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 :ملخص 

تهذف الذساظت إلى جدلُل بيُت العلىن الاخخجاجي ألبشص  

خشهت احخماُِت ؼهذها اإلإشب، واإلاخمشلت في خشان 

ف الزي حعذ لخٍت مجذدة للفّل الاخخجاجي  الٍش

. إر مً خالله هؽف 0222فبراًش  02باإلإشب مىز 

ؽّبُت ًِ مدذودًت الىابْ الاحخماعي للمىالب ال

ت اإلاخخزة، وكفىس في جدلُم مبذؤ الّذالت الاحخماُِت واملجالُت. ومً هزا اإلاىىلم ال  العُاظاث الخىمٍى

ت  ًمىً فهم وبُّت الخشان الزي ؼيل إخذي ؤهم ـىس الخشواث الاحخماُِت باإلإشب، دون سبىه بمجمِى

ت مً الخفابق والعما خماد مً العُاكاث. هما ؤهه جإظغ ِلى مجمِى ث التي محزجه، ظىاء مً خُذ الِا
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ِلى وظابل الاجفاٌ والخىاـل الجذًذة في ِملُت الخّبئت والخؽذ، ألامش الزي ؤِىى للخشان جمىكّا 

خاـا داخل فماءاث مخّذدة في الىكذ راجه، ؤو مً خُذ اظخدذار ؤؼياٌ همالُت ٔحر معبىكت ِلى 

 معخىي الاظتراجُجُاث والخىخُياث.

 :املفتاحيةالكلمات 

 خشان الٍشف، ججلُاث الخشان، ألاؼياٌ الىمالُت للخشان، إداسة العلىت العُاظُت للخشان الاحخماعي.

MARGINAL PROTEST: A STUDY OF THE 

STRUCTURE OF PROTEST ACTION IN THE “RIF 

REGION” IN MOROCCO 

Abstract:  

The study aims to analyze the structure of the 

protest behavior of the most prominent social 

movement in Morocco, represented by in the 

Rif movement, which embodied a renewed 

moment for the protest action in Morocco 

since February 20, 2011.Through it, the social 

nature of popular demands revealed the 

limitations of the adopted development policies. And shortcomings in achieving the principle 

of social and spatial justice.  From this point of view can not understand the nature of the 

movement, which formed one of the most important forms of social movements in Morocco, 

without linking it to a group of contexts.  It was also based on a set of characteristics and 

features that distinguished it, both in terms of Relying on new means of communication and 

communication in the process of mobilization and mobilization, which gave the movement 

has a special position within multiple spaces at the same time, or in terms of creating forms of 

struggle Unprecedented in terms of strategies and tactics. 

Keywords: The rural movement, manifestations of the movement, the struggle forms 

of the movement, the management of the political power of the social movement.

. 

 امللدمة:

ؼيلذ الخشهت الاخخجاحُت التي ؼهذتها مىىلت 

ف امخذادا للفّل الاخخجاجي باإلإشب مىز  الٍش

، وبفّل جٍافش الّذًذ مً 0222فبراًش  02

الّىامل العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت، 

ِاد الفّل الاخخجاجي مً حذًذ إلى الفماء 

الّام، إال ؤن الالفذ للىٍش هى جدٌى مىكْ 

شهض إلى الهامؾ، فىاإلاا اسجبي الاخخجاج مً اإلا

العلىن الاخخجاجي باإلاذن الىبري داخل 

خماد ِلى  الفماءاث الّمىمُت، بُذ ؤن الِا

وظابل الخىاـل والاجفاٌ الخذًشت، ظاهم في 
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حُٕحر معاس الاخخجاج مً اإلاذن إلى اللشي 

 وهىامؾ اإلاذن.

ف، الزي  ومً هزا اإلاىىلم بشص خشان الٍش

ت مً ال ًمىً فهم وبُّخه دو  ن سبىه بمجمِى

العُاكاث، هما ال ًمىً اختزاٌ خلفُاجه في مىث 

مدعً فىشي، باِخباس ؤن اإلاىىلت حّذ مشهضا 

ت مً  لالهفجاس الاحخماعي في ؤي لخٍت، وملجمِى

ألاظباب. وهٕحرها مً الخشواث الاخخجاحُت التي 

جخإظغ ِلى خفابق وظماث مُّىت، امخاص 

ف بالّذًذ مً العماث الت ي ؼيلذ خشان الٍش

مً خاللها هماال خٍي بخّاوف وجمامً هبحر 

داخل وخاسج اإلإشب، ألامش الزي اظخذعى لشوسة 

 جفاِل العلىت العُاظُت مْ هزه ألاصمت.

لزلً جإحي هزه الىسكت، لخدلُل بيُت 

ف، مً خالٌ بعي  الفّل الاخخجاجي بالٍش

العُاق الّام اإلاشجبي بالخشان، والخلفُاث التي 

ه مً حهت ؤولى. ؼيلذ دافّا ؤظاظ ُا الهذاِل

في ظُاق إبشاص  -الىسكت –ومً حهت زاهُت جىىلم 

الخفابق التي اهفشد بها الخشان، وألاظالُب 

ا داخل الفماء  التي اِخمذها لِؽيل لٕىا كٍى

الّام، ؤدي بالفاِلحن العُاظُحن إلى الخفاِل مْ 

اجه، وفم مىىم الفّل وسد الفّل.   مجٍش

وجماؼُا مْ ما جم رهشه، فئن ؤلاؼيالُت 

البدشُت التي جشحرها هزه الىسكت جىمً في حّمُم 

البدث خٌى بيُت العلىن الاخخجاجي بمىىلت 

ف، الزي ٌّخبر ـىسة مً ـىس الخشواث  الٍش

الاحخماُِت التي ؼهذها اإلإشب الخذًث، ورلً 

بؽيل معترظل ومخلاسب صماهُا، ومخّذد 

داخل الفماء الّام ؤو  ألاؼياٌ مياهُا. ظىاء

الفماء الشكمي، ورلً كفذ فهم العُاق الزي 

اهىلم مىه الخشان، والخلفُاث التي ؼيلذ 

ه، لِعاهم مً خالٌ  ِىامل ؤظاظُت الهذاِل

ظماجه في إبذاُ ؤؼياٌ اخخجاحُت سابذة، ؼيلذ 

لٕىا ِلى اللىي العُاظُت التي ججاوبذ مّه 

 ِلى هدى مخفاوث.

 مفادهالى فشلُت وجلىم هزه الذساظت ِ 

ا، بل  ؤن مجاٌ الاخخجاحاث لم ٌّذ مشهٍض

احعّذ سكّخه إلى الهامؾ، خُث ؼهذ جىىسا 

وجىامُا معخمشا، كابما ِلى جىىس هىعي في مىالب 

الخشواث الاخخجاحُت، والتي ٌٕلب ِليها الىابْ 

م مً اخخالف  الاكخفادي والاحخماعي، ِلى الٔش

لذي  دوافْ ومإالث بيُت العلىن الاخخجاجي

 الخشواث الاحخماُِت.

لإلحابت ًِ هزه ؤلاؼيالُت جلترح الذساظت    

 الخلعُم الخالي8

ف بحن العُاق  8 خشان الٍش املخىس ألاٌو

 والخلفُاث.

ف وجفاِل  املخىس الشاوي8 ظماث خشان الٍش

 العلىت العُاظُت.

املحور ألاول: حزاك الزيف بين السياق 

 والخلفيات   

ٌّخبر خشان الٍشف فّال اخخجاحُا 

حماُِا ِلى التهمِؾ املجالي والفؽل الخىمىي 

الزي حِّؽه مىىلت الٍشف، هزا الفّل ال ًمىً 

ِضله ًِ الّذًذ مً الخدىالث اإلاترابىت فُما 

بُنها، والتي ٌٕلب ِليها الىابْ املخلي والىوني، 

وهزلً ؤلاكلُمي والذولي. وفي ٌل هزه العُاكاث 

ت مً الخلفُاث واملخذداث جىفى مجم ِى

خي  اإلاخذاخلت فُما بُنها، والتي ججمْ بحن الخاٍس
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والعُاس ي، وبحن الاكخفادي والاحخماعي، مّترفت 

 بّذالت مىالب هزا الخشان.

 أوال: السياق العام لحزاك الزيف

للخشواث الاخخجاحُت بّذ حماهحري ًدُل 

ت مً اإلاؤؼشاث الذالت ِلى  إلى وحىد مجمِى

تي ٌؽهذها اليعم العُاس ي، ورلً ألاصمت ال

بٕن الىٍش ًِ الفؽل ؤو الىجاح الزي كذ 

ٌّتريها، ومً هزا اإلاىىلم ًمىً ؤن جخدٌى إلى 

ّبت الاخخىاء ا في 1خشواث معخمشة ـو ، خفـى

ٌل العُاق الزي جخىاحذ فُه، وفي هزا ؤلاواس 

زمت حملت مً العُاكاث ظاهمذ في بشوص خشان 

ف واحعاُ سكّخه، هزه ا لعُاكاث جتراوح بحن الٍش

 ما هى مدلي ووني، وإكلُمي دولي.

 السياق املحلي والوطني  -1

في هٕحره مً املجخمّاث  ًخمحز املجخمْ الٍش

الاوعاهُت بفاِلُخه اإلاخجلُت في الععي اإلاخىاـل 

لخىٍُم خُاجه الاكخفادًت والاحخماُِت بؽيل 

مدىم، مً خالٌ اظخٕالٌ حل ؤلامياهُاث 

منها والاكخفادًت التي ًىفشها اإلاخىفشة الىبُُّت 

املجاٌ الجٕشافي، مْ الخمُى بالمشوسة 

، وألنها 2للخىىساث التي ًفشلها اليعم املخلي

مىىلت جيخمي إلى الهامؾ، هجذ ججلُاث الخىمُت 

بمىىلت الٍشف مّىىبت، والعُاظاث 

اث  الاحخماُِت فيها ٔحر مىففت، إر حّشف معخٍى
                                                           

1
اٌّفهىَ تبسيخ اٌذشوبد االدتجبجيخ ثيٓ أوآِ ػجذ اٌىازذ،  

اٌذشوبد االدتجبجيخ في اٌىطٓ ، ِؤٌف خّبػً، وإٌظشيبد

اٌؼشثي: دساسخ في ِتغيشاد االستمشاس واٌٍالاستمشاس 

، رسزٌز وإشزاف: اٌّظطفى ثىخؼجىط، ٌألٔظّخ اٌسيبسيخ

اٌّزوش اٌذٌّمزاطً اٌؼزثً ٌٍذراسبد االسززارٍدٍخ واٌسٍبسٍخ 

، ص: 9102، وااللزظبدٌخ، ثزٌٍٓ، أٌّبٍٔب، اٌطجؼخ األوٌى

92. 
2

في تفىيه ثٕيخ اٌذمً اٌسىسيى سيبسي خذي ِزاد،  

" دشان اٌشيف ديٕبِيبد وِىالف، ِدٍخ اٌزثٍغ، "اٌّذٍي

 .940، ص: 9102اٌدشء اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، 

فىف الؽباب، البىالت فيها اسجفاِا مهىال في ـ

خُت العلبُت في  هما ال صالذ التراهماث الخاٍس

ؤرهان ظيان اإلاىىلت، هدُجت ظُاظاث العلىت 

خُت حّىغ  العُاظُت، إر جىحذ خمىلت جاٍس

دسحت الخشمان، والتهمِؾ املجعذ في اإلاىىم، 

هما ؤن الخفىس اإلاشهضي للخىمُت املجالُت في 

ّت اإلإشب، لم ًفلر في اللماء ِلى كعاوة الىبُ

الجبلُت، إر ٌلذ مٍّم الجماِاث في ِضلت 

هبحرة ًِ الخذماث الاحخماُِت والاكخفادًت 

 . 3ألاظاظُت

وكذ خلق الّذًذ مً اإلاخدبّحن إلى ؤن 

ملف اإلافالخت الزي فخده الىٍام العُاس ي، لم 

ًشق إلى معخىي الخفالر، وبالخالي لم ٌعخىْ 

هزا اإلالف وي ـفدت الٍشف بؽيل وبُعي، 

بّذ ؤن معاس حبر المشس مً خالٌ واجطر مً 

ن اإلاادي، دون اِخزاس العلىت ِلى  الخٍّى

ذم مخابّت اإلاتهمحن في رلً،  اهتهاواث اإلااض ي، ِو

. وحعذث 4ِىامل ظاهمذ في وعف اإلافالخت

ف.  العُاق املخلي الهذاُل خشان الٍش

ؤما باليعبت للعُاق الىوني الزي ٌعدىذ 

ف هزلً ِلى الّالكت الشابىت بحن خشان ا لٍش

ووزحرة الاخخجاحاث التي ؼهذها اإلإشب مىز ِام 

فبراًش، إر ٌلذ وزحرتها في  02مْ خشهت  0222

جضاًذ ملخًى ومعخمش، مْ اخخجاحاث الىلبت 

ألاوباء وألاظاجزة اإلاخذسبحن، واخخجاحاث ظاهىت 

                                                           
3

سىسيىٌىجيب دشان اٌشيف: لىح اٌّخضوْ اٌشٌبًٔ ػثّبْ،  

، ِدٍخ اٌزثٍغ، ِزخغ االدتجبجي في ِىاجهخ سطىح اٌذوٌخ

 .01-04سبثك، ص: 
4

اٌذشوبد االدتجبجيخ ثٕفس تبسيخي ديّٕب شزٌذ رشٍذ،  

، يىىْ اٌتبسيخ ِذشوب ودبضٕب ٌٍذشان: دشان اٌشيف ّٔىرجب

اٌذوٌخ ودشان اٌشيف: اٌسٍطخ، اٌسٍطخ ِؤٌف خّبػً: 

دمحم، ِطجؼخ  ، رٕسٍك: اٌزضىأًاٌّضبدح، وأصِخ اٌىسبطخ

-28، ص: 9102اٌّؼبرف اٌدذٌذح، اٌزثبط، اٌطجؼخ األوٌى، 

22. 
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مذًىت وىجت لذ ؼشهت ؤماهذٌغ. فاإلاالخَ في 

مً حل هزه الاخخجاحاث هى اهخلالها في مىالبها 

وابْ ظُاس ي إلى وابْ احخماعي فئىي باألظاط، 

وهزا ما ًؤهذ ؤن الاخخجاج في الفماء الّام ـاس 

ألاظلىب ألاهثر مالءمت لذي اإلإاسبت للخّبحر ًِ 

ِذم الشض ى ًِ ألاولاُ التي ٌِّؽىنها، وهزلً 

إلًفاٌ مىالبهم إلى فىاِل اللشاس، في ٌل جأول 

هزه  هما جىحي .مؤظعاث الىظاوت الخللُذًت

الاخخجاحاث هزلً إلى الىعي الؽّبي للمىاوً، 

، وبالخالي  وجخلفه مً زلافت الخىف والخىُى

فئن للعُاق الىوني دوس في وؽىء دًىامُت 

ف مْ اخخمانها  اخخجاحُت بمىىلت الٍش

ودِمها، ومعاهذتها في باقي مىاوم اإلإشب، 

خجلى هزا الىشح ؤهثر مً خالٌ الّذًذ مً  ٍو

ت التي ؤوؽئذ إلاعاهذة خشان الخيعُلُاث املخلُ

الٍشف، وهثرة الىكفاث واإلاعحراث واإلاعحرة 

، والتي 0225ًىهُى  22الىوىُت في الشباه ًىم 

ججلى مً خاللها حجم الخّاوف الؽّبي مْ 

ف ومىالبها  . 5مىىلت الٍش

 السياق إلاكليمي والدولي   -2

إرا وان خشان الٍشف كذ ؼيل ِالمت 

احُت ِلى فاسكت في معاس الخشواث الاخخج

اإلاعخىي الىوني، فئن هزا الخشان بمشابت هدُجت 

فبراًش التي اهىللذ  02وبُُّت إلحهاك خشهت 

ُت 0222ظىت  ، والتي اخخفذ مّاإلاها اإلاىلِى

، هما ؤن اإلاشخلت 0222بّذ إكشاس دظخىس 

الاهخلالُت التي حِّؽها املجخمّاث الّشبُت 

ؤظهمذ في إِادة إهخاج سبُْ ِشبي حذًذ باملجاٌ 

اإلإشبي في وسخخه الشاهُت، باإللافت إلى وىن 
                                                           

5
، دشان اٌشيف اٌسيبق واٌتفبػً واٌخصبئصإززشبْ ػّز،  

 .12، ص: 9102، 10سٍبسبد ػزثٍخ، ػذد 

ف ال  الّىامل وألاظباب اإلاىخجت لخشان الٍش

جخخلف ًِ ؼشوه إهخاج خشان الشبُْ الّشبي، 

فبّذ ملخل جاحش العمً الؽاب مدعً فىشي 

بمذًىت الخعُمت ودىا داخل ؼاخىت حمْ 

، اخخجاحا ِلى 0224ؤهخىبش  06اللمامت ًىم 

ت بماِخه اإلاخمشلت في مفادسة العلىاث املخلُ

ؤظمان خٍش بُّها، سفْ ؼّاس "ودً مى" ؤي 

ؤودً ؤمه، وهى مفىلر جم جذاوله ِلى هىاق 

واظْ ِبر وظابل الخىاـل الاحخماعي هشد فّل 

لت التي حّاملذ بها العلىاث  ظاخي ِلى الىٍش

مْ الطخُت، هفىسة حذًذة مً الؽّاس 

الىالظُيي الزي جم سفّه مً كبل خشواث الشبُْ 

الّشبي بالّذًذ مً الذٌو الّشبُت، واإلاخمشل في 

ذ إظلاه الىٍام"  .6"الؽّب ًٍش

ومً هزا اإلاىىلم، ال ًمىً ٌِض الىابْ  

املخلي لخشان الٍشف ًِ البّذ ؤلاكلُمي والذولي 

الزي محزجه الّذًذ مً الخدىالث العُاظُت 

والاحخماُِت، وان ؤبشصها ؤخذار الشبُْ الّشبي 

ت الّشبُت مً الخلُج إلى التي احخاخذ اإلاىىل

م ما آلذ إلُه هزه ألاخذار مً  املخُي، ٔس

جشاحْ وهيىؿ ًِ مىدعباث الشبُْ الّشبي، 

وجشاحْ ظُادة الذٌو التي ؼهذث خالت مً 

الفىض ى والانهُاس، هزا اإلاّىى لم ًىً في 

ت مً  ف مْ الّلم ؤن مجمِى مفلخت خشان الٍش

 اللىي ؤلاكلُمُت والذولُت بلُذ ِلى الخُاد

الشظمي، ؤو ظاهذث الخّامل الخيىمي مْ 

الخشان، والزي ٌعدىذ ِلى الّذًذ مً الخلفُاث 

 اإلاشهبت.
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 ثانيا: خلفيات حزاك الزيف

ـاسث زلافت الاخخجاج جللُذا ًىمُا 

ًماسط بؽيل اِخُادي، خعب اإلاعبباث 

والذوافْ التي جؤدي إلُه. ولّل ؤبشص ما ًفعش 

ىىس الىعي جضاًذ خذة الاخخجاحاث باإلإشب هى ج

الجماعي في ؼلُه الاحخماعي والشلافي، هزا 

الخىىس واهبخه الّذًذ مً الخدىالث في بيُت 

العلىن الاخخجاجي، ظىاء جلً اإلاخّللت بميان 

ت  الاخخجاحاث؛ إر اهخللىا مً اخخجاحاث مشهٍض

البُماء( إلى  باإلاذن الىبري )الشباه، الذاس

اخخجاحاث الهامؾ، راث ـبٕت مدلُت 

 .7وجشابُت

خباساث وفي هزا الفذد   ؼيلذ الِا

ف فاِال باسصا في حّلها  خُت إلاىىلت الٍش الخاٍس

مىىلت هامؽُت، ومّضولت ًِ البرامج 

والعُاظاث التي حّخمذها الذولت خذمت لخىمُت 

مىاولها، إر ظاهم هزا ؤلاكفاء في احعاُ كاِذة 

ألاظباب والّىامل التي ؤحبرث ظيان اإلاىىلت 

ذم الشض ى ِلى العُاظاث  ِلى الاخخجاج، ِو

الّمىمُت اإلاخخزة في اإلاىىلت. وججذس ؤلاؼاسة إلى 

ؤن هزه الخلفُاث وألاظباب واهذ مىحىدة كبل 

لت  وفاة مدعً فىشي، إال ؤن وفاجه بخلً الىٍش

ؼيلذ دافّا معاِذا في اهذاُل الاخخجاحاث، 

خي  وكذ حّذدث هزه الخلفُاث بحن ما هى جاٍس

 اعي.ظُاس ي، وما هى اكخفادي احخم

 الخلفيات التاريخية والسياسية  -1
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اٌذشوبد االدتجبجيخ وسهبْ اٌؼذاٌخ أوآِ ػجذ اٌىازذ،  

اٌؼذاٌخ االجتّبػيخ ثبٌّغشة ، ِؤٌف خّبػً، االجتّبػيخ

، رمذٌُ: خّبي زطبثً، إشزاف ِمبسثبد لبٔىٔيخ ودمىليخ

سٍك: دمحم اٌّىدْ، ِذًٔ أزٍّذوش، ٔؼٍّخ ػجخ، ػجذ اٌسً ٕور

اٌغزثخ، إطذاراد اٌّزوش اٌّزىسطً ٌٍذراسبد واألثسبس 

 .  88، ص: 9190اٌّؼبطزح، اٌطجؼخ األوٌى، 

جمحزث الّالكت بحن العلىت العُاظُت 

ذم  ف، بىُى مً الالىشاب ِو ومىىلت الٍش

ت مً اإلاشاخل؛  شحْ رلً إلى مجمِى الاظخلشاس، ٍو

إر جىمً اإلاشخلت ألاولى في فترة ما بّذ اظخلالٌ 

ؼهذث  2737-2736اإلإشب، إر بحن ظىتي 

حملت مً اإلاىالب  اإلاىىلت اهخفالت، سفّذ فيها

الذاُِت إلى سفْ التهمِؾ وؤلاكفاء، فمال ًِ 

ت. فُما جمشلذ اإلاشخلت  مىالب دًملشاوُت وجىمٍى

الشاهُت للّالكت الؽابىت بحن الذولت ومىىلت 

، مْ اهذاُل اهخفالت ؤخشي لها 2762الٍشف ظىت 

ت، وجإحي  هفغ اإلاىالب الاحخماُِت والخىمٍى

ت باإلاىىلت، مْ بذاًت اإلاشخلت الشالشت لّالكت الذول

الّهذ الجذًذ الزي ظعى إلى وي ـفدت 

الاهتهاواث الجعُمت اإلاماسظت في ظىىاث 

اؿ، مً خالٌ إوؽاء هُئت ؤلاهفاف  الـش

ن اإلاادي،  واإلافالخت التي بمىحبها جم الخٍّى

لى  ف، ِو وحبر ألالشاس التي جىبذها ظيان الٍش

 02إزش الخدىالث التي ؼهذها اإلإشب مْ خشهت 

اًش، ِاد الخىجش مً حذًذ بحن الذولت فبر 

 02واإلاىىلت، بّذ اخخجاحاث العيان ًىم 

ىال إلى ألاخذار التي جلذ ملخل 0222فبراًش  ، ـو

 .  8باةْ العمً مدعً فىشي 

للذ ٌل الٍشف مىىلت مخىجشة ِبر 

خ، بدُث ؼيل رلً مفذس كلم للذٌو  الخاٍس

ت، ظىاء مً وشف العلىاث  الاظخّماٍس

الفشوعُت وؤلاظباهُت إبان مشخلت اإلالاومت. وهى 

ألامش راجه باليعبت للىٍام العُاس ي في ِهذ 

ذٌ جىاجش الاخخجاج في  الشاخل الخعً الشاوي، ٍو
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، سيبق اٌذشان اٌشؼجي في اٌشيف وجزوسٖأوثزوب إٍِٔخ،  

دشان اٌشيف: ٔظبي شؼجي ثطىٌي ِٓ أجً ِؤٌف خّبػً: 

، خّؼٍخ أطبن اٌّغزة، اٌزثبط، االجتّبػيخ اٌذشيخ واٌؼذاٌخ

 .91-02، ص: 9102
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اد حماعي، هزه اإلاىىلت ِلى وحىد اظخّذ

ومخجذد لالهخشاه في السخي والٕمب 

عخمذ هزا  الاحخماعي لذ العلىاث اللابمت، َو

الاظخّذاد هزه الذًىامُت مً اظخدماس 

فُحن لأللشاس الجعُمت التي حّشلىا لها ِبر  الٍش

خ، ِلى ألاكل مىز مشخلت الاظخّماس إلى  الخاٍس

ظُاظاث الذولت باإلإشب، ابخذاء مً الاظخلالٌ 

 .9ْ ألالفُت الشالشتختى مىل

خُت  وبالخالي فلذ ؼيلذ الفذماث الخاٍس

للٍشف مشحُّت ؤظاظُت لخإزِث الزاهشة لذي 

ؼباب الخشان، إر ٔالبا ما ٌعخدمشون 

خي اإلامخذ في الضمً  ظشدًاث الالىهاد الخاٍس

ولِغ لها بذاًت مدفىسة، لىً ٔالبا ما جيىن 

هىان ؤخذار مففلُت حؽيل مدىاث 

 .10مشحُّت

اوي العُاس ي مْ الخشان مالصما ٌل الخّ

لخىىس ألاخذار املخلُت وؤلاكلُمُت، وفي ظُاق 

ف  الؽشه اإلاخإصم الزي وبْ ِالكت املخضن بالٍش

خُا، اهخلل البرادٌٕم العُاس ي إلاىاحهت  جاٍس

ألاخذار، مً وعم الفخىت إلى وعم الاهففاٌ، 

ُت املجخمُّت ًِ  ورلً مً ؤحل سخب الؽِش

ُا. وكذ ِبرث اللىي ؤي مىلب ًإخز ؼىال ظُاظ

الفاِلت في الخشان ًِ حؽبتها باإلاىالب 

الاحخماُِت والاكخفادًت، وسفمها ألي حعُِغ 

جذخل خاسجي ٔحر مباؼش، وفي هزا  لللمُت ؤو

ؤلاواس جىالذ ألاخذار الاحخماُِت والعُاظُت 
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ادتجبجبد اٌشيف اٌّغشثي ِٓ زىوب أزّذ، وآخزوْ،  

، اٌّسزمجً اٌذيّغشافيب اٌسيبسيخ إٌى فٕىِٕىٌىجيب اٌزاوشح

، 418اٌؼزثً، ِزوش دراسبد اٌىزذح اٌؼزثٍخ، ٌجٕبْ، اٌؼذد 

 .29، ص: 9102
10

ّؼيخ اٌذبسلخ االػتشاف اٌشيف واٌزاوشح اٌجسؼذي دمحم،  

، ِدٍخ اٌزثٍغ، ِزخغ وّذخً ٌٍتصبٌخ ِغ جشوح اٌّبضي

 .009سبثك، ص: 

ف كمُت ؼّبُت،  لخجّل مً خشان الٍش

ُت  واظخمشث العلىت العُاظُت في سخب الؽِش

ُت والاحخماُِت مً الخشان الاحخماعي، العُاظ

ت ألامً  وسبىه بإؼياٌ الخمشد، ِض بت في ِص والٔش

والاظخلشاس. واإلاالخَ بُّذا ًِ ألاظباب 

العُاظُت، هى ُٔاب ؤي سد فّل ؤو جفاِل مً 

وشف الىخبت اإلاشلفت باإلإشب، التي لم جلم 

بىاحبها في مىاكؽت وجدلُل ألاولاُ، والخفاً 

ت للّلم مً خالٌ الىؽف ًِ ِلى الشوح الىلذً

الخلابم، واإلاعاهمت في جدلُل الاهخلاٌ 

الذًملشاوي والّذالت الاهخلالُت باإلإشب ِلى 

 . 11ٔشاس ججاسب الذٌو الشابذة

وبالشحُى إلى املخذد العُاس ي، فلذ خاٌو 

الىشحرون سبىه إما بهُمىت هخب ظُاظُت ِلى 

اإلاىىلت واللماء ِلى حّذدًتها العُاظُت، وهى 

حعبب في لّف الىخب التي جلىم بذوس  ما

 0224ؤهخىبش  5الىظاوت، وإما بخدىالث ما بّذ 

الن ًِ حُّحن "ظّذ الذًً  التي جم بمىحبها ؤلِا

الّشماوي" سبِعا للخيىمت، بّذ فؽل "ِبذ ؤلاله 

لبُت الخيىمُت،  بىىحران" في حؽىُل ألٔا

والاهخياظاث التي مشلتها معاهمت الذولت في 

 حّىغ إسادة الىاخبحن، وجشاحْ ـىاِت ظُاظت ال

ألامل في اظخمشاس اإلاعاس الذًملشاوي، باِخباس ؤن 

ِىدة الخشان الاحخماعي اكترهذ بالخفاف 

ت ِلى معاس ما بّذ دظخىس  ، 0222العلىٍى

واظترحّذ وافت الفالخُاث التي فلذتها مْ 

الخشان، وحعدىذ هزه اإلالاسبت ِلى انهُاس آلُاث 

خضاب العُاظُت، الىظاوت اإلامشلت في ألا 

هىس  والىلاباث، ومىٍماث املجخمْ اإلاذوي، ٌو
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مؤؼش الخخاوب اإلاباؼش مْ اإلالً، باِخباسه 

ممشلى الخشان  الفاِل الىخُذ الزي ًشم فُه 

ا وؤن الخيىمت  ِلى ٔشاس باقي الفاِلحن، خفـى

ّها إهجاص  جخدمل اإلاعؤولُت بعبب ِذم حعَش

ْ واهذ مبرمجت في اإلاىىلت، وفي مل ذمتها مؽاَس

 .  12مؽشُو "الخعُمت مىاسة اإلاخىظي"

خُت  ججعذث في خشان الٍشف خلفُاث جاٍس

وظُاظُت مخّذدة، ظاهمذ في جىامي ؼّىس 

الاخخلان والسخي لذي العاهىت، حشاء 

العُاظاث الّامت اإلاخخزة ججاه اإلاىىلت. والتي 

ظاهمذ في جىَشغ وابْ هامش ي فيها، في ٌل 

دا الّذالت ُٔاب هلي إلالىماث الخىمُت ومبا

الاحخماُِت، وفي هزا الفذد جبرص الخلفُاث 

ف.      الاحخماُِت والاكخفادًت لخشان الٍش

 الخلفيات الاجتماعية والاكتصادية  -2

حّشف مىىلت الٍشف لّفا في الىمى 

الاكخفادي بفّل ُٔاب ؤوؽىت اكخفادًت 

مىخجت، ووافُت الظدُّاب وعبت هبحرة مً 

ما في ـفىف الؽباب الزي ٌّاوي البىالت، ظُ

خاملي الؽهاداث اإلاخىظىت والّلُا. هما حؽهذ 

اإلاىىلت خفاـا واضخا في اإلاؤظعاث 

الخّلُمُت ظُما في اللشي، باإللافت إلى ُٔاب 

مؤظعاث حامُّت باإلاىىلت، ًدٌى دون جدمل 

ألاظش هفلاث حّلُم ؤبىائها بمذن حامُّت ؤخشي، 

إلى حاهب اوّذام البيُاث الصخُت وهلق في 

وباء، وججذس ؤلاؼاسة هزلً إلى ؤن جىاحذ ِذد ألا 

ها  مؤظعاث الخّاون الىوني مً خالٌ فشِو

ت  هذوس ألامىمت ؤو اإلاشاهض الاحخماُِت، والتربٍى
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اٌضٌضاي اٌسيبسي ديٕبِيخ اٌسيبسخ لجً وثؼذ اٌزٍٍذي ثالي،  

ٌٍذراسبد واألثسبس، ، ِزوش ِؼبرف اٌسبثغ ِٓ أوخىثش

 .912، ص: 9102اٌطجؼخ األوٌى، 

ِلى ظبُل اإلاشاٌ، لئُل وال ٌعخجُب هفاًت 

 . 13إلاخىلباث ظاهىت اإلاىىلت

ومً هزا اإلاّىى، فاإلاىىلت جفخلش إلى 

ّاث، اإلاشافم ألاظاظُت واإلاعدؽفُاث والجام

وحِّؾ ِضلت بفّل ُٔاب ؼبىت وشكُت للشبي 

بحن مىاولها، وبحن اإلاىاوم الخاسحُت ًِ الٍشف، 

م مً املجهىداث التي ِشفتها  ورلً ِلى الٔش

اإلاىىلت في العىىاث ألاخحرة، وإلى حاهب 

ؤلامياهُاث اإلاخّذدة التي جخىفش ِليها اإلاىىلت 

ظىاء الىبُُّت والعُاخُت والفالخُت، فاإلاىىلت 

ّشف سوىدا اكخفادًا بفّل لّف الاظدشماساث ح

ْ العُاخُت، وهزا ما حّل اليؽاه  واإلاؽاَس

ب وججاسة اللىب  الشبِغ فيها ًلىم ِلى التهٍش

الهىذي، هما حعاِذ الخدىٍالث اإلاالُت للمٕاسبت 

اإلالُمحن بالخاسج ِلى الخخفُف مً مّاهاة هشحر 

مً ألاظش. ول هزه ألاظباب خللذ الخفافا 

ظّا خٌى الخشان، وممامحن ملفه ؼّبُا وا

اإلاىلبي، الزي جممً حضءا مً هزه الخلفُاث 

 . 14ِبر مىهجُت كاِذًت وحؽاسهُت

باإللافت إلى هزه املخذداث، ًمىً إدساج 

ألاخىاء الجعُمت التي اسجىبتها العلىت 

الخىفُزًت في جذبحر اإلالفاث الاحخماُِت لمً 

املخذد الاحخماعي، وفي هزا ؤلاواس ًمىً 

 خدماس زالر مؤؼشاث8اظ

اإلاؤؼش ألاٌو مخمشل في خادر ملخل  -

املخخجحن الخمعت في ووالت بىىُت 
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اٌشيف: اٌخصىصيبد اٌتبسيخيخ أدؤٍس زسٓ،  

دشان اٌشيف: ، ِؤٌف خّبػً: واالجتّبػيخ وااللتصبديخ

، ٔضبي شؼجي ثطىٌي ِٓ أجً اٌذشيخ واٌؼذاٌخ االجتّبػيخ

 .01ِزخغ سبثك، ص: 
14

دشان اٌشيف اٌسيبق واٌتفبػً ززشبْ ػّز، إ 

 .80، ِزخغ سبثك، ص: واٌخصبئص
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، 0222فبراًش  02خالٌ ؤخذار 

م مً ؤن هزا الخادر ال  فبالٔش

ه، إال  ًفعش اهىالق الخشان واهذاِل

ؤن سفْ مىلب الىؽف ًِ خلُلخه 

لمً البدت مىالب الخشان، ًؤؼش 

ِلى ؤهه ؼيل حضءا مً مخضون 

 .15مب الاحخماعي في اإلاىىلتالٕ

اإلاؤؼش الشاوي ًجعذه ؼيل حّاوي  -

الذولت مْ مّاهاة العاهىت هدُجت 

الضلضاٌ الّىُف الزي حّشلذ له 

، إر 0222مذًىت الخعُمت ظىت 

ؤخغ ظيان الخعُمت واإلاىاوم 

العلىاث  املجاوسة لها بّذم اهثراث

ذم جدملها معؤولُت  إلاّاهاتهم، ِو

ا  مهم ًِ خعابشهم، خفـى حٍّى

ِىذما ٌهشث مضاِم بملُى بّن 

الىخب العُاظُت اإلامشلت للمىىلت 

في اخخالط معاِذاث وحهتها الذولت 

 .16لهم

اإلاؤؼش الشالث ًىمً في خادر ملخل  -

مدعً فىشي، بّذ اخخجاحه ًِ 

ت  سمي الؽشوت ألظماهه في خاٍو

، بذجت ِذم كاهىهُت بُْ الىفاًاث

العمً الزي بدىصجه، إر ؼيل 

 .17الخادر اهىالكت فّلُت للخشان

وبالخالي فئن اللماًا الاحخماُِت 

اإلاتراهمت، واإلاعخمشة ؼيلذ خشكا للّلذ 

ف، الزًً  الاحخماعي بحن الذولت وظاهىت الٍش
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اٌضٌضاي اٌسيبسي ديٕبِيخ اٌسيبسخ لجً وثؼذ اٌزٍٍذي ثالي،  

 .918، ِزخغ سبثك، ص: اٌسبثغ ِٓ أوتىثش
16

 .912-918اٌزٍٍذي ثالي، ِزخغ سبثك، ص:  
17

 .912اٌزٍٍذي ثالي، ِزخغ سبثك، ص:  

ؼّشوا بإنهم حّشلىا للتهمِؾ والاكفاء، ومْ 

ف لِعذ رلً مً اإلاهم الخزهحر بإن م ىىلت الٍش

اإلاىىلت الىخُذة الي حّاوي مً ؤصماث احخماُِت 

واكخفادًت، وهزا ما ؤؼاس إلُه اإلالً دمحم 

 .022518ًىلُىص  12العادط في خىاب 

ٔحر ؤن ألاهمُت التي اهدعاها الخشان  

الاحخماعي بمىىلت الٍشف ِلى ٔشاس باقي اإلاىاوم، 

تي ساحّت باألظاط إلى العماث والاظتراجُجُاث ال

اِخمذها، إر بمىحبها وان لضاما ِلى الفاِل 

 العُاس ي الخجاوب مّها. 

املحور الثاني: مظاهز حزاك الزيف وثفاعل 

 السلطة السياسية

ف ؤن حُال حذًذا مً  ؤٌهش خشان الٍش

فبراًش، وهى  02الؽباب كذ بشص إلى حاهب حُل 

حُل ًشي ؤن اإلاىالب التي خشج مً ؤحلها ظىت 

ار الشبُْ الّشبي لم جضامىا مْ ؤخذ 0222

ت  جخدلم، وهى ما حّله ًلجإ إلى ؤؼياٌ حّبحًر

ُت، ظاهمذ في جمحز الخشان  اخخجاحُت هِى

م ِذم  ت مً العماث والخفابق، ٔس بمجمِى

الخجاوب مْ مىالب الخشان والخّامل مّه وفلا 

إلالاسبت ؤمىُت. هزا الشد العلبي حّل الجُل 

الفاِذ ٌعخيبي مؽاِش ِذم الشلت، وهى ما 

ًبلي الىٍشة العلبُت جخىاسر ِبر ألاحُاٌ، ومً 

ف كذ  هزا اإلاىىلم ًمىً اللٌى إن خشان الٍش

ؤِاد إلى الفماء الّمىمي والعاخت العُاظُت، 
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 Hajouji Nassim, The Hirak Movement: a 

Revival of the Arab Spring? Collective 

author: Mutations Politiques Comparées au 

Maghreb et au Machrek 7ans Après le 

Printemps Arabe, sous la direction de : 

Abdallah Saaf, ocp Policy center, 2018, p : 47-

48. 
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الىلاػ مً حذًذ خٌى الّذًذ مً الىلاه 

همىلب الذًملشاوُت وإِادة بىاء الذولت 

 .19الخذًشت

ظاهم هزا الىلاػ في دخٌى العلىت  وكذ

العُاظُت ِلى خي الخفاِل، مْ الخشان الزي 

ًمىً ؤن ٌشجْ مىاوم هؽت ؤخشي ِلى 

الاخخجاج، والخٍاهش بؽيل كذ يهذد ؤمً الىٍام 

 الّام.

 أوال: مظاهز حزاك الزيف 

ف مً ججاسب  اظخفاد ؼباب خشان الٍش

الخشواث الاخخجاحُت العابلت، وؤلافىا إليها 

ؤخشي محزث معاس الخشان لمً  ظماث

الذًىامُت الاخخجاحُت التي ٌؽهذها اإلإشب، 

م مً الخجاوصاث التي ـذسث مً ألاحهضة  فبالٔش

ألامىُت ججاه الخشان، خافَ هزا ألاخحر ِلى 

ت  كىجه اإلاعخمذة مً اإلاؽاسهت الجماهحًر

ت الخىاب اإلابيُت ِلى اللُادة  الىاظّت، وسمٍض

فبراًش التي  02شهت التي محزث خشان الٍشف ًِ خ

لم جىً لها كُادة مُّىت، هما احعم الخشان 

 ً بخمامً داخلي وخاسجي مً كبل اإلاهاحٍش

بإوسوبا، وججذس ؤلاؼاسة هزلً إلى الذوس اإلاخمحز 

فُت في الخشان الاحخماعي.  للمشؤة الٍش

 مزثكزات حزاك الزيف -1

ِلى خالف ؤٔلب الخشواث الاخخجاحُت 

الاحخماعي باإلإشب التي ؼهذها اليعم العُاس ي و 

ف ًِ  خالٌ العىىاث ألاخحرة، ؤبان خشان الٍش

فبراًش  02كذسة هبحرة ِلى الاظخمشاس ِىغ خشهت 
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فجشايش إٌى دشان اٌشيف:  02ِٓ دشوخ اٌخطبثً أزّذ،  

، خىف ِٓ جيً اٌشجبة ثبٌّغشةاٌخىف ِٓ اٌذيّمشاطيخ أَ اٌ

 .42، ص: 9102، ِبي 19سٍبسبد ػزثٍخ، اٌؼذد 

جُا بّذ ؤظابُْ مً  التي جشاحْ وهجها جذٍس

اهىالكها، وهى هفغ ألامش باليعبت للخشهت 

الاخخجاحُت التي ِشفتها حشادة، وفي هزا ؤلاواس 

الضمً  ساهىذ العلىت العُاظُت ِلى ِىفش

مّخلذة ؤن خذة الخشان ظدخللق بمشوس 

ٔحر ؤن اللذسة ِلى الخّبئت والخؽذ،  الىكذ،

ظاهمذ في ـمىده ألهثر مً زماهُت ؤؼهش دون 

دِم مالي ولىحعدُيي، وهزا ساحْ للذسة ؼباب 

الخشان ِلى ججذًذ ؤؼياٌ الاخخجاج والخفاِل 

ْ مْ اإلاعخجذاث اإلاخّللت بمبادساث  العَش

الفاِلحن اإلاذهُحن، وهزلً  الذولت، ؤو بّن

اإلاشوهت في اظخٕالٌ بّن ألاخىاء التي اسجىبتها 

الذولت، ومّشفت هُفُت جىٌُفها، ومً بحن هزه 

ألاخىاء اظخّماٌ اللىة، واتهام الخشان 

باالهففاٌ، وولها ؤخىاء ظاهمذ في إِىاء 

الخشان دفّت حذًذة، وصادث مً جمامً 

اجه  .20العاهىت مْ مجٍش

ْ الاظخمشاس ؤن ًىٌى دون ما وان لىاب  

ت الىاظّت للخشان، إر خالٌ  اإلاؽاسهت الجماهحًر

الىكفت الاخخجاحُت لذا ِلى ملخل مدعً 

فىشي، بشصث وحىه ؼابت هجخذ في خؽذ ؤوُاف 

جي الجامّاث واإلاّىلحن، وفئاث  هشحرة مً خٍش

ُاب  احخماُِت والها الفلش والبىالت ٔو

هبحرة  الخذماث الاحخماُِت، وفي جىٍُم معحراث

جىىسث إلى لجىت الخشان الؽّبي بالٍشف، 

وجمىىذ هزلً مً ـُأت ملف مىلبي ًمم 

مىالب اكخفادًت وزلافُت واحخماُِت وبُئُت، 

جمحزث بالؽمىلُت والىلىح. وبفمل العلمُت 
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، اٌذشان اٌشؼجي ثبٌشيف ثيٓ اٌّطبٌت اٌظذٌمً سؼٍذ 

، ِدٍخ اٌزثٍغ، ِزخغ سبثك، االجتّبػيخ واإلسث اٌتبسيخي

 .19ص: 
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التي جبىاها الخشان اهخشوذ حماهحر واظّت في 

ف ِمىما  .21اإلاعحراث الؽّبُت بالخعُمت والٍش

م مً اإلا ماًلاث اإلاماسظت ججاه وبالٔش

الخشان،  لم ًخىكف الىماٌ الزي جمحز بالذوس 

الفّاٌ لليعاء داخل الفماء الّام، خُث بشصث 

فُت داخل الخشان بّذة ممحزاث ؤبشصها  اإلاشؤة الٍش

ماس مً حذاث  الىثرة الخّذدًت، والخىُى في ألِا

فُت  وبىاث وخفُذاث ؼاباث، وبشص جمحز اإلاشؤة الٍش

ت هزلً مً خالٌ ِو يها العُاس ي الّمُم بالهٍى

ُٕت، وجشدًذ الؽّاساث بلٕتها، هما ججذس  ألاماَص

ت باإلاّنى  ؤلاؼاسة إلى ؤن اإلاعحراث لم جىً وعٍى

المُم، بل اؼترن الشحاٌ مْ اليعاء مؽاسهت 

ابلُت، ججعُذا للمعاواة واللُم  همالُت ِو

اإلاشجىضة ِلى اخترام الجيعحن لبّمهما دون 

مؽاسهت اإلاشؤة في اإلاعحراث  الففل بُنهما، هما ؤن

بمشابت حّبحر ًِ اهخشاوها في مىالب املجخمْ 

خ،  في التي ِبر ِنها في مخخلف فتراث الخاٍس الٍش

 .22وحّبحرا هزلً ًِ الىعي الّالمي بدلىق اإلاشؤة

فُت بؽيل  وبالخالي فئن مؽاسهت اإلاشؤة الٍش

فّاٌ في الاخخجاحاث، ًذخل في إواس 

والمٕي، جإهُذا ِلى اظتراجُجُت ِامت للخّبئت 

البّذ العلمي واإلاىلب الاحخماعي للخشان، ختى 

ً التي جبىتها  ًخم إظلاه تهم اإلاؤامشة والخخٍى

العلىت بّذ الخشان، هما ًمىً إدخاٌ هزه 

ت الخشان  اإلاؽاسهت لمً اظتراجُجُت جلٍى

وامخذاده صمىُا، وجمامىه مْ املخخجحن 
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اٌسّبد اٌؼبِخ ٌٍذشان اٌشؼجي في اٌسفٍظً اٌؼزثً،  

ٔضبي شؼجي ثطىٌي : دشان اٌشيف: ، ِؤٌف خّبػًاٌشيف

-92، ِزخغ سبثك، ص: ِٓ أجً اٌذشيخ واٌؼذاٌخ االجتّبػيخ

92. 
22

، دشان اٌشيف: اٌتأصيً واالِتذاداٌذغزًٔ أزّذ،  

 .42، ص: 9102أٔفزوثزأذ، اٌطجؼخ األوٌى، 

ؤة بهزا واإلاّخللحن، وبهزا ال ًمىً فهم خمىس اإلاش 

ا مً  فها هِى الؽيل في الفماء الّام، إال بـى

اظتراجُجُت الخىكْ للخإوحر اإلاماد، الزي ًمىً 

ؤن ًدذر في ِملُت الفشاُ بحن العلىت 

والخشهت الاخخجاحُت. ومً هزا اإلاّىى فئن اإلاشؤة 

ُا ظُاظُا بىلُّتها،  فُت جدمل ِو الٍش

واهخشاوها في الاخخجاحاث هخاج لشفمها ظُاظت 

ىت العُاظُت التي ؤهخجذ ؼبابا ِاوال ًِ العل

حشا االّمل، ؤو مىلىّا ًِ الذساظت، ؤو مه

 .23باخشا ًِ ؼشوه الخُاة

لى خالف خشهت  فبراًش، جمحز خشان  02ِو

ف باهبشاق كُادة حماُِت مً كلب ِمىم  الٍش

، راث معخىي 24املخخجحن مً ؤبىاء اإلاىىلت

حّلُمي مخىظي في الّمىم، ولِغ لها ؤي اهخشاه 

ت  ظُاس ي ؤو هلابي، ومً داخل هزه املجمِى

اظخىاُ "هاـش الضفضافي" بشخفِخه وبخىاباجه، 

ؤن ًدٍى بالؽّبُت في ٌشف وححز، واظخىاُ مً 

خالٌ خىاباجه اإلاباؼشة التي حٕلب ِليها البعاوت 

فُ ذ" والىلىح، واإلاضج اللٕىي بحن "جاٍس

و"الذاسحت اإلإشبُت" و"اللٕت الّشبُت"، ؤن ًجّل 

حمهىس الخشان ًجذ راجه في جلً الخىاباث، 

ا وؤنها حعدىذ ِلى مشحُّاث مخّذدة،  خفـى

بما فيها اإلاشحُّت ؤلاظالمُت. إر اِخمذ ِلى 

ت،  اظدؽهاداث باآلًاث اللشآهُت وألاخادًث الىبٍى

 .25ال ظُما في اإلاعابل اإلاخّللت بالٍلم والّذٌ
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االدتجبد واستشاتيجيخ اٌتؼجئخ في دشان اٌخطبثً أزّذ،  

ِدٍخ ػٍىَ ، اٌشيف ثبٌّغشة ٔذى ثٕبء هىيخ جّبػيخ ِؤٔخخ

 .11، ص: 9102، اٌؼذد األوي، 2اإلٔسبْ واٌّدزّغ، اٌّدٍذ 
24

ٔذوز ِٕهُ: ٔبطز اٌشفشافً، ٔجًٍ أزّدٍك، ٔىاي ثٕؼٍسى،  

 اٌّزرضى إػّزشب، سٍٍّخ اٌشٌبًٔ، دمحم خٍىي.
25

أصِخ اٌذوٌخ وإٌضوع اٌتمٍيذأي في اٌززىرً ِسسٓ دمحم،  

ن اٌشيف : دشا، رمزٌز ثؼٕىاْدشان اٌشيف: ِذبوٌخ فهُ

، اٌّزوش اٌؼًٍّ اٌؼزثً ٌٍذراسبد ِمبسثبد سىسيىٌىجيخ

 .09-00، ص: 9102واألثسبس االٔسبٍٔخ، 
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هما ؼيلذ ؤؼشوخه مادة إِالمُت  

اظخجاب مً خاللها اإلاخٍاهشون لىذاءاجه، ومً 

خالٌ هزا اإلاّىى ًيىن هزا الخالقي بحن اللُادة 

وزلت املخخجحن، كذ ؼيل ؤهم ِىاـش ـمىد 

الخشان، واظخمشاسه مً خالٌ الخمامً الزي 

للُه بمخخلف اإلاذن اإلإشبُت، إر خشج الّذًذ مً 

ت والىشامت  املخخجحن مىالبحن مً حذًذ بالخٍش

والّذالت الاحخماُِت، ومّلىحن هزلً ًِ 

ف، ففي ًىم  ماي  06جمامنهم مْ ظاهىت الٍش

مذًىت للخمامً مْ الخشان،  31خشحذ  0225

وحؽيلذ لجىت ووىُت لذِم خشان الٍشف، وجم 

جىٍُم ِذة معحراث ووىُت بالشباه وبمخخلف 

ىالبت ألاكالُم اإلإشبُت، اإلاعاهذة للخشان واإلا

 .26باالظخجابت إلى مىالبه

ولم ًخىكف الذِم ِلى اإلاعخىي الىوني  

فلي، إر خٍي الخشان بذِم واظْ مً وشف 

ؤبىاء اإلاىىلت اإلالُمحن بالذًاس ألاوسوبُت، وجمشل 

هزا الذِم في إوؽاء لجان دِم وجىٍُم 

اإلاعحراث، والىكفاث في الّذًذ مً الّىاـم 

الخشان ِبر  ألاوسوبُت، والخفاِل اإلاباؼش مْ

وظابل الخىاـل الاحخماعي. واإلاالخَ ؤن هزا 

الخمامً ال ٌعدىذ فلي ِلى معإلت ِذالت 

مىالب الخشان، وإهما ٌعخمذ كىجه مً اهخمائهم 

إلى هزه اإلاىىلت الجٕشافُت وؼّىسهم بىخذة 

 .27اإلافحر

وبالخالي ًمىً إحماٌ مؤؼشاث كىة 

الخشان في الّذًذ مً املخذداث اإلاهمت، والتي 
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، ، اٌسّبد اٌؼبِخ ٌٍذشان في اٌشيفاٌسفٍظً اٌؼزثً 

 .88-81ِزخغ سبثك، ص: 
27

، اٌذشان اٌشؼجي ثبٌشيف ثيٓ اٌّطبٌت اٌظذٌمً سؼٍذ 

 .14، ِزخغ سبثك، ص: االجتّبػيخ واإلسث اٌتبسيخي

جخىُص بحن اللاِذة الؽبابُت اإلاىحهت والتي لها 

اللابلُت للخّبئت والخؽذ، إلى حاهب كذستها ِلى 

م مً جباًً  إدماج مخخلف الفئاث بالٔش

ت، هما ٌّخبر ُٔاب  خلفُاتهم اإلاهىُت والّمٍش

البّذ ؤلاًذًىلىجي كىة معاهمت في اظخمشاس 

الخشان، ول هزه الخمشالث ظاهمذ بؽيل ؤو 

اء هُى مً الشلت والاخترام الخام بحن بأخش في إسظ

املخخجحن، ألامش الزي ولذ جىافلا مخجاوعا خٌى 

ُت اإلاعحراث الاخخجاحُت  .28مؽشِو

ُت ظاهمذ في إلفاء هُى مً  هزه اإلاؽشِو

الاظتراجُجُاث التي اِخمذها ؼباب الخشان، 

الظخدذار ؤؼياٌ همالُت سابذة ومخّذدة 

ف ًِ باقي ا لخشواث الشوافذ، محزث خشان الٍش

 الاخخجاحُت باإلإشب.

 ألاشكال النضالية لحزاك الزيف  -2

ملاسهت باالخخجاحاث التي ظبلذ خشان 

الٍشف، فلذ ؼهذ هزا ألاخحر إبذاِا ٔحر معبىق 

ِلى معخىي الاظتراجُجُاث، والخىخُياث 

ت،  اإلاّخمذة في الخىٍُم والخّبئت واللىة الشمٍض

ُت هما ؤبان اليؽىاء داخل الخشان ِلى كذسة ِال

مً الخىٍُم، والاهمباه بؽيل ظلمي 

ت والبعاوت  وخماسي، اظدىذ ِلى الّفٍى

والجذًت. وججلى رلً في خماًت اإلايؽأث 

وممخلياث الذولت واإلاىاوىحن مً خالٌ حؽىُل 

ت، وكُش ألاواوي باإلاالِم في الؽىاُس  ظالظل بؽٍش

، والدج  لى ألاظىذ، وإوفاء ألالىاء باإلاىاٌص ِو

ت، باإللافت إلى سفْ مً اللشي هدى الخعُم

الم العىداء ِلى ؤظىذ اإلاىاٌص ـبُدت ُِذ  ألِا
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دشان اٌشيف ديٕبِيخ اٌهىيخ االدتجبجيخ: سؼذي دمحم،  

، سٍٍىً أخىٌٓ، طٕدخ، اٌطجؼخ األوٌى، دساسخ ِيذأيخ

 .28، ص: 9102
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الن الخضن والخمامً مْ مّخللي  الفىش إِل

الخشان، هما جفىىىا في اإلاعحراث التي خملذ 

ً مشحرة مشل "معحرة ألاهفان مً ؤحل  ِىاٍو

"، و"معحرة الىسود"،  الخُاة"، و"معحراث الؽمُى

الخللُذًت في  وبما ؤن الخشان كذ ججاوص آلالُاث

الخّبئت، فلذ اِخمذ ؼباب الخشان في جىٍُم 

الخٍاهشاث ِلى مىاكْ الخىاـل الاحخماعي، 

 . 29وهجخىا في خلم جىاـل حذلي بحن فماءاتها

وباألخق مْ اِخماد جلىُت البث اإلاباؼش 

وإـذاس الففداث ِلى "فاٌعبىن"، وكذسة 

الىاؼىحن ِلى الخلاه ـىس وفُذًىهاث مىزلت 

خخجاج، وهزا ما ظاِذ في فً الّضلت لفماء الا 

الم  ًِ الخشان، وؤظهم هزلً في ججاوص جإزحر ؤلِا

ً الّذًذ مً  الشظمي، هما اظخىاُ جدٍش

ت ووواالث ألاهباء ألاحىبُت،  اللىىاث الخلفٍض

وبالخالي جمىً كادة الخشان مً جدلُم جىاـل 

دابم مْ الشؤي الّام لخىلُذ اإلاعخجذاث والشد 

 .30ِلى الؽاةّاث

لم جىدفش ألاؼياٌ الاخخجاحُت التي و 

اِخمذها ؼباب الخشان في جبُان مىاكفهم 

ومىالبهم، بل ؤٌهشوا هزلً مً خاللها مذًىت 

الخعُمت باِخباسها إكلُما مداـشا، وفي هزا 

ؤلاواس جم جىٍُم معحراث ووكفاث داخل مُاه 

لى الؽىاوئ ، هما اِخمذ ؼباب 31البدش ِو

ىىىىت"، ًخمشل الخشان ؤظلىبا حذًذا ًذعى "ال
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دشان اٌشيف: ثيٓ اٌذبجخ ٌٍذوٌخ واٌشيجخ ِٕهب سؼذي دمحم،  

اٌذوٌخ ، ِؤٌف خّبػً: جشوح اٌتبسيخ وتصذػبد اٌذبضش

، وأصِخ اٌىسبطخ ودشان اٌشيف: اٌسٍطخ، اٌسٍطخ اٌّضبدح،

 .21ِزخغ سبثك، ص: 
30

، دشان اٌشيف: اٌسيبق واٌتفبػً إززشبْ ػّز 

 .82، ِزخغ سبثك، ص: واٌخصبئص
31

اٌذشان ٌشؼجي ثبٌشيف ثيٓ اٌّطبٌت اٌظذٌمً سؼٍذ،  

 .11، ِزخغ سبثك، ص: االجتّبػيخ واإلسث اٌتبسيخي

في المشب ِلى ألاواوي لُال ِلى ؤظىذ اإلاىاٌص وفي 

الفماءاث الّامت، بؽيل مخىاظم لُتردد ـذي 

"الىىىىت" في ؤسحاء ألاخُاء واإلاذًىت بشمتها، ومً 

اث "ألالتراط"  حهت ؤخشي بشص دوس ؼباب مجمِى

بؽيل هبحر، ورلً مً خالٌ الذِم الزي مىدىه 

لخؽذ والخّبئت وألاداء للخشان، واإلاخمشل في كىة ا

اللىي للؽّاساث، وبهزا ًيىن الخشان كذ 

اظخفاد مً ؤظلىب الجعذ وؤلاًلاُ الزي جخمحز 

به زلافت "ألالتراط"، وججلى رلً بىلىح ؤزىاء 

 .32جشدًذ الؽّاساث بدشواث حعذًت حماُِت

ا مً  هما ؼيل ؤلابذاُ اإلاىظُلي هِى

ؤؼياٌ الىماٌ في خشان الٍشف، فمْ جضاًذ خذة 

اإلاىاحهت بحن املخخجحن وألاحهضة ألامىُت، اهىلم 

ؼباب الخشان مً مىظُلى "الشاب" لالخخجاج 

لذ الٍلم والفعاد، واهىالكهم مً هزا الىُى 

ت مً الذالالث،  مً اإلاىظُلى بالزاث له مجمِى

ًخجلى ؤهمها في ؤن هزا الىُى ًدخىي ِلى ولماث 

ظاخىت وخادة، جدمل سظابل ٔمب ِمُم 

وهي العمت التي مىدتهم اللذسة  وجمشد ِىُف،

ِلى الخّبحر ًِ الٍلم الاحخماعي، واوّذام 

خىاـل  الّذالت في ؤظلىب بالغي حذًذ ًفهمه ٍو

 . 33به ؼباب الهامؾ

لم ًىدفش ؤلابذاُ الفني لؽباب الخشان 

في اإلاىظُلى فلي، بل اِخمذوا هزلً ِلى 

الشظم هؽيل اخخجاجي ججلى مً خالٌ اإلابادسة 

ت مً الفىاهحن في العاخت التي ؤوشها م جمِى

الىبري بالخعُمت، خُذ جمىىذ الجماهحر 
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اٌذوٌخ وتذثيش دشان اٌشيف: تذثيش أصِخ أَ اٌغٍجشوري دمحم،  

، 9191، سٍٍىً أخىٌٓ، طٕدخ، اٌطجؼخ األوٌى، أصِخ تذثيش

 .918-911ص: 
33

دشان اٌشيف ديٕبِيخ اٌهىيخ االدتجبجيخ: سؼذي دمحم،  

 .011، ِزخغ سبثك، ص: دساسخ ِيذأيخ
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الخالشة مً هخابت الّذًذ مً الؽّاساث 

املجعذة إلاىالبهم، وبالخالي فلذ خاٌو الخشان 

مً خالٌ هزه ألاؼياٌ الاخخجاحُت الجذًذة 

جفادي العلىه في الىمىُت اإلاؤدًت إلى هفىس 

اهذ هزه ، هما ؤب34وملل اإلاؽاسهحن في الخشان

ألاؼياٌ ًِ الخىٍُم الزي امخاص به الخشان، 

ت  م مً اخخالف الخىحهاث الفىٍش فّلى الٔش

والاحخماُِت لؽباب الخشان، واهذ معإلت 

ابخذاُ ألاؼياٌ الاخخجاحُت ٌاهشة بؽيل 

 . 35خماسي 

، ؤن ألاؼياٌ الىمالُت  وخالـت اللٌى

ف اظدىادا إلى  التي اِخمذها ؼباب خشان الٍش

الخشان، ظاهمذ بؽيل ؤو بأخش في ميامً كىة 

جىامي واحعاُ سكّت الاخخجاحاث باإلاىىلت، وهى 

اث  ما حّل العلىت العُاظُت جخجاوب مْ مجٍش

الخشان، بىاء ِلى جفاِل مخخلف الفاِلحن 

 العُاظُحن.

 ثانيا: رد فعل السلطة السياسية 

إلى حاهب الىُفُت التي حّاملذ بها العلىت 

العُاظُت مْ الخشان، واإلاخمشلت في الخجاهل 

والاهخٍاس لشبذ الىكذ جاسة، ومداولت اخخىاء 

الخشان جاسة ؤخشي، فلذ جمحز ؤظلىب العلىت في 

الخفاِل مْ الخشان بخّذد الفاِلحن مً مؤظعت 

ملىُت وؤخضاب ظُاظُت وظلىت جىفُزًت، هشد 

بيُت الفّل الاخخجاجي بمىىلت فّل ججاه 

الٍشف، إال ؤن هزا الخفاِل لم ًىً في معخىي 
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تأحيش اٌذشان اٌشؼجي ثبٌشيف: لشاءح اٌّدىضً دمحم،  

، ِٕشىراد رٍفزاس ْ أرٌف، ِطجؼخ اٌسّبِخ رطىاْ، أوٌيخ

 .011-011، ص: 9191األوٌى،  اٌطجؼخ
35

، ِذٕخ اٌشيف ِٓ االٔتفبضخ إٌى اٌذشانأِشٌبْ دمحم،  

، ِطجؼخ اٌخٍٍح اٌؼزثً رطىاْ، 08ِٕشىراد رٍفزاس ْ أرٌف

 .011، ص: 9102اٌطجؼخ األوٌى، 

ت لها مً ؤلامياهُاث ما ًدٌى دون  ملاسباث جىمٍى

إِادة ٌهىس الاخخجاحاث في مىاوم ؤخشي مً 

اإلإشب، وختى في فماءاث حذًذة ٔحر جللُذًت، 

ؤِادث إلى الىاحهت الذواعي هفعها التي بعببها 

 ف. اخخجذ مىىلت الٍش

ومً هزا اإلاىىلم جىىِذ سدود ألافّاٌ 

ف، بحن ظُاظُحن ومذهُحن،  خٌى ؤخذار الٍش

وإِالمُحن وؤوادًمُحن، وخعب ألاهمُت التي 

ذ  ًىدعيها ول هؤالء اإلاخذخلحن، فئهىا ظجـر

بالخدذًذ لىُفُت حّاوي ول مً اإلاؤظعت اإلالىُت 

اث الخشان، إلى حاهب  وألاخضاب العُاظُت ملجٍش

ُزًت هزلً، باِخباسها فاِال العلىت الخىف

 ظُاظُا مهما.

 املؤسسة امللكية وألاحزاب السياسية  -1

حّخبر اإلاؤظعت اإلالىُت الفاِل ألاظاس ي في 

الخُاة العُاظُت واإلاؤظعاجُت، وفُما ًخق 

جفاِلها مْ الخشان فلذ وان مداًذا في البذاًت، 

ُفُت الخدىُمُت التي جمحز  وهزا ساحْ إلى الٌى

اإلإشبي، إر هٍش في كمُت ملخل الىٍام اإلاليي 

مدعً فىشي خذزا احخماُِا وحب مّالجخه 

وفم ملاسبت كاهىهُت، ِبر جدمُل اإلاعؤولُت 

لشحاٌ الؽشوت وظابم ؼاخىت هلل اللمامت، 

ولِغ وفلا إلالاسبت ظُاظُت اهىالكا مً التهمِؾ 

وؤلاكفاء الزي حّاوي مىه اإلاىىلت. إال ؤهه مْ 

لخدىُمي للملً مً جىالي ألاخذار ٌهش الذوس ا

حذًذ، ورلً مً خالٌ مداولخه مّالجت الخشان 

مً مىٍىس اكخفادي واحخماعي، ِبر الذفْ به 

مىً اِخباس ِذم  هدى اخخجاج لذ الخيىمت، ٍو
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جلذًم الذًىان اإلاليي واإلالً هفعه ؤي خىاب 

بت في إنهاء ألاصمت  .36خٌى الخشان، بمشابت الٔش

بت ًمىً اظخخالـها في   هزه الٔش

ُق اإلالً حضءا مً املجلغ الىصاسي جخف

لهزا الخشان، خحن  0225ًىهُى  03اإلاىّلذ ًىم 

ِبر للخيىمت وللىصساء اإلاّىُحن ببرهامج الخعُمت 

احه مً ِذم  مىاسة اإلاخىظي ًِ اظدُابه، واهِض

جىفُز هزا اإلاؽشُو الخىمىي الزي وكْ جدذ 

ماف إلى هزا اإلاّىى 0223سباظخه مىز ِام  ، ٍو

ذه بُىم، خىاب الّشػ ا لزي كذم كبل مِى

وجىاٌو خذًشا ًِ ؤخذار الخعُمت، هما ظبم 

هزا الخىاب ِفى ًِ بّن مّخللي الخشان، 

فبراًش ججذس ؤلاؼاسة إلى ؤن  02وملاسهت مْ خشهت 

اإلالً لم ًخىشق نهابُا  إلى الخشهت واخخجاحاتها 

ومىالبها في خىبه، بل اهخفى فلي بالشد ِليها 

لت ٔحر مباؼشة في   .022237ماسط  7خىاب بىٍش

وفي ظُاق آخش، وبدىم الىلب اإلاتزاًذ 

للادة الخشان للخخاوب مْ اإلالً مباؼشة هٍشا 

الوّذام الشلت في وظابل الىظاوت، فئن هزا 

اإلابخػى خالذ دون إِماله الّذًذ مً ألاظباب 

لّل ؤبشصها ًىمً في الخىف مً إخشاج اإلاؤظعت 

باؼش مْ اإلالىُت، وولّها في دابشة الاخخيان اإلا

الخشان، هما ججلذ في هزا الفذد هُبت الذولت، 

ها إلاىالب الخشان  والخىف مً ؤن ًيىن خمِى

ملذمت الهذاُل خشان في ِذد مً اإلاىاوم التي 

 . 38حّاوي هفغ ولُّت ؤلاكفاء والتهمِؾ
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اٌذشان االدتجبجي في اٌشيف اٌّغشثي: اإلدرٌسً دمحم،  

 .08ِزخغ سبثك، ص:  ويف وإٌى أيٓ؟
37

دشان اٌشيف: اٌسيبق واٌتفبػً  إززشبْ ػّز، 

 .81-81، ِزخغ سبثك، ص: واٌخصبئص
38

اٌضٌضاي اٌسيبسي ديٕبِيخ اٌسيبسخ لجً وثؼذ اٌزٍٍذي ثالي،  

 .941، ِزخغ سبثك، ص: اٌسبثغ ِٓ أوتىثش

إن مً ألامىس التي صادث مً حّلُذ الىلْ 

ا وباإلإشب ِمىما، هى  بمىىلت الٍشف خفـى

امل للمؽشُو العُاس ي الزي ؤلافالط الؽ

سسخخه الذولت، مً خالٌ إفشآ اإلاعاس الاهخخابي 

والذًملشاوي مً كىجه اإلاؤزشة في جفاِالث 

ألاولاُ، فما دام ـىث الىاخب ال ًترحم 

همىكف ظُاس ي وهمىكف خيىمي، وما دامذ 

دوالُب حؽىُل الخيىمت والهُئاث اإلاىخخبت جخم 

ه، فئن خاسج كىاِذ الخذاٌو الذًملشاوي ال جًز

ف ؤِلىىا ًِ مىث ألاخضاب  ممشلي خشان الٍش

ً جذححن ِمل الهُئاث اإلاذهُت  العُاظُت، ِو

التي ـاس ؤٔلبها وفم حّبحرهم، ِباسة ًِ آلُت 

ْ اإلابادسة الىوىُت  حعترصق مً الذِم، ومً َس

ت، في وكذ جىاسث فُه الىخب التي  للخىمُت البؽٍش

لىظاوت ٌل الشهان ِليها كابما لاللىاُل بذوس ا

 .39بحن املجخمْ والذولت

ّضي لّف الشلت في ألاخضاب، إلى جخليها  َو

ابفها الخللُذًت وجأول حزوسها  ًِ ٌو

ض  الاحخماُِت، إلى حاهب جشاحْ كذستها ِلى حٍّض

ذم  اإلافالر الاحخماُِت واإلاىالب الجماُِت، ِو

معاهمتها في جإوحر الىلاػ الّمىمي الزي اهخلل 

، ولها دوافْ ؤفلذث 40إلى الؽبياث الاحخماُِت

ُخه العُاظُت ؤمام املجخمْ،  الفاِل الخضبي ؼِش

حر سظمي،  إر ٌل مىكفه مً الخشان ٔامما ٔو

وختى ألاخضاب اإلاؽيلت للخيىمت لم حّمل ِلى 

جبني ؤو سفن الخشان الاخخجاجي في ـىسجه 

العُاظُت ِلى معخىي كُاداتها الىوىُت، ِلى 
                                                           

39
ِٕضٌمبد األوضبع ثّٕطمخ اٌشيف "إٌمذ اٌشوبري أسبِخ،  

 .991ِدٍخ اٌزثٍغ، ِزخغ سبثك، ص:  اٌّضدود"،
40

األدضاة اٌسيبسيخ واالشتغبي ثّٕطك اٌشٌبًٔ ػثّبْ،  

"اٌىبستً" طجىغشافيب ِأصق اٌتّخيً اٌذضثي واِتهبْ سٍىن 

، ِدٍخ رىبًِ ٌٍذراسبد واألثسبس ِزمبطؼخ اٌّؼبرف، اٌتىاطؤ

 .11، ص: 9190اٌؼذد األوي، أثزًٌ 
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ُت اإلا م مً اِتراف الخيىمت بؽِش ىالب الٔش

 . 41الاحخماُِت والاكخفادًت لالخخجاج

وفي هزا الفذد، فؽلذ الىظاوت الخضبُت 

الت واإلاّاـشة اإلاىدسر  التي مشلها خضب ألـا

لالهخخاباث بمىىلت الخعُمت، ودوابشها املجاوسة 

بمعاِذة مً العلىاث، واهخفى الخضب بىشح 

مبادسة حؽىُل لجىت جلص ي الخلابم، خٌى حّثر 

الخعُمت مىاسة اإلاخىظي، في اإلاؽشُو اإلاليي 

إؼاسة إلى جدمُل اإلاعؤولُت الياملت للخيىمت التي 

 .42ًلىدها آهزان خضب الّذالت والخىمُت

م مً ِذم زلت املخخجحن بألُاث  لى الٔش ِو

الىظاوت، فئن هزه ألاخحرة خاولذ الخفاِل مْ 

اث الخشان بذسحت ؤكل مً جفاِل اإلاؤظعت  مجٍش

خضاب العُاظُت اإلالىُت، ورلً ما حعذجه ألا 

 والعلىت الخىفُزًت.

 السلطة التنفيذية -2

بالشحُى إلى الفشآ الزي ِاؼه اإلإشب بحن 

ُّت وحؽىُل الخيىمت، ًمىً  الاهخخاباث الدؽَش

ؤن وعدؽف عجض الفاِل الخيىمي في جبني 

مىاكف، ؤو اجخار خلٌى بخفىؿ خشان 

ألامش الزي حّل الخيىمت جبذو في ، 43الٍشف

ا بّذ حعمُت حمُْ  مىكف لّف، خفـى

لى  ميىهاتها لليؽىاء ِلى ؤنهم اهففالُحن، ِو

م مً إدالء سبِغ الخيىمت ظّذ الذًً  الٔش

الّشماوي بمعؤولُخه لذ اتهام وؽىاء الخشان 

ُت،  باالهففاٌ، واِخباسه ؤن مىالب الخشان ؼِش

                                                           
41

اٌذشان االدتجبجي في اٌشيف اٌّغشثي: اإلدرٌسً دمحم،  

 .02خغ سبثك، ص: ِز ويف وإٌى أيٓ؟
42

، اٌسّبد اٌؼبِخ ٌٍذشان في اٌشيفاٌسفٍظً اٌؼزثً،  

 .21ِزخغ سبثك، ص: 
43

اٌذشان االدتجبجي في اٌشيف اٌّغشثي: اإلدرٌسً دمحم،  

 .08ِزخغ سبثك، ص:  ويف وإٌى أيٓ؟،

مْ الخٍش  جضاًذث خذة الاخخجاحاث بالتزامً

اإلافشوك ِليها مً كبل الخيىمت، وهى ما هخج 

ً والعلىاث  ِىه اؼدبان ِىُف بحن اإلاخٍاهٍش

 .  44الّمىمُت

واإلاالخَ ؤهه ختى بّذ حؽىُل خيىمت 

ظّذ الذًً الّشماوي، لم ًخىىس جذخل الخيىمت 

في جذبحر هزا اإلالف، إر بلي جذخلها مددؽما، 

الدعُِغ وهزا ساحْ لخىسوها في اتهام الخشان ب

الث ؤحىبُت، مما حّل ؤِماءها ٔحر  وجللي جمٍى

اسة هشحر  مشخب بهم لذي ظاهىت الخعُمت ؤزىاء ٍص

منهم للمىىلت، وبالخالي فلذ ظاهمذ مدذودًت 

جفاِل الخيىمت مْ هزا اإلالف في جىحُه الاتهام 

ا  لها مباؼشة ليىنها الىاحهت ألامامُت دظخىٍس

 .45وظُاظُا

ؤن خشان  ًمىً ؤن وعخيخج بؽيل واضر

الٍشف كذ هؽف ًِ ؤصمت مشهبت جمشب 

مؤظعاث الذولت باإلإشب، وجخجلى مٍاهشها في 

ُت  اث، ألاٌو ًىمً في ؤصمت الؽِش زالر معخٍى

ُت  التي جخمٍهش في ـّىبت الخفٌى ِلى ؼِش

كابمت ِلى حّاكذ خلُلي بُنها وبحن املجخمْ، 

ورلً بئكامت ِالكت وخىاس ظلُمحن بُنهما، في 

خىي الشاوي ًخجلى في ؤصمت اإلاؽاسهت خحن ؤن اإلاع

اإلاخمشلت ؤظاظا في وحىد وبلاث وفئاث 

احخماُِت حؽّش بإنها ملفُت مً خلل جذبحر 

ْ التي جىمً في  الؽإن الّام، وؤخحرا ؤصمت الخىَص

الخىمُت الاحخماُِت واملجالُت اإلاخفاوجت، إر ال 

ٌعخفُذ ول اإلاىاوىحن مً زماسها بؽيل ِادٌ، 

                                                           
44

 Aourid Hassan, Pouvoir et Religion au 

Maroc, Editions La Croisée des Chemins, 

2021, p : 104. 
45

دشان اٌشيف: اٌسيبق واٌتفبػً إززشبْ ػّز،  

 .84، ِزخغ سبثك، ص: واٌخصبئص
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ال لّذم الاظخلشاس وظببا في وهى ما ٌؽيل ِام

 . 46الخىجشاث الاحخماُِت

وبالخالي فىُفُت جذبحر الذولت لألصمت 

الاحخماُِت بمىىلت الٍشف، خللذ إحماِا لذي 

الّذًذ مً ألاوظاه اإلاشلفت والعُاظُت ِلى 

اسجبان العلىت العُاظُت في الخّاوي مْ 

الخشان، وهى ما هؽف ًِ وحىد ؤصمت في 

ّخمذة مً كبل الذولت، وكذستها الاظتراجُجُاث اإلا

ِلى الخجاوب مْ اهفالث املجخمْ مً دابشة 

. وججلى هزا الاهفالث في 47لبىها العُاس ي

اهذاُل اخخجاحاث مخىاـلت في مىاوم ؤخشي 

ذ اللاظم اإلاؽترن بُنها في  باإلإشب، إر ًمىً ـس

مىالب ظُاظُت وخلىكُت واحخماُِت، والتي 

ت والىشامت والّذالت  ًجعذها زالسي "الخٍش

الاحخماُِت"، لخبلى هزه اإلاٍالم الشبِعُت مدفضا 

 . 48ؤظاظُا ليل فّل اخخجاجي

 8خاثمة

وجإظِعا ِلى ما ظبم رهشه، ًمىً اللىٌ 

ت واوّذام الّذالت  إن فؽل العُاظاث الخىمٍى

الاحخماُِت واملجالُت، حعذ بؤسا اخخجاحُت في 

مىاوم اإلإشب الّمُم، إر ججلذ مىىلت الٍشف 

امؾ هبؤسة لالخخجاج بفّل جمافش جلت مً اله

                                                           
46

أصِخ اٌذوٌخ وإٌضوع اٌتمٍيذأي في ٌززىرً ِسسٓ دمحم، ا 

 .04، ِززغ سبثك، ص: دشان اٌشيف: ِذبوٌخ ٌٍفهُ
47

اٌضٌضاي اٌسيبسي ديٕبِيخ اٌسيبسخ لجً وثؼذ اٌزٍٍذي ثالي،  

 .940سبثك، ص: ، ِزخغ اٌسبثغ ِٓ أوتىثش
48

 Jaafar Mohammed, Le Mouvement 

Contestataire Marocain: Réflexion sur les 

formes et les Dynamiques, Ouvrage Collectif: 

Protest Movements in The Arab World A 

Study of the Variables of Stability and 

Instability of Political Systems, Democratic 

Arabic Center for Strategic, Political and 

Economic Studies, Germany, first Edition, 

2019, p: 535- 537. 

مً الذوافْ راث الخلفُاث اإلاترابىت. وفي هزا 

الفذد حعخذعي المشوسة إِادة الىٍش في 

العُاظاث الّمىمُت اإلاخخزة، لخالفي خشهُت 

الؽاُس اإلاعخمشة، وجىامي ؤلاخعاط الجماعي 

 باالخخلان والسخي مً هزه العُاظاث.

ر إلى ؤن ومً هزا اإلاىىلم، ًمىً ؤن وؽح 

الخشواث الاخخجاحُت التي ِشفها الفماء الّام 

ا -باإلإشب، في العىىاث الللُلت اإلاالُت  خفـى

ٌلذ دوافّها مشجبىت بمىالب  -خشان الٍشف

ت راث ؤبّاد احخماُِت واكخفادًت  فئٍى

باألظاط، بُّذة ًِ ول ما هى ظُاس ي. ٔحر ؤن 

ججاهل هزه اإلاىالب ًمىً ؤن ًدىلها مً مىالب 

ُِت إلى مىالب ظُاظُت ـّبت الاخخىاء احخما

فبراًش مشال(. ظُما وؤن الخشان  02)خشهت 

الاحخماعي في اإلإشب لم ًخىكف داخل الفماء 

الّام، بل ججلى في ؤؼياٌ حذًذة مً داخل 

الُت والشكمُت.  الفماءاث الٍش

وفي ٌل الخدذًاث التي ٌؽهذها اإلإشب مْ 

اإلاعخجذ، وما جشجب  27 جذاُِاث حابدت وىفُذ

ِنها مً حجش ـخي وإٔالق ؼامل في ٌل فترة 

الىىاسا الصخُت، صادث مً خذة ألاصماث 

الاحخماُِت والاكخفادًت، ألامش الزي ؤزش ظلبا 

ِلى الىاكْ اإلاِّؾ للّذًذ مً الفئاث 

الاحخماُِت واإلاهىُت، ورلً في ظُاق جمذًذ خالت 

لم الخذود، وهي مؤؼ شاث الىىاسا الصخُت ٔو

كُذث مً وؽاه العلىن الاخخجاجي في اإلإشب 

 ظىاء باإلاشهض ؤو الهامؾ.



 اٌّشاجغ اٌّؼتّذح:

 ثبٌٍغخ اٌؼشثيخ:

ػجذ اٌىازذ، ربرٌخ اٌسزوبد االززدبخٍخ ثٍٓ اٌّفهىَ وإٌظزٌبد، ِؤٌف خّبػً، اٌسزوبد  أوآِ

االززدبخٍخ فً اٌىطٓ اٌؼزثً: دراسخ فً ِزغٍزاد االسزمزار واٌالاسزمزار ٌألٔظّخ اٌسٍبسٍخ، رسزٌز 

وإشزاف: اٌّظطفى ثىخؼجىط، اٌّزوش اٌذٌّمزاطً اٌؼزثً ٌٍذراسبد االسززارٍدٍخ واٌسٍبسٍخ 

 .9102االلزظبدٌخ، ثزٌٍٓ، أٌّبٍٔب، اٌطجؼخ األوٌى، و

أوآِ ػجذ اٌىازذ، اٌسزوبد االززدبخٍخ ورهبْ اٌؼذاٌخ االخزّبػٍخ، ِؤٌف خّبػً، اٌؼذاٌخ 

االخزّبػٍخ ثبٌّغزة ِمبرثبد لبٔىٍٔخ وزمىلٍخ، رمذٌُ: خّبي زطبثً، إشزاف ورزسٍك: دمحم اٌّىدْ، 

اٌغزثخ، إطذاراد اٌّزوش اٌّزىسطً ٌٍذراسبد واألثسبس ِذًٔ أزٍّذوش، ٔؼٍّخ ػجخ، ػجذ اٌسً 

 .9190اٌّؼبطزح، اٌطجؼخ األوٌى، 

 .9102، 10إززشبْ ػّز، ززان اٌزٌف اٌسٍبق واٌزفبػً واٌخظبئض، سٍبسبد ػزثٍخ، ػذد 

اإلدرٌسً دمحم، اٌسزان االززدبخً فً اٌزٌف اٌّغزثً: وٍف وإٌى أٌٓ؟ اٌّسزمجً اٌؼزثً، اٌؼذد 

412 ،9102. 

، ِطجؼخ اٌخٍٍح 08أِشٌبْ دمحم، ِسٕخ اٌزٌف ِٓ االٔزفبضخ إٌى اٌسزان، ِٕشىراد رٍفزاس ْ أرٌف

 .9102اٌؼزثً رطىاْ، اٌطجؼخ األوٌى، 

ثٍغٍذ زٍّذ، اٌزٌف فً ضىء رمبرٌز إٌّظّبد غٍز اٌسىىٍِخ، ِدٍخ اٌزثٍغ، "ززان اٌزٌف 

 .9102دٌٕبٍِبد وِىالف" اٌدشء اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، 

ٍٍذي ثالي، اٌشٌشاي اٌسٍبسً دٌٕبٍِخ اٌسٍبسخ لجً وثؼذ اٌسبثغ ِٓ أوثىثز، ِزوش ِؼبرف ٌٍذراسبد اٌز

 .9102واألثسبس، اٌطجؼخ األوٌى، 

خذي ِزاد، فً رفىٍه ثٍٕخ اٌسمً اٌسىسٍى سٍبسً اٌّسًٍ، ِدٍخ اٌزثٍغ، "ززان اٌزٌف دٌٕبٍِبد 

 .9102وِىالف" اٌدشء اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، 

ّذ، دٔبْ زسٓ، إٌضز دمحم، اززدبخبد اٌزٌف اٌّغزثً ِٓ اٌذٌّغزافٍب اٌسٍبسٍخ إٌى زىوب أز

 .9102، 418فٕىِٕىٌىخٍب اٌذاوزح، اٌّسزمجً اٌؼزثً، اٌؼذد 
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اٌخطبثً أزّذ، االززدبج واسززارٍدٍخ اٌزؼجئخ فً ززان اٌزٌف ثبٌّغزة ٔسى ثٕبء هىٌخ خّبػٍخ 

 .9102، اٌؼذد األوي، 2دٍذ ِؤٔثخ، ِدٍخ ػٍىَ اإلٔسبْ واٌّدزّغ، اٌّ

فجزاٌز إٌى ززان اٌزٌف: اٌخىف ِٓ اٌذٌّمزاطٍخ أَ اٌخىف ِٓ خًٍ  91اٌخطبثً أزّذ، ِٓ ززوخ 

 .9102، ِبي 19اٌشجبة ثبٌّغزة، سٍبسبد ػزثٍخ، اٌؼذد 

 .9102اٌذغزًٔ أزّذ، ززان اٌزٌف: اٌزأطًٍ واالِزذاد، أٔفزوثزأذ، اٌطجؼخ األوٌى، 

، أسِخ اٌذوٌخ وإٌشوع اٌزمٍٍذأً فً ززان اٌزٌف: ِسبوٌخ فهُ، رمزٌز ثؼٕىاْ: اٌززىرً ِسسٓ دمحم

 .9102ززان اٌزٌف ِمبرثبد سىسٍىٌىخٍخ، اٌّزوش اٌؼًٍّ اٌؼزثً ٌٍذراسبد واألثسبس االٔسبٍٔخ، 

اٌشوبري أسبِخ، ِٕشٌمبد األوضبع ثّٕطمخ اٌزٌف "إٌمذ اٌّشدوج"، ِدٍخ اٌزثٍغ، "ززان اٌزٌف 

 .9102وِىالف" اٌدشء اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، دٌٕبٍِبد 

اٌشٌبًٔ ػثّبْ، األزشاة اٌسٍبسٍخ واالشزغبي ثّٕطك "اٌىبررً" طجىغزافٍب ِأسق اٌزّثًٍ اٌسشثً 

واِزهبْ سٍىن اٌزىاطؤ، ِدٍخ رىبًِ ٌٍذراسبد واألثسبس ِزمبطؼخ اٌّؼبرف، اٌؼذد األوي، أثزًٌ 

9190. 

زٌف: لىح اٌّخشوْ االززدبخً فً ِىاخهخ سطىح اٌذوٌخ، ِدٍخ اٌشٌبًٔ ػثّبْ، سىسٍىٌىخٍب ززان اٌ

 .9102اٌزثٍغ، "ززان اٌزٌف دٌٕبٍِبد وِىالف" اٌدشء اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، 

االػززاف وّذخً ٌٍزظبٌر ِغ خزوذ اٌّبضً، ِدٍخ  :سؼذي دمحم، اٌزٌف واٌذاوزح اٌدّؼٍخ اٌسبرلخ

 .9102اٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، اٌزثٍغ، "ززان اٌزٌف دٌٕبٍِبد وِىالف" اٌدشء 

سؼذي دمحم، ززان اٌزٌف دٌٕبٍِخ اٌهىٌخ االززدبخٍخ: دراسخ ٍِذأٍخ، سٍٍىً أخىٌٓ، طٕدخ، اٌطجؼخ 

 .9102األوٌى، 

اٌظذٌمً سؼٍذ، اٌسزان اٌشؼجً ثبٌزٌف ثٍٓ اٌّطبٌت االخزّبػٍخ واإلرس اٌزبرٌخً، ِدٍخ اٌزثٍغ، 

 .9102ٌثبًٔ، اٌؼذد اٌزبسغ، "ززان اٌزٌف دٌٕبٍِبد وِىالف" اٌدشء ا

اٌغٍجشوري دمحم، اٌذوٌخ ورذثٍز ززان اٌزٌف: رذثٍز أسِخ أَ أسِخ رذثٍز، سٍٍىً أخىٌٓ، طٕدخ، اٌطجؼخ 

 .9191األوٌى، 
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اٌّدىضً دمحم، رأثٍز اٌسزان اٌشؼجً ثبٌزٌف: لزاءح أوٌٍخ، ِٕشىراد رٍفزاس ْ أرٌف، ِطجؼخ 

 .9191اٌسّبِخ رطىاْ، اٌطجؼخ األوٌى، 

ِؤٌف خّبػً: اٌذوٌخ وززان اٌزٌف: اٌسٍطخ، اٌسٍطخ اٌّضبدح، وأسِخ اٌىسبطخ، رٕسٍك: دمحم 

 .9102اٌزضىأً، ِطجؼخ اٌّؼبرف اٌدذٌذح، اٌزثبط، اٌطجؼخ األوٌى، 

ِؤٌف خّبػً: ززان اٌزٌف: ٔضبي شؼجً ثطىًٌ ِٓ أخً اٌسزٌخ واٌؼذاٌخ االخزّبػٍخ، خّؼٍخ أطبن 

 .9102اٌّغزة، 
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