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العالم

ّ
المغرب لماذا تأخر حل أزمة الريف؟ ولمصلحة
من هذا التأخير؟ هل يتعلق األمر بتعنت
الدولة وبسعيها الدائم إلى الحفاظ على
هيبتها قبل إيجاد حل لمشاكل «رعاياها»؟ أم
أن أهل الريف فقدوا الثقة في الذين يديرون
السياسة بالبالد ،وصاروا حريصين يومًا بعد
آخر على وجود ضمانات ترافق الوعود؟

الحراك الشعبي في الريف

هل من الضروري
انتظار الملك؟
الرباط ــ عبد الرحيم الخصار
هذه األسئلة هي التي تشغل املغاربة
اآلن .في الشوارع واملقاهي والبيوت،
وع ـل ــى ص ـف ـح ــات الـ ـت ــواص ــل وم ــواق ــع
ُ
اإلنـتــرنــت ،يـكــاد يـكــون الـحــديــث األول
للناس هو الحراك الشعبي في الريف،
واملحور األساسي في نقاشاتهم ليس
األس ـبــاب وال الـنـتــائــج ،وإن ـمــا الــوقــت:
متى تنتهي األزمة؟
ظــل املتظاهرون فــي مدينة الحسيمة
متشبثني بمطلب أســاســي اعـتـبــروه
ال ـخ ـط ــوة األول ـ ـ ــى ل ـح ــل أزم ـ ــة ال ــري ــف،
وه ــو إطـ ــاق سـ ــراح جـمـيـ ّـع املعتقلني
َ
مــن ناشطي ال ـحــراك ،وتــوقــع الجميع
أن يـتــم ذل ــك خ ــال عـيــد الـفـطــر األخـيــر
في إطار ما يعرف في املغرب بـ«العفو
امللكي» الــذي يصدر ملصلحة عدد من
ال ـس ـج ـنــاء ف ــي ك ــل مـنــاسـبــة دي ـن ـيــة أو
وط ـن ـيــة .غـيــر أن أف ــق ان ـت ـظــارهــم هــذه
املرة خاب.
مـ ـس ــاء ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي ،وب ـعــد
صـ ـم ــت ط ــوي ــل عـ ــن املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،ظـهــر
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
املنتمي إلى «حزب العدالة والتنمية»
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــود األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة،

وخــاطــب ال ـنــاس عـبــر بــرنــامــج خــاص
أذاعته مباشرة اثنتان من أهم القنوات
ّ
الــوطـنـيــة ،لـكــن خطابه لــم يكن مقنعًا
وطغت عليه لغة املهادنة والتسويف.
ومــع مطلع هــذا األس ـبــوع ،خــرج أمــام
ال ـ ـنـ ــاس املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـس ــاب ــق لـلـمـلــك
ال ــدكـ ـت ــور عـ ـب ــاس الـ ـ ـ ِـجـ ـ ــراري ،وأع ـ ــرب
للصحافة الوطنية عن تأسفه إلقحام
الـ ـن ــاس م ـل ـ َـك الـ ـب ــاد ف ــي ك ــل صـغـيــرة

وكبيرة« :الكل ينتظر تدخل امللك ...ال
ُيعقل أن تتخلى الحكومة واملؤسسات
عن مسؤولياتها ليتم ّ
الزج بامللك في
األزمـ ـ ــات م ـثــل قـضـيــة حـ ــراك ال ــري ــف».
ال ـ ـ ـجـ ـ ــراري انـ ـتـ ـق ــد ت ـ ـصـ ــرف األحـ ـ ـ ــزاب
والـحـكــومــة واملــؤس ـســات ال ـقــائــم على
«إس ـنــاد كــل ش ــيء إل ــى امل ـلــك ،بـحــق أو
باطل» ما «يضعه في موقف حرج» ،إذ
بدا له أنه «ليس من السهل أن ُيغامر
امللك في ملف شائك مثل هذا ال يمكن
توقع ردود األفعال فيه».
وفـ ــي ظ ــل هـ ــذا ال ـ ـفـ ــراغ ،ظ ـلــت ال ـق ــوات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــاصـ ــر املـ ـحـ ـتـ ـج ــن،
وتــواصــل االعـتـقــاالت (أكـثــر مــن مئتي
معتقل) .وقد تسببت املقاربة األمنية
واسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـع ـنــف ف ــي ال ـت ـظــاهــرات
فــي فـتــح ال ـجــراح الـقــديـمــة بــن الــريــف

ليس من السهل أن ُيغامر الملك في ملف شائك مثل هذا (عن الوكالة الدولية للتواصل)

ّ
والدولة ،باعتبار أن الريف كان لزمن
ط ــوي ــل مـنـطـقــة م ـغ ـضــوبــا عـلـيـهــا من
طرف امللك الراحل الحسن الثاني ،الذي
نعت سكانها بـ«األوباش» ،في خطاب
ملكي شهير خالل الثمانينيات.
بـعــد أي ــام طــويـلــة م ــن ت ــدخ ــات رج ــال
الـ ـق ــوات ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ـب ــر والـبـحــر
إلسكات صوت الحراك ،أخذ الناشطون
املـ ـ ـب ـ ــادرة ف ــي مـ ـح ــاول ــة لـ ــإعـ ــراب عــن
حـســن الـنـيــة وإتــاحــة الـفــرصــة للدولة
كي تتحمل مسؤوليتها وتعمل على
ّ
إيجاد حــل لــأزمــة .جــاء ذلــك في بيان

حين ّ
تعمقت
الهوة بين المحتجين
والحكومة بات
الجميع ينتظر الملك

أعده الناشطون ،حمل عنوان «خطوة
خ ـط ــوة» ،م ـف ــاده أن ي ـقــوم املـحـتـجــون
ُ
ب ـخ ـط ــوة ل ـل ـت ـهــدئــة ،ت ـقــاب ـل ـهــا خ ـطــوة
م ـمــاث ـلــة م ــن ط ــرف ال ــدول ــة ،وبــالـفـعــل
فقد أوقف املتظاهرون االحتجاج ملدة
 48ســاعــة ،وم ــن جهتها أخـلــت وزارة
الداخلية الساحة الرئيسية باملدينة
من مظاهر العسكرة.
وربما سيكون مــأزق املرحلة املقبلة
هــو غ ـيــاب ُم ـح ــاور خ ــارج الـسـجــون،
ف ـ ـكـ ــل ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك م ـع ـت ـق ـل ــة،
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات تـ ـع ــرف قـ ـي ــادة ذات ـي ــة

اليمن

 15عامًا من جرائم
الطائرات بال طيار األميركية
أعاد قرار محكمة أميركية ،رفض دعوى رفعتها عائلة ضحايا غارة على
اليمن عام  ،2012إلى الواجهة ،السجل الدموي للضربات التي تنفذها
الطائرات دون طيار األميركية ،في أكثر من سبعة بلدان ،والتي حصدت
أرواح اآلالف من المدنيين منذ بدء ما ُيسمى «الحرب على اإلرهاب»
رنا حربي
رف ـضــت مـحـكـمــة اس ـت ـئ ـنــاف ات ـحــاديــة
أمـيــركـيــة دع ــوى قـضــائـيــة مـقــدمــة من
عائلة يمنية تتهم الــواليــات املتحدة
بقتل اثنني من أبنائها «دون ذنب» في
ضربة نفذتها طائرة بال طيار .وقالت
املحكمة فــي قــرارهــا ال ـصــادر الجمعة
امل ــاض ـي ــة ،إن «صــاح ـيــات ـهــا ال تكفي
للنظر فــي ق ــرار الـحـكــومــة الفيدرالية
بشأن تنفيذ الغارة».
وه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة واحـ ـ ـ ــدة م ــن ق ـضــايــا
كـ ـثـ ـي ــرة مـ ـش ــابـ ـه ــة ،وت ـ ـع ـ ــود ح ــادث ــة

االس ـت ـه ــداف امل ــذك ــور إل ــى ع ــام ،2012
فـيـمــا رف ــع امل ـت ـض ــررون مـنـهــا (عــائـلــة
مدرس وإمام مسجد معارض لتنظيم
«ال ـق ــاع ــدة» هــو ســالــم بــن عـلــي جــابــر،
وشــرطــي محلي وليد بــن علي جابر)
الــدعــوى في  ،2015تحت عنوان «قتل
من طريق الخطأ» ،ضد البيت األبيض
والـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي آن ـ ـ ـ ــذاك بـ ـ ــاراك
أوباما ،مطالبني واشنطن باالعتراف
ّ
بأن الغارة «تخالف القانون األميركي
والدولي».
ُ
وف ــق وث ــائ ــق امل ـح ـك ـمــة ،ق ـتــل الــرجــان
(جابر) في ضربة صاروخية نفذتها

طــائــرة أمـيــركـيــة بــا ط ـيــار عـلــى بلدة
خـشــامــر فــي محافظة حـضــرمــوت في
آب  ،2012واسـتـهــدفــت ثــاثــة عناصر
ف ــي «الـ ـق ــاع ــدة» .وت ـق ــول عــائ ـلــة ســالــم
إن األخير ،الــذي غالبًا ما كــان يهاجم
«ال ـق ــاع ــدة» ،طـلــب مــن اب ــن أخـيــه وليد
مرافقته إلــى اجتماع طلبه العناصر
الـ ــذيـ ــن قـ ـتـ ـل ــوا فـ ــي ال ـ ـضـ ــربـ ــة ،ب ـه ــدف
«حمايته».
وت ـل ـق ــي ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
«االستراتيجية» العسكرية األميركية
التي تعتمد كثيرًا على الطائرات بال
طيار في العمليات الخارجية ،بما في
ذلــك في املناطق الواقعة خــارج دائــرة
الصراع ،وال سيما أن هذه الضربات،
التي غالبًا ما توصف بـ«الغامضة»،
حصدت أرواح اآلالف من املدنيني في
أك ـثــر م ــن سـبـعــة ب ـل ــدان ف ــي الـسـنــوات
املاضية.
ومنذ إعالن واشنطن بداية عملياتها
ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي م ــا ُي ـس ـم ــى «الـ ـح ــرب
عـلــى اإلرهـ ـ ــاب» ،تـحــت م ـبــرر «حـمــايــة
األم ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي» عـ ـق ــب هـ ـجـ ـم ــات 11
أيـلــول  ،2001كانت اليمن ،إلــى جانب
بــاكـسـتــان وأفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق ،في
ط ـل ـي ـعــة الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت إل ــى
مـ ـس ــرح لـ ـض ــرب ــات ط ــائ ــراتـ ـه ــا .وف ــي
اليمن وحــدهــا ،أدت  15عامًا مــن هذه
الضربات ،التي بدأت رسميًا في 2002
مــع قـصــف ص ـحــراء م ــأرب ،إل ــى وقــوع

تستعمل واشنطن
نحو  7آالف طائرة
تنطلق من السعودية
والساحل األفريقي

اآلالف مــن القتلى املــدنـيــن بــالـتــوازي
مع اتساع نفوذ «القاعدة».
وب ـ ــرغ ـ ــم ص ـ ـعـ ــوبـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
معلومات دقيقة عــن هــذه العمليات،
تشير التقارير إلى تصاعد استخدام
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات ف ـ ـ ــي ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ب ـع ــد
 ،2012م ـق ــاب ــل ت ــراج ــع اس ـت ـخــدام ـهــا
ف ــي ب ــاك ـس ـت ــان ،ح ـي ــث ُس ـج ـل ــت أول ــى
ال ـضــربــات ل ـطــائــرات ب ــا ط ـيــار هـنــاك
فــي  .2004وفــي  ،2012أش ــاد الرئيس
ال ـي ـم ـنــي ح ـي ـن ــذاك ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هادي ،في مقابلة أجراها خالل زيارته
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـتــزايــد الـضــربــات
األميركية على بــاده ،مؤكدًا موافقته
على استخدام هذا النوع من الطائرات
التي وصفها بـ«األعجوبة الفنية».
ب ـع ــد أق ـ ــل م ــن ع ـ ــام ع ـل ــى ت ـصــري ـحــات

هـ ــادي ،قـتــل  15مــدنـيــا عـلــى األق ــل في
ض ــرب ــة اس ـت ـهــدفــت م ــوك ــب زف ـ ــاف فــي
كانون األول  ،2013ما ّ
عرض واشنطن
آنـ ــذاك الن ـت ـقــادات واس ـعــة فــي وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة .إذ
ه ــاج ـم ــت م ـن ـظ ـمــة «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووتش» ،في تقرير بعنوان «من عرس
إلــى مــأتــم» ،الــواليــات املتحدة ،متهمة
إي ــاه ــا ب ــ«ق ـت ــل مــدن ـيــن ب ـع ـشــوائ ـيــة...
ً
وانـتـهــاك قــوانــن ال ـح ــرب» ،فـضــا عن

