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تقدمي
�ساد االعتقاد لدى العديد من املالحظني وال�سيا�سيني ب�أن ال�شباب
املغربي مل يعد يويل ال�ش�أن العام �إال قليال من االهتمام ،خا�صة ما يتعلق
باالنخراط يف احلياة ال�سيا�سية واحلزبية .وقد تعزز ذلك مبا جاءت
�إح�صائيات املندوبية ال�سامية للتخطيط لت�ؤكده (� ،)2012إذ بينت ،على
�سبيل املثال� ،أن  % 1من ال�شباب فقط هم منخرطون يف حزب �سيا�سي،
و�أن % 24ال غري من ال�شباب يثقون يف الأحزاب ال�سيا�سية مقابل % 55
ال يثقون فيها.
وقد كان هذا الواقع مو�ضوع ت�شخي�صات متعددة حيث تعددت
التو�صيفات املنمطة بخ�صو�صه ،والتي غالبا ما يتم اخت�صارها يف «عزوف
ال�شباب» ،و«�إهماله» و«ال مباالته»� ،إىل غري ذلك من الكلي�شيهات التي
تروم قول كل �شيء ،لكنها ترتك وراءها م�ساحات ف�ضفا�ضة من الغمو�ض
واللب�س.
وقد �أعادت ديناميات حراك «الربيع العربي» منذ  ،2011وحركة
 20فرباير باملغرب وما عرفته من تطورات وم�آالت ،والدور احليوي ،بل
املركزي ،الذي لعبه ال�شباب داخلها ،طرح مو�ضوع ال�شباب وانخراطه يف
ال�ش�أن العام وم�شاركته ال�سيا�سية واحلزبية �إىل الواجهة من جديد.
ولعل ذلك يعود ،يف جانب عري�ض منه� ،إىل ما عرب عنه ال�شباب
املغربي� ،ش�أنه �ش�أن ال�شباب يف العديد من بلدان منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،من وعي �سيا�سي متقد جتلى يف انخراطه الكثيف يف
احلراك الذي عرفته البالد ،وتفاعله الكبري مع الأحداث وتطوراتها� ،سواء
يف ال�شارع �أو من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي ،بل وقيادته جلل
�أطوار هذا احلراك.
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كما يعود هذا االهتمام �أي�ضا �إىل الدعم الذي لقيته حركة  20فرباير
من طرف ال�شباب املغربي املنتمي حزبيا وجمعويا منه وغري املنتمي،
والنتائج ال�سيا�سية التي متخ�ضت عن هذا احلراك .فعلى الرغم من
�أنها لي�ست املرة االوىل التي ينخرط فيها ال�شباب املغربي يف احلركات
االحتجاجية التي عرفها املغرب منذ ال�ستينيات و�إىل الت�سعينيات من
القرن املا�ضي� ،إال �أن دوره كان بارزا يف حركة فرباير  ،2011كما �أن النتائج
التي متخ�ضت عن هذا احلراك كانت متميزة ،بغ�ض النظر عن االختالف
يف تقييم درجة �أهميتها ،والتي متثلت يف ميالد د�ستور جديد ،عمل
على اال�ستجابة لعدد من مطالب ال�شباب ،ون�ص على �إحداث م�ؤ�س�سات
خمت�صة بحقوق ال�شباب (الف�صل  33من الد�ستور)؛ كما مت اتخاذ
�إجراءات حتفيزية للرفع من متثيلية ال�شباب (�أقل من � 40سنة) يف جمل�س
النواب ،وذلك بتخ�صي�ص  30مقعدا عرب الئحة وطنية خا�صة بهم من
خالل القانون التنظيمي ملجل�س النواب.
�إن م�س�ألة امل�شاركة ال�سيا�سية واحلزبية لل�شباب عادت تطرح نف�سها
بقوة بالنظر �إىل �أن من متكن من «قطف» ثمار هذا احلراك قوى �سيا�سية
مل تكن هي املحرك الأ�سا�سي لهذه الدينامية وال موجهها وال من ترك
�شعلتها متوهجة على الرغم من الت�ضييقات الداخلية و�ضعف م�ساندتها
من طرف الر�أي العام .ف�إذا كان ال�شباب املغربي هو الذي كان وراء دينامية
التغيري والإ�صالح ،ف�إن م�آل هذه الدينامية قد عاد �إىل الفاعل احلزبي
املنظم.
انطالقا من كل ذلك ،وعمال على الوقوف على الإ�شكاالت التي
تطرحها عالقة ال�شباب مع ال�ش�أن العام وانخراطه يف العمل ال�سيا�سي
واحلزبي ،يف ارتباط مع نتائج احلراك وعلى �ضوء درو�س ما ا�صطلح
عليه» الربيع العربي» ،نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
وم�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت ندوة حول «ال�شباب والعمل ال�سيا�سي يف
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�سياق احلراك الدميقراطي العربي» �شاركت فيها جمموعة من ال�شباب
املغربي من ن�شطاء حركة  20فرباير و�شبيبات حزبية وباحثني ون�شطاء من
بع�ض دول احلراك الدميقراطي.
لقد كانت الندوة منا�سبة للحوار والتفكري والتبادل حول �أ�سئلة
املرحلة و�إفرازاتها وحتدياتها ،وذلك من خالل التطرق �إىل �أربع ق�ضايا
�أ�سا�سية ،تتعلق ب«ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء دينامية «الربيع
العربي» و«ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي» و«ال�شباب وامل�شاركة
ال�سيا�سية �إ�ضافة �إىل حمور يهتم ب» �أفق تكري�س انخراط ال�شباب يف
الفعل ال�سيا�سي واحلزبي».
لقد �شكلت الندوة ف�ضاء ات�سع ملختلف الآراء من خالل مداخالت
حتليلية ،و�شهادات عن جتارب ،ونقا�شات غنية حيث مت املزيد من
الت�شخي�ص للواقع �سواء ما تعلق باحلراك وديناميته وم�آالته� ،أو ما يهم
الأحزاب ال�سيا�سية والعالقات ال�سائدة و�سطها وطرق ا�شتغالها وخا�صة
مع ال�شباب ،ونوعية العالقة التي ما زالت �سائدة بني الأحزاب وال�شباب
يف زمن عرفت فيه �آليات التوا�صل ثورة غري م�سبوقة ،وم�س�ؤوولية كل
من الدولة املغربية والأحزاب وال�شباب يف ا�ستمرار هذه العالقة «غري
العادية» ،ف�ضال عن الوقوف على �أي مدى ميكن �أن ت�ساهم الإجراءات
املتخذة ،مثل كوطا ال�شباب مبجل�س النواب ،يف جعل هذه العالقة
طبيعية وتخدم تكري�س الدميقراطية وت�صحيح م�سارها كل ما كان ذلك
�رضوريا ،مع احلذر من �أن ت�صبح ريعا �سيا�سيا خا�صة �أنه �أ�صبح من
البديهي �أن ال دميقراطية فعلية دون �أحزاب قوية وال �أحزاب قوية بدون
انخراط وازن وخا�صة من طرف ال�شباب.
وهكذا متكنت الندوة من ت�سليط مزيد من ال�ضوء على واقع الأحزاب
والتوقف عند بع�ض ال�سبل الكفيلة بانخراط ال�شباب يف م�سارات احلقل
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احلزبي وال�سيا�سي ببالدنا ،كما حددت بع�ض املداخل التي نرى ،يف املركز
وم�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت� ،رضورة توفري ف�ضاءات �أخرى لتعميق التفكري
اجلماعي فيها ،ب�أ�شكال متنوعة موا�صلة ل�سريورة ال�رشاكة بيننا ،والتي
�سبق �أن نظمنا يف �إطارها ندوة �أوىل حول الأحزاب ال�سيا�سية ومتطلبات
التطوير وتكري�س االختيار الدميقراطي باملغرب.
�إننا �إذ نقدم الأ�شغال الكاملة لهذه الندوة والتقرير الرتكيبي حولها،
فذاك رغبة منا يف و�ضع خال�صات هذه املحطة رهن �إ�شارة ال�شباب
والأحزاب ال�سيا�سية وكل الباحثني واملعنيني واملهتمني بق�ضايا التحول
الدميقراطي باملغرب ،للوقوف على ما مت حتقيقه من مكت�سبات وعلى
متطلبات م�سار هذا التحول ،وخا�صة ما يتعلق بانخراط ال�شباب يف
دينامية التغيري وال�رشوط الكفيلة بتطوير هذا االنخراط.

احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية
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كري�ستينا بريك،
م�ؤ�س�سة فريدريك
�إيربت ،املغرب

الورقة التقدميية

ما انفك العديد من الباحثني اجلامعيني واملفكرين ،على تنوع
م�شاربهم املعرفية واملنهجية ،يثريون م�س�ألة العالقة بني ال�شباب وال�سيا�سة
وطرحها للتفكري والت�أمل ،ملا لها من ح�سا�سية كربى وت�أثري بليغ على
واقع وم�ستقبل البالد ،باعتبار �أن ال�شباب املغربي ميثل ال�رشيحة العمرية
الأو�سع يف الهرم ال�سكاين من جهة ،حيث يقدر عدد ال�شباب الذين
ترتاوح �أعمارهم بني  15و 24عاما �سنة  2011بحوايل  6,3مليون �شخ�ص
(ال�شباب يف �أرقام ،2012 ،املندوبية ال�سامية للتخطيط) يف حني انتقلت
ن�سبة ال�ساكنة التي ترتاوح �أعمارها بني  18و 44من  % 7.35يف � 1982إىل
 % 43.6يف  2010من جمموع ال�سكن حيث بلغ عددها  13.9مليون ن�سمة
(البحث الوطني حول ال�شباب 2012 ،املندوبية ال�سامية للتخطيط) .كما
�أن الدميقراطية ال ت�ستقيم ،فعال ،بدون انخراط املواطنني ومن �ضمنهم
ال�شباب ،طبعا ،يف العمل ال�سيا�سي عامة ويف العمل احلزبي على وجه
اخل�صو�ص من جهة ثانية؛ �إذ �أن النتيجة الطبيعية لعدم االنخراط هي
ات�ساع رقعة الالت�سي�س ،والالمباالة بال�ش�أن العام و�ضعف ال�شعور باملواطنة،
مع ما قد ينجم عن ذلك من ه�شا�شة للمجتمع وانحالل الروابط بني
مكوناته و�إ�ضعاف م�ؤ�س�سات الدولة ب�شكل عام.
وغالبا ما ت�سعى هذه الأبحاث والدرا�سات �إىل حتليل ما تعتربه عزوفا
لل�شباب عن االنخراط يف احلياة ال�سيا�سية ،معتمدة يف ذلك على انخفا�ض
ن�سبة امل�شاركة يف اال�ستحقاقات االنتخابية ونفور ال�شباب من االنخراط يف
العمل احلزبي ،مع ميل نحو االهتمام بال�ش�أن العام من خالل العمل اجلمعوي.
وترى بع�ض الآراء �أن الأحزاب ال�سيا�سية متار�س خطابا �إيجابيا جتاه
ال�شباب �رسعان ما توليه الظهر يف املمار�سة ال�سيا�سية والتنظيمية� ،إذ تقر
يف �أدبيات وبرامج العديد منها ب�أهمية �إ�رشاك هذه ال�رشيحة يف احلياة
ال�سيا�سية ومتكينها من امل�شاركة يف �صنع القرار احلزبي وال�سيا�سي ،وهو
ما ال يجد ترجمته يف املمار�سة احلزبية يف الكثري من الأحيان.
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كما ي�سجل بع�ض املالحظني تركيز الأحزاب ال�سيا�سية على اللحظة
االنتخابية يف تعاملها مع ال�شباب و�ش�ؤونه ،فكلما اقرتب ا�ستحقاق
انتخابي تبادر العديد من الأحزاب �إىل بعث الروح يف التنظيمات ال�شبابية
والقطاعية املوازية ،ومن �ضمنها ال�شبيبات احلزبية ،لأغرا�ض دعائية
وتعبوية.
ي�ضاف �إىل ذلك تعامل الأحزاب مع ال�شباب مبنطق الو�صاية والتوجيه
يف الوقت الذي يرغب فيه ال�شباب تفجري طاقاته و�إبراز مواهبه وحتقيق
الذات من خالل م�شاركة فعلية يف بلورة القرار واتخاذه وال�سهر على
تنفيذه ،وفتح املجال �أمامه لتحمل امل�س�ؤولية ومواجهة حتديات الواقع
وبلورة الر�ؤى املحت�ضنة الن�شغاالته وطموحاته.
ومن �أ�سباب ابتعاد ال�شباب املغربي عن االنخراط يف العمل احلزبي،
ح�سب بع�ض التحليالت ،كون العديد من ال�شبيبات احلزبية املغربية
ترت�أ�سها قيادات تفر�ض بطرق غالبا ما تكون بعيدة عن الدميقراطية،
وذلك حتت مربر اخلربة والتجربة.
ويبدو �أن الأحداث التي ا�صطلح على و�سمها بالربيع العربي و�ضعت
�أطروحات عزوف ال�شباب عن ال�سيا�سة مو�ضع ت�سا�ؤل ،بعد �أن عرب ال�شباب
املغربي� ،ش�أنه �ش�أن ال�شباب يف العديد من بلدان املنطقة العربية ،عن وعي
�سيا�سي متقد جتلى يف انخراطه الكثيف يف احلراك االجتماعي الذي
عرفته البالد ،وتفاعله الكبري مع خمتلف الأحداث �سواء يف ال�شارع �أو
من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي ،بل وقيادته جلل �أطوار احلراك.
غري �أن هذه الأحداث مل تدفع بال�شباب املغربي �سوى �إىل تعميق
«موقفه» من العمل احلزبي ،حيث بدا �أنه ف�ضل االنخراط يف هذا احلراك
من خالل العمل اجلمعوي والتفاعل الفاي�سبوكي� ،إن �صح التعبري ،ف�ضال
عن التظاهر يف ال�شارع والتفاعل مع التطورات من خالله.
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�أكيد �أن بع�ض �شباب حركة

20

فرباير قد التحق ببع�ض الأحزاب

ال�سيا�سية ،غري �أن ما يالحظ �أن التوجه العام داخلهم انحاز �إىل الن�شاط
اجلمعوي ب�أ�شكاله املختلفة ،التنموي والثقايف والفني واحلقوقي واملدين،
ف�ضال عن حماولة الفعل من خالل ال�شبكات االجتماعية والف�ضاءات
االفرتا�ضية.
وقد �أثبتت الإح�صائيات الأخرية للمندوبية ال�سامية للتخطيط يف
املغرب (� ،)2012أي يف خ�ضم وبعد احلراك) �أن ال�شباب املغربي ُيويل
اهتماما قليال بال�ش�أن العام ،ذلك �أن

%1

منهم فقط منخرطون يف حزب

�سيا�سي ،وي�شارك  % 4منهم يف اللقاءات التي تنظمها الأحزاب ال�سيا�سية
�أو النقابات،

و% 1

�أع�ضاء ن�شيطون يف نقابة ما ،وي�شارك

مظاهرات اجتماعية �أو �إ�رضابات يف حني ُي�شارك
تطوعية ،وال ي�شارك يف االنتخابات �سوى
بكيفية غري منتظمة .كما عرب

% 24

% 36

%9

%4

منهم يف

منهم يف �أن�شطة

بكيفية منتظمة

و% 14

من ال�شباب غن ثقتها يف الأحزاب

ال�سيا�سية (مقابل  % 55ال يثقون فيها).
�إن هكذا واقع يثري �أكرث من عالمة ا�ستفهام ،خا�صة و�أن �رشوط
املمار�سة ال�سيا�سية الدميقراطية �أ�صبحت �أكرث توافرا :خف�ض �سن الت�صويت
�إىل
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�سنة ،ات�ساع جمال احلريات العامة ،احرتام �أكرب حلرية التعبري

والتظاهر ،وف�ضاء �أو�سع ملمار�ستها ،ف�ضال عن توفر �رشوط متنح� ،إىل
هذا احلد �أو ذاك ،حظوظا مت�ساوية لكل املكونات ال�سيا�سية لتحمل
م�س�ؤوليات ال�ش�أن العام ....الخ.
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كما مت اتخاذ �إجراءات حتفيزية للرفع من متثيلية ال�شباب (�أقل من
�سنة) يف جمل�س النواب ،وذلك بتخ�صي�ص  30مقعدا عرب الئحة وطنية
خا�صة بهم من خالل القانون التنظيمي ملجل�س النواب .كما �أن د�ستور
 2011عمل على اال�ستجابة ملطالب ال�شباب وذلك من خالل تخ�صي�ص
ف�صل حلقوق ال�شباب (الف�صل  )33الذي ورد فيه:

40

«على ال�سلطات العمومية اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي:
تو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شباب يف التنمية االجتماعيةواالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية للبالد.
م�ساعدة ال�شباب على االندماج يف احلياة الن�شيطة واجلمعويةوتقدمي امل�ساعدة لأولئك الذين تعرت�ضهم �صعوبة يف التكيف
املدر�سي �أو االجتماعي �أو املهني.
تي�سري ولوج ال�شباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والريا�ضةوالأن�شطة الرتفيهية مع توفري الظروف املواتية لتفتق طاقاتهم
اخلالقة الإبداعية يف كل هذه املجاالت.
يحدث جمل�س ا�ست�شاري لل�شباب والعمل اجلمعوي من �أجلحتقيق هذه الأهداف».
�إن خمتلف هذه املداخل وامل�ؤ�رشات ،تدعو �إىل طرح العديد من
الت�سا�ؤالت ،منها:
هل ولوج ال�شباب هيئات املجتمع املدين للتعبري عن ان�شغاالته
وطموحاته بدل االنتماء ال�رصيح للأحزاب �سيا�سية يعود �إىل
خلل مفرت�ض يف ممار�سة هذه الأحزاب ال�سيا�سية ويف مقاربتها
لل�ش�أن العام ب�شكل عام ،وتعاملها مع ال�ش�أن ال�شبابي على
وجه اخل�صو�ص؟ وما مدى ا�ستيعابها لأهمية االعتماد على
الأ�ساليب احلديثة يف التوا�صل ويف التنظيم تتما�شى مع
العادات اجلديدة لل�شباب وتطلعاته ؟
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�أم �أن ذلك يعود �أ�سا�سا �إىل �ضعف ا�ستيعاب هذا ال�شباب ملدى
م�س�ؤوليته يف احلفاظ على مكت�سبات البناء الدميقراطي للمغرب
وتر�سيخها وامل�ساهمة يف حتقيق امل�رشوع احلداثي والدميقراطي
الذي ي�سعى �إليه املغرب منذ �سنني من خالل الف�صل ال�سيا�سي؟
�أال ي�شكل هذا النفور من العمل احلزبي ،بل وال�سيا�سي ب�شكل
عام ،نتيجة منطقية لعقود من االختيارات الر�سمية التي �ساهمت
بقوة يف �إنتاج التيئي�س� ،سواء عرب الرتبية والتعليم والتن�شئة
االجتماعية �أو ممار�سة جملة من االنتهاكات التي كانت ممنهجة
يف فرتة ما يعرف ب�سنوات الر�صا�ص؟
�أم �أن ذلك يعود �إىل ت�ضييق اخلناق على اجلامعة املغربية
وتركها عر�ضة لتف�شي مظهر التطرف والغلو جنبا �إىل جنب مع
الالمباالة وعدم االهتمام بال�ش�أن العام؟
�أال ي�ساهم وواقع وم�ستوى النقا�شات يف احلقل احلزبي
وامتداداتها يف املجال امل�ؤ�س�ساتي ،التي ت�سود ال�ساحة ال�سيا�سية
الوطنية ،وتهيمن على امل�شهد الربملاين ،والتي متيل نحو املال�سنات
يف خمتلف الق�ضايا مهما كانت �أهميتها بدل االهتمام بعمقها،
ومبا ميكن �أن ي�ساهم يف تقدم املمار�سة الدميقراطية ،يف تعميق
الإح�سا�س لدى ال�شباب �أنهم غري معنيني مبا يجري يف هذا
املجال؟
وهل يعترب ال�شباب املغربي �أن كل التحفيزات التي ت�سعى �إىل
�ضمان متثيليته وم�شاركته يف احلياة ال�سيا�سية ،وخا�صة نظام
الكوطا االنتخابية لي�ست �سوى «ريع» �سيا�سي ب�شكل جديد ال
يرقى �إىل املجهودات التي ت�ستلزمها املرحلة يف جعل ال�شباب يف
�صلب العملية ال�سيا�سية ومتكينه فعال من القدرة على اتخاذ
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القرار بدل �أن ي�ستمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�شهد
ال�سيا�سي واحلزبي؟
�أال ي�شكل نفور ال�شباب من االنخراط يف ال�ش�أن العام عرب بوابة
العمل ال�سيا�سي انعكا�سا طبيعيا لظاهرة الالت�سي�س املنت�رشة يف
بلدنا ،والتي قد يكون لها ارتباط ب�شعور يبدو مهيمنا  -ح�سب
حمللني -ب�أن القرار الفعلي ال يتخذ على م�ستوى الأحزاب
ال�سيا�سية �سواء كانت يف احلكومة �أو يف املعار�ضة ؟
�أم �أن هذا النفور يعود �إىل �ضعف الدميقراطية احلزبية وعدم
ا�ستيعاب ثقافة االختالف ،و�شيوع ظاهرة التماثل على م�ستوى
الربامج احلزبية وغياب ت�صور �شمويل يف برامج الأحزاب
لق�ضايا ال�شباب و�ضعف ت�أطري هذه ال�رشيحة من قبل ال�شبيبات
احلزبية ،وما يتطلب ذلك من برامج على م�ستوى التكوين
والتنظيم واالحتكاك بق�ضايا املجتمع ؟
وهل من امل�ست�ساغ مطالبة ال�شباب بامل�شاركة ال�سيا�سية
دون �إ�رشاكه يف معاجلة ق�ضاياه كالفقر والبطالة والتهمي�ش
االجتماعي ...خا�صة مع غياب البنيات التحتية الأ�سا�سية التي
من �ش�أنها �أن تدمج ال�شباب يف حميطه ال�سو�سيو اقت�صادي
وتتيح له فر�صة امل�ساهمة والعطاء ال�سيا�سي؟ علما �أن م�شاكل
ال�شباب من فقر وبطالة و�إق�صاء قد تدفعه �إىل �إدارة الظهر لكل
ما هو �سيا�سي ،و�إعطاء الأولوية لكل ما له عالقة بال�شغل
واال�ستقرار الأ�رسي؟ لقد �أ�رشت املندوبية ال�سامية للتخطيط يف
كرا�س �أ�صدرته يف �سنة  2012حتت عنوان «ال�شباب يف �أرقام»
�إىل �أن ال�شغل وتكاف�ؤ الفر�ص يف �سوق ال�شغل ت�شكل الأولوية
الرئي�سية بالن�سبة ل  95.8يف املائة من ال�شباب البالغ من العمر ما
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بني � 15إىل � 24سنة ،فيما ي�شكل �إ�صالح التعليم �أولوية بالن�سبة
2ر  84يف املائة واحل�صول على �سكن الئق �أولوية بالن�سبة 3ر80
يف املائة منهم .كما ي�شكل غالء املعي�شة والبطالة وانخفا�ض
م�ستوى املوارد م�صدر قلقهم يف ما يخ�ص امل�ستقبل .كما �أن
هذه امل�شاكل جتعله عر�ضة لل�سقوط بني خمالب التنظيمات
املتطرفة التي تعمل على تعبئته بالأفكار املتطرفة وحتويله �إىل
قنبلة قابلة لالنفجار يف �أي حلظة.
وهل كانت لدينامية حركة  20فرباير ،التي انطلقت قبل ثالث
�سنوات ،والتي �شكلت طفرة نوعية يف جمال االحتجاج باملغرب
متثلت يف االنتقال من حالة االحتجاج االجتماعي ومن حالة
التظاهر العمومي بناء على التعاطف ال�شعبي مع ق�ضايا قومية
�أو مع الق�ضية الوطنية� ،إىل حالة احتجاج بهوية �سيا�سية معلنة
�إ�ضافة ملمو�سة يف �إخراج ال�شباب املغربي من �رشنقة الال مباالة
واالنخراط يف العمل ال�سيا�سي ب�شكل ما؟
وهل من �ش�أن الإجراءات الد�ستورية والقانونية املتخذة لفائدة
ال�شباب ،مبا فيها �إحداث املجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل
اجلمعوي� ،أن تكون له قيمة م�ضافة يف جعل ال�شباب �أكرث اهتماما
بال�ش�أن العام ،والفعل وال�سيا�سي واحلزبي على وجه اخل�صو�ص؟
�أ�سئلة �ضمن �أخرى تتنا�سل بخ�صو�ص واقع ال�شباب وال�سيا�سة ببالدنا
ويف املنطقة العربية ،والرغبة يف التداول بخ�صو�صها وبخ�صو�ص الأجوبة
املمكنة لها ،والتفكري امل�شرتك يف �أبعادها ،دفعتنا يف مركز درا�سات
حقوق الإن�سان والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت �إىل تنظيم هذه
الندوة حول «ال�شباب والعمل ال�سيا�سي يف �سياق احلراك الدميقراطي
العربي ،وذلك من خالل املحاور التالية:
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 1.ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء دينامية «الربيع العربي»
 2.2ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي
3.3ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية
�4.4أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب يف الفعل ال�سيا�سي واحلزبي؟
وقد متت دعوة جمموعات من ال�شباب املغربي من ن�شطاء حركة
فرباير و�شبيبات حزبية وباحثني ون�شطاء من دول احلراك الدميقراطي
يف املنطقة العربية �إىل احلوار والتفكري يف �أ�سئلة املرحلة و�إفرازاتها
وحتدياتها.
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�إن الهدف هو الوقوف على الإ�شكاالت التي يطرحها ابتعاد ال�شباب
على االنخراط يف العمل ال�سيا�سي احلزبي ،وانعكا�سات ذلك على
خمرجات احلراك الدميقراطي على �ضوء درو�س ما ا�صطلح عليه «الربيع
العربي» .ف�إذا كان ال�شباب قد �أطلقوا دينامية التغيري والإ�صالح ،ف�إن
مال الدينامية قد عاد �إىل الفاعل احلزبي املنظم ،ف�أية خال�صات من
ذلك؟ و�أي �أفق للدينامية الفاعلة؟ و�أية رهان يف حماية دينامية الربيع
الدميقراطي امل�أمول؟
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احلبيب بلكو�ش وكري�ستينا بريك يف اجلل�سة االفتتاحية

اجلل�سة االفتتاحية للندوة
•كلمة احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية
•كلمة كري�ستينا بريك ممثلة م�ؤ�س�سة فريديريك �إيربت
باملغرب

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

�أود يف البداية �أن �أرحب باجلميع با�سم مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية وم�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت الأملانية و�أ�شكركم على انخراطكم
معنا يف هذه الور�شة للتفكري يف مو�ضوع ذي راهنية  :مو�ضوع ال�شباب
والعمل ال�سيا�سي والذي نعتقد �أن طرحه على مائدة التفكري اجلماعي
والإن�صات �إىل خمتلف الآراء فيه ومن مواقع خمتلفة يكت�سي �أهمية
كربى لي�س بارتباط بظرفية �سيا�سية معينة ،بل مبا �آل �إليه حتول م�أمول
�ساهم ال�شباب يف �إطالق ديناميته على امتداد املنطقة وطرح من
خاللها �أ�سئلة وعرب عن طموحاته ورغبته يف االنخراط يف �صنع التحول
داخل جمتمعاته.
�إن تنظيم ندوة حول هذا املو�ضوع يندرج يف �سياق برنامج طموح
�أطلقه املركز منذ ال�سنة املا�ضية ،بتعاون مع م�ؤ�س�سة فريديرك �إيربت
بتنظيم ندوة حول الأحزاب املغربية ومتطلبات البناء الدميقراطي �شارك
فيها العديد من املهتمني واملمار�سني للتفكري يف و�ضعية امل�شهد احلزبي
باملغرب وانعكا�ساته وت�أثري اختالالته على م�سار البناء الدميقراطي ببالدنا،
بل وعلى مدى تفعيل ما حتقق من مكت�سبات على ال�صعيد الد�ستوري
وال�سيا�سي وعلى م�ستوى طموحات الإ�صالح به.

23

وت�أتي تنظيم ندوة ال�شباب والفعل ال�سيا�سي يف ظرف ي�سمح
با�ست�رشاف ما �آلت �إليه دينامية احلراك يف منطقتنا ،ويف جتاربنا
املتعددة �أنواعها ،يف املغرب وتون�س وليبيا وم�رص واليمن وغريها من
بلدان املنطقة ،باعتبار �أنها عرفت انطالق ديناميات تطرح املطلب
الدميقراطي على ر�أ�س جدول الأعمال .و�أن الديناميات انطلقت «بعفوية»
كان لل�شباب �أدوار طالئعية فيها رغم كل ما قيل عن االنخراط يف العمل
ال�سيا�سي واحلزبي ،غري �أن م�آل هذا احلراك وخمرجاته جعل ال�شباب
على هام�شه .لذلك فكرنا يف تنظيم هذا الف�ضاء للتفكري اجلماعي بني
�شباب �ساهموا يف هذه الديناميات الدميقراطية من املغرب وم�رص وتون�س
ولبنان واملغرب واليمن للتفكري امل�شرتك يف ما �أفرزته دينامية احلراك يف
املنطقة وم�آالتها وقدرتها على حت�صني ما مت حتقيقه ،وا�ست�رشاف �آفاق
البناء الدميقراطي داخل جمتمعاتنا ،ومتطلبات حتقيق التحول املن�شود،
ومدى تفاعل القوى احلية من �أحزاب ومنظمات املجتمع املدين وغريها
مع هذه الديناميات ومدى تقدميها لأجوبة منا�سبة بغر�ض جعل احلراك
ي�ست�رشف �أفقا �أرحب على امتداد هذه املنطقة.
تلك بع�ض من الأ�سئلة واملداخل التي دفعت بنا مع م�ؤ�س�سة فريدريك
�أيربت الأملانية �إىل تنظيم هذا اللقاء مب�شاركة فاعلني �سيا�سيني ومدنيني
�شباب �ساهموا يف ديناميات احلراك داخل حركة  20فرباير مبختلف
مكوناتها و�شباب من املنطقة الذين �ساهموا يف حراك ببلدانهم.
وقد �أدرجنا يف الورقة التقدميية لهذا اللقاء جمموعة من الفر�ضيات
و�أهم الت�سا�ؤالت التي مت ا�ستح�ضارها �أثناء التفكري يف املو�ضوع ،ملداخل
و�أر�ضية لهذا احلوار.
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كلمة كري�ستينا بريك
ممثلة م�ؤ�س�سة فريديريك �إيربت باملغرب

يف البداية �أريد �أن �أرحب بكم و�أن �أتقدم ب�شكري ل�رشيكنا مركز
درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ال�ستئناف عملنا الت�شاركي من
جديد ،لأن تنظيم هذه الندوة يندرج �ضمن �سل�سلة �أن�شطة م�شرتكة
نتمناها �أن ت�ستمر مع املركز بخ�صو�ص ق�ضايا ذات �أهمية كربى ولها عالقة
وثيقة بالتطورات اجلارية ،رغبة يف �إطالق دينامية النقا�ش بخ�صو�صها.
و�إنه ملن دواعي ال�رسور �أن يكون احل�ضور يف هذه الندوة متنوعا من
حيث ال�سن خا�صة مع التواجد الكبري لعن�رص ال�شباب� ،إذ �أن لقاءنا ي�سعى
�إىل �إطالق النقا�ش وبلورة �أر�ضية لي�س فقط حول م�شاركة ال�شباب بل
ومب�ساهمة ال�شباب �أي�ضا �إىل جانب خرباء وحمللني وباحثني جامعيني.
�إن الهدف من تنظيم هذه الندوة يكمن يف مناق�شة مو�ضوع ال�شباب
وامل�شاركة ال�سيا�سية ،حيث من املالحظ �أن ال�شباب ي�شكلون فاعال
�سيا�سيا هاما يف املجتمعات الدميقراطية ،ذاك �أن الدميقراطية يف حاجة
للدميقراطيني ،وخا�صة للدميقراطيني ال�شباب ،كما �أن �أهمية ال�شباب ال
تكمن يف �أنههم ي�شكلون م�ستقبل هذه املجتمعات فقط بل لكونهم
ميثلون �أي�ضا حا�رضها ومكونا �أ�سا�سيا من مكوناتها وفاعال يف حتقيق
ت�صورهم لكيفية العي�ش بها م�ستقبال .وا�سمحوا يل �أن �أ�شري هنا �إىل
مقولة لكويف عنان حيث �أعترب �أن ال فرد �أو جمتمع يولد دميقراطيا بل
ال بد من العمل من �أجل حتقيق ذلك ،ومن تثمو �رضورة النقا�ش العمومي
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يف خمتلف الق�ضايا التي تهم املجتمع ،و�أنا �سعيد لكوننا وفرنا هذا
الف�ضاء العمومي من �أجل التطرق لهذا املو�ضوع� ،آملني اخلروج بتو�صيات
ملمو�سة يف �آخر هذه الندوة.
كما �أريد الإ�شارة �إىل �أن �إ�شكالية العالقة بني ال�شباب والأحزاب ال
تهم بلدا دون �أخر ،بل تهم خمتلف البلدان علما �أن ال�شباب لي�س هم
الذين يجب عليهم القيام مبجهود لالنخراط يف الأحزاب ال�سيا�سية فقط،
بل على هذه الأخرية� ،أي�ضا ،ت�سهيل انخراط ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي.
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من اليمني �إىل الي�سار زياد العليمي ،خديجة املروازي ،ح�سن طارق وطارق ن�شنا�ش

اجلل�سة الأوىل
ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء
دينامية الربيع العربي
تي�سري �أ�شغال اجلل�سة:
•خديجة املروازي ،كاتبة عامة م�ؤ�س�سة الو�سيط من �أجل
الدميقراطية وحقوق الإن�سان
املتدخلون:
•ح�سن طارق� ،أ�ستاذجامعي وبرملاين
•طارق ن�شنا�ش ،خبري يف التكنولوجيات احلديثة للتوا�صل
•زياد العليمي ،حمام ،عن �إئتالف �شباب الثورة مب�صر
(يناير )2011

ال�شباب وال�سيا�سة:بني درو�س دينامية
فرباير  ،2011و�أ�سئلة مغرب اليوم
ح�سن طارق
�أ�ستاذ جامعي وبرملاين

رمبا منلك اليوم ،امل�سافة ال�رضورية للتفكري يف احلراك ال�شبابي املغربي
لعام  ،2011مبا يكفي من التمثل املو�ضوعي الذي يلتقط العنا�رص اجلوهرية
يف التحوالت التي ت�سارعت بدينامية غري م�سبوقة.
فامل�ؤكد �أن هناك حاجة ،بالن�سبة للفاعلني املدنيني املعنيني ب�س�ؤال
الدميقراطية� ،إىل الفهم و جتريب كل امل�سالك املمكنة لتحليل الوقائع
املرتبطة بذلك احلراك ،بعيدا عن هواج�س التموقعات الظرفية واملواقف
ال�رسيعة ،وبعيدا كذلك عن الرت�سيمات واخلطاطات التي ت�ستدعيها
�شبكات القراءة والتحليل التي تعودنا عليها منذ مدة غري وجيزة.
وكما دائما ف�إن التحاليل ال�سهلة التي تقدم الأو�ضاع املعقدة،يف �صورة
تنميطات وتقابالت جاهزة ،كانت يف املوعد ،حيث �سمعنا وقر�أنا عن عودة
مقولة «�رصاع الأجيال» على �صهوة التكنولوجيات اجلديدة هذه املرة،
وعن تناق�ضات ال�شباب/الأحزاب ،وتقابالت احلركات االجتماعية/احلقل
ال�سيا�سي واحلزبي.
فيما بنت الكثري من املعاجلات الإعالمية� ،أطروحتها حول فكرة
«الأقلية ال�سيا�سية» التي تلج�أ �إىل ال�شارع للتعبري عن مطالبها ،لكن
الوا�ضح �أن هذه الأطروحة ت�ستعيد خطاطة املجتمعات الدميقراطية
العريقة ،حيث ملفهوم الأغلبية والأقلية �سياقه التمثيلي وال�سيا�سي الوا�ضح.
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تطرح ق�ضية التفكري يف هذه الدينامية ،بدءا م�س�ألة الداخل واخلارج،
يف العالقة مع موجة احلراك الدميقراطي الإقليمي ،لقد تابعنا كيف �أن
النقا�ش الذي �شكل رد الفعل الأويل حول الأحداث ،والذي متوقع الر�أي
العام املغربي حوله ،انطالقا من ق�ضية «اال�ستثناء املغربي» ،مل ي�صمد �أمام
ت�سارع الدينامية الداخلية التي تقر بالرتاكم الوطني يف جمال العمل املدين
ال�سيا�سي من �أجل الدميقراطية ،لكنها متتح يف نف�س الوقت من الأفكار
ال�سيا�سية التي توجد يف عمق خلفية الثورات التي �شهدتها املنطقة،
واملنطلقة من كونية القيم الدميقراطية ،يف مواجهة خطاب اخل�صو�صية
الذي �شكل يف حاالت عديدة ذريعة �إيديولوجية بدائية يف يد اال�ستبداد.
لذلك فاحلقيقة ت�أكيدا 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�شباب حا�رضا وفاعال يف دينامية هذا احلدث
وداخل تداعياته� ،أعدنا من جديد اكت�شاف هذا «ال�شباب» ،هذه «القارة»
الب�رشية و«الظاهرة» ال�سيا�سية واالجتماعية ،الغام�ضة ،والتي نحمل حولها
الكثري من الكلي�شهات والأفكار اجلاهزة ،لعل �أكرثها ح�ضوراً هو ذلك
اخلطاب ال�سهل و امللتب�س حول «العزوف».
�إن دينامية االحتجاج ال�شبابي ،بالقدر الذي ميكن قراءتها كا�ستمرار
لتقاليد االحتجاج التي طبعت ف�ضاءاتنا العمومية منذ نهاية الت�سعينات
على الأقل يف �شكلها اليومي ،-والتي تزامنت مع انفجار الطلباالجتماعي ملجتمع يعي�ش حتوله الدميغرايف الكبري ،وداخل �سياق �سيا�سي
حمفز على احلرية ،ف�أ�صبح معه الأمر كحالة عامة مهيكلة للمجتمع الذي
�أ�صبح يعترب «االحتجاج» �سلوكا يوميا وثقافة طبيعية ،مما يدعو للت�سا�ؤل
حول دالالت و�أبعاد هذا التحول يف عالقة مبنطق البناء الدميقراطي،
وبارتباط بردود فعل الدولة من زاوية املعاجلة احلقوقية من جهة ،ومن باب
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الأجوبة االقت�صادية واالجتماعية من جهة �أخرى ،وي�سمح كذلك بطرح
�إ�شكالية اكرب تتعلق با�شتغال (�أو الأ�صح بعطب) �آليات الو�ساطة بكل
�صيغها :التمثيلية ،ال�سيا�سية واحلزبية ،والنقابية واملدنية !.
و�إذا كان قد بدا للكثري من املحللني الذين ا�شتغلوا حول الظاهرة
االحتجاجية� ،أن االحتجاج ال�سيا�سي ،قد مت تعوي�ضه بدون رجعة بدورة
جديدة من االحتجاجات حول ال�سيا�سات العمومية ،فان دينامية 20
فرباير قد �أعادت ال�صيغ ال�سيا�سية لالحتجاج �إىل الواجهة ،مدعما مبحيط
�إقليمي م�ساعد ،وبتزايد ت�أثري و�سائل االت�صال اجلديد يف بناء الهويات
االجتماعية/االحتجاجية.
لقد ظل االحتجاج جزء من امل�شهد العام ،منذ ما يزيد عن العقد،
و�أ�صبحت �إ�سرتاتيجية اللجوء �إىل ال�شارع والف�ضاء العام جزءا من دينامية
احلركات االجتماعية وبع�ض الفاعلني احلقوقيني ،لكن م�ؤ�رش التحول الذي
ع�شناه خالل هذه الدينامية ،قبل ثالث �سنوات ،متثل يف االنتقال
من حالة االحتجاج االجتماعي (معطلون ،تن�سيقيات ،الأ�سعار ،دورات
االحتجاج باملدن ال�صغرى� :صفرو� ،سيدي �إفني ،)....ومن حالة التظاهر
العمومي بناء على التعاطف ال�شعبي مع ق�ضايا قومية �أو مع الق�ضية
الوطنية� ،إىل حالة احتجاج بهوية �سيا�سية معلنة.
من جهة �أخرى فان هذه الدينامية االحتجاجية/ال�شبيبية قد تعترب
كذلك امتدادا طبيعي ًا لتعبريات ثقافية وفنية ومو�سيقية ،ظلت حا�رضة
منذ �أكرث من ع�رش �سنوات على الأقل داخل �شبيبتنا احل�رضية ،وهي
تعبريات و�أمناط من ال�سلوك الفني والثقايف ،مل تكن تخفي هواج�سها
ال�سيا�سية� ،أو على الأقل جت�سيدها لهوية اجتماعية وجيلية ح�رضية
ا�ستطاعت التماهي مع �شبكة من الرموز واملرجعيات ،التي وفرت لها مكان ًا
مميزاً داخل الف�ضاء العمومي.
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�إن هذه الدينامية كانت تعني كذلك �إعادة انت�شار الفعل ال�سيا�سي
من داخل امل�ؤ�س�سات نحو ال�شارع ،ومن داخل الف�ضاء الإعالمي العمومي
نحو الف�ضاء االفرتا�ضي ،وهنا فان دينامية فرباير  2011هي كذلك هذا
اال�ستثمار الهائل لإمكانيات �شبكات التوا�صل االجتماعي ،لكن دون
�أن جنعل من كل عنا�رص التحليل واملقاربة خمتبئة وراء «�أ�سطورة
الأنرتنيت» ،نعم �إن الو�سيلة يف عامل التوا�صل جزء من امل�ضمون ،لكن
حتويلها �إىل عامل حمدد لكل الظاهرة ال�سيا�سية/االجتماعية قد يبدو
جمانبا للتحليل الر�صني.
�سيا�سيا ،بدت هذه الدينامية كلحظة حاملة ملعادلة جديدة للإ�صالح
ال�سيا�سي والد�ستوري ،معادلة تتجاوز املحاورة الثنائية التي ظلت تطبع
ملف الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية ،بني الأحزاب الوطنية والدميقراطية وبني
الدولة .وهو ما جعل البع�ض يعترب -بت�رسع � -أن الأمر يتعلق بفاعل
جديد �سي�شكل جزءاً من م�ستقبل وبنية امل�شهد ال�سيا�سي املغربي ،يف
حني �أعترب البع�ض الأخر �أن َمكمن اجلدة يتعلق ب�إ�سرتاتيجيات تعبوية
جديدة وب�أ�ساليب خمتلفة ،حتى ولو تعلق الأمر بنف�س املطالب القدمية
التي ظلت حا�رضة يف ذاكرة «العمل الدميقراطي واملدين» منذ عقود،
لذلك فالإ�شكالية التي طاملا طرحت على هذا امل�ستوى ،تتعلق ببحث
مدى �إمكانية قراءة هذه الدينامية كطلب هائل على ال�سيا�سة؟
نعم لقد �شكلت جتربة احلراك املغربي ،بع�ض اللحظات النادرة يف
حياتنا ال�سيا�سية ،وحالة مدر�سية لتلك «العودة املفاجئة» لل�سيا�سة ،لكن
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة هو بال�ضبط �س�ؤال االحتفاظ بهذا النف�س
وهذه الروح داخل امل�ؤ�س�سات وداخل الثقافة ال�سيا�سية للنخب وللفاعلني،
وهو رهان مرتبط بدرجة الإن�صات والفهم املتبادل ؛بني من جهة مكونات
املجتمع ال�سيا�سي واملدين يف عالقة با�ستيعابها لتحديات �إدماج ال�شباب
يف ترافعاتها وبراجمها و منط �أدائها ،ومن جهة �أخرى الفعاليات ال�شبابية
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يف عالقة بدرجة قابليتها لتعزيز خمتلف الديناميات املدنية وال�سيا�سية
على خمتلف الواجهات والأ�صعدة.
من هنا فان احلاجة ما�سة �إىل حوار وا�سع بني ال�شباب الذي �أ�سهم يف
هذه التجربة ،وبني القيادات احلزبية وال�سيا�سية ،وممُ ثلو ال�شبيبات احلزبية
وجمعيات ال�شباب.
لقد قُر�أت هذه الدينامية يف حلظتها املبا�رشة كم�ؤ�رش على حتوالت
عميقة يف الن�سيج االجتماعي توحي مبيالد جمتمع املواطنني ،القادر
على التعبري الذاتي عن مطالبه دون احلاجة �إىل املرور احلتمي عن طريق
الو�ساطات «التقليدية» خا�صة مع توفره على �إمكانيات ولوج �سهل �إىل
«ال�ساحة العامة» ،لكن تتايل الوقائع والأحداث �أكد �أن هذه الأُطر والبنيات
املدنية واحلزبية وال�شبيبية-بعيداً عن منطق القطيعة -هي وحدها امل�ؤهلة
لتمثل روح تلك الهبة ال�شبابية ،والقادرة على خلق تراكم ايجابي بني
جميع الأجيال ،وتر�صيد كل اجلهود وخمتلف التعبريات ،دعم ًا لأفق
الدميقراطية ودولة حقوق الإن�سان.
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تكنولوجيا الأنرتنيت والدميقراطية
طارق ن�شنا�ش
خبري يف التكنولوجيات احلديثة للتوا�صل

�أود يف البداية �أن �أ�ؤكد بدوري �أن الأنرتنيت حامل تقني فقط لكنه
يكت�سي �أهمية كربى يف وقتنا ت�ضاهي �أهمية ،من الناحية التاريخية ،الآلة
الطابعة وما نتج عن ذلك� ،أو حدث االتفاق على لغة يف تاريخ الإن�سانية
وما كان لذلك من ت�أثري على تطورات ما بعده.
تفيد الإح�صائيات الوطنية الت�صاالت املغرب �أن زهاء  15مليون
مغربي يلجون الأنرتنيت ،و�أكرث من  6ماليني من املغاربة يلجون موقع
الفاي�سبوك .كما �أن عدد م�ستعملي الهواتف النقالة �أكرب من عدد ال�ساكنة
حيث بلغت هذه الن�سبة .% 125
فكيف ميكن ا�ستعمال خمتلف هذه الو�سائل يف بناء الدميقراطية

باملغرب؟

الدميقراطية هي �أف�ضل حكم عرفته الب�رشية �إىل حد الآن ،غري �أن
الدميقراطية التمثيلية تعي�ش �أزمة على ال�صعيد الدويل .الدليل على ذلك
م�ستوى امل�شاركة املتدين ،وحمدودية املنخرطني يف الأحزاب ،وعدم
و�ضوح اخلريطة ال�سيا�سية� ،إ�ضافة �إىل غياب برامج حزبية وا�ضحة
و�ضعف الثقة يف الأحزاب .كما �أن �أكرث من  88بلدا عرفت �سنة  2011حراكا
�شعبيا� ،إذ �أن ذلك مل يقت�رص على م�رص �أو تون�س �أو ليبيا �أو اليمن �أو
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املغرب ،الخ .فعلى �سبيل املثال خرج ال�شباب با�سبانيا يف حراك �شعارهم
«الدميقراطية احلقيقية الآن» ،وبالواليات املتحدة الذي كان �شعار احلراك
يف مدن «نحو  % 99من ال�شعب» ويف املغرب رفع �شعار «ا�سمع �صوت
ال�شعب» ،الخ.
وهكذا� ،أكدت هذه الديناميات على مفاهيم جديدة تتمثل يف
«الدميقراطية الت�شاركية» و»احلكامة اجليدة» و«احلق يف الولوج �إىل
املعلومة» و«ال�سلطة اخلام�سة» (�أي املواطن واملجتمع املدين).
االنرتنت �أ�صبحت و�سيلة قوية للم�شاركة باعتبارها قد �أتاحت
للإن�سان �أن يكون �أكرث ترابطا مما كان عليه يف خمتلف مراحل يف
تاريخه ،كما �أنها ت�ضمن الآنية يف املرا�سالت و�شفافيتها ،وقد كان لهذه
الو�سيلة التوا�صلية على احلراكات ال�شعبية عامليا �سواء يف الواليات املتحدة
�أو كينيا �أو تون�س.
ففي الواليات املتحدة ميكن الإ�شارة �إىل جتربة «نحن ال�شعب» حيث
�أن هذا املوقع التابع للبيت الأبي�ض ي�سمح للمواطنني تقدمي ملتم�س يف
ق�ضية ما حيث يكون البيت الأبي�ض م�ضطرا للإجابة عن هذا امللتم�س �إذا
ما متكن من جمع � 100ألف توقيع.
كما عرفت كينيا جتربة «الربملان املفتوح» ،حيث ين�رش موقع �إلكرتوين
جميع املعلومات املتعلقة بالربملانيني (احل�ضور والغياب ،التمويل ،ت�صويتهم
داخل الربملان) .كما �أن املر�سوم  41بتون�س يخول للمواطنني تقدمي
طلب الولوج �إىل املعلومة عن طريق الإنرتنيت ،حيث يتم ن�رش الطلب
واجلواب عليه.
للمغرب جتارب هامة �أي�ضا يف هذا املجال .حيث ت�شكل االنرتنت
�أر�ضية هامة لالحتجاج والرتافع ،وال �أدل على ذلك من الدور الذي لعبته
�أثناء حركة  20فرباير التي ابتد�أت على املواقع قبل �أن تخرج �إىل ال�شوارع،
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وق�ضية البدوفيل كالفاين وق�ضية �أمينة الفياليل� ،إ�ضافة �إىل املدونة الرقمية
التي ثم �سحب م�رشوع القانون اخلا�ص بها بعد حركة االحتجاج على
م�ضامينها التي متت بدورها عن طريق الأنرتنيت.
كما �شكلت الأنرتنت و�سيلة للتحاور �سواء بني الربملانيني واملواطنني
�أو بخ�صو�ص قانون امليزانية� ،أو املالحظة ال�شعبية لالنتخابات ()2011
�أو التبليغ عن الر�شوة ،وتعديل الد�ستور ،وفتح النقا�ش حول م�شاريع
القوانني� ،إذ �أن هناك العديد املواقع الإلكرتونية التي �أتاحت وتتيح هذا
احلوار والتوا�صل.
�إ�ضافة �إىل �أن الد�ستور املغربي اجلديد يتيح مثل هذه الفر�ص من
خالل �إقراره باحلق يف تقدمي امللتم�سات والعرائ�ض واحلق يف الولوج �إىل
املعلومة ،وهي فر�صة ذات �أهمية كربى م�ؤ�س�سية وقانونية للدفع مب�شاركة
املواطنني �إىل الأمام.
كما قامت احلكومة والإدارة ببع�ض املبادرات غري �أن جناحها ظل
ن�سبيا كما كان التوا�صل بخ�صو�صها مق�رصا ،مثل املواقع املتعلقة بتح�سني
اخلدمات الإلكرتونية ،واال�ست�شارات حول م�شاريع القوانني ،وحت�سني
الق�ضاء ،واملجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،الخ.
غري �أن الأهم اليوم هو �رضورة م�أ�س�سة امل�شاركة الإلكرتونية بناء على
الن�ص الد�ستوري ،من قبيل الت�صويت الإلكرتوين ،وامل�شاورات الإلكرتونية،
والعرائ�ض وامللتم�سات الإلكرتونية.
و�إىل جانب هذه اجلوانب الإيجابية لالنرتنت ،هناك بع�ض ال�سلبيات
الل�صيقة بهذه الو�سيلة منها على ال�صعيد الوطني ا�ستعمال برنامج معني
للتج�س�س على مرا�سالت املواطنني باملغرب ،وم�رشوع القانون اخلا�ص
باملدونة الرقمية الذي ي�ضيق على ا�ستعمال االنرتنت وم�رشوع قانون الولوج
�إىل املعلومة والذي يعمل يف الواقع على �إلغاء احلق يف الولوج �إىل املعلومة.
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املغرب يحتل املرتبة  80يف جمال ال�شفافية،
ح�سب �آخر تقرير لرتان�سباران�سي �أنرتنا�سيونال ،و 136يف جمال حرية
التعبري ،واملرتبة  87يف ممار�سة الأعمال؛ �إ�ضافة �إىل امل�ؤ�رش املتعلق بالتعليم
حيث يحتل املغرب املرتبة .130
�أما التحديات التي تقف �أمام ا�ستعمال التكنولوجيا يف امل�شاركة
فتتمثل يف الأمية الرقمية ،والإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي ،ودور القطاع
اخلا�ص (غوغل مثال) ،و�ضعف مقدرات املجتمع املدين ،وحماية املعطيات
اخلا�صة وتفعيل الد�ستور وحرية التعبري.
وجتدر الإ�شارة �إىل من الأدوار الإيجابية الذي لعبته الأنرتنيت
تكمن عمليات متعددة للإنقاذ من الكوارث الطبيعية .كما �أن من �ضمن
ال�سلبيات ميكن الإ�شارة �إىل عالقة تكنولوجيا الأنرتنيت بالإرهاب �سواء
من خالل ا�ستقطاب ال�شباب ،وتكوينهم ومتكينهم من �صنع «القنابل
االرجتالية».
ويف الأخري �أريد الت�أكيد على �أنه ال يجب ترك الفراغ يف الف�ضاء
الرقمي ،لأن هذا الفراغ يتيح الفر�صة �إىل �أطراف �أخرى لتملأه.
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من �أجل نظام قوامه احلرية والدميقراطية
والعدالة االجتماعية
زياد العليمي
حمام ،عن �إئتالف �شباب الثورة مب�رص يناير ()2011

�إن ما يحدث يف الوطن العربي منذ � 4سنوات �أمر طبيعي� ،إذ �أنه
يدخل �ضمن ال�رصاع بني �أنظمة الدينا�صورات من جهة وقوى احلداثة يف
هذه املنطقة من جهة ثانية ،م�شريا �إىل �أن �سقوط �أنظمة الدينا�صورات �آت
ال ريب فيه و�أن قوى احلداثة والدولة الع�رصية ال تقت�رص على ال�شباب
وحده بل ت�شمل خمتلف الأعمار والفئات.
�إن الثورة امل�رصية لي�ست وليدة �سنة  ،2011بل عرفت م�رص م�ؤ�رشات
لهذه الثورة منذ  ،2000جتلت يف ديناميات �أطلقها العديد من الكتاب
والأدباء والفنانني من �سينمائيني ومو�سيقيني وت�شكيليني يف خمتلف
املحافظات حتى النائية منها ،حيث كانت ثورة  2011التعبري ال�سيا�سي
الذي �آلت �إليه هذه الديناميات .و�إذا ما مت الرجوع �إىل قوائم �شهداء الثورة
�سيجد �أن جزءا كبريا منهم فنانون ت�شكيليون و�سينمائيون ومهتمون
بالأدب والفن ب�شكل عام .ولي�س غريبا �أن يكون �أول املعار�ضني جلماعة
الإخوان امل�سلمني من هذه الفئة ،حيث عار�ضوا تعيني وزير الثقافة الذي
يعترب �أن ال عالقة له بتاتا بالثقافة .ال زالت الثورة امل�رصية تعرف حركات
مد وجزر ،حيث �أن الذي يبقى من كل ذلك هي الأمور التي تخاطب
الوجدان العميق للإن�سان .غري �أن الدينا�صورات مازالت قائمة ت�ضيق
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اخلناق على احلريات العامة يف خمتلف املجاالت ،حيث �أن املنطقة حتمها
فئات تعود �إىل الأربعينيات من القرن املا�ضي .حيث �أن كبح املواطنني
من التعبري عن �آرائهم بالطرق التقليدية ،كاالنتخابات الت�رشيعية مثال،
من الطبيعي �أن يلج�أوا �إىل و�سائل �أخرى للتعبري عن هذا الر�أي وا�ستعادة
القدرة على الت�أثري يف القرارات العامة .وقد مكنت التكنولوجيا احلديثة
القوى التواقة �إىل التغيري من التكوين والتن�سيق ملوا�صلة املواجهة �ضدا
على كل القوى املعاك�سة للتغيري.
لقد تبني ،بعد �أربع �سنوات عن جمريات الثورة� ،أن املعركة �أكرب من
�أن تكون لوطن واحد بل تهم حركة عاملية من �أجل الدميقراطية احلق
واحلرية� ،إذ �أن هناك نظاما و�آليات دولية لي�س من م�صلحتها �أن تعرف
املنطقة العربية تنمية حقيقية وخروجا فعليا من التخلف كما لي�س من
م�صلحتها انهيار هذه البلدان باعتبارها ت�شكل �سوقا �شا�سعا لها .ومن
م�صلحة هذا النظام الدويل �أن تبقى على ر�أ�س هذه البلدان �أنظمة وغن
كانت تنتمي لع�صور بادت فهي حتمي م�صاحله بقوة .غري �أن وبغ�ض
عما يح�صل يف بلداننا حاليا فامل�ستقبل للعدالة االجتماعية واحلرية
والدميقراطية .وامل�ستقبل لل�شباب باعتباره القلب الناب�ض لقوى احلداثة.
والرهان على امل�ستقبل نابع من حتليل واقع احلال مب�رص مثال �سواء تعلق
الأمر بالإخوان �أو باجلي�ش� ،إذ ال يبدو �أن هناك من ي�ستطيع ت�أمني
امل�ستقبل التواق للحداثة وامل�ستفيد من جتارب احلداثة والدميقراطية يف
العامل ،خا�صة مع ما عاناه ه�ؤالء ال�شباب من قمع و�سجون وما قدموه من
ت�ضحيات ج�سام �سواء يف عهد النظام القدمي �أو عهد الإخوان امل�سلمني.
�أما الأنظمة احلالية فم�آلها الزوال رغم كل هذا القمع �إذ �أنه ال مير �شهر
بدون �سقوط �شهداء وم�صابني واعتقاالت متعددة يف �صفوف ال�شباب.
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�إن احلراك ال�شبابي �سعى �إىل ت�أ�سي�س دولة تت�سع للجميع ،دون
ا�ستبعاد �أي �أحد با�ستثناء الوالغني يف ارتكاب جرائم يف حق املواطنني،
�سواء من نظام مبارك �أو الإخوان امل�سلمني �أو القيادات الع�سكرية ،و�إن كان
هذا خطاب من ال�صعب تقبله من طرف ال�شعوب لأنها غالبا ما ت�سعى
�إىل التغيري اجلذري ال�رسيع .و�أظن �أن تعلم ال�شعوب ي�أتي من التجربة على
طريق بناء التحالفات ال�رضورية من �أجل بناء املجتمع البديل .خا�صة و�أن
ال �أحد ب�إمكانه �أن يحكم م�رص وحده� .إذ ال بد من م�س�ؤولية جماعية
وفرتة انتقالية طويلة.
وهكذا ،فمن ال�رضوري التفكري يف كيفية ا�ستعمال التكنولوجيا
والعلم يف فر�ض نظام بديل حديث ،وا�ستعمال هذه التكنولوجيا يف
التدبري ال�سيا�سي (الت�صويت الإلكرتوين مثال) وتنظيم خمتلف مناحي
احلياة الأخرى ،والنظر يف �إن كانت هذه الو�سيلة كفيلة بت�شجيع االنخراط
ال�سيا�سي يف جتربة قوامها احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
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ه�شام ال�شوالدي ،غازي ال�سامعي� ،سناء العاجي ،حممد حفيظ و ح�سني ح�سني

اجلل�سة الثانية
ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي
(قراءة يف املعطى)
تي�سري �أ�شغال اجلل�سة:
•ال�صحافية والكاتبة �سناء العاجي
املتدخلون:
•غازي ال�سـامعي ،منظمة ن�شـ ــطاء للتن ــمية وحقوق
الإن�سان  -اليمن
•حممد حفيظ� ،أ�ستاذ جامعي وكاتب عام �سابق لل�شبيبة
االحتادية
•ح�سني ح�سني ،الأمني العام واملكلف بالعالقات الدولية
الحتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية الدميقراطية يف العامل
العربي
•ه�شام ال�شوالدي ،فاعل يف حراك  20فرباير

ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي
يف اليمن
غازي ال�سامعي
منظمة ن�شطاء للتنمية وحقوق الإن�سان  -اليمن

درجت الدرا�سات االجتماعية على و�صف املجتمع العربي ،ومنه
املجتمع اليمني ب�أنه جمتمع �شاب؛ لكون فئة ال�شباب متثل الن�سبة الأكرب
يف خارطة التوزيع الدميغرايف.
�إن الأهمية التي حتتلها فئة ال�شباب ال تنبع من هذا ال�سبب فح�سب؛
بل ملا تتميز به من خ�صائ�ص جتعلها الفئة الأكرث ح�ضوراً وت�أثرياً يف
املجتمع ،حيث ُيلقى على عاتقها القيام بالدور املحوري يف �إحداث التغيري
االجتماعي املن�شود.
ال�شباب فئة اجتماعية تكتنز يف داخلها طاقة �إن�سانية خالقة ،وغالب ًا
تنزع �إىل حب املغامرة ،والتطلع �إىل كل ما هو جديد .وهي فئة عمرية
حتتل منطقة زمنية تتو�سط مرحلتي الطفولة والكهولة ،تقدرها الأدبيات
االجتماعية والتنموية ما بني ( )40-18عام ًا من حياة الإن�سان.
وتعد فئة ال�شباب �إحدى �أهم روافد الطبقة الو�سطى اليمنية ،ومرجع
ذلك عائد لتجربة اليمن الق�صرية يف جمال احلداثة وااللتحاق بركب
الع�رص ،فاليمن مل ت�شهد نظام ًا تعليمي ًا حديث ًا وال جهازاً �إداري ًا ع�رصي ًا
ومل تن�ش�أ فيها بنية حتتية �سوى يف الن�صف الثاين من �سبعينيات القرن
وعرفت حينها بالتعاونيات.
الفائت نتيجة لتجربة تنموية خا�ضتهاُ ،
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�إن غالبية �أفراد الطبقة الو�سطى يف اليمن من املهنيني واملعلمني
واملثقفني والأكادمييني والأطباء واملهند�سني واملحامني والإعالميني
يعدون من فئة ال�شباب ،الأمر الذي �أتاح لأبناء هذه الفئة �أن يلعبوا دوراً
اجتماعي ًا مركزي ًا ،جتلى من خالل االنتفا�ضة ال�شعبية التي انطلقت يف
 7يوليو  2007جنوبي البالد ،وو�صلت ذروتها مع اندالع ثورة  11فرباير
2011م ،حيث مثّل ال�شباب اليمني طليعة الثورة ،فهم من �أطلقوا �رشارتها
وكانوا وقودها احلارق ،ومل يقت�رص دورهم عند هذا امل�ستوى فقط؛
بل حتملوا عبء القيادة والتنظيم ،وا�ستقطاب طبقات ال�شعب الأخرى
وتعبئتهم خلف الدعوة �إىل �إ�سقاط نظام اال�ستبداد والف�ساد ،وبناء الدولة
ج�سدا احلاجة االجتماعية
املدنية الدميقراطية احلديثة كمطلبني رئي�سيني َّ
وال�سيا�سية وال�شعبية اليمنية.
لقد َّ
�ضل ال�شباب اليمني حمور االحتجاج ال�شعبي ،و�أدت التحوالت
الالحقة لثورة فرباير �إىل والدة كيانات �شبابية وبروز �أحزاب �سيا�سية جديدة
و�شابة ،وبفعل ذلك ات�سع نطاق العمل ال�سيا�سي وارتفع من�سوب الوعي
االجتماعي جتاه الق�ضايا العامةُ ،
�س طوق االحتكار الذي الزم امل�شهد
وك رِ َ
ال�سيا�سي اليمني طوال �سنوات عديدة ،حيث َّ
ظل رهن ًا بيد ال�سلطة
ونخب �سيا�سية �شائخة و�أحزاب تقليدية ك�شفت الوقائع والأحداث عن
عجزها وف�ضحت عمق �أزمتها.
ال�شباب واحلركات االجتماعية

ي�أتي احلديث عن احلركة ال�شبابية بو�صفها �إحدى التعبريات الرئي�سة
ملا يعرف بـ«احلركات االجتماعية» .وقد راج هذا املفهوم يف العامل العربي
وعلى نطاق وا�سع خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،بالرتافق مع ت�صاعد
ال�سخط العام من الأنظمة ال�سيا�سية واندالع انتفا�ضات «الربيع العربي».
يقوم مفهوم «احلركات االجتماعية» ـ وفق ًا لعامل االجتماع الأمريكي
ت�شارلز تيللي ـ على �سل�سلة من التفاعالت بني �أ�صحاب ال�سلطة و�أ�شخا�ص
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ين�صبون �أنف�سهم وباقتدار كمتحدثني عن قاعدة �شعبية تفتقد للتمثيل
ّ
النيابي الر�سمي ،ويف هذا الإطار يقوم ه�ؤالء الأ�شخا�ص بتقدمي مطالب
على امللأ من �أجل التغيري الذي يرتكز على هدفني �أ�سا�سيني :التوزيع
العادل للرثوة وال�رشاكة الفعلية يف ال�سلطة.
ت�أتي �أهمية احلركة االجتماعية من كونها و�سيلة فعالة ت�سمح
للأ�شخا�ص العاديني من امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية؛ فهي واحدة من
�أهم �أنواع ال�سلوك اجلماعي ،وت�شري �إىل ن�شاط ينطوي على عدد كبري
من النا�س ،ويف كثري من الأحيان يت�سم هذا الن�شاط بالعفوية وال�شعبوية.
ويحدد العديد من الباحثني �سمات وخ�صائ�ص للحركة االجتماعية،
وهي:
1.1االفتقار �إىل ال�شكل التنظيمي املحدد والوا�ضح
احلركة االجتماعية هي �أ�شبه ما تكون مبظلة وا�سعة ين�ضوي حتتها
العديد من الأفراد والفئات االجتماعية والتيارات ال�سيا�سية .وهي حتالف
�سيا�سي مفتوح ال ميتلك �رشوط التنظيم من حيث القيادة املوحدة
والهيكل التنظيمي؛ بل حتتفظ كل قوة �أو تيار من التيارات التي يت�شكل
منها با�ستقاللية تنظيمية و�سيا�سية.
2.2تعددية يف الر�ؤى والروافد
تت�شكل احلركة االجتماعية من طيف وا�سع من القوى ال�شعبية التي
ت�أتي من تعبريات �سيا�سية واجتماعية تتباين يف الر�ؤى وتختلف يف اجلذور
الفكرية والأيديولوجية ،فمن املمكن �أن ت�أتلف من قوى ليربالية وي�سارية
و�إ�سالمية ،كما ميكن لها �أن ت�ضم يف ذات الوقت فئات و�رشائح اجتماعية:
ال�شباب والن�ساء والعمال والفالحني والطالب واملهنيني والأكادمييني وغري
ذلك ،بيد �أنه ورغم تعدديتها وتنوعها هذا ،ف�إنها ترمي �إىل حتقيق �أهداف
م�شرتكة وفق برنامج عمل مرحلي يتم التوافق عليه.
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3.3انتهاج طرق وو�سائل حديثة يف العمل
تتميز احلركة االجتماعية ب�أنها �شكل تن�سيقي غري منطي ،فهي تعتمد
على �أ�ساليب مبتكرة يف العمل ال�شعبي وال�سيا�سي ،وتتفاعل تفاع ً
ال
خالق ًا مع �أدوات االت�صال احلديثة ،االنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي
وخمتلف و�سائل الإعالم ،مما ي�سهل لها الو�صول �إىل اجلمهور العام
وحتري�ضه وح�شده خلف الأهداف واملطالب التي تنادي بها.
4.4العفوية وعدم االن�ضباط
احلركة االجتماعية حركة احتجاجية مطلبية بدرجة �أ�سا�سية ،وبالتايل
ف�إنها لي�ست حزب ًا �سيا�سي ًا �أو نقابة مهنية �أو حركة ثورية منظمة ،بل �إطار
�شعبي ف�ضفا�ض ،يت�سم بالعفوية وردات الفعل ال�رسيعة ،ويكون غالب ًا
ُعر�ضة لالخرتاق من �أجهزة الأمن وال�سلطة اال�ستبدادية التي تعمل على
متزيقه من الداخل.
يلعب ال�شباب داخل بنية احلركة االجتماعية دوراً حموري ًا من حيث
القيادة ،والتنظيم ،وحت�شيد الر�أي العام ،و�صياغة الر�ؤى والأهداف وبلورة
اخلطوات الإجرائية ،وقد �شاهدنا ذلك ب�شكل وا�ضح ال لب�س فيه خالل
موجة الربيع العربي التي اجتاحت عدداً من البلدان العربية ،يف تون�س
وم�رص واليمن و�سوريا وليبيا والبحرين.
لقد �سجل ال�شباب العربي رقم ًا قيا�سي ًا يف احلراك ال�شعبي ،وقدموا
ت�ضحيات عظيمة يف �سبيل نيل احلقوق املهدورة وتعزيز قيم املواطنة
وبناء الدولة املدنية الدميقراطية احلديثة.
لقد كان ال�رصاع الذي قاده ال�شباب خالل الربيع العربي قائم ًا على
�أر�ضية اجتماعية وحقوقيةَّ ،
�شكل «املجال العام» حق ً
ال تناف�سي ًا حمموم ًا
بني ال�شعوب التي خرجت للتعبري عن مطالبها العادلة وبني الأنظمة التي
حاولت عبث ًا �أن حتتفظ ب�سلطتها القمعية.
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املجال العام بو�صفه حقل التناف�س ال�سيا�سي

ي�شري مفهوم املجال العام �إىل الف�ضاء الذي تت�شكل فيه املطالب
احلقوقية وم�ساحة عمل �سيا�سي للحركة االجتماعية ويف القلب منها
احلركة ال�شبايبة.
وهو ظاهرة اجتماعية يتكون من �أفراد وجمموعات تتفاعل فيما
بينها ،وتتبادل املعلومات واملعارف ووجهات النظر عرب و�سائل توا�صل،
وعلى قدم امل�ساواة.
لقد رفعت االنتفا�ضات العربية مطالب حقوقية و�أهداف عامة ،الأمر
الذي اقت�ضى منها البحث عن و�سيلة ناجعة ت�ضمن حتقيق تلك املطالب
والأهداف وت�ضفي عليها الطابع ال�شعبي .وقد مثَّل املجال العام امليدان
املنا�سب الذي ا�ستطاعت فيه عامة ال�شعب الدخول �إليه والتجمع فيه
بكل حرية وبدون قيود �سوا ًء �أكانت قيوداً قانونية� ،أم اجتماعية �أم �سيا�سية
�أم اقت�صادية .حيث وجد النا�س ذواتهم اجلمعية ،بو�صفهم مواطنني
ميتلكون نف�س احلقوق وتقع عليهم نف�س الواجبات.
لقد َّ
مكن املجال العام املواطنني يف بلدان الربيع العربي من امل�شاركة
الفعالة يف �صياغة �أهدافهم ،وتقرير م�صريهم ،والتعبري عن ق�ضاياهم
ّ
وفعال ،حيث ا�ستطاع املواطنون املحتجون التخل�ص من
ب�شكل نوعي ّ
�آليات ال�سيطرة والهيمنة والإجبار التي كانت متار�سها ال�سلطة ،وح�رضوا
�إىل ال�ساحات وامليادين العامة بدرجة من احلكم الذاتي ،و�شاركوا بفهم
و�إدراك حلقوقهم وق�ضاياهم ،وا�ستطاعوا باقتدار �أن ي�ستقطبوا كثرياً من
�أفراد املجتمع ،و�أن يو�صلوا �أ�صواتهم �إىل الر�أي العام العاملي م�ستخدمني
يف ذلك خمتلف الو�سائط التوا�صلية والإعالمية.
مل تكن ال�سلطة و�أجهزتها القمعية بعيدة عن كل ذلك ،فقد جل�أت
�إىل ا�ستخدام خمتلف الو�سائل لت�ضييق اخلناق على املحتجني ،كاحلجب
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الإعالمي ،ون�رش ال�شائعات ،والتحري�ض ،والتخوين ،والقمع ،واملالحقات،
واالعتقاالت ،و�صو ً
ال �إىل ا�ستخدام الر�صا�ص احلي.
بيد �أنه و�أمام العزم الذي �أبداه املحتجون و�إ�رصار ال�شباب على نيل
َّ
احلقوق وحتقيق الأهداف املن�شودة ،انك�رست كل تلك الأ�ساليب ووهنت
عزائم املت�سلطني وتال�شت �صورهم الديكورية وانهارت معها �آمالهم العبثية
يف احتواء االحتجاجات ال�شعبية ،فقرر البع�ض �أن ُيحني ر�أ�سه للعا�صفة
العاتية التي جاءت بنهايته املحتومة كما حدث يف (تون�س وم�رص) ،فيما
قام �آخرون ّ
حكام (اليمن و�سوريا وليبيا) بجر بلدانهم �إىل �أتون حرب دامية،
ال تزال تطحن �شعوبها حتى اليوم ،وال ُيعلم نقطة نهايتها.
املجال العام وامل�شاركة ال�سيا�سية لل�شباب

ال م�شاركة �سيا�سية بدون املجال العام؛ تلك �إحدى امل�سلمات الثابتة
يف علم ال�سيا�سة .فاملجال العام ميثل البيئة احلا�ضنة للم�شاركة ال�سيا�سية،
�إذ مبقدور املواطن الفرد �أن ي�شارك بر�أيه حول حدث معني ويعبرّ عن
تطلعاته �إزاء ق�ضية حمددة ،كما ينطبق احلال ذاته على املجموعات
ال�سيا�سية واالجتماعية� ،إذ مبقدورها �أن متار�س �أن�شطتها وتن�رش �أفكارها
وتنفذ براجمها بحرية وبدون قيود.
ت�شري امل�شاركة ال�سيا�سية �إىل معاين املواطنة والدميقراطية والعدالة
االجتماعية ،فهي من جهة جتعل من كل مواطن م�شارك ًا فاع ً
ال ،ميتلك
خ�صو�صية فردية ،وله كيان خا�ص يحمل يف طياته تطلعات ورغبات
�إن�سانية ،ومن جهة ثانية حتقق مبد�أ امل�ساواة ،حيث اجلميع يح�صل على
نف�س احلقوق ويخ�ضع لنف�س القواعد والقوانني ،وهي من جهة ثالثة
ّ
حتمل امل�سئولية جتاه م�صريهم اجلمعي والإ�سهام
متكن �أفراد املجتمع من ُّ
يف بناء �أوطانهم وفق ًا لقدراتهم وكفاءتهم الفردية.
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�إن جمتمع امل�شاركة ال�سيا�سية هو جمتمع مدين بال�رضورة ،يفرز
النا�س ح�سب عطائهم و�إجنازهم ال وفق امتيازات �أو �أف�ضليات تعود
لتفوق وهمي يف اجلن�س �أو النوع �أو اللون �أو الدين �أو املذهب �أو املكانة
االجتماعية �أو املرتبة االقت�صادية �أو الفئة العمرية.
�إنه جمتمع الدميقراطية الت�شاركية ،حيث ال ُيق�صى فيه طرف �سيا�سي
�أو طبقة �أو فئة اجتماعية ،بل اجلميع ي�شارك بفعالية وبح�سب القدرات
وامل�ؤهالت ،وهو �إىل ذلك جمتمع يفتح النظام ال�سيا�سي فيه الأبواب �أمام
ال�شباب للم�شاركة والعطاء ،ويوظف طاقاتهم وي�ستوعب �إبداعاتهم يف
�صالح ال�شعب.
�إن �أنظمة اال�ستبداد والت�سلط يف بلداننا العربية ،ويف �سبيل احلفاظ
على بقائها ،مل تدخر جهداً يف م�صادرة احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية،
حيث مار�ست الإق�صاء ال�سيا�سي واال�ستبعاد االجتماعي لقوى وفئات
وع َم َد ْت �إىل �إخ�ضاع املجتمع بوا�سطة
�سيا�سية واجتماعية عديدةَ ،
�أجهزة الأمن واملخابرات ،ون�رش ثقافة «العبودية املختارة» عرب اجلهاز
الأيديولوجي املتمثل يف التعليم والإعالم والتن�شئة االجتماعية وامل�ؤ�س�سة
الدينية الر�سمية.
كان من نتائج تلك املمار�سات � ْأن خلقت هوة �سحيقة بني النا�س وال�ش�أن
العام ،حيث ابتعد النا�س عن ال�سيا�سة واالهتمام بالق�ضايا العامة ،وفقدوا
الثقة بالأحزاب ال�سيا�سية التي حر�صت على انتهاج �أ�سلوب املقاي�ضة مع
النظام احلاكم لتحقيق م�آرب �سيا�سية نخبوية �ضيقة على ح�ساب معاناة
ال�شعب وق�ضاياه العادلة.
ويف ظل معادلة خمتلة كهذه ،كان من املتوقع �أن يقع ال�شباب
يف م�صيدة الإحباط وغياب املعنى والنظرة الت�شا�ؤمية للحياة وللعمل
ال�سيا�سي ،وبخا�صة مع ا�شتداد �ضغط الظروف املعي�شية القا�سية وتزايد
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رقعة الفقر والبطالة وغالء الأ�سعار وانت�شار الأوبئة والأمرا�ض .وهو ما
دفع جزءاً منهم �إىل ممار�سة �أعمال �شاقة ومهن ال ترتقي �إىل م�ستواهم
التعليمي بو�صفهم خريجون و�أ�صحاب �شهادات جامعية ،كما دفع بع�ضهم
الآخر للهجرة عن �أوطانهم ومكابدة االغرتاب وم�آ�سيه ،فيما وقع جزءاً
ثالث ًا فري�س ًة �سهلة للتطرف والتنظيمات الأ�صولية.
ال�شباب والأحزاب ال�سيا�سية

يف جمرى احلديث عن عالقة ال�شباب بالأحزاب ال�سيا�سية ،ميكن �أن
من ّيز بني �صنفني من ال�شباب :ال�شباب امل�ستقل ،وال�شباب احلزبي.
ال�شباب امل�ستقل ،وميثلون الن�سبة العظمى بني ال�شباب اليمني ،ال
يرتبطون بانتماء �سيا�سي حمدد ،ولي�ست لديهم هوية وا�ضحة.
وعلى الرغم من �أن بع�ضهم ين�شطون يف املجال العام ،بو�صفهم
نا�شطون حقوقيون ُ
وك َّتاب و�إعالميون ومهتمون� ،إال � ّأن كثريين منهم
ال ت�ستهويهم ال�سيا�سة والن�شاط العام؛ لأ�سباب �سيا�سية واجتماعية
واقت�صادية �سنو�ضحها الحق ًا.
يتميز ال�شباب امل�ستقل ب�أنهم متخففون من عبء االلتزام التنظيمي،
ولديهم هام�ش حركة �أو�سع من نظرائهم احلزبيني ،لكنهم �أخفقوا يف �أن
ي�صبحوا متغرياً فاع ً
ال ،يعملون على تغيري املعادالت ال�سائدة ويفر�ضوا
وقائع جديدة ،وال�سبب يكمن يف افتقارهم �إىل فكر �سيا�سي ووعي
اجتماعي ٍ
كاف ي�ؤهلهم للعب مثل هذا الدور.
ال�شباب احلزبي ،وهم الذين يدينون بالوالء لأفكار و�أيديولوجيات
وينتمون تنظيمي ًا �إىل �أحزاب �سيا�سية خمتلفة (ي�سارية وقومية وليربالية
و�إ�سالمية) ،ومع ذلك ف�إن عالقتهم ب�أحزابهم تت�سم باال�ضطراب والنزاع.
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تاريخ العالقة ومراحل تطورها

من ال�شواهد التي يجدر ذكرها يف هذا ال�سياق� ،أن معظم الأحزاب
ال�سيا�سية اليمنية ن�ش�أت وت�أ�س�ست على كواهل ال�شباب ،فـ«احلزب
اال�شرتاكي اليمني» الذي ولد يف �أكتوبر 1978م كانت معظم قيادته املنتخبة
من امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي الأول من ال�شباب مبا فيها م�ؤ�س�سه ال�شهيد عبد
الفتاح �إ�سماعيل الذي مل يبلغ حينها عمر الأربعني عام ًا.
لقد �أوىل احلزب اال�شرتاكي منذ ن�شوئه �أهمية كبرية بال�شباب ،فعمل
على �إيجاد منظمات �شبابية رديفة ،مثلت الوعاء الأويل الذي يتم من
خالله ا�ستقطاب ال�شباب وتثقيفهم على مبادئ الفكر اال�شرتاكي العلمي
والنظرية املارك�سية التي ي�ستلهم منها احلزب براجمه ال�سيا�سية وير�سم
على �ضوئها مواقفه الفكرية.
لقد كان من بني تلك املنظمات� :شبيبة (فتاح) التي حظيت برعاية
ودعم �سلطة جمهورية اليمن الدميقراطي ال�شعبية (اليمن اجلنوبي �سابق ًا)،
ومنظمة (�أ�شدي) وهي اخت�صاراً لـ (احتاد ال�شبيبة الدميقراطية اليمنية)
التي ن�شطت يف ال�شطر ال�شمايل من الوطن اليمني ،حيث الزمتها ظروف
�سيا�سية خمتلفة جذري ًا عن �شقيقتها (�شبيبة فتاح)� ،إذ عملت يف ظروف
العمل ال�رسي ،حيث كانت منظمة حمظورة من قِ بل ال�سلطات ال�شمالية،
حتى قيام الوحدة اليمنية يف  22مايو 1990م واعتماد التعددية ال�سيا�سية
وحرية الن�شاط ال�سيا�سي ك�أ�س�س للنظام الوحدوي اجلديد ،وعلى �إثرها
جرى دمج املنظمتني يف �إطار منظمة واحدة �سميت (�أ�شيد) وهي
اخت�صاراً لـ «احتاد ال�شبيبة اليمنية الدميقراطية» .ظلت (�أ�شيد) متار�س
ن�شاطها ال�شبابي وال�سيا�سي حتى ن�شوب حرب �صيف 1994م ،وقيام قوات
اليمن ال�شمايل بدخول مدينة عدن اجلنوبية يف 1994/7/7م لتعلن عن بدء
مرحلة جديدة عنوانها �إزاحة احلزب اال�شرتاكي اليمني ال�رشيك الرئي�سي
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الذي وقّع على اتفاقية الوحدة بو�صفه ممث ً
ال عن اجلنوب مع امل�ؤمتر
ال�شعبي العام الذي مثّل ال�شطر ال�شمايل.
فعلت احلرب فعلتها ،حيث �صادرت ممتلكات ومقار (�أ�شيد) و�أزيحت
من اخلارطة ال�سيا�سية واالجتماعية� ،إىل �أن � ّأقر احلزب اال�شرتاكي يف
م�ؤمتره العام اخلام�س واملنعقد يف منت�صف 2005م� ،إن�شاء منظمة �شبابية
حملت هذه املرة ا�سم (احتاد ال�شباب اال�شرتاكي) بو�صفها املنظمة ال�شبابية
الر�سمية ل�شباب احلزب .ومنذ ذلك التاريخ مل َير (احتاد ال�شباب اال�شرتاكي)
النور ،لأ�سباب تنظيمية ومالية ،ف�ض ً
ال عن غياب الر�ؤية الوا�ضحة لدى
احلزب حول طبيعة ن�شاط هذه املنظمة و�أهدافها.
ال يختلف الو�ضع كثرياً لدى «التنظيم الوحدوي النا�رصي» الذي ن�ش�أ
وجه التنظيم ّ
جل ن�شاطه يف �صفوف
�أوائل �سبعينيات القرن الع�رشينّ .
الطالب ،حيث عمل على �إن�شاء مكونات طالبية �أ�سماها (الطالئع الطالبية)
التي قامت ب�أدوار ال ُي�ستهان بها يف تنظيم طالب اجلامعات واملدار�س
وتثقيفهم الثقافة القومية ،لكن ما لبث �أن انح�رس ن�شاط الطالئع الطالبية
واندثر �إثر قيام ال�سلطة بتوجيه �رضبة قا�سية للتنظيم ُبعيد االنقالب
َّ
و�ضل
الذي �شاركت فيه قيادات النا�رصيني عام 1982م يف �شمال الوطن،
التنظيم مغيب ًا ل�سنوات عديدة عن امل�رسح ال�سيا�سي ،حتى جاءت الوحدة
اليمنية لتعيده �إىل ال�ساحة .وقد د�شن التنظيم مرحلة ن�شاطه اجلديدة
(�شعب طالبية) ،توزعت على
بت�شكيل مكونات طالبية حتت م�سمى ُ
عدد من املحافظات اليمنية؛ �إال �أن هذا ال�شكل مل ي�ؤدِ وظيفة جوهرية،
ومل ي�سهم يف تو�سيع قاعدة ال�شباب والطالب النا�رصيني �إال يف حدود
�ضيقة وحتت كوابح كثرية.
ن�أتي �إىل حزب «امل�ؤمتر ال�شعبي العام» ذي التوجهات الليربالية،
ّ
ت�شكل من حتالف عري�ض لقيادات قبلية و�سلطوية وجتارية ،فرغم
الذي
�أن ال�شباب ا�ستطاعوا �أن يحجزوا لهم مقاعد الب�أ�س بها خالل امل�ؤمتر
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الت�أ�سي�سي الذي عقد يف العام 1982م ،ورغم �أن امل�ؤمتر ال�شعبي عمل على
توظيف كل مقدرات الدولة ل�صاحله من موقعه كحزب حاكم؛ �إال �أن ذلك
مل يخلو من �إ�شكاليات عك�ست نف�سها على الأداء ال�شبابي .فـ «احتاد
�شباب اليمن» مثّل الواجهة الرئي�سة ل�شباب امل�ؤمتر ال�شعبي ،وهو احتاد ولد
يف رحم ال�سلطة و�سعى �إىل جتنيد �شباب اليمن يف خدمة احلزب احلاكم،
ال �شبابي ًا وطني ًا ،و�شك ً
وعلى نحو م�شوه� ،أفقده �إمكانية �أن يكون تكت ً
ال
تنظيمي ًا ميار�س ال�شباب اليمني من خالله �أن�شطته ويعبرّ عن طموحاته
كما ُر�سم له.
�أما احلزب الإ�سالمي الذي يحمل ا�سم «التجمع اليمني للإ�صالح»
والذي �أُعلن عن قيامه ُبعيد حتقيق الوحدة اليمنية عام 1990م ،فقد ّ
�شكلت
منظمات �شبابية �إ�سالمية «الإخوان امل�سلمون وجبهة �سب�أ الإ�سالمية» جزءاً
رئي�سي ًا من بنيته .هذا احلزب الذي يعد حزب ًا فتي ًا ن�سبي ًا نظراً حلداثة
والدتهّ ،
يركز يف ن�شاطه وعمله اال�ستقطابي على ال�شباب واملراهقني،
ّ
ي�شكل «املراهقون» املادة اخلامة التي ي�ستوجب على احلزب �أن
حيث
يعمل على ت�شكيلها و�إعادة �صياغة تفكريها ،م�ستعين ًا يف ذلك على
الدين ،مبا يخدم العقيدة الفكرية والأهداف ال�سيا�سية للحزب !
من املالحظ �أن حزب الإ�صالح الإ�سالمي الذي تقوم حياته الداخلية
على مبد�أ (الوالء والطاعة) كما ين�ص نظامه الأ�سا�سي ،ال يوجد يف بنيته
التنظيمية ن�سق ًا �شبابي ًا وا�ضح ًا ،وما هو متواجد مكتب خا�ص بال�شباب
يتبع الهيئة العليا للحزب (�أعلى هيئة قيادية يف الرتكيب الهيكلي).
ما تقدم كان ا�ستعرا�ض ًا تاريخي ًا �رسيع ًا مل�سرية ال�شباب يف الأحزاب
ال�سيا�سية اليمنية.
�أما واقع اليوم فيقول �إن ال�شباب يعانون من حالة تهمي�ش وا�ستبعاد
داخل �أحزابهم ،وهذه م�س�ألة تعود �إىل عدة عوامل� ،أبرزها:
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1.1اجلمود والتكل�س الذي �أ�صاب البنى احلزبية ،حيث �ضلت هذه
البنى طوال �سنوات وعقود على حالها ،ومل يجري داخلها �أي جتديد،
بل غزتها ال�شيخوخة ب�سبب ت�شبث القيادات امل� ِّؤ�س�سة باملواقع
القيادية ،ما جعل اجلمود التنظيمي والبريوقراطية يناالن منها،
وبالتايل ت�آكلت كوامن فاعليتها ،وانح�رس ن�شاطها ،وابتعدت رويداً
رويداً عن قواعدها وقواها االجتماعية لتتحول يف نهاية املطاف �إىل
�أ�شكال نخبوية مفرغة املعنى وامل�ضمون.
2.2افتقار الأحزاب ال�سيا�سية يف اليمن �إىل ر�ؤى واقعية وحمددة �إزاء
الظاهرة ال�شعبية ب�صفة عامة ،والظاهرة ال�شبابية ب�صفة خا�صة� .إذ
على الرغم من ت�أكيد براجمها ال�سيا�سية و�أنظمتها الداخلية على دور
ال�شباب و�أهمية �إيالء عناية خا�صة بهم وتقدمي �أ�شكال الدعم والعون
لهم؛ �إال �أن كل ذلك مل يخرج عن الطابع العمومي والإن�شائي،
الأقرب �إىل لغة ال�شعارات منه �إىل و�ضع الآليات التنظيمية واللوائحية
املحددة التي ت�رشك ال�شباب وت�سمح لهم بلعب �أدوار قيادية تتالءم
مع حجمهم الكبري يف املجتمع ويف القاعدة احلزبية.
3.3النظرة القا�رصة جتاه ال�شباب ،كنتيجة منطقية للفجوة القائمة بني
الأجيال .هذه الفجوة التي جتعل من جيل الكبار ينظر �إىل ال�شباب
بو�صفهم عدميي امل�سئولية ،وال ميتلكون القدرة واخلربة الكافيتني
يف تويل القيادة و�إجناز املهام التي تفر�ضها.
�4.4إن عدم الثقة هذه ،عك�ست نف�سها على م�ستوى تعامل الأحزاب مع
�شبابها ،حيث بقيت تنظر �إليهم باعتبارهم �أرقام ت�ضيف �إىل ر�صيدها
االنتخابي ،وبكونهم �أدوات تنفيذية تنفذ ما يمُ لى عليهم من تعليمات
ومهام .وال يحق لهم امل�شاركة يف �صياغة الر�ؤى ،وتقييم الأداء ،كما ال
ميكنهم �أن يكونوا جزءاً �أ�صي ًال من عملية �صنع القرار احلزبي.
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 5.كل ذلك و ّلد لدى ال�شباب حالة من التذمر وال�سخط ،جرى التعبري
عنها ب�أ�شكال خمتلفة :كاالحتجاج العلني ،وال�رشوع ب�إن�شاء
تكتالت �شبابية �ضاغطة داخل البنى احلزبية ،واملطالبة عرب امل�ؤمترات
احلزبية واللقاءات املو�سعة �إىل �إجراء تعديالت يف الأنظمة الداخلية
واعتماد ن�سبة متثيل (كوتا) لل�شباب.
ما الذي فعلته الثورة؟؟

يف ظل هذا الواقع البائ�س ،جاء زلزال الثورة ليغري املعادالت ،ويربك
احل�سابات ،ويفتح �أفق جديد �أمام احلركة ال�شبابية.
بف�ضل ثورة فرباير ال�شبابية اليمنية ،والت�ضحيات التي بذلت يف
�سبيل التغيري والتحول الدميقراطي يف البالد �صار ال�شباب جزءاً مهم ًا
من احلياة ال�سيا�سية ورقم ًا �صعب ًا ،ي�صعب ب�أي حالٍ من الأحوال جتاوزه
�أو تخطيه.
لقد خرج ال�شباب يف ليلة الـ 11من فرباير � 2011إىل �شوارع مدينة تعز
و�سط اليمن ،مرددين �صدى احلراك ال�شبابي يف تون�س وم�رص ،ورافعني
مطالب �إ�سقاط نظام �صالح الذي حكم البالد  33عام ًا ،وما هي �إال �أيام
معدودة حتى �شملت الثورة معظم املحافظات اليمنية.
مل يكن خروج ال�شباب اليمني ب�أطيافه املتعددة �إىل ال�ساحات وامليادين
العامة ب�إيعاز من طرف �سيا�سي معني ،بل كان الدافع وراء ذلك االنحياز
وحول حياة
لل�شعب واخلال�ص من نظام عاث يف الأر�ض ف�ساداً وتخريب ًاّ ،
اليمنيني �إىل جحيم.
لقد خرج ال�شباب احلزبي جنب ًا �إىل جنب مع ال�شباب امل�ستقل ،يف
م�شهد يدل على معاين التالحم االجتماعي والتعا�ضد الوطني ،متجاوزين
يف ذلك املواقف املتذبذبة لقيادات الأحزاب ال�سيا�سية ،ومعلنني عن مرحلة
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جديدة م�ضمونها� ،أن التحرك ال�شعبي واخلروج �إىل ال�شارع العام والإ�رصار
على حتقيق الأهداف املر�سومة ،وفق ًا للو�سائل والطرق امل�رشوعة هو �أرقى
�أ�شكال العمل ال�سيا�سي ،ويعك�س امل�ضمون الفعلي للدميقراطية ،حيث
ميار�س ال�شعب �سلطته يف �أبهى �صورة.
لقد واجهت الثورة ال�شبابية اليمنية كثري من العوا�صف وال تزال� ،إذ
ا�ستطاعت القوى القدمية وامل�ضادة من �إعادة �إنتاج نف�سها ب�أ�شكال و�صور
خمتلفة ،لي�س �آخرها ما يجري اليوم من قيام ملي�شيات م�سلحة خارجة
عن القانون والإجماع الوطني بفر�ض �أمر واقع بال�سيطرة على العا�صمة
�صنعاء والتمدد يف حمافظات مينية ،وقيامها مب�صادرة هام�ش احلريات
والت�ضييق على النا�س والإ�ساءة �إىل مفهوم الثورة عرب الت�سرت وراء �شعارات
ومطالب �شعبوية.
ورغم كل ذلك ،قطع اليمنيون �شوط ًا يف طريق حتقيق احللم املدين
وبناء الدولة املدنية االحتادية احلديثة ،ولعل احلوار الوطني والوثيقة التي
خرج بها كان االجناز الأبرز يف هذا ال�صدد.
عقبات على طريق التحول:

تواجه عملية �إ�رشاك ال�شباب �سيا�سي ًا و�إدماجهم اجتماعي ًا عدداً من
املوانع والعوائق ،التي يتعلق البع�ض منها بتعقيدات �سيا�سية ،و�أخرى
تت�صل بطبيعة الرتكيبة االجتماعية والعالقات ال�سائدة يف االقت�صاد
والثقافة ،وميكن �إجمالها بال�صورة الآتية:
1.1خ�صو�صية احل�ضور التاريخي :اليمن بلد متخلف ،تتنازعه القوى
التقليدية .وهو بلد يعد من �أكرث البلدان ارتباط ًا باملا�ضي وتوحداً
بالتاريخ ،فكلما ُذكر اليمن يتبادر �إىل الذهن م�س�ألة ومعنى
التاريخ.
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�إن احل�ضور التاريخي يعني �أننا �أمام جمتمع �سيا�سي يتحرك ببطء نحو
امل�ستقبل ،و�أن عالقته بالزمن �سلبية ،حيث ال قيمة للزمن يف جدول الأعمال
اليومية والواقعية .وال�سبب يكمن يف ح�ضور الأ�شكال الع�صبوية التقليدية
التي تنتمي �إىل املا�ضي (القبيلة ،املذهب ،اجلهة ،املنطقة) ،واحتفاظها بقوة
ت�أثريها االجتماعي ودورها ال�سيا�سي �أمام رياح احلداثة والع�رص.
� ّإن هذه اخل�صو�صية ت�ضع حتديات كبرية �أمام العمل ال�سيا�سي� ،إذ
تتقل�ص م�ساحة عمل الأحزاب ال�سيا�سية وامل�شاركة املجتمعية ،ل�صالح
القوى التقليدية التي تنهب املجال العام م�ستندة يف ذلك �إىل ال�سالح
واملال وقنوات الت�أثري االجتماعي.
2.2طبيعة النظام االقت�صادي الريعي ،الذي يعتمد ب�شكل كلي على
ا�ستخراج النفط والغاز ،حيث ت�شكل الإيرادات النفطية  % 90من
�إجمايل الإيرادات العامة للدولة .ي�ضاف �إىل ذلك حالة الع�شوائية
واالرجتالية التي تتحكم بالعملية التنموية يف البلد ،فال يوجد
تخطيط ،وال ا�سرتاتيجيات مت ّيز الأولويات امللحة عن الأهداف
البعيدة.
و�ضع يجعل ال�شباب خارج العملية االقت�صادية والتنموية ،فال
�إنتاج ،وال فر�ص عمل ،وال برامج تنمي قدراتهم وتك�سبهم اخلربات التي
ت�ساعدهم يف مواجهة م�صاعب احلياة.
3.3طبيعة العالقات االجتماعية الرعوية ال�سائدة ،التي تت�سم بالرتاتبية
والزبائنية ،حيث تتحدد قيمة الفرد �أو الفئة االجتماعية مبدى
قربه /قربها من ال�سلطة و�أدواتها .فالأفراد واجلماعات املقربة
من ال�سلطان حت�صل على امتيازات وحتظى برعاية ر�سمية،
فيما الإق�صاء والتهمي�ش واال�ستبعاد االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي يطال الأفراد واجلماعات البعيدة عنه �أو املناوئة له.
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4.4االختالل يف ترتيب املوقع االجتماعي للفرد ،وما يت�صل ذلك
بقيم االنتماء ،حيث يح�رض االنتماء يف املجتمع التقليدي (ومنه
اليمني) كمرادف لثقافة الوالء واخل�ضوع ،ومنه تتحدد مكانة
الفرد يف جمتمعه فيكون مر�ضي عنه بقدر ما يظهره من والء
للعرف االجتماعي وت�سليم باملوروث التقليدي والتزام مبنظومة
رجعية من العادات والتقاليد؛ بخالف ما يحدث يف املجتمعات
احلديثة التي حتدد املوقع االجتماعي للفرد بناء على �إ�سهامه يف
العملية الإنتاجية وما ينجزه على �صعيد احلياة العامة.
5.5تخلف م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية (الأ�رسة ،القبيلة ،احلزب،
م�ؤ�س�سات التعليم ،الإعالم ...،الخ) ،وهي م�ؤ�س�سات تقوم على
وتكر�س قيم الطاعة واالمتثال.
ثقافة الأبوية
ّ
6.6غياب ثقافة احلقوق لدى الفرد وال�شعور بامل�س�ؤولية ،حيث يغيب
عن ذهن الفرد ،حقيقة �أنه �صاحب حق ،ومادام الأمر كذلك ف�إنه
ي�ستطيع الت�رصف �ضمن حدود هذا احلق من دون ا�ستئذان من
�أحد ،حيث ميتلك احل�صانة الأخالقية واحلماية القانونية لذلك.
7.7تردي الثقافة الدميقراطية وغياب املواطنة املت�ساوية ،يف املجتمع،
وتقادم الآليات والنظم واللوائح اخلا�صة بالأحزاب ال�سيا�سية،
والتي تقف حائ ً
ال �أمام التجديد وامل�شاركة و�إمكانية خلق بديل
دميقراطي يتجاوز اال�ستبداد ال�سيا�سي والتخلف االجتماعي.
تو�صيات ختامية :

�إن الطبقات ال�شعبية اليمنية اليوم ،تخو�ض معركة كفاحية يف طريق
التحول نحو جمتمع دميقراطي ،ي�ؤازرها يف ذلك م�رشوعية هذا التحول
وعدالته.
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�إن معركتها يف �سبيل حتقيق الدميقراطية واملواطنة والعدالة
االجتماعية وتوطيد حقوق الإن�سان ،لي�ست بال�سهلة ،بل تقف يف وجهها
القوى التقليدية (القبائلية والدينية والع�سكرية واجلهوية) ومبا متتلكه من
عنا�رص القوة من مال و�سالح وو�سائل ت�أثري اجتماعي .بيد �أنه واحلالة
هذه لي�س �أمامها (�أي الطبقات ال�شعبية) �سوى اال�ستمرار يف هذا الطريق
و�إن تطلب الأمر تقدمي مزيد من الت�ضحيات.
�إن موقع ال�شباب اليمني هو يف قلب هذه املعركة� ،إذ ال ميكنه �أن
يح�رص دوره يف مطالب فئوية خا�صة ،وجمتمعه يعاين؛ بل ت�صبح
املعركة من �أجل خال�ص املجتمع هي ذاتها معركته من �أجل خال�صه.
�إن املطلوب اليوم هو التم�سك بوثيقة احلوار الوطني الذي ا�شرتكت يف
�صياغتها غالبية القوى ال�سيا�سية واالجتماعية ،وح�شد الر�أي العام حولها،
وتوعية اجلمهور ب�أهميتها و�رضورة تنفيذها على �أر�ض الواقع.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،هناك جملة من الآليات التي ت�سهم يف تو�سيع
قاعدة م�شاركة ال�شباب يف الأحزاب ال�سيا�سية ،منها:
1.1اعتماد كوتا متثيل لل�شباب كما �أقرتها وثيقة احلوار الوطني
بن�سبة  ،% 20يف خمتلف املواقع القيادية للأحزاب ال�سيا�سية.
2.2و�ضع �ضوابط وحمددات للأ�شخا�ص الذين ي�شغلون املواقع القيادية
يف الأحزاب ال�سيا�سية ،بحيث ت�ضع �سقف واليتني كحد �أق�صى.
�3.3إجراء تعديالت يف الأنظمة الداخلية للأحزاب مبا ين�سجم وواقع ما
بعد الثورة ال�شبابية ،ف�ض ً
ال عن �إجراء تغيريات يف م�ستوى الهيكل
التنظيمي ب�شكل ي�سمح لل�شباب من م�شاركة �أو�سع وبحرية �أكرب.
4.4العمل على �إن�شاء كيانات واحتادات �شبابية تتجاوز حدود
االنتماءات احلزبية وال�سيا�سية ،بحيث ت�صبح الوعاء الدميقراطي
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الذي ين�ضوي حتت لوائه �شباب اليمن من خمتلف املناطق ومن
كافة الأحزاب ال�سيا�سية والتوجهات االجتماعية.
5.5التخلي عن ال�صيغ الأوامرية وجتاوز احلالة االمتثالية داخل البنية
احلزبية ،واعتماد الأ�ساليب الدميقراطية واحلوار املفتوح القائم
على العقالنية والإقناع ك�أ�سا�س للحياة الداخلية يف الأحزاب
ال�سيا�سية.
6.6العمل على ت�صميم برامج ت�أهيلية وتنفيذ دورات تدريبية ب�شكل
دوري ومنتظم ترمي �إىل �إك�ساب ال�شباب املهارات وبناء القدرات
ال�سيا�سية والتنظيمية الكفيلة مب�شاركتهم الفاعلة داخل �أحزابهم
ويف املجتمع.
7.7فتح نوافذ �أمام ال�شباب ،وبخا�صة يف و�سائل �إعالم احلزب
(ال�صحيفة ،املوقع الإلكرتوين ،الن�رشات الداخلية ،القناة الف�ضائية
�إن توفرت ...،الخ) للتعبري عن �آرائهم وطرح ق�ضاياهم بكل حرية.
8.8عقد لقاءات ت�شاورية ومو�سعة ودورية مع ال�شباب ومع كافة
�أع�ضاء احلزبُ ،تناق�ش فيه الق�ضايا الداخلية وال�سيا�سية والوطنية
وبكل �شفافية.
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ال�شباب والعمل احلزبي باملغرب:
�شهادة عن جتربة
حممد حفيظ
�أ�ستاذ جامعي وكاتب عام �سابق لل�شبيبة االحتادية

يف البداية �أريد �أن �أ�شري �إىل �أن احلديث عن ال�شباب والعمل ال�سيا�سي
ي�ستلزم �أي�ضا احلديث عن الأحزاب والعمل ال�سيا�سي ببالدنا� ،أي الوقوف
عند �إىل �أي مدى متار�س �أحزابنا العمل ال�سيا�سي .بل يجب طرح ال�س�ؤال
�إن كانت الأحزاب عندنا متار�س العمل احلزبي� ،أم �أن الأمر ال يتعلق �سوى
بهيئات توا�ضعنا وتوافقنا على و�صفها بالأحزاب ال�سيا�سية.
كما �أريد �أن �أ�شري �إىل �أن ما �س�أقدمه خالل هذا اجلل�سة هو �شهادة
�أكرث منه قراءة يف املعطى� ،شهادة �شاب انخرط يف العمل احلزبي ال�شبابي
منذ �أن كانت �سنه � 17سنة ،وان�سحب من احلزب الذي انخرط يف �أول
مرة بعد � 17سنة من املمار�سة يف خمتلف املواقع ،وذلك يف حلظة فارقة
من تاريخ احلزب وتاريخ البلد .مع الإ�شارة �إىل �أنه لي�س هناك قطيعة
بني تلك املرحلة وما ع�شناه �سنة  .2011فمطالب حركة  20فرباير �سبق و�أن
طرح م�ضمونها يف وقت �سابق و�إن كان بنف�س �آخر .كما �أن هذه ال�شهادة
التي �أقدمها ممتدة �أي�ضا يف التجربة التي نعي�شها يف الوقت الراهن.
خا�صة و�أن الأ�سئلة املطروحة اليوم من خالل هذه الندوة كنا نطرحها
من قبل كم�س�ؤولني مبنظمات �شبابية ،وال �شك �أن اجلميع يعرف موقع
ومواقف ال�شبيبة االحتادية يف تلك املرحلة.
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�إن التجربة التي عا�شها االحتاد اال�شرتاكي �آنذاك �شاهد على نوعية
عالقة الأحزاب ال�سيا�سية بال�شباب ،وب�إمكان هذا النموذج �أن يجيب عن
بع�ض الأ�سئلة التي ما زالت تطرح �إىل الآن ،مع الأخذ يف االعتبار الفارق
الزمني وال�سياقات املتجددة ،والتحاق �شباب بال�سيا�سة يف �إطار دينامية
جديدة ،كما يجب الأخذ بعني االعتبار التكنولوجيات احلديثة وو�سائل
االت�صال التي مل تكن متوفرة �آنذاك ،مع الت�أكيد على �أن هذه املرحلة
مازالت م�ستمرة و�أن الأحزاب ال�سيا�سية مل ت�ستطع �إحداث «القطيعة»
املطلوبة؛ وال �أدل على ذلك من �أن امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني ما زالوا يرددون
�أن الإ�صالح الذي نقوم به يتم يف �إطار اال�ستمرارية.
�إن م�س�ألة عالقة الأحزاب ب�شبيباتها التي طرحتها �أر�ضية الندوة
جتعل �أول �س�ؤال يتبادر �إىل الذهن بهذا اخل�صو�ص ،يتعلق ب�أول ات�صال
بني ال�شاب �أو ال�شابة واحلزب ،كيف ومتى يتم هذا االت�صال؟ وما هدف
احلزب منه ،وهدف ال�شاب منه �أي�ضا؟ وما الذي يدفعه �إىل اختيار هذا
احلزب دون الآخر؟ ،وما هي متثالته للعمل ال�سيا�سي؟ خا�صة و�أن هذه
الأهداف والتمثالت تختلف بني مرحلة و�أخرى .وبذلك �سيكون من املهم
اال�شتغال على عينات للخروج ب�أجوبة عن هذه العالقة .فالأمر يتعلق،
يف �آخر املطاف باختيار خا�صة و�أن لدينا يف املغرب عدة �أحزاب معرتف
بها وكذا فعاليات �سيا�سية غري معرتف بها لها تواجد يف عدة قطاعات
ومواقع ،وهو ما مل تكن تعي�شه عدة بلدان م�شابهة لنا .كما �أن هذا
االختيار يرتبط ب�سياقات تاريخية تختلف بني مرحلة و�أخرى.
فال�سياق التاريخي يف مرحلة ما بني ال�ستينات �إىل منت�صف
الثمانينات يختلف عن �سياقات املراحل املوالية .وميكن �أن ن�ستح�رض مثال
متثل املغاربة للعمل ال�سيا�سي يف هذه املرحلة ،حيث الكل كان يتخوف
من العمل احلزبي �آنذاك ،خا�صة �إذا كان الأمر يتعلق ب�أحزاب �أو تيارات
معار�ضة �أو غري معرتف بها .كما كان الو�ضع ال�سيا�سي يرتبط �أي�ضا
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بالو�ضع الأمني واحلقوقي وكل ما يرتبط بحرية الر�أي والتعبري ،وهو ما
كان له كبري الت�أثري يف عالقة ال�شباب بالعمل ال�سيا�سي .وقد كان للخطاب
ال�سيا�سي جاذبية لدى ال�شباب يف خمتلف مواقعهم� ،سواء يف اجلامعة
�أو الثانوي �أو غريهما من املواقع ،حيث كان اخلطاب ال�سيا�سي الي�ساري
مبختلف تالوينه يحظى بجاذبية كربى لدى ال�شباب رغم �أنه مل تكن
هناك و�سائل التوا�صل املتوفرة حاليا ،غري �أن اجلاذبية انتقلت يف مرحلة
الحقة من اخلطاب الي�ساري �إىل اخلطاب الإ�سالمي ،كما �أ�صبحت هناك
بوادر الجنذاب ال�شباب �إىل اخلطاب الليربايل الذي قد يجد �سنده يف
اخلطاب احلقوقي واملعايري الكونية.
لقد التحقت باحلزب قبل �أن �ألتحق بال�سلك الثانوي يف وقت كان
االنتماء �إىل حزب معار�ض ي�شكل خطوة متقدمة نحو ال�سجن ،حيث
توجهت �إىل مقر احلزب مبح�ض �إرادتي بالدار البي�ضاء ،وقد كان هذا
االلتحاق تعبريا عن تفاعل مع ما كنت �أتلقاه من هذا احلزب رغم �أين
مل �أكن ع�ضوا به .وذاك يف ظروف توا�صل ال تتجاوز ال�صحيفة الورقية
�إ�ضافة �إىل الروايات التي يتناقلها النا�س عن مواقف احلزب وت�ضحيات
رجاالته .ذاك �أن االجنذاب كان يتم على �أ�سا�س مواقف وت�ضحيات تكون
مبثابة تعاقد بني احلزب ومنا�ضليه ،و�أريد �أن �أ�شري يف هذا ال�صدد �إىل
حدثني كان لهما الأثر الكبري يف التحاق عدد من ال�شباب بنف�س احلزب،
ويتعلق الأمر باغتيال عمر بن جلون يف منت�صف ال�سبعينات والإ�رضاب
العام ليوم  20يونيو .1981
غري �أنه ومبجرد ما يختل هذا التعاقد ي�ضطر �أحد الأطراف �إىل اتخاذ
موقف واالبتعاد عن العمل ال�سيا�سي كما هو باحلال بالن�سبة للعديد من
ال�شباب .علما �أن االجنذاب قد يكون �أ�سا�سه انتهازيا �أي�ضا �إذ �أن ال�شباب
لي�س كثلة متجان�سة وال هي فئة مقد�سة.
وعلى �صعيد �آخر ،ف�إن موقف ال�شباب من الأحزاب ناجم عن كون
قيادات هذه الأخرية غالبا ما تخ�شى ال�شباب لأنها تخ�شى التجديد والتغيري
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خمافة �أن يع�صف مبواقعها ،ولذلك فهي ت�سعى �إىل �أن يكون هذا االنخراط
على مقا�سها فكريا و�سيا�سيا وتنظيميا ،ويف هذا ال فرق بني هذا احلزب
�أو ذاك .بل �إن هذه القيادات ال تعترب �أن ممار�سة ال�سيا�سة واخلو�ض يف
تفا�صيلها تدخل �ضمن اخت�صا�صات ال�شباب بل يعود ذلك �إىل هياكل
و�أجهزة حزبية معينة .ويبدو ذلك وا�ضحا ،بالن�سبة لتجربتي ،يف العديد
من اللحظات الفارقة مثل املوقف من د�ستور  92ود�ستور  96وامل�شاركة يف
احلكومة� ،إ�ضافة �إىل �إبداء الر�أي يف العمل احلكومي للحزب ،الخ.
وبخ�صو�ص تدبري االختالف ،ف�إن الأحزاب ال تقدم �سوى �صورة
م�صغرة لل�شكل الذي يتم به تدبري االختالف داخل املجتمع �أو داخل
الأحزاب؛ وهكذا ف�إن احلق يف االختالف غري حمرتم �سواء داخل
املجتمع �أو داخل الأحزاب التي يتم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية
لتكميم االختالف ،كما هو غري حمرتف يف قطاع الإعالم ،علما �أن
االن�شقاقات مل ت�شكل دائما احلل الذي يتم اللجوء �إليه يف حال تعذر
تدبري هذا االختالف ب�شكل دميقراطي .و�إن كان �أن جل االن�شقاقات
احلزبية التي متت يف املغرب كانت ناجتة عن �سوء تدبري االختالف داخل
الأحزاب ال�سيا�سية.
�إن منع االختالف هو �إعالن حرب على ال�شباب باعتبار �أن ال�شباب هو
التواق دائما �إىل اجلديد والتجديد كما �أنه حمرك التغيري يف خمتلف
املراحل ،وهو �أمر �أ�صبح بديهيا ال يحتاج �إىل بذل جمهود لال�ستدالل
عليه .وما ينفر ال�شباب من العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام والعمل احلزبي
على الأخ�ص هو حرمانه من التعبري عن ذاته ،ومن قدرته على التعبري
عن اختالفه مع من �سبقوه.
وبخ�صو�ص الأحزاب والعمل ال�شبابي ،ميكن التمييز بني ثالثة �أ�صناف
بخ�صو�ص تعاملها مع حركة  20فرباير والدينامية التي خلقتها:
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هناك �أحزاب حاربت هذه احلركة جهرا وعالنية ور�سميا م�ستعملة
يف ذلك كل الو�سائل املمكنة ،واملثري �أن الذين كانوا يتقدمون
معار�ضة حركة  20فرباير هم الذين و�صلوا �إىل احلكومة بف�ضل
ثمار دينامية هذه احلركة .و�إذا ما رجعنا �إىل الوثائق �سنجد �أم
مت�صدر حماربة  20فرباير لي�س �أحدا �آخر غري رئي�س احلكومة
احلالية عبد الإله بنكريان.
هناك �أحزاب مل تك�شف عن موقفها ب�شكل وا�ضح ،وظلت
مرتددة ومرتبكة على امل�ستوى الر�سمي ،ومنها حزبان ينتميان
للحركة الوطنية؛
كما �أن هناك �أحزاب وتنظيمات �سيا�سية �أعلنت من اللحظة الأوىل
دعمها حلركة  20فرباير وانخراطها يف الدينامية التي خلقتها.
وميكن القول �إننا ع�شنا خالل هذه الدينامية �أربعة �أزمنة :ما قبل
 20فرباير  ،2011وما بني  20فرباير و 09مار�س ،و 09مار�س �إىل فاحت
يوليوز حيث بد�أ احلديث عن و�صولنا �إىل الدميقراطية يف �أف�ضل �صورها،
ومرحلة ما بعد فاحت يوليوز واالنتخابات الت�رشيعية وما �أنتجته على
امل�ستوى احلكومي ،حيث ي�ؤكد الكثري �أن هناك عودة �إىل زمن ما قبل
 20فرباير.
وهكذا ،ف�إن حركة  20فرباير مل حتقق� ،إىل هذه اللحظة ،كل ما
كانت ت�صبو �إليه و�إن كانت قد حققت بع�ضا منه ورمبا يف بعده الثقايف
�أكرث منه يف البعد امل�ؤ�س�سي واحلقوقي .لقد حققت عددا من املكا�سب
ذات البعد الرمزي واملعنوي� .أي �أنها مل حتقق مكا�سب يف ال�سيا�سة
وحققت مكا�سب يف الثقافة ال�سيا�سية.
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كوطا ال�شباب مبجل�س النواب:
نقمة �أم نعمة؟
ح�سني ح�سني
الأمني العام واملكلف بالعالقات الدولية

الحتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية الدميقراطية يف العامل العربي

حديثي �سيكون خمت�رصا لأنه ي�أتي بعد م�س�ؤولني عن املنظمة
ال�شبابية املغربية التي �أنتمي �إليها ،وهما الأخ حممد حفيظ الكاتب العام
ال�سابق لهذه والأخ ح�سن طارق الذي توىل نف�س امل�س�ؤولية بعده .غري
�أنني �س�أتناول املو�ضوع من زاوية �أخرى .حيث �س�أركز يف البداية حول هذا
االحتاد الذي �أت�رشف بالكالم با�سمه يف هذه الندوة.
احتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية الدميقراطية بالعامل العربي منظمة فتية ولد
بعد الربيع العربي ،حيث كنا نكتفي كمنظمات ا�شرتاكية ب�أن نلعب دورا
تكميليا يف امللتقيات الدولية ،وخا�صة تلك التي ينظمها االحتاد الدويل
لل�شباب اال�شرتاكي.
لقد فتح نقا�ش بيننا كمنظمات �شبابية عربية متواجدة بهذا االحتاد،
و�أخ�ص بالذكر ال�شبيبة االحتادية� ،شبيبة حركة فتح ومنظمة ال�شباب
الدميقراطي التقدمي بلبنان ،وذلك من �أجل خلق احتاد �شبابي غلى غرار
ما هو موجود يف �أوربا .ومن ح�سن احلظ �أن بع�ض العوامل �ساعدت
على حتقيق هذه الفكرة على �أر�ض الواقع� ،إذ �أن �أحزابنا يف الوطن
العربي كانت تعي�ش نف�س الو�ضع داخل اال�شرتاكية الأممية ،فكان التفكري
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يف ت�أ�سي�س املنتدى اال�شرتاكي االجتماعي العربي الذي ا�ست�ضافه حزب
االحتاد اال�شرتاكي للقوات ال�شعبية باملغرب ،فكانت فر�صة مواتية لتعميق
النقا�ش بني املنظمات ال�شبيبية اال�شرتاكية بالعامل العربي حول �إن�شاء هذا
االحتاد .غري �أن اجتماعاتنا ونظرا ملحدودية �إمكانياتنا املادية كانت تلتم
على هام�ش اجتماعات الأحزاب ال�سيا�سية .وقد عقدنا بعد عدة لقاءات
م�ؤمترنا الت�أ�سي�سي �أيام  9 ،8 ،7فرباير من ال�سنة املا�ضية .وقد �أ�صبح هذا
االحتاد يلعب دورا هاما يف التن�سيق بني املنظمات ال�شبابية مبختلف
الدول العربية .وهو ي�ضم جمموعة من املنظمات من كل من اجلزائر
وتون�س وم�رص وفل�سطني ولبنان واليمن والعراق وموريتانيا الخ.
وي�ؤكد ميثاق عمل االحتاد على �أن على جميع املنظمات ال�شبابية
بالوطن العربي عقد م�ؤمتراتها ب�شكل دوري ،و�أن تكون متمتعة
با�ستقالليتها ولها و�صل للإيداع ...بعد ت�أ�سي�س هذا االحتاد مت عقد
�سل�سلة من اللقاءات الأول يف الأردن يف مار�س و�ضعنا خالله خطة عمل
االحتاد ،واخرتنا �أن يكون �رشيكنا الأ�سا�سي واال�سرتاتيجي يف املنطقة
هي منظمة فريدريك �إيربت التي نظمنا معها خميما �شبابيا �ضخما يف
جبل لبنان ،ثم اتفقنا على ا�ست�ضافة املغرب ،مرة �أخرى ،دورة تكوينية
لفائدة خمتلف املنظمات ال�شبابية الأع�ضاء يف االحتاد والتي �ستنظم
مبدينة تطوان .كما لدينا �سل�سلة من الأن�شطة يف �إطار حماربة الإرهاب
والتطرف وذلك بكرد�ستان ،وكان لعملنا التن�سيقي دور متميز يف م�ؤمتر
االحتاد الدويل لل�شباب الذي انعقد بالدمنارك ،حيث �أ�صبح للنا كمنظمة
عربية نائبا للرئي�س داخل هذا االحتاد وهو فل�سطيني اجلن�سية ،وع�ضو
يف جلنة الرقابة (�أخت من ال�شبيبة االحتادية باملغرب) .كم �أ�صبحنا خم�سة
�أع�ضاء عو�ض ثالثة بهذا االحتاد بعد �أن ان�ضافت منظمتان �أخريتان من
تون�س وفل�سطني .ونحن نعمل على املزيد من التو�سع.
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لقد التحقت بال�شبيبة االحتادي و�أنا يف عمري � 17سنة لأ�ستمر
بها ملدة � 19سنة ،و�أنا ال �أ�شارك الر�أي ملن يقول �أن الأحزاب املغربية
�أو ال�شبيبات احلزبية ال تقوم بت�أطري ال�شباب ،بل هي ت�شكل مدار�س
�أنتجت نخبا بارزة و�شخ�صيات �أ�سا�سية يف امل�شهد ال�سيا�سي املغربي .وهي
مدار�س يجب الإ�شادة بها وبالعمل التي تقوم به.
غري �أن هناك جمموعة من العوامل املعيقة لعمل ال�شباب يف املنظمات
ال�شبيبة احلزبية �أهمها :املوارد املتوا�ضعة التي تو�ضع رهن �إ�شارتها ،خا�صة
و�أن الأحزاب تعتمد على التميل العمومي؛ و�ضعف االهتمام بالتكوين
نتيجة لذلك .لهذا يجب التفكري يف خلق دعم مايل خا�ص بالتكوين
ت�ستفيد منه كل الأحزاب بغ�ض النظر عن حجمها االنتخابي .كما من
العوامل املعيقة لعمل املنظمات ال�شبيبية ت�شابه خطاب الأحزاب ال�سيا�سية
الأمر الذي يجعل من ال�صعب على ال�شباب االختيار.
فكيف ندعو ال�شباب �إىل ممار�سة ال�سيا�سة واالنخراط احلزبي
وال�شبيبي ويف نف�س الوقت نقوم بالت�ضييق على التنظيمات ال�شبيبية
احلزبية على خمتلف امل�ستويات.ومن العراقيل التي ت�ؤدي �أي�ضا �إىل
عزوف ال�شباب عن الأحزاب م�آل هذه الأخرية عندما ت�صبح م�س�ؤولة
يف احلكومة.
�أما بالن�سبة ملوقع ال�شباب يف الف�ضاء العمومي ،فتجدر الإ�شارة
�إىل �أن الق�ضايا التي تهم ال�شباب يف الد�ستور مثل جمل�س ال�شباب مل
يتم تفعيلها حلد الآن مما يبني املكانة التي يحتلها ال�شباب يف �ضمن
اهتمامات احلكومة والأحزاب ال�سيا�سية.
�أكيد �أن تواجد ال�شباب بالربملان عرف تقدما ملحوظا بفعل نظام
الكوطا حيث �أ�صبح هناك � 30شابا يف املجل�س النواب �أقل من �أربعني
�سنة� ،إ�ضافة �إىل ال�شباب الذي جنحوا يف دوائرهم غري �أن ذلك يدعونا �إىل
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الت�سا�ؤل �إن كان ه�ؤالء ال�شباب يلعبون دورا متميزا لفائدة فئة ال�شباب،
�أم �أنهم ال يتجاوزون كونهم جزءا من الفريق يعربون عن املوقف الر�سمي
للحزب لي�س �إال� .إذ �أننا مل نالحظ �أي عمل م�شرتك لفائدة هذه الفئة
العمرية .ومن متة وجبت مراجعة التفكري يف �آلية الكوطا هذه ،وطرق
�أخرى لت�شجيع ال�شباب .لأن هذه الكوطا �أ�صبحت نقمة على املنظمات
ال�شبابية لأنها تقف وراء العديد من ال�رصاعات والتطاحنات واالن�شقاقات
التي تعرفها.
وعلى �صعيد �أخر ،ف�إن ال�شبيبات احلزبية كانت ومازالت تت�أثر
وت�ستغل يف ال�رصاعات احلزبية الأمر الذي يعمق موقف عزوف ال�شباب
عن االنخراط يف العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام واحلزبي ب�شكل خا�ص.
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ال�شباب والعمل ال�سيا�سي:
م�س�ؤولية الدولة
ه�شام �شوالدي
فاعل يف حراك  20فرباير

ب�سم اهلل الرحمان الرحيم وال�صالة وال�سالم على الر�سول الكرمي،
حتية طيبة و�شكر مو�صول معها ملركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية.
�ستتمحور مداخلتي بخ�صو�ص م�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية
حول �أربعة حماور:
1.1مقدمات ال بد منها.
2.2مداخل �أ�سا�سية.
3.3من يتحمل امل�س�ؤولية .
4.4ما ال�سبيل لإعادة الأمل وتو�سيع امل�شاركة؟
1

 -مقدمات ال بد منها

�أوىل املقدمات� :شكرا للربيع العربي الذي �أ�سقط عن ال�شباب فزاعة
تو�صيفهم بالإهمال والعزوف ،حيث �أثبت احلراك �أن �شبابنا قادر
على �صناعة احلدث وتخطي العقبات وتقدمي الت�ضحيات والإبداع
يف �أ�شكال االحتجاج.
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ثانية املقدمات �أن الربيع العربي �أ�سقط فزاعة روجت لها العديد من
مراكز الدرا�سات والأبحاث والتي كانت ت�ؤكد جازمة �أن العامل العربي
قد لبى نداء ربه وق�ضى نحبه و�أن الأنظمة العربية اال�ستبدادية
قدر حمتوم ال مفر منه.
�أما ثالثة املقدمات فتتمثل يف �أن �أوطاننا هي يف حاجة �إىل كل
�أحرارها ،حيث ال ميكن لأية فعالية �سيا�سية �أن حتت�ضن وت�ؤطر
 13مليون �شاب مغربي ،فلي�ست لأي �إطار �سيا�سي ال الآلة وال
العدة وال الأطر التي متكنه من التوا�صل والتفاعل مع هذا العدد
الكبري من ال�شباب وال�شابات ،مبعنى �أنه لي�س يف �صاحلنا �أن
يق�صي بع�ضنا بع�ضا ،بل من م�صلحة هذا الوطن �أن يبقى جميع
منا�ضليه داخل رقعة املناف�سة ال�سيا�سية ال�رشيفة � .إذ �أن �سيا�سة
الإق�صاء مل ي�ستفد منها على طول تاريخنا �إال من ي�ستحكم فينا
ويف �أرزاقنا ويقتات على �رصاعاتنا وتفرقتنا.
ورابعة املقدمات �أن من باب الإن�صاف �أن نقر �أن احلراك املغربي
مل يبد�أ مع حركة  20فرباير كما �أنه لن ينتهي معها.بل هو
نتيجة تراكمات عقود وعقود من الن�ضال ال�سيا�سي قدم فيه �رشفاء
من هذا الوطن الغايل والنفي�س من �أرواحهم و�أعمارهم و�أقواتهم
ليواجهوا اال�ستبداد يف �أعتى �صوره.
2

 -مداخل �أ�سا�سية

املدخل الأول يتعلق بالإجابة عن �س�ؤال مهم جدا  :من هو ال�شاب؟
وما هي اهتماماته؟ لأن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ت�سهل عملية االقرتاب
من مالم�سة احتياجاته ومنط تفكريه.
�شبابنا اليوم مبدع منفتح متحم�س يقظ جرئ �صلب مندفع ال يح�سب
احل�ساب ،م�ستقل يحب الظهور ،ي�ؤمن �أنه قادر على حتمل امل�س�ؤولية ،مطواع،
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يحب �أن يرى نف�سه يف وطن ينعم باحلرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
فهل ب�إمكاننا �أن ن�ستوعب همومه؟ ه�ؤالء ال�شباب وغريهم مل يجدوا من
ي�ؤطرهم �أو �صادفوا ف�ضاءات �سيا�سية �أو مدنية م�س�ؤولوها حري�صون على
تهمي�ش ال�شباب بل وحتى ح�صاره للق�ضاء على تطلعاته و�آماله.
ومن املداخل �أي�ضا الت�سا�ؤل �إن كانت الأحزاب ال�سيا�سية هي وحدها
الناطق الر�سمي با�سم ال�شباب ،خا�صة و�أنه داخل احلقل ال�سيا�سي املغربي
هيئات �أخرى حا�رضة ب�أدائها ووظائفها وعملها امليداين وقد �أخذت
م�ساحة مهمة يف عمق املمار�سة ال�سيا�سية املغربية من خارج املنظومة
احلزبية ،خا�صة و�أن ت�أ�سي�س حزب اليوم باملغرب ال يتعلق بتقدمي وثائق
�أو حما�رض جلموع عامة ت�أ�سي�سية ،بل �أ�صبح ت�أ�سي�س حزب يف املغرب
منحة من الدولة ملن ر�ضيت عنه ومل ت�سخط عليه.
املدخل الثالث يتعلق مبفهوم امل�شاركة ال�سيا�سية :ماذا نق�صد
بامل�شاركة ال�سيا�سية؟
هل تعني امل�شاركة ال�سيا�سية خو�ض غمار االنتخابات واحل�صول
على بطائق الع�ضوية يف �أحزاب وغريها �أم �أن امل�شاركة ال�سيا�سية تعني
التفاعل ال�سيا�سي مع احلراك االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي ؟
�إن ربط هذا املفهوم بالعملية االنتخابية لن ي�ؤدي بنا �إال �إىل
اال�صطدام باجلدار� ،إذ �أن امل�شاركة ال�سيا�سية يجب �أن تعني االهتمام
بال�ش�أن العام و�إبداء املوقف والتعبري عنه علما �أن العزوف �أ�صبح موقفا
�سيا�سيا يف حد ذاته.
 - 3من يتحمل امل�س�ؤولية ؟

 - 1الدولة املغربية لأنها بلقنت ال�ساحة ال�سيا�سية وفرخت و�أجنبت
من رحمها ما �صعب علينا اليوم �أن نح�صيه عدا من الأحزاب والنقابات .
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كما �أن لها تاريخا �أ�سودا يف قمع املعار�ضني مما �أن�ش�أ جيال تربى مع
�آباء و�أمهات يخافون من فعل �سا�س ي�سو�س حتى ارتعدت منها فرائ�صهم
و�أوهمونا معذورين �أن للجدران �آذانا و�أعينا� .إ�ضافة �إىل ما اخرتعته من
التفاف على املطالب امل�رشوعة للحراك املغربي و�أعتقد �أن التجربة احلالية
جتيب عن نف�سها� .أ�ضف �إىل ذلك م�س�ؤوليتها املبا�رشة يف احل�صار
امل�رضوب على العديد من القوى احلية التي ب�إمكانها �أن تكون  -وهي
كذلك � -صمام �أمان للمجتمع .دون �أن نغفل �إف�شالها للمنظومة التعليمية.
�أ�ضف �إىل �أن املخزن املغربي ت�سبب وال زال يف �أزمات اقت�صادية جعلت
التفكري يف لقمة اخلبز يبعد �شبابنا عن االهتمام بال�ش�أن العام.
 -2بع�ض القوى ال�سيا�سية واحلزبية التي عجزت على ال�صمود والثبات
�أمام �إغراءات املخزن وبالتايل عجزت �أن تقدم لل�شباب مثاال �أو قدوة يف
قيم الثبات على املبد�أ وال�صرب على �رضيبة املوقف.
 - 3نخب �سيا�سية غابت عن ا�ست�رشاف امل�ستقبل.
 - 4حميط �إقليمي وخارجي �أ�صم �آذاننا بالتغني بالدفاع عن حقوق
الإن�سان وباملقابل دعم انقالبيا دمويا ويقدم له الدعم املعنوي.
4

� -سبل �إعادة االعتبار

تطلب �إعادة االعتبار للم�شاركة وتو�سيعها:
حتمل النخب الفكرية وال�سيا�سية لدورها التاريخي يف مواجهة
الف�ساد واال�ستبداد والبحث عن �سبل الجتثاثه مع القطع مع
ثقافة الريع ال�سيا�سي.
 اال�صطفاف مع مطلب تكري�س الدميقراطية احلقيقية.
�إعادة االعتبار للخطاب ال�سيا�سي.
 تقوية الأمل يف نفو�س ال�شباب لأن التغيري م�سار �أجيال
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�إعادة االعتبار للمجتمع املدين.
�إعادة االعتبار مل�ؤ�س�سة دار ال�شباب.
تغذية النف�س اجلمعي التوافقي الت�شاركي والقطع مع خطاب
اال�ستئ�صال.
ويف الأخري ال ي�سعني �إال �أن �أعرب عن الأمل يف امل�ستقبل بنف�س
طويل.
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�سارة �سوجار ،عبد العلي حامي الدين ،ر�شيد البلغيثي ،رائد بوحمدان وليد العيادي

اجلل�سة الثالثة
ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية
(�أجوبة م�ؤقتة)
تي�سري �أ�شغال اجلل�سة:
•ر�شيد البلغيثي� ،صحفي
املتدخلون:
•عـبد العــايل حامـ ــي الدين� ,أ�ستـ ــاذ جام ــعي وفاعل �سيا�سي
•�سارة �سوجار ،فاعلة يف حركة  20فرباير
•وليد العيادي ،جمعية �أدو بلو�س بتون�س
•رائد بوحمدان ،الأمني العام لإحتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية،
لبنان

قراءة يف الآليات املعتمدة لإدماج ال�شباب
املغربي يف احلياة ال�سيا�سية
عبد العايل حامي الدين
�أ�ستاذ جامعي وفاعل �سيا�سي

ت�شكل الكوطا االنتخابية لفائدة ال�شباب �آلية ت�سعى �إىل �إدماج
ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية وتعزيز م�شاركته يف احلياة ال�سيا�سية من
خالل متكني من متثيلية معينة يف الربملان وخا�صة مبجل�س النواب ،حيث
مت تخ�صي�ص  30مقعدا لل�شباب� ،أي الئحة وطنية لل�شباب الذين لهم �أقل
من �أربعني �سنة ،علما �أن رقم � 40سنة لي�س هو الرقم النموذجي بالن�سبة
للعديد من املعايري املعتمدة يف هذا ال�صدد� ،إذ �أن ال�سن القانوين لل�شباب
لدى العديد من املنظمات والدول �أي�ضا هو �أقل من � 35سنة ،بل هناك
من يعتمد � 30سنة.
فالكوطا ،يف اعتقادي� ،سواء تعلق الأمر بال�شباب �أو الن�ساء هو �إجراء
بيداغوجي انتقايل لت�أ�سي�س وتكري�س ثقافة امل�شاركة ،و�إن كان �إجراء غري
دميقراطي يف حد ذاته .لأنه ي�ؤ�س�س للتمييز لفائدة فئة دون �أخرى.
وتكمن اخللفية ال�سيا�سية وراء هذا الإجراء الدينامية االحتجاجية
التي �أطلقها �شباب حركة  20فرباير حيث كان هذا الإجراء حماولة لإقناع
جزء من ه�ؤالء ال�شباب ب�إمكانية التعبري عن مواقفهم واقرتاحاتهم داخل
م�ؤ�س�سة الربملان.
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�أن ن�ستمر يف اعتماد هذا الإجراء �أو جتاوزه يف االنتخابات القادمة
ال ميثل جوهر م�شكل امل�شاركة ال�سيا�سية ،غري �أنه علينا �أن منيز بني
متثيل ال�شباب داخل امل�ؤ�س�سات وح�ضورهم ال�سيا�سي بها وبني امل�شاركة
يف عمليات الت�صويت.
وبالرجوع �إىل الأرقام �سيتبني لنا ذلك وا�ضحا من خالل بع�ض
الدرا�سات املتميزة يف هذا الإطار ،و�أخ�ص بالذكر الدرا�سة التي �أنتجها
درا�سة م�صطفي �أبيحياوي حول اللوائح االنتخابية ،التي �أبرزت �أن �أكرث
من  % 80من ال�شباب ما بني  18و� 24سنة مبدينة املحمدية ،مثال ،غري
م�سجلني باللوائح االنتخابية ،وهو ما يطرح العديد من الأ�سئلة لي�س
فقط حول �أ�سباب العزوف عن امل�شاركة ال�سيا�سية ،بل و�أي�ضا عن مدى
م�رشوعية م�ؤ�س�سات متثيلية يف غياب م�شاركة ال�شباب من فئة 18-24
�سنة ،و�إذا مت اال�ستمرار يف اعتماد الت�سجيل الإرادي للمواطنني يف
اللوائح االنتخابية فال �أعتقد �أنه �سيح�صل �أي تغيري يذكر على م�ستوى
امل�شاركة .ورغبة يف �إيجاد حل لهذه الو�ضعية ،هناك العديد من املقرتحات
ولعل �أكرث وجاهة ،والذي اقرتحته العديد من الأحزاب ال�سيا�سية ،يكمن
يف الت�سجيل الأوتوماتيكي باللوائح االنتخابية اعتمادا على الئحة
احلا�صلني على بطاقة التعريف الوطنية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأحزاب
ال�سيا�سية وبعد املجهود التي تبدله يف �إقناع ال�شباب ب�رضورة امل�شاركة
يف االنتخابات ت�صطدم يف الأخري �أن ه�ؤالء ال�شباب غري م�سجلني �أ�صال
يف اللوائح االنتخابية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ولت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة ال�سيا�سية واالهتمام
بال�ش�أن العام �أرى �أن تكون الكوطا �آلية قانونية ملزمة ملختلف الأحزاب
�سواء على م�ستوى الهيئات القيادية ،خا�صة و�أن قانون الأحزاب تقدم
يف هذا الإطار ب�شكل مهم حينما حدد ن�سبة من ال�شباب يف الهيئات
امل�سرية للأحزاب (� )% 25أو على م�ستوى مر�شحيها هذه الأحزاب ملختلف
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اال�ستحقاقات االنتخابية ( % 30لل�شباب على الأقل) مما ميكن من خلق
ديناميات للتمييز الإيجابي لفائدة ال�شباب داخل الأحزاب ال�سيا�سية
ولي�س فقط مبنا�سبة العمليات االنتخابية ،خا�صة و�أن الكوطا ال�شبابية يف
�شكلها احلايل �أ�صبحت �أحيانا مبثابة ريع �سيا�سي ي�ستفيد منه املقربون
من دوائر تدبري �ش�ؤون الأحزاب ال�سيا�سية وقياداتها.
وبالن�سبة لتو�سيع الكوطا لت�شمل املجال�س املنتخبة حمليا و�إقليميا
وجهويا ،فال ي�سعني �إال �أن �أعرب عن �شكي يف قدرة هذه الآلية على �إفراز
نخب مت�شبعة بالقيم الدميقراطية وب�أهمية العمل ال�سيا�سي وامل�شاركة
يف ال�ش�أن العام� ،إذ �أن الت�شبع بهذه القيم ت�شتغل فيه �أدوات �أخرى تتعلق
بالت�أطري والتكوين والتن�شئة والتوعية والرتبية �أكرث من �أدوات التمثيلية
ال�سيا�سية .وعلى الرغم من �أنني �ضد تو�سيع ا�ستعمال �آلية الكوطا لفائدة
ال�شباب� ،أريد �أن �أ�شري �إىل �أن بالإمكان ت�صور �آليات �أخرى قد تفي
بهذا الغر�ض �ضمن الرت�سانة القانونية للجهوية املو�سعة ،وب�صفة خا�صة
قانون العرائ�ض على امل�ستوى اجلهوي الذي يعطي احلق للمواطنني يف
و�ضع نقطة معينة يف جدول �أعمال جمال�س اجلهات� ،إ�ضافة �إىل �آليات
مهمة ننتظر القانون التنظيمي اخلا�ص بها ،ويتعلق الأمر بهيئات الت�شاور
العمومية التي ينبغي احلر�ص على ح�ضور ن�سبة من ال�شباب فيها من
�أجل مناق�شة ال�سيا�سات العمومية على كافة امل�ستويات .والف�صل  13من
الد�ستور وا�ضح بهذا ال�ش�أن �إذ يلزم ال�سلطات العمومية ببلورة هيئات
للت�شاور العمومي مع املواطنني والفاعلني االجتماعيني يف جميع املراحل
املتعلقة بال�سيا�سات العمومية.
وجوابا على �س�ؤال �إن كان من امل�ست�ساغ مطالبة ال�شباب بامل�شاركة
ال�سيا�سية دون �إ�رشاكه الفعلي يف حل ق�ضاياه املتعلقة بالفقر والبطالة
وخمتلف م�شاكله االجتماعية �أعتقد �أن هناك ترابطا بني الأمرين� ،إذ ال
ميكن لل�شباب �أن يجيب على هذه الق�ضايا دون �أن يكون منخرطا يف
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احلياة ال�سيا�سية بطريقة م�ؤثرة �سواء على امل�ستوى الوطني �أو اجلهوي
�أو املحلي.
ومن املالحظ من خالل الديناميات االحتجاجية التي عرفها العامل
العربي �أن الذي كان جاهزا �سيا�سيا وتنظيميا ومن كانت له القدرة على
التموقع ال�سيا�سي اجليد هو الذي متكن من «�إغراء» امل�ساهمني يف عملية
الت�صويت .ومن ثمة ،ف�إن احلياة ال�سيا�سية ال ميكن �أن تنه�ض ويحتل
فيها ال�شباب املكانة الالئقة به ،بدون ح�ضور م�ؤ�س�ساتي ،قادر على عقلنة
املطالب االجتماعية وبلورتها يف برامج قابلة للتنفيذ .كما ال ميكن �أن
جنيب على م�شاكل الفقر والبطالة والتهمي�ش االجتماعي بدون م�ؤ�س�سات
قوية على امل�ستوى الت�رشيعي والتنفيذي ،وال ميكن �أن تكون هذه
امل�ؤ�س�سات قوية بدون م�شاركة �سيا�سية ،وال ميكن �أن يكون للم�شاركة
ال�سيا�سية معنى م�ؤثر بدون م�شاركة ال�شباب.
كما �أن من �أ�سباب عدم انخراط ال�شباب يف العمل احلزبي و�ضعف
م�شاركته ال�سيا�سية ذلك الإح�سا�س ب�ضعف امل�ؤ�س�سات احلزبية وعدم
قدرتها على اتخاذ القرار ب�شكل م�ستقل ،و�أخ�ص بالذكر هنا باخل�صو�ص
ال�شباب امل�سي�س� ،أما بالن�سبة للعدد الكبري من ال�شباب ،فينبغي ،برما،
البحث عن �أ�سباب �أخرى لعزوفهم .لكن هل اجلواب على هذا الو�ضع
هو عدم امل�شاركة ،وهل مثل هذا املوقف �سي�ساعد على �إعادة االعتبار
�سواء للم�ؤ�س�سة احلزبية �أو احلكومية �أو غريهما من امل�ؤ�س�سات؛ �إن غياب
امل�شاركة هو الذي �سيدفع احلكومة كم�ؤ�س�سة �إىل تقدمي العديد من
التنازالت ،و�إذا مل تكن هناك قوة متثيلية للحكومة ال ميكن ملنطق
ال�سلطة باملغرب �أن يتغري بالطريقة التي نحلم بها ،ولذلك �أن �آليات ال�ضغط
احلقيقية �رضورية ويجب �أن تكون داخل امل�ؤ�س�سات عن طريق تقوية
الأحزاب ال�سيا�سية وتقوية امل�ؤ�س�سات التمثيلية وامل�ؤ�س�سة والتنفيذية خا�صة
و�أن الد�ستور احلايل منح م�ساحات وا�سعة لتحقيق التوازن داخل ال�سلطة
التنفيذية.
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من �أجل متكني ال�شباب املغربي
ل�صنع القرار ال�سيا�سي يف املغرب
�سارة �سوجار
فاعلة يف حركة  20فرباير

�أود يف البداية �أن �أ�شري �إىل �أن الأمر ال يتعلق ب�رصاع �أجيال ولكنه
�رصاع من �أجل احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
تقت�ضي مناق�شة مو�ضوع نظام الكوطا �أو الآليات التدبريية لت�شجيع
امل�شاركة ال�سيا�سية داخل ال�شباب الوقوف عند ال�سياق الذي كان وراء
هذا النقا�ش املو�ضوعي و�أ�س�س له وجعل خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني
والنقابيني واجلمعويني يهتمون به ق�صد الوقوف على اختالالته.
خالل احلراك متيز ال�شباب مبختلف توجهاته ووجهات النظر التي
يحملها ب�إبراز قدرته و�إرادته يف �صنع مغرب اليوم ،مما يدفع �إىل الت�سا�ؤل
�إن كانت �سمات ه�ؤالء ال�شباب ت�ستلزم احلديث عن ت�شجيع امل�شاركة
ال�سيا�سية لل�شباب �أو عن متكني ال�شباب املغربي من �أجل �صنع القرار
ال�سيا�سي يف املغرب.
�أول هذه ال�سمات تتمثل يف تعبري ال�شباب عن وعي �سيا�سي نوعي
خالل دينامية حركة  20فرباير ،جتلى يف قدرته على �صياغة �أر�ضية مطلبية
تاريخية يف تاريخ الن�ضال املغربي ،وت�ستمد هذه الأر�ضية تاريخيتها
من كونها �أر�ضية جممعة حيث �أجمعت عليها كل قوى التغيري والقوى
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املناه�ضة للف�ساد واال�ستبداد ،ومن كونها ذات م�رشوعية باعتبارها تعرب
عن مطالب �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وثقافية لها عالقة باالن�شغاالت
اليومية للمواطنني وهمومهم ،كما �سعت هذه الأر�ضية �إىل �أن ت�شكل
ا�ستمرارا تاريخيا ملطالب احلركة التقدمية والدميقراطية واحلقوقية.
ال�سمة الثانية تتمثل يف قدرة متميزة لل�شباب على القيادة والتفاعل
مع التطورات على امل�ستوى الوطني والإقليمي والدويل ف�ضال عن قدرة
هائلة على �إدارة ال�رصاع بحنكة وذكاء �سيا�سيني.
ال�سمة الثالثة تتمثل يف الإرادة والت�ضحية والتي جتلت بو�ضوح يف
االعتقاالت التع�سفية التي طالت جمموعة من ال�شباب ،الذين واجهوا
حتدي االختيار بني احلرية وحترر الوطن فاختاروا التحرر ،كما جتلت يف
عدد من اال�ست�شهادات وقت احلراك.
�إن هذه ال�سمات فر�ضت �سياق النقا�ش حول �أهمية �إ�رشاك ال�شباب
يف احلياة ال�سيا�سية� ،إذ ال ت�شكل الكوطا �سوى تدبري �إجرائي قد نعتمده
كما ميكن اعتماد غريه لت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية ،غري �أن الهدف
احلقيقي الذي يجب العمل من �أجله هو التمكني ال�سيا�سي لل�شباب من
�أجل م�ساهمتهم يف �صنع القرار ال�سيا�سي� ،أي �أن املهم لي�س فقط هو
انخراط ال�شباب يف العملية ال�سيا�سية واالنتخابية بل هو انخراطهم يف
�صنع القرار ال�سيا�سي خللق املغرب الذي يحلمون به ،مغرب الدميقراطية
واحلريات والعدالة االجتماعية.
غري �أن هذا التمكني ،تواجهه ،عدة عراقيل تتمثل يف املناخ غري
الدميقراطي الذي من �سماته البارزة:
	التحكم يف امل�شهد ال�سيا�سي ،الذي ميكن �أن ن�صفه ب�أنه م�شهد
مغلف بواجهة مفتوحة تتمثل يف التعددية احلزبية ،ا�ستفادة الأحزاب
ال�سيا�سية من الظهور يف الإعالم العمومي ،هام�ش احلريات؛
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	عزوف ال�شباب عن التنظيمات احلزبية لقناعتهم الرا�سخة ب�أن
الأحزاب لي�ست هي التي ت�صنع القرار ال�سيا�سي بالبالد؛
	الو�ضع االقت�صادي املزري الذي يجعل لل�شباب �أولويات �أخرى
اقت�صادية واجتماعية تتعلق ب�ضمان العي�ش الكرمي ،يعتربها ذات
�أولوية مقارنة مع م�س�ألة امل�شاركة ال�سيا�سية واحلزبية من عدمها؛
	اخلروقات التي تطال حقوق الإن�سان خا�صة يف جمال حرية
التعبري التي ت�شكل �أ�سا�س امل�شاركة ال�سيا�سية،
	�إقرار قوانني متييزية رغم املكت�سبات الواردة يف الد�ستور لفائدة
ال�شباب وكل ذلك �ضدا على ما ين�ص عليه الد�ستور.
�إن تغيري هذا الواقع الالدميقراطي هو الكفيل وحده لفتح �شهية
ال�شباب للم�شاركة ال�سيا�سية.
كما �أن من هذه العراقيل التي تواجه متكني ال�شباب البنية التنظيمية
احلزبية ،بدون متييز ،التي ال ت�ستوعب �شباب اليوم كما �أنها بعيدة عن
ا�ستعمال و�سائل التوا�صل الإلكرتونية التي ي�ستعملها ال�شباب .كما �أن
هذه البنيات التنظيمية التقليدية ال ت�ساعد على تعبري ال�شباب عن �أرائهم
�أو حتمل امل�س�ؤوليات القيادية داخل هذه الأحزاب مما ي�ؤدي �إىل عزوف
ال�شباب وتخوفهم االنخراط يف مثل هذه الأحزاب ال�سيا�سية ،خ�صو�ص
و�أن بع�ضها فيها نوع من الريع والعائلية.
كما �أن من العراقيل التي يواجهها التمكني ال�سيا�سي هوا الت�أهيل
والتكوين والرفع من القدرات .ومن ثمة ،ف�إن �إجراء الكوطا ال ينتج �شبابا
قادرا على القيادة وتدبري ال�ش�أن العامة بكل ما تتطلبه من �إمكانات
وقدرة على ا�ستيعاب متطلبات العمل ال�سيا�سي.
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وعلى الرغم من كل ذلك ال بد من موا�صلة الن�ضال لأن الأمل مازال
قائما وال�شباب الذي �صنع املغرب مازال قادرا على �صناعة املزيد .ويف
هذا ال�صد ميكن تقدمي العديد من املقرتحات منها:
	امل�شاركة ال�سيا�سية تتطلب ن�ضاال عر�ضانيا على خمتلف
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية من �أجل
ت�أهيل ال�شباب وجعله قادرا على �صنع القرار ال�سيا�سي؛
	نهج �سيا�سات عمومية مندجمة غري قطاعية ،لأن ق�ضايا ال�شباب
غالبا ما تنفرد بها وزارة ال�شباب وتعمل يف حدود �صالحياتها،
وذلك بتخ�صي�ص ميزانيات خا�صة بال�شباب يف خمتلف القطاعات
�إ�ضافة �إىل �إ�رشاك الفاعل املدين الذي �أ�صبح و�سيلة جد م�ؤثرة يف
التوا�صل مع ال�شباب؛
	دمقرطة التنظيمات ال�سيا�سية الذي �أ�صبح مطلبا ملحا باعتبار
�أن الدميقراطية يجب �أن حترتم �أوال داخل الهيئات املطالبة
بالدميقراطية.
	التحول من الرهان على ال�سلطة ل�صناعة املواطن �إىل الرهان على
املواطن من �أجل �صناعة ال�سلطة ،وهذا يتطلب ت�أطري املواطن
وجعله لي�س جمرد رقم انتخابي .والأمل يف حتقيق الدميقراطية
واحلريات والعدالة االجتماعية معقود على املواطن الفاعل ولي�س
املواطن امل�ستهلك.
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مالحظات بخ�صو�ص ال�شباب
والعمل ال�سيا�سي بتون�س
وليد العيادي
جمعية �أدو بلو�س بتون�س

يبدو من خالل املداخالت �أن و�ضع ال�شباب يف عالقته بالأحزاب
ال�سيا�سية بتون�س ال يختلف يف �شيء عن الو�ضع املغربي ،فعلى على الرغم
من الدور الهام الذي لعبه ال�شباب التون�سي يف �إ�سقاط النظام والتطورات
التي تلت ذلك ،ف�إن واقع ال�شباب ومكانته يف اخلريطة ال�سيا�سية مل يكن
من الأولويات مثل ،حيث �أن الد�ستور اجلديد الذي انبثق عن دينامية
الثورة التون�سية �أدار الظهر لهذه لفئة ال�شباب ومل يكن من�صفا جتاهها،
بدعوى �أن هذه الفئة وق�ضاياها مل تكن من �أولويات �أي طرف من �أطراف
الثورة �سواء تعبق الأمر بالقوى ال�سيا�سية �أو مكونات املجتمع املدين ،بل
كانت الأولويات متمثلة �أ�سا�سا يف م�س�ألة الدولة املدنية ،وهوية املجتمع.
و�إذا كانت احلركة الن�سائية متكنت ،اعتبارا لقوتها وال�ضغط الذي
مار�سته ،قد متكنت فر�ض نظام املنا�صفة ( )% 50يف القوائم االنتخابية
على خمتلف امل�ستويات ووفق ترتيب معني ،ف�إن القانون االنتخابي مل
مينح �أي امتياز لفئة ال�شباب ،بل �إن هذه الفئة مل تكن لها مطالب خا�صة
بها يف هذا ال�صدد .وبهذا اخل�صو�ص ميكن الإ�شارة �إىل الف�صل الثامن
من الد�ستور التون�سي الذي ي�ؤكد على ما يلي« :حتر�ص الدولة على توفري
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الظروف الكفيلة بتنمية قدرات ال�شباب وتفعيل طاقاته وتعمل على حتمله
امل�س�ؤولية وعلى تو�سيع �إ�سهامه يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية
والثقافية وال�سيا�سية» .ف�صل جميل ولكنه خال من �أي التزام للدولة جتاه
ال�شباب .كما ين�ص الف�صل  53على «الرت�شح لع�ضوية جمل�س نواب
ال�شعب حق لكل ناخب تون�سي اجلن�سية منذ ع�رش �سنوات على الأقل،
بلغ من العمر ثالثا وع�رشين �سنة كاملة يوم تقدمي تر�شحه� ،رشط �أن ال
يكون م�شموال ب�أي �صورة من �صور احلرمان التي ي�ضبطها القانون ».وهو
ما يق�صي ح�سب بع�ض الإح�صائيات زهاء � 900ألف �شاب تون�سي من
الرت�شح ،علما �أن �سن االنتخاب ال يتجاوز � 18سنة .وقد كانت م�شاركة
ال�شباب يف االنتخابات الأخرية �ضئيلة جدا� ،سواء على م�ستوى الرت�شح
�أو امل�شاركة يف االنتخابات ،وهو ما دفع �إىل طرح ال�س�ؤال ب�إحلاح عن
م�صري ال�شباب الذي قاد الثورة و�صنع التغيري.
وبخ�صو�ص الأحزاب ال�سيا�سية وهياكلها وعالقتها بال�شباب ميكن
الإ�شارة �إىل عدة مالحظات منها:
الأحزاب ما زالت بعيدة عن الت�سيري الدميقراطي يف داخلها ،وتهم�ش
ال�شباب الأمر الذي يف�ضي �إىل رف�ض انخراط ال�شباب يف العمل احلزبي؛
بل �إن الكثري من ال�شباب تر�شح يف االنتخابات الأخرية الت�رشيعية وغريها
�ضمن قوائم خا�صة بهم ب�أ�سماء تنم عن �أو�ضاعهم مثل قائمة املهم�شني
وقائمة الخ .يف حني ت�شري �إح�صائيات �سنة  2014ت�ؤكد �أن  % 52من
ال�شباب بتون�س يتابع ال�ش�أن ال�سيا�سي و % 49منهم عربوا عن ا�ستعدادهم
لالنخراط يف القادم من االجتماعات واللقاءات اال�ست�شارية؛
من الإ�شكاليات املطروح بتون�س �أن ال�شباب الذي �شارك يف احلراك
ال�شعبي نادرا ما يطرح م�س�ألة تنظيمه؛ وهذا ال يهم تون�س فقط بل

الحظته �أي�ضا بخ�صو�ص احلراك يف املغرب وم�رص .وذلك على عك�س
ما تعرفه احلركات االحتجاجية ال�شباب يف �أوروبا و�أمريكا ،حيث يتم
طرح م�س�ألة التنظيم ال�سيا�سي بالن�سبة للفاعلني يف هذه احلركات .الأمر
الذي يطرح عينا �رضورة اجلواب على �س�ؤال كيف ميكن تنظيم ال�شباب
لأنف�سهم �سيا�سيا حفاظا على �شعلة حركاتهم وحتقيق �أهدافها.
من املالحظات �أي�ضا �أن ف�ضاء الأنرتنيت مثل �شكال تنظيميا جديدا
جمع �أغلب ال�شباب؛ حيث �أن الن�شاط ال�سيا�سي لل�شباب بتون�س يتم يف
جزء كبري منه عرب الأنرتنيت ،ويبدو �أنه �أ�صبح من ال�رضوري ا�ستمداد
الأحزاب ال�سيا�سية طريقة عالقتها التنظيمية وال�سيا�سية مع ال�شباب من
خالل �شكلها على الأنرتنيت.
ال�شباب يف حاجة �إىل متكني �سيا�سي وثقايف ومدين (احلوار �إدارة
اخلالف ،التنظيم ،)....باعتبار ذلك مدخال �أ�سا�سيا مل�شاركة ال�شباب يف
العمل ال�سيا�سي واحلزبي واقرتابه من ال�ش�أن العام �سواء على امل�ستوى
ال�سيا�سي �أو االجتماعي �أو االقت�صادي �أو الثقايف .وميكن للمجتمع املدين
�أن يلعب دورا هاما يف هذا املجال.
و�أريد �أن �أ�شري �إىل ما تقوم به املنظمة التي �أ�شتغل فيها �أدو بلو�س
التي تهتم بتمكني �رشيحة من ال�شباب مهملة يف بلدان منطقتنا ،و�أعني
فئة اليافعني� .إذ �أن هذه الفئة غالبا ما تدمج �ضمن فئة ال�شباب �أو �ضمن
فئة الأطفال يف حني �أنها متثل يف حد ذاتها فئة ذات �أهمية كربى
باعتبارها ت�شكل خزانا ال ين�ضب من الإبداع والعطاء .وهكذا ت�شتغل
املنظمة على متكني هذه الفئة يف مواقع خمتلفة مثل املدر�سة ،ف�ضال عن
�إ�رشاكها يف الق�ضايا الكربى التي تهمها وتهم املجتمع قاطبة.
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ويف اخلتام البد من الت�أكيد �أن الد�ستور التون�سي اجلديد مفتوح
على كل الفئات باعتباره يعتمد حقوق الإن�سان،كما ي�شري يف ذلك يف
توطئته .وبالتايل ف�إنه يفتح املجال �أمام م�شاركة فعالة لل�شباب ،حيث
ب�إمكان هذه ا�ستمداد حقه يف امل�شاركة �سواء من الد�ستور �أو من املواثيق
الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان.
املرحلة التي تعي�شها تون�س مرحلة جديدة مطلوب فيها م�شاركة
ال�شباب بقوة وهو ما يجعلنا متفائلني.
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م�شاركة ال�شباب لي�ست من �أولوياتنا
رائد بوحمدان
الأمني العام لإحتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية -لبنان

لقد كان احلراك العربي ناجحا لأنه �أدى �إىل يقظة ملمو�سة يف العامل
العربي وخا�صة بني �شبابه� .أكيد �أن ال�شباب كان يحلم بتغيري �رسيع ،يف
حني �أن من طبيعة الثورات والتغيريات الدميقراطية ال ت�ؤتي �أكلها �إال على
الأمد الطويل .وهذه حال العامل العربي يف اللحظة الراهنة.
وال بد من الإ�شارة �إىل �أن ما يحدث حاليا يف تون�س يختلف عما
يحدث يف باقي البلدان كم�رص واليمن لكن ما يجمع بينها كلها هي
حركة الوعي والتوق �إىل احلرية التي انبثقت من و�سط ال�شباب ،باعتبارها
حركة التاريخ باجتاه الوعي واحلرية تون�س من تطورات م�شجعا لكل
البلدان العربية� ،أتذكر �سامويل هنتغنتون الذي كتب عن املوجة الثالثة من
الدميقراطية م�شريا بذلك �إىل �سقوط االحتاد ال�سوفياتي وانهيار املنظومة
اال�شرتاكية ،وذلك باعتبار �أن الثورة الفرن�سية �شكلت موجة �أوىل ،واحلراك
الدميقراطي يف �أمريكا الالتينية يعترب موجة ثانية� ،أما ما يحدث منطقة
ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في�شكل املوجة الرابعة للدميقراطية ،التي
طالت القيم والأفكار التي عرفتها هذه املنطقة يف العمل ال�سيا�سي.
�إن الفكرة التي تقف وراء هذه املوجة واملتمثلة يف العديد من القيم
واملبادئ والأفكار واملعايري مكنت ال�شباب من مفهوم جديد للعمل
ال�سيا�سي ،كما �أنها ال ميكن �أن متوت.
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من امل�ؤ�سف �أن احلوثيني وعلي عبد اهلل �صالح هم الذين هيمنوا من
جديد على ال�ساحة باليمن ،لكن الأكيد �أن هذه البالد عرفت ميالد نوع
جديد من القيم واملعايري واملبادئ ال�سيا�سية ال ميكن �أن يتال�شى كما
�سبق الذكر.
نف�س ال�شيء ميكن قوله عن املغرب ،رغم �أن املتتبعني لتطورات الربيع
العربي ال يعتربون املغرب معنيا بذلك ،لكن يبدو �أن هذا البلد ،وقد قمت
بزيارته خلم�س مرات يف غ�ضون �سنتني ،يوجد يف �صلب هذا احلراك
الدميقراطي باملنطقة العربية.
�أما بالن�سبة ملو�ضوع م�شاركة ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي ،ف�أكيد �أن
من حق ال�شباب �أن يتمتع بحقه بامل�شاركة يف اتخاذ القرار و�أن يحتل املكانة
الالئقة به يف خمتلف امل�ؤ�س�سات التنفيذية والت�رشيعية وغريهما ،علما �أن
هذا ال�شباب ينخرط �أي�ضا يف ف�ضاءات �صعبة كاملنظمات الإرهابية مثل
«داع�ش» .غري �أن م�شكلتنا يف املنطقة مرتبطة مب�سارات تدبري امل�شاركة
لي�س على الأ�سا�س العمري بل الفئوي� ،أي كيف ميكن �ضمان م�شاركات
فئات معينة من عمال ون�ساء وخمتلف الإثنيات والأعراق والطوائف.
املفارقة التي �أقع فيها �أنني كلما حتدثت عما يحدث يف العام العربي
يغمرين التفا�ؤل ،غري �أنه كلما تذكرت ما يحدث قي لبنان ي�صيبني الي�أ�س
والإحباط� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي تعيق م�شاركة ال�شباب
بلبنان ،بل �إن هذه امل�شاركة ال تعترب من �أولوياتنا .ومن هذه العوامل
�صورية بع�ض الآليات التي تدعي حتفيز ال�شباب على امل�شاركة ال�سيا�سية؛
وذلك ال يعني عدم وجود دينامية جديدة يقودها ال�شباب اللبناين يف
العمل ال�سيا�سي �أ�صبحت الأحزاب ال�سيا�سية عاجزة عن م�سايرتها� .إن
هذه الدينامية اجلديدة املت�أثرة بامل�ستجدات التقنية والعامل االفرتا�ضي
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وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،ب�إمكانها خلق �إطارات �شبابية قد تطرح
بدائل وتقدم �إ�ضافات هامة للعمل ال�سيا�سي.
بقى الت�أكيد �أن هذا الت�أثري ما زال حمدودا بلبنان ،بل �إن اامل�شاركة
ال�سيا�سية لل�شباب لي�ست من �أولويات بلد ال زال يعي�ش حربا مع �إ�رسائيل،
ويخ�ضع للطائفية يف خمتلف نواحي حياته �إ�ضافة �إىل وجود العديد من
التحديات املرتبطة مبوقعه اجليو �سيا�سي منها القرب من �سوريا والعراق
اللذين يعي�شان �أو�ضاع لها انعكا�سات كربى على واقع بلدنا يف خمتلف
جوانبه ناهيك عن اخرتاقه من طرف املتطرفني واحلركات الإرهابية.
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غ�سان ملراين ،زياد العليمي و�أمينة بوغالبي

اجلل�سة الرابعة
حمور اجلل�سة:

�أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب
يف الفعل ال�سيا�سي واحلزبي؟
�أية ر�ؤية للفعل؟
امل�سري �أ�شغال اجلل�سة:
•زياد العليمي
املتدخالن:
•غ�سان ملراين� ،أ�ستاذ جامعي
•�أمينة بوغالبي ،فاعلة يف حركة  20فرباير

احلراك مل يرجع الثقة لل�شباب
يف الأحزاب ال�سيا�سية
غ�سان ملراين
�أ�ستاذ جامعي

�أوال يجب القول �إن احلراك الدميقراطي الذي عرفه املغرب بداية
مبظاهرات حركة  20فرباير التي �أدت �إىل تعديل الد�ستور واالجتاه �أكرث نحو
الدمقرطة وتكري�س امل�رشوعية الدميقراطية ،هذا احلراك جتاوز التنظيمات
احلزبية ،مبعنى �آخر ه�ؤالء ال�شباب الذين طالبوا بامللكية الربملانية وحماربة
الف�ساد ،حتى و�إن كان جزء كبري منهم ينتمي �إىل �أحزاب �إال �أنهم جتاوزا
هذه الإطارات ونزلوا �إىل ال�شارع يف �إطار حركة وا�سعة .ومن جهة �أخرى
معظم الأحزاب امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات مل ت�ساند هذه احلركة يف مطالبها.
وبالتايل ف�إن هذا احلراك الدميقراطي غابت عنه الأحزاب التي كانت يف
ال�سابق (خ�صو�صا �أحزاب احلركة الوطنية) هي املبادرة �إىل ال�ضغط يف
اجتاه انتزاع مزيد من احلريات واملكا�سب الدميقراطية �سواء عن طريق
مذكرات �أو �إ�رضابات الخ).
غياب الأحزاب عن هذا احلراك وجتاوز ال�شباب للأحزاب يكر�س �أزمة
العالقة بينهما� ،أي عزوف ال�شباب عن ال�سيا�سة ب�شكل عام وحتديدا عن
الأحزاب ال�سيا�سية وبالتايل رغم �إيجابية التطورات الأخرية �إال �أنه ال
ميكن القول ب�أنها �أرجعت الثقة لل�شباب جتاه الأحزاب ال�سيا�سية.
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�إذن فالو�ضع احلايل ال يختلف عما قبل احلراك� ،إن مل يكن �أكرث
�سوءا ،من جهة لأن الأحزاب ال�سيا�سية املغربية مل ت�ساند هذا احلراك ومن
جهة �أخرى لأن االنطباع العام لدى املواطن وخ�صو�صا لدى ال�شباب عن
الأحزاب ال�سيا�سية هو انطباع �سلبي.
وبالتايل �س�أركز على ثالث نقط رئي�سية� :أوال :متظهرات �أزمة العالقة
بني ال�شباب والأحزاب ال�سيا�سية ،ثانيا� :أ�سبابها ،ثالثا :كيفية اخلروج من
هذه الأزمة.
بالن�سبة للنقطة الأوىل �أي متظهرات الأزمة هناك جمموعة من
امل�ؤ�رشات تدل على �أن املوقف العام لل�شباب عن العمل ال�سيا�سي واحلزبي
مل يتغري بعد حراك  20فرباير :2011
� -1أوال لي�س هناك ما ي�شري �إىل وجود موجة ان�ضمام ال�شباب �إىل
الأحزاب يف الثالث �سنوات املا�ضية ،لي�س هناك �أرقام �أو �إح�صائيات ،مل
يعلن �أي حزب عن ذلك ،هذا مع العلم �أن الأحزاب ال�سيا�سية املغربية ال
تتوفر يف معظمها على �أر�شيفات دقيقة حول عدد املنخرطني� ،أو القطاع
الن�سائي ،اللهم خالل امل�ؤمترات التي نعلم جيدا ما يحدث فيها
 -2على م�ستوى اجلامعات ،يف غ�ضون ثالث �سنوات مازال الو�ضع
على ما هو عليه �إن مل يكن زاد تفاقما ،مبعنى �آخر ما زال الالت�سيي�س
هو الذي مييز اجلامعة املغربية ،اللهم �إذا ا�ستثنينا بع�ض اجلامعات حيث
ين�شط الي�سار اجلذري والتيار الديني ممثال يف جماعة العدل والإح�سان
وكالهما ال يقبال بقواعد اللعبة ال�سيا�سية وال يعرتفا بامل�ؤ�س�سات
واالنتخابات ...الخ.
مع تواجد ملنظمة التجديد الطالبي التابعة للعدالة والتنمية ولكن
ب�شكل �أقل من العدل والإح�سان� .أما ال�شبيبات احلزبية الأخرى فكلها
غري موجودة يف اجلامعات وهو ما يف�رس ظهور جيل من ال�شباب
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اجلامعي ال عالقة له بق�ضايا ال�ش�أن العام وغري مبايل بكل ما هو حزبي
�أو �سيا�سي (هنا �أفتح قو�س لأقول �أنه انطالقا من جتربتي ال�شخ�صية يف
اجلامعة �سواء كطالب �أو ك�أ�ستاذ الحظت �أن هناك ظاهرة زادت تفاقما
يف ال�سنوات الأخرية وهي عزوف طلبة كلية احلقوق عن �شعبة القانون
العام واجتاههم �إىل القانون اخلا�ص ،ف�ضال عن عدم اهتمامهم مبواد كعلم
ال�سيا�سة �أو القانون الد�ستوري �إن مل �أقل نفورهم).
�أما الفئة �أو ال�رشيحة التي لديها نوع من االهتمام بال�ش�أن العام
فهي منق�سمة �إىل ثالث فئات ،فئة وجدت يف املجتمع املدين �ضالتها،
و�أخرى يف �شبكات التوا�صل االجتماعي وكانت وراء احلراك ومازالت يف
�إطاره احلركي وفئة �أخرى اختارت العمل ال�سيا�سي من خالل التيار الديني
و�أعني هنا جماعة العدل والإح�سان باخل�صو�ص ،ويتمظهر ذلك من خالل
تواجدها امللمو�س بالعديد من اجلامعات والثانويات وكذلك حزب العدالة
والتنمية عن طريق �شبيبته الن�شطة.
�إذا يف نهاية املطاف ال ميكن القول ب�أن احلراك االجتماعي
والدميقراطي الذي عرفه املغرب منذ ثالث �سنوات ،قد غري من نظرة
ال�شباب �إىل الأحزاب ال�سيا�سية ،مازال هناك نفور وعزوف عن العمل
احلزبي وال�سيا�سي من داخل امل�ؤ�س�سات �إ�ضافة �إىل العزوف االنتخابي،
وخري دليل على ذلك هو �إح�صائيات انتخابات  2011التي جاءت يف �سياق
ا�ستئنايف وكرتجمة ملظاهرات حركة  20فرباير ،فالإح�صائيات الر�سمية
تتحدث عن  % 45كن�سبة م�شاركة وهي تبقى منخف�ضة مقارنة بالظرفية
مع العلم �أنه طبقا للإح�صائيات املتعلقة بعدد املواطنني الذين لهم حق
الت�صويت ،ف�إن الن�سبة مل تتجاوز  % 20والفئة التي قاطعت �أو غابت عن
الت�صويت بكثافة هي فئة ال�شباب .وبالتايل فالربملان احلايل واحلكومة
احلالية ال متثل �سوى  % 20من املواطنني.
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�أ�ضف �إىل ذلك ن�سبة الأوراق امللغاة والتي بلغت حوايل مليون
�صوت وهو ما يعادل �أ�صوات احلزب الفائز باالنتخابات ،وبالتايل ففئة
عري�ضة اختارت القيام بواجبها والت�صويت ولكن دون اختيار حزب من
الأحزاب املتناف�سة .وهو ما يعرب عن املوقف ال�سلبي من الأحزاب (احلملة
االنتخابية)....
�إذن هناك انعدام للثقة يف الأحزاب خ�صو�صا ويف العمل ال�سيا�سي
عموما خ�صو�صا لدى فئة ال�شباب التي كانت يف ال�سابق ت�شكل العمود
الفقري للأحزاب خ�صو�صا تلك املنبثقة عن احلركة الوطنية ،هذا املعطى
وهو نتيجة تراكم تاريخي� :أي جمموعة من العوامل ،ومن �أجل ت�شخي�ص
الو�ضع جيدا وجب الرجوع �إىل �أوال ولي�س ثانيا وهنا ا�سمحوا يل �أن
�أ�ست�شهد بفقرة لل�شاعر الفل�سطيني متيم الربغوثي يقول فيها « :من
ال�سهل طم�س احلقيقة بحيلة لغوية ب�سيطة .ابد�أ حكايتك من «ثانيا»!
ويكفي �أن تبد�أ حكايتك ب «ثانيا» حتى ينقلب العامل.
ابد�أ حكايتك ب «ثانيا» فت�صبح �سهام الهنود احلمر هي املجرمة
الأ�صلية ،وبنادق البي�ض هي ال�ضحية الكاملة !
يكفي �أن تبد�أ حكايتك من «ثانيا» حتى ي�صبح غاندي هو امل�س�ؤول
عن م�آ�سي الربيطانيني ! يكفي �أن تبد�أ حكايتك من «ثانيا» حتى ي�صبح
الفيتنامي املحروق هو الذي �أ�ساء �إىل �إن�سانية النابامل !
وت�صبح �أغاين فيكتور خارا هي العار ولي�س ر�صا�ص «بينوت�شي»
الذي ح�صد الآالف يف �ستاد �سانياكو !
يكفي �أن تبد�أ حكايتك من ثانيا حتى ت�صبح �ستي �أم عطا هي
املجرمة ،و�آريال �رشاون هو �ضحيتها « ...و�أ�ضيف �إىل هذا الن�ص فقرة
ترتبط بواقعنا نحن تقول «يكفي �أن تبد�أ حكايتك من «ثانيا» حتى ت�صبح
الأحزاب والنقابات هي امل�س�ؤولة عن كل �شيء والدولة هي ال�ضحية.
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�أقول هذا لأن هناك اجتاها نحو حتميل الأحزاب امل�س�ؤولية بالدرجة
الأوىل واتهامها بالتق�صري وانعدام الدميقراطية� ،أو انتقاد املجتمع باعتباره
غري واع.
قد يكون جزء من ذلك �صحيح �إال �أننا نن�سى �أو يراد لنا �أن نن�سى
ما وقع منذ بداية اال�ستقالل من �سيا�سات مازالت م�ستمرة حتى الآن و�إن
كانت ب�أ�شكال �أخرى.
�أوال  :اللعبة ال�سيا�سية منذ اال�ستقالل مل تتطور ب�شكل طبيعي،
مل تكن حرة ،مل يرتك املجتمع يعرب عن تناق�ضاته و�رصاعاته ب�شكل حر:
مبعنى �آخر كانت �سيطرة الدولة على امل�شهد ال�سيا�سي واحلزبي عن طريق
�آليتني رئي�سيتني:
الأوىل :خلق و�صنع �أحزاب ال قاعدة اجتماعية لها يف حماولة
لتهمي�ش الأحزاب املنبثقة عن احلركة الوطنية ،والتي كان لها �إ�شعاع
كبري وقاعدة اجتماعية وخ�صو�صا �شبيبة مهمة ،وكذلك لت�شتيت احلقل
احلزبي ومنع ظهور �أحزاب حقيقية قوية ذات �سند �شعبي ،تارة بدعوى
نفور املغاربة من الأحزاب التقليدية وتارة با�سم نهاية جيل اال�ستقالل
وظهور جيل امل�سرية �إلخ .هذه ال�سيا�سة �ساهمت يف متييع امل�شهد احلزبي.
خ�صو�صا و�أن الأحزاب التي كانت حت�صل على الأغلبية وت�سيري احلكومة
مل تكن تعرب عن �إرادة فئة مهمة من املواطنني.
الثانية  :التزوير املمنهج لالنتخابات انطالقا من االنتخابات اجلماعية
ل�سنة  1963وحتى �سنة  ،1997كانت النتائج ال تعك�س �إرادة اجلماهري
املعرب عنها يف �صناديق االقرتاع ،وكانت ممار�سات فجة من قبيل خطف
ال�صناديق ،تغيري املحا�رض الخ ...مما �أدى �إىل تيئي�س �رشيحة كبرية يف
املجتمع مبا فيها ال�شباب من عدم جدوى الت�صويت �أو امل�شاركة ال�سيا�سية
مادامت �إرادة الدولة هي التي ت�رسي ولي�س �إرادة الناخب .و�إذا ما �ألقينا
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نظرة على ن�سبة الت�صويت يف االنتخابات املغربية �سنجد �أن نقطة التحول
كانت مع انتخابات  1983التي عرفت �أكرب عملية تزوير للإرادة ال�شعبية
(مثال الدار البي�ضاء) بعدها �سيتفاقم العزوف والي�أ�س و�أ�صبحت فئة
مهمة ال تثق يف العملية االنتخابية وتعترب �أن االنتخابات حلد الآن تزور
وغري م�ستعدة للذهاب �إىل �صناديق االقرتاع.
�صحيح �أن هناك تطورا ،خ�صو�صا ابتداء من �سنة  ،2002على
م�ستوى نزاهة االنتخابات وغياب املمار�سات القدمية �إال �أن جمموعة من
الأ�سئلة تطرح ،مثال ،عن نتائج انتخابات 2011؟ !
�إذن �سيطرة الدولة على امل�شهد احلزبي واالنتخابي طيلة عقود،
خ�صو�صا مع غياب ردة للفعل للأحزاب التي كانت �ضحية تلك ال�سيا�سة
�أدى �إىل تيئي�س و�إحباط فئة وا�سعة.
هذا التحكم مازال �إىل حد الآن ،وميكن القول �إن ثالثة �أحزاب رئي�سية
منبثقة عن احلركة الوطنية عرفت م�ؤخرا تدخال يف تعيني قيادتها .مما
يفقدها امل�صداقية �أكرث.
�إذن فالأحزاب يف اعتقادي غري م�س�ؤولة بالدرجة الأوىل لأنها مل
تتطور ب�شكل طبيعي ومل متار�س وظائفها ب�شكل طبيعي والأحزاب
التي كانت لها متثيلية حقيقية هم�شت و�أق�صيت واخرتقت وزورت
�ضدها االنتخابات الخ .هذه العوامل ال ميكن �إال �أن متيع الفعل
احلزبي وال�سيا�سي.
ولكن من جهة �أخرى ،وهنا ميكن احلديث عن ثانيا.
دخول الأحزاب �إىل امل�سل�سل الدميقراطي مع �سنة  76وانخراطهم فيه
�أدى �إىل حتولها �إىل �أحزاب انتخابوية وجلب عنا�رص انتهازية غري مرتبطة
مببادئ و�أفكار احلزب .فبد�أ الدخول التدريجي يف امل�ؤ�س�سات يفقدها
هويتها من جهة يقربها من النظام ومن جهة �أخرى يفقدها �شعبيتها ،لأنها
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مل تعد تعرب عن الرف�ض والتغيري ،لأنها مل تعد تتميز عن الأحزاب امل�سماة
�إدارية ،خ�صو�صا يف عالقتها بال�شباب الذي بطبعه يكون راديكاليا و�ضد
التنازالت فبد�أ التململ على نهج هذه الأحزاب فان�شقت منظمات �شبابية
بكاملها (الوفاء للدميقراطية � )2001أو حتولت �إىل منظمات متماهية مع
قيادة احلزب خ�صو�صا بعد �إحداث نظام الكوطا الذي �أعطى مفعوال
عك�سيا حيث �أ�صبحت املنظمات ال�شبابية تغازل القيادة حتى يت�سنى لها
الرت�شح والظفر مبقعد انتخابي� .أ�ضف �إىل ذلك الأزمة الإيديولوجية التي
�أثرت على هذه الأحزاب يف املا�ضي كان ال�شباب يتعاطف �أو ينخرط يف
احلزب �سواء ملواقفه املبدئية املعار�ضة �أو لإديولوجيته الثورية التغيريية �أو
حتى الإ�صالحية.
فغياب املعار�ضة والتمايز ب�سبب التطويع وغياب برنامج جمتمعي �أو
بديل فكري ال ي�شجع ال�شباب ب�صفة عامة على االنخراط يف الأحزاب،
خ�صو�صا مع �أزمة الي�سار والفكر اال�شرتاكي الذي مل يعد ي�ستهوي
ال�شباب ،وغياب حزب ليربايل حقيقي.
وهو ما يف�رس احلالة اال�ستثنائية حلزب العدالة والتنمية باعتباره يتميز
عن الأحزاب الأخرى �أوال بالدميقراطية الداخلية احلقيقية داخله ،ثانيا
مبرجعية فكرية خمالفة �أي خطاب �أخالقي ديني يتما�شى مع اجلو العام.
وبالتايل فهو احلزب الوحيد الذي ي�ستفيد من الت�صويت ال�سيا�سي،
احلزب الوحيد الذي تقود �شبيبته احلملة االنتخابية ،وله م�صداقية� ،أما
الأحزاب الأخرى فتلج�أ بن�سبة كبرية �إىل الأعيان الذين يح�صلون على
مقاعد بف�ضل �إمكانياتهم املالية( ،تقدمي خدمات عادية �أو �رشاء الأ�صوات)
مما ي�ساهم يف ن�رش الي�أ�س خ�صو�صا لدى فئة ال�شباب التي تالحظ هذه
ال�سلوكات يف االنتخابات وبالتايل �أ�صبحت تعترب احلزب ال�سيا�سي مرادفا
لالنتهازية والر�شوة وال�رسقة الخ ...
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 -3احللول :

�أوال :يجب ترك اللعبة ال�سيا�سية حرة وعدم التدخل يف �ش�ؤون
الأحزاب ويف اختيار قيادييها (ويف ترجيح كفة تيار موايل على ح�ساب
تيار �آخر  ...هذا من �ش�أنه �أن يخلق دينامية جديدة داخل هذه الأحزاب
�إذ �أنها �ستعمل با�ستقاللية وب�شكل طبيعي وحر ،و�إن مل تواكب متطلبات
املرحلة فاملجتمع قادر على �إفراز تنظيمات جديدة ،املهم هو ترك امل�شهد
احلزبي وال�سيا�سي ي�ستقل با�ستقاللية (خ�صو�صا �أن �رشعية النظام
غري مطروحة).
ثانيا� :إن�صاف وم�صاحلة على طريقة ما مت بخ�صو�ص انتهاكات
حقوق الإن�سان �أي على الدولة �أن تقوم بنقد ذاتي على ممار�ستها ال�سابقة
خ�صو�صا فيما يتعلق بتزوير االنتخابات ،هذا من �ش�أنه �أن يعيد الثقة �إىل
�رشيحة وا�سعة ال تثق يف نتائج االنتخابات والعملية االنتخابية.
ثالثا� :إعداد خطة متكاملة لإعادة احلما�س لل�شباب.
على الأحزاب التاريخية كذلك �أن تقوم بنقد ذاتي وحتاول جتنب
اخلط االنتخابوي الذي �أفقدها عمودها الفقري �أي ال�شباب ،وذلك
بالقيام مبجهود ت�أطريي و�إعادة االت�صال بال�شباب يف اجلامعات ويف
املقرات والفروع ،وحماولة �صياغة جمهود نظري يعيد لها هويتها
وي�سمح لل�شباب بالتمييز بني خمتلف الأحزاب على �أ�سا�س برامج ومراجع
فكرية ومواقف وا�ضحة ومتباينة ،حتى تختفي مقولة �أوالد عبد الواحد
كلهم واحد.
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غياب نخبة �سيا�سية وثقافية حقيقية
لتنزيل ر�ؤى ومقرتحات �شباب احلراك
على �أر�ض الواقع
�أمينة بوغالبي
فاعلة يف حركة  20فرباير

حركة  20فرباير ،ع�ضو مهعد برومتيو�س حلقوق الإن�سان ما �أتقا�سمه
معكم اليوم هي مواقف و�آراء تلزمني �شخ�صيا وتتعلق بالأ�سئلة التي
طرحتها الندوة حول عالقة ال�شباب بالعمل ال�سيا�سي واحلزبي بعد احلراك
املغربي ،منطلقة يف ذلك من الت�سا�ؤل حول من هو ال�شباب الذي انخرط
يف هذا احلراك ،يف �إطار حركة  20فرباير؟
هناك �آراء تفيد ب�أن ه�ؤالء ال�شباب مل تكن لهم عالقة بالعمل ال�سيا�سي
ومل تكن لهم انتماءات حزبية ،و�إمنا فقط ت�أثروا مبا وقع يف املنطقة مع
مطلع �سنة  .2011والواقع ،يف نظري� ،أن �أكرب فئة من ه�ؤالء ال�شباب كانوا
غري م�ستقلني ،حيث كانوا من �شبيبات الأحزاب الي�سارية وخا�صة �شباب
جتمع الي�سار الدميقراطي ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة �أخرى من ال�شباب الذي
كان ي�شتغل يف منظمات املجتمع املدين وخا�صة �شباب اجلمعية املغربية
حلقوق الإن�سان ،و�شباب الف�صائل الطالبية الي�سارية ومنا�ضلي احلركة
الأمازيغية �إ�ضافة �إىل �شباب ليرباليني كانوا يتقا�سمون �أفكارهم على
م�ستوى مواقع التوا�صل االجتماعي .وبالتايل فاملنتمني للهيئات ال�سيا�سية
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واملدنية املختلفة لعبوا دورا كبريا يف انطالق حركة  20فرباير ،وعرف هذا
الدور �أوجه خالل ال�سنة الأوىل من احلراك ،حيث قام ه�ؤالء ال�شباب
بتنظيم العديد من املبادرات للتنديد بالف�ساد امل�ست�رشي يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية واالجتماعية...
غري �أن ه�ؤالء ال�شباب ،وعلى الرغم من حما�سهم ،خاب ظنهم
لأنهم مل يجدوا بجانبهم نخبة �سيا�سية ومثقفة حقيقية لتنزيل �أفكارهم
ومقرتحاتهم على �أر�ض الواقع� ،إذ �أن حتويل الأفكار واملبادرات التي
جاء بها ال�شباب �إىل مقرتحات عملية و�إجراءات ملمو�سة كان من مهام
الأحزاب والنخب ال�سيا�سية� .أكيد �أنه كانت مذكرات د�ستورية جريئة
قدمت �إىل اللجنة املكلفة بتعديل الد�ستور غري �أنها مل تكن ترقى �إىل
تطلعات ال�شباب وطموحاتهم ،علما �أن ال�شباب بدوره كان فاقدا للثقة يف
امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية التقليدية املغربية.
كما �أن �أفكار ه�ؤالء ال�شباب مل حتقق مبتغاها ب�سبب تدخل الدولة
الذي �سعى ،وبكل الو�سائل� ،إىل الت�ضييق على ال�شباب �سواء من خالل
القمع املبا�رش لأن�شطة احلركة ،املتمثلة يف الوقفات والتظاهرات وامل�سريات
بال�شارع العام� ،أو املبادرات املتمثلة يف تنظيم العديد من الأم�سيات الفنية
والنقا�شات الفكرية� ،إ�ضافة �إىل ت�شويه �صورة ه�ؤالء ال�شباب ،غري �أن هذا
مل ي�ؤد �إىل الق�ضاء على فكرة  20فرباير.
ف�إىل �أين توجه �شباب  20فرباير ،وما م�آلهم؟
على م�ستوى الرباط ميكن الت�أكيد �أن حركة  20فرباير مازالت موجودة
من خالل امل�سريات التي تنظم �شهريا ،وترفع فيها �شعارات مطالبة مبحاربة
الف�ساد واال�ستبداد ،و�شعارات ذات ال�صلة مبطلب بناء جمتمع العدالة
والكرامة ،واحلرية ...يف حني �أن هناك �شبابا �آخرين ي�شتغلون من خالل
مبادرات و�إطارات �أخرى ر�أوا �أنه ميكنها امل�ساهمة يف حتقيق املطالب التي
رفعتها احلركة.
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فهناك �شباب ي�شتغلون يف جمعيات املجتمع املدين �سواء تلك
املوجودة قبل  20فرباير � ،2011أو التي �أ�س�ست بعد ذلك ،ومنها اجلمعيات
التي ت�شتغل يف جمال تتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية ور�صد العمل
الربملاين �أو تلك التي تعمل يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان،
وكمثال على ذلك �أذكر معهد برومتيو�س للدميقراطية وحقوق الإن�سان،
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من املبادرات الفنية التي �أ�س�سها بع�ض ال�شباب
مبدينة الدار البي�ضاء ،ويف هذا الإطار ميكن الإ�شارة �إىل جتربة «م�رسح
املحكور» التي تعمل على تعبئة املواطنني مبختلف الق�ضايا �سواء تلك
املرتبطة باملعي�ش اليومي �أو الق�ضايا ذات الأبعاد ال�سيا�سية الكربى وذلك
من خالل تقدمي عرو�ض م�رسحية يف ال�شارع العام مبختلف املدن .يف حني
وا�صل العديد من �شباب احلركة عملهم احلزبي وال�سيا�سي يف الهيئات
التي كانوا ينتمون �إليها قبل  20فرباير.
�إن م�س�ؤولية الأزمة القائمة بني ال�شباب والأحزاب تعود بالأ�سا�س
�إىل الدولة التي تعمل بكل الو�سائل على دعم �أحزاب همها ال�رصاع حول
الكرا�سي واملكا�سب ال�شخ�صية واحلزبية ال�ضيقة ،وال دور لها يف اتخاذ
القرار ال�سيا�سي� .إ�ضافة �إىل غياب �إعالم نزيه وم�ستقل ميكن ال�شباب من
التعرف على خمتلف الأحزاب ،ولي�س فقط على �آراء الأحزاب التقليدية �أو
تلك التي �أن�شئت يف ظروف يعرفها اجلميع ،والتي تعرف بالأحزاب الإدارية.
ناهيك عن حتكم وزارة الداخلية يف االنتخابات ودعمها للأعيان .ومع
ذلك انخرطت يف هذا امل�سل�سل لأنني اقتنعت بالعمل من �أجل التغيري
التدريجي على �أن �أبقى مكاين فارغا وذلك من خالل امل�ساهمة يف ف�ضح
الف�ساد واملف�سدين.
20

�إن احلل ال يكمن ،يف نظري ،يف �إن�شاء �أحزاب جديدة يكون �شباب
فرباير نواتها ال�صلبة ،على اعتبار �أن عدد الأحزاب باملغرب كبري جدا،
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بل �أظن �أن على ال�شباب ا�ستغالل طاقاته للم�ساهمة يف �صنع التغيري
وحماربة الف�ساد وف�ضحه ،وخلق الآليات املالئمة لذلك� ،إذ �أن تغيري الواقع
الذي يت�سم بانت�شار اال�ستبداد املخزين والف�ساد ال�سيا�سي والإداري لن
يتحقق �إال بانخراط القوى احلية والدميقراطية يف عمليات التغيري �سواء
كان الأمر من داخل امل�ؤ�س�سات �أو من خارجها.
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اجلل�سة اخلتامية
•كلمة كري�ستينا بريك ،ممثلة م�ؤ�س�سة فريديريك �إيربت
باملغرب
•كلمة احلبيب بلكو�ش ،رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان
والدميقراطية

كلمة كري�ستينا بريك
ممثلة م�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت باملغرب

مرة �أخرى �أريد �أن ا�ستغل هذه اجلل�سة اخلتامية لأتقدم لكم بال�شكر
على ح�ضوركم ،ولأعرب لكم عن اغتباطي مبجريات هذه الندوة التي كانت
مثمرة وغنية بالتحاليل والأفكار ،حيث قامت الندوة بت�شخي�ص مالئم
لي�س فيما يتعلق باملغرب فقط بل �أي�ضا مبختلف بلدان املنطقة.
غري �أن ما ميكن مالحظته يف نهاية هذه الندوة �أنه مت الوقوف عند
الكثري من الت�شخي�صات التي ت�ؤكد على تعبري عن الكثري من االلتزامات
والرغبات والآمال الكبرية يف امل�شاركة والتحرك من �أجل م�ستقبل �أف�ضل.
لكن يالحظ �أي�ضا غياب حلول ملمو�سة وخا�صة فيما يتعلق باملتطلبات
ال�رضوري توفرها للتقارب بني الأحزاب وال�شباب ،وخا�صة ما يتعني على
الأحزاب القيام به من �أجل التقرب من ال�شباب ،وذلك من خالل بلورة
اقرتاحات ملمو�سة وعملية .وقد نعود �إىل ذلك يف ن�شاط �آخر لأن من
املهم م�شاركة ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي ويف االنتخابات .لقد ا�ستمعنا
�إىل العوامل التي جتعل هذه امل�شاركة �ضعيفة ،لكن من املهم يف املرة
املقبلة بلورة حلول ملمو�سة كما �أ�رشت �إىل ذلك .علما �أن الدميقراطية
تتطلب �أحزابا كما �أن الأحزاب تتطلب انتماء ال�شباب لها و�إال �أ�صبحت
بدون م�ستقبل ،يف حني �أن ال�شباب يتوا�صلون ب�أ�شكال خمتلفة مثل
الأنرتنيت والفي�سبوك.
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لكن من املهم �أننا خلقنا يف الندوة ف�ضاء للنقا�ش على قدم امل�ساواة
غري �أنه من ال�رضوري التفكري يف كيفية ا�ستثمار نتائج هذه الت�شخي�صات
م�ستقبال التي عرفتها خا�صة و�أن احلاجة بادية للمزيد من تعميق النقا�ش
للوقوف على �آفاق العالقة بني الأحزاب ال�سيا�سية وال�شباب.
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كلمة احلبيب بلكو�ش
رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية

يف البداية ال ي�سعني �إال �أن �أتقدم بال�شكر جلميع امل�شاركني يف
الندوة على م�ساهماتهم الغنية وعلى حوارهم الذي متيز بال�صدق
واملو�ضوعية من �أجل ر�صد التحوالت وم�آالتها مبنطقتنا انطالقا من
ان�شغاالت وا�ضحة ب�إحداث التحول املن�شود يف املجتمع ،مع ا�ستح�ضار
ما حتقق حلد الآن يف �أفق م�ستقبلي مغاير.
لقد متيزت هذه الندوة ،بالإ�ضافة �إىل تقييمها النقدي للحراك يف
منطقتنا وما متخ�ض عنه ،بر�ؤية نقدية لواقع الأحزاب ببالدنا .و�أريد
�أن �أ�شري هنا �إىل �أنه �سبق و�أن نظمنا خالل ال�سنة املا�ضية ندوة حول
واقع الأحزاب املغربية مب�شاركة ممثلني عن عدد من هذه الأحزاب �إىل
جانب باحثني مهتمني باملو�ضوع ،حيث وجه الفاعلون احلزبيون �أنف�سهم
انتقادات قوية لو�ضعية احلق احلزبي.
وبخ�صو�ص الواقع العددي للأحزاب ببالدنا ،ف�إنه وعلى الرغم من
وجود �أكرث من ثالثني حزبا باملغرب ،ف�إنه يف اعتقادنا ال ميكن احلديث
عن بلقنة امل�شهد احلزبي �أو كرثة الأحزاب ك�سب مبا�رش عن احلالة امل�أزومة
احلالية ،وميكن الإ�شارة بهذا ال�صدد �إىل الواقع احلزبي بفرن�سا ،حيث
تتواجد ما يفوق  280حزبا منها  56حزبا ر�صدتها جلنة متويل الأحزاب،
كما �أن االحتاد من �أجل احلركة ال�شعبية  UMPهو عبارة عن جتميع
حلوايل  100حزب وتنظيم �سيا�سي� .أما يف تون�س فيوجد �أزيد من 100
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حزب يف الوقت الراهن .ذلك �أنه كلما ات�سع جمال التعبري واحلريات� ،إال
وتعددت �أ�شكال وف�ضاءات ممار�سة هذا احلق ،ومنها التعدد احلزبي.
�أن الإ�شكال بالن�سبة للمغرب يف ر�أينا يتمثل يف كيفية العمل من
�أجل بروز م�شاريع �سيا�سية كربى ت�سمح بفرز وا�ضح يف ال�ساحة ال�سيا�سية
واحلزبية املغربية على �أ�سا�س تقاطبات تقوم على ر�ؤى �سيا�سية وا�ضحة
ومتميزة .والبد من الت�أكيد على �أنه رغم ما يطال احلقل احلزبي املغربي
من انتقادات ،فال بد من الإقرار ب�أن ذلك هو احلقل احلزبي ببالدنا ،وعلينا
التعامل معه كما هو من �أجل تطويره وامل�ساهمة يف تقوية �أدائه و�أدواره.
�إن ال�س�ؤال املطروح هو كيف �سنعمل من داخل هذا احلقل؟ وكيف ميكن
�صنع بدائل لتطوير الف�ضاء احلزبي والعمل ال�سيا�سي باملغرب؟ وماهي
�أ�شكال ذلك ومداخله.
�أكيد �أنه لي�ست هناك و�صفة جاهزة ،بل من ال�رضوري توجه ال�شباب
�إىل جوهر ال�رصاع ال�سيا�سي و�إيجاد البدائل املمكنة .فقطف ثمار احلراك
الذي عرفه املغرب وغريه من البلدان ،كما تالحظون ،كان من ن�صيب
القوى ال�سيا�سية املنظمة ،وفق ما �سمحت به موازين القوى يف تلك
اللحظة داخل جمتمعاتنا ،الأمر الذي يربز �أهمية التفكري يف �رضورة
انبثاق نخبة �سيا�سية وثقافية حا�ضنة مل�رشوع التغيري قادرة على �إنتاج
الأفكار ال�رضورية لتطويره وبلوغه �أهدافه وقطف ثماره من خالل الآليات
املنا�سبة للفعل وامل�ؤثرة يف الواقع.
�إن �أ�شكال احلراك التي انبثقت يف �إطار دينامية  20فربار وخمرجاتها
�أفرزت �أ�شكال مبتكرة كف�ضاءات للفعل يف ال�ش�أن العام ،كاالنخراط يف
ديناميات النهو�ض بحقوق الإن�سان و�صيانتها ،وديناميات فنية وثقافية،
واالنخراط يف �أحزاب �سيا�سية ،ويف عامل الإعالم وال�صحافة واحلقل
اجلمعوي مبختلف �أ�شكاله.
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لكن هل ميكن لهذه الديناميات �إحداث التحول املن�شود يف احلقل
احلزبي؟ �س�ؤال من ال�صعب �إيجاد اجلواب ال�شايف عليه يف هذه الندوة
على الرغم من غناها ،بل رمبا ذلك يحتاج �إىل م�سار �آخر .ومن الأفكار
التي ميكن الإ�شارة �إليها ولو يف �شكلها الأويل بهذا ال�صدد ،تنظيم
جل�سات حوار بني القيادات احلزبية والقيادات ال�شبابية.
لقد تقدمنا يف ر�صد عدد من م�ؤ�رشات واقع الأحزاب ،ووقفنا على
ال�سبل املمكنة والكفيلة بدعم انخراط ال�شباب يف م�سارات احلقل احلزبي
وال�سيا�سي ببالدنا ،وبذلك نكون قد تلم�سنا مداخل تتطلب تعميق
التفكري اجلماعي يف خلق ف�ضاءات �أخرى وب�أ�شكال متنوعة من �أجل
بلورة قوة اقرتاحية ذات ت�أثري يف هذا املجال.
�إ�ضافة �إىل ذلك� ،سنعمل على ن�رش �أ�شغال هذه الندوة يف كتاب
ن�ضعه رهن �إ�شارة اجلميع ويت�ضمن كل ما تخللها من �آراء وتقييمات
واقرتاحات ،وتعميمها على الهيئات ذات ال�صلة من �أحزاب ونقابات
وجمعيات وم�ؤ�س�سات وو�سائل �إعالم ،الخ...
مرة �أخرى �أ�شكركم على م�ساهماتكم و�إىل فر�صة �أخرى.
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�صورة عامة عن الندوة

تقرير تركيبي عن الندوة
نظم مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية ،بتعاون مع م�ؤ�س�سة
فريدري�ش �أيربت الأملانية ،ندوة حول «ال�شباب والعمل ال�سيا�سي يف �سياق
احلراك الدميقراطي العربي» ،وذلك يومي الأربعاء واخلمي�س  03و 04دجنرب
 ،2014بالرباط.
�شكلت هذه الندوة ف�ضاء للتبادل واحلوار والتفكري يف �أ�سئلة املرحلة
و�إفرازاتها وحتدياتها و�آفاقها ،حيث ي�شارك يف �أ�شغالها عدد من ال�شباب
املغربي من ن�شطاء حركة  20فرباير و�شبيبات حزبية وباحثني ون�شطاء من
دول احلراك الدميقراطي يف املنطقة وخا�صة من اليمن وم�رص وتون�س
ولبنان.
وقد تناولت هذه الندوة خمتلف الإ�شكاالت التي تطرحها عالقة
ال�شباب باالنخراط يف العمل ال�سيا�سي احلزبي ،وانعكا�سات ذلك على
خمرجات احلراك الدميقراطي ،وذلك من خالل املحاور الأربعة التالية:
1.1ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء دينامية «الربيع العربي»
 2.ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي
3.3ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية
�4.4أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب يف الفعل ال�سيا�سي واحلزبي؟
اجلل�سة االفتتاحية

ا�ستهل هذه اجلل�سة الأ�ستاذ احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات
حقوق الإن�سان والدميقراطية بكلمة �أكد من خاللها �أن طرح مو�ضوع
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ال�شباب والعمل ال�سيا�سي يكت�سي �أهمية كربى لي�س بارتباط بظرفية
�سيا�سية ،بل مبا �آل �إليه حتول م�أمول �ساهم ال�شباب يف �إطالق ديناميته
وطرح �أ�سئلته والتعبري عن طموحاته ورغبته يف االنخراط يف �صنع
هذا التحول.
كما �أ�شار �إىل �أن تنظيم ندوة حول هذا املو�ضوع يندرج يف �سياق
برنامج طموح �أطلقه املركز منذ ال�سنة املا�ضية ،بتعاون مع م�ؤ�س�سة
فريديرك �إيربت ،بتنظيم ندوة حول الأحزاب املغربية ومتطلبات البناء
الدميقراطي ،م�ؤكدا �أن ندوة ال�شباب والفعل ال�سيا�سي تبتغي فتح نقا�ش
حر بني ال�شباب ومعهم �سواء من تون�س �أو م�رص �أو لبنان �أو املغرب للتفكري
امل�شرتك يف ما �أفرزته دينامية احلراك يف املنطقة وم�آالتها.
ومن جانبها �أكدت كري�ستينا بريك ممثلة م�ؤ�س�سة فريديريك �إيربت
باملغرب �أن تنظيم هذه الندوة يندرج �ضمن �سل�سلة �أن�شطة م�شرتكة مع
مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية بخ�صو�ص ق�ضايا ذات �أهمية
كربى ،رغبة يف �إطالق دينامية النقا�ش بخ�صو�صها ،حيث �ست�سعى هذه
الندوة �إىل �أن تكون �أر�ضية للنقا�ش والتبادل بني ال�شباب ومع ال�شباب.
واعتربت �أن �أهمية ال�شباب باعتبارهم فاعال �سيا�سيا يف املجتمعات
الدميقراطية ،ال تكمن يف �أنه ي�شكل م�ستقبل هذا املجتمع بل لكونه
ميثل �أي�ضا حا�رضها ومكونا �أ�سا�سيا من مكوناتها.
كما �أ�شارت ال�سيدة كري�ستينا بريك �إىل �أن �إ�شكالية العالقة بني
ال�شباب والأحزاب ال تهم بلدا دون �أخر ،بل تهم خمتلف البلدان م�ؤكدة
�أن ال�شباب لي�س هم الذين يجب عليهم القيام مبجهود لالنخراط يف
الأحزاب ال�سيا�سية فقط ،بل على هذه الأخرية� ،أي�ضا ،ت�سهيل انخراط
ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي.
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اجلل�سة الأوىل

«ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء دينامية الربيع العربي» كان
عنوان اجلل�سة الأوىل لهذه الندوة الذي قامت بتي�سري �أ�شغالها الأ�ستاذة
خديجة املروازي رئي�سة م�ؤ�س�سة الو�سيط من �أجل الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،و�شارك فيها كل من ح�سن طارق وطارق ن�شنا�ش وزياد العليمي.
انطلقت هذه اجلل�سة من عدد من الأ�سئلة التي طرحتها الأر�ضية
امل�ؤطرة لهذه الندوة من قبيل:
•هل كانت لدينامية احلراك ال�سيا�سي على امل�ستوى العربي ب�شكل
عام ودينامية حركة  20فرباير على امل�ستوى املغربي ،باعتبارها
نقلت االحتجاج من طبيعته االجتماعية والت�ضامنية� ،إىل احتجاج
بهوية �سيا�سية معلنة �إ�ضافة ملمو�سة يف انخراط ال�شباب يف
العمل ال�سيا�سي ب�شكل ما؟
•ما هو الدور احلقيقي الذي لعبته الأحزاب والفعاليات ال�سيا�سية يف
هذه الدينامية؟
•ما الدور الفعلي التي لعبته الف�ضاءات االفرتا�ضية يف هذه الدينامية،
وهل ب�إمكانها �أن تلعب دورا ما يف الت�أطري والتنظيم امل�ستمر
خالل الفرتات غري ال�ساخنة من احلياة ال�سيا�سية؟
•ما امل�آل ال�سيا�سي والتنظيمي ملكونات احلراك الدميقراطي و�ضمنه
حركة  20فرباير وال�شباب املرتبط بها؟
هكذا تدخل الأ�ستاذ ح�سن طارق (�أ�ستاذ جامعي ،برملاين بالفريق
اال�شرتاكي) ،م�ؤكدا يف م�ستهل مداخلته �أن حقيقة الدينامية ال�شبابية
التي عرفها املغرب �سنة  2011توجد يف املنطقة ما بني التحليل الذي يعترب
املغرب جمرد امتداد ملا يقع ،وبني التحليل الذي يعترب املغرب معزوال عن
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كل ما يقع يف اخلارج .وبالقدر الذي كان ال�شباب حا�رضا وفاعال يف
دينامية هذا احلدث وداخل تداعياته ،ي�ضيف املتدخل� ،أعيد اكت�شاف
هذا «ال�شباب» ،وهذه «القارة» الب�رشية و«الظاهرة» ال�سيا�سية واالجتماعية،
الغام�ضة ،والتي نحمل حولها الكثري من الكلي�شيهات والأفكار اجلاهزة،
لعل �أكرثها ح�ضوراً هو ذلك اخلطاب ال�سهل وامللتب�س حول «العزوف».
واعترب �أن دينامية االحتجاج ال�شبابي ،ت�شكل ا�ستمرارا لتقاليد
االحتجاج التي طبعت الف�ضاءات العمومية املغربية منذ نهاية الت�سعينات
على الأقل يف �شكلها اليومي ،والتي تزامنت مع انفجار الطلباالجتماعي وداخل �سياق �سيا�سي حمفز على احلرية مما يدعو للت�سا�ؤل
وطرح �إ�شكالية اكرب تتعلق با�شتغال/عطب �آليات الو�ساطة بكل �صيغها:
التمثيلية ،ال�سيا�سية واحلزبية ،والنقابية واملدنية!.
كما �أ�شار �إىل �أن دينامية  20فرباير قد �أعادت ال�صيغ ال�سيا�سية
لالحتجاج �إىل الواجهة ،مدعما مبحيط �إقليمي م�ساعد ،وبتزايد ت�أثري
و�سائل االت�صال اجلديد ،و�شكلت حتوال متثل يف االنتقال من حالة
االحتجاج االجتماعي (معطلون ،تن�سيقيات ،الأ�سعار ،دورات االحتجاج
باملدن ال�صغرى� :صفرو� ،سيدي �إفني ،)....ومن حالة التظاهر العمومي
بناء على التعاطف ال�شعبي مع ق�ضايا قومية �أو مع الق�ضية الوطنية� ،إىل
حالة احتجاج بهوية �سيا�سية معلنة.
ونبه �إىل هذه الدينامية االحتجاجية ال�شبيبية قد تعترب كذلك ،امتدادا
طبيعي ًا لتعبريات ثقافية وفنية ومو�سيقية ،ظلت حا�رضة منذ �أكرث من ع�رش
�سنوات على الأقل داخل ال�شبيبة احل�رضية باملغرب� ،إ�ضافة �إىل �أنها كانت
مبثابة �إعادة انت�شار الفعل ال�سيا�سي من داخل امل�ؤ�س�سات نحو ال�شارع ،ومن
داخل الف�ضاء الإعالمي العمومي نحو الف�ضاء االفرتا�ضي ،م�شريا �إىل �أن
الو�سيلة يف عامل التوا�صل جزء من امل�ضمون ،لكن حتويلها �إىل عامل حمدد
لكل الظاهرة ال�سيا�سية/االجتماعية قد يبدو جمانبا للتحليل الر�صني.
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�سيا�سيا ،يقول الربملاين اال�شرتاكي ،بدت هذه الدينامية كلحظة
حاملة ملعادلة جديدة للإ�صالح ال�سيا�سي والد�ستوري ،معادلة تتجاوز
املحاورة الثنائية التي ظلت تطبع ملف الإ�صالحات امل�ؤ�س�ساتية ،بني
الأحزاب الوطنية والدميقراطية وبني الدولة الأمر الذي يدفع �إىل الت�سا�ؤل
�إن كان الأمر يتعلق مبدى �إمكانية قراءة هذه الدينامية كطلب هائل
على ال�سيا�سة؟ ليختم مداخلته بالإ�شارة �إىل �أن هذه الدينامية قُر�أت يف
حلظتها املبا�رشة كم�ؤ�رش على حتوالت عميقة يف الن�سيج االجتماعي
توحي مبيالد جمتمع املواطنني ،القادر على التعبري الذاتي عن مطالبه
دون احلاجة �إىل املرور احلتمي عن طريق الو�ساطات «التقليدية» خا�صة
مع توفره على �إمكانيات ولوج �سهل �إىل «ال�ساحة العامة» ،م�ضيفا �أن
تتايل الوقائع والأحداث �أكد �أن هذه الأُطر والبنيات املدنية واحلزبية
وال�شبيبية-بعيداً عن منطق القطيعة ،-هي وحدها امل�ؤهلة لتمثل روح
تلك الهبة ال�شبابية ،والقادرة على خلق تراكم ايجابي بني جميع الأجيال،
وتر�صيد كل اجلهود وخمتلف التعبريات ،دعم ًا لأفق الدميقراطية ودولة
حقوق الإن�سان.
املتحدث الثاين يف هذه اجلل�سة ،الأ�ستاذ طارق الن�شنا�ش اختار
احلديث عن مو�ضوع التكنولوجيا والدميقراطية مربزا وبالأرقام الأهمية
التي �أ�صبحت لتكنولوجيا االنرتنت يف حياة املغاربة �إذ �إن ن�سبة م�ستعملي
الهواتف النقالة مثال بلغت .% 125
وبعد �أن �أبرز �أن الدميقراطية هي �أف�ضل حكم �إىل حد الآن� ،أكد �أن
الدميقراطية التمثيلية تعي�ش �أزمة دليله يف ذلك م�ستوى امل�شاركة املتدين
وحمدودية املنخرطني يف الأحزاب وعدم و�ضوح اخلريطة ال�سيا�سية
�إ�ضافة �إىل غياب برامج وا�ضحة و�ضعف الثقة يف الأحزاب.
وعلى �صعيد �آخر �أو�ضح �أن احلراك ال�شعبي ل�سنة  2011مل يقت�رص
على بلدان املنطقة العربية بل طال  88بلدا ،م�شريا �إىل �شعارات بع�ض هذه
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احلراكات مثل احلراك اال�سباين الذي رفع �شعار «الدميقراطية احلقيقية
الآن» ،واحلراك بالواليات املتحدة الذي كان �شعاره «نحو  »% 98الخ.
و�أبرز �أن هذه الديناميات �أكدت على مفاهيم جديدة تتمثل يف
« الدميقراطية الت�شاركية» و»احلكامة اجليدة» و»احلق يف الولوج �إىل
املعلومة» و«ال�سلطة اخلام�سة» (�أي املواطن واملجتمع املدين).
وخالل حديثه عن االنرتنت وامل�شاركة� ،أكد طارق ن�شنا�ش �أن االنرتنت
�أ�صبحت و�سيلة قوية للم�شاركة باعتبارها قد �أتاجت للإن�سان �أن يكون
�أكرث ترابطا مما كان عليه يف خمتلف مراحل يف تاريخه ،كما �أنها ت�ضمن
ال�رسعة يف املرا�سالت و�شفافيتها ،وبعد �أن قدم بع�ض �أمثلة عن ت�أثري هذه
الو�سيلة التوا�صلية على احلراكات ال�شعبية �سواء يف الواليات املتحدة �أو
كينيا �أو تون�س� ،أ�شار بالن�سبة للمغرب �أن االنرتنت ت�شكل �أر�ضية هامة
للرتافع ،وال �أدل على ذلك الدور الذي لعبته �أثناء حركة  20فرباير ويف
ق�ضية البدوفيل كالفاين و�أمينة الفياليل وبخ�صو�ص املدونة الرقمية التي
مت �سحب م�رشوع القانون اخلا�ص بها.
كما ت�شكل الأنرتنت ي�ضيف طارق ن�شنا�ش و�سيلة للتحاور �سواء
بني الربملانيني واملواطنني �أو بخ�صو�ص املالحظة ال�شعبية لالنتخابات �أو
التبليغ عن الر�شوة ،م�شريا �إىل العديد من عناوين املواقع الإلكرتونية التي
تتيح هذا احلوار.
وعلى �صعيد �آخر �أو�ضح �صاحب املداخلة �أهمية و�رضورة م�أ�س�سة
امل�شاركة الإلكرتونية ،من قبيل الت�صويت الإلكرتوين ،وامل�شاورات
االلكرتونية ،والعرائ�ض وامللفات الإلكرتونية.
و�إىل جانب هذه اجلوانب الإيجابية لالنرتنت ،ي�شري �صاحب املداخلة
�إىل بع�ض ال�سلبيات الل�صيقة بهذه الو�سيلة منها على ال�صعيد الوطني
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ا�ستعمال برنامج معني للتج�س�س على مرا�سالت املواطنني ،وم�رشوع
القانون اخلا�ص باملدونة الرقمية الذي ي�ضيق على ا�ستعمال االنرتنت
وم�رشوع قانون الولوج �إىل املعلومة والذي يعمل يف الواقع على �إلغاء
احلق يف الولوج �إىل املعلومة.
وعلى امل�ستوى الدويل ميكن الإ�شارة �ضمن ال�سلبيات �إىل عالقة
التكنولوجيا بالإرهاب �سواء من خالل ا�ستقطاب ال�شباب ،وتكوينهم
ومتكينهم من �صنع «القنابل االرجتالية».
وبعد �أن �أ�شار �إىل التحديات التي تقف �أمام ا�ستعمال التكنولوجيا
يف امل�شاركة واملتمثلة يف الأمية الرقمية والإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي
ودور القطاع اخلا�ص و�ضعف مقدرات املجتمع املدين ،وحماية املعطيات
اخلا�صة ،وتفعيل الد�ستور وحرية التعبري �أكد على �أن التكنولوجيا هي
جمرد و�سيلة لكنها �أ�صبحت حا�سمة يف امل�شاركة واحلراك والتعبئة ونقل
املطالبة من االفرتا�ضي �إىل العامل الواقعي.
ويف املداخلة الثالثة �ضمن هذا املحور� ،أكد الأ�ستاذ زياد العليمي من
م�رص� ،أن ما يحدث يف العامل العربي منذ � 4سنوات �أمر طبيعي� ،إذ �أنه
يدخل �ضمن ال�رصاع بني �أنظمة الدينا�صورات من جهة وقوى احلداثة
يف هذه املنطقة ،م�شريا �إىل �أن �سقوط �أنظمة الدينا�صورات �آت ال ريب
فيه و�أن قوى احلداثة ال تقت�رص على ال�شباب وحده بل ت�شمل خمتلف
الأعمار والفئات ،كما اعترب �أن الثورة امل�رصية لي�ست وليدة �سنة ،2011
بل عرفت م�رص م�ؤ�رشات لهذه الثورة منذ  ،2000جتلت يف ديناميات
�أطلقها العديد من الكتاب والأدباء والفنانني من �سينمائيني ومو�سيقيني
وت�شكيليني حيث كانت ثورة  2011التعبري ال�سيا�سي الذي �آلت �إليه هذه
الديناميات .و�أ�شار �إىل �أن الدينا�صورات مازالت قائمة ت�ضيق اخلناق على
احلريات العامة يف خمتلف املجاالت كما �أن التكنولوجيا متكن القوى
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التواقة �إىل التغيري من التكوين والتن�سيق ملوا�صلة املواجهة �ضدا على كل
القوى املعاك�سة للتغيري.
وعلى �صعيد �آخر� ،أكد زياد العليمي �أنه تبني ،بعد �أربع �سنوات عن
جمريات الثورة� ،أن املعركة �أكرب من �أن تكون لوطن واجد لوجود �أنظمة
وقى و�آليات دولية لي�س من م�صلحتها �أن تعرف املنطقة العربية تنمية
حقيقية وخروجا فعليا من التخلف.
وعلى الرغم من ذلك ي�رص على �أن الأنظمة القائمة �ستنهار ،و�أن
امل�ستقبل للعدالة االجتماعية واحلرية والكرامة ،و�أن امل�ستقبل لل�شباب
باعتباره القلب الناب�ض لقوى احلداثة.
ويف الأخري اعترب املتدخل �أن من ال�رضوري التفكري يف كيفية ا�ستعمال
التكنولوجيا والعلم يف فر�ض نظام بديل حديث ،م�شريا �إىل �أن احلزب
اال�شرتاكي امل�رصي ،عمل تنظيم خمتلف فعاليات من خالل االنخراط،
مت�سائال �إن كانت هذه الو�سيلة كفيلة بت�شجيع االنخراط ال�سيا�سي يف
جتربة قوامها احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
اجلل�سة الثانية

متحورت هذه اجلل�سة التي �أدارتها ال�صحافية والكاتبة �سناء العاجي
حول مو�ضوع ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي (قراءة يف املعطى)،
يف �سعي �إىل تلم�س الإجابة على عدد من الأ�سئلة التي طرحتها الورقة
التقدميية امل�ؤطرة لها من قبيل:
•كيف ميكن قراءة عالقة الأحزاب مبنظماتها ال�شبيبة يف التجربة
املغربية وخارجها؟
•وهل متكنت ال�شبيبات احلزبية من لعب �أدوار فعلية يف ت�أطري
ال�شباب من جهة ،ومنح �أحزابها دينامية �سيا�سية وتنظيمية
ت�ساعدها على التطور من جهة ثانية؟
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•هل �أخفقت الأحزاب يف توفري ف�ضاءات متفاعلة مع انتظارات
ال�شباب وطموحاتهم ،وتكت�سب جاذبية لديهم ومتكنهم من �إنتاج
الفكر املمار�سة امل�ساهمة يف التغيري املطلوب للبناء الدميقراطي؟
•�إىل �أي حد مكنت قوانني الأحزاب ال�شباب من تبوء املكانة الالئقة
به داخل هذه الأحزاب ال�سيا�سية ،ومتكينه من امل�ساهمة الفعلية
يف بلورة واتخاذ القرار وتنفيذه؟
•�أال ت�ساهم العالقات ال�سائدة داخل الأحزاب ومنط تدبري االختالف
داخلها ،والتي غالبا ما ت�ؤدي �إىل االن�شقاقات التنظيمية من جهة،
وواقع وم�ستوى النقا�شات بني قادة الأحزاب ال�سيا�سية وممثليها،
التي ت�سود ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية ،وتهيمن على امل�شهد الربملاين
من جهة ثانية ،يف تنفري ال�شباب من العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام
والعمل احلزبي ب�شكل خا�ص؟
•هل ي�شكل العزوف عن العمل احلزبي ،بل وال�سيا�سي ب�شكل عام،
نتيجة منطقية لعقود من االختيارات الر�سمية التي �ساهمت بقوة
يف �إنتاج التيئي�س� ،سواء عرب الرتبية والتعليم والتن�شئة االجتماعية
�أو ممار�سة جملة من االنتهاكات التي كانت ممنهجة يف فرتة ما
يعرف ب�سنوات الر�صا�ص؟
•وهل يعود ذلك يف جزء منه �إىل ت�ضييق اخلناق على اجلامعة،
وتركها عر�ضة لتف�شي مظاهر التطرف والغلو جنبا �إىل جنب مع
الالمباالة وعدم االهتمام بال�ش�أن العام و�ضمنه ال�ش�أن احلزبي؟
•ما هي ال�سبل اجلديرة بتو�سيع دائرة اهتمام ال�شباب بال�ش�أن العام
من خالل العمل ال�سيا�سي واحلزبي واالنخراط فيه بقوة وتنمية
ح�س امل�شاركة لديه؟
يف بداية مداخلته �أ�شار الأ�ستاذ اليمني غازي ال�سامعي� ،أول متدخل
يف هذه اجلل�سة� ،إىل �أن �أهمية ال�شباب ال تكمن يف عددهم داخل
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املجتمع فقط بل �إىل كونهم ي�شكلون روافد الطبقة الو�سطى ببالده،
م�شريا �إىل الدور الهام التي لعبته هذه الفئة يف احلراك يف الثورة اليمنية
حيث حتملوا عبء القيادة والتنظيم واال�ستقطاب لفائدة �إ�سقاط النظام
وبناء الدولة احلديثة.
كما �أ�شار �إىل �أن ال�شباب متكن من قيادة هذا احلراك وملء املجال
العام بناء على �أر�ضية حقوقية كانت قادرة ا�ستقطاب الكثري من الفئات
والأو�ساط ف�ضال عن خمتلف و�سائل االت�صال ،بل كانت هذه الأر�ضية
حافزا على ال�صمود �ضد كل �أ�شكال القمع واالعتقال ون�رش ال�شائعات بل
و�إطالق الر�صا�ص احلي على ال�شباب.
�أما عن عالقة ال�شباب بالأحزاب ال�سيا�سية ،فقد �أكد الأ�ستاذ
ال�سامعي ،بعد �أن عدد �أهم الأحزاب اليمنية �أن هذه العالقة تت�سم بعدم
الثقة باعتبار �أن هذه الأخرية �ساومت مع النظام على ح�ساب ال�شعب،
ح�سب تقديره ،و�أنها ابتعدت عن ال�شباب اليمني وهم�شته ناهيك عن
�أن بنياتها التنظيمية مكل�سة ور�ؤاها ال�سيا�سية غري وا�ضحة ب�شكل عام
وجتاه ال�شباب وق�ضاياه ب�شكل خا�ص �إذ غالبا ما تلج�أ �إىل خدماته �إما
يف التنفيذ �أو يف احلمالت االنتخابية ،الأمر الذي �أدى �إىل تدمر ال�شباب
بل وتكوين تكتالت �شبابية داخل الأحزاب من �أجل تغيري هذا الواقع.
ومع الثورة ي�ضيف النا�شط اليمني ،انفتحت �أمام ال�شباب �آفاق
جديدة �إذ �أ�صبح ي�شكل جزءا مهما من احلياة ال�سيا�سية بل كان حمور
ثورة  11فرباير  ،2011على الرغم من تكالب بع�ض الأحزاب عليه وحتالفها
مع نظام �صالح.
وعلى الرغم من ذلك ،وعلى الرغم من حماولة النظام تو�سيع الفجوة بني
الأحزاب وال�شباب فقد ا�ستطاع ه�ؤالء جر الأحزاب لتبني �شعاراتهم املتعلقة
ب�إ�سقاط النظام ،وامل�شاركة الفاعلة يف الثورة ال�سيا�سية واالجتماعية باليمن.
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و�أ�ضاف ال�سامعي �أنه وعلى الرغم من قتل النظام للعديد من ال�شباب
و�إ�صابة العديد منهم �أي�ضا ،فقد ا�ستطاع ال�شباب جتاوز الثقافة القبلية
وثقافة االنتقام ومل ينجروا �إىل ممار�سة العنف والعمل جنبا �إىل جنب
بني خمتلف املكونات ال�سيا�سية (وهي �سابقة يف اليمن لإ�سقاط النظام).
وعلى الرغم من التطورات التي عرفته ال�ساحة اليمنية (ا�ستيالء
ميلي�شيات احلوثيني على العديد من املناطق) ،يقول ال�سامعي يف ختام
مداخلته :الواقع مرير والأحالم كبرية والآمال عري�ضة وال�شباب قادر على
موا�صلة الثورة و�إ�سقاط حركات التطرف.
ويف م�ستهل مداخلته �أكد الأ�ستاذ اجلامعي والكاتب العام ال�سابق
لل�شبيبة االحتادية حممد حفيظ �أن ما �سيتقدم به �شهادة �شاب انخرط
يف العمل احلزبي ال�شبابي منذ �أن كانت �سنه � 17سمة ،ومار�س يف خمتلف
املواقع ملدة � 17سنة �أخرى .مربزا �أن التجربة التي عا�شها داخل االحتاد
اال�شرتاكي �شاهد على نوعية عالقة الأحزاب ال�سيا�سية بال�شباب �إىل حد
الآن مع بع�ض الفوارق التي يجب �أخذها بعني االعتبار ،وهو ما ي�ؤكد
�أن املرحلة التي عا�شها �ضمن العمل حلزبي وال�شبيبي مازالت م�ستمرة و�أن
الأحزاب ال�سيا�سية مل ت�ستطيع �إحداث القطيعة املطلوبة.
وبخ�صو�ص قراءته لعالقة الأحزاب ب�شبيبتها �أكد حممد حفيظ �أن
�أول �س�ؤال يتبادر �إىل الذهن بهذا اخل�صو�ص ،يتعلق ب�أول ات�صال بني
ال�شاب واحلزب ،وماهي متثالنه لل�سيا�سة ،وما الذي يدفعه �إىل اختيار
هذا احلزب دون الآخر ،م�ؤكدا على �أهمية اال�شتغال على عينة للخروج
ب�أجوبة عن هذه العالقة.
وبعد �أن �أ�شار �إىل اختالف ال�سياقات بني ال�ستينات والثمانينيات وما
بعدها� ،أ�شار �إىل �أن اخلطاب ال�سيا�سي كانت له جاذبية لدى ال�شباب
يف خمتلف مواقعهم� ،سواء يف اجلامعة �أو الثانوي �أو غريهما من
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املواقع ،م�شريا �إىل �أن اجلاذبية انتقلت من اخلطاب الي�ساري �إىل اخلطاب
الإ�سالمي ،كما �أ�صبحت هناك بوادر لالجنذاب �إىل اخلطاب الليربايل
الذي يجد �سنده يف اخلطاب احلقوقي.
وبخ�صو�ص �أ�ساليب االت�صال والتوا�صل من طرف الأحزاب� ،أكد
حفيظ يف �شهادته �أنه التحق باحلزب قبل �أن يلتحق بال�سلك الثانوي
يف وقت كان االنتماء �إىل حزب معار�ض ي�شكل خطوة نحو ال�سجن،
حيث توجه �إىل مقر احلزب مبح�ض �إرادته ،ذاك �أن االجنذاب كان يتم
على �أ�سا�س مواقف وت�ضحيات تكون مبثابة تعاقد بني احلزب ومنا�ضليه،
م�شريا يف هذا ال�صدد �إىل حدثني كان لهما الأثر الكبري يف التحاق
عدد من ال�شباب بنف�س احلزب ،ويتعلق الأمر باغتيال عمر بنجلون يف
منت�صف ال�سبعينات والإ�رضاب العام ليوم  20يونيو  .1981ومبجرد ما
يختل هذا التعاقد ،ي�ضيف حممد حفيظ ،ي�ضطر �أحد الأطراف �إىل
اتخاذ موقف واالبتعاد عن العمل ال�سيا�سي (كما هو باحلال بالن�سبة
للعديد من ال�شباب) وعلى �صعيد �آخر �أكد القيادي ال�شبابي ال�سابق �أن
موقف ال�شباب من الأحزاب ناجم عن كون قيادات هذه الأخرية غالبا
ما تخ�شى ال�شباب لأنها تخ�شى التجديد والتغيري خمافة �أن يعطف
مبواقعها ،بل �إن هذه القيادات ال تعترب �أن ممار�سة ال�سيا�سة واخلو�ض يف
تفا�صيلها تدخل �ضمن اخت�صا�صات ال�شباب بل يعود ذلك �إىل هياكل
حزبية معينة .وقد بدا ذلك وا�ضحا يف العديد من اللحظات الفارقة مثل
املوقف من د�ستور  92ود�ستور  96وامل�شاركة يف احلكومة� ،إلخ.
وبخ�صو�ص تدبري االختالف� ،أكد حفيظ �أن االختالف غري حمرتم
�سواء داخل املجتمع �أو داخل الأحزاب ،م�شريا مع ذلك �إىل �أن االن�شقاقات
مل ت�شكل دائما احلل الذي يتم اللجوء �إليه يف حال تعذر تدبري هذا
االختالف ب�شكل دميقراطي.
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ومن جهة �أخرى� ،أبرز �صاحب املداخلة مواقف الأحزاب املغربية من
حركة  20فرباير م�ؤكدا �أن هذه الأخرية �إذا كانت مل حتقق مكا�سب
يف ال�سيا�سة فقد حققت مكا�سب يف الثقافة ال�سيا�سية وعلى امل�ستوى
الثقايف والرمزي.
الأ�ستاذ ح�سني ح�سني من الأمانة العامة الحتاد ال�شبيبة اال�شرتاكية
الدميقراطية يف العامل العربي ،ا�ستهل مداخلته ب�إعطاء نظرة عن هذا
االحتاد و�أهدافه والأن�شطة التي يقوم بها ،قبيل �أن ينتقل �إىل الت�أكيد،
يف �إطار حديثه عن عالقة الأحزاب بال�شباب املغربي ،على �أن ال�شبيبات
احلزبية ب�شكل عام وال�شبيبة االحتادية التي ينتمي �إليها ب�شكل خا�ص،
ت�شكل مدار�س �أنتجت نخبا بارزة يف املجتمع .غري �أنه �سارع �إىل �إبراز
جمموعة من العوامل املعيقة لعمل ال�شباب يف املنظمات ال�شبيبة احلزبية
�أهمها :املوارد املتوا�ضعة التي تو�ضع رهن �إ�شارتها ،و�ضعف االهتمام
بالتكوين� ،إ�ضافة �إىل ت�شابه خطاب الأحزاب ال�سيا�سية الأمر الذي يجعل
من ال�صعب على ال�شباب االختيار.
ومن العراقيل التي ت�ؤدي �إىل عزوف ال�شباب عن الأحزاب م�آل هذه
الأخري عندما ت�صري يف احلكومة.
�أما بخ�صو�ص كوطا ال�شباب (� 30شاب يف املجل�س النواب� ،أقل من
�أربعني �سنة) فقد ت�ساءل ح�سني �إن كان ه�ؤالء ال�شباب يلعبون دورا
متميزا لفائدة فئة ال�شباب� ،أم �أنهم ال يتجاوزون كونهم جزء من الفريق
يعربون عن املوقف الر�سمي للحزب لي�س �إال .ومن متة وجبت مراجعة
التفكري يف �آلية الكوطا هذه.
وعلى �صعيد �آخر �أكد �أن ال�شبيبات احلزبية كانت ومازالت تت�أثر
وت�ستغل يف ال�رصاعات احلزبية الأمر الذي يعمق موقف عزوف ال�شباب
عن االنخراط يف العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام واحلزبي ب�شكل خا�ص.
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الأ�ستاذ ه�شام ال�شوالدي ،من العدل والإح�سان �أكد هو الأخر،
خالل هذه اجلل�سة� ،أنه التحق باحلركة الإ�سالمية وعمره مل يتجاوز 14
�سنة ،لينطلق يف مداخلته يف هذا املحور ب�أربع مقدمات �أولها �أن «الربيع
العربي» �أ�سقط عن ال�شباب فزاعة الإهمال والعزوف وت�أنيها �أنه �أ�سقط
فزاعة �أن الأنظمة العربية قدر حمتوم ،وثالثها �أن الوطن العربي يف حاجة
�إىل كل �أحراره ،ورابع املقدمات �أن من الإن�صاف الإقرار �أن احلراك املغربي
مل يبد�أ مع حركة  20فرباير كما لن ينتهي معها.
�إ�ضافة �إىل هذه املقدمات حتدث عن بع�ض املداخل ،من قبيل �أن ال�شباب
الذي يجب احلديث عنه هو ال�شباب املتفتح القادر على حتمل امل�س�ؤولية وال
يقبل غري العي�ش الكرمي ومن املداخيل �أي�ضا الت�أكيد �أن الأحزاب ال�سيا�سية
لي�ست وحدها الناطق با�سم ال�شباب بل هناك هيئات �أخذت م�ساحة يف
ف�ضاء ال�سيا�سة املغربية من خارج املنظومة احلزبية� ،إ�ضافة �إىل الت�أكيد �أن
العزوف �أ�صبح موقفا .وقد �أف�ضت هذه املقدمات واملداخيل �إىل طرح �س�ؤال
عري�ض حول من يتحمل امل�س�ؤولية يف هذا الظروف.
جوابا على ذلك� ،أكد ال�شوالدي �أن الدولة هي امل�س�ؤولة الأوىل عن
هذا الواقع �سواء من خالل تاريخ القمع الأ�سود والتزوير وااللتفاف على
مطالب ال�شباب ( )...2011وحما�رصة امل�شاريع املجتمعية لل�شباب ،ف�ضال
عن �أن الدولة هي التي �أف�شلت املنظومة التعليمية.
�أما �سبل �إعادة االعتبار للم�شاركة وتو�سيعها فيتطلب يف نظر �صاحب
املداخلة جتاوز و�ضعية النخبة العربية التي ك�شف احلراك �أنها كانت نائمة،
�إن مل نقل �أن النخبة ال�سيا�سية كانت منعدمة مقابل التواجد القوي
للدولة العميقة؛ واختيار تكري�س الدميقراطية الت�شاركية ،و�إعادة االعتبار
للخطاب ال�سيا�سي للمجتمع املدين ،وختم مداخلته بالأمل يف امل�ستقبل
رغم ممار�سة الدولة التي تعمل على حما�رصة ال�شباب وطموحاته.
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اجلل�سة الثالثة

متحورت اجلل�سة الثالثة ،التي �أدار �أ�شغالها الأ�ستاذ ر�شيد البلغيثي،
حول ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية (�أجوبة م�ؤقتة) ،وقد �سعت بدورها �إىل
تلم�س الإجابة على عدد من الأ�سئلة منها:
•هل حقق نظام الكوطا االنتخابية املراد منه يف جعل ال�شباب يف
�صلب العملية ال�سيا�سية ومتكينه من القدرة على اتخاذ القرار
بدل �أن ي�ستمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�شهد ال�سيا�سي
واحلزبي؟ �أم �أن املمار�سة بينت �أنها جمرد «ريع» �سيا�سي ال يرقى
�إىل املجهودات التي ت�ستلزمها املرحلة ؟
•وهل من املجدي اللجوء �إىل نف�س النظام لتحفيز ال�شباب على
امل�شاركة ال�سيا�سية يف الهيئات املنتخبة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي واجلهوي؟
•و�إىل �أي حد ميكن اعتبار هذا الإجراء ،مدخال لفرز نخب جديدة
�أكرث متلكا للم�رشوع الدميقراطي ومتطلبات حت�صينه وتطويره؟
•�أال ي�شكل عزوف ال�شباب عن االنخراط يف ال�ش�أن العام عرب بوابة
العمل ال�سيا�سي انعكا�سا طبيعيا لظاهرة العزوف املنت�رشة يف
بلدنا ،والتي قد يكون لها ارتباط ب�شعور يبدو مهيمنا ب�أن القرار
الفعلي ال يتخذ على م�ستوى الأحزاب ال�سيا�سية �سواء كانت يف
احلكومة �أو يف املعار�ضة؟
•وهل من امل�ست�ساغ مطالبة ال�شباب بامل�شاركة ال�سيا�سية دون �إ�رشاكه
يف معاجلة ق�ضاياه كالفقر والبطالة والتهمي�ش االجتماعي...خا�صة
مع غياب البنيات التحتية الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �أن تدمج
ال�شباب يف حميطه ال�سو�سيو اقت�صادي وتتيح له فر�صة امل�ساهمة
والعطاء ال�سيا�سي؟
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•هل ميكن ملنظمات املجتمع املدين �أن ت�ساهم فعليا يف �إطالق
دينامية ترمي �إىل حتقيق امل�صاحلة املرجوة بني ال�شباب
وال�ش�أن العام؟
•كان الأ�ستاذ اجلامعي والقيادي يف حزب العدالة والتنمية عبد
العايل حامي الدين �أول املتدخلني يف هذه اجلل�سة ،حيث �أ�شار
يف البداية �إىل �أن مداخلته لي�ست �سوى حماولة لتلم�س احللول
للق�ضايا التي يطرحها هذا املحور من الندوة.
وهكذا ،اعترب كوطا ال�شباب مبجل�س النواب (الذي خ�ص�ص  30مقعدا
لل�شباب �أقل من �أربعني �سنة) �إجراء بيداغوجيا انتقاليا لت�أ�سي�س وتكري�س
ثقافة امل�شاركة ،و�إن كان �إجراء غري دميقراطي يف حد ذاته.
كما �أ�شار �إىل �أن اخللفية ال�سيا�سية وراء هذا الإجراء ترتبط بالدينامية
االجتماعية حلركة  20فرباير وت�سعى بالأ�سا�س �إىل �إقناع ال�شباب ب�إمكانية
التعبري عن مواقفهم داخل الربملان.
وبعد �أن ميز حامي الذين بني متثيلية ال�شباب داخل امل�ؤ�س�سات
وامل�شاركة يف عمليات الت�صويت �أ�شار �إىل درا�سة حول اللوائح االنتخابية
التي �أبرزت �أن  % 80من ال�شباب مبدينة املحمدية ،مثال ،غري م�سجلني
باللوائح االنتخابية ،مت�سائال من جهة عن مدى م�رشوعية انتخابات يف
غياب م�شاركة ال�شباب من فئة � 18-25سنة ،م�ؤكدا من جهة ثانية �أن
املغرب لن يعرف �أي تغيري �إذا بقي الو�ضع على ما هو عليه بهذا ال�ش�أن.
ويكمن حل هذه الو�ضعية ،ت�ؤكد املداخلة ،يف الت�سجيل الأوتوماتيكي
باللوائح االنتخابية اعتمادا على بطاقات العريف الوطنية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ولت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة ال�سيا�سية واالهتمام
بال�ش�أن العام يقرتح قيادي حزب العدالة والتنمية �أن تكون الكوطا �آلية
قانونية ملزمة ملختلف الأحزاب �سواء على م�ستوى الهيئات القيادية،
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كما جاء ذلك يف قانون الأحزاب� ،أو على م�ستوى املر�شحني ملختلف
اال�ستحقاقات االنتخابية ( % 30لل�شباب) �إ�ضافة �إىل خلق ديناميات
للتمييز الإيجابي لفائدة ال�شباب داخل الأحزاب ال�سيا�سية ولي�س فقط
مبنا�سبة العمليات االنتخابية ،خا�صة و�أن الكوطا ال�شبابية يف �شكلها
احلايل� ،أ�صبحت مبثابة ريع �سيا�سي ي�ستفيد منه املقربون من دوائر تدبري
�ش�ؤون الأحزاب ال�سيا�سية.
وعلى الرغم من �أن �صاحب املداخلة ال يرف�ض تو�سيع الكوطا لت�شمل
املجال�س املنتخبة حمليا و�إقليميا وجهويا ،ف�إنه ي�شك يف �إفراز هذه الآلية
�شبابا مت�شبعا ب�أهمية العمل ال�سيا�سي وامل�شاركة يف ال�ش�أن العام ،م�شريا
�إىل �أنه ميكن ت�صور �آليات �أخرى قد تفي بهذا الغر�ض �ضمن الرت�سانة
القانونية للجهوية املو�سعة ،و�آلية العرائ�ض وهيئات الت�شاور العمومية.
وجوابا على �س�ؤال �إن كان من امل�ست�ساغ مطالبة ال�شباب بامل�شاركة
ال�سيا�سية دون �إ�رشاكه الفعلي يف حل ق�ضاياه املتعلقة بالفقر والبطالة
وخمتلف م�شاكله االجتماعية �أكد حامي الدين �أن هناك ترابطا بني
الأمرين� ،إذ ال بد لل�شباب من ح�ضور م�ؤ�س�ساتي قادر على بلورة مطالبه
يف برامج قابلة للتنفيذ.
وبعد �أن �أ�شار �إىل �أن من �أ�سباب عدم انخراط ال�شباب يف العمل
احلزبي ذلك الإح�سا�س ب�ضعف امل�ؤ�س�سات احلزبية وعدم قدرتها على
اتخاذ القرار ب�شكل م�ستقل ،ت�ساءل �إن كان اجلواب على هذا الو�ضع هو
عدم امل�شاركة ،و�إن كان مثل هذا املوقف �سي�ساعد على �إعادة االعتبار
�سواء للم�ؤ�س�سة احلزبية �أو احلكومية �أو غريهما من امل�ؤ�س�سات؛ ليخل�ص
�إىل �أن �آليات ال�ضغط احلقيقية يجب �أن تكون داخل امل�ؤ�س�سات الت�رشيعية
والتنفيذية خا�صة و�أن الد�ستور احلايل منح م�ساحات وا�سعة لذلك.
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ا�ستهلت الأ�ستاذة �سارة �سوجار م�ساهمتها بالت�أكيد على �أن ال�رصاع
اجلاري لي�س �رصاع �أجيال و�أن تقييم كوطا ال�شباب مبجل�س النواب
يقت�ضي تقييم ال�سياق الذي كان وراء �إقرارها ،حيث متيز احلرك بقدرة
ال�شباب على �صنع مغرب اليوم ،حيث عرب ال�شباب عن وعي �سيا�سي جتلى
يف قدرته على �صياغة �أر�ضية مطلبية تاريخية يف تاريخ الن�ضال املغربي،
وت�ستمد هذه الأر�ضية تاريخيتها من كونها �أر�ضية جممعة (�أجمعت
عليها كل قوى التغيري) ،وذات م�رشوعية باعتبارها تعرب عن مطالب
املجتمع ،كما وت�شكل ا�ستمرارا تاريخيا للحركة التقدمية والدميقراطية
واحلقوقية .كما عرب ال�شباب خالل هذا احلراك على قدره متميزة عن
القيادة والتفاعل مع التطورات على امل�ستوى الإقليمي والدويل ف�ضال عن
قدرة هائلة على �إدارة ال�رصاع.
كل ذلك ،ت�ضيف �سوجار �أدى �إىل �إقرار الكوطا كتدبري �إجرائي
لت�شجيع م�شاركة ال�شباب ،غري �أن ما يتطلبه الأمر هو التمكني ال�سيا�سي
لل�شباب من �أجل م�ساهمتهم يف �صنع القرار ال�سيا�سي خللق املغرب الذي
يحلمون به.
غري �أن هذا التمكني ،تواجهه ،ح�سب �سارة �سوجار ،عدة عراقيل تتمثل
يف املناخ غري الدميقراطي ال�سائد والتحكم يف امل�شهد ال�سيا�سي ،وعزوف
ال�شباب عن التنظيمات احلزبية باعتبار �أن الأحزاب لي�ست هي التي ت�صنع
القرار ،والو�ضع االقت�صادي املزري الذي يجعل لل�شباب �أولويات �أخرى
اقت�صادية واجتماعية غري امل�شاركة� ،إ�ضافة �إىل اخلروقات التي تطال حقوق
الإن�سان و�إقرار قوانني متييزية وكل ذلك �ضدا على ما ين�ص عليه الد�ستور.
كما �أن من هذه العراقيل البنية التنظيمية احلزبية التي ال ت�ستوعب �شباب
اليوم كما �أنها بعيدة عن ا�ستعمال و�سائل التوا�صل الإلكرتونية التي
ي�ستعملها ال�شباب .ومن ثمة ت�ضيف �صاحبة املداخلة ،ف�إن �إجراء الكوطا
ال ينتج �شبابا قادرا على القيادة بكل ما تتطلبه من �إمكانات.
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وعلى الرغم من كل ذلك ت�ؤكد �سوجار ال بد من موا�صلة الن�ضال
لأن الأمل مازال قائما وال�شباب الذي �صنع املغرب مازال قادرا على
املزيد.
كما �أكدت �أن م�شاركة ال�شباب تتطلب �سيا�سات عمومية مندجمة
(ميزانيات خا�صة بال�شباب) و�إ�رشاك الفاعل املدين ،ودمقرطة التنظيمات
ال�سيا�سية .والأمل يف حتقيق ذلك معقود على املواطن الفاعل ولي�س
املواطن امل�ستهلك.
ومن جهته �أ�شار الأ�ستاذ وليد العيادي من جمعية �أدو بلو�س التي
تهتم باليافعني يف تون�س يف م�ستهل مداخلته �إىل �أن و�ضع ال�شباب يف
عالقته بالأحزاب ال�سيا�سية ال يختلف يف �شيء عن الو�ضع املغربي ،لي�شري
�إىل �أنه على الرغم من الدور الهام الذي لعبه ال�شباب التون�سي يف �إ�سقاط
النظام والتطورات التي تلت ذلك ،ف�إن واقع ال�شباب ومكانته يف اخلريطة
ال�سيا�سية مل يكن من الأولويات مثل ،حيث �أن الد�ستور اجلديد �أدار
الظهر لهذه الفئة حيث �أن ن�سبة الرت�شيح لالنتخابات التي عرفتها البالد
كانت �ضئيلة ،يف حني �أنه وبفعل �ضغط احلركة الن�سائية بتون�س مت
فر�ض نظام املنا�صفة ( )% 50على خمتلف امل�ستويات .وبخ�صو�ص عالقة
الأحزاب ال�سيا�سية �أ�شار النا�شط التون�سي �إىل عدة مالحظات منها:
•الأحزاب ما زالت بعيدة عن الت�سيري الدميقراطي بالبالد ،وتهم�ش
ال�شباب الأمر الذي يف�ضي �إىل رف�ض انخراط ال�شباب يف العمل
احلزبي؛
•ال�شباب يلج�أ �إىل الرت�شح لالنتخابات يف �إطار قوائم خا�صة مثل
قائمة املهم�شني وقائمة الب�ؤ�ساء ،الخ؛
• % 53يتابع ال�ش�أن ال�سيا�سي؛
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• % 49عربت عن ا�ستعدادها للعمل ال�سيا�سي؛
•ال�شباب الذي �شارك يف احلراك ال�شعبي نادرا ما يطرح م�س�ألة
تنظيمه؛
•�شكل ف�ضاء الأنرتنيت �شكال تنظيميا جديدا جمع �أغلب
ال�شباب؛
•ال�شباب يف حاجة �إىل متكني �سيا�سي وثقايف ومدين (احلوار �إدارة
اخلالف ،التنظيم ،)....باعتبار ذلك مدخال مل�شاركة ال�شباب يف
العمل ال�سيا�سي واحلزبي.
ويف هذا ال�سياق �أ�شار �إىل ما تقوم به اجلمعية التي ي�شتغل فيها يف
جمال متكني اليافعني والعمل معهم يف خمتلف الف�ضاءات ،باعتبار �أن
هذه الفئة ت�شكل خزانا ال ين�ضب من الإبداع.
وختم الوليدي مداخلته بالإ�شارة �إىل �أن م�شاركة ال�شباب بتون�س
مطلوبة وممكنة باعتبار �أن الد�ستور التون�سي اجلديد مفتوح على كل
الفئات باعتباره يعتمد على حقوق الإن�سان ،ومن ثمة ب�إمكان ال�شباب
ا�ستمداد حقه يف امل�شاركة من املواثيق الدولية ذات ال�صلة.
الأ�ستاذ رائد بوحمدان من لبنان كان �آخر متدخل يف هذه اجلل�سة،
حيث �أكد �أن احلراك العربي كان ناجحا لأنه �أدى �إىل يقظة ملمو�سة يف
العامل العربي وخا�صة بني �شبابه .غري �أنه �أ�شار �إىل �أن هذا ال�شباب كان
يحلم بتغيري �رسيع ،يف حني �أن من طبيعة الثورات والتغيريات الدميقراطية
ال ت�ؤتي �أكلها �إال على الأمد الطويل.
واعترب رائد �أن ما تعرفه تون�س من تطورات م�شجعا لكل البلدان
العربية ،م�شريا �إىل �أن املوجة التي تعرفها منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ت�شكل املوجة الرابعة للدميقراطية ،بعد الثورة الفرن�سية كموجة
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�أوىل ،واحلراك الدميقراطي غي �أمريكا الالتينية كموجة ثانية وانهيار
االحتاد ال�سوفياتي كموجة ثالثة.
ومن هذا �أن الفكرة التي تقف وراء هذه املوجة واملتمثلة يف العديد
من القيم مكنت ال�شباب من مفهوم جديد للعمل ال�سيا�سي ،كما �أنها ال
ميكن �أن متوت.
وبالن�سبة للبنان اعترب املتدخل �أن هناك العديد من العوامل التي
تعيق م�شاركة ل�شباب ،بل �إن هذه امل�شاركة ال تعترب من �أولويات بلد
ال زال يخ�ضع للطائفية يف خمتلف نواحي حياته �إ�ضافة �إىل اىل وجود
العديد من التحديات املرتبطة مبوقعه اجليو �سيا�سي منها القرب من �سوريا
والعراق و�إ�رسائيل ناهيك عن اخرتاقه من طرف احلركات الإرهابية.
اجلل�سة الرابعة

اجلل�سة الرابعة التي �أدار �أ�شغالها امل�رصي زياد العليمي متحورت حول
مو�ضوع «�أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب يف الفعل ال�سيا�سي واحلزبي؟
�أية ر�ؤية للفعل؟» وطرحت عدة �أ�سئلة منها:
•هل ميكن خلال�صات ونتائج احلراك الدميقراطي �أن ت�شكل مدخال
جديدا لبناء عالقة فاعلة بني ال�شباب والعمل احلزبي؟
•هل ت�شكل «عفوية» االنخراط يف الفعل ال�سيا�سي ال�شبابي ،كما
ح�صل خالل ما ا�صطلح عليه ب»الربيع العربي» ،قوة معبئة
لإحداث التغيري؟ وما هي �أ�شكال جعل هذا الفعل منتجا وفاعال
يف �صنع خمرجات الإ�صالح والقوى القائدة ملراحل تدبريه ،حتى
ال يتكرر ما وقع خالل هذا احلراك؟
•هل يجب البحث يف �أ�شكال تنظيمية جديدة للجواب عن
«�إحباطات» ما متخ�ض يف م�سار «الربيع العربي»؟
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كيف ميكن فرز الآليات وال�صيغ الناجعة لتقدم قوى امل�رشوع
الدميقراطي يف ك�سب م�سار بنائها؟
ا�ستهل هذه اجلل�سة الأ�ستاذ اجلامعي غ�سان ملراين مبداخلة �أبرز
فيها �أن احلراك الذي عرفه املغرب منذ �سنة � ،2011أدى �إىل نتائج �إيجابية،
�إذ لأول مرة ي�ستجيب النظام ،لي�س ل�ضغط �أحزاب احلركة الوطنية ،بل
ل�ضغط �شباب جتاوزا امل�ؤ�س�سات احلزبية ،م�شريا �إىل �أن هذه الأحزاب
كانت خارج هذا احلراك ومل ت�ستوعبه.
كما عدد �صاحب املداخلة متظهرات عزوف ال�شباب عن العمل احلزبي
حتى بعد احلراك .ومن بني هذه التمظهرات �أنه لي�س هناك �أي دليل
على انخراط ه�ؤالء ال�شباب يف الأحزاب ال�سيا�سية ،و�إن ف�ضاء اجلامعات
�أ�صبح يت�سم باالت�سي�س والالمباالة بال�ش�أن العام (با�ستثناء املنتمني
للي�سار اجلدري والعدل الإح�سان) �أ�ضف �إىل ذلك ن�سب امل�شاركة يف
االنتخابات التي مل تتجاوز �سنة  2011ن�سبة  ،% 45علما �أن �أكرب فئة
مل تنخرط يف هذه اال�ستحقاقات هي فئة ال�شباب...كل هذه امل�ؤ�رشات
وغريها تبني ،ح�سب املداخلة ،مدى الأزمة القائمة بني ال�شباب والأحزاب
ال�سيا�سية وعدم اهتمامهم بامل�شاركة يف ال�ش�أن االنتخابي.
وعزى غ�سان ملراين هذه الالمباالة �إىل عدة �أ�سباب منها تدخل الدولة
يف الأحزاب عن طريق التيئي�س وخلق �أحزاب ال امتداد لها يف املجتمع
وتهمي�ش �أحزاب احلركة الوطنية بكل الو�سائل وت�شتيت احلقل احلزبي وتزوير
االنتخابات  ،..و�صوال �إىل تدخل الدولة ،حاليا ،يف ال�ش�أن الداخلي للأحزاب
وخا�صة وقت امل�ؤمترات ،مما يجعل الدولة ذات م�س�ؤولية وا�ضحة يف عدم
ترك الأحزاب تتطور يف جو من اال�ستقاللية الأمر الذي غذى لدى �شباب
النفور من العمل احلزبي .و�إىل جانب م�س�ؤولية الدولة ،ي�ضيف املتدخل،
هناك م�س�ؤولية الأحزاب التي �أ�صبح جلها� ،أحزابا انتخابوية بالدرجة الأوىل.
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�أما بخ�صو�ص املخارج ،ي�ؤكد �صاحب املداخلة �أن على النظام رفع
يده عن املجال احلزبي حتى يتمكن من �إفراز قيادات منبثقة عن اختيارات
القواعد ،والقيام بعملية �إن�صاف وم�صاحلة من خالل نقد ذاتي خا�ص
بالتزوير االنتخابي ،كما على الأحزاب املنبثقة عن احلركة الوطنية ،بدورها
ممار�سة النقد الذاتي على طريق ا�سرتجاع ذاتها واالبتعاد عن اخلط
االنتخابوي و�إعادة االت�صال باجلامعة وفتح املقرات يف وجهة ال�شباب
ف�ضال عن القيام مبجهود نظري جتاه هذه الفئة.
�أمينة بوغالبي عن �شباب حركة  20فرباير و�أحد وجوهه البارزة ا�ستهلت
مداخلتها خالل هذه اجلل�سة ب�إبراز فئات ال�شباب الذين انخرطوا يف حركة
 20فرباير� ،إذ �إن �أغلبهم كانوا من �شبيبات الأحزاب الي�سارية واملجتمع املدين
والف�صائل الطالبية ومنا�ضلي احلركة الأمازيغية واحلركة املارك�سية اللينينية
�إ�ضافة �إىل �شباب ليرباليني ،م�ؤكدة �أن املنتمني �سيا�سيا لعبوا دورا كبريا عرف
�أوجه خالل ال�سنة الأوىل من احلراك حيث مت �إنتاج العديد من املبادرات
واملقرتحات ذات العالقة باملجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية...
ومن جانب �أخر� ،أكدت �آمنة بوغالبي �أن ال�شباب ،وعلى الرغم من
حما�سهم ،خاب ظنهم لأنهم مل يجدوا بجانبهم نخبة �سيا�سية لتنزيل
ر�ؤاهم على �أر�ض الواقع ،معتربة �أن حتويل الأفكار �إىل مقرتحات عملية
كان من مهام النخب ال�سيا�سية ،ويف نف�س االجتاه �أكدت �أن املذكرات
الد�ستورية مل تكن يف م�ستوى طموحات ال�شباب.
عالوة على ذلك� ،أ�شارت �إىل تدخل الدولة الذي �سعى ،وبكل الو�سائل،
�إىل الت�ضييق على ال�شباب وقمع حراكهم وت�شويه �صورتهم ،غري �أن هذا،
ت�رص بوغالبي ،مل ي�ؤد �إىل الق�ضاء على فكرة  20فرباير و�إن كان بالإمكان
تغيري �أ�ساليب و�آليات العمل.
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ف�إىل �أين توجه �شباب  20فرباير ،وما م�آلهم؟ للجواب على هذا ال�س�ؤال
�أكدت �صاحبة املداخلة �أن  20فرباير كانت مازالت موجودة يف م�سريات
�شهرية ترفع �شعارات حماربة الف�ساد واال�ستبداد و�شعار عدالة ،كرامة،
حرية  ...كما �أن ه�ؤالء ال�شباب ا�ستمروا ي�شتغلون يف جمعيات املجتمع
املدين �سواء التي كان لها وجود قبل  20فرباير  ،2011والتي �أ�س�ست بعد
ذلك وهي جمعيات خمتلفة املجاالت والأهداف :تربوية فنية ،ثقافية �أو
تعمل على تقييم ال�سيا�سات العمومية ور�صد العمل الربملاين �أو النهو�ض
بالدميقراطية وحقوق الإن�سان وحمايتها علما �أن العديد من �شباب 20
فرباير وا�صلوا عملهم �ضمن �أحزابهم الأ�صلية.
وعلى �صعيد �آخر� ،أكدت �آمنة بوغالبي �أن م�س�ؤولية الأزمة لقائمة
بني ال�شباب والأحزاب تعود بالأ�سا�س �إىل الدولة التي تعمل بكل
الو�سائل على تكري�س �صورة �أحزاب بدون �إرادة همها الكرا�سي واملكا�سب
ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إىل غياب �إعالم نزيه وم�ستقل وحتكم وزارة الداخلية
يف االنتخابات .ومع ذلك تقول �صاحبة املداخلة «اقتنعت بالعمل من �أجل
التغيري التدريجي على �أن �أبقى مكاين فارغا».
لذلك ،ت�ؤكد �أن على �شباب  20فرباير �أال يرتك نف�سه عر�ضة لل�ضياع،
و�أن ي�ستغل طاقاته للم�ساهمة يف �صنع التغيري وحماربة الف�ساد ،وخلق
الآليات املالئمة لذلك ،م�ؤكدة على �أهمية انخراط القوى احلية يف عمليات
التغيري هذه خا�صة النخبة املثقفة التي متنت �أال يطول �صمتها.
النقا�ش

�إ�ضافة �إىل غنى وتنوع الأفكار والتحليالت التي حملتها �أراء املتدخلني
امل�شاركني يف �أ�شغال هذه الندوة كانت النقا�شات التي تخللت خمتلف
اجلل�سات غنية بدورها.
ومن بني الق�ضايا التي اهتمت بها النقا�شات ميكن الإ�شارة �إىل عالقة
الأحزاب بحراك  20فرباير باملغرب ،حيث ذهبت بع�ض الآراء �إىل �أنه وعلى
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الرغم من م�شاركة بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية يف هذه الدينامية ف�إن موقف
الأحزاب ال�سيا�سية املغربية ظل حبي�س رف�ض هذه الدينامية �أو التحفظ
منها �أو م�سايرتها وحماولة التحكم فيها.
غري انه متت الإ�شارة �إىل �أنه وعلى الرغم من هذه املواقف ،ف�إن الأحزاب
ال�سيا�سية باعتبارها القوى الأكرث تنظيما هي التي قطفت ثمار احلراك،
�سواء من خالل نتائج االنتخابات الت�رشيعية �أو من خالل التعديالت
الد�ستورية .ويف هذا ال�صدد مت الت�أكيد على �أن الأحزاب ال�سيا�سية مل
تذهب بعيدا يف ترجمة روح مطالب حركة  20فرباير خا�صة يف حلظة
التعديل الد�ستوري (املوقف من امللكية الربملانية مثال) .يف حني ت�ساءلت
بع�ض الآراء عن مدى �سدادة املوقف التي اتخذته خمتلف مكونات حركة
 20فرباير من هذه اللحظة التي كانت �ستكون حا�سمة يف م�آل احلركة.
�شعارات هذه احلركة هل كانت جديدة �أم �أنها متثل ا�ستمرارية
للمطالب التي �سبق و�أن عربت عنها الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب؟ �س�ؤال
من بني الق�ضايا التي مت تداولها خالل النقا�ش ،حيث �أكدت عدد من الآراء
�أنه وعلى الرغم من �أن هذه ال�شعارات ت�شكل ا�ستمرارا ملا �سبقها وتكرارا
له لكن بنف�س �آخر مل ت�ستطع ا�ستيعابه الأحزاب ال�سيا�سية ،بل تخلت عن
هذه ال�شعارات يف اللحظات احلا�سمة.
بيد �أن هذا مل مينع من القول �إن توقف احلركة عند حلظة االحتجاج
واملطالب على الرغم من �أهميتها ال ي�ؤتي الأكل املن�شود ،باعتبار �أن حلظة
االحتجاج مهما طالت حلظة طارئة �رسعن ما ت�صبح يف حاجة �إىل
ت�أطري �سيا�سي وتنظيمي ميكن من ت�رصيف هذه اللحظة �إىل برنامج قابل
للتنفيذ .ويف هذا ال�صدد وعلى الرغم من االنتقادات احلادة التي وجهت
�إىل الأحزاب ال�سيا�سية �سواء يف عالقتها بال�سلطة �أو باملواطن مبا يف ذلك
ال�شبابـ مت الت�أكيد وب�أ�شكال خمتلفة ويف خمتلف جل�سات النقا�ش �أن ال
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دميقراطية بدون �أحزاب وم�ؤ�س�سات وال �أحزاب بدون �شباب ،مع الت�أكيد
على �أهمية �رضورة حتلي هذه الأحزاب بالدميقراطية و�سطها حتى متكن
خمتلف مكوناتها من امل�ساهمة يف اتخاذ القرار وحتمل امل�س�ؤولية.
م�آل �شباب  20فرباير ووجوهه البارزة ،كان �أي�ضا من املوا�ضيع التي
مت التطرق �إليها ،حيث متت الإ�شارة �إىل �أن ال�سبل تعددت .فبالإ�ضافة
�إىل القمع وزج ببع�ض ال�شباب يف ال�سجن بتهم واهية ،هناك من عاد �أو
التحق ب�صفوف الأحزاب ال�سيا�سية يف حني �أن هناك من اختار موا�صلة
العمل من داخل جمعيات املجتمع املدين مبختلف اهتماماتها ال�سيا�سية
واحلقوقية� ...إ�ضافة �إىل اجلمعيات الثقافية والفنية مبختلف تالوينها ،الخ.
و�إىل جانب ذلك مت التنبيه �إىل �رضورة عدم اال�ستعجال يف اجلواب عن
م�آل مكونات هذه احلركة� ،إذ من الوارد �أن تعرب عن نف�سها م�ستقبال
من خالل تعبريات خمتلفة �سيا�سية واجتماعية وثقافية ذات ت�أثري وا�ضح
يف املجتمع.
كما مت التداول بخ�صو�ص تقنيات التوا�صل التي ا�ستعملت يف تفجري
وتدبري ديناميات ما ي�سمى بالربيع العربي ،وخا�صة الأنرتنيت� ،إذ مت
الت�أكيد من طرف العديد من املتدخلني �أن الأنرتنيت كانت و�سيلة حا�سمة
يف التعبئة والتنظيم والتن�سيق وتوجيه دفة احلراك االجتماعي ،كما من
�ش�أنها �أن تكون �أداة هامة للتنظيم وتبادل الآراء واتخاذ القرار ،يف حني
�أن ذلك ال مينحها القدرة على تعوي�ض التنظيمات التقليدية وخا�صة
التنظيم احلزبي كو�سيلة للت�أطري والتنظيم والفعل ال�سيا�سي .و�إىل جانب
ذلك مت الت�أكيد على �أن هذه الآلية �أ�صبح ال مفر منها على الأحزاب
االنتباه �إليها يف عالقتها مع املواطنني عامة ومع ال�شباب على وجه
اخل�صو�ص ،خا�صة و�أمن خطاب الأحزاب يف �شكله التقليدي� ،أم�سى
ح�سب عدد من املتدخلني خطابا خ�شبيا ممال ومكرورا.
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ويف عالقة بذلك ميكن الإ�شارة �إىل فكرة غالبا ما مت التعبري عنها من
طرف املتدخلني يف جل�سات هذه الندوة؛ حيث مت �إبراز �أن عالقة ال�شباب
بالأحزاب ال تتعلق بالعزوف �أكرث مما تعلق مبوقف واع له�ؤالء ال�شباب من
الأحزاب ال�سيا�سية ،باعتبار �أن هذه الأخرية فقدت م�صداقيتها ومل تعد
لها تلك اجلاذبية التي كانت تتمتع حتى يف �أوج حلظات القمع التي كانت
تتعر�ض له .واملق�صود هنا الأحزاب املنحدرة من احلركة الوطنية .كما �أن
من دواعي هذا املوقف غياب الدميقراطية احلزبية والتعامل مع ال�شباب
وق�ضاياه ب�شكل منا�سباتي وخا�صة حلظة اال�ستحقاقات االنتخابية.
كوطا ال�شباب يف جمل�س النواب كانت من بني الق�ضايا التي
ا�ستحوذت على النقا�ش� ،إذ مت الت�أكيد على �أن هذه الآلية التي مت �إقرارها
لإغراء ال�شباب باالهتمام بال�ش�أن العام وامل�شاركة يف ال�ش�أن االنتخاباتـ
حتولت �إىل و�سيلة للريع ال�سيا�سي يتم اال�ستفادة منها ال�شباب اعتمادا
على معايري القرب من دوائر القرار احلزبي؛ بل لقد حتولت هذه الو�سيلة
من نعمة �إىل نقمة على الأحزاب يف عالقتها ل�شبيباتها� ،إذ �أن احلل يف
حتفيز ال�شباب على امل�شاركة يكمن �أ�سا�سا يف �سيادة العالقات الدميقراطية
داخل الأحزاب ويف عالقة مبكوناتها .ويف عالقة بذلك مت اعتبار �أن من
احليوي مراجعة عالقة الأحزاب ب�شبيبتها �سواء من حيث الر�ؤية واملمار�سة.
ويف عالقة بذلك مت التطرق �إىل طريقة تدبري اخلالفات داخل الأحزاب
التي غالبا ما ت�ؤدي بال�شباب �إىل التبعية وما ت�ستلزمه من عدم اال�ستقاللية
يف الر�أي� ،أو االبتعاد عن العمل احلزبي بل والدعوة �إىل النفور منه.
كما �أن �أثريت م�س�ألة �سوء تدبري اخلالف والدور ال�سلبي الذي لعبه
يف امل�صري الذي �آلت �إليه العالقات بني مكونات ديناميات الربيع العربي
يف خمتلف البلدان التي عرفت هذا احلراك ،حيث مت الت�أكيد �أن الرغبة
باالنفراد يف القرار ثم بال�سلطة كانت من العوامل التي �أدت �إىل الردة التي
عرفتها هذه الديناميات.
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�أما م�آالت ال�شباب يف هذه الديناميات فكان التهمي�ش ،ويعود ذلك
�إما �إىل �أنه و�ضعه يف �إطار التطورات العامة مل يكن من الأولويات بالن�سبة
للبلد املعني وبالن�سبة لل�شباب ذاته� ،أو �إىل �أن ال�شباب بقدر ما كان قادرا
على ابتكار ورفع ال�شعارات بقدر ما كان فاقدا لر�ؤية �شمولية وا�ضحة
تكون �أر�ضية لبلورة برامج ملمو�سة تتجاوب مع متطلبات املرحلة� ،إذ كان
ال�شباب يعرف ما ال يريد لكنه مل ي�ستطع التعبري عما يريد .وال �شك
�أن معرفة ذلك وترجمته يف �أر�ض الواقع كان وما زال ي�ستلزم الت�أطري
ال�سيا�سي والتنظيمي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن خمتلف املدخالت �سواء تعلق الأمر بالعرو�ض
�أو مناق�شتها والتعليقات متيزت ب�سمتني الفتتني �أوالهما االحرتام مهما
كان االختالف وثانيهما التعبري عن الأمل يف امل�ستقبل والت�شبث به على
الرغم من كل الإكراهات.
اجلل�سة اخلتامية

عربت الأ�ستاذة كري�ستينا بريك ممثلة م�ؤ�س�سة فريدريك �إيربت
باملغرب ،يف بداية هذه اجلل�سة ،عن اغتباطها مبجريات هذه الندوة التي
كانت مثمرة وغنية بالتحاليل والأفكار ،لي�س فيما يتعلق باملغرب فقط بل
�أي�ضا مبختلف بلدان املنطقة.
و�أ�شارت �إىل �أن ما ميكن مالحظته يف نهاية هذه الندوة �أن هناك العديد
من الت�شخي�صات والكثري من الرغبات والآمال الكبرية يف امل�شاركة والتحرك
من �أجل م�ستقبل �أف�ضل .لكن يالحظ �أي�ضا ،ت�ضيف ال�سيدة كري�ستينا ،غياب
حلول ملمو�سة وخا�صة فيما يتعلق باملتطلبات ال�رضوري توفرها للتقارب بني
الأحزاب وال�شباب ،خا�صة �أن الدميقراطية تتطلب �أحزابا كما �أن الأحزاب
تتطلب ال�شباب يف حني �أن ال�شباب يتوا�صلون ب�أ�شكال خمتلفة.
و�أ�شادت ممثلة فريدريك �إيربت بالت�شخي�صات التي عرفتها الندوة
م�ؤكدة �أن احلاجة بادية للمزيد من تعميق النقا�ش للوقوف على �آفاق
العالقة بني الأحزاب ال�سيا�سية وال�شباب.
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من جهته �شكر ال�سيد احلبيب بلكو�ش رئي�س مركز درا�سات حقوق
الإن�سان والدميقراطية امل�شاركني يف الندوة على م�ساهماته الغنية وعلى
حوارهم الذي متيز بال�صدق ونبوعه من الأعماق ،من �أجل ر�صد
التحوالت وم�آالتها مبنطقتنا ،مذكرا من جديد ب�أن هذه الندوة �سبقتها
ندوة �أخرى حول الأحزاب ال�سيا�سية باملغرب.
وعلى �صعيد �آخر �أكد الأ�ستاذ بلكو�ش �أنه وعلى الرغم من وجود �أكرث
من ثالثني حزبا باملغرب ،ف�إنه ال ميكن احلديث عن بلقنة امل�شهد احلزبي �أو
كرثة الأحزاب م�شريا �إىل الواقع احلزبي يف فرن�سا ،حيث �أن احتاد من �أجل
احلركة ال�شعبية  UMPعبارة عن جتميع لـ 100حزب وتنظيم �سيا�سي.
غري �أن الإ�شكال بالن�سبة للمغرب ،ي�ضيف رئي�س مركز درا�سات
حقوق الإن�سان والدميقراطية ،يتمثل يف كيفية العمل من اجل بروز
م�شاريع �سيا�سية كربى ت�سمح بفرز وا�ضح يف ال�ساحة ال�سيا�سية واحلزبية
املغربية على �أ�سا�س تقاطبات تقوم على ر�ؤى �سيا�سية وا�ضحة ومتميزة.
�أكيد ،ي�ضيف بلكو�ش� ،أنه لي�ست هناك و�صفة جاهزة بل من
ال�رضوري توجه ال�شباب �إىل جوهر ال�رصاع ال�سيا�سي و�إيجاد البدائل
املمكنة للنهو�ض به وتطوير احلقل احلزبي.
والحظ �أن ثمار احلراك الذي عرفه املغرب وغريه من البلدان كان
من ن�صيب القوى ال�سيا�سية املنظمة ،وفق ما �سمحت به موازين القوى
يف تلك اللحظة ،الأمر الذي يربز �أهمية التفكري يف �رضورة انبثاق نخبة
�سيا�سية حا�ضنة للم�رشوع قادرة على �إنتاج الأفكار ال�رضورية لتطويره
وبلوغه �أهدافه وقطف ثماره.
وبعد �أن �أ�شاد بنتائج وخمرجات هذه الندوة� ،أكد يف الأخري �أن
املو�ضوع ما زال يف حاجة �إىل املزيد من التعميق ومعاجلته من خمتلف
جوانبه ،م�شريا �إىل �أن اللحظة القادمة من هذا الربنامج �ستكون على
�شكل جل�سات حوار بني القيادات احلزبية والقيادات ال�شبابية.

من �إعداد حممد بلوط
مقرر عام
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برنامج الندوة
اليوم الأول
 09.30-09.00حفل �شاي ا�ستقبال وت�سجيل امل�شاركني
اجلل�سة االفتتاحية
½½املتدخلون:

• 10.00-09:30ال�سيد احلبيب بلكو�ش ،رئي�س مركز درا�سات حقوق الإن�سان والدميقراطية
•ال�سيدة كري�ستينا بريك ،املمثلة املقيمة مل�ؤ�س�سة فريدري�ش �إيربت بالرباط

املحور الأول:ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء دينامية «الربيع العربي» (مدخل)
½½امل�سرية:
•خديجة املروازي

½½املتدخلون :

•ح�سن طارق،

•طارق ن�شنا�ش

•زياد العليمي (م�رص)
-هل كانت لدينامية احلراك ال�سيا�سي على امل�ستوى العربي ب�شكل عامودينامية حركة  20فرباير على امل�ستوى املغربي ،باعتبارها نقلت االحتجاج
من طبيعته االجتماعية والت�ضامنية� ،إىل احتجاج بهوية �سيا�سية معلنة
11.30-10.00
�إ�ضافة ملمو�سة يف انخراط ال�شباب يف العمل ال�سيا�سي ب�شكل ما؟
-ما هو الدور احلقيقي الذي لعبته الأحزاب والفعاليات ال�سيا�سية يفهذه الدينامية؟
-ما الدور الفعلي التي لعبته الف�ضاءات االفرتا�ضية يف هذه الدينامية،وهل ب�إمكانها �أن تلعب دورا ما يف الت�أطري والتنظيم امل�ستمرخالل
الفرتات غري ال�ساخنة من احلياة ال�سيا�سية؟
-ما امل�آل ال�سيا�سي والتنظيمي ملكونات احلراك الدميقراطي و�ضمنهحركة  20فرباير وال�شباب املرتبط بها؟
 13.00-11.30مناق�شة
 14:30-13:00وجبة غذاء
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املحور الثاين :ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي (قراءة يف املعطى)
½½امل�سري� :سناء العاجي
½½املتدخلون:

•حممد حفيظ
•ه�شام ال�شوالدي
•غازي ال�سامعي (اليمن)
•ح�سني ح�سني
•رائد بوحمدان (لبنان)
-كيف ميكن قراءة عالقة الأحزاب مبنظماتها ال�شبيبة يف التجربة املغربية وخارجها؟-وهل متكنت ال�شبيبات احلزبية من لعب �أدوار فعلية يف ت�أطري ال�شبابمن جهة ،ومنح �أحزابها دينامية �سيا�سية وتنظيمية ت�ساعدها على
التطور من جهة ثانية؟
-هل �أخفقت الأحزاب يف توفري ف�ضاءات متفاعلة مع انتظارات ال�شبابوطموحاتهم ،وتكت�سب جاذبية لديهم ومتكنهم من �إنتاج الفكر
املمار�سة امل�ساهمة يف التغيري املطلوب للبناء الدميقراطي؟
�-إىل �أي حد مكنت قوانني الأحزاب ال�شباب من تبوء املكانة الالئقة بهداخل هذه الأحزاب ال�سيا�سية ،ومتكينه من امل�ساهمة الفعلية يف
16.00-14.30
بلورة واتخاذ القرار وتنفيذه؟
�-أال ت�ساهم العالقات ال�سائدة داخل الأحزاب ومنط تدبري االختالفداخلها ،والتي غالبا ما ت�ؤدي �إىل االن�شقاقات التنظيمية من جهة،
وواقع وم�ستوى النقا�شات بني قادة الأحزاب ال�سيا�سية وممثليها ،التي
ت�سود ال�ساحة ال�سيا�سية الوطنية ،وتهيمن على امل�شهد الربملاين من
جهة ثانية ،يف تنفري ال�شباب من العمل ال�سيا�سي ب�شكل عام والعمل
احلزبي ب�شكل خا�ص؟
-هل يعود العزوف عن العمل احلزبي ،بل وال�سيا�سي ب�شكل عام ،نتيجةمنطقية لعقود من االختيارات الر�سمية التي �ساهمت بقوة يف �إنتاج
التيئي�س� ،سواء عرب الرتبية والتعليم والتن�شئة االجتماعية �أو ممار�سة جملة
من االنتهاكات التي كانت ممنهجة يف فرتة ما يعرف ب�سنوات الر�صا�ص؟
-وهل يعود ذلك يف جزء منه �إىل ت�ضييق اخلناق على اجلامعة ،وتركهاعر�ضة لتف�شي مظاهر التطرف والغلو جنبا �إىل جنب مع الالمباالة
وعدم االهتمام بال�ش�أن العام و�ضمنه ال�ش�أن احلزبي؟
-ما هي ال�سبل اجلديرة بتو�سيع دائرة اهتمام ال�شباب بال�ش�أن العام من خاللالعمل ال�سيا�سي واحلزبي واالنخراط فيه بقوة وتنمية ح�س امل�شاركة لديه؟
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16.20-16.00

ا�سرتاحة �شاي

18.00-16.20

مناق�شة
اليوم الثاين
املحور الثالث :ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية (�أجوبة م�ؤقتة)
½½امل�سري :ر�شيد البلغيثي
½½املتدخلون:

•عبد العايل حامي الدين
•�سارة �سوجار
•وليد العيادي (تون�س)
-هل حقق نظام الكوطا االنتخابية املراد منه يف جعل ال�شباب يف�صلب العملية ال�سيا�سية ومتكينه من القدرة على اتخاذ القرار بدل
�أن ي�ستمر يف لعب دور تكميلي وتلميعي للم�شهد ال�سيا�سي واحلزبي؟
�أم �أن املمار�سة بينت �أنها جمرد «ريع» �سيا�سي ال يرقى �إىل املجهودات
التي ت�ستلزمها املرحلة ؟
-وهل من املجدي اللجوء �إىل نف�س النظام لتحفيز ال�شباب على امل�شاركةال�سيا�سية يف الهيئات املنتخبة على امل�ستوى املحلي والإقليمي واجلهوي؟

-- 10.30-09.00و�إىل �أي حد ميكن اعتبار هذا الإجراء ،مدخال لفرز نخب جديدة �أكرث
متلكا للم�رشوع الدميقراطي ومتطلبات حت�صينه وتطويره؟
�-أال ي�شكل عزوف ال�شباب عن االنخراط يف ال�ش�أن العام عرب بوابة العملال�سيا�سي انعكا�سا طبيعيا لظاهرة العزوف املنت�رشة يف بلدنا ،والتي قد
يكون لها ارتباط ب�شعور يبدو مهيمنا ب�أن القرار الفعلي ال يتخذ على
م�ستوى الأحزاب ال�سيا�سية �سواء كانت يف احلكومة �أو يف املعار�ضة ؟

-وهل من امل�ست�ساغ مطالبة ال�شباب بامل�شاركة ال�سيا�سية دون �إ�رشاكه يفمعاجلة ق�ضاياه كالفقر والبطالة والتهمي�ش االجتماعي ...خا�صة مع
غياب البنيات التحتية الأ�سا�سية التي من �ش�أنها �أن تدمج ال�شباب يف
حميطه ال�سو�سيو اقت�صادي وتتيح له فر�صة امل�ساهمة والعطاء ال�سيا�سي؟
-هل ميكن ملنظمات املجتمع املدين �أن ت�ساهم فعليا يف �إطالق ديناميةترمي �إىل حتقيق امل�صاحلة املرجوة بني ال�شباب وال�ش�أن العام؟
 10.50-10.30ا�سرتاحة �شاي
 12.30-10.50مناق�شة
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 14.00-12.30وجبة غذاء
املحور الرابع � :أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب يف الفعل ال�سيا�سي واحلزبي؟
�أية ر�ؤية للفعل؟
½½امل�سري :زياد العليمي
½½املتدخلون :

•�أمينة بوغالبي
•غ�سان ملراين
-هل ميكن خلال�صات ونتائج احلراك الدميقراطي �أن ت�شكل مدخالجديدا لبناء عالقة فاعلة بني ال�شباب والعمل احلزبي؟
-هل ت�شكل «عفوية» االنخراط يف الفعل ال�سيا�سي ال�شبابي ،كماح�صل خالل ما ا�صطلح عليه ب«الربيع العربي» ،قوة معبئة لإحداث
15.30-14.00
التغيري؟ وما هي �أ�شكال جعل هذا الفعل منتجا وفاعال يف �صنع
خمرجات الإ�صالح والقوى القائدة ملراحل تدبريه ،حتى ال يتكرر ما
وقع خالل هذا احلراك؟
-هل يجب البحث يف �أ�شكال تنظيمية جديدة للجواب عن «�إحباطات»ما متخ�ض يف م�سار «الربيع العربي»؟
-كيف ميكن فرز الآليات وال�صيغ الناجعة لتقدم قوى امل�رشوعالدميقراطي يف ك�سب م�سار بنائها؟
 17.00-15.30مناق�شة
17.00
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اختتام الأ�شغال وحفل �شاي

الفهر�س
تقدمي3.........................................................................
الورقة التقدميية 9............................................................

اجلل�سة االفتتاحية 21......................................................
كلمة احلبيب بلكو�ش 23...................................................
كلمة كري�ستينا بريك 25.....................................................

اجلل�سة الأوىل :ال�شباب واحلراك ال�سيا�سي على �ضوء
دينامية الربيع العربي29....................................................
مداخلة ح�سن طارق31.....................................................
مداخلة طارق الن�شنا�ش37.................................................
مداخلة زياد العليمي41.....................................................

اجلل�سة الثانية  :ال�شباب والعمل ال�سيا�سي واحلزبي
(قراءة يف املعطى) 45........................................................
مداخلة غازي ال�سامعي47..................................................
مداخلة حممد حفيظ 65...................................................
مداخلة ح�سني ح�سني71...................................................
مداخلة ه�شام ال�شوالدي75................................................
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اجلل�سة الثالثة  :ال�شباب وامل�شاركة ال�سيا�سية (�أجوبة م�ؤقتة)81...
مداخلة عبد العايل حامي الدين 83.......................................
مداخلة �سارة �سوجار87.....................................................
مداخلة وليد العيادي91....................................................
مداخلة رائد بوحمدان 95...................................................

اجلل�سة الرابعة � :أي �أفق لتكري�س انخراط ال�شباب يف الفعل
ال�سيا�سي واحلزبي؟ �أية ر�ؤية للفعل؟ 99..................................
مداخلة غ�سان ملراين 101....................................................
مداخلة �أمينة بوغالبي 109..................................................
اجلل�سة اخلتامية113.......................................................
كلمة كري�ستينا بريك 115....................................................
كلمة احلبيب بلكو�ش 117..................................................
تقرير تركيبي عن الندوة121.................................................
برنامج الندوة151.............................................................
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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
�سندوق الربيد 326 :الربيد املركزي – الرباط -املغرب
الهاتف/الفاك�ض )00212( 05 37 70 95 71 :
contact@cedhd.org
www.cedhd.org

