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العقد االجتماعي العربي
نوف ال�سعيدي
يُناق�ش مقال «�سريورة بناء الدولة وال�شرعية واالندماج الوطني يف بالد املغرب» لكاتبه احممد مالكي ،املن�شور يف جملة التفاهم �إ�شكالية االندماج الوطني يف البالد املغاربية بعد ن�صف
قرن من اال�ستقالل .ويدر�س تطلعات جيل ال�شباب اجلديد ممن مل تعد تقنعه الآيدلوجيا الوطنية املبنية على التاريخ والن�ضال .ففيما �آمن �آبا�ؤهم بالقادة الوطنيني ،وفر�صة الدولة
النا�شئة يف حتقيق مقومات العي�ش امل�شرتك ،ف�إ َّن �أبناءهم مل يرثوا �سوى اخليبة ،و�أنظمة تكر�س احلكم الفردي ،وبالتايل دولة ي�شك يف �شرعيتها (نعني بال�شرعية قبول الأغلبية العظمى
من املحكومني حلاكمهم).

ي��رج��ع ال��ك��ات��ب �أح����د �أ���س��ب��اب ف���ق���دان االن���دم���اج
ال��وط��ن��ي (ب�ي�ن ���ش��رائ��ح ال�����ش��ع��ب ،وال�����ش��ع��ب مع
ال����دول����ة) يف ب��ل�اد امل���غ���رب �إىل ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي
اكت�سبت عربها هذه احلكومات �شرعيتها .يفرق
ال��ك��ات��ب يف م��ق��ال��ه ب�ي�ن ن��وع�ين م���ن ال�����ش��رع��ي��ة:
���ش��رع��ي��ة الإجن�������از ،و���ش��رع��ي��ة الأ�����ص����ول .ت��ع��ن��ي
�شرعية الإجن���از �أنَّ الأحقية يف ح��ي��ازة ال�سلطة
ت����أت���ي م�����س��ل�� ًم��ا ب��ه��ا ب��ف��ع��ل الإجن�������ازات امل��ق��دم��ة،
ولي�س بفعل االختيار املبني على الد�ستور وهو
ما تعنيه �شرعية الأ���ص��ول� .أي اختيار ال�سلطة
احل��اك��م��ة وف���ق ن�����ص��و���ص ال���دول���ة امل���دون���ة �سلفا
واملتوافق عليها �شعبيا« .كل النظم غري امل�ؤ�س�سة
ع��ل��ى ال�����ش��رع��ي��ة ال��ع��ق�لان��ي��ة جت���د يف ال��ت�لاع��ب
باحلديث عن الإجن��ازات و�سيلة ف َّعالة لتجديد
القبول و�إعادة �إنتاجه» وهذا متاماً ما ح�صل يف
بلدان املغرب العربي .لقد نظر للنخب القائدة
للن�ضال الوطني ،باعتبارها امل�ستحقة حليازة
ال�سلطة ،هذا االتفاق ال�ضمني ،غري املبني على
حق �أ�صيل (�أو ب�شكل �أدق غري املبني على اتفاق
َ
يحظ بال�سلطة
�سالف مكتوب)� ،أي �أن احلاكم مل
وف��ق��اً ل��ط��رق ك��ان املجتمع ق��د ح��دده��ا �سابقاً يف
الد�ستور (الد�ستور ال��ذي مل يكن قد ول��د بعد
على الأغلب) ،نقول �إن هذا االتفاق يك�شف مع
خ�صو�صا مع متاهي القوى
الأي��ام ع��دم ج��دواه
ً
احلاكمة مع الدولة ،ومع ا�ستغالل هذه القوى
ل�سلطاتها م��ن �أج��ل تثبيت وج��وده��ا .ن��ق��ول �إنَّ
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة امل��رجت��ل��ة يف اك��ت�����س��اب ال�سلطة
�سري ًعا ما تخبو �شعبيتها ،خ�صو�صا حني تتحول
مع الوقت �إىل �سلطات ذات طابع �شبيه مبا ثار
النا�س �أ�سا�ساً عليه.
�إن ال���وظ���ي���ف���ة الأوىل ل���ل���ح���ك���وم���ات  -و���س��ب��ب
ت�أ�سي�سها يف امل��ق��ام الأول  -ه��ي �صيانة العي�ش
امل�شرتك� .أي تكفل احلكومات بتوفري امل�ساواة
واحلماية للجميع ،فيما يقبل املجتمع الإن�ساين
باخل�ضوع ل�سلطة مركزية عرب نوع من الـ «عقد
االجتماعي» .وح�ين تخل احلكومة بواجباتها،

�أو « �أ�سو أ� من ذلك » تقوم بنقي�ض الدور املنوط
بها ،ف���إن��ه ي���أت��ي دور املجتمع امل��دين يف مواجهة
ت�سلط الدولة ،ودعم الق�ضايا احلقوقية .حتى
�إذا ���س��اءت الأم���ور �أك�ثر مل يعد ب��الإم��ك��ان �سوى
�إ�صالح الأمور بثورة جديدة ال ت�ضمن تبعاتها.
وهو ما حدث الحقاً ،للحكومات التي جاءت ما
بعد اال�ستقالل.
م��رت دول امل��غ��رب العربي ب�صراعات مت�شابهة،
من اال�ستعمارات ،واالنقالبات .خا�ض �أفراد تلك
املجتمعات ثورات ليجدوا �أنف�سهم يف النهاية �أمام
�أن��ظ��م��ة تكر�س احل��ك��م ال��ف��ردي ،تقيد احل��ري��ات
العامة� ،أم��ام دول��ة تتماهى مع احل��زب احلاكم،
وت�����ص��ب��ح يف خ��دم��ت��ه .ويف ح�ي�ن مي��ك��ن ل���ذاك���رة
املجتمع �أن تغفر حني ت�أخذ التاريخ القريب يف
احل�سبان� ،إال �أن اجليل املعا�صر الذي مل ي�شهد
مرحلة ما بعد اال�ستعمار واالنقالبات « والذي
ي�شكل باملنا�سبة ثلث الرتكيبة ال�سكانية للوطن
ال��ع��رب��ي » وال�����ذي مل ت��ع��د ت��ق��ن��ع��ه الإي��دل��وج��ي��ا
الوطنية ،والإيدلوجيا التاريخية ،والإيدلوجيا
ال���دي���ن���ي���ة ،راغ�����ب يف ���ص��ي��اغ��ة ع���ق���د اج��ت��م��اع��ي
ج��دي��د مبتطلبات ع�صرية ت���أم��ل االن��ت��ق��ال من
التقليدية ،ومن االتفاقات ال�ضمنية ،االنتقال
من القيم الدينية امل�ؤدجلة (نعني بذلك القيم
ال�سيا�سية امل�ستندة �إىل الدين)� ،إىل املو�ضوعية،
و�إىل القيم العقالنية ،واالتفاقات املدونة.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب « ب�لاد امل��غ��رب و�إن ا���ش�ترك��ت مع
ن��ظ�يرات��ه��ا يف امل�������ش���رق يف جم��م��ل الإ���ش��ك��ال��ي��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالج���ت���م���اع���ي���ة ...ف���إن��ه��ا م���ا زال���ت
حم��ت��ف��ظ��ة ب��ح��د �أدن������ى م���ن ت�ل�اح���م م��ك��ون��ات��ه��ا،
وحمافظة على ق��در ي�سري من والئها للدولة»
ويف ح�ين �أن���ه ي�صعب ق��ي��ا���س ال����والء� ،إال �أن ما
�أراه �شخ�صيا فارقا يف التجربة املغاربية هو �أن
ت�شريعاتها متقدمة بالفعل ،وكلما كانت الدولة
م��واك��ب��ة لتطلعات ال�����ش��ع��ب ،ك���ان ال�����ش��ع��ب �أق���رب
ل�ل�إمي��ان بها واالع�ت�راف ب�شرعيتها .فاجلزائر
مثال ال ت�سمح بت�أ�سي�س الأحزاب على �أ�سا�س ديني

�أو لغوي �أو عرقي �أو جن�سي �أو مهني �أو جهوي.
الد�ستور املغربي يتبنى ك��اف��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان،
كما هو ُمتعارف عليها عامليا ،بكل �آليات حمايتها
و�ضمان ممار�ستها� .أع��ن��ي �أن��ه��ا ق��د تكون �أق��رب
الأمثلة على امتالك مقومات الدولة احلديثة
م��ن ن��اح��ي��ة ت�����ش��ري��ع��ي��ة ،وم���ن ن��اح��ي��ة احل��ري��ات،
خ�صو�صاً �أن الأف���راد لهم دور فاعل ،ولهم حق
يف التمثيل ال�سيا�سي (التمثيل احلقيقي الذي
يت�ضمن ال��ق��درة على �صناعة ال��ق��رار) لكنها يف
املقابل تُعاين غياب العدالة االجتماعية ،و�سيادة
ال��ق��ان��ون وت��ر���ض��خ حت��ت ال��ف�����س��اد م��ق��ارن��ة ب��دول
اخلليج مثالً .هذا ما قد يجعلها فا�شلة �إىل الآن
يف توطني مفهوم الدولة احلديثة.
جيل ال�شباب اجلديد جاهز ل�صياغة نوع جديد
م���ن ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ،ال���ن���وع ال����ذي ي�ضمن
للجميع عي�شا م�شرتكا ،وفر�صا مت�ساوية ،النوع
امل��ب��ن��ي ع��ل��ى ق��ي��م م��و���ض��وع��ي��ة وع��ق�لان��ي��ة ،وعلى
ت���واف���ق م����ؤط���ر وم��ن�����ص��و���ص .ورغ����م �أن ال��ك��ات��ب
ي�����ش��دد ع��ل��ى ال�����دور ال����ذي ل��ع��ب��ه اال���س��ت��ع��م��ار يف
تفكيك املجتمع ،وحماربة اللحمة الوطنية� ،إال
�أنَّ هذا �أمر � -إن �صح  -فقد انق�ضى عليه حوايل
ن�صف قرن .ومن الواجب االعرتاف  -يف املقابل
 �أنَّ ال��وع��ي ال�سيا�سي وامل����دين ل���دى ال�شعوباملغاربية ،يعود  -و�إن مل يكن كليا ،و�إن مل يكن
ب�صورة مبا�شرة � -إىل اال�ستعمار ،و�أن اعرتاف
وق��ب��ول اجل��ي��ل اجل��دي��د للحكومات ي��ق��رره �أداء
ه��ذه احلكومات ل�ضمان حقوق ال�شباب وتلبية
حاجاتهم الأ�سا�سية ،وهذا ال ميكن حتقيقه �إال
ب��وج��ود ال��ك��ف��اءات الإداري����ة ،ه��ذه ال��ك��ف��اءات التي
ت���أت��ي م��ن ���ص��ف��وف ال�����ش��ب��اب �أن��ف�����س��ه��م ،ال�����ش��ب��اب
الذين يتمتعون بالتعليم وامل��ه��ارات واخل�برات،
وال���ق���درة ع��ل��ى االن��ف��ت��اح وال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ع��امل.
حققوا ذل��ك �إم��ا بفر�ص االب��ت��ع��اث (�إن حتدثنا
عن ال�شعوب اخلليجية)� ،أو الهجرة� ،أو بب�ساطة
عرب التفاعل يف الف�ضاء الإلكرتوين.
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