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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الخامسة

VI -طبقة متوسطة أم بورجوازية متوسطة؟

حول الطبقة المتوسطة والرهان عليها  - 1

ن للبورجوازي�������ة ن������� العض�������وييي تحظن������� ه�������ذه الطبق�������ة باهتم�������ام خ�������اص م�������ن ط�������رف المثقفيي
ة .والبورجوازية الصغيي

للق���وى) إل ج���انب الرس���تقراطية العمالي���ة(القاع���دة الجتماعي���ة " الطبق���ة"تمث���ل ه���ذه 
ي ودول أورب�����ا. والتجاه�����ات الص�����لحية بك�����ل منوعاته�����ا

بع�����د س�����قوط التح�����اد الس�����وفياتت
قية، وانطلق الهج�������وم  الي"الشق������� ي"النيولي�������ير

، أص�������بحت العدي�������د م�������ن الطروح�������ات ال�������تت
التابع��ة(تس��تبطن ه��ذه اليديولوجي��ة، وتقب��ل مس��لماتها، تعم��ل، وم��ن داخ��ل الرأس��مالية 

كرافع������ة للنم������و والس������تقرار" الطبق������ة المتوس������طة" ، عل تمجي������د دور م������ا تس������ميه )هن������ا
....والعصنة 

:الطروحات المركزية- ا 

الها فيما يلي ن :يمكن اخيت

:الطروحة الول الساسية- 
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ي����� إع�����ادة تحري�����ك- 
ي����� عل اعتب�����ار الفئ�����ات الجتماعي�����ة المتوس�����طة ع�����امل حاس�����ما فن

تنبتن
ي المغرب، وذلك عن طريق 

".السلم الجتماعي "الدينامية القتصادية والجتماعية فن

ي يروجه���ا البن���ك ال���دولي وص���ندوق النق���د ال���دولي- 
ولن أص���حابنا يتبن���ون الوص���فات ال���تت

ون عن تصورهم بما يلي" محاربة الفقر "حول  : تراهم يعير

ي المغرب، فإن اصحاب هذه الطروحة ي��رون أن- 
مس��ار: "فيما يخص تفسيي الوضع فن

ن(المغرب المستقل وقع فيه عطب للسلم الجتماعي  ) ".برفع السيي

:الطروحة الثانية الساسية

ي������ ظ������ل"حس������ب ه������ذه الطروح������ة، 
ي����� ك������ل الح������وال فن

ل يمك�����ن تص������ور محارب������ة الفق�����ر وفن
، كإع��ادة توزي����ع سياسي�� س��لطوي، ول يمك��ن أن تتحق��ق إل ع��ن طري��ق الي القتص��اد اللي��ير
ي نفس ال��وقت

ورة متدرجة مدفوعة من القتصاد، وأيضا، ليس بإمكان الجميع، وفن سيي

.أن يصعد السلم الجتماعي

ما وراء المفاهيم - ب 

ي����
ب����ديهي أن أص����حاب ه����اته الراء تخل����وا ع����ن المف����اهيم العلمي����ة للطبق����ة والصاع الطبقت

ن له��ا بحك��م حداث��ة الس��ن والتك��وين)الماركس��ية( ن�� أص��ل له��ذه الراء ومتحمس��يي ، أو متبنيي

ي
.التعليمي الطبقت

فهل يتعلق المر بطبقة متوسطة أم بورجوازية متوسطة؟ - 

؟ أو وجQQود بنيQQات رأسQQمالية-  يQQ السQQلم الجتمQQاعي
وهل يتعلق المر بخلل أو عطQQب فن

تابعة، تعمل ضمن حدود قوانينها العامة والخاصة؟ 

، كنت��اج لحال��ة التش��تت <= ي ي م��ن أزم��ة تع��بيي سياسي�� وإي��ديولوجر
نح��ن أم��ام طبق��ة تع��اتن

ادوري) من الذرة(والتذرير  سة للرأسمال الكومير ي سياق الهجمة الشق
الذي تتعرض له فن

، وت��دميي وإع��ادة ص��ياغة فئاته��ا عل ض��وء تقس��يم العم��ل الجتم��اعي الجدي��د ي��الي والمير
يالي  ).سياق الزمة البنيوية الحالية للرأسمالية العالمية(للرأسمال المير
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ات مس��تمرة، فانض��افت فئ���ات جدي��دة ي�� تركيبته���ا إل تغييي���
لق��د تعرض��ت ه���ذه الطبق��ة فن

إل جانب فئاته��ا الكلس��يكية، فهن��اك تط��ور غيي�� متس��او داخله��ا قف��ز بفئاته��ا الحديث��ة إل
ا ع���ن مص���الحها، ، وتمث���ل ه���اته الفئ���ات الك���ير طموح���ا والك���ير تع���بيي الس���طح أك���ير ف���أكير

ي���� ش����باب 
اير حامل����ة أو ناقل���ة 20وهي��� بالمناس����بة غيي��� موح����دة ومتناقض���ة، س���تجد فن ف����ير

ي��(لمطالبه��ا، خاص��ة الك��ير امتي��ازا أو حظ��ا م��ن التعلي��م الخصوصي�� أو الع��الي التكلف��ة 
يعتن

ي حظيت بتأثيي نتيجة لذلك
). الفئة الكير تمثيلية إعلميا وسياسيا والتت

الماركسية والطبقة الجتماعية - 2

ن��� الماركس���ية وعل���م الجتم���اع البورج���وازي ي��� حق���ل السوس���يولوجيا ي���دور صاع ح���اد بيي
فن

.حول مفهوم الطبقة الجتماعية

ي�� نق��ده للماركس��ية بق��راءات انتقائي��ة، فيع��زل
عموم��ا، يق��وم عل��م الجتم��اع البورج��وازي فن

ي��� مج���ال عل���م
م���ا يش���اء، ث���م يص���ب علي���ه نق���ده معلن���ا بوقاح���ة أن المف���اهيم الماركس���ية، فن

. الجتماع قد تم تجاوزها وفقدت صلحيتها

ي�� للطبق��ة الجتماعي��ة، نج��د أن تعريفه��ا يق��وم
وب��العودة إل المفه��وم الماركسي�� – اللينيتن

:عل العتبارات التالية

:الطرح الماركسي للطبقات*

ن ب :الطبقة هي مجموعة من الناس تتمبي

ي نظام النتاج الجتماعي- 
.ا لموقع الذي تحتله فن

ي تجمعه��ا بالطبق��ات الخ��رى، وتمث��ل علق��ات النت��اج- 
ي علقات النتاج، ال��تت

بمكانتها فن
مجموع��ة م��ن الرواب��ط القتص��ادية والجتماعي��ة الموافق��ة لحال��ة مح��ددة لق��وى النت��اج

.القائمة
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ن���� ق�����وى النت�����اج وعلق�����ات النت����اج ض����من نم�����ط ي بيي
عن����د م����اركس، هن�����اك تن����اقض ع����داتب

ن����� النت�����اج الرأس�����مالي الس�����ائد، ذل�����ك أن ق�����وى النت�����اج تول�����د علق�����ة س�����يطرة واس�����تعباد بيي
.العمال ومالكي الرأسمال

ن<= ن متعاديتيي : النتيجة تمقطب للمجتمع حول طبقتيي

وليتاريا +  الير

البورجوازية+ 

تنت���ج الول ف���ائض القيم���ة، وع���ير علق���ات الس���تغلل والس���يطرة تس���تحوذ الثاني���ة عل
. فائض القيمة

ي للطبقات* 
:الطرح اللينينن

ي�� تفاص��يل ه��ذا الط��رح بأبع��اده
، و دون الخ��وض فن ة أك��ير ي�� بدق��ة ك��بيي

ن�� الط��رح اللينيتن يتميي
مفه��������ومي الج��������وهر و الظ��������اهرة، الل��������ذان يس��������محان بإيج��������اد ج��������وهر لطبق��������ة(الفلس��������فية 

ي��� وج���ود الطبق���ة بفئ���ات اجتماعي���ة مختلف���ة
و) اجتماعي���ة، دون إغف���ال أجزائه���ا، بم���ا يعتن

، حي������ث م������ن خلل������ه، تت������م مقارب������ة(السياس������ية  ن������ مفه������وم الظرفي������ة السياس������ية عن������د لينيي
الطبق����ات الجتماعي����ة ض����من عناص أخ����رى تتض����من الطبق����ات الجتماعي����ة المتص����ارعة
ها السياسية، و انعكاسات ذلك عل البنيات الفوقية، بما فيها الدولة، امجها و تعابيي بير
ب وراء باعتب�����ار الس�����تيلء عل الس�����لطة ه�����دفا لك�����ل سياس�����ة، ذل�����ك اله�����دف ال�����ذي يخت�����تر

اتيجية ) الخطاب�����ات الطبقي�����ة ، و...)مفه�����وم الث�����ورة و مفه�����وم الظ�����رف الث�����وري (والس�����يت
ن يحدد فيها معتن الطبقات :نسوق هنا فقرة رائعة للينيي

ن ب"  ة من الناس تتمبي :نسمي الطبقات الجتماعية مجموعة كببي

ي نظام النتاج الجتماعي محدد تاريخيا-
ي تحتلها فن

.المكانة الني

وط-  QQQQQQن الشوQQQQQQيبها مQQQQQQة نصQQQQQQالي بأهميQQQQQQل وبالتQQQQQQاعي للعمQQQQQQم الجتمQQQQQQالتنظي QQQQQQي
بQQQQQQدورها فن

ي تحصل عليها
ي تتوفر عليها والطريقة الني

.الجتماعية الني
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ن(بعلقاتها -  ي أغلب الحيان محددة ومكرسة بالقوانيي
.تجاه وسائل النتاج) فن

الطبقQQQQات هيQQQQ مجموعQQQQة مQQQQن النQQQQاس بإمكQQQQان طQQQQرف منهQQQQا أن يمتلQQQQك عمQQQQل الطQQQQرف- 
ي تحتلهQQQا داخQQQل بنيQQQة محQQQددة للقتصQQQاد

الخQQQر، وذلQQQك نتيجQQQة المكانQQQة المختلفQQQة الQQQني

ى : "مقالة." الجتماعي ن"المبادرة الكير . ، لينيي

: الطبقة الجتماعية

الي عل العتبارات التالية ، يقوم الطرح الليير :مقابل هذا الطرح الماركسي

ي�� الحص��ول عل- 
ن�� بنف��س الحظ��وظ فن هي كل مجموعة تعرف نف��س الوض��ع، ال��ذي يتميي

.المواد والخدمات

كيبة الطبقية للمجتمع-  . بإمكان أعضائها تحقيق التطور داخل اليت

moyennisation= وتعميم�������ه " للطبق�������ة المتوس�������طة"ونظ�������را لتس�������اع نم�������ط العي�������ش 
sociale ي��� انمح���اء الطبق���ات"الطبق���ة المركزي����ة"، تص���بح الطبق���ة المتوس���طة

، مم���ا يعتن
غيي������) فئ������ات(الجتماعي������ة المتن������احرة بش������كل واض������ح، لتص������بح عب������ارة ع������ن مجموع������ات 

، وم����ن هن����ا، يفش منس����جمة، ت����دور ح����ول طبق����ة متوس����طة، تش����كل مرك����ز ثق����ل أساسي����
ع������ة الص������دامية داخ������ل س������وق العم������ل، وتراج������ع ن أص������حاب ه������ذا الط������رح س�����بب تراج������ع الين

ن ن بيي : الحزاب العمالية والنقابات، ومن هنا كذلك، يقومون بالتمييي

اتبيات الجتماعية-  .الطبقات والبي

ي وصاع المواقع- 
.الصاع الطبقي

ي تناضQQQQل(صاع الطبقQQQات الجتماعيQQQQة وصاع الحركQQQات الجتماعيQQQة الجديQQQQدة - 
الQQQني

).من أجل مراقبة التوجهات الجتماعية والثقافية للمجتمع

ء(بع�����د تش�����ويه الماركس�����ية، وتحويله�����ا إل اتج�����اه اقتص�����ادوي مبت�����ذل  ي�����
القتص�����اد ك�����ل سق

، وبع�����د القف�����ز ع�����ن الس�����باب الحقيقي�����ة لس�����قوط الح�����زاب العمالي�����ة،)وكمح�����دد وحي�����د
ي���� تن����اول السياس����ات القتص����ادية والجتماعي����ة للرأس����مالية

وتراج����ع النقاب����ات والخل����ط فن
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ة الممت��دة إل م��ا ي�� الف��يت
يالي��ة، خاص��ة فن الحتكاري��ة، والفئ��ات المهيمن��ة للبورجوازي��ة المير

يالي��������ة الثاني��������ة  تحالف��������ات سياس��������ية لص��������الح الحف��������اظ عل مص��������الح(بع��������د الح��������رب المير
الرأس����مالية م����ع ه����اته الطبق����ة المتوس����طة، وم����ع الرس����تقراطية العمالي����ة لمواجه����ة الم����د

).الشيوعي العالمي

ي���الي ي���الي الجدي���د وج���ه الرأس���مال المير بع���د انته���اء ه���ذه المرحل���ة، وانطلق الط���ور المير

ي
اتيجية الجدي�����دة، ال�����تت المع�����ولم ص�����فعة م�����دمرة للطبق�����ة المتوس�����طة، باختي�����اراته الس�����يت

ي تم���ت التض���حية به���ا، وهن���ا تأكي���د ص���ارخ
تس���يي عل حس���اب مص���الح ه���اته الطبق���ة ال���تت

ن ن������� طبق�������تيي للطروح�������ة الماركس�������ية ح�������ول الطبق�������ات الجتماعي�������ة، وح�������ول تمقطبه�������ا بيي
وليتاري��������ا والبورجوازي��������ة، لق�������د أف��������رغ اله�������رم ، أي الير ي�������� المجتم��������ع الرأس��������مالي

ن فن أساس��������يتيي
.الجتماعي من وسطه، وتعززت قاعدته، وتسيي قمته نحو التقلص أكير فأكير

) حقبة ما بعد الستقلل الشكلي(البورجوازية المتوسطة - 3

، بعناص ، عن��د دخ���ول المغ��رب مرحل��ة الس���تقلل الش��كلي ب�� ن��� الوض���ع الجدي��د الناسق تميي
:جديدة أهمها

ي الجهزة(مغادرة الطر الجنبية الفرنسية والسبانية للدارة الستعمارية - 
).فراغ فن

ي�� والتج��ارة والمق��اولت - 
ن للراصن ن الم��الكيي ك��ة(مغ��ادرة المعمري��ن الفرنس��ييي اقتس��ام اليت

ائح م���ن البورجوازي���ة الس���تعمارية والس���تفادة م���ن الوض���ع الجدي���د لص���الح الملكي���ة وشق���
ة والقطاع ).التجارية الكبيي

ي
ادوري، الذي تشكل بعد الستقلل الشكلي فن : وتمثلت اختيارات النظام الكومير

، من-  ي صاحب بداية الستقلل الشكلي ي البداية، تحت ضغط مد جماهيي
النتقال فن

ي ي تحت الحماية إل تعليم جماهيي
.تعليم نخبوي انتقاتب

ى للنظام-  كات والتجارة من طرف العائلت الكير ي والشق
.الستيلء عل الراصن
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ي��- 
جاع الراصن ي�� الس��تعمار الرس���مية والخاص���ة( %73إل  %63م��ن : اس���يت

فت���م). أراصن
ي��� الخص���بة بط���رق مختلف���ة، ع���ن طري���ق ت���دخل

الس���تيلء عل ملي���ون هكت���ار م���ن الراصن
ي�� عملي��ة الس��تيلء، ول��م تتوق��ف ه��ذه العملي��ة إل الن وبص��يغ

وتحك��م وزارة الداخلي��ة فن
ق��امت جري��دة ليكونوميس��ت بنشق�� لئح��ة(مختلفة، كان آخرها، حالة س��وجيتا وص��وديا 

كات مجهول����ة الس����م،  ين ك����أفراد وشق���� l'économisteالمس����تفيدين، وه����م كب����ار المش����يت
29/9/2005.(

وعموم���ا، اتس���مت سياس���ة النظ���ام خلل ه���ذه المرحل���ة، بكونه���ا ك���انت مض���ادة لمص���الح
). البوادي والمدن(البورجوازية المتوسطة 

: الوظيفة العمومية والتعليم- 

:بالنسبة للوظيفة العمومية

 -1956اس�����تفادت البورجوازي�����ة المتوس�����طة م�����ن سياس�����ة مغرب�����ة الدارة خلل مرحل�����ة 
ن 1965 .مرات 10، حيث تضاعف عدد الموظفيي

:أما التعليم

من����ذ الس����تقلل الش����كلي م����ا انف����ك النظ����ام يح����ارب أي محاول����ة لص����لح التعلي����م، وعن����د
ي��� 1965منعط���ف 

ي س���حقها1965م���ارس  23، عن���دما خرج���ت الجم���اهيي الث���ائرة فن
، ال���تت

النظ����ام بالحدي����د والن����ار، ص����ب النظ����ام ج����ام غض����به وحق����ده عل رج����ال التعلي����م، وق����ال
ي خطاب شهيي له، متوجها إليهم، أنه

ي فن
: الحسن الثاتن

ليس هناك من خطر أكبر عل الدولة مQQن مثقQQف مزعQQوم، كQQان مQQن الحسQQن لكQQم أن"
ن ).1965مارس  29" (تكونوا أمييي

، وك��ان65ش��كل ه��ذا الخط��اب إعلن ح��رب ض��د التعلي��م ورج��اله ونس��ائه بع��د انتفاض��ة 
.لذلك انعكاس عل البورجوازية المتوسطة

: وهناك عاملن أساسيان سيؤثران عل البورجوازية المتوسطة
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: العامل الحاسم- 1-

ي تراجع سياسة التكوين، ومن نتائجها
: يتمثل فن

.توقف محاربة المية

ي غيي صالح الطر المتوسطة
. سياسة تكوينية فن

ي- 2-
:العامل الثاتن

أصبحت القيم والموارد تتمقطب حول قمة المجتمع والدولة، ليس فقط بسبب تأثيي
المص��الح القتص��ادية الس��ائدة، ب��ل بس��بب كونه��ا نت��اج نظ��ام سوس��يو سياسي�� يق��وم عل
ائح البورجوازي����ة ي���� الب����وادي وبع����ض شق����

ن الكب����ار فن ن���� العق����ارييي تح����الف المل����ك م����ع الملكيي
ي������� الحقب�������ة

ة، بع�������دما اس�������تفاد م�������ن تح�������الفه م�������ع الحرك�������ة الوطني�������ة البورجوازي�������ة فن الك�������بيي
ش��������كلت البورجوازي��������ة المتوس��������طة خلل الحقب��������ة الس��������تعمارية، قاع��������دة(الس��������تعمارية 

).اجتماعية أساسية للبورجوازية الوطنية

: السياسة الفلحية

ي������ س������ياق بنائه������ا
ادوري فن بالنس������بة للسياس������ة الفلحي������ة، ق������امت سياس������ة النظ������ام الكوم������ير

ى عل حساب المتوس��طة لتحالفات طبقية جديدة، عل دعم الملكيات العقارية الكير
ى والبني��ات التحتي��ة المرافق��ة له��ا ب��دل الس��دود ي�� سياس��ة الس��دود الك��ير

والص��غرى، وتبتن
ي يستفيد منها الفلحون الغنياء والمتوسطون والصغار

.الصغرى والمتوسطة، التت

اتها السياسية  )خاصة حزب الستقلل(قامت البورجوازية المتوسطة، من خلل تعبيي
ن  ن(ومثقفيها العضوييي ، المثقفيي ن ي)القتصادييي

، بمحاولت الرد عل سياسات النظام فن
ددة ومبهمة وضعيفة ، لكنها ظلت هشة وميت .المجال الفلجي

ي وسياسي *
ح كبديل من طرف مثققن . الطبقة المتوسطة" حول النموذج المقبي

ادور والطبقQQQة المتوسQQQطة نQQQ الكومQQQQبر .يقQQQوم هQQQذا النمQQQوذج عل وهQQQم قيQQQام تحQQQالف بيي
وض����منه تق����دم البورجوازي����ة المتوس����طة نفس����ها، كق����ائم ب����دور ص����مام أم����ان، ض����د الصاع
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، أي ض��د المخ��اطر التي��ة م��ن تح��ت، ي الذي تحركه المصالح الساسية للجم��اهيي
الطبقت

، وب��ذلك تعظي�� المث��ال عل الطري��ق بحكم دورها، وباعتبارها تستعمل السلم الجتماعي
ي تمثل��ه

ال��ذي يج��ب اس��تعماله واتب��اعه، أي طري��ق العت��دال والص��لح، إنه��ا الطبق��ة ال��تت
.بامتياز

ن له���اته الطبق���ة يتحشون عل الف���رص المه���دورة خلل ن��� العض���وييي ل���ذاك نج���د المثقفيي
ة ما بعد  ، ويط��البون باس��تخلص ال��دروس لص��الح ه��اته الطبق��ة المتوس��طة،1956الفيت

.وذلك بإصلح السلم الجتماعي

ي����� ت�����دبيي
اف بالملكي�����ة، باعتباره�����ا ف�����اعل أساس�����يا فن ل يس�����تقيم ه�����ذا النم�����وذج دون الع�����يت

ا عن انبهار معجبيه وحوارييه من أبناء الطبقة المتوسطة ، وذلك تعبيي الحقل السياسي
ن( ن وسياسييي .بهذا الدور الكاريزمي) مثقفيي

ا، ه���اته الطبق���ة  ي��� إط���ار" المص���طفاة"وأخيي���
م���ن أج���ل تحقي���ق التنمي���ة والديموقراطي���ة، فن

قه��ا"الن��دماج بالعولم��ة" ي تخيت
، ال��ذي ن��ادى ب��ه مثقفوه��ا وسياس��يوها، ه��اته الطبق��ة ال��تت

وعا مجتمعيا؟  وتعتمل داخلها العديد من التناقضات، هل تملك حقا مشق

: هناك فئتان أساسيتان تحركها

الية عل الطريقة المغربية- 1- .فئة ليير

العدال��ة و(   إس��لم سياسي�� ،)الس��لفية(إس��لم دع��وي : فئ��ة متأس��لمة بك��ل التلوي��ن - 2-
ي ) التنمية

).الزاوية البودشيشية(و إسلم صوفن

: ما يجمع هاتان الفئتان أنهما

الرش���وة، النه���ب واقتص���اد(كلهم���ا ض���د المظ���اهر الك���ير فظاع���ة لم���ا تس���ميه بالفس���اد - 
:وذلك...) الري����ع 

.من أجل إصلح سياسي غيي جذري- 

).أو برلمانية(من أجل ملكية دستورية - 
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ي�� العولم��ة - 
يفة(من أجل الن��دماج فن إق��رار بالش��فافية والحكام��ة الجي��دة، المنافس��ة الشق��

 (...

اكية-  ن 180انقلب مثقفيها : ضد الشيت : درجة، وهنا تتقاطع مواقف الفئتيي

الية والتعددية +  . والديموقراطية الشكلية...الول باسم الليير

تخلي��ق المع��املت، اس��تعمال مع��اييي <=الس��لم ه��و الح��ل : " الثاني��ة باس��م الس��لم+ 
يفة .الشفافية والحكامة الجيدة، المنافسة الشق

، وأحيان��ا ل ش��ك أن ه��اته الفئ��ات تق��وم ب��أدوار، يخط��ط له��ا م��ن ط��رف النظ��ام السياسي��
يش����كل الس����لفيون(ع����ير إملءات م����ن دوائ����ر وأجه����زة خليجي����ة، تس����تمد منه����ا توجيهاته����ا 

يالي�������ة قه اس�������تخبارات المير حاض�������نة أساس������ية للره�������اب الع�������ابر للق�������ارات، وال�������ذي تخ�������يت
).والصهيونية والخليجية

نشق��� نم���ط للعي���ش و للس���تهلك والس���لوكات، ع���ير نشق��� الفرداني���ة: وم���ن أدواره���ا ك���ذلك 
الي�����ة القتص�����ادية، اللت�����ان فرض�����تهما العولم�����ة،  وس�����ط المجتم�����ع، و روح المنافس�����ة الليير

اتبي���ة والتظ���اهر بن���وع(ومواجه���ة ض���عف القي���م التقليدي���ة وتراجعه���ا  ام الق���دماء واليت اح���يت
من التدين عل المقاس، بجلباب يوم الجمعة وبشعارات تطل بها زجاج��ات الس��يارات

ي��"من قبيل  ، ه��ذه الش��عارات تفض��حها يومي��ا"ل تنس��وا ذك��ر ا" و " ه��ذا م��ن فض��ل رتر
الص��������حافة ووس���������ائل التواص��������ل الجتم��������اعي م��������ن خلل شد وق��������ائع وفض���������ائح اخلقي���������ة

ي��
ي تق��دس الس��لطة والم��ال والنغم��اس فن

واجتماعي��ة تع��ير ع��ن انحط��اط ه��ذه الفئ��ات ال��تت
).الجنس

أم��ام تص��لب العلق��ات الجتماعي��ة، يتك��ون ل��دى عناص ه��ذه الطبق��ة إحس��اس غ��امض
بفقدان نق��ط الرتك��از، فق��دان الس��لمة والن��دم عل القي��م المفق��ودة، وض��ع يفت��ح الب��اب

ي العمل السياسي
ي فن

.عل مصاعيه لدعاة العودة إل الديتن

ي والسياسي لهذه الطبقة* .النظرة المزدوجة: حول الخطاب اليديولوجر
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:النموذج النظري

:يقوم هذا النموذج عل

.سياسة السلم الجتماعي بالعتماد عل دور الطبقة المتوسطة- 

.إيجاد ودعم طبقة عل المقاس، متشكلة من ما يسمونه بالطبقات المتوسطة- 

: اعتماد خطاب مزدوج أحدهما يتوجه إل- 

نحن ضامنو الستقرار، نحن صمام أمان ضد الجماهيي الكادحة،(الطبقات السائدة -1
).عامل خطر(وسنقوم بتدجينها ) ينظر لها كفزاعة(

بق����او ف بلص����تكم و تس����ناو و دي����رو بحالن����ا، وي����اكم و الث����ورة، و ل: الجم����اهيي الكادح����ة-2
د  كلها ابتلء من عند ا، أو اياكم والثورة... تنسوا أن الفقر و المرض و البطالة و التشق

الية  ...أي مذابح ومجازر ولجوء الخ" الثورة هي سوريا"فإنها فتنة، أو بطريقة ليير

معطيات حول الطبقة المتوسطة -4

:ا – فئات منتمية للطبقة

تج����ار، ص����ناع: تتش����كل الطبق����ة البورجوازي����ة المتوس����طة م����ن فئ����ات اجتماعي����ة مختلف����ة
...)مح��امون، أطب��اء (تقلي��ديون، مق��اولون ص��غار، فلح��ون أغني��اء، مه��ن ح��رة متوس��طة 

...).مستخدمون، موظفون، مهندسون، أساتذة (أجراء متعلمون 

ب– بعض مظاهر معاناة الطبقة 

م�����ن الج�����ور % 42فيم�����ا يتعل�����ق بمس�����توى العي�����ش، فمس�����توى دخله�����ا الق�����ار يص�����ل إل 
ي من ضعف الستهلك والطل��ب ال��داخلي وانعك��اس ذل��ك عل

المتوسطة والعليا، وتعاتن
.النمو القتصادي

ي يس��نها النظ��ام تنعك��س عليه��ا س��لبا، فتجمي��د
فيم���ا يتعل��ق بسياس��ة تجمي��د الج��ور، ال��تت

5000   < =10الج���ور وتحري���ر أس���عار الم���واد الساس���ية، يجع���ل كمث���ال، أس���تاذ الس���لم 
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ي��� القط���اع الع���ام والخ���اص ل يتع���دى
ن فن دره���م غيي��� مؤه���ل للنتم���اء له���ا، وأغلبي���ة الع���امليي

.درهم 3000دخلهم 

،%59وإذا قس����������منا ال����������دخل المتوس����������ط، فس����������نجد أن احتياج����������ات الس����������تهلك تمث����������ل 
لي و وسائل النقل تمثل 

ن ن المين .% 15,9وحاجيات التجهيي

ض اللج��وء إل الق��روض والرته��ان به��ا، ي أن ضمان اس��تمرارية نم��ط العي��ش يف��يت
هذا يعتن

ي كف عفريت
ء الذي يجعل مستقبلها فن ي

.السق

أم�����ا فيم�����ا يتعل�����ق ب�����التعليم وس�����وق الش�����غل، ف�����إن ذوي الش�����واهد العلي�����ا م�����ن أبن�����اء ه�����ذه
الطبق���ة، ه���م دون إمكاني���ة الش���غل، لن الش���غل ل���م يع���د يعتم���د عل إمكاني���ة الف���رد، ب���ل

) ...prestige(عل وسطه الجتماعي والخلفية الشية والعلقات والحظوة 

ي ال����دخل يس����تفيدون م����ن الص����ندوق، و %11,1فق����ط : ص����ندوق المقاص����ة
م����ن ض����عيقن

ي فئات الطبقة المتوسطة، وسياسة النظام 33%
ي موزع عل بافت

من الميسورين، والبافت

ر منها هذه الطبقة بشكل كبيي ي هذا المجال، تتصن
. فن

: السكن

ي تق��وم به��ا
ا، نتيج��ة المض��اربات، ال��تت يع��رف ثم��ن العق��ار المخص���ص للس��كن، تزاي��دا ك���بيي
% 50مافي���ا العق���ار، مم���ا يجع���ل كلف���ة بن���اء الس���كن عالي���ة، ف���الرض وح���دها تبتل���ع  م���ن 

الرم��������ل –(الكلف��������ة الجمالي��������ة، بالض��������افة إل ارتف��������اع أس��������عار الس��������منت وأدوات البن��������اء 
). الحديد

300: أل��ف ش��قة مقفل��ة قيمته��ا 600وبالنس��بة للمض��اربات، فهن��اك عل س��بيل المث��ال 
ي العقار 

ي��)تبييض الموال(مليار درهم، وهناك استثمار الموال القذرة فن
، مم��ا يس��اهم فن

 .ارتفاع السعار

73، ف��إن 2006وبالنس��بة للق��روض العقاري��ة، فحس��ب التقري��ر الس��نوي لبن��ك المغ��رب 
يبية للنظ�������ام عل ملي�������ار دره�������م ت�������ذهب لق�������روض الس�������كن، وتنعك�������س السياس�������ات الصن�������
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ي�� قل��ب ه��ذه
البورجوازية المتوسطة، مما يؤجج وضعها الندحاري، وكلم��ا ت��م الص��عود فن

ي اندحارها
.الطبقة تزداد مديونيتها، فهي تعيش بالقروض تلو القروض، مما يزيد فن

ي للطبقة - 3
التوزيQQQQع الجغرافن

ى، الش����اوية – اورديغ����ة، ي���� ال����دار البيض����اء الك����ير
تتمرك����ز عناص ه����ذه الطبق����ة بالس����اس فن

تيب ك����ل م����ن الرب����اط ي���� ال����يت
، طنج����ة –- -ف����اس – بولم����ان، وتتلوه����ا فن س����ل –زم����ور – زعيي����

ى تط����وان، مراك����ش – تانس����يفت – الح����وز، فهن����اك إذن تمرك����ز ك����بيي وس����ط الم����دن الك����ير
.وحولها

ية : بصدد السياسات الحصن

:يتوزعون عل المدن والبوادي كالتالي 1970كان سكان المغرب سنة 

يون=  % 30: 1970المدن سنة  .سكان حصن

.سكان قرويون=  %70: 1970: البوادي

: 2030  توقعات 

يون=  % 70: المدن .سكان حصن

.سكان قرويون=  % 30: البوادي

ية* ورة الحصن :السبي

ية كتع��بيي ع��ن العلق��ات الجتماعي��ة ورة يج��ب اعتب��ار السياس��ة الحصن�� لفه��م ه��ذه الس��يي

ي
: الطبقية، وباعتبارها كذلك، تساهم فن

ي سياق استعمار داخلي-1
.إعادة إنتاج البيئة الستعمارية فن

ي المسم -2 ي"تطوير أشكال النمو الحصن
".السكن العشواتب

ية  ية مث���ال ال���دار البيض���اء" الشية"وتش���كل الش���كال الحصن��� % 4: رب��ع الس���اكنة الحصن���
% 9س����كن شي،    <= الملح����ظ أن ه����ذا التط����ور ك����ان موازي����ا لخل����ق <=م����دن ص����فيح  
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العديد من مؤسسات المراقبة للسكن، ابتداء م��ن س��نوات الثمانين��ات، حي��ث تس��ارعت
ة المدن  ...). إشارة إل الرشوة وغض الطرف (الهوامش غيي القانونية -وتيي

بالنس��بة لع��ادة نف��س البني��ة الس��تعمارية، نأخ��ذ نم��وذج ال��دار البيض��اء، حي��ث أن البني��ة
ية لس�����نة ي����� أول مخط�����ط التهيئ�����ة الحصن�����

ية الحالي�����ة تعي�����د إنت�����اج م�����ا ت�����م تث�����بيته فن الحصن�����
ن ب1971 : ، ويتميي

مرك�����������ز مدين�����������ة واح�����������د، وع�����������ن طري�����������ق تقطي�����������ع مج�����������الي إل من�����������اطق        -
concentrique    جم الحتلل المج��الي)موحدة المركز(تراكزية ، بحيث ييت

اتبية الجتماعية القائمة .اليت
ى من طرف حزام تسيطر عليه المس��اكن        - محاصة مجالية للمدن الكير

، دواوير، مدن قصدير: القتصادية العشوائية أو المنظمة ...سكن اجتماعي
ي ظل الوضع الجديد أي مغرب الستقلل الشكلي 

: هناك) الستعمار الداخلي(فن

).إحدى علمات التخلف(ترييف المدن دون تمدين الرياف  <==

ية الس����������تعمارية القديم����������ة إل السياس����������ة هك����������ذا ت����������م النتق����������ال م����������ن السياس����������ة الحصن����������
ي ق��������امت بإع�������ادة إنت�������اج الول عل نط�������اق واس�������ع، ض��������من

الس�������تعمارية الجدي�������دة، ال��������تت
ي���� إل يومن����ا ه����ذا 

ل����م نتق����دم قي����د(صاعات طبقي����ة محت����دة من����ذ س����تينيات الق����رن الماصن
).أنملة

22  QQQ04 QQQ 2019
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