد انتخابي. اأ�صف اإىل ذلك االأزمة االإيديولوجية التي 

اأثرت على هذه االأحزاب يف املا�صي كان ال�صباب يتعاطف اأو ينخرط يف 

احلزب �صواء ملواقفه املبدئية املعار�صة اأو الإديولوجيته الثورية التغيريية اأو 

حتى االإ�صالحية.

فغياب املعار�صة والتمايز ب�صبب التطويع وغياب برنامج جمتمعي اأو 

بديل فكري ال ي�صجع ال�صباب ب�صفة عامة على االنخراط يف االأحزاب، 

ي�صتهوي  يعد  مل  الذي  اال�صرتاكي  والفكر  الي�صار  اأزمة  مع  خ�صو�صا 

ال�صباب، وغياب حزب ليربايل حقيقي.

وهو ما يف�رض احلالة اال�صتثنائية حلزب العدالة والتنمية باعتباره يتميز 

ثانيا  داخله،  احلقيقية  الداخلية  بالدميقراطية  اأوال  االأخرى  االأحزاب  عن 

مبرجعية فكرية خمالفة اأي خطاب اأخالقي ديني يتما�صى مع اجلو العام.

وبالتايل فهو احلزب الوحيد الذي ي�صتفيد من الت�صويت ال�صيا�صي، 

احلزب الوحيد الذي تقود �صبيبته احلملة االنتخابية، وله م�صداقية، اأما 

الذين يح�صلون على  االأعيان  اإىل  بن�صبة كبرية  االأحزاب االأخرى فتلجاأ 

مقاعد بف�صل اإمكانياتهم املالية، )تقدمي خدمات عادية اأو �رضاء االأ�صوات( 

مما ي�صاهم يف ن�رض الياأ�س خ�صو�صا لدى فئة ال�صباب التي تالحظ هذه 

ال�صلوكات يف االنتخابات وبالتايل اأ�صبحت تعترب احلزب ال�صيا�صي مرادفا 

لالنتهازية والر�صوة وال�رضقة الخ ...
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3- احللول :

�صوؤون  يف  التدخل  وعدم  حرة  ال�صيا�صية  اللعبة  ترك  يجب  اأوال: 

االأحزاب ويف اختيار قيادييها )ويف ترجيح كفة تيار موايل على ح�صاب 

تيار اآخر ... هذا من �صاأنه اأن يخلق دينامية جديدة داخل هذه االأحزاب 

اإذ اأنها �صتعمل با�صتقاللية وب�صكل طبيعي وحر، واإن مل تواكب متطلبات 

املرحلة فاملجتمع قادر على اإفراز تنظيمات جديدة، املهم هو ترك امل�صهد 

النظام  �رضعية  اأن  )خ�صو�صا  با�صتقاللية  ي�صتقل  وال�صيا�صي   احلزبي 

غري مطروحة(.

انتهاكات  بخ�صو�س  مت  ما  طريقة  على  وم�صاحلة  اإن�صاف  ثانيا: 

حقوق االإن�صان اأي على الدولة اأن تقوم بنقد ذاتي على ممار�صتها ال�صابقة 

خ�صو�صا فيما يتعلق بتزوير االنتخابات، هذا من �صاأنه اأن يعيد الثقة اإىل 

�رضيحة وا�صعة ال تثق يف نتائج االنتخابات والعملية االنتخابية.

ثالثا: اإعداد خطة متكاملة الإعادة احلما�س لل�صباب.

ذاتي وحتاول جتنب  بنقد  تقوم  اأن  كذلك  التاريخية  االأحزاب  على 

وذلك  ال�صباب،  اأي  الفقري  عمودها  اأفقدها  الذي  االنتخابوي  اخلط 

اجلامعات ويف  بال�صباب يف  االت�صال  واإعادة  تاأطريي  بالقيام مبجهود 

هويتها  لها  يعيد  نظري  جمهود  �صياغة  وحماولة  والفروع،  املقرات 

وي�صمح لل�صباب بالتمييز بني خمتلف االأحزاب على اأ�صا�س برامج ومراجع 

 فكرية ومواقف وا�صحة ومتباينة، حتى تختفي مقولة اأوالد عبد الواحد 

كلهم واحد.
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غياب نخبة �شيا�شية وثقافية حقيقية 

لتنزيل روؤى ومقرتحات �شباب �حلر�ك

على �أر�ش �لو�قع

اأمينة بوغالبي

فاعلة يف حركة 20 فرباير

حركة 20 فرباير،  ع�صو مهعد برومتيو�س حلقوق االإن�صان ما اأتقا�صمه 

التي  باالأ�صئلة  وتتعلق  تلزمني �صخ�صيا  واآراء  مواقف  هي  اليوم  معكم 

طرحتها الندوة حول عالقة ال�صباب بالعمل ال�صيا�صي واحلزبي بعد احلراك 

املغربي، منطلقة يف ذلك من الت�صاوؤل حول من هو ال�صباب الذي انخرط 

يف هذا احلراك، يف اإطار حركة 20 فرباير؟

هناك اآراء تفيد باأن هوؤالء ال�صباب مل تكن لهم عالقة بالعمل ال�صيا�صي 

ومل تكن لهم انتماءات حزبية، واإمنا فقط تاأثروا مبا وقع يف املنطقة مع 

مطلع �صنة 2011. والواقع، يف نظري، اأن اأكرب فئة من هوؤالء ال�صباب كانوا 

غري م�صتقلني، حيث كانوا من �صبيبات االأحزاب الي�صارية وخا�صة �صباب 

جتمع الي�صار الدميقراطي، باالإ�صافة اإىل جمموعة اأخرى من ال�صباب الذي 

كان ي�صتغل يف منظمات املجتمع املدين وخا�صة �صباب اجلمعية املغربية 

الي�صارية ومنا�صلي احلركة  الطالبية  الف�صائل  االإن�صان، و�صباب  حلقوق 

على  اأفكارهم  يتقا�صمون  كانوا  ليرباليني  �صباب  اإىل  اإ�صافة  االأمازيغية 

م�صتوى مواقع التوا�صل االجتماعي. وبالتايل فاملنتمني للهيئات ال�صيا�صية 
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واملدنية املختلفة لعبوا دورا كبريا يف انطالق حركة 20 فرباير، وعرف هذا 

ال�صباب  هوؤالء  قام  حيث  احلراك،  من  االأوىل  ال�صنة  خالل  اأوجه  الدور 

امل�صت�رضي يف خمتلف  بالف�صاد  للتنديد  املبادرات  من  العديد  بتنظيم 

القطاعات االقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية واالجتماعية...

ظنهم  خاب  حما�صهم،  من  الرغم  وعلى  ال�صباب،  هوؤالء  اأن  غري 

الأنهم مل يجدوا بجانبهم نخبة �صيا�صية ومثقفة حقيقية لتنزيل اأفكارهم 

التي  واملبادرات  االأفكار  حتويل  اأن  اإذ  الواقع،  اأر�س  على  ومقرتحاتهم 

واإجراءات ملمو�صة كان من مهام  اإىل مقرتحات عملية  ال�صباب  جاء بها 

جريئة  د�صتورية  مذكرات  كانت  اأنه  اأكيد  ال�صيا�صية.  والنخب  االأحزاب 

اإىل  ترقى  اأنها مل تكن  الد�صتور غري  بتعديل  املكلفة  اللجنة  اإىل  قدمت 

تطلعات ال�صباب وطموحاتهم، علما اأن ال�صباب بدوره كان فاقدا للثقة يف 

املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية التقليدية املغربية.

كما اأن اأفكار هوؤالء ال�صباب مل حتقق مبتغاها ب�صبب تدخل الدولة 

الذي �صعى، وبكل الو�صائل، اإىل الت�صييق على ال�صباب �صواء من خالل 

القمع املبا�رض الأن�صطة احلركة، املتمثلة يف الوقفات والتظاهرات وامل�صريات 

بال�صارع العام، اأو املبادرات املتمثلة يف تنظيم العديد من االأم�صيات الفنية 

والنقا�صات الفكرية، اإ�صافة اإىل ت�صويه �صورة هوؤالء ال�صباب، غري اأن هذا 

مل يوؤد اإىل الق�صاء على فكرة 20 فرباير.

فاإىل اأين توجه �صباب 20 فرباير، وما ماآلهم؟

على م�صتوى الرباط ميكن التاأكيد اأن حركة 20 فرباير مازالت موجودة 

من خالل امل�صريات التي تنظم �صهريا، وترفع فيها �صعارات مطالبة مبحاربة 

الف�صاد واال�صتبداد، و�صعارات ذات ال�صلة مبطلب بناء جمتمع العدالة 

والكرامة، واحلرية... يف حني اأن هناك �صبابا اآخرين ي�صتغلون من خالل 

مبادرات واإطارات اأخرى راأوا اأنه ميكنها امل�صاهمة يف حتقيق املطالب التي 

رفعتها احلركة.
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تلك  �صواء  املدين  املجتمع  جمعيات  يف  ي�صتغلون  �صباب  فهناك 

املوجودة قبل 20 فرباير 2011، اأو التي اأ�ص�صت بعد ذلك، ومنها اجلمعيات 

التي ت�صتغل يف جمال تتبع وتقييم ال�صيا�صات العمومية ور�صد العمل 

االإن�صان،  وحقوق  الدميقراطية  جمال  يف  تعمل  التي  تلك  اأو  الربملاين 

وكمثال على ذلك اأذكر معهد برومتيو�س للدميقراطية وحقوق االإن�صان، 

اأ�ص�صها بع�س ال�صباب  باالإ�صافة اإىل جمموعة من املبادرات الفنية التي 

مبدينة الدار البي�صاء، ويف هذا االإطار ميكن االإ�صارة اإىل جتربة »م�رضح 

تلك  �صواء  الق�صايا  املواطنني مبختلف  تعبئة  على  تعمل  التي  املحكور« 

املرتبطة باملعي�س اليومي اأو الق�صايا ذات االأبعاد ال�صيا�صية الكربى وذلك 

من خالل تقدمي عرو�س م�رضحية يف ال�صارع العام مبختلف املدن. يف حني 

وا�صل العديد من �صباب احلركة عملهم احلزبي وال�صيا�صي يف الهيئات 

التي كانوا ينتمون اإليها قبل 20 فرباير.

باالأ�صا�س  تعود  واالأحزاب  ال�صباب  بني  القائمة  االأزمة  م�صوؤولية  اإن 

اإىل الدولة التي تعمل بكل الو�صائل على دعم اأحزاب همها ال�رضاع حول 

الكرا�صي واملكا�صب ال�صخ�صية واحلزبية ال�صيقة، وال دور لها يف اتخاذ 

القرار ال�صيا�صي. اإ�صافة اإىل غياب اإعالم نزيه وم�صتقل ميكن ال�صباب من 

التعرف على خمتلف االأحزاب، ولي�س فقط على اآراء االأحزاب التقليدية اأو 

تلك التي اأن�صئت يف ظروف يعرفها اجلميع، والتي تعرف باالأحزاب االإدارية. 

ناهيك عن حتكم وزارة الداخلية يف االنتخابات ودعمها لالأعيان. ومع 

ذلك انخرطت يف هذا امل�صل�صل الأنني اقتنعت بالعمل من اأجل التغيري 

التدريجي على اأن اأبقى مكاين فارغا وذلك من خالل امل�صاهمة يف ف�صح 

الف�صاد واملف�صدين.

اإن احلل ال يكمن، يف نظري، يف اإن�صاء اأحزاب جديدة يكون �صباب 

20 فرباير نواتها ال�صلبة، على اعتبار اأن عدد االأحزاب باملغرب كبري جدا، 
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التغيري  للم�صاهمة يف �صنع  ا�صتغالل طاقاته  ال�صباب  اأن على  اأظن  بل 

وحماربة الف�صاد وف�صحه، وخلق االآليات املالئمة لذلك، اإذ اأن تغيري الواقع 

الذي يت�صم بانت�صار اال�صتبداد املخزين والف�صاد ال�صيا�صي واالإداري لن 

يتحقق اإال بانخراط القوى احلية والدميقراطية يف عمليات التغيري �صواء 

كان االأمر من داخل املوؤ�ص�صات اأو من خارجها.



�جلل�شة �خلتامية

 

• كلمة كري�ستينا بريك، ممثلة موؤ�س�سة فريديريك اإيربت 	

باملغرب

• كلمة احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان 	

والدميقراطية 
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كلمة كري�شتينا بريك 

ممثلة موؤ�س�سة فريدريك اإيربت باملغرب

مرة اأخرى اأريد اأن ا�صتغل هذه اجلل�صة اخلتامية الأتقدم لكم بال�صكر 

على ح�صوركم، والأعرب لكم عن اغتباطي مبجريات هذه الندوة التي كانت 

الندوة بت�صخي�س مالئم  مثمرة وغنية بالتحاليل واالأفكار، حيث قامت 

لي�س فيما يتعلق باملغرب فقط بل اأي�صا مبختلف بلدان املنطقة.  

غري اأن ما ميكن مالحظته يف نهاية هذه الندوة اأنه مت الوقوف عند 

الكثري من الت�صخي�صات التي توؤكد على تعبري عن الكثري من االلتزامات 

والرغبات واالآمال الكبرية يف امل�صاركة والتحرك من اأجل م�صتقبل اأف�صل. 

لكن يالحظ اأي�صا غياب حلول ملمو�صة وخا�صة فيما يتعلق باملتطلبات 

ال�رضوري توفرها للتقارب بني االأحزاب وال�صباب، وخا�صة ما يتعني على 

بلورة  ال�صباب، وذلك من خالل  التقرب من  اأجل  القيام به من  االأحزاب 

اقرتاحات ملمو�صة وعملية. وقد نعود اإىل ذلك يف ن�صاط اآخر الأن من 

املهم م�صاركة ال�صباب يف العمل ال�صيا�صي ويف االنتخابات. لقد ا�صتمعنا 

املرة  املهم يف  لكن من  امل�صاركة �صعيفة،  التي جتعل هذه  العوامل  اإىل 

املقبلة بلورة حلول ملمو�صة كما اأ�رضت اإىل ذلك.  علما اأن الدميقراطية 

تتطلب اأحزابا كما اأن االأحزاب تتطلب انتماء ال�صباب لها واإال اأ�صبحت 

مثل  باأ�صكال خمتلفة  يتوا�صلون  ال�صباب  اأن  م�صتقبل، يف حني  بدون 

االأنرتنيت والفي�صبوك.
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لكن من املهم اأننا خلقنا يف الندوة ف�صاء للنقا�س على قدم امل�صاواة 

غري اأنه من ال�رضوري التفكري يف كيفية ا�صتثمار نتائج هذه الت�صخي�صات 

م�صتقبال التي عرفتها خا�صة واأن احلاجة بادية للمزيد من تعميق النقا�س 

للوقوف على اآفاق العالقة بني االأحزاب ال�صيا�صية وال�صباب.
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كلمة �حلبيب بلكو�ش

رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية 

امل�صاركني يف  بال�صكر جلميع   اأتقدم  اأن  اإال  ي�صعني  البداية ال  يف 

بال�صدق  متيز  الذي  حوارهم  وعلى  الغنية  م�صاهماتهم  على  الندوة 

من  انطالقا  مبنطقتنا  وماآالتها  التحوالت  ر�صد  اأجل  من  واملو�صوعية 

ان�صغاالت وا�صحة باإحداث التحول املن�صود يف املجتمع، مع ا�صتح�صار 

ما حتقق حلد االآن يف اأفق م�صتقبلي مغاير.

لقد متيزت هذه الندوة، باالإ�صافة اإىل تقييمها النقدي للحراك يف 

واأريد  ببالدنا.  االأحزاب  لواقع  نقدية  بروؤية  منطقتنا وما متخ�س عنه،  

ندوة حول  املا�صية  ال�صنة  واأن نظمنا خالل  �صبق  اأنه  اإىل  اأ�صري هنا  اأن 

اإىل  املغربية مب�صاركة ممثلني عن عدد من هذه االأحزاب  واقع االأحزاب 

جانب باحثني مهتمني باملو�صوع، حيث وجه الفاعلون احلزبيون اأنف�صهم 

انتقادات قوية لو�صعية احلق احلزبي. 

من  الرغم  وعلى  فاإنه  ببالدنا،  لالأحزاب  العددي  الواقع  وبخ�صو�س 

وجود اأكرث من ثالثني حزبا باملغرب، فاإنه يف اعتقادنا ال ميكن احلديث 

عن بلقنة امل�صهد احلزبي اأو كرثة االأحزاب ك�صب مبا�رض عن احلالة املاأزومة 

بفرن�صا، حيث  احلزبي  الواقع  اإىل  ال�صدد  بهذا  االإ�صارة  احلالية، وميكن 

تتواجد ما يفوق 280 حزبا  منها 56 حزبا ر�صدتها جلنة متويل االأحزاب، 

عن جتميع  عبارة  هو   UMP ال�صعبية  احلركة  اأجل  من  االحتاد  اأن  كما 

حلوايل 100 حزب وتنظيم �صيا�صي. اأما يف تون�س فيوجد اأزيد من 100 
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حزب يف الوقت الراهن. ذلك اأنه كلما ات�صع جمال التعبري واحلريات، اإال 

وتعددت اأ�صكال وف�صاءات ممار�صة هذا احلق، ومنها التعدد احلزبي.

اأن االإ�صكال بالن�صبة للمغرب يف راأينا يتمثل يف كيفية العمل من 

اأجل بروز م�صاريع �صيا�صية كربى ت�صمح بفرز وا�صح يف ال�صاحة ال�صيا�صية 

واحلزبية املغربية على اأ�صا�س تقاطبات تقوم على روؤى �صيا�صية وا�صحة 

ومتميزة. والبد من التاأكيد على اأنه رغم ما يطال احلقل احلزبي املغربي 

من انتقادات، فال بد من االإقرار باأن ذلك هو احلقل احلزبي ببالدنا، وعلينا 

التعامل معه كما هو من اأجل تطويره وامل�صاهمة يف تقوية اأدائه واأدواره. 

اإن ال�صوؤال املطروح هو كيف �صنعمل من داخل هذا احلقل؟ وكيف ميكن 

وماهي  باملغرب؟  ال�صيا�صي  والعمل  احلزبي  الف�صاء  لتطوير  بدائل  �صنع 

اأ�صكال ذلك ومداخله.  

اأكيد اأنه لي�صت هناك و�صفة جاهزة، بل من ال�رضوري توجه ال�صباب 

اإىل جوهر ال�رضاع ال�صيا�صي واإيجاد البدائل املمكنة. فقطف ثمار احلراك 

ن�صيب  من  كان  تالحظون،  كما  البلدان،  من  وغريه  املغرب  عرفه  الذي 

تلك  يف  القوى  موازين  به  �صمحت  ما  وفق  املنظمة،  ال�صيا�صية  القوى 

التفكري يف �رضورة  اأهمية  يربز  الذي  االأمر  داخل جمتمعاتنا،  اللحظة 

انبثاق نخبة �صيا�صية وثقافية حا�صنة مل�رضوع التغيري قادرة على اإنتاج 

االأفكار ال�رضورية لتطويره وبلوغه اأهدافه وقطف ثماره من خالل االآليات 

املنا�صبة للفعل واملوؤثرة يف الواقع. 

اإن اأ�صكال احلراك التي انبثقت يف اإطار دينامية 20 فربار وخمرجاتها 

اأفرزت اأ�صكال مبتكرة كف�صاءات للفعل يف ال�صاأن العام، كاالنخراط يف 

ديناميات النهو�س بحقوق االإن�صان و�صيانتها، وديناميات فنية وثقافية، 

واحلقل  وال�صحافة  االإعالم  عامل  ويف  �صيا�صية،  اأحزاب  يف  واالنخراط 

اجلمعوي مبختلف اأ�صكاله.
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لكن هل ميكن لهذه الديناميات اإحداث التحول املن�صود يف احلقل 

احلزبي؟ �صوؤال من ال�صعب اإيجاد اجلواب ال�صايف عليه يف هذه الندوة 

على الرغم من غناها، بل رمبا ذلك يحتاج اإىل م�صار اآخر. ومن االأفكار 

تنظيم  ال�صدد،  بهذا  االأويل  �صكلها  يف  ولو  اإليها  االإ�صارة  ميكن  التي 

جل�صات حوار بني القيادات احلزبية والقيادات ال�صبابية. 

لقد تقدمنا يف ر�صد عدد من موؤ�رضات واقع االأحزاب، ووقفنا على 

ال�صبل املمكنة والكفيلة بدعم انخراط ال�صباب يف م�صارات احلقل احلزبي 

تعميق  تتطلب  مداخل  تلم�صنا  قد  نكون  وبذلك  ببالدنا،  وال�صيا�صي 

اأجل  من  متنوعة  وباأ�صكال  اأخرى  ف�صاءات  خلق  اجلماعي يف  التفكري 

بلورة قوة اقرتاحية ذات تاأثري يف هذا املجال.

كتاب  الندوة يف  هذه  اأ�صغال  ن�رض  على  �صنعمل  ذلك،  اإىل  اإ�صافة 

وتقييمات  اآراء  من  تخللها  ما  ويت�صمن كل  اجلميع  اإ�صارة  رهن  ن�صعه 

ونقابات  اأحزاب  من  ال�صلة  ذات  الهيئات  على  وتعميمها  واقرتاحات، 

وجمعيات وموؤ�ص�صات وو�صائل اإعالم، الخ...

مرة اأخرى اأ�صكركم على م�صاهماتكم واإىل فر�صة اأخرى.
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تقرير تركيبي عن �لندوة

نظم مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية، بتعاون مع موؤ�ص�صة 

فريدري�س اأيربت االأملانية، ندوة حول »ال�صباب والعمل ال�صيا�صي يف �صياق 

احلراك الدميقراطي العربي«، وذلك يومي االأربعاء واخلمي�س 03 و04 دجنرب 

2014، بالرباط. 

�صكلت هذه الندوة ف�صاء للتبادل واحلوار والتفكري يف اأ�صئلة املرحلة 

واإفرازاتها وحتدياتها واآفاقها، حيث ي�صارك يف اأ�صغالها عدد من ال�صباب 

املغربي من ن�صطاء حركة 20 فرباير و�صبيبات حزبية وباحثني ون�صطاء من 

اليمن وم�رض وتون�س  املنطقة وخا�صة من  الدميقراطي يف  دول احلراك 

ولبنان.

عالقة  تطرحها  التي  االإ�صكاالت  الندوة خمتلف  هذه  تناولت  وقد 

وانعكا�صات ذلك على  ال�صيا�صي احلزبي،  العمل  باالنخراط يف  ال�صباب 

خمرجات احلراك الدميقراطي، وذلك من خالل املحاور االأربعة التالية:

ال�صباب واحلراك ال�صيا�صي على �صوء دينامية »الربيع العربي«. 1

 ال�صباب والعمل ال�صيا�صي واحلزبي2. 

ال�صباب وامل�صاركة ال�صيا�صية. 3

اأي اأفق لتكري�س انخراط ال�صباب يف الفعل ال�صيا�صي واحلزبي؟. 4

اجلل�سة الفتتاحية

ا�صتهل هذه اجلل�صة االأ�صتاذ احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�صات 

اأن طرح مو�صوع  اأكد من خاللها  حقوق االإن�صان والدميقراطية بكلمة 
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بظرفية  بارتباط  لي�س  كربى  اأهمية  يكت�صي  ال�صيا�صي  والعمل  ال�صباب 

�صيا�صية، بل مبا اآل اإليه حتول ماأمول �صاهم ال�صباب يف اإطالق ديناميته 

�صنع  االنخراط يف  ورغبته يف  طموحاته  عن  والتعبري  اأ�صئلته   وطرح 

هذا التحول.

كما اأ�صار اإىل اأن تنظيم ندوة حول هذا املو�صوع يندرج يف �صياق 

موؤ�ص�صة  مع  بتعاون  املا�صية،  ال�صنة  منذ  املركز  اأطلقه  طموح  برنامج 

البناء  ومتطلبات  املغربية  االأحزاب  حول  ندوة  بتنظيم  اإيربت،  فريديرك 

الدميقراطي، موؤكدا اأن ندوة ال�صباب والفعل ال�صيا�صي تبتغي فتح نقا�س 

حر بني ال�صباب ومعهم �صواء من تون�س اأو م�رض اأو لبنان اأو املغرب للتفكري 

امل�صرتك يف ما اأفرزته دينامية احلراك يف املنطقة وماآالتها.

ومن جانبها اأكدت كري�صتينا بريك ممثلة موؤ�ص�صة فريديريك اإيربت 

باملغرب اأن تنظيم هذه الندوة يندرج �صمن �صل�صلة اأن�صطة م�صرتكة مع 

مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية بخ�صو�س ق�صايا ذات اأهمية 

كربى، رغبة يف اإطالق دينامية النقا�س بخ�صو�صها، حيث �صت�صعى هذه 

الندوة اإىل اأن تكون اأر�صية للنقا�س والتبادل بني ال�صباب ومع ال�صباب.

واعتربت اأن اأهمية ال�صباب باعتبارهم فاعال �صيا�صيا يف املجتمعات 

املجتمع بل لكونه  اأنه ي�صكل م�صتقبل هذا  الدميقراطية، ال تكمن يف 

ميثل اأي�صا حا�رضها ومكونا اأ�صا�صيا من مكوناتها.

بني  العالقة  اإ�صكالية  اأن  اإىل  بريك  كري�صتينا  ال�صيدة  اأ�صارت  كما 

ال�صباب واالأحزاب ال تهم بلدا دون اأخر، بل تهم خمتلف البلدان موؤكدة 

لالنخراط يف  القيام مبجهود  عليهم  يجب  الذين  هم  لي�س  ال�صباب  اأن 

االأحزاب ال�صيا�صية فقط، بل على هذه االأخرية، اأي�صا، ت�صهيل انخراط 

ال�صباب يف العمل ال�صيا�صي.
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اجلل�سة الأوىل

كان  العربي«  الربيع  دينامية  �صوء  على  ال�صيا�صي  واحلراك  »ال�صباب 

عنوان اجلل�صة االأوىل لهذه الندوة الذي قامت بتي�صري اأ�صغالها االأ�صتاذة 

الدميقراطية وحقوق  اأجل  الو�صيط من  موؤ�ص�صة  رئي�صة  املروازي  خديجة 

االإن�صان، و�صارك فيها كل من ح�صن طارق وطارق ن�صنا�س وزياد العليمي. 

انطلقت هذه اجلل�صة من عدد من االأ�صئلة التي طرحتها االأر�صية 

املوؤطرة لهذه الندوة من قبيل:

هل كانت لدينامية احلراك ال�صيا�صي على امل�صتوى العربي ب�صكل  •

باعتبارها  املغربي،  امل�صتوى  على  فرباير   20 حركة  ودينامية  عام 

نقلت االحتجاج من طبيعته االجتماعية والت�صامنية، اإىل احتجاج 

يف  ال�صباب  انخراط  يف  ملمو�صة  اإ�صافة  معلنة  �صيا�صية  بهوية 

العمل ال�صيا�صي ب�صكل ما؟ 

ما هو الدور احلقيقي الذي لعبته االأحزاب والفعاليات ال�صيا�صية يف  •

هذه الدينامية؟

ما الدور الفعلي التي لعبته الف�صاءات االفرتا�صية يف هذه الدينامية،  •

امل�صتمر  والتنظيم  التاأطري  ما يف  دورا  تلعب  اأن  باإمكانها  وهل 

خالل الفرتات غري ال�صاخنة من احلياة ال�صيا�صية؟

ما املاآل ال�صيا�صي والتنظيمي ملكونات احلراك الدميقراطي و�صمنه  •

حركة 20 فرباير وال�صباب املرتبط بها؟ 

هكذا تدخل االأ�صتاذ ح�صن طارق )اأ�صتاذ جامعي، برملاين بالفريق 

ال�صبابية  الدينامية  اأن حقيقة  موؤكدا يف م�صتهل مداخلته  اال�صرتاكي(، 

التي عرفها املغرب �صنة 2011 توجد يف املنطقة ما بني التحليل الذي يعترب 

املغرب جمرد امتداد ملا يقع، وبني التحليل الذي يعترب املغرب معزوال عن 



124

ال�صباب حا�رضا وفاعال يف  الذي كان  وبالقدر  كل ما يقع يف اخلارج. 

دينامية هذا احلدث وداخل تداعياته،  ي�صيف  املتدخل، اأعيد اكت�صاف 

هذا »ال�صباب«، وهذه »القارة« الب�رضية و»الظاهرة« ال�صيا�صية واالجتماعية، 

الغام�صة، والتي نحمل حولها الكثري من الكلي�صيهات واالأفكار اجلاهزة، 

لعل اأكرثها ح�صوراً  هو ذلك اخلطاب ال�صهل وامللتب�س حول »العزوف«.

لتقاليد  ا�صتمرارا  ت�صكل  ال�صبابي،  االحتجاج  دينامية  اأن  واعترب 

االحتجاج التي طبعت الف�صاءات العمومية املغربية منذ نهاية الت�صعينات 

الطلب  انفجار  مع  تزامنت  والتي  اليومي،  �صكلها  يف  االأقل  -على 

االجتماعي وداخل �صياق �صيا�صي حمفز على احلرية مما يدعو للت�صاوؤل 

وطرح اإ�صكالية اكرب تتعلق با�صتغال/عطب اآليات الو�صاطة بكل �صيغها: 

التمثيلية، ال�صيا�صية واحلزبية، والنقابية واملدنية!.

ال�صيا�صية  ال�صيغ  اأعادت  قد  فرباير   20 دينامية  اأن  اإىل  اأ�صار  كما 

تاأثري  وبتزايد  م�صاعد،  اإقليمي  مبحيط  مدعما  الواجهة،  اإىل  لالحتجاج 

حالة  من  االنتقال  يف  متثل  و�صكلت حتوال  اجلديد،  االت�صال  و�صائل 

االحتجاج االجتماعي )معطلون، تن�صيقيات، االأ�صعار، دورات االحتجاج 

العمومي  التظاهر  اإفني....(، ومن حالة  �صيدي  ال�صغرى: �صفرو،  باملدن 

بناء على التعاطف ال�صعبي مع ق�صايا قومية اأو مع الق�صية الوطنية، اإىل 

حالة احتجاج بهوية �صيا�صية معلنة.

ونبه اإىل هذه الدينامية االحتجاجية ال�صبيبية قد تعترب كذلك، امتدادا 

طبيعيًا لتعبريات ثقافية وفنية ومو�صيقية، ظلت حا�رضة منذ اأكرث من ع�رض 

�صنوات على االأقل داخل ال�صبيبة احل�رضية باملغرب، اإ�صافة اإىل اأنها كانت 

مبثابة اإعادة انت�صار الفعل ال�صيا�صي من داخل املوؤ�ص�صات نحو ال�صارع، ومن 

اأن  اإىل  االفرتا�صي، م�صريا  الف�صاء  نحو  العمومي  االإعالمي  الف�صاء  داخل 

الو�صيلة يف عامل التوا�صل جزء من امل�صمون، لكن حتويلها اإىل عامل حمدد 

لكل الظاهرة ال�صيا�صية/االجتماعية قد يبدو جمانبا للتحليل الر�صني.
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كلحظة  الدينامية  هذه  بدت  اال�صرتاكي،  الربملاين  يقول  �صيا�صيا، 

تتجاوز  معادلة  والد�صتوري،  ال�صيا�صي  لالإ�صالح  جديدة  ملعادلة  حاملة 

بني  املوؤ�ص�صاتية،  االإ�صالحات  ملف  تطبع  ظلت  التي  الثنائية  املحاورة 

االأحزاب الوطنية والدميقراطية وبني الدولة االأمر الذي يدفع اإىل الت�صاوؤل 

هائل  كطلب  الدينامية  هذه  قراءة  اإمكانية  يتعلق مبدى  االأمر  كان  اإن 

على ال�صيا�صة؟ ليختم مداخلته باالإ�صارة اإىل اأن هذه الدينامية ُقراأت يف 

االجتماعي  الن�صيج  يف  عميقة  حتوالت  على  كموؤ�رض  املبا�رضة  حلظتها 

الذاتي عن مطالبه  التعبري  القادر على  املواطنني،  توحي مبيالد جمتمع 

دون احلاجة اإىل املرور احلتمي عن طريق الو�صاطات »التقليدية« خا�صة 

اأن   العامة«، م�صيفا  »ال�صاحة  اإىل  اإمكانيات ولوج �صهل  توفره على  مع 

واحلزبية  املدنية  والبنيات  االأُطر  هذه  اأن  اأكد  واالأحداث  الوقائع  تتايل 

لتمثل روح  املوؤهلة  القطيعة-، هي وحدها  عن منطق  وال�صبيبية-بعيداً 

تلك الهبة ال�صبابية، والقادرة على خلق تراكم ايجابي بني جميع االأجيال، 

وتر�صيد كل اجلهود وخمتلف التعبريات، دعمًا الأفق الدميقراطية ودولة 

حقوق االإن�صان.

اختار  الن�صنا�س  طارق  االأ�صتاذ  اجلل�صة،  هذه  الثاين يف  املتحدث 

احلديث عن مو�صوع التكنولوجيا والدميقراطية مربزا وباالأرقام االأهمية 

التي اأ�صبحت لتكنولوجيا االنرتنت يف حياة املغاربة اإذ اإن ن�صبة م�صتعملي 

الهواتف النقالة مثال بلغت 125 %.

وبعد اأن اأبرز اأن الدميقراطية هي اأف�صل حكم اإىل حد االآن، اأكد اأن 

الدميقراطية التمثيلية تعي�س اأزمة دليله يف ذلك م�صتوى امل�صاركة املتدين 

ال�صيا�صية  اخلريطة  و�صوح  وعدم  االأحزاب  يف  املنخرطني  وحمدودية 

اإ�صافة اإىل غياب برامج وا�صحة و�صعف الثقة يف االأحزاب.

وعلى �صعيد اآخر اأو�صح اأن احلراك ال�صعبي ل�صنة 2011 مل يقت�رض 

على بلدان املنطقة العربية بل طال 88 بلدا، م�صريا اإىل �صعارات بع�س هذه 
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احلراكات مثل احلراك اال�صباين الذي رفع �صعار »الدميقراطية احلقيقية 

االآن«، واحلراك بالواليات املتحدة الذي كان �صعاره »نحو 98 %« الخ.

يف  تتمثل  جديدة  مفاهيم  على  اأكدت  الديناميات  هذه  اأن  واأبرز 

اإىل  الولوج  و«احلق يف  اجليدة«  و«احلكامة  الت�صاركية«  الدميقراطية   «

املعلومة« و»ال�صلطة اخلام�صة« )اأي املواطن واملجتمع املدين(.

وخالل حديثه عن االنرتنت وامل�صاركة، اأكد طارق ن�صنا�س اأن االنرتنت 

اأ�صبحت و�صيلة قوية للم�صاركة باعتبارها قد اأتاجت لالإن�صان اأن يكون 

اأكرث ترابطا مما كان عليه يف خمتلف مراحل يف تاريخه، كما اأنها ت�صمن 

ال�رضعة يف املرا�صالت و�صفافيتها، وبعد اأن قدم بع�س اأمثلة عن تاأثري هذه 

الو�صيلة التوا�صلية على احلراكات ال�صعبية �صواء يف الواليات املتحدة اأو 

كينيا اأو تون�س، اأ�صار بالن�صبة للمغرب اأن االنرتنت ت�صكل اأر�صية هامة  

للرتافع، وال اأدل على ذلك الدور الذي لعبته اأثناء حركة 20 فرباير ويف 

ق�صية البدوفيل كالفاين واأمينة الفياليل وبخ�صو�س املدونة الرقمية التي 

مت �صحب م�رضوع القانون اخلا�س بها.

�صواء  للتحاور  ن�صنا�س و�صيلة  االأنرتنت ي�صيف طارق  ت�صكل  كما 

اأو  اأو بخ�صو�س املالحظة ال�صعبية لالنتخابات  بني الربملانيني واملواطنني 

التبليغ عن الر�صوة، م�صريا اإىل العديد من عناوين املواقع االإلكرتونية التي 

تتيح هذا احلوار.

وعلى �صعيد اآخر اأو�صح �صاحب املداخلة اأهمية و�رضورة ماأ�ص�صة 

وامل�صاورات  االإلكرتوين،  الت�صويت  قبيل  من  االإلكرتونية،  امل�صاركة 

االلكرتونية، والعرائ�س وامللفات االإلكرتونية.

واإىل جانب هذه اجلوانب االإيجابية لالنرتنت، ي�صري �صاحب املداخلة 

اإىل بع�س ال�صلبيات الل�صيقة بهذه الو�صيلة منها على ال�صعيد الوطني 
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وم�رضوع  املواطنني،  مرا�صالت  على  للتج�ص�س  معني  برنامج  ا�صتعمال 

االنرتنت  ا�صتعمال  على  ي�صيق  الذي  الرقمية  باملدونة  اخلا�س  القانون 

اإلغاء  على  الواقع  يعمل يف  والذي  املعلومة  اإىل  الولوج  قانون  وم�رضوع 

احلق يف الولوج اإىل املعلومة.

عالقة  اإىل  ال�صلبيات  �صمن  االإ�صارة  ميكن  الدويل  امل�صتوى  وعلى 

وتكوينهم  ال�صباب،  ا�صتقطاب  خالل  من  �صواء  باالإرهاب  التكنولوجيا 

ومتكينهم من �صنع »القنابل االرجتالية«.

التكنولوجيا  ا�صتعمال  اأمام  التي تقف  التحديات  اإىل  اأ�صار  اأن  وبعد 

واملوؤ�ص�صاتي  القانوين  واالإطار  الرقمية  االأمية  يف  واملتمثلة  امل�صاركة  يف 

ودور القطاع اخلا�س و�صعف مقدرات املجتمع املدين، وحماية املعطيات 

التكنولوجيا هي  اأن  اأكد على  التعبري  الد�صتور وحرية  اخلا�صة، وتفعيل 

جمرد و�صيلة لكنها اأ�صبحت حا�صمة يف امل�صاركة واحلراك والتعبئة ونقل 

املطالبة من االفرتا�صي اإىل العامل الواقعي.

ويف املداخلة الثالثة �صمن هذا املحور، اأكد االأ�صتاذ زياد العليمي من 

م�رض، اأن ما يحدث يف العامل العربي منذ 4 �صنوات اأمر طبيعي، اإذ اأنه 

الدينا�صورات من جهة وقوى احلداثة  اأنظمة  ال�رضاع بني  يدخل �صمن 

يف هذه املنطقة، م�صريا اإىل اأن �صقوط اأنظمة الدينا�صورات اآت ال ريب 

فيه واأن قوى احلداثة ال تقت�رض على ال�صباب وحده بل ت�صمل خمتلف 

 ،2011 �صنة  وليدة  لي�صت  امل�رضية  الثورة  اأن  اعترب  والفئات، كما  االأعمار 

ديناميات  2000، جتلت يف  منذ  الثورة  لهذه  موؤ�رضات  عرفت م�رض  بل 

اأطلقها العديد من الكتاب واالأدباء والفنانني من �صينمائيني ومو�صيقيني 

وت�صكيليني حيث كانت ثورة 2011 التعبري ال�صيا�صي الذي اآلت اإليه هذه 

الديناميات. واأ�صار اإىل اأن الدينا�صورات مازالت قائمة ت�صيق اخلناق على 

القوى  التكنولوجيا متكن  اأن  املجاالت كما  العامة يف خمتلف  احلريات 
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التواقة اإىل التغيري من التكوين والتن�صيق ملوا�صلة املواجهة �صدا على كل 

القوى املعاك�صة للتغيري.

وعلى �صعيد اآخر، اأكد زياد العليمي اأنه تبني، بعد اأربع �صنوات عن 

جمريات الثورة، اأن املعركة اأكرب من اأن تكون لوطن واجد لوجود اأنظمة 

تنمية  العربية  املنطقة  تعرف  اأن  م�صلحتها  من  لي�س  دولية  واآليات  وقى 

حقيقية وخروجا فعليا من التخلف.

واأن  �صتنهار،  القائمة  االأنظمة  اأن  على  ي�رض  ذلك  من  الرغم  وعلى 

لل�صباب  امل�صتقبل  واأن  والكرامة،  واحلرية  االجتماعية  للعدالة  امل�صتقبل 

باعتباره القلب الناب�س لقوى احلداثة.

ويف االأخري اعترب املتدخل اأن من ال�رضوري التفكري يف كيفية ا�صتعمال 

اأن احلزب  التكنولوجيا والعلم يف فر�س نظام بديل حديث، م�صريا اإىل 

اال�صرتاكي امل�رضي، عمل تنظيم خمتلف فعاليات من خالل االنخراط، 

مت�صائال اإن كانت هذه الو�صيلة كفيلة بت�صجيع االنخراط ال�صيا�صي يف 

جتربة قوامها احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.

اجلل�سة الثانية

متحورت هذه اجلل�صة التي اأدارتها ال�صحافية والكاتبة �صناء العاجي 

املعطى(،  يف  )قراءة  واحلزبي  ال�صيا�صي  والعمل  ال�صباب  مو�صوع  حول 

يف �صعي اإىل تلم�س االإجابة على عدد من االأ�صئلة التي طرحتها الورقة 

التقدميية املوؤطرة لها من قبيل:

التجربة  • ال�صبيبة يف  االأحزاب مبنظماتها  قراءة عالقة  كيف ميكن 

املغربية وخارجها؟

تاأطري  • فعلية يف  اأدوار  لعب  ال�صبيبات احلزبية من  وهل متكنت 

وتنظيمية  �صيا�صية  دينامية  اأحزابها  ومنح  جهة،  من  ال�صباب 

ت�صاعدها على التطور من جهة ثانية؟
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انتظارات  • مع  متفاعلة  ف�صاءات  توفري  يف  االأحزاب  اأخفقت  هل 

ال�صباب وطموحاتهم، وتكت�صب جاذبية لديهم ومتكنهم من اإنتاج 

الفكر املمار�صة امل�صاهمة يف التغيري املطلوب للبناء الدميقراطي؟

اإىل اأي حد مكنت قوانني االأحزاب ال�صباب من تبوء املكانة الالئقة  •

به داخل هذه االأحزاب ال�صيا�صية، ومتكينه من امل�صاهمة الفعلية 

يف بلورة واتخاذ القرار وتنفيذه؟

اأال ت�صاهم العالقات ال�صائدة داخل االأحزاب ومنط تدبري االختالف  •

داخلها، والتي غالبا ما توؤدي اإىل االن�صقاقات التنظيمية من جهة، 

وواقع وم�صتوى النقا�صات بني قادة االأحزاب ال�صيا�صية وممثليها، 

التي ت�صود ال�صاحة ال�صيا�صية الوطنية، وتهيمن على امل�صهد الربملاين 

من جهة ثانية،  يف تنفري ال�صباب من العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام 

والعمل احلزبي ب�صكل خا�س؟

هل ي�صكل العزوف عن العمل احلزبي، بل وال�صيا�صي ب�صكل عام،  •

نتيجة منطقية لعقود من االختيارات الر�صمية التي �صاهمت بقوة 

يف اإنتاج التيئي�س، �صواء عرب الرتبية والتعليم والتن�صئة االجتماعية 

اأو ممار�صة جملة من االنتهاكات التي كانت ممنهجة يف فرتة ما 

يعرف ب�صنوات الر�صا�س؟

وهل يعود ذلك يف جزء منه اإىل ت�صييق اخلناق على اجلامعة،  •

وتركها عر�صة لتف�صي مظاهر التطرف والغلو جنبا اإىل جنب مع 

الالمباالة وعدم االهتمام بال�صاأن العام و�صمنه ال�صاأن احلزبي؟

ما هي ال�صبل اجلديرة بتو�صيع دائرة اهتمام ال�صباب بال�صاأن العام  •

بقوة وتنمية  ال�صيا�صي واحلزبي واالنخراط فيه  العمل  من خالل 

ح�س امل�صاركة لديه؟

يف بداية مداخلته اأ�صار االأ�صتاذ اليمني غازي ال�صامعي، اأول متدخل 

داخل  عددهم  يف  تكمن  ال  ال�صباب  اأهمية  اأن  اإىل  اجلل�صة،  هذه  يف 
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ببالده،  الو�صطى  الطبقة  روافد  ي�صكلون  كونهم  اإىل  بل  فقط  املجتمع 

م�صريا اإىل الدور الهام التي لعبته هذه الفئة يف احلراك يف الثورة اليمنية 

حيث حتملوا عبء القيادة والتنظيم واال�صتقطاب لفائدة اإ�صقاط النظام 

وبناء الدولة احلديثة.

كما اأ�صار اإىل اأن ال�صباب متكن من قيادة هذا احلراك وملء املجال 

العام بناء على اأر�صية حقوقية كانت قادرة ا�صتقطاب الكثري من الفئات 

واالأو�صاط ف�صال عن خمتلف و�صائل االت�صال، بل كانت هذه االأر�صية 

حافزا على ال�صمود �صد كل اأ�صكال القمع واالعتقال ون�رض ال�صائعات بل 

واإطالق الر�صا�س احلي على ال�صباب.

االأ�صتاذ  اأكد  فقد  ال�صيا�صية،  باالأحزاب  ال�صباب  عالقة  عن  اأما 

ال�صامعي، بعد اأن عدد اأهم االأحزاب اليمنية اأن هذه العالقة تت�صم بعدم 

الثقة باعتبار اأن هذه االأخرية �صاومت مع النظام على ح�صاب ال�صعب، 

ناهيك عن  اليمني وهم�صته  ال�صباب  ابتعدت عن  واأنها  تقديره،  ح�صب 

اأن بنياتها التنظيمية مكل�صة وروؤاها ال�صيا�صية غري وا�صحة ب�صكل عام 

وجتاه ال�صباب وق�صاياه ب�صكل خا�س اإذ غالبا ما تلجاأ اإىل خدماته اإما 

يف التنفيذ اأو يف احلمالت االنتخابية، االأمر الذي اأدى اإىل تدمر ال�صباب 

بل وتكوين تكتالت �صبابية داخل االأحزاب من اأجل تغيري هذا الواقع.

اآفاق  ال�صباب  اأمام  انفتحت  اليمني،  النا�صط  ي�صيف  الثورة  ومع 

 جديدة اإذ اأ�صبح ي�صكل جزءا مهما من احلياة ال�صيا�صية بل كان حمور 

ثورة 11 فرباير 2011، على الرغم من تكالب بع�س االأحزاب عليه وحتالفها 

مع نظام �صالح. 

وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من حماولة النظام تو�صيع الفجوة بني 

االأحزاب وال�صباب فقد ا�صتطاع هوؤالء جر االأحزاب لتبني �صعاراتهم املتعلقة 

باإ�صقاط النظام، وامل�صاركة الفاعلة يف الثورة ال�صيا�صية واالجتماعية باليمن.
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واأ�صاف ال�صامعي اأنه وعلى الرغم من قتل النظام للعديد من ال�صباب 

واإ�صابة العديد منهم اأي�صا، فقد ا�صتطاع ال�صباب جتاوز الثقافة القبلية 

اإىل جنب  والعمل جنبا  العنف  اإىل ممار�صة  ينجروا  االنتقام ومل  وثقافة 

بني خمتلف املكونات ال�صيا�صية )وهي �صابقة يف اليمن الإ�صقاط النظام(.

)ا�صتيالء  اليمنية  ال�صاحة  عرفته  التي  التطورات  من  الرغم  وعلى 

ميلي�صيات احلوثيني على العديد من املناطق(، يقول ال�صامعي يف ختام 

مداخلته: الواقع مرير واالأحالم كبرية واالآمال عري�صة وال�صباب قادر على 

موا�صلة الثورة واإ�صقاط حركات التطرف.  

ويف م�صتهل مداخلته اأكد االأ�صتاذ اجلامعي والكاتب العام ال�صابق 

لل�صبيبة االحتادية حممد حفيظ اأن ما �صيتقدم به �صهادة �صاب انخرط 

يف العمل احلزبي ال�صبابي منذ اأن كانت �صنه 17 �صمة، ومار�س يف خمتلف 

املواقع ملدة 17 �صنة اأخرى. مربزا اأن التجربة التي عا�صها داخل االحتاد 

اال�صرتاكي �صاهد على نوعية عالقة االأحزاب ال�صيا�صية بال�صباب اإىل حد 

االآن مع بع�س الفوارق التي يجب اأخذها بعني االعتبار، وهو ما يوؤكد 

اأن املرحلة التي عا�صها �صمن العمل حلزبي وال�صبيبي مازالت م�صتمرة واأن 

االأحزاب ال�صيا�صية مل ت�صتطيع اإحداث القطيعة املطلوبة.

وبخ�صو�س قراءته لعالقة االأحزاب ب�صبيبتها اأكد حممد حفيظ اأن 

ات�صال بني  باأول  الذهن بهذا اخل�صو�س، يتعلق  اإىل  اأول �صوؤال يتبادر 

اختيار  اإىل  يدفعه  الذي  وما  لل�صيا�صة،  ال�صاب واحلزب، وماهي متثالنه 

هذا احلزب دون االآخر، موؤكدا على اأهمية اال�صتغال على عينة للخروج 

باأجوبة عن هذه العالقة.

وبعد اأن اأ�صار اإىل اختالف ال�صياقات بني ال�صتينات والثمانينيات وما 

ال�صباب  لدى  جاذبية  له  كانت  ال�صيا�صي  اخلطاب  اأن  اإىل  اأ�صار  بعدها، 

من  غريهما  اأو  الثانوي  اأو  اجلامعة  يف  �صواء  مواقعهم،  خمتلف  يف 
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املواقع، م�صريا اإىل اأن اجلاذبية انتقلت من اخلطاب الي�صاري اإىل اخلطاب 

الليربايل  اخلطاب  اإىل  لالجنذاب  بوادر  هناك  اأ�صبحت  كما  االإ�صالمي، 

الذي يجد �صنده يف اخلطاب احلقوقي. 

اأكد  االأحزاب،  طرف  من  والتوا�صل  االت�صال  اأ�صاليب  وبخ�صو�س 

الثانوي  بال�صلك  اأن يلتحق  التحق باحلزب قبل  اأنه  حفيظ يف �صهادته 

ال�صجن،  نحو  ي�صكل خطوة  معار�س  اإىل حزب  االنتماء  كان  وقت  يف 

حيث توجه اإىل مقر احلزب مبح�س اإرادته، ذاك اأن االجنذاب كان يتم 

على اأ�صا�س مواقف وت�صحيات تكون مبثابة تعاقد بني احلزب ومنا�صليه، 

التحاق  الكبري يف  االأثر  لهما  كان  حدثني  اإىل  ال�صدد  هذا  م�صريا يف 

عدد من ال�صباب بنف�س احلزب، ويتعلق االأمر باغتيال عمر بنجلون يف 

ما  ومبجرد   .1981 يونيو   20 ليوم  العام  واالإ�رضاب  ال�صبعينات  منت�صف 

اإىل  االأطراف  اأحد  ي�صطر  حفيظ،  ي�صيف حممد  التعاقد،  هذا  يختل 

بالن�صبة  باحلال  هو  )كما  ال�صيا�صي  العمل  عن  واالبتعاد  موقف  اتخاذ 

للعديد من ال�صباب( وعلى �صعيد اآخر اأكد القيادي ال�صبابي ال�صابق اأن 

غالبا  االأخرية  قيادات هذه  ناجم عن كون  االأحزاب  ال�صباب من  موقف 

يعطف  اأن  خمافة  والتغيري  التجديد  تخ�صى  الأنها  ال�صباب  تخ�صى  ما 

مبواقعها، بل اإن هذه القيادات ال تعترب اأن ممار�صة ال�صيا�صة واخلو�س يف 

تفا�صيلها تدخل �صمن اخت�صا�صات ال�صباب بل يعود ذلك اإىل هياكل 

حزبية معينة. وقد بدا ذلك وا�صحا يف العديد من اللحظات الفارقة مثل 

املوقف من د�صتور 92 ود�صتور 96 وامل�صاركة يف احلكومة، اإلخ.

وبخ�صو�س تدبري االختالف، اأكد حفيظ اأن االختالف غري حمرتم 

�صواء داخل املجتمع اأو داخل االأحزاب، م�صريا مع ذلك اإىل اأن االن�صقاقات 

اإليه يف حال تعذر تدبري هذا  اللجوء  يتم  الذي  مل ت�صكل دائما احلل 

االختالف ب�صكل دميقراطي.
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ومن جهة اأخرى، اأبرز �صاحب املداخلة مواقف االأحزاب املغربية من 

مكا�صب  حتقق  مل  كانت  اإذا  االأخرية  هذه  اأن  موؤكدا  فرباير   20 حركة 

امل�صتوى  ال�صيا�صية وعلى  الثقافة  ال�صيا�صة فقد حققت مكا�صب يف   يف 

الثقايف والرمزي.

االأ�صتاذ ح�صني ح�صني من االأمانة العامة الحتاد ال�صبيبة اال�صرتاكية 

هذا  عن  نظرة  باإعطاء  مداخلته  ا�صتهل  العربي،  العامل  الدميقراطية يف 

التاأكيد،  اإىل  اأن ينتقل  االحتاد واأهدافه واالأن�صطة التي يقوم بها، قبيل 

يف اإطار حديثه عن عالقة االأحزاب بال�صباب املغربي، على اأن ال�صبيبات 

احلزبية ب�صكل عام وال�صبيبة االحتادية التي ينتمي اإليها ب�صكل خا�س، 

ت�صكل مدار�س اأنتجت نخبا بارزة يف املجتمع. غري اأنه �صارع اإىل اإبراز 

جمموعة من العوامل املعيقة لعمل ال�صباب يف املنظمات ال�صبيبة احلزبية 

االهتمام  و�صعف  اإ�صارتها،  رهن  تو�صع  التي  املتوا�صعة  املوارد  اأهمها: 

بالتكوين، اإ�صافة اإىل ت�صابه خطاب االأحزاب ال�صيا�صية االأمر الذي يجعل 

من ال�صعب على ال�صباب االختيار.

ومن العراقيل التي توؤدي اإىل عزوف ال�صباب عن االأحزاب ماآل هذه 

االأخري عندما ت�صري يف احلكومة.

اأما بخ�صو�س كوطا ال�صباب )30 �صاب يف املجل�س النواب، اأقل من 

دورا  يلعبون  ال�صباب  هوؤالء  كان  اإن  ح�صني  ت�صاءل  فقد  �صنة(  اأربعني 

متميزا لفائدة فئة  ال�صباب، اأم اأنهم ال يتجاوزون كونهم جزء من الفريق 

مراجعة  وجبت  متة  ومن  اإال.  لي�س  للحزب  الر�صمي  املوقف  عن  يعربون 

التفكري يف اآلية الكوطا هذه.

تتاأثر  ومازالت  كانت  احلزبية  ال�صبيبات  اأن  اأكد  اآخر  �صعيد  وعلى 

وت�صتغل يف ال�رضاعات احلزبية االأمر الذي يعمق موقف عزوف ال�صباب 

عن االنخراط يف العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام واحلزبي ب�صكل خا�س.



134

االأخر،  هو  اأكد  واالإح�صان  العدل  من  ال�صوالدي،  ه�صام  االأ�صتاذ 

خالل هذه اجلل�صة،  اأنه التحق باحلركة االإ�صالمية وعمره مل يتجاوز 14 

�صنة، لينطلق يف مداخلته يف هذا املحور باأربع مقدمات اأولها اأن »الربيع 

اأ�صقط  اأنه  وتاأنيها  والعزوف  االإهمال  فزاعة  ال�صباب  عن  اأ�صقط  العربي« 

فزاعة اأن االأنظمة العربية قدر حمتوم، وثالثها اأن الوطن العربي يف حاجة 

اإىل كل اأحراره، ورابع املقدمات اأن من االإن�صاف االإقرار اأن احلراك املغربي 

مل يبداأ مع حركة 20 فرباير كما لن ينتهي معها.

اإ�صافة اإىل هذه املقدمات حتدث عن بع�س املداخل، من قبيل اأن ال�صباب 

الذي يجب احلديث عنه هو ال�صباب املتفتح القادر على حتمل امل�صوؤولية وال 

يقبل غري العي�س الكرمي ومن املداخيل اأي�صا التاأكيد اأن االأحزاب ال�صيا�صية 

لي�صت وحدها الناطق با�صم ال�صباب بل هناك هيئات اأخذت م�صاحة يف 

ف�صاء ال�صيا�صة املغربية من خارج املنظومة احلزبية، اإ�صافة اإىل التاأكيد اأن 

العزوف اأ�صبح موقفا. وقد اأف�صت هذه املقدمات واملداخيل اإىل طرح �صوؤال 

عري�س حول من يتحمل امل�صوؤولية يف هذا الظروف.

جوابا على ذلك، اأكد ال�صوالدي اأن الدولة هي امل�صوؤولة االأوىل عن 

هذا الواقع �صواء من خالل تاريخ القمع االأ�صود والتزوير وااللتفاف على 

مطالب ال�صباب )2011...( وحما�رضة امل�صاريع املجتمعية لل�صباب، ف�صال 

عن اأن الدولة هي التي اأف�صلت املنظومة التعليمية.

اأما �صبل اإعادة االعتبار للم�صاركة وتو�صيعها فيتطلب يف نظر �صاحب 

املداخلة جتاوز و�صعية النخبة العربية التي ك�صف احلراك اأنها كانت نائمة، 

القوي  التواجد  مقابل  منعدمة  كانت  ال�صيا�صية  النخبة  اأن  نقل  مل  اإن 

للدولة العميقة؛ واختيار تكري�س الدميقراطية الت�صاركية، واإعادة االعتبار 

للخطاب ال�صيا�صي للمجتمع املدين، وختم مداخلته باالأمل يف امل�صتقبل 

رغم ممار�صة الدولة التي تعمل على حما�رضة ال�صباب وطموحاته.  
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اجلل�سة الثالثة

متحورت اجلل�صة الثالثة، التي اأدار اأ�صغالها االأ�صتاذ ر�صيد البلغيثي، 

حول ال�صباب وامل�صاركة ال�صيا�صية )اأجوبة موؤقتة(، وقد �صعت بدورها اإىل 

تلم�س االإجابة على عدد من االأ�صئلة منها:

هل حقق نظام الكوطا االنتخابية املراد منه يف جعل ال�صباب يف  •

القرار  اتخاذ  على  القدرة  من  ومتكينه  ال�صيا�صية  العملية  �صلب 

بدل اأن ي�صتمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�صهد ال�صيا�صي 

واحلزبي؟  اأم اأن املمار�صة بينت اأنها جمرد »ريع« �صيا�صي ال يرقى 

اإىل املجهودات التي ت�صتلزمها املرحلة ؟ 

على  • ال�صباب  لتحفيز  النظام  نف�س  اإىل  اللجوء  املجدي  من  وهل 

املحلي  امل�صتوى  على  املنتخبة  الهيئات  يف  ال�صيا�صية  امل�صاركة 

واالإقليمي واجلهوي؟

واإىل اأي حد ميكن اعتبار هذا االإجراء، مدخال لفرز نخب جديدة  •

اأكرث متلكا للم�رضوع الدميقراطي ومتطلبات حت�صينه وتطويره؟

اأال ي�صكل عزوف ال�صباب عن االنخراط يف ال�صاأن العام عرب بوابة  •

يف  املنت�رضة  العزوف  لظاهرة  طبيعيا  انعكا�صا  ال�صيا�صي  العمل 

بلدنا، والتي قد يكون لها ارتباط ب�صعور يبدو مهيمنا باأن القرار 

الفعلي ال يتخذ على م�صتوى االأحزاب ال�صيا�صية �صواء كانت يف 

احلكومة اأو يف املعار�صة؟

وهل من امل�صت�صاغ مطالبة ال�صباب بامل�صاركة ال�صيا�صية دون اإ�رضاكه  •

يف معاجلة ق�صاياه كالفقر والبطالة والتهمي�س االجتماعي...خا�صة 

تدمج  اأن  �صاأنها  من  التي  االأ�صا�صية  التحتية  البنيات  غياب  مع 

ال�صباب يف حميطه ال�صو�صيو اقت�صادي وتتيح له فر�صة امل�صاهمة 

والعطاء ال�صيا�صي؟
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اإطالق  • فعليا يف  ت�صاهم  اأن  املدين  املجتمع  ملنظمات  هل ميكن 

ال�صباب  بني  املرجوة  امل�صاحلة  حتقيق  اإىل  ترمي   دينامية 

وال�صاأن العام؟ 

عبد  • والتنمية  العدالة  حزب  يف  والقيادي  اجلامعي  االأ�صتاذ  كان 

اأ�صار  اأول املتدخلني يف هذه اجلل�صة، حيث  الدين  العايل حامي 

يف البداية اإىل اأن مداخلته لي�صت �صوى حماولة لتلم�س احللول 

للق�صايا التي يطرحها هذا املحور من الندوة.

وهكذا، اعترب كوطا ال�صباب مبجل�س النواب )الذي خ�ص�س 30 مقعدا 

لل�صباب اأقل من اأربعني �صنة( اإجراء بيداغوجيا انتقاليا لتاأ�صي�س وتكري�س 

ثقافة امل�صاركة، واإن كان اإجراء غري دميقراطي يف حد ذاته.

كما اأ�صار اإىل اأن اخللفية ال�صيا�صية وراء هذا االإجراء ترتبط بالدينامية 

االجتماعية حلركة 20 فرباير وت�صعى باالأ�صا�س اإىل اإقناع ال�صباب باإمكانية 

التعبري عن مواقفهم داخل الربملان.

املوؤ�ص�صات  داخل  ال�صباب  متثيلية  بني  الذين  حامي  ميز  اأن  وبعد 

وامل�صاركة يف عمليات الت�صويت اأ�صار اإىل درا�صة حول اللوائح االنتخابية 

املحمدية، مثال، غري م�صجلني  ال�صباب مبدينة  80 % من  اأن  اأبرزت  التي 

باللوائح االنتخابية، مت�صائال من جهة عن مدى م�رضوعية انتخابات يف 

اأن  ثانية  جهة  من  موؤكدا  �صنة،   18-25 فئة  من  ال�صباب  م�صاركة  غياب 

املغرب لن يعرف اأي تغيري اإذا بقي الو�صع على ما هو عليه بهذا ال�صاأن. 

الت�صجيل االأوتوماتيكي  الو�صعية، توؤكد املداخلة، يف  ويكمن حل هذه 

باللوائح االنتخابية اعتمادا على بطاقات العريف الوطنية.

اإ�صافة اإىل ذلك ولت�صجيع ال�صباب على امل�صاركة ال�صيا�صية واالهتمام 

اآلية  بال�صاأن العام يقرتح قيادي حزب العدالة والتنمية اأن تكون الكوطا 

القيادية،  الهيئات  م�صتوى  على  �صواء  االأحزاب  ملختلف  ملزمة  قانونية 



137

ملختلف  املر�صحني  م�صتوى  على  اأو  االأحزاب،  قانون  يف  ذلك  جاء  كما 

ديناميات  خلق  اإىل  اإ�صافة  لل�صباب(   %  30( االنتخابية  اال�صتحقاقات 

فقط  ولي�س  ال�صيا�صية  االأحزاب  داخل  ال�صباب  لفائدة  االإيجابي  للتمييز 

�صكلها  ال�صبابية يف  الكوطا  واأن  االنتخابية، خا�صة  العمليات  مبنا�صبة 

احلايل، اأ�صبحت مبثابة ريع �صيا�صي ي�صتفيد منه املقربون من دوائر تدبري 

�صوؤون االأحزاب ال�صيا�صية.

وعلى الرغم من اأن �صاحب املداخلة ال يرف�س تو�صيع الكوطا لت�صمل 

املجال�س املنتخبة حمليا واإقليميا وجهويا، فاإنه ي�صك يف اإفراز هذه االآلية 

�صبابا مت�صبعا باأهمية العمل ال�صيا�صي وامل�صاركة يف ال�صاأن العام، م�صريا 

الرت�صانة  الغر�س �صمن  بهذا  تفي  اأخرى قد  اآليات  ت�صور  اأنه ميكن  اإىل 

القانونية للجهوية املو�صعة، واآلية العرائ�س وهيئات الت�صاور العمومية.

وجوابا على �صوؤال اإن كان من امل�صت�صاغ مطالبة ال�صباب بامل�صاركة 

والبطالة  بالفقر  املتعلقة  ق�صاياه  حل  الفعلي يف  اإ�رضاكه  دون  ال�صيا�صية 

بني  ترابطا  هناك  اأن  الدين  حامي  اأكد  االجتماعية  م�صاكله  وخمتلف 

االأمرين، اإذ ال بد لل�صباب من ح�صور موؤ�ص�صاتي قادر على بلورة مطالبه 

يف برامج قابلة للتنفيذ.

العمل  ال�صباب يف  انخراط  اأ�صباب عدم  من  اأن  اإىل  اأ�صار  اأن  وبعد 

على  قدرتها  وعدم  احلزبية  املوؤ�ص�صات  ب�صعف  االإح�صا�س  ذلك  احلزبي 

اتخاذ القرار ب�صكل م�صتقل، ت�صاءل اإن كان اجلواب على هذا الو�صع هو 

اإعادة االعتبار  عدم امل�صاركة، واإن كان مثل هذا املوقف �صي�صاعد على 

�صواء للموؤ�ص�صة احلزبية اأو احلكومية اأو غريهما من املوؤ�ص�صات؛ ليخل�س 

اإىل اأن اآليات ال�صغط احلقيقية يجب اأن تكون داخل املوؤ�ص�صات الت�رضيعية 

والتنفيذية خا�صة واأن الد�صتور احلايل منح م�صاحات وا�صعة لذلك.
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ا�صتهلت االأ�صتاذة �صارة �صوجار م�صاهمتها بالتاأكيد على اأن ال�رضاع 

النواب  مبجل�س  ال�صباب  كوطا  تقييم  واأن  اأجيال  �رضاع  لي�س  اجلاري 

يقت�صي تقييم ال�صياق الذي كان وراء اإقرارها، حيث متيز احلرك بقدرة 

ال�صباب على �صنع مغرب اليوم، حيث عرب ال�صباب عن وعي �صيا�صي جتلى 

يف قدرته على �صياغة اأر�صية مطلبية تاريخية يف تاريخ الن�صال املغربي، 

)اأجمعت  اأر�صية جممعة  كونها  من  تاريخيتها  االأر�صية  هذه  وت�صتمد 

مطالب  عن  تعرب  باعتبارها  م�رضوعية  وذات  التغيري(،  قوى  كل  عليها 

والدميقراطية  التقدمية  للحركة  تاريخيا  ا�صتمرارا  وت�صكل  كما  املجتمع، 

متميزة عن  قدره  على  احلراك  ال�صباب خالل هذا  كما عرب  واحلقوقية. 

القيادة والتفاعل مع التطورات على امل�صتوى االإقليمي والدويل ف�صال عن 

قدرة هائلة على اإدارة ال�رضاع. 

اإجرائي  كتدبري  الكوطا  اإقرار  اإىل  اأدى  �صوجار  ت�صيف  ذلك،  كل 

لت�صجيع م�صاركة ال�صباب، غري اأن ما يتطلبه االأمر هو التمكني ال�صيا�صي 

لل�صباب من اأجل م�صاهمتهم يف �صنع القرار ال�صيا�صي خللق املغرب الذي 

يحلمون به.

غري اأن هذا التمكني، تواجهه، ح�صب �صارة �صوجار، عدة عراقيل تتمثل 

يف املناخ غري الدميقراطي ال�صائد والتحكم يف امل�صهد ال�صيا�صي، وعزوف 

ال�صباب عن التنظيمات احلزبية باعتبار اأن االأحزاب لي�صت هي التي ت�صنع 

اأخرى  اأولويات  لل�صباب  يجعل  الذي  املزري  االقت�صادي  والو�صع  القرار، 

اقت�صادية واجتماعية غري امل�صاركة، اإ�صافة اإىل اخلروقات التي تطال حقوق 

االإن�صان واإقرار قوانني متييزية وكل ذلك �صدا على ما ين�س عليه الد�صتور. 

كما اأن من هذه العراقيل البنية التنظيمية احلزبية التي ال ت�صتوعب �صباب 

التي  االإلكرتونية  التوا�صل  و�صائل  ا�صتعمال   عن  بعيدة  اأنها  كما  اليوم 

ي�صتعملها ال�صباب. ومن ثمة ت�صيف �صاحبة املداخلة، فاإن اإجراء الكوطا 

ال ينتج �صبابا قادرا على القيادة بكل ما تتطلبه من اإمكانات.
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وعلى الرغم من كل ذلك توؤكد �صوجار ال بد من موا�صلة الن�صال 

على  قادرا  مازال  املغرب  �صنع  الذي  وال�صباب  قائما  مازال  االأمل   الأن 

املزيد.

كما اأكدت اأن م�صاركة ال�صباب تتطلب �صيا�صات عمومية مندجمة 

)ميزانيات خا�صة بال�صباب( واإ�رضاك الفاعل املدين، ودمقرطة التنظيمات 

ولي�س  الفاعل  املواطن  على  معقود  ذلك  واالأمل يف حتقيق  ال�صيا�صية. 

املواطن امل�صتهلك.

ومن جهته اأ�صار االأ�صتاذ وليد العيادي من جمعية اأدو بلو�س التي 

تهتم باليافعني يف تون�س يف م�صتهل مداخلته اإىل اأن و�صع ال�صباب يف 

عالقته باالأحزاب ال�صيا�صية ال يختلف يف �صيء عن الو�صع املغربي، لي�صري 

اإىل اأنه على الرغم من الدور الهام الذي لعبه ال�صباب التون�صي يف اإ�صقاط 

النظام والتطورات التي تلت ذلك، فاإن واقع ال�صباب ومكانته يف اخلريطة 

اأدار  الد�صتور اجلديد  اأن  ال�صيا�صية مل يكن من االأولويات مثل،  حيث 

الظهر لهذه الفئة  حيث اأن ن�صبة الرت�صيح لالنتخابات التي عرفتها البالد 

مت  بتون�س  الن�صائية  احلركة  �صغط  وبفعل  اأنه  حني  �صئيلة، يف  كانت 

فر�س نظام املنا�صفة )50 %( على خمتلف امل�صتويات. وبخ�صو�س عالقة 

االأحزاب ال�صيا�صية اأ�صار النا�صط التون�صي اإىل عدة مالحظات منها:

االأحزاب ما زالت بعيدة عن الت�صيري الدميقراطي بالبالد، وتهم�س  •

ال�صباب االأمر الذي يف�صي اإىل رف�س انخراط ال�صباب يف العمل 

احلزبي؛

ال�صباب يلجاأ اإىل الرت�صح لالنتخابات يف اإطار قوائم خا�صة مثل  •

قائمة املهم�صني وقائمة البوؤ�صاء، الخ؛

53 % يتابع ال�صاأن ال�صيا�صي؛ •
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49 % عربت عن ا�صتعدادها للعمل ال�صيا�صي؛ •

م�صاألة  • يطرح  ما  نادرا  ال�صعبي  احلراك  �صارك يف  الذي  ال�صباب 

تنظيمه؛

اأغلب  • جمع  جديدا  تنظيميا  �صكال  االأنرتنيت  ف�صاء  �صكل 

ال�صباب؛

ال�صباب يف حاجة اإىل متكني �صيا�صي وثقايف ومدين )احلوار اإدارة  •

ال�صباب يف  مل�صاركة  مدخال  ذلك  باعتبار  التنظيم....(،  اخلالف، 

العمل ال�صيا�صي واحلزبي.

ويف هذا ال�صياق اأ�صار اإىل ما تقوم به اجلمعية التي ي�صتغل فيها يف 

جمال متكني اليافعني والعمل معهم يف خمتلف الف�صاءات، باعتبار اأن 

هذه الفئة ت�صكل خزانا ال ين�صب من االإبداع.

بتون�س  ال�صباب  م�صاركة  اأن  اإىل  باالإ�صارة  مداخلته  الوليدي  وختم 

التون�صي اجلديد مفتوح على كل  الد�صتور  اأن  مطلوبة وممكنة باعتبار 

الفئات باعتباره يعتمد على حقوق االإن�صان، ومن ثمة باإمكان ال�صباب 

ا�صتمداد حقه يف امل�صاركة من املواثيق الدولية ذات ال�صلة.

االأ�صتاذ رائد بوحمدان من لبنان كان اآخر متدخل يف هذه اجلل�صة، 

حيث اأكد اأن احلراك العربي كان ناجحا الأنه اأدى اإىل يقظة ملمو�صة يف 

العامل العربي وخا�صة بني �صبابه. غري اأنه اأ�صار اإىل اأن هذا ال�صباب كان 

يحلم بتغيري �رضيع، يف حني اأن من طبيعة الثورات والتغيريات الدميقراطية 

ال توؤتي اأكلها اإال على االأمد الطويل.

البلدان  اأن ما تعرفه تون�س من تطورات م�صجعا لكل  واعترب رائد 

العربية، م�صريا اإىل اأن املوجة التي تعرفها منطقة ال�رضق االأو�صط و�صمال 

كموجة  الفرن�صية  الثورة  بعد  للدميقراطية،  الرابعة  املوجة  ت�صكل  اإفريقيا 
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وانهيار  ثانية  كموجة  الالتينية  اأمريكا  غي  الدميقراطي  واحلراك  اأوىل، 

االحتاد ال�صوفياتي كموجة ثالثة.

ومن هذا اأن الفكرة التي تقف وراء هذه املوجة واملتمثلة يف العديد 

من القيم مكنت ال�صباب من مفهوم جديد للعمل ال�صيا�صي، كما اأنها ال 

ميكن اأن متوت.

التي  العوامل  من  العديد  هناك  اأن  املتدخل  اعترب  للبنان  وبالن�صبة 

بلد  اأولويات  تعترب من  امل�صاركة ال  اإن هذه  بل  ل�صباب،  تعيق م�صاركة 

ال زال يخ�صع للطائفية يف خمتلف نواحي حياته اإ�صافة اإىل اىل وجود 

العديد من التحديات املرتبطة مبوقعه اجليو �صيا�صي منها القرب من �صوريا 

والعراق واإ�رضائيل ناهيك عن اخرتاقه من طرف احلركات االإرهابية.

اجلل�سة الرابعة

اجلل�صة الرابعة التي اأدار اأ�صغالها امل�رضي زياد العليمي متحورت حول 

مو�صوع »اأي اأفق لتكري�س انخراط ال�صباب يف الفعل ال�صيا�صي واحلزبي؟ 

اأية روؤية للفعل؟« وطرحت عدة اأ�صئلة منها:

هل ميكن خلال�صات ونتائج احلراك الدميقراطي اأن ت�صكل مدخال  •

جديدا لبناء عالقة فاعلة بني ال�صباب والعمل احلزبي؟

هل ت�صكل »عفوية« االنخراط يف الفعل ال�صيا�صي ال�صبابي، كما  •

معبئة  قوة  العربي«،  ب«الربيع  عليه  ا�صطلح  ما  خالل  ح�صل 

الإحداث التغيري؟ وما هي اأ�صكال جعل هذا الفعل منتجا وفاعال 

يف �صنع خمرجات االإ�صالح والقوى القائدة ملراحل تدبريه، حتى 

ال يتكرر ما وقع خالل هذا احلراك؟

عن  • للجواب  جديدة  تنظيمية  اأ�صكال  يف  البحث  يجب  هل 

»اإحباطات« ما متخ�س يف م�صار »الربيع العربي«؟
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امل�رضوع  قوى  لتقدم  الناجعة  وال�صيغ  االآليات  فرز  ميكن  كيف 

الدميقراطي يف ك�صب م�صار بنائها؟

اأبرز  مبداخلة  ملراين  غ�صان  اجلامعي  االأ�صتاذ  اجلل�صة  هذه  ا�صتهل 

فيها اأن احلراك الذي عرفه املغرب منذ �صنة 2011، اأدى اإىل نتائج اإيجابية، 

اإذ الأول مرة ي�صتجيب النظام، لي�س ل�صغط اأحزاب احلركة الوطنية، بل 

االأحزاب  هذه  اأن  اإىل  م�صريا  احلزبية،  املوؤ�ص�صات  �صباب جتاوزا  ل�صغط 

كانت خارج هذا احلراك ومل ت�صتوعبه.

كما عدد �صاحب املداخلة متظهرات عزوف ال�صباب عن العمل احلزبي 

اأي دليل  لي�س هناك  اأنه  التمظهرات  حتى بعد احلراك. ومن بني هذه 

على انخراط هوؤالء ال�صباب يف االأحزاب ال�صيا�صية، واإن ف�صاء اجلامعات 

املنتمني  )با�صتثناء  العام  بال�صاأن  والالمباالة  باالت�صي�س  يت�صم  اأ�صبح 

امل�صاركة يف  ن�صب  اإىل ذلك  اأ�صف  االإح�صان(  والعدل  للي�صار اجلدري 

فئة  اأكرب  اأن  45 %،  علما  ن�صبة   2011 �صنة  تتجاوز  التي مل  االنتخابات 

مل تنخرط يف هذه اال�صتحقاقات هي فئة ال�صباب...كل هذه املوؤ�رضات 

وغريها تبني، ح�صب املداخلة، مدى االأزمة القائمة بني ال�صباب واالأحزاب 

ال�صيا�صية وعدم اهتمامهم بامل�صاركة يف ال�صاأن االنتخابي.

وعزى غ�صان ملراين هذه الالمباالة اإىل عدة اأ�صباب منها تدخل الدولة 

املجتمع  لها يف  امتداد  ال  اأحزاب  وخلق  التيئي�س  عن طريق  االأحزاب  يف 

وتهمي�س اأحزاب احلركة الوطنية بكل الو�صائل وت�صتيت احلقل احلزبي وتزوير 

االنتخابات ..، و�صوال اإىل تدخل الدولة، حاليا،  يف ال�صاأن الداخلي لالأحزاب 

وخا�صة وقت املوؤمترات، مما يجعل الدولة ذات م�صوؤولية وا�صحة يف عدم 

ترك االأحزاب تتطور يف جو من اال�صتقاللية االأمر الذي غذى لدى �صباب 

املتدخل،  ي�صيف  الدولة،  م�صوؤولية  جانب  واإىل  احلزبي.  العمل  من  النفور 

هناك م�صوؤولية االأحزاب التي اأ�صبح جلها، اأحزابا انتخابوية بالدرجة االأوىل.



143

اأما بخ�صو�س املخارج، يوؤكد �صاحب املداخلة اأن على النظام رفع 

يده عن املجال احلزبي حتى يتمكن من اإفراز قيادات منبثقة عن اختيارات 

خا�س  ذاتي  نقد  من خالل  وم�صاحلة  اإن�صاف  بعملية  والقيام  القواعد، 

بالتزوير االنتخابي، كما على االأحزاب املنبثقة عن احلركة الوطنية، بدورها 

اخلط  عن  واالبتعاد  ذاتها  ا�صرتجاع  طريق  على  الذاتي  النقد  ممار�صة 

ال�صباب  املقرات يف وجهة  باجلامعة وفتح  االت�صال  واإعادة  االنتخابوي 

ف�صال عن القيام مبجهود نظري جتاه هذه الفئة.

اأمينة بوغالبي عن �صباب حركة 20 فرباير واأحد وجوهه البارزة ا�صتهلت 

مداخلتها خالل هذه اجلل�صة باإبراز فئات ال�صباب الذين انخرطوا يف حركة 

20 فرباير، اإذ اإن اأغلبهم كانوا من �صبيبات االأحزاب الي�صارية واملجتمع املدين 

والف�صائل الطالبية ومنا�صلي احلركة االأمازيغية واحلركة املارك�صية اللينينية 

اإ�صافة اإىل �صباب ليرباليني، موؤكدة اأن املنتمني �صيا�صيا لعبوا دورا كبريا عرف 

اأوجه خالل ال�صنة االأوىل من احلراك حيث مت اإنتاج العديد من املبادرات 

واملقرتحات ذات العالقة باملجاالت االقت�صادية وال�صيا�صية والثقافية...

الرغم من  ال�صباب، وعلى  اأن  اآمنة بوغالبي  اأكدت  اأخر،  ومن جانب 

لتنزيل  �صيا�صية  حما�صهم، خاب ظنهم الأنهم مل يجدوا بجانبهم نخبة 

روؤاهم على اأر�س الواقع، معتربة اأن حتويل االأفكار اإىل مقرتحات عملية 

املذكرات  اأن  اأكدت  ال�صيا�صية، ويف نف�س االجتاه  النخب  كان من مهام 

الد�صتورية مل تكن يف م�صتوى طموحات ال�صباب.

عالوة على ذلك، اأ�صارت اإىل تدخل الدولة الذي �صعى، وبكل الو�صائل، 

اإىل الت�صييق على ال�صباب وقمع حراكهم وت�صويه �صورتهم، غري اأن هذا، 

ت�رض بوغالبي، مل يوؤد اإىل الق�صاء على فكرة 20 فرباير واإن كان باالإمكان 

تغيري اأ�صاليب واآليات العمل. 
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فاإىل اأين توجه �صباب 20 فرباير، وما ماآلهم؟ للجواب على هذا ال�صوؤال 

اأكدت �صاحبة املداخلة اأن 20 فرباير كانت مازالت موجودة يف م�صريات 

كرامة،  و�صعار عدالة،  واال�صتبداد  الف�صاد  �صعارات حماربة  ترفع  �صهرية 

حرية ... كما اأن هوؤالء ال�صباب ا�صتمروا ي�صتغلون يف جمعيات املجتمع 

املدين �صواء التي كان لها وجود قبل 20 فرباير 2011، والتي اأ�ص�صت بعد 

ذلك وهي جمعيات خمتلفة املجاالت واالأهداف: تربوية فنية، ثقافية اأو 

تعمل على تقييم ال�صيا�صات العمومية ور�صد العمل الربملاين اأو النهو�س 

العديد من �صباب 20  اأن  بالدميقراطية وحقوق االإن�صان وحمايتها علما 

فرباير وا�صلوا عملهم �صمن اأحزابهم االأ�صلية.

 وعلى �صعيد اآخر، اأكدت اآمنة بوغالبي اأن م�صوؤولية االأزمة لقائمة 

بكل  تعمل  التي  الدولة  اإىل  باالأ�صا�س  تعود  واالأحزاب  ال�صباب  بني 

الو�صائل على تكري�س �صورة اأحزاب بدون اإرادة همها الكرا�صي واملكا�صب 

ال�صخ�صية، اإ�صافة اإىل غياب اإعالم نزيه وم�صتقل وحتكم وزارة الداخلية 

يف االنتخابات. ومع ذلك تقول �صاحبة املداخلة »اقتنعت بالعمل من اأجل 

التغيري التدريجي على اأن اأبقى مكاين فارغا«.

لذلك، توؤكد اأن على �صباب 20 فرباير اأال يرتك نف�صه عر�صة لل�صياع، 

واأن ي�صتغل طاقاته للم�صاهمة يف �صنع التغيري وحماربة الف�صاد، وخلق 

االآليات املالئمة لذلك، موؤكدة على اأهمية انخراط القوى احلية يف عمليات 

التغيري هذه خا�صة النخبة املثقفة التي متنت اأال يطول �صمتها.

النقا�س

اإ�صافة اإىل غنى وتنوع االأفكار والتحليالت التي حملتها اأراء املتدخلني 

التي تخللت خمتلف  النقا�صات  الندوة كانت  اأ�صغال هذه  امل�صاركني يف 

اجلل�صات غنية بدورها.

ومن بني الق�صايا التي اهتمت بها النقا�صات ميكن االإ�صارة اإىل عالقة 

االأحزاب بحراك 20 فرباير باملغرب، حيث ذهبت بع�س االآراء اإىل اأنه وعلى 
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الرغم من م�صاركة بع�س االأحزاب ال�صيا�صية يف هذه الدينامية فاإن موقف 

االأحزاب ال�صيا�صية املغربية ظل حبي�س رف�س هذه الدينامية اأو التحفظ 

منها اأو م�صايرتها وحماولة التحكم فيها.

غري انه متت االإ�صارة اإىل اأنه وعلى الرغم من هذه املواقف، فاإن االأحزاب 

ال�صيا�صية باعتبارها القوى االأكرث تنظيما هي التي قطفت ثمار احلراك، 

التعديالت  خالل  من  اأو  الت�رضيعية  االنتخابات  نتائج  خالل  من  �صواء 

ال�صيا�صية مل  االأحزاب  اأن  التاأكيد على  ال�صدد مت  الد�صتورية. ويف هذا 

تذهب بعيدا يف ترجمة روح مطالب حركة 20 فرباير خا�صة يف حلظة 

التعديل الد�صتوري )املوقف من امللكية الربملانية مثال(. يف حني ت�صاءلت 

بع�س االآراء عن مدى �صدادة املوقف التي اتخذته خمتلف مكونات حركة 

20 فرباير من هذه اللحظة التي كانت �صتكون حا�صمة يف ماآل احلركة.

ا�صتمرارية  متثل  اأنها  اأم  جديدة  كانت  هل  احلركة  هذه  �صعارات 

ال�صيا�صية باملغرب؟ �صوؤال  التي �صبق واأن عربت عنها االأحزاب  للمطالب 

من بني الق�صايا التي مت تداولها خالل النقا�س، حيث اأكدت عدد من االآراء 

اأنه وعلى الرغم من اأن هذه ال�صعارات ت�صكل ا�صتمرارا ملا �صبقها وتكرارا 

له لكن بنف�س اآخر مل ت�صتطع ا�صتيعابه االأحزاب ال�صيا�صية، بل تخلت عن 

هذه ال�صعارات يف اللحظات احلا�صمة.

بيد اأن هذا مل مينع من القول اإن توقف احلركة عند حلظة االحتجاج 

واملطالب على الرغم من اأهميتها ال يوؤتي االأكل املن�صود، باعتبار اأن حلظة 

اإىل  حاجة  ت�صبح يف  ما  �رضعن  طارئة  طالت حلظة  مهما  االحتجاج 

تاأطري �صيا�صي وتنظيمي ميكن من ت�رضيف هذه اللحظة اإىل برنامج قابل 

للتنفيذ. ويف هذا ال�صدد وعلى الرغم من االنتقادات احلادة التي وجهت 

اإىل االأحزاب ال�صيا�صية �صواء يف عالقتها بال�صلطة اأو باملواطن مبا يف ذلك 

ال�صبابـ مت التاأكيد وباأ�صكال خمتلفة ويف خمتلف جل�صات النقا�س اأن ال 
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دميقراطية بدون اأحزاب وموؤ�ص�صات وال اأحزاب بدون �صباب، مع التاأكيد 

على اأهمية �رضورة حتلي هذه االأحزاب بالدميقراطية و�صطها حتى متكن 

خمتلف مكوناتها من امل�صاهمة يف اتخاذ القرار وحتمل امل�صوؤولية.

ماآل �صباب 20 فرباير ووجوهه البارزة، كان اأي�صا من املوا�صيع التي 

مت التطرق اإليها، حيث متت االإ�صارة اإىل اأن ال�صبل تعددت. فباالإ�صافة 

اإىل القمع وزج ببع�س ال�صباب يف ال�صجن بتهم واهية، هناك من عاد اأو 

التحق ب�صفوف االأحزاب ال�صيا�صية يف حني اأن هناك من اختار موا�صلة 

العمل من داخل جمعيات املجتمع املدين مبختلف اهتماماتها ال�صيا�صية 

واحلقوقية... اإ�صافة اإىل اجلمعيات الثقافية والفنية مبختلف تالوينها، الخ. 

واإىل جانب ذلك مت التنبيه اإىل �رضورة عدم اال�صتعجال يف اجلواب عن 

نف�صها م�صتقبال  اأن تعرب عن  الوارد  اإذ من  ماآل مكونات هذه احلركة، 

 من خالل تعبريات خمتلفة �صيا�صية واجتماعية وثقافية ذات تاأثري وا�صح 

يف املجتمع.

كما مت التداول بخ�صو�س تقنيات التوا�صل التي ا�صتعملت يف تفجري 

مت  اإذ  االأنرتنيت،  وخا�صة  العربي،  بالربيع  ي�صمى  ما  ديناميات  وتدبري 

التاأكيد من طرف العديد من املتدخلني اأن االأنرتنيت كانت و�صيلة حا�صمة 

يف التعبئة والتنظيم والتن�صيق وتوجيه دفة احلراك االجتماعي، كما من 

�صاأنها اأن تكون اأداة هامة للتنظيم وتبادل االآراء واتخاذ القرار، يف حني 

وخا�صة  التقليدية  التنظيمات  تعوي�س  على  القدرة  مينحها  ال  ذلك  اأن 

التنظيم احلزبي كو�صيلة للتاأطري والتنظيم والفعل ال�صيا�صي. واإىل جانب 

االأحزاب  اأ�صبح ال مفر منها على  االآلية  اأن هذه  التاأكيد على  ذلك مت 

وجه  على  ال�صباب  ومع  عامة  املواطنني  مع  عالقتها  يف  اإليها  االنتباه 

اأم�صى  التقليدي،  �صكله  يف  االأحزاب  خطاب  واأمن  خا�صة  اخل�صو�س، 

ح�صب عدد من املتدخلني خطابا خ�صبيا ممال ومكرورا.
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ويف عالقة بذلك ميكن االإ�صارة اإىل فكرة غالبا ما مت التعبري عنها من 

طرف املتدخلني يف جل�صات هذه الندوة؛ حيث مت اإبراز اأن عالقة ال�صباب 

باالأحزاب ال تتعلق بالعزوف اأكرث مما تعلق مبوقف واع لهوؤالء ال�صباب من 

االأحزاب ال�صيا�صية، باعتبار اأن هذه االأخرية فقدت م�صداقيتها ومل تعد 

لها تلك اجلاذبية التي كانت تتمتع حتى يف اأوج حلظات القمع التي كانت 

تتعر�س له. واملق�صود هنا االأحزاب املنحدرة من احلركة الوطنية. كما اأن 

من دواعي هذا املوقف غياب الدميقراطية احلزبية والتعامل مع ال�صباب 

وق�صاياه ب�صكل منا�صباتي وخا�صة حلظة اال�صتحقاقات االنتخابية.

التي  الق�صايا  بني  من  كانت  النواب  جمل�س  يف  ال�صباب  كوطا 

ا�صتحوذت على النقا�س، اإذ مت التاأكيد على اأن هذه االآلية التي مت اإقرارها 

االنتخاباتـ  ال�صاأن  وامل�صاركة يف  العام  بال�صاأن  باالهتمام  ال�صباب  الإغراء 

حتولت اإىل و�صيلة للريع ال�صيا�صي يتم اال�صتفادة منها ال�صباب اعتمادا 

على معايري القرب من دوائر القرار احلزبي؛ بل لقد حتولت هذه الو�صيلة 

من نعمة اإىل نقمة على االأحزاب يف عالقتها ل�صبيباتها، اإذ اأن احلل يف 

حتفيز ال�صباب على امل�صاركة يكمن اأ�صا�صا يف �صيادة العالقات الدميقراطية 

داخل االأحزاب ويف عالقة مبكوناتها. ويف عالقة بذلك مت اعتبار اأن من 

احليوي مراجعة عالقة االأحزاب ب�صبيبتها �صواء من حيث الروؤية واملمار�صة.

ويف عالقة بذلك مت التطرق اإىل طريقة تدبري اخلالفات داخل االأحزاب 

التي غالبا ما توؤدي بال�صباب اإىل التبعية وما ت�صتلزمه من عدم اال�صتقاللية 

يف الراأي، اأو االبتعاد عن العمل احلزبي بل والدعوة اإىل النفور منه.

كما اأن اأثريت م�صاألة �صوء تدبري اخلالف والدور ال�صلبي الذي لعبه 

يف امل�صري الذي اآلت اإليه العالقات بني مكونات ديناميات الربيع العربي 

يف خمتلف البلدان التي عرفت هذا احلراك، حيث مت التاأكيد اأن الرغبة 

باالنفراد يف القرار ثم بال�صلطة كانت من العوامل التي اأدت اإىل الردة التي 

عرفتها هذه الديناميات. 
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اأما ماآالت ال�صباب يف هذه الديناميات فكان التهمي�س، ويعود ذلك 

اإما اإىل اأنه و�صعه يف اإطار التطورات العامة مل يكن من االأولويات بالن�صبة 

للبلد املعني وبالن�صبة لل�صباب ذاته، اأو اإىل اأن ال�صباب بقدر ما كان قادرا 

وا�صحة  �صمولية  لروؤية  فاقدا  كان  ما  بقدر  ال�صعارات  ورفع  ابتكار  على 

تكون اأر�صية لبلورة برامج ملمو�صة تتجاوب مع متطلبات املرحلة، اإذ كان 

التعبري عما يريد. وال �صك  ال�صباب يعرف ما ال يريد لكنه مل ي�صتطع 

التاأطري  ي�صتلزم  زال  وما  كان  الواقع  اأر�س  وترجمته يف  ذلك  اأن معرفة 

ال�صيا�صي والتنظيمي.

جتدر االإ�صارة اإىل اأن خمتلف املدخالت �صواء تعلق االأمر بالعرو�س 

اأو مناق�صتها والتعليقات متيزت ب�صمتني الفتتني اأوالهما االحرتام مهما 

كان االختالف وثانيهما التعبري عن االأمل يف امل�صتقبل والت�صبث به على 

الرغم من كل االإكراهات.

اجلل�سة اخلتامية 

اإيربت  فريدريك  موؤ�ص�صة  ممثلة  بريك  كري�صتينا  االأ�صتاذة  عربت 

باملغرب، يف بداية هذه اجلل�صة، عن اغتباطها مبجريات هذه الندوة التي 

كانت مثمرة وغنية بالتحاليل واالأفكار، لي�س فيما يتعلق باملغرب فقط بل 

اأي�صا مبختلف بلدان املنطقة.

واأ�صارت اإىل اأن ما ميكن مالحظته يف نهاية هذه الندوة اأن هناك العديد 

من الت�صخي�صات والكثري من الرغبات واالآمال الكبرية يف امل�صاركة والتحرك 

من اأجل م�صتقبل اأف�صل. لكن يالحظ اأي�صا، ت�صيف ال�صيدة كري�صتينا، غياب 

حلول ملمو�صة وخا�صة فيما يتعلق باملتطلبات ال�رضوري توفرها للتقارب بني 

االأحزاب  اأن  كما  اأحزابا  تتطلب  الدميقراطية  اأن  خا�صة  وال�صباب،  االأحزاب 

تتطلب ال�صباب يف حني اأن ال�صباب يتوا�صلون باأ�صكال خمتلفة.

الندوة  عرفتها  التي  بالت�صخي�صات  اإيربت  فريدريك  ممثلة  واأ�صادت 

اآفاق  على  للوقوف  النقا�س  تعميق  من  للمزيد  بادية  احلاجة  اأن  موؤكدة 

العالقة بني االأحزاب ال�صيا�صية وال�صباب.
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من جهته �صكر ال�صيد احلبيب بلكو�س رئي�س مركز درا�صات حقوق 

االإن�صان والدميقراطية امل�صاركني يف الندوة على م�صاهماته الغنية وعلى 

ر�صد  اأجل  من  االأعماق،  من  ونبوعه  بال�صدق  متيز  الذي  حوارهم 

التحوالت وماآالتها مبنطقتنا، مذكرا من جديد باأن هذه الندوة �صبقتها 

ندوة اأخرى حول االأحزاب ال�صيا�صية باملغرب.

وعلى �صعيد اآخر اأكد االأ�صتاذ بلكو�س اأنه وعلى الرغم من وجود اأكرث 

من ثالثني حزبا باملغرب، فاإنه ال ميكن احلديث عن بلقنة امل�صهد احلزبي اأو 

كرثة االأحزاب م�صريا اإىل الواقع احلزبي يف فرن�صا، حيث اأن احتاد من اأجل 

احلركة ال�صعبية UMP عبارة عن جتميع لـ100 حزب وتنظيم �صيا�صي. 

درا�صات  مركز  رئي�س  ي�صيف  للمغرب،  بالن�صبة  االإ�صكال  اأن  غري 

بروز  اجل  من  العمل  كيفية  يف  يتمثل  والدميقراطية،  االإن�صان  حقوق 

م�صاريع �صيا�صية كربى ت�صمح بفرز وا�صح يف ال�صاحة ال�صيا�صية واحلزبية 

املغربية على اأ�صا�س تقاطبات تقوم على روؤى �صيا�صية وا�صحة ومتميزة.

من  بل  جاهزة  و�صفة  هناك  لي�صت  اأنه  بلكو�س،  ي�صيف  اأكيد، 

البدائل  واإيجاد  ال�صيا�صي  ال�رضاع  جوهر  اإىل  ال�صباب  توجه  ال�رضوري 

املمكنة للنهو�س به وتطوير احلقل احلزبي.

كان  البلدان  املغرب وغريه من  الذي عرفه  احلراك  ثمار  اأن  والحظ 

من ن�صيب القوى ال�صيا�صية املنظمة، وفق ما �صمحت به موازين القوى 

يف تلك اللحظة، االأمر الذي يربز اأهمية التفكري يف �رضورة انبثاق نخبة 

اإنتاج االأفكار ال�رضورية لتطويره  �صيا�صية حا�صنة للم�رضوع قادرة على 

وبلوغه اأهدافه وقطف ثماره.

اأن  االأخري  اأكد يف  الندوة،  بنتائج وخمرجات هذه  اأ�صاد  اأن  وبعد 

املو�صوع ما زال يف حاجة اإىل املزيد من التعميق ومعاجلته من خمتلف 

�صتكون على  الربنامج  القادمة من هذا  اللحظة  اأن  اإىل  جوانبه، م�صريا 

�صكل جل�صات حوار بني القيادات احلزبية والقيادات ال�صبابية.

من اإعداد حممد بلوط

 مقرر عام
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برنامج �لندوة

اليوم االأول

حفل �صاي ا�صتقبال وت�صجيل امل�صاركني09.30-09.00

10.00-09:30

اجلل�صة االفتتاحية

املتدخلون: ½

ال�صيد احلبيب بلكو�س، رئي�س مركز درا�صات حقوق االإن�صان والدميقراطية •

ال�صيدة كري�صتينا بريك، املمثلة املقيمة ملوؤ�ص�صة فريدري�س اإيربت بالرباط •

املحور االأول:ال�صباب واحلراك ال�صيا�صي على �صوء دينامية  »الربيع العربي« )مدخل(

11.30-10.00

امل�صرية: ½

خديجة املروازي  •

املتدخلون : ½

ح�صن طارق،  •

طارق ن�صنا�س •

زياد العليمي )م�رض( •

- العربي ب�صكل عام امل�صتوى  ال�صيا�صي على  لدينامية احلراك  هل كانت 

ودينامية حركة 20 فرباير على امل�صتوى املغربي، باعتبارها نقلت االحتجاج 
من طبيعته االجتماعية والت�صامنية، اإىل احتجاج بهوية �صيا�صية معلنة 

اإ�صافة ملمو�صة يف انخراط ال�صباب يف العمل ال�صيا�صي ب�صكل ما؟ 

- ما هو الدور احلقيقي الذي لعبته االأحزاب والفعاليات ال�صيا�صية يف

هذه الدينامية؟

- ،ما الدور الفعلي التي لعبته الف�صاءات االفرتا�صية يف هذه الدينامية

وهل باإمكانها اأن تلعب دورا ما يف التاأطري والتنظيم امل�صتمرخالل 

الفرتات غري ال�صاخنة من احلياة ال�صيا�صية؟

- و�صمنه الدميقراطي  احلراك  ملكونات  والتنظيمي  ال�صيا�صي  املاآل  ما 

حركة 20 فرباير وال�صباب املرتبط بها؟ 

مناق�صة13.00-11.30

وجبة غذاء14:30-13:00
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املحور الثاين: ال�صباب والعمل ال�صيا�صي واحلزبي )قراءة يف املعطى(

16.00-14.30

امل�صري: �صناء العاجي ½

املتدخلون: ½

حممد حفيظ •

ه�صام ال�صوالدي •

غازي ال�صامعي )اليمن( •

ح�صني ح�صني  •

رائد بوحمدان )لبنان( •

-كيف ميكن قراءة عالقة االأحزاب مبنظماتها ال�صبيبة يف التجربة املغربية وخارجها؟

- وهل متكنت ال�صبيبات احلزبية من لعب اأدوار فعلية يف تاأطري ال�صباب

من جهة، ومنح اأحزابها  دينامية �صيا�صية وتنظيمية ت�صاعدها على 

التطور من جهة ثانية؟

- هل اأخفقت االأحزاب يف توفري ف�صاءات متفاعلة مع انتظارات ال�صباب

الفكر  اإنتاج  من  ومتكنهم  لديهم  جاذبية  وتكت�صب  وطموحاتهم، 

املمار�صة امل�صاهمة يف التغيري املطلوب للبناء الدميقراطي؟

- اإىل اأي حد مكنت قوانني االأحزاب ال�صباب من تبوء املكانة الالئقة به

يف  الفعلية  امل�صاهمة  من  ومتكينه  ال�صيا�صية،  االأحزاب  هذه  داخل 

بلورة واتخاذ القرار وتنفيذه؟

- االختالف تدبري  ومنط  االأحزاب  داخل  ال�صائدة  العالقات  ت�صاهم  اأال 

جهة،  من  التنظيمية  االن�صقاقات  اإىل  توؤدي  ما  غالبا  والتي  داخلها، 

وواقع وم�صتوى النقا�صات بني قادة االأحزاب ال�صيا�صية وممثليها، التي 

الربملاين من  امل�صهد  على  وتهيمن  الوطنية،  ال�صيا�صية  ال�صاحة  ت�صود 

جهة ثانية،  يف تنفري ال�صباب من العمل ال�صيا�صي ب�صكل عام والعمل 

احلزبي ب�صكل خا�س؟

- نتيجة وال�صيا�صي ب�صكل عام،  العمل احلزبي، بل  العزوف عن  هل يعود 

اإنتاج  بقوة يف  �صاهمت  التي  الر�صمية  االختيارات  من  لعقود   منطقية 

التيئي�س، �صواء عرب الرتبية والتعليم والتن�صئة االجتماعية اأو ممار�صة جملة 

من االنتهاكات التي كانت ممنهجة يف فرتة ما يعرف ب�صنوات الر�صا�س؟

- وهل يعود ذلك يف جزء منه اإىل ت�صييق اخلناق على اجلامعة، وتركها

عر�صة لتف�صي مظاهر التطرف والغلو جنبا اإىل جنب مع الالمباالة 

وعدم االهتمام بال�صاأن العام و�صمنه ال�صاأن احلزبي؟

- ما هي ال�صبل اجلديرة بتو�صيع دائرة اهتمام ال�صباب بال�صاأن العام من خالل

العمل ال�صيا�صي واحلزبي واالنخراط فيه بقوة وتنمية ح�س امل�صاركة لديه؟
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ا�صرتاحة �صاي16.20-16.00

مناق�صة18.00-16.20

اليوم الثاين 

املحور الثالث: ال�صباب وامل�صاركة ال�صيا�صية )اأجوبة موؤقتة(

10.30-09.00

امل�صري: ر�صيد البلغيثي ½

املتدخلون: ½

عبد العايل حامي الدين •

�صارة �صوجار •

وليد العيادي )تون�س( •

- ال�صباب يف منه يف جعل  املراد  االنتخابية  الكوطا  نظام  هل حقق 

�صلب العملية ال�صيا�صية ومتكينه من القدرة على اتخاذ القرار بدل 

اأن ي�صتمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�صهد ال�صيا�صي واحلزبي؟  

اأم اأن املمار�صة بينت اأنها جمرد »ريع« �صيا�صي ال يرقى اإىل املجهودات 

التي ت�صتلزمها املرحلة ؟ 

- وهل من املجدي اللجوء اإىل نف�س النظام لتحفيز ال�صباب على امل�صاركة

ال�صيا�صية يف الهيئات املنتخبة على امل�صتوى املحلي واالإقليمي واجلهوي؟

- واإىل اأي حد ميكن اعتبار هذا االإجراء، مدخال لفرز نخب جديدة اأكرث

متلكا للم�رضوع الدميقراطي ومتطلبات حت�صينه وتطويره؟

- اأال ي�صكل عزوف ال�صباب عن االنخراط يف ال�صاأن العام عرب بوابة العمل

ال�صيا�صي انعكا�صا طبيعيا لظاهرة العزوف املنت�رضة يف بلدنا، والتي قد 

يكون لها ارتباط ب�صعور يبدو مهيمنا باأن القرار الفعلي ال يتخذ على 

م�صتوى االأحزاب ال�صيا�صية �صواء كانت يف احلكومة اأو يف املعار�صة ؟

- وهل من امل�صت�صاغ مطالبة ال�صباب بامل�صاركة ال�صيا�صية دون اإ�رضاكه يف

مع  خا�صة  االجتماعي...  والتهمي�س  والبطالة  كالفقر  ق�صاياه  معاجلة 

اأن تدمج ال�صباب يف  البنيات التحتية االأ�صا�صية التي من �صاأنها  غياب 

حميطه ال�صو�صيو اقت�صادي وتتيح له فر�صة امل�صاهمة والعطاء ال�صيا�صي؟

- هل ميكن ملنظمات املجتمع املدين اأن ت�صاهم فعليا يف اإطالق دينامية

ترمي اإىل حتقيق امل�صاحلة املرجوة بني ال�صباب وال�صاأن العام؟

ا�صرتاحة �صاي10.50-10.30

مناق�صة12.30-10.50
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وجبة غذاء14.00-12.30

املحور الرابع : اأي اأفق لتكري�س انخراط ال�صباب يف الفعل ال�صيا�صي واحلزبي؟

اأية روؤية للفعل؟

15.30-14.00

امل�صري: زياد العليمي ½

املتدخلون : ½

اأمينة بوغالبي •

غ�صان ملراين •

- ت�صكل مدخال اأن  الدميقراطي  هل ميكن خلال�صات ونتائج احلراك 

جديدا لبناء عالقة فاعلة بني ال�صباب والعمل احلزبي؟

- كما ال�صبابي،  ال�صيا�صي  الفعل  يف  االنخراط  »عفوية«  ت�صكل  هل 

ح�صل خالل ما ا�صطلح عليه ب»الربيع العربي«، قوة معبئة الإحداث 

الفعل منتجا وفاعال يف �صنع  اأ�صكال جعل هذا  التغيري؟ وما هي 

خمرجات االإ�صالح والقوى القائدة ملراحل تدبريه، حتى ال يتكرر ما 

وقع خالل هذا احلراك؟

- »هل يجب البحث يف اأ�صكال تنظيمية جديدة للجواب عن »اإحباطات

ما متخ�س يف م�صار »الربيع العربي«؟

- امل�رضوع قوى  لتقدم  الناجعة  وال�صيغ  االآليات  فرز  ميكن  كيف 

الدميقراطي يف ك�صب م�صار بنائها؟

مناق�صة17.00-15.30

اختتام االأ�صغال وحفل �صاي17.00
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اإ�سدارات مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ل�سنة 2014



مـركـــــز درا�ســـات حـقـــوق الإن�ســان والديــمـقراطـــيــة

منظمة غري حكومية متخ�س�سة يف البحث والدرا�سة والتدريب، م�ستقلة عن ال�سلطات احلكومية والتيارات ال�سيا�سية، 

تعنى بق�سايا الدميقراطية وحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عامليا.

الأهداف:

النهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية من خالل:

● خلق ف�ساء للتناظر يف الق�سايا احلقوقية والدميقراطية و�سبل تاأ�سيلها ومعيقات تطورها.

●  تقييم ال�سيا�سات العمومية يف جمال حقوق الإن�سان.

● حتفيز التفكري يف املكونات الثقافية وال�سيا�سية والقانونية واملوؤ�س�ساتية املرتبطة بالبناء الدميقراطي ودولة القانون.

● مواكبة م�ستجدات الآليات واملعايري يف جمال حقوق الإن�سان مبا يف ذلك ق�سايا العدالة النتقالية وتقنيات حل النزاعات 

بالطرق ال�سلمية واحلكامة الأمنية...

● التوثيق والبحث يف الفكر احلقوقي والدميقراطي.

● دعم وت�سجيع البحوث يف جمال حقوق الإن�سان والدميقراطية.

الو�سائل:

يعمل املركز على حتقيق اأهدافه عن طريق:

● تنظيم ندوات ودورات تدريبية؛

● اإجناز درا�سات واأبحاث؛

● اإ�سدار املطبوعات وغريها من الو�سائل املنا�سبة للنهو�ض بثقافة حقوق الإن�سان والدميقراطية؛

● تبادل اخلربات وبلورة برامج التعاون وال�رشاكة مع موؤ�س�سات وطنية ودولية؛

● امل�ساركة يف املنتديات الوطنية والدولية؛

● اإن�ساء وحدات متخ�س�سة يف الن�رش والإعالم والتوثيق.

مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

الرباط- املغرب �سندوق الربيد: 326 الربيد املركزي – 

الهاتف/الفاك�ض : 71 95 70 37 05 )00212(     

contact@cedhd.org
www.cedhd.org


