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نبذة عن جامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وهي إحدى المؤسسات األكاديمية والبحثية الرائدة في العالم التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وتسهم في إعداد الجيل 

القادم من المواطنين العالميين القادرين على القيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. 

وعملت جامعة جورجتاون في قطر )GU-Q( منذ انطالقتها عام 2005 من أجل تمكين الطالب ودعم القدرات البشرية التي تحتاجها منطقة الشرق األوسط في القرن 

الواحد وعشرين وتقديم تجربة تعليمية شاملة مبنية على أعلى المعايير األكاديمية. تقدم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية دراسات متعددة التخصصات في سياق 

عالمي، وهي نفس المناهج والبرامج التي توفرها جامعة جورجتاون كلية إدموند أ. وولش للشؤون الدولية في واشنطن. ويتم تقديم درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون 

الدولية في أربع تخصصات: االقتصاد الدولي والسياسة الدولية والثقافة والسياسة والتاريخ الدولي. كما يمكن للطلبة أن يختاروا بين ثالثة برامج شهادات الستكمال مجال 

تخصصهم، وهي الدراسات العربیة واإلقلیمیة والدراسات األمریكیة واإلعالم والسیاسة.

توفر جامعة جورجتاون في قطر مجاالً متميزاً للتعليم والبحث والتفاعل مع المجتمع المحلي، إذ لديها أحدث القاعات والمرافق والفصول الدراسية، كما تضم الجامعة 

علماء مرموقين على الصعيد الدولي وأعضاء هيئة التدريس من المستوى الرفيع وإداريين متفانين، إضافة إلى أن الجامعة تحتوي على أفضل مكتبة تعنى بمجال العالقات 

الدولية في المنطقة.

كما تستضيف جامعة جورجتاون في قطر مركز الدراسات الدولية واإلقليمية )CIRS(، وهو معهد بحثي رائد يرعى العديد من الدراسات األكاديمية ذات األهمية األساسية 

إقليمياً ودولياً، بما في ذلك المبادرات البحثية ذات الصلة بالعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والسياسات الداخلية لدول الخليج. لمعرفة المزيد عن الفعاليات والبرامج 

 http://qatar.sfs.georgetown.edu/ar :المتميزة التي تقدمها جامعة جورجتاون في قطر ولالستفادة من البحوث التي توفرها، يرجى زيارة موقعها اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات األكاديمية المتعلقة 

بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين على الصعيدين  

المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

www.qf.org.qa االحتياجات المباشرة للمجتمع. للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 
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تفّحص  إلى  تهدف  أفريقيا”،  شمال  في  االجتماعية  “التّيارات  بعنوان  بحثية  مبادرة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أطلق 

تنّوع أشكال تعبئة الحراك االجتماعي في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا والجزائر، قبل االنتفاضات العربية وأثناءها وبعدها. 

يدرس المشروع االهتزازات االجتماعية والثقافية الواضحة التي أصابت جميع أنحاء المجتمع المغاربي. وتضم المبادرة سلسلة 

والتّيارات  الحركات  تتناول  التي  الواحدة  الدولة  المقارنة ودراسات  الدراسات  بآن معاً على  تركز  أساس تجريبي  دراسات ذات 

أفريقيا. شمال  في  االجتماعية 

حالة  عاش  التونسي  السياسي  المشهد  فإن  العربية،  االنتفاضات  خالل  زعيمه  يطيح  بلد  أول  تونس  أّن  اعتبار  وعلى 

اإلسالم  الحاكم—النهضة—دور  المعتدل  اإلسالمي  الحزب  علي؛ حيث جعل  بن  العابدين  زين  الرئيس  سقوط  منذ  مستمر  تغير 

حزب  حرص  االقتصادية،  أزمتها  ومعالجة  الجديد،  تونس  دستور  صياغة  في  التونسي.  السياسي  النقاش  طليعة  في  السياسي 

والنقابية  النسوية  االجتماعية  الحركات  مع  نزاع  في  جعله  ما  العلماني،  اإلسالمي  الطيف  ضمن  حكمه  وضع  على  النهضة 

خالل  من  مصالحها  حماية  إلى  االجتماعية  الجماعات  هذه  تسعى  االستبدادي،  علي  بن  حكم  اقتالع  تم  وقد  اآلن،  والسلفية. 

الجديدة. السياسية  العملية  في  والتأثير  باالندماج  المطالبة 

القبلية هي ما  التعبئة  ليبيا أكثر بطئاً وعنفاً من تجربة تونس. في أعقاب ذلك كانت  القذافي في  كانت اإلطاحة بمعمر 

القذافي  القبلية، بعد تهميشها في ظل حكم  الجماعات  ليبيا. إذ بادرت  الديناميات االجتماعية واالقتصادية والسياسية في  شّكل 

السياسي  تمثيلها  لتأمين  الدم،  قرابة  على  القائمة  الشبكات  تنشيط  إلى  المناطقية،  والسياسات  الخالفية  المحسوبية  خالل  من 

في نظام ما بعد الثورة. وبما أن بعض هذه القبائل تمتد إلى ما وراء الحدود الليبية، فإن تضامنها على أساس قرابة الدم يلعب 

الوطنية واإلقليمية. السياستين  القوى في كل من  توازن  إعادة تشكيل  حيوياً في  دوراً 

جا  تتوَّ لم  التوالي،  على  فبراير  و25   20 في  وموريتانيا،  المغرب  في  الشبابية  الجماهيرية  االحتجاجات  أّن  حين  في 

الملك  وضع  لالنتفاضات،  استجابته  ففي  البلدين.  هذين  في  واالجتماعي  السياسي  للتغيير  سبياًل  خلقتا  أّنهما  إال  النظام،  بتغيير 

بالعديد من  النظام  )البربرية( لغة رسمية. واعترف  اللغة األمازيغية  العمال، وجعل  محمد السادس دستوراً جديداً، ورفع أجور 

)البربر(  األمازيغ  الناشطون  كان  العرقية.  األقليات  ومجموعات  والعمال  المدني  المجتمع  قدمها  التي  العامة  السياسة  مطالب 

يتعلق  فيما  وخاصة  أجل حقوقهم،  من  يناضلون  عقود،  مدى  وعلى  العربي،  المغرب  من  أخرى  ومناطق  والجزائر  المغرب  في 

الجديد يشير إلى خطوة  المغربي  الدستور  باللغة األمازيغية كلغة رسمية في  اللغوي واألرضي. إن االعتراف  الذاتي  باالستقالل 

المهمشة. العرقية  المجموعة  في ضمان حقوق هذه  جديدة 

فقد  كبير.  حد  إلى  البلد  هذا  تجاهل  العربي  الربيع  أن  إال  الجزائر،  في  متفرقة  احتجاجات  حدوث  من  الرغم  وعلى 

اشتعال  ومنذ  المجاورة،  موريتانيا  في  أما  حكومية.  تنازالت  دون  من  اجتماعياً  “القبايل”  األمازيغ  الجزائريين  تعبئة  جرت 

الحكومي.  القمع  من  بمزيد  العبودية،  لمناهضة  الحراطين  أخرى، هي حركة  اجتماعية  قوبلت حركة  فقد  العربية،  االنتفاضات 

الموريتانيون  النشطاء  ويواصل  المجال،  هذا  في  للقانون  ضعيف  إنفاذ  يقابلها  موريتانيا  في  رسمياً  المحظورة  فالعبودية 

الممارسة. هذه  ضد  نضالهم 

وفي  ضرورياً  تركيزاً  االجتماعي  الحراك  تعبئة  على  األكاديمي  التركيز  يغدو  المنطقة،  في  سياسي  تغيير  حدوث  مع 

المشتركة،  واالقتصادية  واالجتماعية  والثقافية  التاريخية  أسسها  بفضل  العربي،  المغرب  منطقة  وتعّد  المناسب.  وقته 

وفي  ذلك،  على  وعالوة  مقارن.  ومنظور  واحد  بلد  منظور  من  المحلية  للتطورات  أكبر  بفهم  يسمح  متماسكاً  دراسياً  مجاالً 

موريتانيا  حول  الدراسات  في  ندرة  فهناك  العربي،  المغرب  بلدان  مختلف  بين  والمقاالت  الكتب  من  العديد  تقارن  حين 

كتاب في  المنشورة  األصلية  للفصول  ملخصاً  الموجز  التقرير  هذا  يقدم  والمغرب.  وليبيا  وتونس  بالجزائر  ارتباطها  ومدى 

Social Currents in North Africa: Culture and Governance after the Arab Spring (Oxford University Press/Hurst, 2018).
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مركز  نظمهما  واللتين  الكبير”،  المغرب  في  االجتماعية  “التّيارات  بعنوان:  عمل  ورشتي  كحصيلة  الكتاب  هذا  فصول  جاءت 

الدراسات  في  متخصصون  أكاديميون  دعي   .2014 ويونيو  يناير  في  قطر  في  بجامعة جورجتاون  واإلقليمية  الدولية  الدراسات 

صالحية  مدى  على  والتعليق  للمنطقة،  المنهجّية  مقارباتهم  أو  التخصصية  مناهجهم  لتطبيق  والمغاربية  الشمال–أفريقّية 

التقييمات  هذه  مثل  أصبحت  االجتماعي.  العلمي  للتحليل  قابلة  متماسكة  تاريخية  جغرافية  وحدًة  أفريقيا  شمال  اعتبار 

والتي  المتوقعة،  وغير  الهائلة  والسياسية  االجتماعية  االضطرابات  ضوء  في  أكثر  مرغوبة  الشمال–أفريقية  للدراسات  النقدية 

اإلقليم  التي عّمت  االنتفاضات  أن  إذ   .2010 تونس في ديسمبر  انطلقت شراراتها من  والتي  العربية،  االنتفاضات  باسم  عرفت 

النموذجية  االفتراضات  بعض  مراجعة  على  الشمال–أفريقّية  القضايا  في  المتخصصين  أجبرت  جوهرية،  تغييرات  عن  وأسفرت 

نطاق  العربية على  المجتمعات  قراءة  استخدام عدسات مفاهيمية ومنهجية جديدة عند  واإلجرائية في مجال دراستهم، وعلى 

التفكير في األسئلة األكاديمية  الغاية، طلب من المشاركين في ورشات عمل مركز الدراسات الدولية واإلقليمية  أوسع. ولهذه 

هل  تفسيرها؟  االجتماع  ولعلماء  للمؤرخين  يسبق  لم  مشتركة  إقليمية  قواسم  عن  العربية  االنتفاضات  كشفت  هل  التالية: 

التطّورات  تتناول  التي  الشمال–أفريقية  الدراسات  تعّزز  وأن  التحليلية  الدّقة  تحّسن  أن  االنتفاضات  بعد  ما  لدراسات  يمكن 

تنّوعاً؟ أكثر  أقاليمية، ومقارنٍة  نظٍر  لصالح وجهات  الوطنّية، 

اإلعالمية  والدراسات  واألنثروبولوجيا  واالجتماع  والتاريخ  السياسية  العلوم  ميادين  في  مشهورون  أكاديميون  بادر 

النظرية  مقارباتهم  واستهدفت  العربي.  المغرب  في  االجتماعية  العلمية  األدبيات  في  نقدي  وبشكل  بعمق  المساهمة  إلى 

تبّين  وإلى  أفريقيا،  شمال  لمجتمعات  المتميزة  الهيكلية  الخصائص  حدى—تحديد  على  الموضوع—كّل  هذا  في  والتجريبية 

التي  النتائج  تؤكد  العموم،  وفي  والدولية.  اإلقليمية  للتطورات  الواسع  السياق  ضمن  والمادية،  التاريخية  الفردية  خصائصها 

وحقب  سياسية  انقسامات  هيئة  على  بالكامل  تتجّلى  ال  أفريقيا  لشمال  العلمية  الوضوحية  أن  حدى،  على  كل  إليها  توصلوا 

تدقق  الكتاب  هذا  في  دراساتهم  فإن  ذلك،  عن  عوضاً  وحدها.  والنخب  الدولة  على  تركز  آليات  شكل  في  أو  ثابتة،  سياسية 

وعبر  القومية  الدولة  داخل  والتدفقات  االجتماعي  الترابط  أخذ  عبر  العربي  المغرب  في  الجيوتاريخية  الوحدة  في  النظر 

والمكان— الزمان  عبر  المؤسسية  غير  الظواهر  أن  توّضح  الكتاب  هذا  فصول  فإن  وعليه،  االعتبار.  بعين  السياسية  الحدود 

أيضاً  اجتماعية—تشكل  وتعبئة  جماعية  ممارسات  صورة  في  الفردية  والخبرات  الُمثل  مزج  الحالة  هذه  في  تشمل  والتي 

للمشهد  وكذلك  الدولة،  سلطة  ونشر  االجتماعي  وللبناء  االستعمار،  بعد  ما  لحقبة  السيادي  للمشروع  تأسيساً  نفسه  وبالقدر 

الثقافية. والهوية  االقتصادية  واآلفاق  االجتماعية  العدالة  حيث  من  المحلي 

عّرفناها  والتي  االجتماعية”،  “التّيارات  موضوع  في  المشاركة  إلى  الورشة  في  المشاركين  دعونا  ذلك،  على  وعالوة 

والتي  جماعية؛  اجتماعية  وأعمال  ممارسات  في  معين  مجتمع  أعضاء  بين  المشتركة  والقيم  الخبرات  تجّليات  أنها  على  هنا 

حفزت  التي  الدوافع  لتأريخ  محاولة  وفي  أكبر.  اجتماعية  مجموعات  في  الفردية  هوياتهم  لتحديد  أساسية  وقيماً  خبراتاً  تعّد 

شمال  عبر  السياسي  االجتماعي  العمل  تعبئة  في  الجماعية  الهوية  ثقل  على  الضوء  الورشات  منظمو  ألقى  العربية،  االنتفاضات 

والتصرفات  للمبادئ  بّناء وهادف  تقييم  إجراء  يمكن من خالله  كمنظور  االجتماعية  التّيارات  األوسط. عملت  والشرق  أفريقيا 

و2011.  2010 في  شاملة  ووطنية  جماعية  احتجاجات  لتشّكل  تضافرت  والتي  المتعددة،  الفردية  والمساعي 

األطر  تحدي(  )أو  على  الحفاظ  في  المعيارية  والقواعد  المعتقدات  أهمية  على  الكتاب  هذا  في  فصول  عدة  تؤكد 

تعريف  إعادة  إلى  الرامية  والشعبية  الرسمية  المشاريع  من  مجموعة  االعتبار  بعين  وتأخذ  القائمة.  السياسّية  االجتماعّية 

اإلسالمية  األحزاب  أو  العمالية  االتحادات  أو  الحكومات  بها  أقامت  أفريقيا ومجتمعاتها، سواء  بين دول شمال  األخالقي  العقد 

التّيارات االجتماعية في شمال أفريقيا  .1
أسامة أبي مرشد  
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فهمهم  حددوا  المساهمين  بعض  الثقافية.  المؤشرات  منتجو  أو  القاعدة  مستوى  على  الناشطون  أو  التربويون  اإلصالحيون  أو 

التحالفات  على  التاريخي  االجتماعي  وأثرها  للحكم  الرسمية  والقانونية  السياسية  المؤسسات  إطار  في  االجتماعية  للتّيارات 

الوسائط  على  إصراراً  أكثر  بشكل  آخرون  ركز  فيما  الجماعية.  االنتماءات  وعلى  الثروة،  توزيع  وعلى  الشاملة،  السياسية 

اإلنتاج  اإلعالم،  وسائل  التعليمية،  األنظمة  الدولة:  قوة  مواضيع  بوصفها  إنتاجها  أفريقيا  شمال  أبناء  أعاد  التي  األيديولوجية 

التفكير  على  تجبرنا  أفريقيا  شمال  في  االجتماعية  التّيارات  حيال  المشتركة  منهجّياتهم  إن  ذلك.  إلى  وما  والفني،  الثقافي 

السياسية  والتعبئة  المجموعة  سلوكيات  مؤخراً  أفادت  التي  األيديولوجية  والمحفزات  المؤسسية  الهياكل  في  أكثر  بعمق 

االحتياجات  جعل  في  تسببت  التي  االجتماعية  للعوامل  النظري  الفهم  من  مزيد  توضيح  وعلى  العربي،  المغرب  منطقة  في 

من  كثير  و—في  جديد،  اجتماعي  تضامن  وإنشاء  القائمة،  التنظيمية  األطر  تتجاوز  أو  تضغط  الشمالية  ألفريقيا  الجماعية 

جماهيرية. اجتماعية  حركة  فتيل  الحاالت—إشعال 

واشنطن  جورجتاون،  جامعة  المعاصرة،  العربية  الدراسات  مركز  في  للتاريخ  مشارك  أستاذ  منصب  يشغل  مرشد  أبي  أسامة 

التاسع  القرن  في  الجزائر  في  الكولونيالي  التحديث  وممارسات  أيديولوجيات  على  األكاديمي  بحثه  يركز  العاصمة. 

كتاب في  التمهيدي  الفصل  األخيرة  منشوراته  تشمل  أفريقيا.  وشمال  فرنسا  في  واألّمة  الدولة  صنع  آلّيات  وعلى  عشر، 

Perspectives on Western Sahara: Myths, Nationalisms, and Geopolitics (Rowman & Littlefield, 2014); Apostles 
of Modernity: Saint–Simonians and the Civilizing Mission in Algeria (Stanford University Press, 2010); 
and an edited book, Trajectories of Education in the Arab World: Legacies and Challenges (Routledge, 2010).



التيارات االجتماعية في شمال أفريقيا | تقرير موجز   3

األحزاب اإلسالمية والتحول في تونس والمغرب  .٢
فرانشيسكو كافاتورتا، وفابيو ميرون  

العربية”،  “الصحوة  أحداث  عقب   ،2011 العام  في  ومصر  والمغرب  تونس  في  السلطة  إلى  اإلسالمية  األحزاب  وصول  أدى 

قد  اإلسالمية  والحركات  باألحزاب  المتعّلقة  الدراسات  كانت  الصحوة،  قبل  اإلسالميين.  بسياسة  األكاديمي  االهتمام  تجدد  إلى 

الفاعلة  الجهات  تعد  لم  أنها  بدا  أفريقيا، حيث  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المعرفة  مجاالت  من  كبير  إلى حد  اختفت 

“االستبداد  أطروحة  اقترحت  أوالً،  الخاطئ.  التصور  هذا  تثبيت  في  عامَلين  ساهم  وقد  المنطقة.  في  أهمية  األكثر  السياسية 

كان  أنه  أثبت  أن  بعد  المنظور  المستقبل  في  مشاكل  دون  من  سيدوم  المنطقة  في  االستبدادي  الحكم  أن  ث”  المحدَّ العربّي 

إلى  المتخصصون  الحادي والعشرين. وبناء على ذلك، خلص  القرن  التسعينات والعقد األول من  قادراً على تجديد نفسه خالل 

طويل.  أمد  منذ  قائمة  معارضة  حركات  في  النظر  من  بدالً  االستبداد  بقاء  تضمن  التي  اآلليات  إلى  النظر  أكثر  الجدي  من  أن 

سياسية،  غير  تبدو  التي  األجندة  ذات  الليبرالية  والجماعات  الشعبية  الحركات  أي  اآلخرون،  االجتماعيون  الفاعلون  اعُتبر  ثانياً، 

السلطة  على  التركيز  عن  ابتعدت  اإلسالموية  أن  يبدو  ذلك،  إلى  باإلضافة  العربية.  المدنية  للمجتمعات  الجدد  األنصار  بمثابة 

اإلسالموية”  بعد  “ما  على  متزايداً  تركيزاً  الباحثون  ركز  لذلك،  ونتيجة  السياسية.  غير  األنشطة  صوب  واتجهت  السياسية 

ترى  األرثودكسية”.  “اإلسالموية  تسميته  يمكن  ما  دراسة  عن  ما  حد  إلى  تخلوا  وبالتالي  المسلحة،  اإلسالمية  الجماعات  أو 

بالسياسة،  المشتغلة  بيات وأوليفر روي، أن اإلسالموية  التي تعثر على جذورها في أعمال آصف  أطروحة ما بعد اإلسالموية، 

تدريجياً  تختفي  باتت  اإلسالمية،  الدولة  إقامة  طريق  عن  الكلية  السياسات  صعيد  على  تغيير  إحداث  في  فشلت  أن  وبعد 

اإلسالميين  انخراط  انتكاس  ومع  نفسه،  الوقت  وفي  خصوصية.  األكثر  الدينية  للممارسات  المجال  مفسحًة  سياسي؛  كمشروع 

الجماعات  من  تحصى  وال  تعد  ال  أعداد  ارتكبتها  عنف  أعمال  إلى  الجديدة  األلفية  من  األول  العقد  خالل  “العام”  بالشأن 

الجهادية. لظاهرة  أكبر  اهتماماً  يولون  األكاديميون  بدأ  وخارجها،  المنطقة  داخل  تعمل  التي  المسلحة 

صحيحاً  هذا  كان  وقد  دراساتهم.  في  تدريجياً  اإلسالمية  األحزاب  األكاديميون  أهمل  قليلة،  وباستثناءات  وهكذا، 

رؤيتها  يبدو—عن  ما  تخلت—على  الفاعلة  اإلسالمية  الجهات  أن  اعُتبر  حيث  العربي،  بالمغرب  يتعلق  فيما  خاص  بشكل 

أفريقيا،  شمال  في  المنطقة.  في  المستبّدون  الزعماء  لها  يروج  ما  غالباً  التي  الحداثة  مواجهة  في  و“اختفت”  الجذري  للتحول 

فقد  هنا  ومن  الذاتي.  اإلقصاء  طريق  عن  أو  القمع،  طريق  عن  السياسية،  العملية  في  استقطابهم  عبر  اإلسالموية  احتواء  تم 

 .2011 عام  في  اإلسالمية  األحزاب  لدى صعود  غّرة  على حين  واألكاديمية  السياسية  الدوائر  من  العديد  تؤخذ  أن  كان حتمياً، 

اإلخوان  حققه  الذي  الساحق  النصر  تفسير  أجل  من  البحثية  األجندات  من  عدد  تطوير  تم  العامة،  الصدمة  خمود  وبمجرد 

االنتخابات  في  والتنمية  العدالة  حزب  حققها  التي  المثيرة  والنتائج  تونس،  في  النهضة  حزب  وانبعاث  مصر،  في  المسلمين 

على  الملموس  الدليل  مواجهة  الشديد في  للنقد  اإلسالموية  بعد  ما  أطروحة  تعرضت  نفسه،  الوقت  المغربية. وفي  التشريعية 

االقتراع. في صناديق  أيضاً  ناجحاً  وكان  بل  حياً فحسب،  يكن  لم  اإلسالمية  لألحزاب  السياسي  المشروع  أن 

يستعرض هذا الفصل أهم النقاشات التي وّلدتها هذه األجندات البحثية، ويرى أنه وعلى الرغم من بعض المساهمات 

وجه  وعلى  اإلسالمية.  السياسة  من  معينة  جوانب  العموم—على  محدودا—في  يبقى  تركيزها  أن  إال  لإلعجاب،  المثيرة 

2011 ما زالت تستبعد أهمية سياسة األحزاب، وذلك بسبب االعتقاد القديم—والذي  التحديد، فإن األجندات البحثية لما بعد 

قليلة  سياسية  عناصر  أفريقيا هي  شمال  في  وخاصة  األوسط  الشرق  في  األحزاب  الحاالت—بأن  معظم  في  تماماً  يبرره  ما  له 

الضروري دراسة سياسة األحزاب عن كثب، وخاصة األحزاب اإلسالمية  2011، من  األهمية. ومع ذلك، وفي ضوء أحداث عام 

األحزاب  في  التدقيق  خالل  من  يمكن،  المنطقة.  في  النظام  تغيير  فشل  أو  نجاح  مفتاح  تحمل  ما  غالباً  والتي  األيديولوجية 

وبشكل  السلفي.  اإلسالم  ذلك  في  بما  ككل،  اإلسالموية  على  تؤثر  وجيلّية  وسياسية  اجتماعية  عوامل  عن  الكشف  اإلسالمية، 



4   التيارات االجتماعية في شمال أفريقيا | تقرير موجز

والتجزئة  التنوع  مدى  عن  للتغاضي  ميلهم  على  التغلب  األكاديميين  على  يجب  بورغات،  فرانسوا  أشار  وكما  تحديداً،  أكثر 

التنافس  في  )أي  فحسب  السياسية  المؤسسية  الحلبة  في  دوراً  التنوع  هذا  يلعب  ال  اإلسالموية.  داخل  الموجودة  والتوترات 

ساخنة،  أيديولوجية  نقاشات  تدور  حيث  االجتماعية،  الميادين  في  أيضاً  ولكن  المختلفة(،  اإلسالمية  األحزاب  بين  االنتخابي 

وحيث توجد حاالت وأشكال مختلفة من النشاط داخل المجال اإلسالمي لم يتمكن العديد من المراقبين حتى اآلن من فهمها 

بعض  من  تأكيدها  تم  والتي  اإلسالموية،  بعد  ما  أطروحة  في  الظاهرية  مفارقة  إلى  الفصل  يشير  أخيراً،  بالكامل.  وتحليلها 

السلطة. إلى  التونسي  النهضة  وحزب  المغربي  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  عبر  تحديها،  من  بدالً  النواحي 

فرانشيسكو كافاتورتا يشغل منصب أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة الفال في كيبيك. عمل سابقاً ككبير المحاضرين 

في العالقات الدولية وسياسة الشرق األوسط في كلية الحقوق واإلدارة الحكومية بجامعة دبلن في أيرلندا. يركز بحثه على الدمقرطة 

واالستبداد في العالم العربي، ودور األحزاب والحركات اإلسالمية، وديناميكيات المجتمع المدني. تشمل منشوراته األخيرة مقاالت في 

Middle East Law and Governance, Mediterranean Politics, Democratization, Middle Eastern Studies, and the 
Journal of Political Ideologies. With Fabio Merone, he edited Salafism after the Arab Awakening: Contending 
with People’s Power (Hurst, 2016). He is the co-author of the textbook Politics and Governance in the Middle 
East (Palgrave, 2015); and co-editor of Civil Society Activism in Syria and Iran (Lynne Rienner, 2013).

فابيو ميرون هو زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة غانت. يركز بحثه على تطور اإلسالموية في التحول الديمقراطي التونسي. يعمل 

العربي”. نشر مقاالت في  الثورة في أعقاب االستبداد  السلفية وسياسات ما بعد  حالياً على مشروع بعنوان “تونس كدولة آمنة: 

 Democratization, Middle East Policy, the British Journal of Middle Eastern Studies, Middle East Law and
 Governance and the Journal of Political Ideologies. He is also co-editor of the volume Salafism after the
Awakening: Contending with People’s Power (Hurst, 2016).
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الصوفّية والسلفية في المغرب العربي: اآلثار السياسية   .٣
ريكاردو رينيه الريمون  

وكذلك  الجهادية  السلفية  األوساط  من  مكثفة  انتقادات  الصوفية  الطرق  وممارسو  أتباع  واجه  العشرين،  القرن  معظم  خالل 

أن  من  الرغم  وعلى  هرطقة.  تكن  لم  إن  بدعية  الصوفية  والممارسات  المعتقدات  أن  زعمت  التي  لالستعمار،  المناهضة 

المترابط  السلفيين  استنكار  فإن  لسنوات،  العربي  المغرب  منطقة  داخل  الديني  للتعبير  وشعبياً  فطرياً  شكاًل  كانت  الصوفية 

الزعماء  حاول  التراجع،  هذا  بعد  العربي.  المغرب  منطقة  في  ممارساتها  تراجع  إلى  النهاية  في  أدى  للصوفية  والشديد 

والممارسات  للمعتقدات  مسالم  كبديل  الصوفية  إحياء  والجزائر(  المغرب  في  )خاصة  العشرين  القرن  نهاية  في  السياسيون 

المجتمعية  الجهود  الفصل  هذا  يدرس  الدولة.  وتهدد  السياسية  القتالية  تشجع  أنها  يعتقدون  كانوا  التي  السلفية،  الجهادية 

إحياء  ومحاولة  الجهود  هذه  مسار  انعكاس  ثم  العشرين،  القرن  معظم  خالل  السلفية  وتشجيع  الصوفية  لثني  أوالً  والوطنية 

الجهادية. السلفية  خطر  لمواجهة  محاولة  في  والعشرين  الواحد  القرن  خالل  الصوفية 

الفصل  هذا  ألغراض  ستشمل  فإنها  العربي  المغرب  منطقة  نذكر  وحين  العربي.  المغرب  في  طويل  تاريخ  للصوفية 

المنطقة؛  هذه  من  جزءاً  )1040–1147م(،  المرابطّية  الدولة  خالل  كانت،  األندلس  أن  إذ  أسبانيا(؛  )جنوب  األندلس  منطقة 

وممارسي  منّظري  أهم  من  باقة  ضّمت  األندلس  أن  كما  التحليل.  في  تضمينها  المناقشة،  هذه  ألغراض  توّجب،  فقد  لذا 

الصوفي  التقليد  هذا  ضمن  ميمون  بن  موسى  نشمل  أن  يمكننا  كما  رشد.  وابن  طفيل  وابن  باجة  ابن  بينهم  من  الصوفية، 

سينا  وابن  الفارابي  المسلمين:  والمتصوفة  بالفالسفة  إعجابه  عن  وأعرب  التصوف،  مارس  يهوديته،  من  الرغم  على  ألنه، 

درجة  يعكس  ما  بالعبرية،  وليس  العربية  باللغة  داللته  كتب  فقد  الواقع،  وفي  الحائرين.  داللة  الشهير  كتابه  في  رشد  وابن 

العربية. الثقافة  في  انغماسه 

ير  لم  العشرين،  القرن  خالل  أفريقيا  شمال  في  السلفية  أشكال  من  وغيره  لالستعمار  المناهضة  السلفية  ظهور  وحتى 

التناقض  ظهور  الصوفية.  والممارسات  التقليدية  اإلسالمية  المعتقدات  بين  متأصاًل  تناقضاً  أفريقيا  شمال  في  المسلمين  معظم 

كان  السلفية،  ظهور  حتى  الواقع،  في  السلفية.  من  مختلفة  أنواع  انتشار  بعد  إال  ينشأ  لم  والصوفية  التقليدية  العقيدة  بين 

طليعة  في  كانوا  لقد  أفريقيا.  شمال  في  والسياسيين  االجتماعيين  القادة  مقدمة  في  الدين”  “علماء  وليس  الصوفية  شيوخ 

ومن  االستعمار.  ومقاومة  إسالمية  دولة  إنشاء  تتطلب  نظرهم  في  كانت  التي  االجتماعية،  بالعدالة  طالبت  التي  الحركات 

أحمد  بن  الجزائر، ومحمد  القادرية في  القادر، زعيم  األمير عبد  نذكر  أفريقيا  الصوفية في شمال  المقاومة  قادة  األمثلة على 

الذي  السنوسي  علي  بن  محمد  نذكر  كما  الجزائر؛  في  الفرنسي  االستعمار  قاوم  وكالهما  الرحمانية،  الطريقة  من  المقراني 

ضد  ثورة  قاد  والذي  الجزائر،  في  الدرقاوية  الطريقة  زعيم  دالي،  بو  ومحمد  ليبيا؛  في  اإليطالي  االستعمار  ضد  النضال  قاد 

أفريقيا،  غرب  وفي  عشر.  التاسع  القرن  في  المغرب  في  السلطان  سلطة  تحدى  الذي  الشراردي  ومحمد  العثمانيين؛  الحكام 

“طعل”  تال  عمر  الحاج  وقاد  نيجيريا،  بشمال  اآلن  يعرف  ما  في  إسالمية  دولة  فودي[  بن  ]عثمان  فوديو  دان  عثمان  أنشأ 

المقاومة  قادة  كل  المعاصرتين(.  والسنغال  غينيا  )في  تورو  وفوتا  جالون  فوتا  في  مشابهاً  تمرداً  الفوتي[  سعيد  بن  ]عمر 

الصوفيين. من  كانوا  هؤالء 

الطرق األكبر واألكثر نفوذاً،  الفصل يركز على  أفريقيا، فإن هذا  الصوفية في شمال  الطرق  العديد من  في حين يوجد 

البودشيشية. القادرية  السنوسية،  التيجانية،  القادرية،  الدرقاوية،  الشاذلية  الجازولية،  الشاذلية  الشاذلية،  ذلك  في  بما 
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في  الباحثين  كبار  وأحد  بنغهامتون؛  جامعة  في  االجتماع  وعلم  السياسية  العلوم  أستاذ  منصب  يشغل  الريمون  رينيه  ريكاردو 

المجلس األطلسي. وقد تلّقت أبحاثه دعماً من مؤسسة كارنيغي ومؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر ومعهد الواليات المتحدة للسالم 

الدراسات  )مركز  المغربي: قضايا معاصرة  التصوف  الرئيسية:  كتبه  بين  األمريكية. ومن  التعليم  البحرية ووزارة  األبحاث  ومكتب 

الصواني؛  يوسف  مع   )2013 )المعارف،  والثورة  واإلصالح  االنتفاضة  العربي:  الربيع  البكاوي؛  خالد  مع   )2017 المغربية،  الثقافية 

Pursuing Security and Shared Development in Euro-Mediterranean Migrations (Aracne, 2017) with 
Emanuela Claudia del Re; Revolution, Revolt, and Reform in North Africa (Routledge, 2013); Islamic Law 
and Politics in Northern Nigeria (Africa World Press, 2011); Borders, Nationalism, and the African State 
(Lynne Rienner, 2005); The Causes of War and the Consequences of Peacekeeping in Africa (Heinemann, 
2002); and Islam and the Politics of Resistance in Algeria, 1783-1992 (Africa World Press, 2000).
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مهّماً  دوراً  نقابات—لعبت  وقادة  ونشطاًء  المنظمة—أعضاًء  العمالية  الجمعيات  أن  إلى  األدلة  من  متنامية  مجموعة  تشير 

المتمرسون  النقابيون  يكن  لم   .2010 العام  أواخر  العربي  العالم  اجتاحت  التي  الشعبية  االحتجاجات  من  العديد  في  ومساهماً 

هم من أطلقوا المظاهرات وال من حرضوا عليها، إال أنهم عززوا من حجمها ومن قوتها. في تونس، شارك نقابيون متمرسون من 

المظاهرات  الداخلية قبل أن تنتقل  البلدات الصغيرة  التونسي للشغل في احتجاجات سيدي بوزيد، وقفصة، وغيرها من  االتحاد 

إلى تونس. وفي مصر، حدثت تعبئة النقابات قبل االنتفاضات العربية، ابتداء من عام 200٦، خاصة بين عمال النسيج في المحلة 

على  تركز  أبحاث  إنتاج  في  األكاديميون  بدأ  حين  وفي   .2011 اضطرابات  واحتجاجاتهم خالل  إضراباتهم  تواصلت  وقد  الكبرى. 

االحتجاج العمالي في تونس ومصر خالل االنتفاضات العربية، لم يتم نشر سوى القليل من الدراسات ذات التركيز التجريبي على 

تسلسل  ويرصد   ،2011–2010 في  المغرب  في  العمالّية  االحتجاجات  طبيعة  الفصل  هذا  يحلل  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  المغرب. 

األحداث التي أثارت االضطرابات النقابية في البالد. كما يصف المطالب العمالية )إن وجدت( التي تحققت من خالل المشاركة 

نظمتها  التي  الجماهيرية  التعبئة  في  النقابات  لعبته  الذي  الدور  ما  التالي:  السؤال  على  اإلجابة  إلى  ويسعى  االحتجاجات،  في 

حركة شباب 20 فبراير المغربية؟

في  والعمال  الدولة  عالقات  سياق  في  العمالية  األرستقراطية  نظرية  الفصل  هذا  يستكشف  السؤال،  هذا  على  لإلجابة 

تفترض  والتي  إريك هوبسباوم،  بعد  فيما  التي طورها  العمالية  األرستقراطية  نظرية  أول من وضع  ماركس هو  وكان  المغرب. 

تتألف  مادية.  لتحقيق مطالب  الضغط  كيفية  يختلفون في  بل  العمل،  متماثلين في صالبتهم في وجه أصحاب  ليسوا  العمال  أن 

وحيثما  للشركات.  األرباح  وتحقيق  الصناعي  لإلنتاج  بالنسبة  قيمتهم  يدركون  متخصصة  مهارات  ذوي  عمال  من  العاملة  الطبقة 

الماّلك بشكل خطير. ويعّد عّمال الشحن والتفريغ، مثاًل، نموذجاً  العمال باإلضراب، فإن توقفهم سيقلص من أرباح  يقوم هؤالء 

كالسيكياً لمثل هذه األرستقراطّية العمالّية. إضراباتهم تقلل األرباح عن طريق تعطيل تجارة االستيراد والتصدير، والذي يتسبب 

استخدام  لهؤالء  يمكن  المهرة،  للعمال  االقتصادية  القيمة  يدركون  العمل  أرباب  وألن  وتلفها.  البضائع  شحن  في  تأخيراٍت  في 

المتعلقة  المفاوضات  من  والخروج  باإلضراب  التهديد  خالل  فمن  امتيازات.  على  للحصول  باإلضرابات  والتهديد  اإلضرابات 

باألجور، يمكن للعمال المهرة أن يستخلصوا من أصحاب العمل مزايا تفوق ما كانوا سيحصلون عليه لو باشروا هذه اإلجراءات 

أوالً في محادثات مباشرة. المساومة  للنزاع مباشرة، من دون  المثيرة 

البالد  انتفاضات  في  مشاركتها  وُتفّصل  المغربية  العمالية  النقابات  أصل  توضح  أقسام  أربعة  إلى  الفصل  هذا  ينقسم 

وما  االستعمارية  الفترات  على  التركيز  مع  المغرب،  في  العمالية  للنقابات  التاريخية  األسس  أوالً  الفصل  يستعرض   .2011 في 

من  العنف  على  التحريض  في  تاريخاً  المغربية  للنقابات  أن  على  المبكرة  التاريخية  الحقبة  هذه  تبرهن  االستعمارية.  بعد 

خط  الفصل  يحدد  ثانياً،  الملكي.  للنظام  معارضة  مراكز  تاريخياً  كانت  التي  الحضرية،  المناطق  في  وخاصة  أجندتها،  دفع  أجل 

الحال في تونس ومصر، بزيادة االضطرابات  العربي في المغرب اتسمت، كما هو  الربيع  التي سبقت  الفترة  األساس إلظهار أن 

يونيو  إلى  فبراير  من  المغربي،  النظام  ضد  الشعبية  االحتجاجات  ذروة  في  النقابية  الحركة  الفصل  هذا  يدرس  ثالثاً،  العمالية. 

التاريخي  للسرد  الرئيسية  اآلثار  ويستعرض  نشاطها،  من  النقابات  حققتها  التي  المطالب  بمناقشة  الفصل  يختتم  وأخيراً،   .2011

المغربي  العربي”  “الربيع  اضطرابات  استخدمت  العمالية  النقابات  أّن  مقولة  صّحة  على  يبرهن  التجريبي  الرصد  إّن  السياسي. 

المادية. األساسية  مطالبها  بعض  لتحقيق 

االحتجاجات العمالّية في المغرب: اإلضرابات واالمتيازات والربيع العربي  .4
مات بيولر  
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مات بيولر يشغل منصب زميل 2017 في مبادرة الشرق األوسط في جامعة هارفرد في مركز بيلفير للعلوم والشؤون الدولية 

عالمي  أمن  زميل  وكذلك  تينيسي،  بجامعة  السياسية  للعلوم  مساعد  أستاذ  وهو  الحكومية.  لإلدارة  كينيدي  جون ف.  كلية  في 

واإلقليمية،  الدولية  الدراسات  مركز  الدكتوراه في  بعد  لما  زمياًل  السابق  في  كان  العامة.  للسياسة  بيكر  إتش  في مركز هوارد 

مواضيع  اهتماماته  وتشمل  األوسط،  الشرق  على  التركيز  مع  النسبية  السياسات  هو  أبحاثه  مجال  قطر.  في  جامعة جورجتاون 

الدمقرطة واالستبداد واالنتفاضات العربية وأبحاث الرأي العام والحركات اإلسالمية وسياسات شمال أفريقيا. تشمل منشوراته:

Why Alliances Fail: Opposition Coalitions between Islamists and Leftists in North Africa (Syracuse University 
Press, 2018), “The Autocrat’s Advisors: Opening the Black Box or Ruling Coalitions in Tunisia’s 
Authoritarian Regime” (2017); and “Do You Have ‘Connections’ at the Courthouse? An Original Survey on 
Informal Influence and Judicial Rulings in Morocco” (2016), both published in Political Research Quarterly.
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الحركة األمازيغّية في شماٍل أفريقيٍّ متغير  .5
بول أ. سيلفرستين  

يستند هذا الفصل إلى النضال المتواصل منذ عقود من أجل الحقوق البربرية/ األمازيغية، لبيان أن الثورات األخيرة تأتي عقب 

ينحدرون  االستبدادي—الذين  الحكم  من خصوم  متنوعة  مجموعة  تحركها  والسياسي،  الثقافي  االندماج  أجل  من  طويلة  معركة 

من عدة مشارب سياسية ومذاهب دينية وهويات إثنية. في الواقع، قبل أكثر من ثالثين سنة من الربيع العربي، كان الناشطون 

أفريقيا،  شمال  لمواطني  السياسي  النشاط  من  مهّماً  إرثاً  وراءه  ترك  الذي  البربري”  “الربيع  بالفعل  مّيزوا  قد  واألكاديميون 

إلى  العالم  انتباه  االنتفاضات األخيرة قد لفتت  البربرية. وإذا كانت  باللغة  الناطقة  الذين يعيشون في األطراف  وخاصة ألولئك 

محنة مجتمعات صغيرة تتحدث البربرية في تونس وليبيا، فإن قطاعات أكثر وعياً بذاتها من البربر )أو “األمازيغ”( في الجزائر 

السنين باالعتراف  الشمالية—كانت تطالب صراحة منذ عشرات  البربري في أوروبا وأمريكا  الشتات  أبناء  والمغرب—بمساعدة 

لغة  باتت  الماضي،  القرن  ستينات  أواخر  ومنذ  الواقع،  في  واقتصادياً.  اجتماعياً  المنّظم  التهميش  وتشجب  واللغوي،  الثقافي 

الدول  المخاطر، تطال مستقبل  للتأمل والتشييء والمقاومة واالستقطاب في لعبة سياسية عالية  البربر وثقافتهم موضوعاً دائماً 

األمازيغ  النشطاء  العربية. تعرض  واللغة  المتوّحدة حتى اآلن تحت عباءة اإلسالم  االستعمار،  بعد  ما  أفريقيا  القومية في شمال 

والسجن  واالحتجاز  لالعتقال  الماركسية،  المعارضة  لحركات  المنتمين  الشباب  من  الغالب  في  وهم  التسعينات،  أواسط  حتى 

ضّمت  األخيرة،  اآلونة  وفي  بها.  الوطني  االعتراف  إلى  ودعواتهم  )األمازيغية(  البربرية  اللغة  علناً  استخدامهم  جّراء  والعنف 

في  األمازيغية  دمج  إلى  وانتقلتا  أمازيغ،  نشطاء  اإلسالمية  المعارضة  مع  صراعهما  إطار  في  والمغربية  الجزائرية  الحكومتان 

إلى  الرامية  الناشطين  لكنهما تواصالن قمع جهود  الثقافي،  السياسي والتسامح  االنفتاح  التعليم واإلعالم كبادرة عامة على  نظم 

البربرية. باللغة  الناطقة  للمجتمعات  وسياسية  اقتصادية  استقاللية  تحقيق 

مطالب  من  تدريجياً  انتقل  والذي  الماضية،  الخمسين  السنوات  مدى  على  األمازيغي  النضال  تحوالت  الفصل  هذا  يتتبع 

التي  االقتصادي  واإلنصاف  السياسية  والشفافية  االجتماعية  العدالة  أجل  من  األوسع  الدعوة  نحو  واللغوي  الثقافي  االعتراف 

عبر  الحاشدة   2011 مظاهرات  في  تصلبت  مطالب  تلك  اإلنسان.  حقوق  وحركات  والنسوية  الطالبية  الحركات  مطالب  توازي 

قدم  المجموعات،  تلك  جانب  وإلى  المنطقة.  في  والدينية  العرقية  االنقسامات  تجاوز  إلى  صراحة  سعت  التي  أفريقيا،  شمال 

20 فبراير  النشطاء األمازيغون خبرة ودراية تنظيمية، ومؤسسة ذات إعالم اجتماعي، ونزعة استشهادية لم تكتف فقط بحركة 

والتنوع  الالمركزية  على  التاريخي  إصرارهم  إن  البربر.  فيها  انخرط  كان  التي  وتونس  ليبيا  ثورات  أيضاً  شملت  بل  المغربية، 

لهياكل حكم ما بعد االستبدادية، في  الدولة والمجتمع، ورسم نموذجاً  بين  الفوقية  للعالقات  بدياًل  القومية وضع  الدولة  داخل 

حين أظهرت هذه النزعة األفقية في نهاية المطاف ميوالً في االنتفاضات إلى التجزئة الداخلية واستقطاب الدولة شبيه بما كان 

أمازيغياً  ثقافياً–جغرافياً  التي تتصور فضاًء  األمازيغية،  الحركة  تزال مخّيلة  األمازيغية. واليوم، ال  الحركة  تاريخ  عليه األمر طوال 

التي  الضيقة  الوطنية  المصالح  يتجاوز  للتفكير  بدياًل  نموذجاً  توفر  المصرية،  سيوة  واحة  إلى  الكناري  جزر  من  يمتد  أوسع 

أجيالهم  األمازيغين وفق  النشطاء  انقسام  استمرار  أفريقيا. حتى مع  توحيد شمال  إلى  الرامية  السابقة  الرسمية  الجهود  أغرقت 

اتحادات “عالمية”، وهيئات فوق وطنية )مثل  التنظيم من خالل  وطبقاتهم بل وحدودهم اإلقليمية/الوطنية، فإن جهودهم في 

كوحدة  أفريقيا  بشمال  التفكير  إلعادة  بديلة  موّجهات  إلى  يشير  قطري  غير  اجتماعي  وإعالم  مشتتة،  وموارد  المتحدة(،  األمم 

تتفحص  جلّية  ومنظورات  مهّمة،  عدسات  األمازيغية  الحركة  تقدم  وهكذا  منفصلة.  أقطار  مجموعة  كونها  تتجاوز  جغرافية 

أفريقيا. شمال  في  المعاصرة  االجتماعية  التّيارات 
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النشاط  حول  األخيرة  بحوثه  ظهرت  بورتالند.  ريد،  كلية  في  األنثروبولوجيا  أستاذ  منصب  يشغل  سيلفرستين  أ.  بول 

مثل: مرموقة،  أكاديمية  مجالت  في  المغرب  شرق  جنوب  في  اإلقليمية  والتنمية  والهجرة،  العنصرية،  والسياسات  األمازيغي، 

 The Journal of North African Studies, Material Religion, Nations and Nationalism, The Brown Journal of
 World Affairs, and the Middle East Report, as well as in a number of edited volumes. He is the author
 of Algeria in France and co-editor of Memory and Violence in the Middle East and North Africa (Indiana
 University Press, 2004, 2006). He is co-editor of the book series “Public Cultures of the Middle East
 and North Africa” with Indiana University Press, and chair of the board of directors of the Middle East
Research and Information Project (MERIP).
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لن تتكلم لغة واحدة: الذات والمهارة والسياسة في مغرب ما بعد الربيع العربي  .6
شاريس بوطيري  

فبراير”،  عشرين  بـ“حركة  والمعروفة  االنتشار)2011–2012(،  واسعة  حركة  العربي  الربيع  خالل  المغرب  حواضر  اجتاحت 

التسلسل  عن  الرضا  وعدم  االستياء  عن  التعبير  في  مركزياً  عنصراً  المغربية(  العربية  )اللهجة  “الدارجة”  من  جعلت  التي 

والحمالت  الشوارع  شعارات  غالبية  والثقافية.  االجتماعية  الهندسة  وأنماط  القائمة،  المؤسسية  والهياكل  االقتصادي،  الهرمي 

عبر اإلنترنت، والتي ظهرت على مواقع متعاطفة، مثل “مامفاّكينش” ]لن نستسلم[ و“لكم”، افترضت أن “الدارجة” هي صوت 

بـ“الفصحى”  الصادرة  والحكومية  الملكية  بالمراسيم  جهة،  من  ارتبطت،  قد  السلطة  كانت  “السلطة”.  يخاطب  الذي  “الشعب” 

النظر  يجب  الفرانكفونية.  يشترط  ما  غالباً  نخبوّي،  ومادي  رمزي  مال  برأس  أخرى،  ناحية  ومن  الكالسيكية(،  العربية  )اللغة 

التي  باللهجة  عالقتها  من حيث  اجتماعية”،  و“عدالة  و“كرامة”  “شغل”  في  المتمّثلة  االنتشار،  واسعة  والمطالب  الشعارات  إلى 

بالضبط. الدولة فعلت ذلك  أّن  أقلها  ليس  اعتمدت لطرحها، ألسباب 

عليها  وصادق  السادس  محمد  الملك  عينها  عضواً  عشر  ثمانية  من  مكونة  استشارية  لجنة  الذي صاغته  الجديد،  الدستور 

وجه  وعلى  المغرب.  لغات  تجاه  الموقف  في  كبير  حد  إلى  النظر  أعاد  مختلفاً  موقفاً  اتخذ   ،2011 يوليو   1 في  أجري  استفتاء 

اللغة الرسمية للبالد، لكنها أضافت “األمازيغية” )البربرية(  التحديد، نّصت المادة الخامسة مرة أخرى على أّن “الفصحى” هي 

بوصفها اللغة الرسمية الثانية، وصّرحت بأنه سيتم ترقيتها في التعليم العام والمجال العام األوسع. ثم مضت الماّدة إلى ضمان 

الغربية  الصحراء  ومناطق  والجزائر  المغرب  جنوب  في  المحكّية  العرب  البدو  لهجة  “الحّسانّية”—وهي  على  الدولة  حفاظ 

أجنبية  لغات  إلى  اإلشارة  دون  ومن  الموحدة”.  المغربّية  الثقافّية  “الهوية  في  أساسي  ن  والساحل—كمكوِّ عليها،  المتنازع 

وقدمت  العالمي.  المعرفة”  “مجتمع  مع  واالندماج  التفاعل  تكثيف  بهدف  إتقانها  على  بقوة  الخامسة  المادة  شجعت  محددة، 

وكمصدرين  واحد،  أصيل  لتراث  مكونان  باعتبارهما  المثّنى  صيغة  في  والبربرية”  “العربية  المغرب  لغات  الدستورية  المادة 

المستقبل. لثروات 

وسائل  وفي  والعام  الخاص  االجتماعي  التفاعل  في  بالفعل  يحدث  بما  إقرار  بمثابة  جاء  االعتراف  هذا  فإن  ما،  حدٍّ  إلى 

الدارجة  العربية  بين  وضوحاً  أكثر  نحو  وعلى  باستمرار  يتوسع  وتمايز  لغوّي  تعدد  واالجتماعية:  والبصرية  المطبوعة  اإلعالم 

الفرنسية  وخاصة  األجنبية،  واللغات  العربية  اللغة  بين  وما  بينها،  فيما  العربية  اللهجات  بين  وما  المغرب،  في  والبربرية 

لغات  بشأن  السابق  الرسمي  الخطاب  على  أجراها  التي  الملحوظة  النقلة  في  الدستوري  اإلجراء  هذا  وزن  يكمن  واإلنجليزية. 

المغرب وثقافاتها، وكذلك في اإلشارة من خالل هذه الخطوة إلى انبثاق دولة قومية جديدة تنسجم مع الدور الذي يضطلع به 

إدراك عدد  يصاحبه  أن  ينبغي  اللغوية  التعددية  بدستورية  االحتفال  فإّن  ذلك،  ومع  الليبرالية.  للدمقرطة  مؤشراً  بوصفه  التنوع 

والجنسانية  واإلقليمية  الطبقية  الصدوع  تسقط  الخامسة  المادة  في  عنها  المعلن  والتراث  الثقافة  تفرد  إن  أوالً،  المحاذير.  من 

يعكس  ال  ثانياً،  “مغاربة”.  كونهم  المختلفون  المواطنون  بها  يعي  التي  الطريقة  على  ظاللها  من  بكثير  تلقي  والتي  الواضحة، 

أقل  وبمساحة  بالفصحى،  للمتحدثين  صغيرة  بمساحة  سوى  يحتفظ  ال  الذي  البلد،  اقتصاد  اإلطالق  على  اللغوي  الشكل  هذا 

الفرانكوفونية  على  تقليدياً  اعتمد  للبالد  السياسي  االقتصاد  إّن  الواقع،  في  وحدها.  الحسانية  أو  وحدها  باألمازيغية  للمتحدثين 

)اللغة الفرنسية( وأخذ يميل تدريجياً إلى طرف األنجلوفونية )اللغة اإلنجليزية(. ثالثاً، تأتي سردية إعادة التجديد الوطني هذه 

هذه  فإن  وبدورها،  التشريعات.  تحميها  تعددية  إلى  والداعية  للمغرب،  االقتصاديون  الرعاة  يوجهها  دولية  نداءات  خضّم  في 

اللغة والثقافة  العالمي، عن طريق منح  النطاق  النيوليبرالية على  المؤسسة  التعددية تنسجم وتتوافق مع  إلى  الداعية  النداءات 

التحقق  إلى  الفصل  هذا  يهدف  سبق،  ما  إلى  بالنظر  مفتوحة.  منافسة  ساحة  داخل  للتسويق  أهدافاً  باعتبارهما  األكبر  األهمية 

من العالقة بين التعددية اللغوية والتنوع بهدفين: أوالً، دراسة األثر االجتماعي للتعددية اللغوية المغربية ضمن إطار رأسمالية 

الليبرالية. والدمقرطة  الُمَمأسس  التنوع  بين  ما  المفترض  التكرار  لزعزعة  االجتماعية  الخبرة  استخدام  وثانياً،  العالمية،  السوق 
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تتناول  لندن.  يف  كينغز  كلية  يف  األوسط  الرشق  يف  االجتامعية  األنرثوبولوجيا  يف  مساعدة  أستاذة  منصب  تشغل  بوطريي  شاريس 

والدولية  والقومية  االستعامرية  التنمية  أجندات  وتراكب  وتونس(،  )املغرب  أفريقيا  شامل  يف  ونرشها  املعرفة  إنتاج  أبحاثها 

األكادميية  الشبكة  تأسيس  يف  شاركت  والشباب.  والدمقرطة،  املعاشة  والدميقراطية  والسلطة،  واللغة  التعليم،  وتجارب  بنى  يف 

األخرية: منشوراتها  تشمل  املتحدة.  اململكة  يف  العريب  املغرب  منطقة  عىل  يركز  الذي  األول  األكادميي  املنتدى  املغاربية”، 

Learning in Morocco: Language Politics and the Abandoned Educational Dream (Indiana University Press, 2016); 
a contribution in Wired Citizenship: Youth Learning and Activism in the Middle East (Routledge, 2014); and 
articles in the Anthropology and Education Quarterly (2013) and the International Journal for Middle East 
Studies (2012). She has also written opinion pieces for the online publications Jadaliyya and Open Democracy.
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سياسات حركة الحراطين االجتماعية في موريتانيا ٢014-1978   .7
زكريا ولد أحمد سالم  

ال  الذي  اللقب  هذا  موريتانيا  اكتسبت  وقد  للعبودية”.  معقل  “آخر  أنها  على  اإلسالمية  موريتانيا  جمهورية  إلى  يشار  ما  غالباً 

ُتحسد عليه نظراً لوجود االسترقاق المحلي القائم على النسب في البالد، على الرغم من صدور قرارات متتالية إللغاء الرق منذ 

الستينات. و“الحّر” هي منظمة اجتماعية موجودة على الساحة السياسية في موريتانيا منذ ما يقرب من أربعة عقود، تدعو إلى 

القضاء على العبودية وبقاياها. بدأت حركة “الحر” كحركة سرية في مارس 1978 من قبل حفنة من النشطاء الشباب، وقدمت 

يرتبط  وأحفادهم.  سابقين  وعبيد  عبيد  من  تتكون  الموريتاني  المجتمع  من  شريحة  وهي  الحراطين،  لتحرير  كمنظمة  نفسها 

الحراطون بروابط مع المجموعات العرقية األفريقية السوداء التي يتقاسمون معها أصلهم اإلثنّي/العرقي، كما يرتبطون بروابط 

البربرية التي يتقاسمون معها لغتهم وثقافتهم )مغاربية وعربية(، ولذلك يعّد الحراطون العبين مهمين  مع المجموعات العربية 

االجتماعية  الحركة  هذه  أظهرت  وقد  الموريتانية.  الوطنية  الهوية  قلب  في  المؤثرة  والثقافية  الديموغرافية  المعادلة  في 

فيها  كان  وسياسية  اجتماعية  بيئة  في  نشأوا  الذين  وأحفادهم  الرق  ضحايا  حصراً  هم  يقودها  من  أن  رغم  رائدة،  شخصية 

الحراطين  حركة  أقّرتها  التي  المقاومة  أشكال  أن  من  الرغم  وعلى  حرجة.  كمسألة  يظهر  الحراطين  لشريحة  االجتماعي  الوضع 

بدقة.  ودراستها  اختبارها  يتم  لم  الحركة  أحدثتها  التي  التغييرات  من  العديد  أن  إال  األكاديميين،  بعض  انتباه  تجذب  بدأت 

الدراسية  المنح  على  للتأثير  خصوصاً  مهم  وهذا  البحثية.  الفجوة  هذه  سد  على  المساعدة  في  الفصل  هذا  من  الغرض  يتمّثل 

االجتماعية. التّيارات  محللي  قبل  من  والعرقية  العنصرية  القضايا  تجاهل  يتم  ما  غالباً  حيث  بموريتانيا،  المحيطة  المنطقة  في 

كيفية  فهم  أجل  من  تقريباً  سنوات  عشر  مدى  على  ميدانياً  جمعها  تم  التي  النوعية  البيانات  على  الفصل  هذا  يعتمد 

بالعبودية  عادة  المرتبطة  الوصمات  محاربة  خالل  من  األول  المقام  في  والعدالة  المساواة  تحقيق  إلى  الحراطين  حركة  سعي 

حركة  فيه  بدأت  الذي  السياق  التحليل  يستكشف  خضوعهم.  يكفل  الذي  السياسي  التهميش  تحدي  طريق  وعن  الرق(،  )وبقايا 

نفسها  كرست  التي  للمنظمات  المتنامي  والتنوع  وسياساتها،  المعارضة،  عن  للتعبير  استخدمته  الذي  الخطاب  وتطور  الحراطين، 

الحركة من دون  النشطاء في تشكيل تصرفات  بين  الجيلي  االنقسام  فيها  أسهم  التي  الطرق  الفصل  يبّين هذا  الحراطين.  لقضية 

ليس  الوقت،  مرور  مع  والتعاون  الصراع  أنماط  لتحليل  اهتمامنا  نكرس  الفصل،  من  الثاني  الجزء  وفي  األساسية.  مطالبها  تغيير 

اآلخرين. والسياسيين  االجتماعيين  الفاعلين  مع  الغامضة  عالقاتها  في  أيضاً  ولكن  الحركة،  داخل  فقط 

الحراطين  غير  على  أحياناً  الصعب  من  جعلْت  والثقافية  العرقية  للهويات  المعقد  التشابك  أّن  كيف  الفصل  هذا  يشرح 

قبول شرعية قضية الحراطين. وهذا ما قاد الحركات االجتماعية التي تدافع عن قضية الحراطين إلى اتخاذ أشكال غير متوقعة، 

ُسّمي  ما  أعقاب  في  التسعينات  أوائل  منذ  البالد  في  آلخر  وقت  من  ظهرت  التي  السياسي”  التحرير  “فترة  سياق  في  سيما  ال 

محاوالت  في  مهماً  العباً  فقط  تكن  لم  الحراطين  حركة  أن  يناقش  ثم  أفريقيا.  غرب  شمال  في  الثالثة”  الدمقرطة  “موجة 

البالد  السياسي” في  “التحرير  بعملية  ما يسمى  فإن  الرغم من عيوبها ونكساتها،  أيضاً، وعلى  بل  للدمقرطة،  المختلفة  موريتانيا 

لشخصيتين  السياسية  المهن  خالل  من  الدفع  هذا  يتضح  والسياسية.  االجتماعية  أجنداتها  دفع  فرصة  الحراطين  لحركة  أتاح 

الراديكالي  الزعيم  اعبيد،  الداه  ولد  وبيرم  الحّر،  لحركة  الروحي  األب  بلخير،  ولد  مسعود  الحراطين:  حركة  في  رئيسيتين 

الطموح والصريح لحركة الحراطين االجتماعية، والذي اجتذب مؤخراً تغطية إعالمية دولية واسعة. يمثل مسار هذين الزعيمين 

الفصل. التي رصدها هذا  العامة  االتجاهات  الحركة، وكذلك  أثرت على  التي  التاريخية  التغييرات  مثاالً على 
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وسترن.  نورث  جامعة  في  األفريقي  اإلسالمي  الفكر  دراسة  معهد  ومدير  مشارك  أستاذ  منصب  يشغل  سالم  أحمد  ولد  زكريا 

فلوريدا من  زائر في جامعة  فولبرايت  باحث  كان  نواكشوط في موريتانيا.  السياسية في جامعة  للعلوم  أستاذاً  كان  ذلك،  وقبل 

2010–2011، وعمل الحقاً كزميل زائر أقدم في معهد الدراسات المتقدمة في باريس )2012( ونانت )2013(. أحدث مؤلفاته

Prêcher dans le Désert: Islam politique et changement social en Mauritanie (Karthala, 2013). Other publications 
include a case-study chapter on Mauritania in Islamist Radicalization in North Africa: Politics and Process 
(Routledge, 2011); a chapter on the transformations in the Haratin movement in Mauritania in Movers 
and Shakers: Social Movements in Africa (Brill, 2009); and a chapter in Islam and Muslim Politics in Africa 
(Palgrave Macmillan, 2007). He has also published articles in the Canadian Journal of African Studies 
(2010) and The Journal of North African Studies (2005).
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في  غالباً  تسعى،  التي  المسلحة  الحركات  من  عدد  تأسيس  الماضي  القرن  وسبعينات  ستينات  في  االستعمار  إنهاء  عصر  شهد 

لهذه  الحكومية  الجهات  دعم  كان  الباردة،  الحرب  زمن  وفي  الدولة.  سلطة  على  االستيالء  إلى  االستعمار،  بعد  ما  سياقات 

الباحثين  الحركات يكتسي، في كثير من الحاالت، بأهمية حاسمة. ومع ذلك، في أعقاب انهيار االتحاد السوفييتي، جادل بعض 

للحركات  متزايدة  أهمية  ذا  أصبح  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  دعم  فإّن  أهميته،  على  حافظ  قد  الدول  دعم  كان  إذا  بأنه 

سوريا،  في  الدائر  الصراع  في  جلياً  يّتضح  االتجاه  هذا  أن  في  وال شك  الدولة.  سلطة  على  االستيالء  إلى  تسعى  التي  المسلحة 

والذي تطور من انتفاضات 2011. فإلى جانب دعم جهات خارجية مثل روسيا، كانت هناك تبرعات خاصة من أثرياء، وخاصة 

المتصارعة. المسلحة  الجماعات  انتشار  في  وساهموا  المقاتلة،  األلوية  سّلحوا  ممن  الخليج،  في 

التابعة  الدول والجهات غير  الباردة هو أن تستفيد الحركات المسلحة من دعم كلٍّ من  وإذا كان اتجاه ما بعد الحرب 

حليفة—أن  لدولة  القوي  الدعم  من  االستفادة  في  الباردة—واستمرت  الحرب  عهد  في  بدأت  لحركة  يمكن  فكيف  للدولة، 

أيامها  الغربية. منذ  الصحراء  لتحرير  األمد  السؤال لحركة مسلحٍة طويلة  الفصل هذا  أدرس في هذا  الزمن؟  تكيفت عبر  تكون 

وجيزة  فترة  بعد  لالستعمار.  معادية  نموذجية  تحررية  كحركة  فصاعداً(  اآلن  من  )البوليساريو  البوليساريو  جبهة  بدت  األولى، 

أّنه يشمل  الدعم هو  المجاورة. ولعّل أهم ما في هذا  الجزائر  الكبير من دولة  الدعم  البوليساريو من  استفادت  تأسيسها،  من 

والمادية. الدبلوماسية  المساندة  جانب  إلى  الجزائر،  في  آمن  مالذ  توفير 

تغيرت  قد  تمثله،  أنها  تدعي  الذي  الشعب  وحالة  فيه،  تعمل  الذي  الدولي  والسياق  نفسها،  البوليساريو  جبهة  أن  غير 

بيئة  في  سواء  التحوالت،  هذه  أبعاد  من  العديد  دراسة  تمت  وقد  تواجدها.  من  الماضية  األربعة  العقود  مدار  على  حتماً 

إلى  الرامية  ومحاوالتها  السوق،  القتصاد  الصريح  القبول  إلى  البوليساريو  تحول  مثل  الخاصة،  سياساتها  في  أو  البوليساريو 

على  الفصل  هذا  في  تحليلي  أركز  انطالق،  كنقطة  التحوالت  هذه  أخذ  مع  اإلنسان.  حقوق  أجندة  تبنيها  ومحاولة  الدمقرطة، 

بالكامل  استكشافه  يتم  لم  جانب  وهو  للبوليساريو،  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  لدعم  المتغيرة  لألهمية  السياسي  األثر 

بالنسبة  الحال  هو  كما  البوليساريو،  لجبهة  بالنسبة  متزايدة  أهمية  ذا  أصبح  الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  دعم  أن  أزعم  بعد. 

الجهات  هذه  وتشمل  والعشرين.  الحادي  القرن  من  األول  والعقد  العشرين  القرن  تسعينات  في  األخرى  المسلحة  للحركات 

الدعم  أشكال  وأيضاً  إسبانيا،  في  الشتات  وخاصة  الشتات،  المتنامية من صحراويي  األعداد  البوليساريو  حالة  في  الحكومية  غير 

الحكومة  موظفي  أو  التحتية  البنية  رعاية  مثل  األطراف،  متعددة  والمنظمات  الجديدة،  الحكومية  غير  المنظمات  تقّدمة  الذي 

في مخيمات الالجئين الصحراويين. وللتوضيح، أنا ال أرغب في تجاهل أهمية دعم البوليساريو من الجهات الفاعلة الدولية في 

الناشطين األوروبيين  البوليساريو في سنواتها األولى من دعم  الواقع سأناقش كيف استفادت  أنني في  الباردة. إذ  فترة الحرب 

فترة  الدول في  الفاعلة من غير  العناصر  أن دعم  إظهار كيف  إلى  لكنني أسعى  الباردة،  الحرب  الحكومية في  والمنظمات غير 

ما بعد الحرب الباردة قد تكاثر وتزايدت أهميته، بمعنى أنه سمح لجبهة البوليساريو بالقيام بأنواع جديدة من األنشطة تفوق 

الجزائر. الفاعلة من دول مثل  الجهات  بكثير وتتجاوز ما يمكن أن تضطلع به من خالل االقتصار على دعم 

ظهور  يشير  أوالً،  التقليدي.  الدول  دعم  نطاق  تتجاوز  آثار  للبوليساريو  المقّدمة  الدولية  غير  الدعم  أشكال  لنمو  كان 

بمعنى  واالتجاهات،  التطورات  أحدث  تواكب  “عصرّية”  مسلحة  حركة  البوليساريو  أن  إلى  الدعم  من  الجديدة  األشكال  هذه 

وضع  أن  تعني  للدعم  الجديدة  األشكال  هذه  ثانياً،  الدول.  غير  من  الحلفاء  من  متنامية  مجموعة  تطوير  تشمل  تحوالتها  أن 

المتزايدة  األهمية  االعتبار  في  ليأخذ  استكماٍل  إلى  يحتاج  جزائرياً  مدعومة  حركة  بوصفها  الواجهة  في  البوليساريو  جبهة 

الدول  غير  من  الفاعلة  الجهات  تقّدمه  الذي  الدعم  أهمية  تزايد  إّن  ثالثاً،  البوليساريو.  لجبهة  الدول  غير  من  الفاعلين  لدعم 

دعمت  التي  الدول  أن  حين  ففي  البوليساريو.  جبهة  بها  تتحّلى  التي  المثيرة  للمرونة  وكذلك  الالفت  للتوتر  أكبر  أهمية  يمنح 

البوليساريو، بما في ذلك الجزائر، قد دعمتها بوصفها حركة مسلحة، فإن دعم الجهات الفاعلة غير الحكومية كان أكثر غموضاً 

مواكبة العصر: نمو دعم الجهات غير التابعة للدولة لحركة تحرير البوليساريو  .8
أليس ويلسون  
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البوليساريو  دعم  إلى  صراحة  لتنادي  صوتها  ترفع  الصحراوي  الشتات  في  الحكومية  غير  الجهات  بعض  أّن  صحيح  والتباساً. 

تركز  األطراف  متعددة  والمنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  أنشطة  أن  إال  الحرب؛  إلى  بالعودة  وتطالب  مسلحة،  كحركة 

الطويل،  األمد  البوليساريو قد ال تستطيع، على  أن  المستقبل  توتر محتمل في  إلى وجود  يشير  المدنية. وهذا  المبادرات  على 

الذي  الدعم  البوليساريو لم تنزع سالحها، فإن  الرغم من أن  األثناء، وعلى  المؤيدين. لكن في هذه  النوعين من  أن ترضي كال 

المسلحة  غير  االجتماعية  الحركات  بها  تقوم  التي  لتلك  مماثلة  بأنشطة  القيام  بمتابعة  لها  سمح  المدنية  للمبادرات  تتلقاه 

غير  الفاعلة  الجهات  دعم  أصبح  لقد  السنوي(.  السينمائي  والمهرجان  الفنية،  والمهرجانات  الثقافية،  )كاألنشطة  المنطقة  في 

هذا  أن  حين  وفي  مسلحة.  غير  ومنّظمة  مسلحة  حركة  كونها  بين  الحدود  بطمس  للبوليساريو  يسمح  مهّما  مصدراً  الحكومية 

يسهم  مهّماً  عاماًل  اآلن  يبدو  أّنه  إال  المؤيدين،  بمختلف  المستقبل  في  البوليساريو  احتفاظ  حول  التساؤالت  يثير  قد  االلتباس 

الدولة. سلطة  إلى  تسعى  كحركة  البوليساريو  مرونة  في 

البحثية  اهتماماتها  تشمل  ساسكس.  جامعة  في  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في  محاضرة  أستاذة  منصب  تشغل  ويلسون  أليس 

أفريقيا. وشمال  األوسط  الشرق  على  جغرافي  تركيز  مع  القسرية،  والهجرة  والضرائب،  والمواطنة،  والسيادة،  الدولة،  سلطة 

 Her book Sovereignty in Exile: A Saharan Liberation Movement Governs (University of Pennsylvania Press,
 2016) examines revolutionary state power in the government-in-exile led by the liberation movement
 from Western Sahara. Sovereignty in Exile won Honorable Mention in the 2017 book prize for the
 Middle East Section of the American Anthropological Association. Wilson is co-editor of the special
issue “Understanding Legitimacy: Perspectives from Anomalous Geopolitical Spaces” in Geoforum.
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السينما والمعارضة الثقافية في تونس   .9
  نوري ڤانة

في تونس ما بعد الثورة، ال يكاد يكون هناك نقاش عام حول أي قضية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ملحة—تتراوح بين األمن 

القومي والسياحة واإلضرابات العمالية والحوكمة المسؤولة واإلصالح المؤسسي—ال يؤول في نهاية المطاف إلى تمرين “عصف 

ويبّجلون  هؤالء  سمعة  يشّوهون  أو  القديمة،  علي  بن  نظام  شخصيات  على  األوضاع  ترّدي  في  اللوم  المشاركون  يوزع  لومي”. 

الثورة في مواقع  قبل  ما  إلى وضع  الهوسية  العودة  ألقت هذه  ثورية خاصة. وقد  اعتمادات  العملّية  أولئك، مؤسسين في هذه 

حرب شاملة، والتي أصبحت سمة دائمة للنقاش السياسي بعد الثورة، بظلها الطويل على المشهد الثقافي، والذي شهد تقييم كل 

األمور ومهاجمتها أو تبنيها على أساس تقاربها المتصّور مع الثورة أو الثورة المضادة التي تقودها فلول النظام القديم.

ودرجة  لطبيعة  تبعاً  الثورة  بعد  ما  تونس  في  العامين  والمثقفين  الفنانين  تقييم  يعاد  أن  الروتيني  من  بات  لقد 

عدة  اإلنترنت  عبر  والناشطون  المدونون  نشر  أن  بعد  أسهل  أصبحت  عملية  علي، وهي  بن  بنظام  )إن وجد(  السابق  ارتباطهم 

أسماء  القوائم  تضمنت هذه   .2014 للعام  انتخابه  إعادة  محاولة  في  علي  بن  أيدوا  أنهم  ُيزعم  عامة  بفنانين وشخصيات  قوائم 

العديد  إلى  باإلضافة  رستم،  هشام  والممثل  صبري  هند  والممثلة  عّمار،  بن  اللطيف  وعبد  تالتلي  مفيدة  الكبيرين  المخرجين 

إلى  باإلضافة  الرباعي،  وصابر  مبارك،  وسنية  فاخت،  وأمينة  كراولي،  ونبيهة  العرفاوي،  لطيفة  مثل  المشهورين،  المطربين  من 

في  أسماءهم  علي  بن  حاشية  أدرجت  بل  التوقيع،  اختاروا  قد  المحليين  المشاهير  هؤالء  بعض  يكن  لم  ربما  بوشناق.  لطفي 

ما  فإنهم  بن علي،  نظام  الواضح مع  بالتورط  يعتبرهم مذنبين  لم  العام  الرأي  أن  الرغم من  موافقتهم. وعلى  القائمة من دون 

عمره. النظام إلطالة  مع مساعي  متواطئين  كانوا  بأنهم  الضمني  للتلميح  زالوا عرضة 

أو  بالصدمة  علي،  بن  نظام  ظل  في  ازدهروا  الذين  الشعبيين  المطربين  وخاصة  الفنانين،  من  العديد  أصيب  وبينما 

من  يختفوا  أن  على  وُأجبروا  علي،  بن  عارضوا  الذين  اآلخرون  قفز   ،2011 يناير  و14   2010 ديسمبر   17 أحداث  بعد  الخسران 

المشهد العام، إلى عالم شهرٍة طال انتظارها. في حين حاول العديد مّمن تدهورت سمعتهم في أعقاب شهر يناير 2011 بسبب 

أولئك  إّن  األقل.  على  جزئياً  أنفسهم،  تخليص  من  فيتمكنوا  الثورة  بقطار  عرباتهم  يربطوا  أن  النظام،  مع  المتصورة  اتصاالتهم 

الذين تمتعوا بشهرة بين عشية وضحاها، أو باعتراٍف متأخٍر بمؤهالتهم الثورية، وجدوا أنفسهم فجأة عالقين في مناخ سياسي 

الثورة. بعد  ما  لتونس  استقطابي 

واالنتشار  واالفتراضية،  العامة  األماكن  في  السياسية  المناقشات  في  السياسي  الجدل  جرأة  من  المفرطة  الجرعة  ومع 

الثقافي  المجال  فإن  السياسية،  التحالفات  وأدهقراطية  الشفقة،  عديمة  المواقف  وحروب  السياسية،  لألحزاب  المسبوق  غير 

التونسيين  التي جمعت آالف  البالد  الوحدة على مستوى  إن  السياسية.  األحداث  األسر في  بالمزيد من  يخاطر  الحالي  التونسي 

األيديولوجية  الخطوط  طول  على  واالنقسام  التفرقة  حدود  إلى  اآلن  تراجعت  قد  علي  بن  نظام  ضد  حاشدة  مظاهرات  في 

الجمهور  نظرة  )و/أو  المناقشات  في  مواقفهم  اختلفت  الذين  والمثقفين  الفنانين  فإّن  المطاف،  نهاية  وفي  الحزبّية.  والسياسة 

إعادة  لكّن  الثورة.  التي كان يتشارك فيها نضالهم ضد نظام بن علي قبل  العميقة  المشتركة  القواسم  ألغوا  المواقف(  إلى هذه 

المناقشات  بأن  للقول  البعض  ميل  مع  مضى  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  باتت  للثورة  السابقة  المشتركة  القواسم  هذه  اكتشاف 

صنع  في  الثقافة  به  اضطلعت  أن  سبق  الذي  الدور  أهمّية  من  وخسفت  الديمقراطية،  إلى  االنتقال  أعاقت  الثقافية  والخالفات 

التونسية. الثورة 

الغرض من هذا الفصل يتمثل في معالجة السياسات الثقافية وقيمتها في االنبثاق التدريجي للخيال االجتماعي المنشق. 

علي،  وبن  بورقيبة  للرئيسين  المتعاقبة  الدكتاتوريات  أزمنة  في  الذاتية  الرقابة  وشّدة  الحكومية  الرقابة  صرامة  بسبب  فربما 

السياسي تمت صياغته كشكل  االنشقاق  الكثير مما يحسب على  أن  التونسية هي  الثقافية  النتاجات  البارزة في  الثوابت  إحدى 

من أشكال النشوز االجتماعّي أو اإلدراكّي الذي تنهار فيه معايير الذكاء االجتماعي ومعها جميع أنواع المحظورات. وأوضح ما 

األخيرة.  الثالثة  العقود  أنتجت في  التي  االستقالل  بعد  التونسية  السينمائية  األفالم  الحال هو  يتجّلى في هذا 
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من  لعدد  الفنية  المشاريع  مّيزا  اللذان  الثقافي  واالنشقاق  للمقاومة  الشائعة  األنساب  فك  إلى  الفصل  هذا  يسعى 

السياسية  النقاشات  المشتركة قد نسيت في خضم  األنساب  أن هذه  يبدو  االستعمار.  بعد  ما  تونس  السينمائيين في  المخرجين 

واألدب(  والموسيقى  )كالمسرح  األخرى  الثقافي  التعبير  أشكال  الفصل  يستثني هذا  الثورة.  بعد  ما  تونس  مّيزت  التي  الصاخبة 

السينما. على  ليرّكز 

دائماً  الممكن  من  يكون  ال  قد  والخطابي.  اإلبداعي  االنشقاق  تقاليد  من  جزءاً  شك  دون  من  التونسية  السينما  تشّكل 

لعبته  الذي  الدور  قياس  ناهيك عن  العامة،  الحياة  السياسي في  الجدل  الحديثة  التونسية  السينما  فيه  أثارت  الذي  المدى  قياس 

االنشقاق  بين  تربط  سببية  عالقة  إرساء  إن  مكروهاً.  أمراً  بالضرورة  ليس  هذا  لكن   .2010 ديسمبر  في  الشعبية  االنتفاضة  في 

المناحي  تهدف  ال  أيديولوجي.  تعّمد  إلى  السينمائي  التمثيل  اختزال  إلى  بدّقة  يرمي  والثورة  االجتماعي  والتمرد  السينمائي 

السياسية للثقافة بالضرورة إلى تغيير فوري لسياسة أو نظام، بل تهدف إلى تغيير الحياة العامة من خالل توليد خيال اجتماعي 

بفضل  الجديد  االجتماعي  الخيال  هذا  ينشأ  لم  الراهن.  الوضع  عن  تختلف  االجتماعية  العالقات  لتنظيم  جديدة  طريقة  جديد، 

أفالم فردية ولكن من خالل سلسلة أفالم متعددة ومنتجات ثقافية أخرى كان لها تأثيرها مع مرور الوقت. في حين قد ال يمكن 

التغيير ممكناً. سيجعل هذا  اجتماعياً جديداً  أن خياالً  أزعم  أنني  إال  النظام،  يغّير  أن  لفيلم سينمائي 

نوري ڤانة يشغل منصب أستاذ مشارك في األدب المقارن و لغات وثقافات الشرق األدنى في جامعة كاليفورنيا. يستكمل اآلن 

مخطوطة كتاب حول األبعاد السياسية للسوداوية في العالم العربي وآخر عن تاريخ المعارضة الثقافية في تونس تحت االستعمار 

العربي والشتات نشرها في مطبوعات علمية مثل العالم  وبعد االستقالل. وكتب مقاالت وفصوالً حول اآلداب والثقافات في 

Comparative Literature Studies, PMLA, Public Culture, and Social Text. He also contributed op-eds to The 
Guardian, El Pais, Electronic Intifada, Jadaliyya, and CounterPunch. He is author of Signifying Loss: Toward 
a Poetics of Narrative Mourning (Bucknell University Press, 2011), and editor of The Making of the Tunisian 
Revolution: Contexts, Architects, Prospects and of The Edinburgh Companion to the Arab Novel in English 
(Edinburgh University Press, 2013).
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في  التطبيع  ونقاشات  اليهودية،  التراثية  السياحة  الثقافي،  التراث  على  الحفاظ  المّلاح”:  “حّي   .10
المغرب وتونس، منذ التسعينات وحتى اليوم

  عمر بوم

شاركت  عليها،  العقوبات  وفرض  منها  االستثمارات  وسحب  إسرائيل  لمقاطعة  والدولية  واإلسالمية  العربية  الدعوات  خضم  في 

فيها.  اليهودية  والمعابد  اليهودية  المواقع  لترميم  المشاريع  من  عدد  وتونس—في  والمغرب  العربية—لبنان  الدول  من  حفنة 

لبنانيين  يهود  تبرعات  من خالل  الدينية،  للخدمات  مؤخراً  أبوابه  فتح  الذي  اليهودي،  أفراهام  ماغن  معبد  بناء  أعيد  لبنان،  في 

الخطاب  اليهودي مجرد جزء من  التراث  إحياء  يمثل  البلدان شهرة حيث ال  أكثر  والمغرب  تونس  الشتات. ومع ذلك، تظل  في 

بورقيبة  الحبيب  التونسّي  الرئيس  لعب  حين  وفي  فيها.  السياحة  صناعة  من  رئيس  جانب  أيضاً  هو  بل  للحكومة،  السياسي 

الحروب  أوائل  إلى  يعود  والذي  إسرائيل  مع  المباشر  السياسي  الحوار  رعاية  في  رئيساً  دوراً  الثاني  الحسن  المغربّي  والملك 

اجتماعياً  توّجهاً  بوصفه  وحفظه  اليهودي  بالتراث  االحتفال  برز  فقد  الماضي،  القرن  وسبعينات  ستينات  في  اإلسرائيلية  العربية 

اتفاقية أوسلو. وقد أدت  التونسي والمغربي، مكتسباً زخماً بعد  التراث  اليهودي كطريقة إلعادة اكتشاف  داخل مناطق الشتات 

في  متنوعة  داخلية  وسياسية  اجتماعية  أفعال  ردود  وراءه—إلى  الكامنة  االقتصادية  اليهودي—والفوائد  التراث  اكتشاف  إعادة 

.195٦ العام  استقاللهما في  منذ  والمغرب  تونس 

أشرح في هذا الفصل السياق الذي أحاط بهذا التّيار السياسي والثقافي الرامي إلعادة اكتشاف التراث اليهودي والحفاظ 

وتسويق  الثقافي  الترميم  حركة  أناقش  اليوم.  تواجهه  التي  الداخلية  السياسية  والتحديات  الديناميكيات  أبرز  مستعرضاً  عليه، 

ينحدرون  الذين  اإلسرائيليين  السياح  تستهدف  يهودية  ثقافية  سياحة  بتنمية  وعالقاته  والمغرب  تونس  في  اليهودي  التراث 

السياسي  النقاش  أحّلل  األهمية،  نفسه من  القدر  أيضاً(. وعلى  أشكنازي  أصل  المنحدرين من  أولئك  )وأحياناً  أفريقيا  من شمال 

للحفاظ  الحركة  هذه  أنشأتها  التي  المسلمة  اليهودية  والعالقات  وتونس،  المغرب  مع  اإلسرائيلية  العالقات  حول  واالجتماعي 

احتضنتا  والمغرب  تونس  فإّن  الثقافي،  الحوار  من  األشكال  هذه  الغالب  في  رفضت  التي  الجزائر،  عكس  وعلى  الثقافة.  على 

ُبعد  الحركة  لهذه  أن  أزعم  بالبلدين.  اليهوديتين  جاليتيهما  تربط  التي  اإليجابية  الروابط  بسبب  األشكال  هذه  كبير  حد  إلى 

اليهود  الجاد حول مكان  الوطني  النقاش  السياحة بدالً من  اليهودي وعائدات  الرأسمال  إلى تركيزها على  بالنظر  للسامّية  محّب 

اجتماعياً  فإنهم موصومون  ناجحين،  وتجار  أعمال  أصحاب  لكونهم  بإعجاب  لليهود  ُينظر  وفيما  وتونس.  المغرب  في  كمواطنين 

ُينظر  لليهود  السلبية  التصورات  فإّن  لذلك،  وفلسطين.  إسرائيل  بين  بالنزاع  المباشرة  غير  أو  المباشرة  صلتهم  بسبب  ودينياً 

االنتفاضات  بعد  إسرائيل، وخاصة  العالقات مع  إلى حد كبير من خالل مناقشات تدور حول مدى مالءمة وصوابّية تطبيع  إليها 

العربية. كما أؤكد أنه على الرغم من الغياب الجسدي النسبي لليهود في تونس والمغرب اليوم، إال أنهم ما زالوا يلعبون دوراً 

اليهود  احتياجات  اليوم  تلبي  السياحية  الصناعات  في  مهّمة  قطاعات  ثّمة  أنه  لدرجة  البلدين  كال  في  السياسية  االقتصاديات  في 

اليهود  على صورة  اإلسرائيلي  العربي  للصراع  المدمر  السياسي  التأثير  مع  لذلك، حتى  البلدين.  كال  في  أصولهم  يتتبعون  الذين 

ثقافة يهودية حية في مدن وقرى  لتسويق  لبلدانها  التاريخي  اليهودي  التراث  الحكومات تستخدم  تزال  المغرب وتونس، ال  في 

أفريقيا. شمال 

جالية  لتكريم  احتفال  بتنظيم  واشنطن،  ومقره  األخضر”،  الرأس  في  اليهودي  التراث  “مشروع  قام   ،2013 مايو   2 في 

القرن  خالل  فيها.  مدينة  وأكبر  األخضر  الرأس  عاصمة  برايا،  مدينة  في  سانتياغو  جزيرة  على  تنقرض  أن  تكاد  صغيرة  يهودية 

التجارية. مع بقاء حفنة  التجارة والفرص  برايا بحثاً عن  المغرب في  القادمين من شمال  اليهود  العديد من  التاسع عشر، استقر 

ذلك،  ومع  النسيان.  غياهب  في  للجالية  اليهودي  والتراث  اليهودية  المقبرة  ضاعت  اليوم،  األخضر  الرأس  في  اليهود  من  قليلة 

طلب  إلى  األخضر”  الرأس  في  اليهودي  التراث  “مشروع  دفعت  والمغرب  األخضر  الرأس  يهود  بين  التاريخية  الصالت  فإن 

اليهودية. المقابر  لتجديد  ألف دوالر   100 بمبلغ  الذي ساهم  السادس،  الملك محمد  تبرعات من 
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وتطبيع  والتسامح،  األديان،  بين  والحوار  التراثية،  والسياحة  اليهودية،  والمجّمعات  األحياء  حماية  بين  الصالت  إن 

العالقات مع إسرائيل هيمنت على النقاش السياسي العام في تونس والمغرب. في أعقاب صعود حزب النهضة التونسي وحزب 

واستجابًة  العربي،  الربيع  بعد  البرلمانية  االنتخابات  أعقبت  التي  واالنتخابية  السياسية  والمكاسب  المغربي،  والتنمية  العدالة 

اليهودية  للجاليات  والتنمية  العدالة  وحزب  النهضة  في حزب  أعضاء  أكد  المتبقين،  اليهود  لهجرة  اإلسرائيلية  للدعوات  مباشرة 

الحكومتين  كلتا  بأن  شائعات  الحق  وقت  في  سرت  ثم  الدولة.  قبل  من  مضمونة  الشخصي  أفرادها  وأمن  حقوقها  أن  علناً 

اإلسالميتين في شمال أفريقيا تستعدان لترشيح رينيه طرابلسي وسيرج بيردوغو ليكونا وزيري السياحة المقبلين فيهما، تكراراً 

االستقالل. األولى من  العقود  وزارية في  لمناصب  اليهود  لترشيحات 

أفريقي  شمال  ثقافي  إعجاب  أساس  على  االقتصادي”  “المنقذ  أنهم  على  لليهود  والسياسي  االجتماعي  المفهوم  يقوم 

محّب للسامية باليهود وسمعتهم كوسطاء اقتصاديين ناجحين. تتوافق هذه التصورات مع االعتقاد التقليدي بأن اليهود يملكون 

في  واسع  نطاق  على  انخرطتا  قد  تونس،  أقل  وبدرجة  المغرب،  فإن  وعليه،  فاشاًل.  اقتصاداً  تنعش  أن  يمكنها  اقتصادية”  “قوى 

وقد  أوسلو.  اتفاقية  منذ  خاصة  اليهودية،  المقابر  وترميم  والمعابد  المواقع  بناء  وإعادة  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  عملية 

وتونس،  المغرب  زيارة  على  أفريقيا  من شمال  ينحدرون  الذين  اإلسرائيليين  السياح  لتشجّيع  كبير  إلى حد  العملّية  بدأت هذه 

على الرغم من أنه غير مباشر وغير رسمي. ونتيجة لذلك، بدأت عالمة تجارية جديدة من السياحة التراثية اليهودية تهيمن على 

تستقطب  وجماعية  فردية  سياحية  وعروض  باقات  وظهرت  التسعينات.  منتصف  بحلول  والمغرب  تونس  في  السياحة  صناعة 

أحفاد الجالية اليهودية المقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية وإسرائيل. وكخيار، يمكن للجوالت الثقافية اليهودية في المغرب 

إلى  باإلضافة  المنطقة.  خارج  اليوم  يعيشون  يهود  يحتلها  كان  التي  والحضرية  الريفية  المناطق  إلى  السياح  تأخذ  أن  وتونس 

هذه المماشي والنزهات الثقافية والتاريخية في الحي اليهودي )الماّلح أو الحارة(، تعّد زيارة األضرحة والمقابر والمهرجانات 

والمغربية. التونسية  للسياحة  التجارية  العالمة  هذه  من  رئيساً  جزءاً  اليهودية  الدينية 

عمر بوم يشغل منصب أستاذ مشارك في األنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنيا. تتمحور اهتماماته البحثية حول الشرق األوسط 

وكذلك في شمال وغرب أفريقيا وجنوب الصحراء. يستكشف بحثه الرئيسي كيف تتذكر أجيال من المسلمين المغاربة صورة 

اليهود المغاربة والديانة اليهودية ومعنى أن يكون المرء يهودياً. هو اآلن في طور االنتهاء من مخطوطة مشتركة حول النظام 

الملكي واليهود وسياسة الهولوكوست في المغرب؛ وهو مؤّلف كتاب عن المسألة البهائية في المغرب، وتشمل أحدث منشوراته

Memories of Absence: How Muslims Remember Jews in Morocco (Stanford University Press, 2013).
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