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عبد الرحمن المالكي 

**Abderrahman EL Maliki

السوسيولوجيا الكولونيالية
أمام ظاهرة الهجرة القروية في المغرب
Colonial Sociology on Morocco’s Rural Migration
دورا ك ـب ـيـ ًـرا فــي تـسـهـيــل اسـتـعـمــار
م ـل ـخــص :يـعـتـقــد كـثـيــر مــن الـبــاحـثـيــن أن الـســوسـيــولــوجـيــا أدت ً
المغرب؛ ذلــك أن المستعمر الفرنسي الــذي استفاد من تجربته االستعمارية في الجزائر سعى
إلــى بـســط سيطرته عـلــى الـقـبــائــل والـمــدن المغربية مــن خــال بــث «عـلـمــائــه» فيها ً
أول ،ليعملوا
على فهم آليات اشتغال المؤسسات التقليدية ،وذلك بغاية تطويعها لتتحول إلى مؤسسات في
تدريجيا من البادية (القبيلة)
خدمة سلطات الحماية .وبعد انتقال الثقل االجتماعي والسياسي
ً
إلى المدينة بفعل الهجرة من البوادي إلى المدن ،شرع روبير مونتاني ،أحد رواد السوسيولوجيا
الـكــولــونـيــالـيــة فــي الـمـغــرب ،بـعــد انـتـهــاء ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة مـبــاشــرة ،فــي إن ـجــاز أول دراســة
ســوسـيــولــوجـيــة عــن ظــاهــرة الـهـجــرة الـقــرويــة ،كــان الـهــدف منها فــي األس ــاس مـحــاولــة فـهــم الطبقة
االجتماعية الجديدة التي أنتجها التصنيع والتحديث االستعماريان (البروليتاريا) ،وذلك لهدف
أيديولوجي واضــح هــو :البحث عــن كيفية تحويل هــذه الـقــوة االجتماعية الجديدة إلــى حليف
للمستعمر في مواجهة التطلعات التحررية التي بــدأت تظهر في األوســاط الحضرية الجديدة
وفي األوساط المدينية التقليدية على حد سواء.
الـكـلـمــات الـمـفـتــاحـيــة :الـســوسـيــولــوجـيــا الـكــولــونـيــالـيــة ،الـهـجــرة ال ـقــرويــة ،الـبــرولـيـتــاريــا الـحـضــريــة،
اإلدماج ،المثاقفة

Abstract: Sociology played a major role in facilitating Morocco’s colonization.
Taking advantage of its colonial experience gained in Algeria, France sought to
»exert control over Moroccan tribes and cities by first dispatching her «scholars
who worked to understand the working mechanism of traditional institutions
in the aim of making them compliant and turn them into institutions at the
service of the protectorate. Following the gradual shift in the social and political
* أس ـت ــاذ عـلــم االج ـت ـم ــاع ،ال ـه ـجــرة وال ـت ـح ـضــر ،وم ــدي ــر مـخـتـبــر الـســوسـيــولــوجـيــا االجـتـمــاعـيــة ف ــي جــامـعــة س ـيــدي مـحـمــد ب ــن عـبــد الـلــه،
فاس ،المغرب.

** Professor of Sociology on migration and urbanization; Director of Lab for Social Development at Sidi Mohamed
Ben Abdellah University, Fes, Morocco.
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center of gravity from the desert (the tribe) to the city as a result of internal
migration,..... Robert Montagne, a pioneering colonial sociologist in Morocco,
would, immediately after World War II, undertake the first sociological study of
migration from the villages. His key aim was to understand the new social class
formed by colonial industrialization and modernization (the proletariat) with one
clear ideological objective: how to transform this new social force into an ally of
colonialism and use it in the confrontation with the aspirations for liberation that
had started to emerge in both the new and the traditional urban milieu.
Keywords: Colonial Sociology, Rural Migration, Urban Proletariat, Assimilation,
Acculturation

عــرفــت عــاقــة الـمـغــرب بــأوروبــا فــي العصر الـحــديــث حــاالت مــد وجــزر اسـتـمــرت سنين عــديــدة.
وكان من نتائج تلك الحاالت السلمية حي ًنا والعنيفة أحايين أخرى ،حدوث تغيرات اجتماعية
هائلة وشبه قطيعة بين مغربين ،مغرب ماض (عاش قرونًا على الجمود والتقليد واالنطواء على الذات)
ومغرب حديث (ينخرط عن رضى أو عنوة في الحداثة والتجديد واالنفتاح على الخارج) .يعتبر عبد الله
العروي أن االستعمار الفرنسي للمغرب سنة  1912لم يكن سوى النتيجة الحتمية لمسلسل كان يستهدف
احتالل هذا البلد واستعماره منذ القرن الثامن عشر ،إذ يقول« :يمكننا أن نميز ثالث مراحل في مسلسل
التغلغل األوروب ــي فــي الـمـغــرب ،كــل مــرحـلــة كــانــت تستخدم واح ــدة مــن وســائــل الـضـغــط الـثــاث التالية:
استعمال القوة لتدمير الدولة المغربية ،أو على األقــل تهيئة أسباب اندحارها تحت أبسط تهديد ،وهي
النتيجة التي تم بلوغها سنة  1860بعد الحرب المغربية – اإلسبانية؛ التجارة األوروبية وتأثيرها المدمر في
عمم حق الحماية من دون
المجتمع المغربي ،وهي النتيجة المحققة سنة  1880في مؤتمر مدريد الذي َّ
سمي نظام اإلصالحات الذي لم يكن له من هدف آخر سوى
أن يلغي التجاوزات التي اصطحبت؛ ما ّ
عمليا
‹نزع الغطاء اإلسالمي عن المخزن› ،ومن ثم فتح هوة بينه وبين الشعب ،وهو الهدف الذي تحقق
ً
يؤجل إلى سنة  1912إال بسبب صراع الدول األوروبية حول مصالحها»(((.
سنة  1905ولم َّ
أدت تـلــك الـتــدخــات األجـنـبـيــة الـمـتـتــالـيــة فــي نـهــايــة الـمـطــاف إل ــى إخ ـضــاع الـمـغــرب لـلـهـيـمـنــة األوروب ـيــة
الـتــي تـكــرســت مــن خــال مــا ُيـعــرف بــاتـفــاقـيــة الـجــزيــرة الـخـضــراء الـمــو َّقـعــة سـنــة  .1906بـعــد هــذا الـحــدث
مباشرة ،انخرط المغرب في دوامة الصراع بين الحداثة والتقليد وفي مسلسل من التحوالت والتغيرات
االجتماعية التي ما زالت مستمرة إلى اليوم .ومن بين هذه التحوالت المهمة بدء انطالق حراك هجري
غـيــر مـسـبــوق اتـخــذ شـكــل ث ــورة حقيقية بــالـفـعــل؛ ذلــك أن هــذا الـبـلــد كــان حـتــى ح ــدود هــذه الـسـنــة قــرو ًيــا
في األســاس ،وكانت المدن فيه محدودة العدد وال يتعدى مجموع سكانها  420.000نسمة((( .نتيجة
لذلك ،كانت نسبة التحضر ضعيفة ،إذ لم تتجاوز الـ  8أو 9في المئة .
(1) Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du nationalisme marocain, textes à l’appui (Paris: F. Maspero, 1977), 245.
(2) Robert Escallier, Citadins et espace urbain au Maroc, tome 1, urbanisation, réseaux urbains, régionalisation au
Maghreb; 8 (Tours: Université de Tours, 1981), 262.
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برغملا يف ةيورقلا ةرجهلا ةرهاظ مامأ ةيلاينولوكلا ايجولويسوسلا

أثارت هذه الثورة ،وألول مرة ،اهتمام بعض الك ّتاب الفرنسيين في بداية الثالثينيات من القرن العشرين.
ومع احتداد ظاهرة الهجرة القروية وبــدء ظهور مفاعيلها على مستوى المدينة والحركات الجماهيرية
اآلخ ــذة فــي الـتـشـكــل ،ظـهــرت أولــى ردود فـعــل سـلـطــات الـحـمــايــة .ولـيــس صــدفــة أن تـتــزامــن ردود الفعل
هذه مع احتدام المقاومة الوطنية ضد االستعمار ،وانتقالها من البوادي إلى المدن ،وتزامنها مع تقديم
عريضة المطالبة باالستقالل سنة .1944

حركات الهجرة ونشأة السوسيولوجيا في المغرب
في عهد الحماية
إن هذا االهتمام «العلمي» بظاهرة الهجرة من البوادي إلى المدن ابتداء من ثالثينيات القرن العشرين
لم يــأت صدفة ،وال بغاية «البحث األكاديمي النزيه»؛ ذلــك أن هــذه السوسيولوجيا الــولـيــدة((( حاولت
مواكبة الـتـحــوالت والـتـغـيــرات االجتماعية المختلفة الـتــي عرفها المجتمع المغربي فــي عهد الحماية،
وخصوصا تلك التي حصلت على مستوى التضخم الحضري الناجم عن استمرار تدفق الهجرة من
ً
البادية إلى المدن القديمة والجديدة بوتائر أسرع ،الشيء الذي أدى إلى ارتفاع عدد سكان الحضر مع
بدء نهاية الحماية سنة  1952ليصل إلى  2.650.000نسمة.
(((

هذا النمو الذي أدهش ك ّتاب عهد الحماية رغم حجمه المتواضع مقارن ًة بما بلغه اليوم ،لم يأت نتيجة
الدينامية الديموغرافية الذاتية للسكان الحضريين ،حيث إن الــزيــادة الطبيعية لم تكن تساهم في هذا
العشر ،بينما كانت الهجرة الــوافــدة من مختلف القبائل المناطق المغربية هي التي
النمو ســوى بنسبة ُ
ساهمت بالقسط األوفر .وكان هؤالء الوافدون يتكدسون ً
أول في ضواحي المدن التقليدية والجديدة
ولما ضاقت بهم ،احتلوا مناطق جرداء مجاورة ليقيموا عليها تجمعات سكانية «جديدة»
على السواءّ ،
من الخيام واألكــواخ وبيوت الصفيح .وسرعان ما تحولت تلك التجمعات الهشة والمؤقتة إلى مدن
عشوائية ومخيفة؛ «إنها ثــورة حقيقية حدثت في ربع قــرن» ،كما قال أنــدري آدم .هذه الثورة الحضرية
كــانــت مــن أهــم الـعــوامــل الـتــي ســاهـمــت فــي ظـهــور ســوسـيــولــوجـيــا كــولــونـيــالـيــة حقيقية مــوضــوعـهــا الهجرة
القروية ،وكــان العلماء الذين دشنوا هــذه السوسيولوجيا يتساءلون عن أسباب هــذه الهجرة وحجمها،
وكيفية السيطرة عليها وتوجيهها ،والبحث عن القوانين التي يمكن أن تكون خاضعة لها ،هذا في حين
أن الحركات السكانية تلك لــم تكن فــي الــواقــع ســوى الترجمة المجالية للتغيرات االجتماعية الهائلة
التي خلخلت التوازنات االجتماعية التقليدية بعد حوالى عشرين سنة من السيطرة االستعمارية ،وذلك
((( يمكن القول إن أول مقالة تناولت ظاهرة الهجرة القروية في المغرب هي المقالة التي نشرها جان سيليرييه سنة  ،1934أي مع
بدء ظهور السكن «العشوائي» في ضواحي المدن .وبد ًءا من ثالثينيات القرن العشرين ،انطلق مد الهجرة القروية الذي اتخذ شكل
«تنقيل للسكان من البوادي في انجاه المدن» .انظرJean Célérier, «Les Mouvements migratoires des indigènes au Maroc,» :
Bulletin économique et social du Maroc 1, no. 4 (1934).

((( س ـبــق أن خصصنا لمسألة االنـتـقــال مــن السوسيولوجيا الكولونيالية إلــى السوسيولوجيا الــوطـنـيــة مـقــالــة صــدرت باإلنكليزية في
المؤ َّلف الجماعي الـصــادر عــن مجلس العلوم االجتماعية فــي أفريقيا (الكودسريا  )CODESRIAفــي دكــار ،انـظــرAbderrahman :

El Maliki, «Moroccan Sociology: Epistemological Preliminaries,» in Readings in Methodology: African Perspectives,
Edited by Jean-Bernard Ouédraogo and Carlos Cardoso, Codesria Book Series (Dakar: Codesria, 2011).
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عبر عنه آدم بقوله« :إن الثورة الكبرى التي عرفها المغرب في القرن العشرين هي انتهاء الفصل التليد
ما ّ
والتقليدي بين المدن والبوادي ،بين الحضري والقروي .إن تنقّل الناس والبضائع واألفكار قد توسع
اليوم .إن المدن قد اكتسحت من طرف الهجرة القروية»(((.
هذا المشهد الحضري الجديد تبلور نتيجة اتصال المغرب بأوروبا وانفتاحه اإلجباري عليها ،في ظل
أساسا في ما ُس ّمي سياسة «الباب المفتوح» .ترجع جذور السياسة
ضغوط سياسية واقتصادية تجلت
ً
تـلــك إلــى اتـفــاقـيــات الـقــرن الـتــاســع عـشــر الـتــي تــوسـعــت أكـثــر بـعــد تــدويــل الـمـغــرب فــي إثــر توقيعه اتفاقية
الجزيرة الخضراء ( ،)1906التي رسمت انفتاح المغرب واندماجه في المنظومة الرأسمالية((( .وابتداء
من ذلك التاريخ ،عرفت التشكيلة االجتماعية واالقتصادية المغربية تغيرات بنيوية شاملة ما زالت قائمة
حتى الـيــوم ،وأصبحت المناطق الـتــي تغلغل فيها نمط اإلنـتــاج الــرأسـمــالــي أكـثــر ،أي الـمــدن والمناجم
والـمــوانــئ (الـتــي أنشأتها الـحـمــايــة) ،مناطق جــذب لليد العاملة فــي الـبــوادي ،وبــالـتــالــي كــان نمو المدن
القديمة والمدن الجديدة (األوروبية) بصورة سريعة ومفاجئة يجري بصورة طبيعية إلى حد ما .ذلك،
بــدل االنــدهــاش أمــام هــذه الـظــاهــرة ،كــان ينبغي طــرح الـســؤال الـتــالــي« :لـمــاذا كلما تـسـ ّـرب نمط إنتاجي
ُ
التسرب
جديد إلى تشكيلة اجتماعية ما ،تبع هذا
انطالق مد هجري في الوقت نفسه؟»(((.
َ
يمكننا في هذا الصدد التذكير هنا ً
أيضا بأن ك ّتا ًبا كثيرين عهد الحماية ،وانطال ًقا من تصور «تطوري»
خ ـطــي أو م ــن نــزعــة مــركــزيــة أوروب ـي ــة واع ـي ــة أو غ ـيــر واع ـي ــة ،ع ـم ــدوا إل ــى تـشـبـيــه ال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية والعمرانية التي حدثت في المغرب في عهد بدايات الحماية بتلك التي عرفتها أوروبا في
منتصف القرن التاسع عشر ،ومن ثم اعتقد هؤالء الك ّتاب أن ما يجري في البلدان المستعمرة ليس إال
متأخرا لما جرى في أوروبــا من قبل .لذلك ،يذهب مونتاني في مقدمة دراسته عن البروليتاريا
تكرارا
ً
ً
المغربية إلى أن هذه األخيرة شبيهة بالبروليتاريا األوروبية كما كانت سنة  .1850وعلى الرغم من أن
روني كاليسو يرفض مقارنة وضعية الطبقة العاملة المغربية في الثالثينيات من القرن العشرين بوضعية
عمال أوروبا الغربية في منتصف القرن التاسع عشر ،فإنه يستدرك ً
قائل« :إن المقارنة يمكن أن تكون
مع الطبقات الكادحة في فترة الهجرات الكبرى في أوروبا أواسط القرن التاسع عشر»(((.
في نهاية األمرّ ،
شكلت الجماهير القروية الوافدة إلى المدينة لدواع وأسباب مختلفة «المادةَ» الديموغرافية
تكونت طبقة اجتماعية جديدة ،هي الطبقة العاملة التي كانت في البداية وراء انطالق ظاهرة
التي منها ّ
(5) André Adam, Bibliographie critique de sociologie, d’ethnologie et de géographie humaine du Maroc: Travaux
de langues anglaise, arabe, espagnole et française, arrêtée au 31 décembre 1965, mémoires du Centre de recherches
anthropologiques, préhistoriques et ethnographiques; 20 (Alger: Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques
et ethnographiques, 1972), introduction, 21.

((( فـ ـت ــح ال ـل ــه ول ـع ـل ــو« ،ال ـت ـغ ـل ـغــل اإلم ـب ــري ــال ــي واالنـ ــدمـ ــاج ف ــي الــرأس ـمــال ـيــة وت ـط ــور الـتـشـكـيـلــة االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـغــرب ـيــة»،
مجلة المشروع :من أجل توطيد الفكر االشتراكي ،العدد .)1981( 1

(7) Manuel Castells, La Question urbaine, textes à l’appui. Série sociologie, éd. revue suivie d’une postface 1975 (Paris:
F. Maspero, 1977), 66.
(8) René Gallissot, Le Patronat européen au Maroc (1931-1942) (Rabat: Editions techniques nord-africaines, 1964), 27.

برغملا ةلاح  -ةيلاينولوكلا ةفرعملا جاتنإ ايجولويسوس :روحملا
برغملا يف ةيورقلا ةرجهلا ةرهاظ مامأ ةيلاينولوكلا ايجولويسوسلا

ونظرا
«التحضر» المتسارع وانتشارها في المغرب الحديث ،وكانت مهمازًا حفز تغيرات اجتماعية جمة.
ً
إلى هذا االلتقاء (غير المخطط له) بين الهجرة والعمل ورأس المال ،ومشكالت التحضر ،فإننا سنشهد
كبيرا من المقاالت
كثيرا من ردود فعل بعض الك ّتاب وعلماء االجتماع االستعماريين ،الذين نشروا عد ًدا ً
ً
والدراسات التي سعوا من خاللها إلى تحليل مجمل تلك الظواهر والتغيرات وإلى تفسيرها.
انتهينا فــي دراسـتـنــا مــواقــف هــؤالء مــن ظــاهــرتــي الـهـجــرة والتحضر إلــى أن تلك الـمــواقــف كــانــت موزعة
بين نظرتين((( :أوالهما أن ظاهرة الهجرة القروية الكثيفة في المغرب الحديث تُعتبر ظاهرة «طبيعية»،
ألن الــدول الصناعية المتقدمة مــرت كلها بـهــذه الـمــرحـلــة ،والـظــاهــرة هــذه تصاحب كــل عملية «إقــاع»
اقتصادي .وثانيتهما أن الظاهرة نفسها أصبحت مصدر كثير من المشكالت االجتماعية غير المتوقعة
أو غير المرغوب فيها :مشكالت السكن والتعمير واألمن والصحة واالنتماء السياسي والنقابي...
اعتقد معظم هــؤالء الك ّتاب في أول األمــر أن هــذه المشكالت «طبيعية» ألن أوروبــا شهدتها في بداية
ثورتها الصناعية ً
أيضا ،ومثلما جــرى التغلب عليها هناك ،يمكن التغلب عليها هنا كذلك .ومثلما أن
ً
عامل
أساسيا في توزع المجتمع ،وبشكل «طبيعي»،
«اإلقالع االقتصادي والصناعي» في أوروبا كان
ً
إلــى طبقتين رئـيـسـيـتـيــن :طـبـقــة بــرولـيـتــاريــة وطـبـقــة بــرجــوازيــة ،فـمــن الطبيعي أيـ ًـضــا أن يتشكل مـثــل هاتين
الطبقتين في بلد انخرط في مسلسل «التطور» و«التقدم» نفسه .وبمثل هذا التصور وهذا المدلول ،كان
هؤالء الك ّتاب يتحدثون عن «البروليتاريا المغربية»؛ هذه البروليتاريا التي خصص لها مونتاني دراسة
شهيرة كان هاجسها األول كيف يمكن ترويض هذه الطبقة الجديدة وتنشئتها تنشئة سياسية واجتماعية
ونظرا إلى أهمية هذا
تعبر عنها الحركة الوطنية المدينية.
ً
تبعدها عن المطالب والتطلعات التي بدأت ّ
معا ،سنخصص الفقرات الالحقة لعرض وتحليل أهــم األفكار
الرهان السوسيولوجي واأليديولوجي ً
واآلراء والتوصيات الواردة في هذه الدراسة.

«نشأة البروليتاريا المغربية» :التقاء السوسيولوجيا واأليديولوجيا

عمد مونتاني في دراسته «نشأة البروليتاريا المغربية»( ((1إلى تحليل نتائج دراسة جماعية ُأنجزت بإشرافه
بين سنتي  1948و 1950وساهم في جمع معطياتها المراقبون المدنيون وضباط الشؤون األهلية ،وانصبت
أساسا على المهاجرين الوافدين من منطقة سوس (الجنوب الغربي للمغرب) إلى مدينة الدار البيضاء.
ً

يالحظ الكاتب في البداية «تضخم» المدن في المغرب ،وارتفاع وتيرة التحضر بعد دخول االستعمار
خصوصا مدنه ،على الخارج؛ هذا االنفتاح الذي يقول مونتاني بصدده في مقدمة هذه
وانفتاح البلد،
ً
الدراسة« :إن المغرب المنغلق بقوة على ذاته في الماضي يتنفس اليوم من حدوده .النشاط االقتصادي
والخيرات تأتيه من مدنه ( .)...لقد كف المغرب عن تكديس سكانه النشيطين في الــداخــل ،كما أن
((( خ ـص ـص ـنــا الـفـصــل ال ـثــالــث مــن أط ــروح ــة دك ـت ــوراه (ال ـن ـظــام ال ـجــديــد فــي فــرن ـســا) لـلـســوسـيــولــوجـيــا الـكــولــونـيــالـيــة أم ــام ظــاهــرة الـهـجــرة
القروية ،وفيه تناولنا بالتفصيل آراء الك ّتاب االستعماريين ومواقفهم من هــذه الظاهرة في المغرب قبل االستقالل .انظر أطروحتنا:
»Abderrahman El Maliki, «L’Exode rural au Maroc: Etude sociologique de l’exode du Tafilalet vers la ville de Fès,
(Thèse de doctorat en Sociologie, Université Aix-Marseille I, Aix-en-Provence, France, 1990).

(10) Robert Montagne, dir., Naissance du prolétariat marocain: Enquête collective, 1948-1950, cahiers de l’Afrique et
l’Asie; 3 (Paris: J. Peyronnet, 1952).
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اكتشافه لذاته من خالل توحيد سياسي لم يسبق له نظير في تاريخه جعله من اآلن فصاعدً ا في حاجة
إلى التواصل مع الخارج»(.((1
كــانــت لـهــذا االنـفـتــاح الـمـفــروض عـلــى ال ـخــارج نـتــائــج وتـبـعــات ،مـنـهــا االرت ـفــاع الـمـسـتـمــر لنسبة التحضر
الذي تميز بكونه لم يأت – كما أسلفنا  -نتيجة الزيادة الطبيعية في عدد السكان وإنما نتيجة «البلترة»
( )prolétarisationالكثيفة للجماهير القروية الوافدة إلى المدن ،حيث ُركزت الخدمات والصناعات
الـجــديــدة الـتــي كــانــت بـحــاجــة إلــى الـيــد الـعــامـلــة ،ومــن ثــم جــاء تـضـخــم مــا يـسـمـيــه مــونـتــانــي «الـبــرولـيـتــاريــا
الحضرية» التي يقتضيها – بحسبه  -االنخراط في مسلسل الحداثة« :هكذا ،وفي غضون أربعين سنة،
جــاء حــوالــى مليون نسمة مــن القبائل ليندمجوا فــي حـيــاة الـمـغــرب الـحــديــث .إنـهــم هــم مــن يشكل هذه
البروليتاريا التي سنحاول دراسة وضعها وتحليله»(.((1
إن ما يميز هــذه الــدراســة ،مقارنة بالكتابات الكولونيالية السابقة ،هو سعي صاحبها إلــى إضفاء طابع
وبغض النظر عن المرامي «االستعمارية» التي كانت تسعى إلى تحقيقها ،وعلى
سوسيولوجي عليها.
ّ
الــرغــم مــن الـتـحـفـظــات واالن ـت ـقــادات الـتــي يـمـكــن تسجيلها عـلـيـهــا ،فــإن كـثـيـ ًـرا مــن الــدارسـيــن (الفرنسيين
بــالـخـصــوص) يـعـتـبــرهــا دراس ــة فــريــدة مــن حـيــث حـجـمـهــا وطـبـيـعــة الـمـعـلــومــات ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا .لــذلــك،
فإنها هــي الـتــي ُيــؤرخ بها لــ«مـيــاد السوسيولوجيا الحديثة فــي الـمـغــرب» ،بحسب آدم ،على الــرغــم من
عبر آدم عن ذلك بالقول« :إن دراسة روبير مونتاني بشأن ‹نشأة
غاياتها «األيديولوجية» الواضحة .وقد ّ
البروليتاريا المغربية› تُعتبر ،رغم نواقصها ،بمثابة إعالن عن ميالد السوسيولوجيا الحديثة في المغرب؛
سوسيولوجيا لم تعد تهتم بالماضي ،وإنما بأهم حدث في الحاضر أال وهو دخول المجتمع المغربي
(((1
ويعبر روبير إيسكالييه عن رأي شبيه بقوله« :إن الدراسة
التقليدي في عالم الحضارة التكنلوجية» ّ .
األكثر تنسيقًا بشأن الهجرات في المغرب تظل هي تلك التي أنجزها روبير مونتاني سنة ،)...( 1951
ُنجز أي دراسة بمستوى شموليتها ونسقيتها»(.((1
فمنذ ذلك التاريخ لم ت َ
في هذا الصدد ،يالحظ محمد الناصري ً
أيضا أن «علماء االجتماع» (الفرنسيين) كانوا هم أول من انتبه
إلى التحوالت االجتماعية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي في عهد الحماية ،ويــرى أن «روبير
مونتاني ،صاحب األطــروحــة األساسية ‹البربر والـمـخــزن› سيعبئ عـشــرات المساعدين فــي بحث غني
بــاألرقــام وال ــدالالت كــانــت الـغــايــة منه دراســة الـظــاهــرة الحضرية مــن خــال ظــاهــرة الـهـجــرة الـقــرويــة»(.((1
فما الذي يعطي هذه الدراسة هذه القيمة كلها ويجعل المهتمين بعلم االجتماع المغربي يعتبرون أنها
تشكل «نقطة بدء السوسيولوجيا الحديثة» في المغرب؟
(11) Ibid., 11.
(12) Ibid., 12.
(13) Adam, Bibliographie critique de sociologie, introduction, 32.
(14) Escallier, Citadins, 262.
(15) Mohamed Naciri, «Regards sur L’évolution de la citadinité au Maroc,» dans L’Evolution des rapports villes-campagnes
au Maghreb (Rabat: Université Mohammed V, publications de la faculté des lettres et sciences humaines, 1988).
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إن مر ّد هذه الحظوة التي تتمتع بها هذه الدراسة إلى أن صاحبها حاول أن يتبنى موقف العالم األقرب
إلى السوسيولوجيا «العالمة» منه إلى األيديولوجيا الصريحة ،وهو موقف يتجلى من جهة من خالل
اعتماد منهجية «البحث الميداني» حتى يتمكن من القول إن النتائج (واالستنتاجات) التي انتهى إليها
تقمصه دور
«مبنية» على معطيات ومعلومات مستقاة من الواقع ،ويتجلى من جهة أخــرى من خالل ّ
الباحث السوسيولوجي مــن طريق حرصه على توظيف واستعمال بعض المفاهيم «السوسيولوجية»
التي بدأت تتكرس في حقل علم االجتماع ،من قبيل :الوعي الجمعي (أو الروح الجماعية) ،االندماج
االجتماعي ،األسرة األبيسية ،...وسيتجلى لنا ذلك أكثر عبر تحليل تناوله الوضع االجتماعي والثقافي
للجماهير القروية المكدسة في األحياء الحضرية الجديدة ،وكيف تعيش هذه الجماهير (البروليتارية)
حالة االلتقاء بثقافات أخرى غريبة عنها.

البروليتاريا الحضرية ومسألة المثاقفة
يمكن الـقــول إن مونتاني الـعــارف بالتنظيم القبلي فــي جنوب المغرب كــان أول مــن دشــن فــي األدبـيــات
الـســوسـيــولــوجـيــة فــي ال ـم ـغــرب ال ـقــول ب ـصــدد مـســألــة تــاقــي ال ـح ـضــارات وال ـث ـقــافــات والـتـقــالـيــد وال ـع ــادات
وتــاق ـح ـهــا ،وه ــي م ـســألــة غ ــاب ــت ع ــن ال ــدراس ــات ال ـســوس ـيــولــوج ـيــة ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ال ـســاب ـقــة ال ـت ــي ل ــم تـنـتـبــه
إل ــى ال ـت ـغ ـيــرات االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي يـعــرفـهــا الـمـجـتـمــع ال ـم ـغــربــي بـفـعــل ال ـح ـضــارة األوروبـ ـي ــة ال ــواف ــدة عـلـيــه
مــع االسـتـعـمــار .فــي هــذا ال ـصــدد ،يـنـ ِّـبــه مــونـتــانــي مـنــذ الـصـفـحــات األول ــى مــن دراس ـتــه إلــى «أن الجماهير
البروليتارية التي تحيط بالمدن في المغرب ال تتكون من أفراد منعزلين وبال تقاليد وممن نعتقد ربما أن
فقرهم المادي يجردهم من كل أخالق اجتماعية .وعلى عكس ذلك ،ثمة تناقض مدهش بين عوزهم
الـمــادي الـكـلــي تـقــريـ ًـبــا والـغـنــى الـنـسـبــي لـلـتــراث الـحـضــاري الــذي نـقـلــوه معهم مــن قبائلهم األص ـل ـيــة»(.((1
هــذه الـحـضــارة الـقــرويــة «الـغـنـيــة بالقيم األخــاقـيــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي تــراكـمــت عـلــى امـتــداد قــرون متتالية»
هي التي تــدرأ عن الحضريين الجدد ( )Les néo-citadinsو«مــدن الصفيح» جميع أشكال «التلوث»
غالبا ما تقترن بكل عملية تحضر سريع .وفــي هــذا الـشــأن ،يسجل مونتاني
األخــاقــي واالنـحــراف التي ً
مفارقة مفادها أن «على الرغم من المظاهر البئيسة للحياة المادية واالجتماعية الحديثة ،فإننا نالحظ
غ ـيــاب اإلجـ ــرام فــي م ــدن الـصـفـيــح ب ـصــورة شـبــه تــامــة ،حـيــث ي ـســود األم ــن وال ـن ـظــام ال ـعــام بـشـكــل أحـســن
كـثـيـ ًـرا مــن الـمــدن اإلســامـيــة الـعـتـيـقــة ،وبـعــديــد مـحــدود مــن رج ــال الـشــرطــة .إن الـقــرويـيــن الـحــديـثــي العهد
بــالـمــديـنــة يـظـلــون أصـفـيــاء ،وال يـعــرفــون الـتـمــرد ضــد الـنـظــام الـقــائــم ،ويـنـضـبـطــون بـســاســة لـمـبــادئ أخــاق
اإلسالم االجتماعية»(.((1
ه ــؤالء «الـبــرولـيـتــاريــون» الـحـضــريــون ال ـجــدد يـظـلــون بـعــد وصــولـهــم إلــى الـمــديـنــة «مـهــذبـيــن» ومنضبطين،
ويـتـصــرفــون كـمــا لــو أنـهــم ال يــزالــون فــي الـقـبـيـلــة ،وهــو مــا يـتـجـلــى مــن خــال حـفــاظـهــم عـلــى الـمــؤسـســات
والقيم التقليدية المتوارثة ،وخاصة مؤسسة األسرة الممتدة ،والتعلق بالدين اإلسالمي واحترام شعائره.
(16) Montagne, 17.
(17) Ibid., 224.
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لكن مــا إن تصل هــذه «الـثـقــافــة الـقــرويــة» الـمـسـتــوردة إلــى المدينة حتى تجد نفسها فــي مــواجـهــة ثقافتين
غريبتين ونـظــامـيــن اجتماعيين واقـتـصــاديـيــن مختلفين ،وال يلتقيان فــي كثير مــن األوج ــه ،وسـبــق للقبيلة
أن صـمــدت فــي مواجهتهما مـ ًعــا ،ويعني مونتاني بهما الــدولــة (الـمــديـنــة) اإلســامـيــة مــن جهة والحضارة
األوروبـيــة الغازية من جهة أخــرى .وهـكــذا ،يجد «الـقــرويــون الــوافــدون إلــى المدينة أنفسهم تحت وطأة
تبعية مزدوجة عملوا على تفاديها لقرون :التبعية للمدينة اإلسالمية ولالقتصاد األوروبي العصري»(.((1
تدريجيا إلى هامشية ثقافية ،الشيء
إن الهامشية المجالية التي يجد الوافدون الجدد أنفسهم فيها تتحول
ً
الذي يجعلهم يعيشون سنوات متتالية – بحسب مونتاني – على قيمهم االجتماعية القبلية وعلى بقايا
ثقافتهم األصلية وذكرياتها ،وهذه الثقافة تبدو ،في اعتقادنا ،أقرب إلى ثقافة المدينة اإلسالمية األصيلة
َ
المدن الجديدة .رغم ذلك ،اعتبر مونتاني أن العامل الديني
منها إلى الثقافة األوروبية الوافدة التي تسود
ُيعتبر العامل األكثر توحيدً ا للمغاربة في ما بينهم ،والعامل األساسي الذي ين ّفر هؤالء المهاجرين من
الحضارة األوروبـيــة ،فكيف يمكن التغلب على ذلــك؟ وما هي السبل األنسب لجعلهم ينحازون أكثر
تدريجيا عن الثقافة المدينية التقليدية؟ إنه سؤال يشكل جوهر ما كانت
إلى هذه الحضارة وينفصلون
ً
تسعى إليه هذه الدراسة ،ويقدم مونتاني بشأنه إجابات مختلفة سنحاول في ما يلي بسطها وتحليلها.

أي اندماج للبروليتاريا الحضرية ،وكيف؟
إن أهم ما كان يرمي إليه مونتاني في دراسته بشأن «البروليتاريا المغربية» هو تحديد الطرق والوسائل
الكفيلة بإدماج هذه البروليتاريا في النظام االستعماري؛ إذ إنه عمد بعد اقتناعه بفشل أطروحته األولى
التي كانت تــراهــن على «القبيلة الـقــرويــة» التقليدية فــي كتابه األول الـبــربــر والـمـخــزن ،إلــى المراهنة في
دراسته هذه على ما يمكن أن ندعوها «القبيلة المدينية» ،والتي يبدو أن مهمتها الجديدة هي االستمرار
تقمص الثقافة الـقــرويــة وتمثّلها ،والعمل على نشرها وترسيخها فــي المدينة ،وبــذلــك تتحول هذه
فــي ّ
الطبقة الـجــديــدة إلــى «قــوة اجتماعية جــديــدة» كفيلة بــالـحـفــاظ عـلــى ال ـتــوازن فــي مجتمعها الـجــديــد من
خــال تـحـ ّـولـهــا إلــى حليف للنظام االسـتـعـمــاري وزب ــون للثقافة األوروب ـيــة .وإذا كــان مــن غـيــر الممكن
«غــربـنــة» هــذه الـطـبـقــة الـجــديــدة ،فــإنــه يـبــدو مــن ال ـضــروري عـلــى األق ــل الـعـمــل عـلــى فـصـلـهــا وعــزلـهــا عن
غريبا بالنسبة إليها ،كما هي غريبة عنها «التطلعات
«اإلسالم المديني» الذي يبقى – بحسب مونتاني – ً
السياسية االنتهازية لبرجوازية المدن التقليدية».
غيرت الهجرة القروية الكثيفة في اتجاه المدن الـتــوازن الديموغرافي التقليدي في المغرب ،كما
لقد ّ
أنـهــا غـيــرت فــي الــوقــت نـفـســه الـحـســابــات الـسـيــاسـيــة الـقــديـمــة .ل ـهــذا ،لــم يـعــد األم ــر يـتـعـلــق عـنــد الـكـ ّتــاب
الكولونياليين (ومنهم مونتاني) بالبحث عن الوسائل والسبل الكفيلة بوقف هذه الهجرة القروية ،وإنما
أصـبــح ينصب أكـثــر عـلــى كيفية «تـهــذيـبـهــا» وتلطيف آثــارهــا ،وذلــك مــا انـتـهــى إلـيــه مــونـتــانــي الــذي يـقــول:
«مهما ُبذل من مجهود في الجنوب ،فإن تيار الهجرة أصبح من القوة اليوم بحيث ال يمكن التأثير فيه
بشكل ملموس في المستقبل .إن أقصى ما يمكن أن نتمناه هو الحد من وتيرته الــزائــدة ،وجعله أكثر
(18) Ibid., 90.
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انـتـظــا ًمــا .إنـنــا مهما عملنا مــن أجــل تهذيب الـهـجــرة المؤقتة ،فإنها ستنتهي إلــى هـجــرة نهائية تتمثّل في
تثبيت أفضل العناصر التقنية التي تمكنت من الحصول على وظائف جيدة في المدينة»(.((1
نستشف مــن هــذه الـنـظــرة التحليلية إلــى البروليتاريا الحضرية باعتبارها «قــوة اجتماعية جــديــدة»( ((2أن
هــذه القوة بــدأت تتحول بفعل تضخم أعــدادهــا إلــى «قــوة اجتماعية» رابعة متميزة ومختلفة عن القوى
الموجودة من قبل في المجتمع المغربي ،أي «القوة االجتماعية األوروبية» و«القوة االجتماعية للمدن
التقليدية» و«الـقــوة االجتماعية للبربر» (القبيلة) ،وهــذا ما ساهم في تغيير معطيات المشهد السياسي
ـديــا فــي كـيـفـيــة دم ــج ال ـقــوة االجـتـمــاعـيــة ال ـجــديــدة فــي «الـنـظــام
الـمـغــربــي ،واس ـتــدعــى ض ــرورة الـتـفـكـيــر جـ ًّ
األوروبــي السائد» .وبما أن كل كثافة مادية (ديموغرافية) تتحول مع الزمن  -بحسب دوركهايم  -إلى
«كـثــافــة روح ـيــة» ،فــإن تــأخــر هــذه الـكـثــافــة الــروحـيــة فــي الـظـهــور هــو مــا أث ــار مــونـتــانــي ودفـعــه إلــى التفكير
فــي طــريـقــة وأشـكــال بــروزهــا أو إبــرازهــا ،وهــذا مــا نستنتجه مــن ق ــراءة الـصـفـحــات األول ــى مــن كـتــابــه نـشــأة
البروليتاريا المغربية الذي يذكّ رنا بنشأة الوعي الطبقي للبروليتاريا األوروبية في منتصف القرن التاسع
عشر ،بالتزامن مع تضخم أعدادها ،أي في فترة كان فيها المجتمع الصناعي في أوج تطوره وانتشاره،
ولكن في المغرب ،كما يقول مونتاني« ،لسنا سوى في بدايات مثل هذا التطور ،إذ لم يتبلور في هذا
البلد بعدُ أي وعــي جماعي ( ،)Conscience collectiveهــذا ،في وقــت نــرى فيه رب العائلة ال يزال
يخضع في أعماقه للقواعد واألعــراف التقليدية السائدة في مجموعته القروية أو الرعوية التي غادرها
طبعا -
منذ زمن ليس بالبعيد .إن ما يتبدى من واقع المدن المغاربية اليوم يذكّ رنا – مع الفوارق النسبية ً
بـصــورة أوروب ــا فــي سنة  .((2(»1850وفــي مـحــاولــة للبحث عــن الـعــوامــل الـتــي تساهم فــي تأخير وعرقلة
ظهور مثل هذا الوعي الجماعي لدى الفئات االجتماعية المهاجرة إلى المدن ،ينتهي مونتاني إلى أن
السبب في ذلــك هو تعدد واخـتــاف الوضعيات الثقافية والدينية التي تجد هــذه الفئات نفسها أمامها
مقارنة بالبروليتاريا الحضرية األوروبـيــة التي تجد نفسها عندما تصل إلــى المدينة أمــام الثقافة والدين
نفسيهما اللذين تركتهما في البادية.
إذا كــان مــن الـمـسـ َّلــم بــه عـنــد الـبــاحـثـيــن الـكــولــونـيــالـيـيــن أن مـســألــة االنــدمــاج فــي الـثـقــافــة الـغــربـيــة تـبــدو من
كثيرا ،يبقى من الممكن والمفيد أن تعمل سلطات الحماية على إثارة الخالفات
األمور المشكوك فيها ً
بـيــن الـثـقــافــة القبلية (الـبــرولـيـتــاريــة) والـثـقــافــة المدينية (الـبــرجــوازيــة) وتــأجـيـجـهــا ،وذلــك مساهمة منها في
تسريع انبثاق تلك «الــروح الجماعية الجديدة» التي وحدها ُتـ ْـحــدث «التركيب» المرغوب فيه والــذي
مــا زالــت الـمــدن الـنــاشـئــة فــي الـمـغــرب ال تـعــرفــه ،وتـلــك مهمة صعبة وتتطلب فـتــرات زمـنـيــة غـيــر قصيرة؛
ألن ،كـمــا يــؤكــد مــونـتــانــي« ،إذا كــان مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان الـتـمـكــن مــن إدراك كـنــه روح الـطـفــل الصغير،
فــإن تلك الصعوبة ستكون أكـبــر فــي مــا يتعلق بمعرفة كنه الــروح الـجــديــدة لمجتمع لــم يصل بـعــدُ إلى
(19) Ibid., 255.

ـوصــا نـمــوذج
( ((2ن ــاح ــظ أن مــونـتــانــي كــان يـسـعــى فــي كـتــابــه بـشــأن «الـبــرولـيـتــاريــا الـمـغــربـيــة» إلــى اسـتـلـهــام «الـنـمــوذج الــوضـعــي» ،خـصـ ً
م ــوري ــس أل ـب ـفــاكــس ( )M. Halbwachsالـ ــذي س ـبــق ل ــه أن اسـتـع ـمــل ت ـعــاب ـيــر م ـس ـتــوحــاة م ــن ال ـف ـيــزيــاء ،م ــن قـبـيــل «ال ـق ــوة االج ـتـمــاع ـيــة»
و«التيار االجتماعي» ،في أثناء حديثه عن الهجرات في كتابه المورفولوجيا االجتماعية.
(21) Montagne, 18.
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الوعي بذاته بشكل كامل»( .((2ثم يضيف ]...[« :إن ثقافة قروية تأتي لتموت تحت أنظارنا في المدن
البروليتارية؛ ففي أقل من جيل تحطمت وتالشت المؤسسة األساسية التي تشكل دعامتها ،أي األسرة
األبيسية ،الخلية األصــل التي منها تنبثق القبيلة والتي ها هي تــذوب في المدن الـجــديــدة»( .((2إن هذه
«ال ــروح الـجــديــدة» ،الـتــي ال يـمـكــن أن تنبثق مــن الـثـقــافــة الـقــرويــة «الـمـفـكـكــة» ،ال يـمـكــن أيـ ًـضــا أن تنبثق
من البرجوازية المدينية التقليدية التي يرتكز عليها المخزن ،والتي تعاني بدورها وتتعرض لتحوالت
مؤلمة تجعلها تعيش على إيـقــاع أزمــات متتالية؛ فهناك مــن جهة «أزمــة الجيل الـجــديــد ،أي أول جيل
تعلم في مدارس الغرب ،ثم هناك أزمة المرأة التي تريد التحرر ،ثم هناك أزمة االقتصاد المعيشي التي
مست الصالبة التقليدية لألسرة الممتدة ،فكيف يمكن إ ًذا أن ّ
تشكل هذه البرجوازية اإلسالمية التائهة
وغـيــر الــواثـقــة مــن المستقبل الــدلـيـ َـل السعيد بالنسبة إلــى الـبــرولـيـتــاريــا وهــي غــائـصــة فــي مشكالتها التي
تتخبط فيها بيأس»(.((2
هكذا ،ينتهي بنا تحليل مونتاني إلى أن القوتين االجتماعيتين الوطنيتين (المدينية التقليدية والحضرية
الجديدة) ،اللتين من الممكن أن تنبثق عنهما تلك الــروح الجماعية التي تفتقر إليها المدن الجديدة،
نظرا إلى عجزهما «الثقافي» وتالشي المؤسسات التقليدية التي تقومان عليها،
غير قادرتين على ذلكً ،
فما العمل إ ًذا؟
يجيب مونتاني عــن هــذا الـســؤال بتذكيرنا بــأن المجتمع المغربي انـخــرط فــي الـحــداثــة بشكل ال رجعة
فيه ،وعلى القوى التقليدية أن تختار بين الجمود (الذي تمثّله القبيلة والمدينة األصيلة) والتقدم الذي
تمثّله القوة الغربية .وعلى البروليتاريين أال يترددوا في القيام باالختيار الجيد الذي يعدهم بالمزيد من
التحرر والعيش األفضل .ولتحقيق ذلك ،وتسهيل هذا االختيار وتسريع وتيرة اندماج «القوة االجتماعية
الجديدة» في النظام الكولونيالي ،يستعرض مونتاني في الصفحات األخيرة من هذه الدراسة ما يمكن
اعـتـبــاره الـتــوصـيــات الـكـفـيـلــة بـتـحـقـيــق ذلــك وال ـتــي يـنـبـغــي أن تـشـمــل  -وبـشـكــل اسـتـعـجــالــي  -الـمـجــاالت
الحياتية والثقافية الثالثة التالية:

التعمير والسكن :إنشاء األحياء اإلثنية
معا ،ينبغي الحرص على إسكانهم
إلدماج المهاجرين القرويين في المدينة الجديدة وفي الثقافة الغربية ً
في أحياء خاصة بهم ،بعيدً ا عن المدن اإلسالمية التقليدية ،وعن األحياء األوروبية كذلك .ولهذا الغرض،
ارتأى مونتاني ضرورة إنشاء أحياء جديدة تحت اسم «األحياء اإلثنية» (،)Les quartiers ethniques
ً
وسيطا يضمن استمرارية هذه الثقافة في المجاالت
بحيث يمكن أن تشكل بالنسبة إلى الثقافة القروية
الحضرية الـجــديــدة ،وذلــك نـظـ ًـرا إلــى أن هــذه الثقافة غنية أخــاقـ ًـيــا وضامنة لألمن والـنـظــام الـعــام .يقول
مونتاني« :يجب إ ًذا إقامة أحياء إثنية فعلية ،حيث ُيمنح السكن باألولوية في هــذه المناطق المحددة
(22) Ibid., 248.
(23) Ibid., 249.
(24) Ibid.
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برغملا ةلاح  -ةيلاينولوكلا ةفرعملا جاتنإ ايجولويسوس :روحملا
برغملا يف ةيورقلا ةرجهلا ةرهاظ مامأ ةيلاينولوكلا ايجولويسوسلا

للسكان المنحدرين من اإلقليم نفسه .وتوجد في الواقع اتجاهات واضحة في هذا الشأن ،كما رأينا،
والتي تُبرز الرغبة الجامحة لدى المهاجرين ليكونوا موجودين حيث القرابات اإلقليمية»(.((2
إن الغاية من إقامة هذه األحياء والتشجيع على تجميع أبناء القبيلة الواحدة فيها هي محاولة إلنشاء «قرى
حضرية» ،حيث يتسنى إمكان إعــادة إنتاج العالقات االجتماعية نفسها ،واألخــاق نفسها ،والتقاليد .كما
أن هذه األحياء تساعد المهاجرين على إحراز النجاح في اجتياز المرحلة االنتقالية التي يعيشونها .وحتى
تتمكن سلطات الحماية من تكوين ذلك الوعي الجمعي المفقود والضروري ،ينبغي العمل على استثمار
هذا التكتل القبلي لتشكيل جمعيات أو مجالس استشارية خاصة بسكان الحي نفسه ،ليتمكنوا من تحسين
أوضاعهم المعيشية ،وتهيئة أجواء اجتماعية مساعدة على االندماج بسالسة في الحضارة الجديدة.

التأطير اإلداري والتدبير السياسي
أمــام االمـتــداد المتزايد للتجمعات السكانية «البروليتارية» ،وأمــام المشكالت اإلداريــة والسياسية التي
بــدأت تـتـفــاقــم ،شــرعــت سـلـطــات الـحـمــايــة ابـتــداء مــن سـنــة  1948فــي إقــامــة أجـهــزة إداري ــة جــديــدة تمثلت
في نواب للقائد (الخليفة) ،وجهاز مسؤولي األحياء (المقدمين)ُ .
وك ّلف هذا التنظيم الجديد بمراقبة
األهالي ،وهــذا ما ّ
ملموسا ،ولكن طابعه التحكمي الــذي لم ُيرفض
شكل  -بحسب مونتاني « -تقد ًما
ً
مــن الـحـضــريـيــن ال ـجــدد ،يـمـكــن أن يـتـحــول فــي يــوم مــن األي ــام إلــى مـصــدر لـلــرفــض الـمـمــزوج بــالـعـنــف».
وبما أن اإلصــاحــات اإلداريــة األولــى التي أرستها سلطة الحماية كانت تشمل المدن التقليدية فقط،
فمن الــواجــب على هــذه السلطة االهتمام بالتجمعات السكانية الفقيرة التي ُأغفلت زم ًنا طــويـ ًـا .لذا،
ينبغي أن ينصب العمل اإلداري فــي المستقبل ،وبشكل خــاص ،على األحـيــاء الـجــديــدة التي هــي في
نظرا إلى أن الخطر األكبر يكمن
طور التشييد وينبغي أن تُخص بـ« :مؤسسات تمثيلية قاعدية ،وذلك ً
فــي اسـتـمــرارنــا عـلــى الـنـهــج نـفـســه الـمـ ّتـ َـبــع فــي تــربـيــة ه ــذه الـبــرولـيـتــاريــا ،مــن دون أن ُت ـشـ َـرك بـشـكــل كــامــل
فــي تــدبـيــر شــؤونـهــا مــن خــال لـجــان اسـتـشــاريــة قـ ــارة»( ((2يـجــب أن تـتـكــون مــن الـنـخــب الـجــديــدة الـقــادرة
على تحمل المسؤولية .وال شــك فــي أن إنـشــاء األحـيــاء اإلثنية سيسهل مهمتها أكـثــر ،وسيساعد على
استتباب األمــن وحفظ النظام والصحة ،الـشــيء الــذي سيس ّهل «انبثاق روح جماعية داعـمــة للمجهود
المبذول من أجل العيش األحسن» .إن األمر يبدو كما لو أن سلطات الحماية تسعى إلى إقامة «قرى
حـضــريــة» داخ ــل ال ـمــدن أو فــي ضــواحـيـهــا ،وتـمـتـيـعـهــا ب ـنــوع مــن الـتـنـظـيــم اإلداري ال ــذي يــذكّ ــر بــالـتـنـظـيــم
الـقــروي التقليدي ،وذلــك مــن خــال محاولة إحـيــاء «الجماعة» وإنعاشها داخــل الـمــدن الـجــديــدة .وإذا
مــا ُحـ ِّقــق ذلــك ،فــإنــه سيساهم فــي بــزوغ «روح ديمقراطية عـصــريــة» تتب ّناها وتنشرها الطبقة االجتماعية
كونتها الحماية ،أي البروليتاريا ،والتي ينبغي تسهيل اندماجها أكثر من خالل تشجيعها
الجديدة التي ّ
ع ـلــى االنـ ـخ ــراط ف ــي ال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة «ال ـفــرن ـس ـيــة» ،وذلـ ــك ل ـت ـفــادي اس ـت ـغــال ـهــا م ــن ط ــرف األحـ ــزاب
السياسية الوطنية(.((2
(25) Ibid., 258.
(26) Ibid.
(27) Ibid., 222.
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ضبط التحوالت الثقافية /الدينية وتوجيهها
يـعـتـقــد مــونـتــانــي فــي ه ــذا ال ـصــدد أن الـحـضــري ال ـجــديــد ،شــأنــه ش ــأن ســائــر س ـكــان الـمــديـنــة اآلخــريــن في
الـمـغــرب ،ال يـمـكــن فـصـلــه عــن ثـقــافـتــه وديــانـتــه .ولـكــن هــذا الـكــاتــب ،وعـلــى غ ــرار بــاقــي األنـثــربــولــوجـيـيــن
والـســوسـيــولــوجـيـيــن الـغــربـيـيــن الــذيــن اه ـت ـمــوا بــالـظــاهــرة الــديـنـيــة فــي ال ــدول الـمـغــاربـيــة ،وال سـيـمــا أولـئــك
الــذيــن يجنحون إلــى الـقــول إن فــي هــذه ال ــدول تـعــدديــة ديـنـيــة ،أو إســامـيــن عـلــى األق ــل :إســام حضري
(س ـ ّن ــي أرث ــوذك ـس ــي) وإسـ ــام ق ــروي (ش ـع ـبــي أس ـ ـطـ ــوري)( .((2ب ــل يــذهــب مــون ـتــانــي أب ـعــد م ــن ذل ــك حـيــن
يستنتج أن الـبــرولـيـتــاريــا الـحـضــريــة أصـبـحــت الئـكـيــة أكـثــر فــأكـثــر .يـقــول« :إذا كـنــا نــاحــظ خــال الثالثين
ـاهــا ول ــو نـسـبـ ًـيــا نـحــو ض ـمــور اإلسـ ــام الـتـقـلـيــدي ،ف ــإن ه ــذا الـضـمــور
سـنــة األخ ـي ــرة ،وع ـلــى ال ـع ـمــوم ،ات ـجـ ً
يتبدى أكثر في المدن البروليتارية .إن المجتمع المديني الجديد ‹يتعلمن› .واإلســام يبقى عبارة عن
إطــار نعيد بناءه غريز ًيا حــول أنفسنا حتى نعتقد أننا بين إخواننا .ولكنه في الزمن الـعــادي مجرد إطار
فارغ
تقريبا»(.((2
ً
على الرغم من ذلــك ،يقر مونتاني بأن اإلســام يظل الرباط الــذي يشد المهاجرين الغرباء في المدينة
بعضهم إلى بعض ،الشيء الــذي جعله يقول إنه ال يمكن بناء أي شيء بعيدً ا عن التقاليد اإلسالمية.
ومع ذلــك ،يعود الكاتب نفسه ليذ ّكرنا بالثنائية السابقة من خالل قوله بوجود إسالمين ،إســام النخبة
الـغـنـيــة وإس ــام الـطـبـقــات الـشـعـبـيــة« :فــإســام الـبــرجــوازيـيــن – كـمــا يـقــول – هــو إس ــام الـعـلـمــاء ال ــذي تأثر
بــاألف ـكــار اإلصــاح ـيــة ال ــواف ــدة مــن ال ـشــرق (ال ـعــربــي) وال ــذي يـنـغـلــق فــي طـهــرانـيــة م ـجــردة .وبــذلــك يبتعد
عــن اإلس ــام الـشـعـبــي الـمـتـعـطــش لـلـغــرائـبــي والـمـيــال إلــى الـنــزعــات الـصــوفـيــة الـتــي ظـلــت ال ــروح الـبــربــريــة
مـتـقـبـلــة لـهــا .ومـعـنــى ذل ــك أن ق ـيــادة تـطــور الـبــرولـيـتــاريــا ال يـمـكــن أن تـتــوالهــا الـنـخــب الـمــديـنـيــة الـجــديــدة
ال ـتــي ب ــدأت تـتـشـكــل ف ــي ال ـم ــدن الـتـقـلـيــديــة ،فـهــي ق ــد تـنـجــح ف ــي إثـ ــارة وتــأج ـيــج الـجـمــاهـيــر م ــن دون أن
تستطيع قيادتَها(.»((3
هـ ـكـ ــذا ن ـ ــرى أن ه ـ ــذا االهـ ـتـ ـمـ ــام ب ـت ــدي ــن الـ ـب ــرولـ ـيـ ـت ــاري ــا ك ـ ــان لـ ـغ ــاي ــات س ـي ــاس ـي ــة ك ــول ــون ـي ــال ـي ــة واضـ ـحـ ــة،
ولـ ــذلـ ــك يـ ـع ــود م ــون ـت ــان ــي إل ـ ــى الـ ـتـ ـس ــاؤل فـ ــي آخ ـ ــر ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة :مـ ــن س ـي ـت ـم ـكــن إذن مـ ــن اس ـت ـق ـطــاب
هـ ــذه الـ ـق ــوة االج ـت ـم ــاع ـي ــة االف ـت ــراض ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ه ــل ه ــو س ـل ـط ــات ال ـح ـم ــاي ــة ال ـح ــام ـل ــة ل ـم ـش ـعــل الـنـمــو
وال ـت ـق ــدم ،أم ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـمــدي ـن ـيــة ال ـحــام ـلــة لـ ــواء الـتـقـلـيــد وال ـم ـتــأثــرة ب ــاألف ـك ــار ال ـت ـمــرديــة ال ـتــي تـسـتـقـيـهــا
من الشرق؟
«غالبا ما تتم معارضة اإلسالم
( ((2بصدد هذه الثنائية المتداولة بين الك ّتاب الغربيين المهتمين باإلسالم ،يرى عبد الله العروي أن
ً
الفقهي العالِم السائد في المدن ،باإلسالم الصوفي الطبيعوي السائد في البوادي .وهناك من يريد أن يرى في هذا النمط األخير ضر ًبا
مــن االنتقام أو مــن رد الفعل مــن طــرف الــديــانــات القروية القديمة .وهنا ينبغي التذكير بــأن العقيدة الفقهية األكـثــر إيـغـ ًـال فــي الرجوع
لــأصــول والـفـقــه التقليدي هــي تلك الـتــي تب ّناها الـمــوحــدون ونـشــروهــا ،وهــم مــن سـكــان الـجـبــال  ...كما أن الــزوايــا الدينية هــي ظاهرة
حضرية كما هي ظاهرة قروية» :انظرAbdallah Laroui, «Tradition et traditionalisation,» dans Abdallah Laroui, La Crise des :
intellectuels arabes: Traditionalisme ou historicisme?, textes à l’appui. Série philosophie (Paris: F. Maspero, 1978), 49.
(29) Montagne, 246.
(30) Ibid., 250.
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خالصة
حــاول ـنــا ع ـلــى ام ـت ــداد ال ـص ـف ـحــات ال ـســاب ـقــة اس ـت ـع ــراض ن ـم ــوذج لـلـكـتــابــة ال ـكــولــون ـيــال ـيــة ع ــن ال ـم ـغــرب مــن
خــال «الـبـحــث الـســوسـيــولــوجــي» الــذي أنـجــزه مــونـتــانــي عــن «الـبــرولـيـتــاريــا الـمـغــربـيــة» ،وتـبـيــن لـنــا أن هــذه
الدراسة التي حــاول صاحبها إضفاء طابع «العلمية» عليها لم تستطع  -مع ذلك  -التخلص من شرك
األيــديــولــوجـيــا ،وظـلــت وفـيــة لـ«مهمة البعثة العلمية األولــى» الـتــي كــانــت تتحدد فــي األســاس فــي خدمة
السلطات االستعمارية ومساعدتها على مواجهة كل مقاومة وطنية قائمة أو محتملة .لذلك ،لم يكن
ُنجز هذه الدراسة في وقت بدأ يتبلور فيه «الوعي الوطني» الذي تجلى في صوغ وثيقة
من الغريب أن ت َ
وتحسبا للمواجهات المقبلة ،عمل مونتاني من خالل
المطالبة باالستقالل وتقديمها في سنة .1944
ً
ٍ
بحلول صاغها في
هذه الدراسة على استباق الوقائع واألحداث ،وحاول مد سلطات الحماية الفرنسية
شكل توصيات قمينة – بعد تطبيقها -بأن تفك التحالف المحتمل بين الحركة الوطنية الجنينية والطبقة
العمالية الناشئة .وبــذلــك ،عمل مونتاني على تقديم ما يمكن انتظاره من علم االجتماع الكولونيالي
في زمن األزمــة .وبعد تأكده من استحالة المراهنة على «القبيلة القروية» التي اعتبرها في كتابه البربر
َ
الفاعل االجتماعي األساسي في المجتمع المغربي ،عمد في خاتمة كتابه نشأة البروليتاريا
والمخزن
الـمـغــربـيــة على الـمــراهـنــة على مــا يمكن تسميته «القبيلة الـحـضــريــة» .إن االنـحــراف بعلم االجـتـمــاع إلى
األيــديــولــوجـيــا ينتهي بــه إلــى الـسـقــوط فــي االسـتـنـتــاجــات الـخــاطـئــة؛ فـقــد الحــظ عـبــد الـكـبـيــر الخطيبي أن
حلم مونتاني بإدماج البروليتاريا في النظام االستعماري ظل مجرد حلم ،كما أن «حساباته كلها كانت
خصوصا على مستوى الكفاح المسلح
خاطئة ،ألن الحركة الوطنية الوليدة ستصبح أكثر راديكالية،
ً
المكونة
الــذي انطلق في الــدار البيضاء»(« ،((3وهــو الكفاح الــذي ستقوده الطبقات الحضرية الجديدة
َّ
أساسا من هذه البروليتاريا»(.((3
ً
إن فـشــل «الــوصـفــة الـعـلـمـيــة» فــي تـجـنــب أزم ــة الـسـلـطــات االسـتـعـمــاريــة أو تـجــاوزهــا ،وانـتـصــار الـمـقــاومــة
الوطنية المدعومة مــن البروليتاريا التي راهــن عليها مونتاني يعنيان فــي نهاية المطاف فشل المشروع
ً
احتالل
السوسيولوجي الكولونيالي في تحقيق هدف «البعثة العلمية» ،المتمثّل في احتالل المغرب
وسلميا وقليل التكلفة.
علميا ومستدا ًما
ً
ً

المصادر والمراجع
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