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الخطاب المعرفي-االجتماعي

بناء الخطاب،
اإلنتاج االجتماعي للمعنى

Cognitive and Social Discourse:

Constructing Discourse
and the Social Production of Meaning
مـلـخــص :تــرمــي هــذه الــدراســة إلــى تحليل َنـمـ ٍـط ُم ـحـ ٍ
ـدد مــن الـخـطــابــات ،هــو الـخـطــاب الـ َـمـعــرفــي
االجتماعي مــن منظور سيميائيات الخطاب .ت ُ
ـاب الـمـغــرب الممكن.
َتخذ الــدراســة مت ًنا لها كـتـ َ
ستثمر مجموعة من
ـاب يـحـفـ ُـل بــاألرقــام والـمــؤشــرات الــزمـنـيــة ،فــإنــه َي
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـخـطـ َ
ُ
ُ
تتمثل في الزمن والمكان والذوات الفاعلة والمواقع الطبولوجية وآليات
عناصر بناء الخطاب،
ُ
ستعمل الــدراســة
اإلقـنــاع وتقنيات بناء أثــر الموضوعية و«الحقيقة» والسيناريوهات الخطابية.
مــن خــال وصـ ٍ
ـف وتـحـلـيــلٍ لـهــذه الـمـكــونــات الـخـطــابـيــة عـلــى الــوقــوف عـنــد شـكــل تـبـلــور المعنى
االجتماعي في أبعاده السياسية واالجتماعية والثقافية.
الكلمات المفتاحية :الخطاب المعرفي ،الخطاب السيميائي ،المعنى االجتماعي.
Abstract: The purpose of this paper is to analyze a specific cognitive and
social discourse from a discourse semiotics perspective. The material comes
from the book Possible Morocco. While the book is replete with statistics
and chronological indices, it contains many components that create a
discourse (including tense and spatial structure, agents, and mechanisms of
persuasion, and techniques for building the effect of truth). These discourse
components are described and analyzed in order to trace how social meaning
is developed.
Keywords: Social Discourse, Semiotics of Discourse, Social Meaning.
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مقدمة
نـهـ ُ
ـدف فــي هــذه الــدراســة إلــى تحليل الـخـطــاب الـمـعــرفــي مــن مـنـظــور الـمـفــاهـيــم الـتــي اقترحتها
سيميائيات الـخـطــاب .فــإذا كــانــت «السيميائيات الـســرديــة والـخـطــابـيــة»((( قــد َشـيــدت مفاهيمها
المعنى فــي الخطاب الـســردي (الحكاية ،المحكي ... ،إل ــخ)((( ،فــإن تـطــو َر الــدراســة
الستيضاح شكل َ
فــي ه ــذا الـمـجــال جـعــل ه ــذا الـبــراديـغــم ُي ـحــاول تــوسـيــع ال ـن ـمــوذج الـنـظــري لـتـحـلـيــل الـخـطــابــات الـمـعــرفـيــة
واالجتماعية والعلمية((( .وقد ساهم هذا التناول في إغناء اللغة الواصفة للسيميائيات ،وفي استكشاف
َ
تحليل نموذج من الخطاب المعرفي -
ُمكونات البناء في هــذه الخطابات .سنحاول في هــذا السياق
(((
ُ
الممكن أو «تقرير الخمسينية»  ،وهو خطاب معرفي حول حالة
االجتماعي،
يتمثل في كتاب المغرب ُ
تشخيص
يمتد من حقبة االستقالل سنة  ،1955إلى سنة  ،2000من حيث
المغرب خالل محور زمني ُّ
ُ
عناصر التاريخ والمجال والتحوالت السياسية واالجتماعية والثقافية ،كما أنه َيستشرف إمكانات الحقبة
يتسم بالتشخيص والتقويم ،فإنه،
ستقبلية إلى حدود سنة  .2025وعلى الرغم من أن خطاب التقرير
ُ
ُ
الم َ
ُ
بحسب تـصــورنــا ،يمتلك مجموعة آلـيــات خطابية تتمثل فــي التمفصالت الزمنية والمكانية للخطاب
المتكلمة والـتـشـ ُ
ـاكــات الــداللـيــة وآلـيــات لإلقناع
والمستقبِل) وال ــذوات ُ
والترهينات التلفظية (المتل ِّفظ ُ
فترضها ويهدف إلى اإلقناع بها.
بـ «موضوعية» التشخيص والتقويم الذي يقد ُمه ،واألطروحات التي َي ُ
نعد هذه اآلليات التي َيعتمدُ ها في البناء تُس ِهم في اإلنتاج االجتماعي للمعنى ،ذلك أن المعنى
كما ّ
ال ينحصر في «اإلرسالية» التي يقدمها الخطاب بصورة مباشرة ،ولكنه ُيبنى استنا ًدا إلى األفعال التي
تـنـجــزهــا ال ــذوات وإل ــى عــاقــات الـتـفــاعــل فـيـمــا بينها مــن أجــل امـتــاك الـمــواقــع ،لــذلــك سـتـقــوم الــدراس ـ ُة
بتحليل ُمكونات الخطاب في عالقتها بالمعنى االجتماعي الذي تساهم في توليده.

هوية الخطاب في كتاب «المغرب الممكن»

إذا حــاولـنــا أن نـقـ َ
ـف عـنــد هــويــة الـخـطــاب فــي كـتــاب ال ـم ـغــرب الـمـمـكــن أو تـقــريــر الـخـمـسـيـنـيــة مــن حيث
اجتماعيا.
معرفيا -
ننظر إليه بصفته خطا ًبا
ً
ً
خصائص ُه التجنيسية ،يمكن أن َ
) (1تتمثل في المدرسة الفرنسية بريادة كريماس ،ويتمثل النموذج المرجعي في المسار التوليدي ،وهو «االقتصاد» النظري الذي
ينظم المستويات وتمفصالتها المفاهيمية .انظر:

A. J. Greimas. & J. Courtes, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Paris: Hachette, 1979), p. 157.

ـارا نـظــر ًيــا فــي التحليل :سعيد بـنـكــراد ،الـسـمـيــائـيــات :مفاهيمها
ويمكن أن نـقــدم مـثـ ًـال لـلــدراســات العربية الـتــي تبنت هــذه الـمــدرســة إط ـ ً
وتـطـبـيـقــاتـهــا (ال ــرب ــاط :م ـن ـشــورات ال ــزم ــن)2003 ،؛ مـحـمــد م ـف ـتــاح ،دي ـنــام ـيــة ال ـن ــص (الـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء :ال ـمــركــز الـثـقــافــي ال ـعــربــي)1987 ،؛
عبد المجيد نوسي ،التحليل السيميائي للخطاب الروائي (الدار لبيضاء :المدارس.)2002 ،
)(2
)(3

يتمثل الموضوع العلمي لهذا النموذج في دراسة شروط تحقق المعنى:

«سيكون انشغالها األول (النظرية السيميوطيقية) هو استيضاح ،على شكل بناء مفاهيمي ،شروط إدراك وإنتاج الداللة» ،انظر:

Greimas & Courtes, p. 345.

A. J. Greimas & Eric Landowski, «Les parcours du savoir» in Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales
(Paris: Seuil, 1979), p. 5.
)(4

المغرب الممكن :إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك ،تقرير الخمسينية (الدار البيضاء :دار النشر المغربية.)2006 ،
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ثاحبأو تاسارد
ملل يعامتجالا جاتنإلا ،باطخلا ءانب :يعامتجالا - يفرعملا باطخلا

أ .خطاب سوسيوثقافي

ـوع ينصب عـلــى وضـعـيــة سوسيوثقافية
ُيـعــد تـقــريــر الـمـغــرب الـمـمـكــن خـطــا ًبــا ســوسـيــوثـقــافـ ًـيــا؛ ألن الـمــوضـ َ
ُمـحــددة مــن خــال إطــار مـكــانــي وزمــانــي« .تــركـيــب لمجموعة مــن الــدراســات [ ]...حــول تـطــور التنمية
البشرية بالمغرب ،على مدى خمسين سنة من االستقالل»(((.

ـوعــا ل ــه ،داخ ــل ف ـضــاء ي ـت ـحــد ُد طـبــونـيـمـ ًـيــا مــن خ ــال اس ــم علم
ـاب «الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة» مــوضـ ً
يـتـخـ ُـذ ال ـخ ـطـ ُ
ـرب بـعــد االسـتـقــال.
(ال ـمـغــرب) ،وزمــانـ ًـيــا نتيجة ُمـعـ ِّـيـنــات زمـنـيــة ،تـتـمـثـ ُـل فــي الـسـنــوات الـتــي قطعها الـمـغـ ُ
لذلك ،هوً ،
يتمحور في موضوعه حول ِكيان ُجغرافي وتاريخي وثقافي
أول ،خطاب سوسيوثقافي(((،
ُ
فــي إطــار ُم َع ِّينات زمنية .ينسجم هــذا التحديد ،أيـ ًـضــا ،مــع مفهوم الخطاب االجتماعي كما اشتغل به
يعده كل ما قيل ُ
وكتب حول مجتمع في حالة معينة ،ليس من منظور تجريبي
الباحث مارك أنجنو ،إذ ّ
(((
خطابيا لموضوع .
ولكن بصفته بنا ًء
ً
ب .خطاب إبستيمي

إبستيميا؛ ألنه يقوم على ِ
ُ
فاعلية التأويل وإصدار
يمثل خطاب المغرب الممكن في مظهره الثاني خطا ًبا
ً
تتضح طبيع ُة هــذه الهوية من
بخصوص هــذه الوضعية السوسيوثقافية .يمكن أن
ُحـكــم وإنـجــاز جــزاء
ُ
َ
الخطاب العمل
خالل الوحدات المعجمية والمسارات التصويرية التي َيستندُ إليها الخطاب .و ُيقدم
ُ
بصفته« :ثمرة عمل جماعي [ ]...من الباحثين والخبراء الوطنيين [ (((»]...و«تركيب لمجموعة واسعة
من الدراسات والتأمالت حول تطور التنمية البشرية بالمغرب»(((.

حورا لقطبية تَواصلية بين ُمتل ِّفظ
تُبرز الوحدات (شبكة من الباحثين والخبراء) ،أن الخطاب َي ُ
تقدم بصفته ِم ً
ويتضمن الخطاب ً
ُي ِ
ُ
أول
يستقبل الخطاب.
ومرسلٍ إليه
نجز الخطاب ،و ُيعد في الوقت نفسه ذاتًا فاعلة،
ُ
َ
نظا ًما للذات الفاعلة ،وهي ذات إجرائية تعتمدُ على مجموعة من األفعال التي تُحدد األنشطة اإلدراكية
واإلبستيمية .فاألفعال «عمل جماعي  -تركيب لمجموعة واسعة من الدراسات-التأمالت».

ـوم بــه ذات ِ
ُ
ستثمرها
فاعلة إجــرائـيــة بـنــاء على أفـعــال إدراكـيــة؛ فالصور الـتــي َي
تحيل على فعل َمعرفي تـقـ ُ
ُ
ال ـم ـت ـل ـفـ ُـظ ف ــي اس ـت ـهــال ال ـخ ـط ــاب ،تـ ـ ُّ
ـدل ع ـلــى ف ـعــل إب ـس ـت ـي ـمــيُ ،ت ـج ـ ِّـس ــده أف ـع ــال م ـعــرف ـيــة م ـثــل ال ـ َف ـحــص
والتمحيص والمقا َرنة .تُفضي هــذه األفـعــال إلــى إصــدار ُحكم حــول هــذا ِ
الكيان الجغرافي والتاريخي
ْ
والثقافي (المغرب) خالل مقطع زمني ُمحدد.

معرفيا ألنه ُيح ِّقق االنتقال من حالة الال-معرفة
المتن خطا ًبا
نعد
بناء على هذه الخصائص اإلبستيميةّ ،
َ
ً
اجتماعيا؛ ألنه
مكن أن ننظر إلى كتاب المغرب الممكن بوصفه خطا ًبا َمع ِر ًفيا
إلى المعرفة( ،((1لذلك ُي ُ
ً

)(5

المرجع نفسه ،ص .7

)(6

موضوعا للدراسات الثقافية» ،تبين ،المجلد  ،2العدد  ،)2014( 7ص .109
إدريس الخضراوي« ،السرد
ً

)(8

المغرب الممكن ،ص .3

(7) Marc Angenton, «Social discourse analysis: Outline of a research project,» The Yale Journal of Criticism, vol. 17,
no. 2 (Fall 2004), p. 2.

)(9

المرجع نفسه ،ص .7

(10) Greimas & Landowski, p. 5.
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يقوم الخطاب على فاعلية
ُسي ُجه حدود زمانية ومكانية ،كما ُ
ُّ
ينصب على حالة المغرب بصفته ً
إطارا ت ِّ
(((1
التأويل وإصدار ُحكم جزائي بخصوص هذه الوضعية السوسيوثقافية.

زمنية الخطاب

الم َع ِّينات تحدد الزمنية التي تتأطر داخلها األفعال األساسية:
َي ُ
رتهن زمن الملفوظ في الخطاب إلى مجموعة من ُ
«يعد هذا التقرير حول  50سنة من التنمية البشرية بالمغرب ،وآفاق سنة .((1(»2025

«األشواط المقطوعة من  1955إلى .((1(»2005

وسياسيا:
وثقافيا
اجتماعيا
الم َع ِّينات الزمنية سيا ًقا
تُشكل هذه ُ
ً
ً
ً

فــالـمـعـ ِّـيـ ُـن الــزمـنــي  ،1955يـحـيـ ُـل عـلــى تــاريــخ االس ـت ـقــال الـسـيــاســي ،أي انـف ـصــال الـمـغــرب عــن الـفــاعــل
ِ
ستعمر واالنخراط في سيرورة زمنية جديدة هي االستقالل.
الم
السياسي الذي ُيجسده ُ

ُ
فعلِ االستقالل واالنفصال عن اآلخر ،كما
عي ُن الزمني ،2005
أما ُ
فيحيل على اكتمال  50سنة بعد ْ
الم ِّ
زمنيا ُّ
يدل على زمنِ تحرير هذا التقرير.
يمثل
مؤشرا ً
ً
المستقبلي ،وهو ُيحيل على مقطع زمني يمتد على  20سنة.
عي ُن الزمني  ،2025ضمن الزمن ُ
يتأطر ُ
الم ِّ

ت ِّ
مراجع لتحديد زمنية الخطاب:
عينات ،إ ًذا،
َ
ُشكل هذه ُ
الم ِّ


1955

2005

2005

2025

ُ
ُ
الخطاب يرتبط
تجعل
تقترن بالمغرب ،حيث
يمتد الخطاب على زمنية  50سنة ،وهي تؤسس لزمنية
ُّ
َ
(((1
الممكن.
بكينونة المغرب في عهد الحماية  ،والمغرب الراهن ،والمغرب ُ

يحيل عنوان خطاب التقريرً ،
أيضا ،على المغرب الراهن وما بعدَ ه ،وال شك في أن هذين المفصلين
الــزمـنـيـيــن يــرتـبـطــان كــرونــولــوجـ ًـيــا بــزمــن سـيــاســي وثـقــافــي واجـتـمــاعــي .إنــه سـيــاق الـخـطــاب الــذي ننظر إليه
ُ
ُؤسس حوله اإلرسالية
بوصفه
ويحيل عليه المتلفظ( .((1تنطوي هذه الزمنية التي
َ
الموضوع العام الذي ت َّ
َ
ومفاصل زمنية على معنى
تمتد على مقطع زمني
التحول وعلى «صيرورة التحول»(((1؛ ذلك أن زمنية
ُّ
ُّ
(11) Greimas & Courtes, p. 320.
)(12
)(13

المغرب الممكن ،ص .5

المرجع نفسه.

) (14هي الـمـعــاهــدة الـتــي فــرضــت عـلــى الـمـغــرب فــي  30آذار /مــارس  1912بـعــد توقيعها مــن طــرف الـسـلـطــان الـمــولــى عـبــد الحفيظ،
وامتدت إلى حين حصول المغرب على االستقالل سنة .1956

(15) Theresa Catalano, «Barack Obama: A Semiotic Analysis of his Philadelphia Speech,» Papers in Communication
Studies, Paper 16, 2011, accessed on 7/2/2017, at: http://digitalcommons.unl.edu/commstudiespapers/16

يعد
) (16على المستوى الـســردي السطحي ،يعد التحول عملية انفصال أو اتـصــال بين ذات ومــوضــوع-قـيـمــة .ومــن هـنــا ،يمكن أن ّ
ـارا يمكن أن ينتقل بنا مــن حــالــة أولـيــة إلــى حــالــة نهائية؛ (جـبــر) مــن الـتـحــوالت هــو الــذي يسمح باستيضاح هذا
الخطاب الـســردي مـسـ ً
Greimas & Courtes, p. 401.
المسار .من هذا المنظور ،يظهر الخطاب بصفته متوالية من التحوالت .انظر:
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ً
زمنيا من خالل مجموعة «أفعال» ترسم مالمح كينونة
ُحد َد بصفتها
المغرب الراهن يمكن أن ت َّ
مفصل ً
على مستوى ِ
الفعل السياسي واالجتماعي والثقافي .غير أن هذه الزمنية تُمثل ً
مكن عبرها
أيضا مرحلة ُي ُ
المغرب بصفته فضاء ِ
ُ
الممكن يتحد ُد
التحول إلــى مفصل زمني :المغرب الممكن ،بمعنى أن
َ
للفعل ُ
بناء على أفعال المغرب الراهن.

المحدِّ دات ِ
ُ
َستشرف المغرب الممكن؟
الفعلية لمرحلة المغرب الراهن التي ت
ما هي ،إ ًذاُ ،

بنية العوامل في الخطاب :بناء صورة المغرب
ُ
عنوان خطاب التقرير (المغرب الممكن) ،على اسم علم ،وهو صورة طبوغرافية ،بشرية وثقافية،
ُيحيل
غـيــر أنـهــا تــأخـ ُـذ فــي الـتــشَ ـ ُّـكــل بـنــاء عـلــى اكــتِـســاب مــامــح وسـمــات مــن خــال مــا ُيـقــدمـ ُه لـهــا الـ ِـخـطــاب من
ينتهج المتلفظ إستراتيجية خطابية تـ ُ
ـراكـمـيــة ،حيث يـحــدد الـمـغــرب صــورة رئـيـســة ،ويعمل على
ُصــور.
ُ
تخصيصها بمراكمة وحدات معجمية ،تصف هذا العامل الجماعي من حيث كينونته وفعله وسيرورته
الــزمـنـيــة واألنـثــروبــولــوجـيــة ،وتـسـعــف الـمـقــومــات الـ ُـمـسـتـنـتـجــة فــي بـنــاء ص ــورة الـعــامــل الـجـمــاعــي« .الــدولــة
الوطنية تجذرت داخل حدود معينة»(.((1
ً
ُ
«عامل
تحدث عنه بصفته
الجمع ،إذ َي
جماعيا»(( ((1الدولة الوطنية)،
ُ
يحيل الملفوظ على العامل بصيغة َ
ً
المواقع التركيبية التي
خصصه من خالل أفراد ،سواء منهم الذين ارتبطوا بحقل السلطة كيفما كانت
وال ُي ِّ
ُ
ِ
المساهمين (المعارضة) في مجال السلطة.
َيشغَلونها مثل الفاعلين األساسيين (السلطة الحاكمة) أو ُ

ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـل ـفــوظ ،نــاحــظ أن ال ـف ـعــل «ت ـج ــذر» يـ ـ ُّ
ـدل ع ـلــى ِقـ ــدم ه ــذا ال ـعــامــل ُم ـم ـثـ ًـا ف ــي الــدولــة
الــوطـنـيــة ،وعـلــى مـقــوم الــوحــدة ال ــذي َيـجـمــع بـيــن ُمـكــونــات هــذا الـعــامــل الـجـمــاعــي .لــذلــك ،تــرســخ هــذه
الـمـقــومــات مـقــولــة دالل ـيــة قــائـمــة عـلــى الـتـضــاد هــي ال ــوح ــدة /االن ـق ـســام ،وتـجـعــل ال ــوح ــد َة هــي الـخــاصـيــة
اإليـجــابـيــة فــي الزمنية الــراهـنــةُ .تـشـ ِّـكــل هــذه الـمـقــومــات الــداللـيــة خاصية أســاسـيــة فــي الـخـطــاب ،إذ ُيولي
ـان األه ـم ـي ــة ،ول ـيــس أفـ ـ ــرا ًدا كـيـفـمــا كــانــت مـ ِ
ال ـك ـي ـ َ
ـواق ـع ـهــم داخـ ــل ح ـقــل ال ـس ـل ـطــة .ك ـمــا أن تــأك ـيــد الـ ُـم ـقــوم
ُ
المكون
«الــوحــدة»،
يحمل داللــة سياسية ،إذ ُيلغي كـ َّـل عــائِــق التفكيك والـتــشَ ــرذم داخــل عناصر هــذا ُ
الـجـمــاعــي« .ق ــدرة الـمـغــرب عـلــى صــون تـعــدديـتــه [ ]...مــن خــال الـتـســاكــن األزل ــي لـمـكــونــاتــه المتباينة
ومتعددة األصول»(.((1
ُ
يحيل الملفوظ مــن خــال الــوحــدات التي يتضمنها «مكوناته المتباينة»« ،مـتـعــددة األص ــول» ،على أن
(((2
العامل الجماعي يتشكل من ذوات متعددة  ،تختلف في أصولها ،بمعنى أنه ُيذكر بالمكونات التي
)(17

المغرب الممكن ،ص .23

)(19

المغرب الممكن ،ص .23

فاعل ينجز ً
) (18حددت السيميائيات السردية في نموذجها النظري العامل في البداية بصفته ً
فعل ،غير أن اهتمامها بخطابات معرفية
ً
تركيبيا .انظر:
فعل
ينجزون
ألفراد
ا
تركيب
يعد
الذي
مثل الخطاب السياسي أو خطاب الشركات سيجعلها تقترح مفهوم العامل الجماعي
ً
ً
A. J. Greimas, Sémiotique et sciences sociales (Paris: Seuil, 1976), p. 98.

(20) Ibid., p. 100.
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تجد لها تجسيدً ا في السياق السوسيوثقافي وفي الوثيقة الدستورية(((2؛ المكون العربي ،واألمازيغي،
جماعيا  -بــأنــه عــامــل أنـثــروبــولــوجــي؛ ألنه
يتميز المغرب  -بصفته عــامـ ًـا
ً
والـعـبــري ،والـحـ ّـســانــي .لــذلــكّ ،
خطابيا من صورة طبوغرافية ،جغرافية إلى «صورة
يجمع مكونات إثنية وثقافية مختلفة .لذلك ،ينتقل
ً
بشرية وثقافية».
أول إلــى ِصـيـ َغــة « َتـ َـكـ ُّـون» الـعـ ِ
إذا كــان الـمـلـفــوظ يشير ً
ـامــل الـجـمــاعــي ،فــإنــه ُيـحــدِّ د أيـ ًـضــا ِصـيـغــة «الــوجــود
السيميوطيقي» لهذا العامل ،أي جملة الخصائص التي تُشَ ِّك ُل ُس َ
مكه الداللي ،فالوحدات المعجمية
القيم .ن ِ
«التساكن األزلي» ،تدل على التعا ُيش بين المكونات المختلفة لهذا العامل من حيث ِ
ُالحظ أن
ُم َقوم «التعايش»َ ،ي ِ
ً
حد ًدا
المغرب بِصفته
الخطاب
المقوم األول «الوحدة» ،إذ ُيبرز
عامل ُم َّ
َ
ُ
نسجم مع ُ
من ِخالل مقولة :الوحدة /االنقسام ،والتعدد /أحادية الصوت.
«موقعه كملتقى جغرافي ،وانتماؤه إلى العالم المتوسطي وعمقه المتجذر في كل من الصحراء وأفريقيا
وحساسيته المشرقية وارتباطه بما وراء المحيط األطلسي»(.((2
ت ُ
تكون منها الملفوظ «ملتقى جغرافي» ،على هوية جغرافية للمغرب ،تتميز بالتنوع
ُحيل الوحدات التي َي َّ
والـتــوســع .لــذلــك ،تـســم هــذه الــوحــدات الـعــامــل األنـ ُثــروبــولــوجــي بالغنى والـتـعــدد الــذي ُتـجـ ِّـســده خاصية
الـتـنــوع ،كـمــا أن الـطـبــونـيـمــات الـجـغــرافـيــة الـتــي َيـسـتـثـمـ ُـرهــا الـخـطــاب« :الـعــالــم الـمـتــوسـطــي»« ،الـصـحــراء»،
ت ُ
ميز بِ ُبعد تاريخي وثقافي واجتماعي .لــذلــك ،فإن
ُحيل على انفتاح المغرب على عــوالــم جغرافية َت َت َّ
اآلثــار الداللية التي ت ُ
والتواصل في ُمقابِل
ُشيدُ مقو َم االنفتاح
ُ
ُحيل عليها هــذه الــوحــدات المعجمية ،ت ِّ
االنغالقِ ،
ِ
والغنى الحضاري في ُمقابل الفقر الثقافي :االنفتاح /التواصل /االنغالق».إن الهوية المغربية
قد تشكلت كذلك بواسطة الكفاح من أجل االستقالل [ ]...والقضاء على االستعمار»(.((2
ُ
تحيل على عالقة
إن الوحدات المعجمية التي تميز هذا الملفوظ «الكفاح ،االستقالل ،االستعمار»،
الـتـعــارض والـ ُـمــواجـهــة بـيــن الـعــامــل الـجـمــاعــي والـفــاعــل الـسـيــاســي «الـمـسـتـعـ ِـمــر» ،ال ــذي كــان يـهـ ُ
ـدف إلــى
المستعمر ونجاح العامل الجماعي في تحقيق
إفشال فعل المقاومة .غير أن هذه العالقة ستنتهي بفشل ُ
االستقالل وتكريس نظام الوحدة بالنسبة إلى المكونات المتعددة داخل الكيان نفسه.
يتسم من خالل الملفوظات
يتمحور حوله خطاب التقرير ،وأنه
يتضح أن العامل الجماعي هو الذي
ُ
ُ
بمجموعة مــن الـ ُـمـقــومــات ،فــالـمـغــرب يتمظهر ً
أول بصفته ص ــورة طـبــوغــرافـيــة ،غـيــر أن الـخـطــاب ُيــراكــم
يقوم على وحدة
مجموعة من السمات تحد ُد له مالمح صــورة داللـيــة ،فالمغرب عامل أنثروبولوجي ُ
ويتسم ِ
بسمات الوحدة والتعدد والغنى.
الدولة الوطنية
ُ
) (21ورد في التصدير من الدستور« :المملكة المغربية دولة إسالمية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية ،وبصيانة
تــاحــم وتـنــوع مـقــومــات هويتها الــوطـنـيــة ،الـمــوحــدة بانصهار كــل مكوناتها العربية –اإلســامـيــة ،واألمــازيـغـيــة ،والـصـحــراويــة الحسانية،
والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبرية والمتوسطية» ،انظر« :دستور فاتح يوليو .»2011
)(22
)(23

المغرب الممكن ،ص .23
المرجع نفسه.
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البعد الداللي للعامل الجماعي

ن ِ
ص العامة للصورة الطبوغرافية ،ويعمل بعد ذلك على تخصيصها
ُالحظ أن الخطاب ُيحدِّ د الخصائِ َ
من خالل مجموعة سمات:

أ -مقولة :التقليد /الحداثة

يـصــف المتلفظ الـعــامــل الـجـمــاعــي« :مــا يــزال ُم ـتــر ِّد ًدا إزاء ال ـحــداثــة»  ،يـشـيـ ُـر الـمـلـفــوظ إلــى أن العامل
يطبعه الترد ُد .لذلك ،يتحد ُد
الجماعي لم َيستبطن قواعد الحداثة وأن سلو َكه تجاه هذا المنظور من القيم ُ
ـار الفعل االجتماعي
على مستوى القيم مــن خــال مقولة «اثنانية» هــي التقليد /الـحــداثــة؛ إذ يتج ُه مـسـ ُ
والـثـقــافــي نـحــو التقليد أكـثــر مـنــه نـحــو الـحــداثــة .يـصــف المتلفظ أيـ ًـضــا الـبـعــد االجـتـمــاعــي لـلـعــامــل« :تـبــرز
الدراسات النادرة التي خصت الشباب على وجه الخصوص عزوفه المقلق عن السياسة»(.((2
(((2

تسم أحــد مكونات هــذا العامل الجماعي؛ هو الشباب ،إذ تُشير الوحدة
يحيل الملفوظ على خاصية ُ
المعجمية «العزوف» إلى مقوم ابتِعاد الشباب عن االنخراط في الفعل السياسي.
ب -بالغة التعابير

يصف المتلفظ التعابير المستثمرة في حقل التعابير االجتماعية والسياسية« .بحكم تداخل الدين مع
كل من االجتماعي والثقافي والسياسي ،فإن المجتمع المغربي أنتج على الــدوام العديد من التعابير
التي تخص الشأن الديني في احترام تام للوحدة الثقافية والسياسية»(.((2

تُبين الوحدة المعجمية «العديد من التعابير» تعد َد أشكال التعامل مع ظاهرة الدين ،ذلك أن الخطاب
ُي ِّ
شخص هــذه التمظهرات مــن خــال وحــدات؛ ســوق المنتجات الدينية (كـتــب ،أشــرطــة صوتية ،مواقع
نجز في سياق احترام «الوحدة الثقافية
إلكترونية ،إعالم تلفزي) ،غير أن الملفوظ يجعل هذا
ُّ
التعدد ُي َ
والـسـيــاسـيــة» ،بـمـعـنــى أن الـمـلـفــوظ ُيـحـيــل عـلــى مـقــولــة «اثـنــانـيــة» هــي الـتـعــدد (الـتـعــابـيــر الــديـنـيــة) /الــوحــدة
(الثقافية والسياسية) ،أي التعدد على مستوى المنظومة الدينية في سياق الوحدة.
ج -العامل االجتماعي والفاعل السياسي

يـحــدد الخطاب عــاقــة العامل االجتماعي بالفاعل السياسي« :حـصــل المغرب على استقالله بفضل
العزم الحاسم للملك والشعب والحركة الوطنية ،وما كان بين هاته المكونات من التحام وانسجام»(.((2

ُيـحـيــل الـمـلـفــوظ عـلــى انـتـصــار الـعــامــل الـجـمــاعــي فــي عــاقـتــه بالمستعمر ،يـعــد هــذا الـفـعــل الــذي يــرســخ،
داللـ ًـيــا ،ت ـشــاكـ َـل( ((2االسـتـقــال نتيجة الرت ـبـ ِ
ـاط ال ــذوات الـسـيــاسـيــة (الـسـلـطــة ،الـشـعــب ،الـحــركــة الــوطـنـيــة).

)(24
)(25
)(26
)(27

المرجع نفسه ،ص .35

المرجع نفسه ،ص .14

المرجع نفسه ،ص .42

المرجع نفسه ،ص .63

) (28حدد كريماس مفهوم التشاكل لدراسة مسألة االنسجام في الخطاب .يقول« :نعني بالتشاكل عامة شبكة من المقوالت-الداللية
A. J. Greimas, Du sens (Paris: Seuil, 1970), p. 10.
الحشوية ،المحايثة لخطاب معين» ،انظر:
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لذلك ،تحيل مقومات هذا الملفوظ على ت ُ
َشاكل «التعاقد» بين مكونات الفعل السياسي والتوا ُفق على
صيغة لتحقيق االستقالل.

ُ
تكمن وظيف ُته في الداللة
تشاكل «التعا ُقد» ،أهمية وظيفية على مستوى الخطاب السياسي؛
َيكتسي
ُ
على وجــود تعاقد بين الفاعلين على طبيعة الفعل السياسي المتمثل ً
أول فــي االسـتـقــال ،وثــانـ ًـيــا في
التعاقد حول صيغة الحكم وممارسة السلطة بعد االستقالل؛ ألن هذه األطراف ت ُِدير الفعل السياسي.
د -مؤسسة السلطة  /ثنائية المعارضة والعنف

يشير الخطاب إلى أنه في مواجهة ال َّتعاقد ،تَشكلت بعض الذوات التي تقوم بِفعل مضاد ،يتجسد من
خالل الملفوظات اآلتية -« :معارضة النظام  -معارضة مطبوعة ببعض أعمال العنف»(.((2
ُ
تحيل هــذه الــوحــدات على أفـعــال موسومة بالعنف ،وهــي أفـعــال ُينجزها «عــامــل ُمـضــاد» للتوافق الــذي
يـجـمــع بـيــن الـفـ ِ
ـاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن (ال ـس ـل ـطــة ،وال ـش ـعــب ،وال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة) ،وي ـتــم الـتـعـبـيــر عـنــه خـطــابـ ًـيــا
بالمعارضةَ .يــرمــي ُ
فعل المعارضة إلــى تكسير بنية الـتــوافــق بين الـعــوامــل .لــذلــك ،يشير هــذا الفعل إلى
أن بناء «الـثـقــة»( ((3بين العوامل أصبح يتميز  -بحسب نظرية الـكــوارث الرياضية – السيميائية بـ «كارثة
الـتـشـعــب»( ((3التي تتعدد فيها الـمـســارات والـحــاالت ،وهــي تغاير الحالة السابقة الموسومة باالستقرار
قائما على الـ َّتــوافــق واالسـتـقــرار ،ولكنه أصـبــح ُمتمي ًزا
بين الـعــوامــل .لــذلــك؛ لــم يعد الخطاب السياسي ً
بأزمة «الثقة» بين الذوات السياسية الفاعلة خالل مرحلة ما بعد االستقالل ،وهي تهدد استقرار النسق
السياسي .غير أن الخطاب يحيل على إمكان المحافظة على استقرار المواقع.
«بــالــرغــم مــن ه ــذه األحـ ــداث الـمــؤسـفــة [ ]...ف ــإن ه ــذا األخ ـيــر ودول ـتــه الـمـسـتـقـلــة الـفـتـيــة ،قــد عــرفــا كيف
يحافظان على التماسك الوطني»( .((3يتحول الخطاب من حاالت متغايرة ،فمن «التعاقد» إلى أزمة بناء
«جدلِية» على مستوى الخطاب من خالل
شيدُ ب ْنية َ
«الثقة» إلى «االستقرار» ،ذلك أن فعل المعارضة ُي ِّ
ُ
يحيل على
ِفـعــل الـمـعــارضــة /السلطة .غير أن هــذا الفعل ال ُيـهــدِّ د صــرح الـتــوا ُفــق ،لــذلــك فــإن الخطاب
)(29
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(30) Denis Bertrand, «Confiance politique et fiducie,» Métiers de la sémiotique (Limoges: Pulim, 1999), p. 48.

) (31حددت نظرية «الكوارث الرياضية» نمطين من الكوارث ،كوارث المواجهة وكوارث التشعب .تَحدُ ث كوارث المواجهة حين
تستقر هذه الوضعية بصيغتين :إما أن يهيمن م 1على
وجود عنصرين غير ُم َتحللين (م ،1م )2على نفس المستوى بوظيفة كامنة (ف).
ُ
م 2أو العكس .وتُصو ِرن كارثة المواجهة على مستوى التركيب العاملي الذي ُيحدِّ د العالئق بين الذوات الفاعلة عالقة المواجهة بين
ُ
ويمثل هنا فــي مجال التحليل السلطة
عاملين عــا /1عــا ،2وبين برنامجينُ ،يـحــاول فيهما كــل واحــد االسـتـحــوا َذ على مــوضــوع ثمين،
تعد مجاال للتنازُع.
السياسية التي ُّ
ـدث ،على العكس مــن ذلــك ،كــارثــة التشعب ،حينما َينص ِهر عنصر (م) فــي حــده األدنــى لوظيفة كامنة (ف) ،مــع ُعنصر فــي حده
َتـحـ ُ
األقصى ،ثم يندثر أو َيتح َّلل .تؤول كارث َة التشعب طبولوجيا بصفتها عالقة بين الحضور والغياب لموقع ،وتُمث ُِّل على مستوى التحليل
حضور موقع المعارضة والمكون العسكريُ ،ي ُ
ضمنيا على غياب السلطة .انظر:
حيل
علما أن
َ
َ
غياب فاعل سياسي معين أو حضورهً ،
ً

A.J. Greimas & J. Courtes, Sémiotique: Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome 2 (Paris: Hachette, 1986),
pp. 29, 51.
)(32
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ُ
تحيل على مقومات «الـتــرابــط بين
استمرار هــذا التعاقد .إن الــوحــدات الخطابية« :التماسك الوطني»
األجزاء» ،إذ ترمي هذه المقومات إلى ترسيخ ت ُ
َشاكل الوحدة والتوافق بين مكونات العامل الجماعي.

آليات اإلقناع في خطاب «المغرب الممكن»

ُيـحــاول الخطاب انـطــا ًقــا مــن أنــه يتوجه إلــى متلق ،يـقــدم لــه مجموعة تشاكالت داللـيــة ُتـ َـكـ ِّـون أطــروحــة
سياسية حول المغرب داخــل تمفصالت زمنية تمتد من الخمسينيات إلى الحاضر ثم إلى المستقبل،
أن ُيـشـ ِّـيــدَ عـلــى مـسـتــوى تمفصالته «أث ـ ًـرا لـلـحـقـيـقــة»( ،((3يـجـعـ ُـل مـنــه خـطــا ًبــا َيـتـســم ب ـ «الـمــوضــوعـيــة» وذلــك
ُ
التشاكالت الداللية المختلفة :الوحدة/
تتخذ مظاهر متعددة تُحدِّ دها
إلقناع المتلقي باألطروحة التي
ُ
الخطاب ً
فاعل على المستوى التداولي ،أي المستوى الذي
التجزيء ،التوافق /االختالف ،لكي يكون
ُ
يتم فيه اإلنتاج والتلقي .يستندُ الخطاب لتحقيق هذا األثــر إلى إستراتيجية خطابية( ((3تجعل المتلقي
ُّ
يـ ُ
ـؤول الخطاب على أســاس أنه خطاب «موضوعي» و«حقيقي» ،وكل ما يقدمه من أحكام وتأويالت
ُ
يتلون بهذه السمات؛ ألنها هي التي تبرز «فعالية» الخطاب ونجاعته اإلقناعية .لذلك فإن هذه اآلليات
الخطابية تمثل «مظاهر االستدالل» في الخطاب من أجل تشييد نظير «الموضوعية».
ُّ
التلفظ
-1

َيـسـتــنِــد المتلفظ فــي الـخـطــاب إلــى تــرهـيــن خـطــابــي خــال مــن كــل سـمــات الـتــذويــت ،إذ يـمـثـ ُـل الـســر ُد غير
االختيار الخطابي إلى إقناع
وتمفصالت الخطاب .ويرمي هذا
المباشر خاصية أساسية في كل مقاطع
ُ
ُ
المتلقي بأن األطروحة التي ُيشَ يدُ ها الخطاب تتميز بالموضوعية ،بحيث ال تصدُ ر عن السلطة العمومية
َ
السبيل األمثل لتحقيق مقصدية أعم هي اعتقاد المتلقي
تلفظيا .تعدُ هذه اإلستراتيجية
بصفتها ترهي ًنا
ً
ثم اعتقاد التصورات التي َيطرحها حول حالة المغرب.
«موضوعية» الخطاب ،ومن ّ
 -2الخطاب التقريري

ٍ
مجموعة من الملفوظات التقريرية التي تُشيدُ سمة «الموضوعية» على مستوى
َيرتكز الخطاب على
الخطاب« :نقاشات عميقة اتسمت بتنوع المقاربات التي كانت ميزاتها المشتركة االلتزام بالدقة العلمية
والصرامة الثقافية ،دون محاباة»(.((3
ُ
المتلفظ وحدات معجمية ذات داللة إبستيمية ومعرفية لوصف الفعل المعرفي مثل «نقاشات
ستثمر
َي
ُ
عميقة ،المقاربات ،االلتزام بالدقة العلمية»َ ،لي َّ
ميز
دل على أن الطابع األكاديمي والعلمي هو الذي ُي ِّ
الخطاب المعرفي الذي َيتناول حالة المغرب خالل  50سنة من االستقالل ،بإنجازاتها في مجال التنمية
الـبـشــريــة .ويــرمــي خـطــاب «الـمــوضــوعـيــة» إلــى اإلقـنــاع بـعـنــاصــر التشخيص والـتـقــويــم .كـمــا أن الــوحــدات
والحكم.
المعجمية «بدون محاباة» ،تحيل
دالليا على التزام الحياد األكاديمي والصرامة في التشخيص ُ
ً
(33) Greimas & Courtes (1979), p. 417.
)(34
)(35

محمد همام« ،العنف اللغوي في الخطاب السياسي المغربي» ،تبين ،المجلد  ،4العدد  ،)2016( 15ص .93
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ُّ
س هذه المقومات
تدل هذه الوحدات على مقومات داللية مثل المصداقية ،الموضوعية والتعدد .ت ِّ
ُؤس ُ
ً
دالليا هو ُ
تشاكل الموضوعية.
تشاكل
على مستوى الخطاب
ً

إن التشاكالت الداللية التي نتجت من التراكم الـقـســري( ((3لمجموعة من الــوحــدات المعجمية تحد ُد
ـاب الموضوعية الــذي َيـهـ ُ
المتلقي بموضوعية الـخـطــاب لــذي ُينتِجه ،وهــي التوافق
خـطـ َ
ـدف إلــى إقـنــاع ُ
تميز حالة
والوحدة والتعدد والعراقة واالنسجام ،االنغالق /التواصل والخصائص السوسيوثقافية التي ِّ
المغرب خالل خمسين سنة من االستقالل.

ِ
بالتسخير
تعود إستراتيجية الخطاب الكامنة في ترسيخ هذا التشاكل الداللي إلى كون أن الذي َيقوم
في الخطاب ،أي إنتاج الخطاب واستِ َ
المتلقي وإقناعه والتأثير فيه ،هو السلطة السياسية ،لذلك
حضار ُ
تقويما للفعل السياسي
قدم
فإن الترهين المنتِج للخطاب َينفي عنه صفات «الخطاب الرسمي «الذي ُي ُ
ً
الرؤية والتناول.
خالل مرحلة ،و ُيشَ يد بينه وبين الخطاب مسافة قوا ُمها الموضوعية والمصداقية في ُ
(((3

منظومة القيم في الخطاب

يــولــي الـمـتـلـفـ ُـظ أهـمـيــة لـتـحــديــد «مــوضــوع – الـقـيـمــة» عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب ،وهــو الــذي يـكـ ُ
ـون «مـحــو َر
رغبات» الفاعلين في أي خطاب ألنه هو الذي يفسر كينونتهم السيميوطيقية وأفعالهم من أجل التحول
إلــى حــاالت إيجابية والحصول على قيم تكون ثمينة وذات قيمة« .وهــذا مــا يجد تفسيره فــي األهمية
التي أعطيت إلرادة فتح وإغناء نقاش خصب»(.((3

ُي ُ
يؤس ُسه الخطاب ،وهو المساهمة في «النقاش العام» ،أي
حيل المتل ِّفظ على «موضوع – القيمة» الذي ِّ
المكونات التي تشكل
النقاش داخل الفضاء العمومي والحقل السياسي بصفته فضا ًء َيجمع بين كل ُ
هــذا الفضاء .يـحــدِّ د المتلفظ «مــوضــوع – القيمة» ،غير أنــه ينتهج إستراتيجية تجعل المقطع الخطابي
الذي يقترن بالموضوع يشمل مجموعة وحدات تصويرية تبرز ذخيرة القيم التي يتكون منها الموضوع،
ذلــك أن الــوحــدات «معطيات ذات مصداقية ،االلـتــزام بالموضوعية ،تعددية األفـكــار والحساسيات»،
تشير إلــى أن الـنـقــاش سيتسم ُببعد داللــي ،مقوماته هــي الـمـصــداقـيــة ،وتـعــدديــة األفـكــار والحساسيات.
يحتضن تعددي َة الترهينات التي
لذلك ،يحيل الخطاب من خالل هذه القيم على أن الخطاب المعرفي
ُ
تُحقق على مستوى «منظومة-القيم» التعدد السياسي والسوسيوثقافي.
تشير هــذه المقومات إلــى أن الخطاب المعرفي ال يستندُ في إنجاز النقاش العام داخــل الفضاء العمومي
ترهين خطابي واحــد ،ولكن ُيـ َعـ ُّـد الخطاب نتيج ًة لمساهمة ترهينات ُمتعددة ت ِ
ُترج ُمها
إلــى مقاربة يؤطرها
ٌ
أصوات سياسية وثقافية متعددة؛ السلطة ،و ُمكونات المجموعة العلمية ،والخطاب السياسي السائد داخل
ً
ُ
يعمل على تخصيصه من خالل التراكم القسري للوحدات التي تولد
عاما،
تشاكل
) (36حينما يحدد الخطاب
دالليا بصفته إطـ ً
ـارا ًّ
ًّ
A. J. Greimas, Du sens II (Paris: Seuil, 1970), p. 59.
المقومات الداللية نفسها وترسخ االنسجام الداللي .انظر:
) (37التسخير هو عملية التأثير من أجل إقناع ذات فاعلة بإنجاز فعل .نجد في معجم السيميوطيقا هذا التحديد« :يتخصص التسخير
بصفته ً
برنامجا معي ًنا» ،انظر:
فعل لإلنسان حول إنسان آخر ،يرمي إلى جعله ينجز
ً

Greimas & Courtes (1979), p. 220.

)(38
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أثر الموضوعية على األطروحة
الفضاء العمومي (األحزاب السياسية) .لذلك ،فإن مقو َم «المشاركة» ُيضفي َ
َ
ِ
رئيسا
النقاش
فتح
داخل الفضاء العموميُّ .
ويعد ُ
التي يرمي الخطاب إلى تحقيقها ،وهي ُ
مقوم «المشاركة» ً
(((3
على مستوى الخطاب المعرفي في تقرير الخمسينية؛ ألنه يجد مرجعية له في تصدير النص الدستوري ،
بحيث ُّ
حاسما في تشييد «الثقة» بين السلطة السياسية والفاعل المدني.
يظل هذا العنصر
ً

سيناريوهات الخطاب المعرفي
سـنـحــاول اسـتـنــا ًدا إلــى عـنــاصــر الـتـحـلـيــل الـســابـقــة (الـتـشــاكــات الــداللـيــة والـتــركـيــب الـعــامـلــي ال ــذي ُيـحــدد
َ
يتطور وفق
نحلل سيناريوهات الخطاب المعرفي ،ذلك أن الخطاب َس
العالقة بين الذوات الفاعلة) أن
ُ
ُ
سيميل في النهاية
يناقضه سيناريو الصعود والتوتر ،غير أنــه
ُ
سيناريوهات منها سيناريو التوسع الــذي
إلى ترسيخ سيناريو التهدئة.
 -1المحسوس والمعقول

سنقوم بتحليل سيناريوهات الخطاب في ضوء مفاهيم االقتراحات النظرية «للسيميائيات التوترية» كما
اقترحها جاك فونتني في كثير من الدراسات.

َ
إدراك شــيء مــا حسب جــاك فونتني (صــورة مــن صــور الـعــالــم الطبيعي أو مفهوم أو شـعــور عاطفي
إن
ِ
ٌ
التع ُّرف إلى انتمائِه لعا َلم من العوالمُّ ،
ما) َ
إدراك أولي.
الحضور ،أي أنه
يدل على
إدراك نو ٍع من ُ
قبل َ
ِ
ُّ
ويؤثر فينا بكثافة
امتداد،
بموقعنا الخاص ،وله
موقعا له عالقة نِسبية
شيء ما
يحتل
والحضور هو حين
ٌ
ٌ
ً
ُ
ُ
ُمعينةُ .يمثل الحضور صف ًة محسوس ًة .ولذلك يعد تمفص ً
أوليا لإلدراك.
ال
سيميائيا ً
ً

الموقع واالمتدا ُد ،فإنها عناصر تمثل
فهي القصد .أما
ُ
أما التأثير أو الكثافة التي تُحدِّ ُد عال َقتنا بالعالمَ ،
القبض على المعنى.
حدود مجال المالءمة ،أي القبض،
ُ
 -2البنية التوترية

ِ
ِ
تقديمه لمفهوم
ُيوج ُه جاك فونتني في سياق
البنية التوترية ،نقدً ا للبنية األولية للداللة( ((4كما صاغها
الجمع بين التقا ُبالت المختلفة (التضاد/التناقض) من أجــل تشييد ُخطاطة ُمتماسكة،
يعد
كريماسّ .
َ
ُيفضي إلى تقديم الخطاطة بصفتها ُكلًّ ُمنج ًزا بصيغة نهائية ،وهو ما ُي ِ
فقدها َّ
كل إمكان على االنفتاح
ِ
ِ
الح َّية والدينامية ،بمعنى أن الخطاطة( ((4ال ُّ
على التل ُّفظ
اإلدراك أو
تظل مرتبطة بأية عالقة مع
بصيغته َ
ِ
المحسوسة للظواهر.
مع
المقاربة َ
) (39نجد فــي تـصــديــر دسـتــور المملكة المغربية لسنة ُ ( 2011يشكل هــذا التصدير جــز ًءا ال يتجزأ مــن هــذا الــدسـتــور)« :إن المملكة
الـمـغــربـيــة ،وفــاء الخـتـيــارهــا الــذي ال رجـعــة فـيــه ،فــي بـنــاء دولــة ديـمـقــراطـيــة يـســودهــا الـحــق والـقــانــون ،تــواصــل بـعــزم مـسـيــرة تــوطـيــد وتقوية
مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة».
ُّ
) (40هي البنية التي شيدت السيميائيات السردية عل أساسها نموذج المسار التوليدي ،و َيقتضي تشكلها تَوف َُّر عنصرين :س /1س،2
توجد بينهما عالقة تضاد .كما تُعد هذه البنية األولية للداللة أساس المربع السيميائي الذي يسعف نظر ًيا في استيضاح شكل تمظهر
A. J. GREIMAS, Sémantique structurale (Paris: Larousse, 1966), p. 18.
الداللة في تمفصلها االختالفي ،انظر:
(41) Jacques Fontanille, Sémiotique du discours (Limoges, PULIM, 1998), p. 64.
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هناك خاصية أخــرى ،وهــي أن ِ
الخطابات ت ِ
ُفاجئنا باستمرار بأشكالِها المزدوجة وبصورها المختلطة؛
فـهــي أش ـكـ ٌ
ـال ُمــركـبــة ومـتــداخـلــة .لــذلــك ،فــإن االن ـطـ َ
ـاق كـمــا يـتـ ُـم ع ــادة مــن األش ـكــال الـبـسـيـطــة فــي اتـجــاه
األشـكــال الـ ُـمــركـبــة ،يـجـ ُـب أن ُيـ ْـسـتـكـمـ َـل بِـمـقــاربــة أخــرى َتـسـمـ ُـح لـنــا بــاسـتـيـعــاب األشـيــاء كـمــا تـ َتـحـ َّقــق على
ً
مستوى الخطابات ،أي بصفتها
«أشكال مركبة»( .((4لذلك ،يستوجب تشييدُ بنية أولية ،بعض الشروط؛
نسق من ِ
يجب أن ُي ِ
المقترح ِ
فضي إلى ٍ
النموذج في االعتبار تَعد َد
يجب أن يأخذ
القيم ،كما
فالنموذج
ُ
ُ
ُ
ِ
للمقولة.
األساليب
الخاضعة َ
 -3أبعاد المحسوس

يـعـ ّـد فونتني أي مــوضــوع(( ((4كيفما كــانــت طبيعته) ،بالنسبة إلــى ذات الـخـطــابً ،
أول وقـبــل كــل شــيء،
التعبير عــن هــذا الـحـضــور مــن خــال ُعـنـصــري الكثافة واالمــتِــداد ،ذلــك أن َ
كل
ـوســا .يـتـ ُّـم
ـورا مـحـسـ ً
حـضـ ً
ُ
يجمع بين خاصيتين :درجة معينة من الكثافة ،وموقع معين
يتسم بصفة الحضور المحسوس
موضوع
ُ
ُ
أو خاصية ما داخل االمتِداد.

سيناريوهات الخطاب

ُ
يهدف تشييدُ ُ
المستوى
المحسوس َ
الخطاطات والنماذج إلــى تَحقيق ال َّترا ُبط بين َ
والمعقول ،أي بين ُ
ِ
ِ
َ
االمتداد
داخل
المقت ِرن باالنتشا ِر
األول
والفهم(.((4
ِ
المقت ِرن بالكثافة والتأثي ِر والمستوى الثاني ُ
لإلدراك ُ

(((4
ُعد ُ
البعدين؛ المحسوس والمعقول.
ت ُّ
الخطاطات التركيبي ُة مثل « ُمت َغيرات تَوازن» بين هذين ُ

المتغيرات إلى َسبيلين :إما إلى تَنمي ِة ال َّتوتُّر ،وإما إلى انبِ ٍ
ساط إ ْد ِ
راكي.
تؤدي هذه ُ
َّ

تقترح السيميائيات التوترية في هذا السياق أربعة سيناريوهات؛ إذ يحدد َو ْصف الخطاطات الخطابية
ـوجـهــة نحو التوتر أو نحو االنـبـســاط .وتـقـتـ ُ
ـرن هــذه الـحــركــات ب ُنمو
بـ « ُمتغيرات ت ــوازن»؛ بأنها حــركــات ُمـ َّ
ِ
ِ
تقلصه .وقد اقترحت في سياق هذا التصو ِر أربع َة أنماط
بانخفاضها ،وبانتشار االمتداد أو
الكثافة أو
من الحركة يمكن أن نستثمرها في تحليل الخطاب.
التوسع
 -1سيناريو
ُّ

يـتـمـيـ ُـز هــذا الـسـيـنــاريــو بــال ـتــدَ رج؛ إذ يـنـطـلــقُ مــن مـسـتــوى أدن ــى مــن الـكـثــافــة إلــى مـسـتــوى نـقـطــة أقـصــى من
الكثافةً ،
االمتِداد .يشب ُه هذا السيناريو البنا َء الموسيقي في السمفونيات؛
وأيضا ،إلى ُمستوى واس ٍع من ْ
تتدرج الموسيقى من ال َّن ِ
تحليليا ،كيف يتحقق هذا
الصوت القوي .سنبرز،
إذ
غمة التي تكا ُد ت ُْسمع إلى َّ
ُ
ً
السيناريو على مستوى الخطاب من خالل التشاكالت الداللية المستنتجة.
(42) Ibid., p. 64.
(43) Ibid., p. 65.
(44) Ibid., p. 103.
(45) Ibid.
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التشاكالت الداللية أن الخطاب َيتميز في بداية َ
ُ
تك ُّونِه بحالة االستقرار التي
الحظنا من خالل تَحليل
ـس هــذه القيم لموقع طبولوجي
تُجسدها
ُ
المقومات الــداللـيــة؛ الــوحــدة /االنـسـجــام /االسـتـقــرار؛ إذ ُتــؤسـ ُ
على مستوى الخطاب؛ هو االستقرار .تتحقق الحالة األولى التي تُميز الخطاب بناء على تراكم ُجملة
من المقومات« :الدولة الوطنية [ ]...بقيت رغم تغيراتها واضحة المعالم قبل الفترة االستعمارية»(.((4
ُ
الخطاب ظلت متميزة
تحيل صــور الملفوظ «واضحة المعالم» على أن الــذات الجماعية التي ُيب ِّئرها
ُ
بمقوم «وضــوح الـسـمــات الجغرافية لـلــدولــة الــوطـنـيــة» ،ويـ ُّ
ـوح
ـدل هــذا الـمـقــوم على أهمية اسـتـمــرا ِر وضـ ِ
ال ـحــدود الـجـغــرافـيــة بــالـنـسـبــة إلــى الـعــامــل الـجـمــاعــي ،ذلــك أن الــوحــدة الـجـغــرافـيــة لــم تـتـعــرض للتفكيك
والتجزيء»الشعور باالنتماء الوطني ،التساكن األزلي»(.((4
ُ
ُ
العامل الجماعي بالوطن،
تكو ُن منها
تحيل هذه الصور (االنتماء الوطني) على ارتباط الفواعل التي َي َّ
بصفته عام ً
ُ
يشمل َّ
قوم إلى التأكيد االعتزاز
جماعيا،
ال
الم ُ
الم ِّ
كونات الفرعية الجزئية ،و َي ْرمي هذا ُ
كل ُ
ً
قيم سوسيوثقافية
الــذي ُيوجد لدى األفــراد بالوطن .على مستوى منظومة القيم ،ت
ُ
ُحايث هذا االعتزا َز ٌ
مثل الوطنية والتشَ بت بالوحدة.
ـور»الـتـســاكــن األزل ــي» ،فـتـحـيـ ُـل ً
أول عـلــى ال ـقــدرة عـلــى الـتـ َعــا ُيــش بـيــن َذوات مـخـتـلـفــة .لــذلــك فــإن
أمــا صـ ُ
منيا على ال َّتعدد ،ألنها وحدة ٌضامنة لذوات متعددةٍ .كما
الصورة ت ِّ
ُرس ُخ مقول َة الوحدة التي تنطوي ِض ً
تؤشر على ُمقوم زمني ،وتؤكد االستِمرارية داخل الزمن لِمقوم «الوحدة».
أن الصورة «األزلي»
ُ

تحيل عليها الصور أن ت ُْخ َ
ُ
تزل إلى مقولة داللية؛ الوحدة /التعدد ،وهي
المختلفة التي
يمكن آثا َر المعنى ُ
َسم النظام السيميائي للعامل الجماعي ،من حيث الوحدة عبر ُّ
تشكله التاريخي ،على الرغم
مقولة ت ُ
الم َكونات البنائية؛ الوحدة الجغرافية والوحدة البشرية .تُب ِرزُ هذه المقومات على المستوى
من تعدد ُ
السياسي أن الدول َة الوطني َة َّ
تشكلت وظلت ُمحافظة على الوحدة .فالهوية المغربية قد تشكلت كذلك
بواسطة الكفاح من أجل االستقالل [ ]...ومن أجل استكمال القضاء على االستعمار(.((4
إن الـصــور (الـكـفــاح مــن أجــل االسـتـقــال ،الـقـضــاء عـلــى االسـتـعـمــار) ُتـحـيـ ُـل عـلــى ُمـقــومــات الــوحــدة في
ِ
المستعمر ،من أجل تحقيق االستِقالل ،كما تُب ِرز أن الذات الفاعلة المضادة لم تستطع
مواجهة اآلخر؛
أن ُت ـحـ ِـدث َشــرخً ــا فــي نـظــام الــوحــدة».ح ـصــل الـمـغــرب عـلــى االسـتـقــال بـفـضــل ال ـعــزم الـحــاســم للملك
والشعب والحركة الوطنية ،وما كان بين هاته المكونات من التحام وانسجام»(.((4
ُ
نالحظ أن الملفوظ يشير إلــى ثالثة فواعل سياسية رئيسة في الخطاب؛ أعلى هــرم السلطة (الملك)؛
والـشـعــب (فــاعــل جـمــاعــي) ،والـحــركــة الــوطـنـيــة (فــاعــل سـيــاســي) .و ُي ـحــد ُد الـعــاقــة بـيــن هــذه الـفــواعــل من
)(46
)(47
)(48
)(49

المغرب الممكن ،ص .23
المرجع نفسه.

المرجع نفسه ،ص .25
المرجع نفسه ،ص .63
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خــال صــور وصفية (االلـتـحــام ،االنـسـجــام) ،وهــي صــور ُتــرسـ ُـخ مقوم «الـتــرابــط بــدل االخـتــاف» .يحيل
ـوم «الـتــرابــط الـسـيــاقــي» عـلــى دالل ــة سـيــاسـيــة؛ هــي انـ ِـسـجــام مـكــونــات الـفـعــل الـسـيــاســي بــالـمـغــرب غــداة
مـقـ ُ
وخلو الفضاء السياسي العمومي من عالئق التضاد.
االستقالل ُ
ُشيدُ المقومات الداللية؛ «الوحدة /التعدد»« ،الوطنية»« ،الوحدة»« ،التعايش» ،على مستوى الخطاب
ت ِّ
سيناريو التوسع ،ذلك أن َّ
بالتدرج،
يتميز هذا السيناريو
ُرسخ مقول ًة داللية هي االستِقرار.
قومات ت ُ
ُ
الم ِّ
كل ُ
ُّ
إذ يـنـتـقــل مــن الـكـثــافــة إلــى االم ـت ــداد ،مــن الـمـعـنــى ال ـمــدرك إلــى الـمـعـنــى الـ ُـمـ َـعـقـلــن مـتـمـفـ ِ
ـصـ ًـا عـلــى شكل
مقومات ،يتجسدُ ذلك في المقومات الداللية التي ُيو ِّلدها الخطاب؛ إذ تبدأ بمقوم «وضوح السمات
الموحدة وغير المنفجرة .إنها الداللة المتميزة «بالكثافة» .ينتقل
الجغرافية» ،وهــو يشير إلــى الكينونة
َّ
الخطاب ،بعدها ،إلــى االمـتــداد عبر ُمـقــومــات ،مثل الوطنية ،والتشَ ُّبث بــالــوحــدة ،والتعايش بين ذوات
مختلفة واالستمرارية داخل الزمن لمقوم الوحدة ،وتُرسخ ُكلها مقولة داللية عامة؛ «الوحدة /التعدد».
إضافة إلى مقومات الترابط واالنسجام بين ُمكونات ِ
الفعل السياسي (السلطة /الحركة الوطنية).

ِ
«متغيرات
السيناريوهات
زمنيا ،تــاريـ َـخ المغرب غــداة االستقالل ( .)1955تُعد
ُ
ت ِّ
ُخص ُ
ص هــذه الــداللــةً ،
تــوازن» كما يقول فونتني ،ويمكن أن تــؤدي إلــى تنمية التوتُّر أو إلــى االنبساط ،لذلك َي ُ
حمل سيناريو
التوسع على مستوى الخطاب داللة سياسية رئيسة؛ ُمفا ُدها أن الحقل السياسي المغربي غداة االستقالل
ُّ
ً
يتميز باالستقرار بين هذه المكونات ،بمعنى
العام؛
الرأي
المجتمع،
السلطة،
ذوات
بين
َفاعل
ت
وبصفته
ُ
أن العالقة بين الحاكمين والمحكومين هي عالقة تَوازن.
 -2سيناريو الصعود

تـمـثـ ُـل هــذه الـخـطــاطــة سـيـنــاريــو ال ـص ـعــود( .((5ويـتـمـيـ ُـز بـتـقـ ُّلـ ِ
ـص االم ـتــداد ،وتـقــويــة الـكـثــافــة وتــوسـعـهــا .لذلك
ُي ِ
فضي إلى تَوتُّر َنهائي قوي.
الكثافة

خطاطة الصعود

(القصد)

االمتداد (القبض)
(50) Ibid., p. 104.
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َ
صورا جديدة
يقدم
إن
نهائيا .ذلك أن المتلفظ ُ
ً
تشكل السيناريو السابق على مستوى الخطاب ال يعد ً
التوسع ،وقد تجلى ذلك في تعا ُقب
تصدع مغاير لسيناريو
على مستوى الخطاب؛ تُبرز إمكانية ُحدوث ُّ
ُّ
حاالت وتحوالت ُمتسمة بالتنافر والتعارض ،تُجسد ذلك الملفوظات اآلتية:
« -معارضة النظام»(.((5

« -معارضة مطبوعة بأعمال العنف»(.((5

« -األحداث المؤلمة»(.((5

تحيل صور الملفوظات (معارضة ،أعمال العنف ،األحداث المؤلمة) ،على ظهور عالقة «جدلية» بين
الفواعل األساسية في الخطاب؛ العامل السياسي (السلطة) ،والعامل السياسي المضاد (المعارضة)،
ينهض عليها الملفوظ تتميز
بالبعد الجدلي وحسب ،ولكن األفعال التي
ُ
غير أن هذه العالقة ال ت َّت ُ
سم ُ
تعد قائمة على التنافر والمواجهة .تُشيدُ عالقة التنافر والمواجهة
بخاصية «العنف»؛ بمعنى أن العالقة ّ
التوسع الوحيد على مستوى الخطاب.
كارثة التشعب ،أي تشعب السيناريوهات؛ إذ لم يعد سيناريو
ُّ
التوارد القسري للوحدات التي تُرسخ نفس التشاكل:
يتضح ذلك من خالل
ُ
 «صراعات عنيفة على النفوذ والسلطة»(.((5 «مرجعيات أيديولوجية ومصالح سياسية مطبوعة باالختالف والتباين»(.((5ُ
تحيل على أن مسار العالقة بين الفواعل؛ السلطة ،المجتمع،
إن الصور (صراعات ،االختالف ،التباين)،
تشعب المساراتُ .يفضي مقوم المواجهة
السلطة المضادة (المعارضة)
اتسم بالمواجهة؛ ما أدى إلى ُّ
َ
إلــى َتـشـ ُّـكــل سـيـنــاريــو «الـصـعــود» عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب ،وهــو ُيـفـضــي إلــى الـتــو ُّتــر الـقــوي بـيــن ال ــذوات
الـمـتـعــارضــة؛ السلطة السياسية الحاكمة /الـمـعــارضــة .يــدُ ل سيناريو الـ ُّـصـعــود على أن الـحـقـ َـل السياسي
ُ
ـواجـهــة ،وسيفرز سيناريو
المغربي
سيعرف بعد سيناريو االسـتـقــرار« ،حــالــة التشعب» القائمة على الـ ُـمـ َ
الصعود مسارين؛ مسار السلطة ،مسار السلطة المضادة.
غـيــر أن الـخـطــاب ُيـخـ ِّـصــص هــذا الـتـشـعــب وال َيـجـعـلــه مــرتـبـ ًـطــا بـهــذيــن الـمـســاريــن وحـســب ،ولـكـنــه ُيــدمــج
تؤسس لذات فاعلة أخرى داخل حقل العالقات السياسية التفاعلية« :وهكذا ،فقد مر المغرب
صورا
ً
ُ
بـفـتــرات مــن التشنج الـسـيــاســي ،وبــأعـمــال أو مـحــاوالت عنيفة ضــد الـنـظــام ،وبمحاولتين انقالبيتين في
سنتي .((5(»1972 ،1971
)(51
)(52
)(53
)(54
)(55
)(56

المغرب الممكن ،ص .65
المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه ،ص .64
المرجع نفسه.

المرجع نفسه ،ص .70
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تتميز كــارثــة التشعب بـظـهــور فــواعــل جــديــدة ،تـشـمـ ُـل عـنــاصــر جــزئـيــة ،يظهر ذلــك فــي الـ ُـمـكــون العسكري
ُ
(مـحــاولـتـيــن انـقــابِـيـتـيــن) ،لــذلــك فــإن الـتــشَ ـ ُّـعــب يـتـقــوى ب ـ «الـتـحـ ُّلــل» للعناصر الـ ُـمـكـ ِّـونــة للعامل الجماعي.
إن المواجهة لم تعد بين السلطة السياسية والسلطة المضادة ،ولكنها انتقلت إلــى داخــل حقل العامل
الجماعي ،أي حقل السلطة .وهو ما يبرزُ أن التشَ ُّعب َيتحقق بالتحول من المواجهة إلى بداية التحلل
ِ
االنشطار ،إذ يتحلل عنصر ليحل
يقع داخلها
داخــل بنية السلطة السياسية ،وهــي الحالة الكارثية التي ُ
ُ
ُ
اكتساب َموقع السلطة السياسية.
الفاعل العسكري داخل هذه العالقة
الفاعل المناهض .لقد حاول
محله
َ
 -3سيناريو التهدئة

وتتمثل ب َتدنِّي القُوة ِ
ِ
ُ
محوري ُ
داخل
الخطاطة.
بالهبوط العام
سم هذا السيناريو ُ
للعناصر األساسية لِ ْ
َي َّت ُ
الخطاب ،أي َتلشي الـ َّتــو ُّتــرات ،واخـتـ ِ
ـزال مــدى االمـتــدادُ .يفضي هــذا الفتور الــذي ُيميز هــذه العناصر،
ِ
ٍ
بانخفاض عام ،وهو ما ُي َج ِّسد سيناريو التهدئة .كيف يتبلور هذا المتغير
ميز
إلى
حالة انبساط عامة َت َت ُ
للتوازن على مستوى الخطاب؟

التشعبات للعودة إلى الحالة األولية.
في مقابل عالقة التوتر ،سيعمل الخطاب في نموه على تجاوز
ُّ
نالحظ ذلك من خالل هذه الصور:
 «فإن هذا األخير ودولته المستقلة [ ]...قد عرفا كيف يحافظان على التماسك الوطني»(.((5« -السيادة الداخلية والخارجية»(.((5

« -االستقرار السياسي»(.((5

 «وحاصل القول ،وبعد نهاية مطاف طويل وشاق دام نصف قرن ،فقد تمك ّنا من تحقيق إجماع واسعحول المؤسسات وحول االختيارات األساسية للبالد»(.((6
 «إال أن البالد ظلت على العموم مستقرة ومتمسكة باختياراتها السياسية»(.((6ـس الـخـطــاب ل ـ «مـســار تـصــويــري» وظـيـفــي تـتــراكــم داخـلــه مـجـمــوعـ ٌـة مــن الـصــور وفــق آلـيــة «الـتــداعــي
ُيــؤسـ ُ
القسري» .يتضح ذلك من خالل الصورة–النواة التي تمثل «مرك َز جذب»؛ «التماسك الوطني».
ُ
المكونة للحقل السياسي داخل
وتحيل على الترابط بين مجموعة عناصر ،أي تَرابط الــذوات الفاعلة
ِّ
الــوحــدة الـتــي هــي الــوطــن .يـتــم تــرسـيـ ُـخ هــذه الـمـقــومــات الــداخـلـيــة بجملة صــور أخــرى مـتـقــاربــة ومـتــرادفــة
لكونها تُحيل على الداللة نفسها.
)(57
)(58
)(59
)(60
)(61

المرجع نفسه ،ص .65
المرجع نفسه.

المرجع نفسه.

المرجع نفسه ،ص .69
المرجع نفسه ،ص .70
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 تحقيق إجماع واسع ← توحيد الرؤية بين الذوات المختلفة. حول المؤسسات واالختيارات ← توحيد الرؤية حول المؤسسات والمنطلقات.التشعبات.
 البالد مستقرة ومتماسكة ← تحيل على مقومات الترابط وإلغاءُّ

نــاحــظ أن الـمـقــومــات الـتــي تـحـيــل عليها الـمـلـفــوظــات تـجـعــل الـخـطــاب يـنـتـقـ ُـل مــن كــارثــة الـتـشـعــب التي
تنهض على المواجهة بين الــذوات الفاعلة داخــل حقل السلطة ،إلــى الـعــودة إلــى الموقع الطبولوجي
تؤسس على مستوى الخطاب
المرتبط باالستقرار .فالمقومات (توحيد الرؤية ،الترابط ،إلغاء التشعبات)
ُ
ِ
ِ
واختزال
ويتميز بتدني القُوة داخل الخطاب ،أي تَالشي التوتُّرات
التهدئة،
سيناريو جديدً ا؛ هو سيناريو
ُ
الم َك َّونة من الكثافة واالمتدادَ .يكتسي
مدى االمتداد وتحقيق االنبِساط والهبوط العام لعناصر الخطاطة ُ
تداوليا ،على أن ِ
الفعل السياسي
هذا السيناريو أهمية خاصة عل مستوى الخطاب المعرفي؛ فهو يدل،
ً
بالمغرب َي ُؤول في النهاية إلى االستقرار على مستوى المؤسسات وعلى مستوى العالقة بين الذوات
الفاعلة (السلطة السياسية والمعارضة).

 -4سيناريو النزول

يتميز هــذا السيناريو (كما تبين ذلــك الخطاطة أدنــاه) باالنتقال من لحظة هي نقطة الكثافة ،يمكن أن
ِ
ٌ
انبساط
االنخفاض نحو االنبساط ،وهو
تَكون َصدمة انفعالية أو لحظة تأثير ،لكنها سرعان ما تُس ِرع في
ُ
ً
ُ
ناتجا من االستيضاح
إدراكا،
الوصول إلى االنبساط
ناتج عن انتشا ٍر على مستوى االمتداد .ويعد
يكون ً
والفهمُ .ي َ
صطلح على هذا السيناريو بـ «خطاطة النزول».

خطاطة النزول
الكثافة

(القصد)

				

االمتداد (القبض)

يـ ــؤسـ ــس الـ ـخـ ـطـ ــاب لـ ـنـ ـمـ ــوذج آخـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ي ـ ـصـ ـ ُ
ـف نـ ـم ــط الـ ـعـ ــائـ ــق ف ـ ــي تـ ـح ــولـ ـه ــا ب ـيــن
السلطة والمعارضة.
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« -كما لم ينقطع الحوار الرسمي أو غير الرسمي أبدا بين السلطة والمعارضة»(.((6

« -هيئة اإلنصاف والمصالحة»(.((6

« -المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان»(.((6

ب ـع ــد ت ــرس ـي ــخ س ـي ـن ــاري ــو ال ـت ـه ــدئ ــة خ ـط ــاب ـ ًـي ــا ودالل ـ ـ ًـي ـ ــاُ ،يـ ـقـ ــدم الـ ـخـ ـط ــاب م ـج ـم ــوع ـ ًة مـ ــن الـ ـ ُّـصـ ــور ت ــؤس ــس
ـارك ــي» بـيــن
ل ـس ـي ـنــاريــو خ ـطــابــي آخـ ــر .إن ال ـص ــورة «ل ــم يـنـقـطــع الـ ـحـ ــوار»ُ ،ت ـح ـيــل ع ـلــى «ال ـت ــواص ــل ال ـ َّت ـش ـ ُ
ال ـ ـ ــذوات ،وهـ ــو م ـق ــوم دالل ـ ــي ،ي ـ ـ ُّ
ـواص ــل بـيــن
ـدل ع ـلــى ان ــتِ ـف ــاء ح ـ ــدود ال ـت ـض ــاد وال ـ ـصـ ــراع ،وي ـب ــرز أن ال ـت ـ ُ
ـارك ـ ًـي ــا ،ي ـت ـغــذى ب ــاألص ــوات الـمـخـتـلـفــة؛ الـسـلـطــة بـصـفـتـهــا ُم ـ ِ
ـرس ـ ًـا ول ـك ــن ،أيـ ًـضــا،
ال ـم ـكــونــات أص ـبــح َت ـش ـ ُ
ـارك ــي ال ـ ُـم ـ َـم ـي ــز ل ـل ـعــاقــة ب ـي ــن ال ـم ـكــون ـيــن فــي
ال ـم ـع ــارض ــة ب ـص ـف ـت ـهــا م ـس ـت ـق ـبِـ ًـا ف ــاع ـ ًـا .إن ال ـت ــواص ــل ال ـت ـش ـ ُ
الـمـقـطــع الــزم ـنــي األخ ـيــر ( )2000-1990هــو ال ــذي ي ــؤدي إل ــى تــولـيــد ُص ــور خـطــابـيــة ج ــدي ــدة؛ «ال ـتــوافــق
حول الدستور»(.((6
ـدل عـلــى االنـتـقــال مــن عــاقــة الـجــدلـيــة إلــى عــاقــة الـ َّتــوافــق حـ َ
وهــي صــورة تـ ُّ
ـول نــص الــدسـتــور الــذي ُيـعـ ّـد
«البرنامج السردي» الجديد الذي َيضبِ ُط الفعل السياسي بين الذوات المختلفة.
سيميائيا
َ
ً

تـشـيــر ال ـص ــورة «ال ـت ـن ــاوب ال ـح ـكــومــي  ،((6(»1998إل ــى ف ـعــل جــديــد َيــرت ـبــط بــال ـت ـنــاوب ع ـلــى الـسـلـطــة فــي
س ـيــاق ال ـعــاقــة ال ـجــدل ـيــة ب ـيــن الـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـم ـع ــارض ــة .ت ـتــرسـ ُـخ ه ــذه ال ــدالل ــة بــاع ـت ـمــاد الـمـتـلـ ِّفــظ
عـلــى م ـســار ت ـصــويــري م ــن ال ــوح ــدات؛ «ت ـقــاســم الـسـلـطــة ،ال ـت ـن ــاوب» ،وت ـح ـيـ ُـل ه ــذه ال ــوح ــدات عـلــى أن
ـارض وات ـج ـهــت نـحــو
ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـعــامــل ال ـج ـمــاعــي (ال ـس ـل ـطــة وال ـم ـع ــارض ــة) ،ان ـ َت ـفــت فـيـهــا عــاقــة ال ـت ـع ـ ُ
ـارك ــي ،ت ـب ــرز ذل ــك صـ ــورة «اق ـت ـس ــام ال ـس ـل ـطــة وال ـت ـن ــاوب» ال ـت ــي تـبــرز
ال ـت ــوا ُف ــق م ــن خ ــال ال ـت ــواص ــل ال ـت ـش ـ ُ
أن ال ـف ـعـ َـل ال ـس ـيــاســي داخ ــل ال ـح ـقــل الـ ُـع ـمــومــي ل ــم ي ـعــد ُم ــؤط ـ ًـرا م ــن خ ــال ذات واحـ ــدة ُم ـه ـيـ ِـم ـنــة .يـنـمــو
هـ ــذا ال ـم ـس ــار ال ـت ـص ــوي ــري ب ـ ُـص ــور أخـ ـ ــرى؛ «ه ـي ـئ ــة اإلنـ ـص ــاف وال ـم ـص ــال ـح ــة» « -ال ـم ـج ـل ــس االس ـت ـش ــاري
لحقوق اإلنسان».
إنـهــا تـضـيــف فــواعــل جــديــدة عـلــى مـسـتــوى عــدد الـفــاعـلـيــن الــذيــن ُيـشـيــر إلـيـهــم الـخـطــاب؛ إذ يـتـعـلــقُ األمــر
بـفــواعــل ُمــؤسـســاتـيــة .تــدل هــذه الــوحــدات عـلــى تــأكـيــد ُمـقــوم «ال ـتــوافــق» ،ال ــذي ُيـحـيــل عـلــى انـتـفــاء عالقة
موقع السلطة هو العامل الذي َي ِ
التواصل التشَ ُاركي؛ إذ لم يعد ِ
حتكر المبادرات،
الجدلية وظهور عالقة
ُ
ولـكــن الـفــواعــل الـسـيــاسـيــة األخ ــرى أصـبـحــت ُتـسـهــم فــي الـتــدبـيــر الـسـيــاســي لـلـسـلـطــة (ال ـم ـعــارضــة) ،وفــي
الـمـصــالـحــة (ان ـخــراط الـفــاعـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن الــذيــن عــاشــوا تـجــربــة االعـتـقــال فــي السبعينيات فــي سـيــرورة
المصالحة ،لتحقيق العدالة االنتقالية).
)(62
)(63
)(64
)(65
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ِ
يخصص العالقة بين
التهدئة في شموليته -
نالحظ أن الخطاب  -وعلى الرغم من أنه ُيكرس سيناريو
ُ
ـوســع وهــو اسـتــرجــاع الـحــريــة فــي بــدايــة
الــدولــة /الـمــواطــن ،ذلــك أن الـ َّتـعــاقــد الــذي يــدل عليه سـيـنــاريــو الـتـ ُّ
َعر َ
التشعب والصعود
ض لالختالل خالل مرحلة السبعينيات التي تميزت بانبثاق سيناريو
ُّ
االستقالل ،ت َّ
بـسـبــب غـيــاب ال ـح ــوار .غـيــر أن الـخـطــاب وه ــو يــذكـ ُـر بـعـنــاصــر االخ ـت ــالَ ،يـنـطـلــق مــن ه ــذه الـمـلـفــوظــات
الم ِ
َ
مكن ،و ُيحدد مجموعة ًمن
ليجعل الخطاب
الجزائية
ُ
ينفتح على سيناريو آخر هو سيناريو المغرب ُ
العوالم الممكنة.

سيناريو المغرب الممكن:
بناء الخطاب المعرفي ورهانات المستقبل
َيـتـحـ َّـدد سـيـنــاريــو الـمـغــرب الـمـمـكــن مــن خــال الـخـصــائــص الـتــي ُتـمـيــز الـمـغــرب خــال الـمـفـصــل الــزمـنــي
األخـيــر الــذي يمتد مــن بــدايــة  2000إلــى  2025ومــا بـعــدهــا ،ذلــك أن الـعــوالــم الممكنة فــي هــذا السياق
الـثـقــافــي واالج ـت ـمــاعــي والـسـيــاســي ُت ـشـ َّـيــد اس ـت ـنــا ًدا إل ــى مــا تـتـمـيـ ُـز بــه حــالــة الـمـغــرب فــي بــدايــة  .2000إن
الـسـيـنــاريــو الـمـهـيـ ِـمــن هــو سـيـنــاريــو الـتـهــدئــة ،غـيــر أن تميز الـخـطــاب بمجموعة مــن الـمـلـفــوظــات الـجــزائـيــة
ُ
يحيل على اندماج فعل جديد
التي تحيل على انفراط عقد الثقة والتعاقد بين الدولة والذات الفردية،
هــو فـعــل ُيـنـ ٍـجــزه عــامــل مــؤسـســاتــي هــو «الـمـبــادرة الــوطـنـيــة للتنمية الـبـشــريــة» ،عـبــر «مـغــرب  ،2005مغرب
كل االنتقاالت»(.((6
يحد ُد المؤشر الزمني  2005زمن الخطاب بالنسبة إلى الذات الجماعية (المغرب) .إن الوحدة المعجمية
تتميز بتحوالت من حالة سوسيوثقافية؛ سياسية
«االنتقاالت» ،تُبرز أن هذه المرحلة من زمن الخطاب
ُ
تضع قطيعة مــع مرحلة ما
واجتماعية وثقافية إلــى حالة جــديــدة ُمـغــايــرة .تبين الــوحــدة أن هــذه المرحلة
ُ
المؤسساتي «المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ،سيفضي إلى تشييد
قبل سنة  ،2000لذلك فإن العامل
َّ
ِ
المنطلق (قبل سنة .)2000
الممكن الذي سيكون تثمي ُنه
سياق آخر هو العالم
إيجابيا مقارنة بالسياق – ُ
ً
يتميز الـعــامــل الـمــؤسـســاتــي «التنمية الـبـشــريــة» ،بـسـمــات هــي الـتــي ُتـحــد ُد اسـتـثـمــاره الــداللــي (الـمـشــاركــة،
ُ
التخطيط ،التقويم ،المحاسبة ،اتخاذ القرار).
 -1تشييد العوالم الممكنة :المغرب الممكن
(((6
بلوره نظر ًيا إمبرتو إيكو .يندرج هذا
سنستثمر في تحليل هذا العنصر مفهوم «العوالم الممكنة» كما َ
المفهوم فــي سياق مقولة الـتـعــاون الـتــأويـلــي( ،((6ذلــك أن الـتــأويـ َـل َيتم داخــل الــزمــن؛ على الــرغــم مــن أن
النموذج داخل المستقبل.
الحكاية تبدو منتهية بالنسبة إلى المؤلف ،فإنها تُقدم ،بالنسبة إلى القارئ،
َ
فـهــو ال ــذي يـنـقـ ُـل ،مــن ال ـقــوة إلــى الـفـعــل ،مـجـمــوعـ ًة مــن االق ـتــراحــات الـ َقـضــويــة ،إنــه يـتـنـبــأ بـمـجـمــوعــة من
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الحاالت .لقد استعار إمبرتو إيكو مفهو َم العوالم الممكنة من المنطق «الجهوي»( ((7ليدمجه في سياق
سيميائيات النصوص السردية وذلك بهدف استيضاح بناء الحكاية .فالقارئ أو المح ِّلل يكون في حالة
اإلسـهــام في تطوير الحكاية
انتظار ،هــذا يعني أنــه ُينجز مجموعة من التنبؤات .إن الـقــارئ
مدعو إلــى ْ
ٌّ
بالقيام بإجراء االستباق لحاالت ُمتعاقبة(.((7
ـرح إمـبــرتــو إيـكــو االصـطــاح على مــا هــو ُمـ َـصــور مــن لــدن الـقــارئ بواسطة
تأسيسا عــل هــذا الـتـصــور ،يـقـتـ ُ
ً
الممكنة.
التنبؤات بالعوالم ُ
ُ

ال ُيعد مفهوم العوالم الممكنة من وجهة نظر السيميائيات النصية «مجموعة فارغة»( ،((7على العكس
َ
نتحدث عن
مــن ذلــك ،إنــه عــا َلــم ُممتلئ أو بعبارة إمبرتو إيـكــو «عــالــم ُمــؤ َّثــث» ،بمعنى أنــه ال َيـجــب أن
والخصائص،
تشم ُل مجموع ًة من األفراد
عوالم ُمجردة ،ال
َ
تتوفر على قوائم لألفراد ،ولكن عن عوالِم َ
ُ
التعبير عنها بصفتها مجموع ًة
العالم الممكن بصفته «حالة من األشياء» يتم
لذلك يحدِّ د إمبرتو إيكو
َ
ُ
من القضايا.
 -2اشتغال العالم الممكن

سنبرز كيف يشتغل هذا المفهوم على مستوى الخطاب من أجل تشييد سيناريو المغرب الممكن.
العوالم الممكنة نوعين:
يعد إمبرتو إيكو
ّ
َ

 -العوالم الممكنة التي تكون ُم ِوافق ًة لمواقفنا َ
القضوية ،أي أنها تكون ُمنسجم ًة مع تصوراتنا ومواقفنا
حول الواقع واألشياء والكون.

ِ
ِ
تكون ُم ِ
ِ
ُ
ومواقفنا
َنسجم مع تَصوراتنا
لمواقفنا القضوية ،أي أنها ال ت
وافقة
الممكنة التي ال
العوالم
-ُ
ُ
الكون واألشياء التي َي ِ
حول َ
نتظ ُم من خاللها.

ٍ
ِ
المواقف القضوية،
بمجموعة من
إن االلتزام  -بحسب هذا التحليل  -تجاه عالم ممكنٍ ُمعين مرتبط
ُ
يمثل واقعة «أيديولوجية»( ،((7أي أن ُه ُ
ُ
أيديولوجيا.
يتخذ بعدً ا
يمثل االلتزا َم بمواقف وتصورات ،ومن هنا
ً

عين الزمني  2005يحد ُد الخصائص الجوهرية
في ضوء هذه العناصر النظرية والمنهجية ،نُالحظ أن ُ
الم ِّ
عد فعل «التنمية البشرية» من الخصائص الجوهرية للسياق الحاضر،
للسياق الذي َي
ستلهمه الخطابُ .ي ّ
ُ
العوالم الممكنة.
يرسم
لذلك ُيس ِهم هذا الفعل في تحديد خصائص السياق في المستقبل ،إنه
َ
ُ

يتضمن ملفوظ التنمية البشرية الفعل الرئيس الذي ُيميز السياق الثقافي للخطاب المعرفي« :المبادئ
والعمليات المهيكلة للتنمية البشرية :المشاركة ،والتخطيط ،والتقويم ،والمحاسبة واتخاذ القرار»(.((7
(70) Ibid., p. 174.
(71) Ibid., p. 149.
(72) Ibid., p. 161.
(73) Ibid., p. 174.
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يتضمن الفعل الرئيس مجموعة من األفعال الجزئية:
ُ

ُّ
ُ
يستشرف
ويدل على أن الفعل الجزئي َس
التشاركي»،
«البعد
ُ
 ِ -فعل ُالمشاركة :ويحيل على مقوم داللي ُ
مـنـهـ ًـجــا جــديــدً ا يـقــوم عـلــى إلـغــاء االتـجــاه الـفــردي فــي تــدبـيــر ال ـقــرارات الـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة على
ُ
يجعل الـقــرار فــي بعده
بالبعد ال َّتشاركي
مستويات الـقــرار السياسي المحلي والــوطـنــي .إن العمل ُ
تشاكل ِ
السياسي واالجتماعي نتيجة لتعاقد تشاركي ،أي أنه ُيسهم في تشييد ُ
توسيع المشاركة.

 ِ -فعل التخطيط :ويتجسد داخل الخطاب من خالل الوحدات« :وإنه لمن النادر جدا أن يتم إدراجالسياسات العمومية المعتمدة في نطاق الزمن»(.((7

ت ُ
السياسات العمومية داخل الزمن
تندرج
ُحيل عناصر الملفوظ على ُمقوم الزمن ،أي على ضرورة أن
ُ
َ
ُ
الزمن وتتم َّل ُكه بخالف المقاربات التي تَعتمد على تغيير القرارات بحسب
َستشرف
استنا ًدا إلى رؤية ت
َ
يجب أن
ترسم حدو ًدا داخل سيرورة الزمن للقرارات واألفعال واإلنجازات.
ُ
الظرفيات والطوارئ ،وال ُ
جز فيه وال تكون رهين َة
مقوم الزمن
عنصرا في تَخطيط البرامج من حيث المدى واألفق الذي ُت ْن ُ
يصبح َ ُ
ً
تتغير على الدوام.
ظرفيات
ُ
تضمنها الملفوظ «منظومة اتخاذ القرار ،دراسة استكشافية» ،فتحيل على
أما الوحدات األخرى التي َي َّ
يفترض أن َ
ُ
يجب أن يكون مستنِدً ا
مقوم المعرفة ،الذي
فعل اتخاذ القرار في مجال السياسات العمومية ُ
ِ
إدراج مـقــوم الـمـعــرفــة فــي تخطيط
إلــى الـمـعــرفــة العلمية الـتــي تـ َتـحـ َّـصـ ُـل نتيجة دراس ــات اســتـكـشــافـيــة .إن
َ
الـسـيــاســات العمومية ،يـهـ ُ
ـدف إلــى َعقلنة ال ـقــرارات ويضفي عليها الـنـ َـجــاعــة ،كما ُيـسـهـ ُـم فــي خلق الثقة
ُ
تحيل على
بين السلطة والـمــواطــن الــذي ُيـعـ ُّـد هــدفــا للفعل السياسي .إن مقومات «الــزمــن والـمـعــرفــة»،
بنية قيمية إيجابية لفعل التخطيط بصفته ً
يتفرع عن الفعل الرئيس «التنمية البشرية» ،الذي
جزئيا
فعل
ُ
ً
المشيد من خالل الخصائص الجوهرية للعالم ِ
الم ِ
الواقعي للمغرب
مكن؛
معالم
ُيحدِّ ُد
ِ
ِ
العالم ُ
العالم ُ
َ
سنة .2005
 -يـمـثـ ُـل الـتـقــويـ ُـم فـعـ ًـا ُجــزئـ ًـيــا يــرتـبـ ُـط بــالـ ِـفـعــل الــرئـيــس والـ ُـم ـحـ ِّـول؛ الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة ،يـتـجـســد مــن خــالمجموعة مــن الــوحــدات والـ ُّـصــور المعجمية؛ «ثـقــافــة التقويم والـتـعــاقــد»( ،((7و«الـحــق فــي المطالبة
ِ
المضطلعين بمهام عمومية»(.((7
بمحاسبة
تـ ُّ
حكما حول حالة فاعل أو حول فعل.
خطابيا عل فعل «الـجــزاء»( ((7الــذي ُيقدم
ـدل وحــدة «التقويم»
ً
ً
ينصب على ُمجمل األفعال التي ُي ِ
نجزها الفاعلون السياسيون في مجاالت
لذلك فإن فعل «التقويم»
ُّ
يسمح
اإلنجاز ،وهو ما
سلبيا وفق سيرورة
الحكم
َ
المسؤولية التي يتحملونها .ويكون هذا ُ
ُ
إيجابيا أو ً
ً
)(75
)(76
)(77
)(78

المرجع نفسه ،ص .238

المرجع نفسه ،ص .239
المرجع نفسه.
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مكن أن ُيقدِّ م ُحكما حول ِ
بخلق « َرأي عــام»(ُ ((7ي ِ
بتسريع
الفعل السياسي الذي يكون فيه الفعل ُملزم ًا
ِ
ِ
َجويدها.
اإلنجازات وت
تـقـتـ ُ
ـرن وحــدة «الـتـقــويــم» بــالــوحــدة األخــرى فــي ملفوظات الـخـطــاب ،وهــي «الـ ُـمـحــاسـبــة» ،وتـنـطــوي على
ـوجـبــه ال ـمـ ُ
فـعــل تــأويـلــيَ ،يـقــوم بـمـ ِ
ـؤول بـتــأويــل ِفـعــل ال ــذات فــي الـ َـحـقــل الـسـيــاســي الـ ُـعـمــومــي ،أي الــذوات
ال ـت ــي ت ـض ـ ُـع ال ـس ـيــاســات ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي م ـج ــاالت الـتـعـلـيــم وال ـتــرب ـيــة واالق ـت ـص ــاد وال ـس ـيــاســة االجـتـمــاعـيــة
وتض ِ
طلع بإنجازها.
ْ
والحكم على أفعال الفاعلين السياسيين ،أن تُفضي إلى خلق رأي عام
يمكن آلليات الجزاء والتأويل ُ
يــواكــب السياسات العمومية وأفـعــال الفاعلين السياسيين ويــراقــب الحقل السياسي العمومي ،ويشيد
وتسهم هــذه اآللـيــات في تحويل نظام الفعل السياسي؛ إذ يصبح ً
فعل
ثقافة النقد والتأويل والحكم.
ُ
ً
مرتبطا بتعاقد اجتماعي بين المواطنين والفاعلين السياسيين ،وتُصبح االسـتـشــارات الشعبية فــي هذا
للحكم على البرامج واألفعال.
السياق فضاء ُ

خاتمة
ق ـم ـن ــا فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ب ـت ـح ـل ـيــل خـ ـط ــاب م ـع ــرف ــي-اج ـت ـم ــاع ــي؛ ي ـت ـم ـثــل فـ ــي خـ ـط ــاب ت ـق ــري ــر ال ـم ـغ ــرب
ال ـم ـم ـكــن ب ـه ــدف اس ـت ـي ـضــاح شـ ــروط «ت ـح ـقــق ال ـم ـع ـنــى» االج ـت ـم ــاع ــي .ل ــذل ــك ن ـظــرنــا إل ـي ــه بـصـفـتــه خ ـطــا ًبــا
يـتـمـفـصـ ُـل إل ــى ثــوابــت كـلـيــة مـثــل الـتــزمـيــن والـتـفـضـيــة وآل ـي ــات الـتـخـطـيــب وال ـ ــذوات ال ـفــاع ـلــة .وق ــد ارتـكــز
ال ـت ـح ـل ـيــل ع ـل ــى إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـخ ـط ــاب واألفـ ـعـ ــال وع ــائ ــق ال ـت ـف ــاع ــل ال ــدي ـن ــام ـي ــة ب ـي ــن ال ـ ـ ــذوات ال ـفــاع ـلــة
(السلطة /المعارضة).
ل ـقــد أبـ ــرز ل ـنــا تـحـلـيــل ت ـشــاكــات ال ـخ ـطــاب طـبـيـعــة ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـتــي ق ــام عـلـيـهــا ال ـخ ـطــاب ف ــي بـعــده
ـرس الـخـطــاب عـلــى الـمـسـتــوى الــداللــي تـشـ ُ
ـاكــل الـتـعــاقــد .يـحـمـ ُـل
االس ـتــرجــاعــي واالس ـت ـشــرافــي .ول ـقــد ك ـ َ
هــذا الـتـشــاكــل داللــة عـلــى مـسـتــوى الـخـطــاب الـسـيــاســي؛ فـهــو ُيـظـهــر أن األط ــراف الـتــي تـســاهــم فــي الفعل
يترسخ هذا التشاكل استنا ًدا إلى المقومات الداللية
السياسي يوجد بينها تعاقد حول النظام السياسي.
ُ
ُ
يرتبط
«الوحدة ،الترابط ،االنسجام» .تحد ُد هذه الداللة على مستوى الخطاب سيناريو التوسع ،الذي
بالتدرج واالنبساط.
َ
جعل الخطاب يتسم بسيناريو الصعود ،وهو
غير أن بروز ذوات أخرى (المعارضة ،الفاعل العسكري)
يجسدُ التوتر القوي بين هذه الذوات إلى الحد الذي كادت فيه السلطة السياسية تفقدُ موقعها التركيبي
آليات التداعي والتسلسل القسري مجموعة
لفائدة المكونات األخرى .في سياق نمو الخطاب ،تُحدد
ُ
مسارات تصويرية تُولد مجموعة مقومات داللية؛ توحيد الرؤية ،الترابط ،إلغاء التشعبات بين الذوات
الفاعلة (السلطة السياسية ،الـمـعــارضــة) ،وهــي مقومات ُتــؤســس لسيناريو جــديــد هــو سيناريو التهدئة،
ويقوم على إلغاء التوتُّرات وتكريس االنبساط.
(79) Eric Landowski, La société réfléchie (Paris: Seuil, 1989), p. 22.
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البعد
تُسعف الـمـســارات التصويرية المتنامية فــي تشييد «سيناريو المغرب الممكن» الــذي يقوم على ُ
التشاركي وتوسيع المشاركة .ويـهـ ُ
ـدف سيناريو المغرب الممكن إلــى اإلقـنــاع بداللة مـحــددة ،وهــي أن
الـمـغــرب تـجــاوز سـيـنــاريــوهــات الـتــوتــر والـصـعــود وكــذلــك الـتـهــدئــة ،وبــدأ يعيش مــرحـلــة سـيـنــاريــو المغرب
الممكن منذ سنة  ،2000وهو سيناريو االستقرار الدائم الذي انتقل من التعاقد إلى التعاقد «التشاركي»
والمشاركة الواسعة وتَم ُّلك الزمن وتجاوز الظرفيات.
نالحظ أن خطاب الخمسينية ُيولد داللة بناء على آليات السيناريوهات الخطابية تحيل على أن التعاقد
الذي يدل عليه سيناريو التوسع والذي ارتبط بالتحرر في بداية االستقالل ،قد تعرض لالختالل خالل
حقبة السبعينيات بانبثاق سيناريو التشعب والصعود .وتعد مرحلة المغرب الممكن مغايرة لهذا السياق
ألنها تتأسس على المشاركة الواسعة .لذلك ،فإن هذه المقومات السياقية والمقوالت الداللية تسهم
ِ
الموافق للمغرب الراهن والممكن وتُفسر إلى حد ما
في التثمين اإليجابي للمفصل الزمني والسياسي
بواعث وخلفيات إنتاج الخطاب.
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