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العالم

المقابلة
أجرتها
ّ
لينا كنوش

ّ
المغربي قادة حراك الريف الذي كان
في ّ 26حزيران الماضي ،أدان القضاء
وصيف  ،2017وسلط
قد هز مدينة الحسيمة ونواحيها بين خريف ّ 2016
عليهم أحكامًا قاسية أثــارت سخطًا عامًا ،وأظهرت أن القضاء صار ُيمتثل
ّ
السياسية .بالنسبة إلى كثير من المراقبين ،تحيل
أكثر فأكثر ألوامــر السلطة
إدانة ناصر ًالزفزافي ،نبيل أحمجيق ،وسيم بوستاتي ،وسمير ايغيد ،إضافة إلى
ّ
ّ
ّ
الصراعي بين
والمعنوي للتاريخ
المادي
 49مناضال آخر من الحراك ،على اإلرث

ّ
ّ
ّ
ّ
هيكلي يتجلى اليوم
المركزية ،والذي يمثل خط انقطاع
الريف والسلطة
ّ
ّ
ّ
المطالب االجتماعية والسياسية للحركة الريفية .في هذه المقابلة مع
في
ّ
ّ
ّ
«األخبار» ،يحلل علي المرابط ،الدبلوماسي السابق والصحافي المتابع للحياة
ّ
ّ
ّ
المغربي بعدم ممارسة
المغربية والمحكوم من قبل النظام
السياسية
ّ
ّ
والقمعي لدى النظام
األمني
مهنته لمدة  10أعــوام ،محركات الهوس
ّ
ّ
الريفية
المغربي تجاه الحركة

ّ
الدبلوماسي السابق علي المرابط

ّ
¶ ك ـي ــف ي ـم ــث ــل ن ــاص ــر الـ ــزفـ ــزافـ ــي ت ـهــدي ـدًا
للسلطة؟
ّ
ال يـ ـم ــث ــل شـ ـخ ــص نـ ــاصـ ــر ال ــزف ــزاف ــي
ّ
ت ـهــدي ـدًا؛ فـخـطــابــه الـسـيــاسـ ّـي متقلب،
وغ ـي ــر م ـت ـن ــاس ــق ،ومـ ـتـ ـض ــارب ،ي ـقــول
ّ
أحيانًا إن امللك هو سبب شقاء الريف،
ّ
وهــو أمــر صحيح جــزئــيــا ،ويــؤكــد في
ّ
مـ ـ ــرات أخـ ـ ــرى أن االن ـت ـف ــاض ــة تـسـعــى
ببساطة إلخطار امللك بأوجه القصور
ال ـخ ـط ـيــرة ال ـت ــي ّ تــرتـكـبـهــا ال ــدول ــة في
املنطقة ،حتى إننا سمعناه في مرات
كـ ـثـ ـي ــرة يـ ـه ــن ج ـب ـه ــة ال ـب ــول ـي ـس ــاري ــو
ّ
الصحراوية
خوفًا من ربطه بالحركة
االس ـت ـقــالـ ّـيــةُ .
وي ـظـهــر ذل ــك نـقـصــا في
النضج وخوفًا من «القول».
ّ
في الواقع ،وبعيدًا عن شخصه ،يمثل
ّ
الريفيني
الزفزافي رم ـزًا لجميع فئات
ّ
الـ ــذيـ ــن مـ ــلـ ــوا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـه ـم ـي ـش ـهــم،
وإهانتهم ،وتشويههم من قبل النظام
وإدارت ـ ــه وأم ـنــه الــذيــن يـنـحــدر أعــوانــه
ف ــي أغ ـل ــب ال ــوق ــت م ــن م ـنــاطــق أخ ــرى.
بقية املغرب ّ
الريفيني في ّ
ّ
سيئة،
صورة
فــاس ـت ـقــام ـت ـهــم وم ـق ــاوم ـت ـه ــم ال ــدائ ـم ــة
ّ
لــ«الـقـمــع الـعـلـ ّ
سلبيان في
ـوي» أم ــران
نظر ّ
بقية املغاربة الــذيــن صــاروا بعد
ت ـخ ــدي ــره ــم ط ـي ـلــة ع ـق ــود م ــن ال ـخ ــوف
والجنب عاجزين عن تقليدهم ،في حني
ّ
أن مطالبهم هي نفسها.

حراك الريف لم ينكسر
 ...والمغرب يعيش
على الحافة
¶ ما هي الدالالت التي تطرحها اإلدانات؟ وكيف ّ
تفسر
القضائي للحراك بينما تحاول السلطات املغربيةّ
ّ
القمع
ّ
حتى اآلن استخدام ورقة االنفتاح بتجنب تشديد القمع؟
ّ
ّ
املغربية
السلطات
اسمحي لي بمعارضة قولك إن
ّ
«تحاول استخدام ورقة االنفتاح بتجنب تشديد
القمع» ،فذلك غير صحيح .خالل األشهر األولى
ّ
الريفية ،عملت الــربــاط كعادتها
من االنتفاضة
ع ـلــى ك ـســب ال ــوق ــت ح ـتــى تـ ــرى إلـ ــى أيـ ــن يتجه
ّ
ّ
الشعبي .عندما أدرك «املخزن» أن ما
االحتجاج
يجري ليس ريحًا عــابــرة ،بل هو موجه صدمة
ّ
حقيقية قد تنتشر في مناطق أخرى من املغرب،
أعطى امللك األمر لقوات األمن حتى تقمع بقسوة
ّ
املظاهرات التي مهما قيل عنها ،لم ترتكب قط
أمرًا ال يمكن إصالحه.
ُ
لـكــن حـتــى قـبــل اإلدان ـ ــات السخيفة الـتــي تظهر
حــالــة الـعـجــز ال ـتــام لـلـعــدالــة املـغــربـ ّـيــة الضعيفة
وال ـ ـخـ ــان ـ ـعـ ــة وامل ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ــورة ،قـ ــامـ ــت ق ـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
ً
واملـ ـخ ــاب ــرات ب ــاالع ـت ــداء ع ـلــى ال ــري ـف ـ ّـيــن ،رج ــاال
ً
ونـ ـس ـ ً
ـاء وأط ـ ـفـ ــاال ُ .اق ـت ـح ـمــت مـ ـن ــازل ف ــي ال ـل ـيــل،
ُ
كسرت أقفالها وخ ّربت ،حصلت إهانات وشتم
واحـتـجــاز غير قــانــونـ ّـي للمواطنني واع ـتــداءات
التعذيب الذي قامت
عليهم ،واألكثر جسامة هو
ّ
بــه الـشــرطــة ُوأج ـهــزة أخ ــرى فــي حــق محتجزين
ّ
ُعزل ،بينهم ق ّصر.
زعيم ُالحراك ،ناصر الزفزافي ،الذي رأينا جميعًا
كيف نقل بطائرة من مدينة الحسيمة إلــى الــدار

خصومة
اإلسالميين
واليساريين
تتجدد
تعارض «الجماعة» النظام في
كبرى أسسه (عن الويب)

الـبـيـضــاء ،وكـيــف تـ ّـم تـصــويــره وإهــانـتــه وعيناه
معصوبتان ّ وهــو مجبر على الــركــوع ،صـ ّـرح في
املـحـكـمــة بــأنــه ت ـ ّـم ّ اغـتـصــابــه بــواسـطــة ع ـصــا .قد
يصعقكم ذل ــك ،ألن ـنــا فــي ع ــام  ،2018/2017لكن
ّ
ّ
مترسخ
الريفيني
ليس بالنسبة إلي .الحقد تجاه
ّ
فــي الـحـمــض ال ـن ـ ّ
ـووي للساللة الـعـلــويــة الـتــي لم
تنجح في حكم الريف حتى قدمه لها االستعمار
ّ
اإلسباني على طبق من ذهب.
بالنسبة إلى داللة القمع ،يجب البحث عنها في
طــريـقــة وج ــود ه ــذا ال ـن ـظــام :ال يمكن ل ــ«امل ـخــزن»
أن يـصـلــح نـفـســه ،إم ــا أن يـنـفـتــح ُ
وي ـ ــدان بسبب
الـتـهـجـيــر واإلخـ ـف ــاء أو يـبـقــى مـنـ ّغـلـقــا ويــواصــل
ّ ّ
ممارسة القمع لكسب الــوقــت .لكننا نعلم أن كل
مبني على القمع ،مهما كــان ّ
ّ
قويًا وممتدًا
نظام
في الزمن ،يبقى منذورًا باالنهيار.
¶ هــل تــوجــد انـقـســامــات فــي رأس الــدولــة ح ــول طريقة
التعامل مع الحراك؟
ّ
مــا أعـلـمــه هــو أن قــائــد ال ـحــرس املـلـكـ ّـي ،الـجـنــرال
ّ
حسني بن سليمان ،وهو أحد املخلصني َللملكية،
ّ
ّ
امليدانيني تلقوا أمرًا
ُعزل من منصبه ألن أعوانه
ّ
بعدم قمع املـظــاهــرات .فــي هــذه القضية ،خسرت
وجـهــة نـظــر ال ـحــرس املـلـكـ ّـي لـصــالــح وجـهــة نظر
مستشار السوء للملك ،فــؤاد عالي ّ
الهمة ،وعبد
ّ
اللطيف الحموشي ،قائد الشرطة السرية وغير
السرية ،وهما من أنصار ّ
ّ
الشدة.

¶ ما هو أفــق الـحــراك؟ هل يوجد تهديد ّ
بأن
ّ
ّ
اجتماعي مالئم
تتطرف الحركة فــي سياق
ّ
الشعبي؟
لالحتجاج
ّ
تـعـلـمــن أن االن ـت ـفــاضــات ف ــي ال ـتــاريــخ
ّ
املعاصر للمغرب تحدث بصفة دوريــة
وال ي ـم ـكــن ألح ـ ــد ال ـت ـن ـبــؤ بـ ـه ــا ،مـثـلـمــا
حــدث عندما ّ
تفجر الغضب بعد موت
بائع السمك فــي الحسيمة .لكن يوجد
أمر مؤكد ،ستحصل انتفاضات أخرى
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ّــة الـ ـ ــريـ ـ ــف .ي ـع ـي ــش املـ ـغ ــرب
ع ـلــى ال ـح ــاف ــة ،فــالــوضــع االج ـت ـمــاعـ ّـي ـ ـ
ّ
ّ
ـاد م ــا زال
االق ـت ـص ــادي ك ــارث ــي ،وال ـف ـ ّس ـ ّ
قائمًا ،وامللك فاعل سياسي ألنــه يملك
ويحكم وتـبــدو عليه إش ــارات اإلره ــاق،
فالوقت الذي يمضيه خارج املغرب أكثر
مما يمضيه داخله.

ُ
ّ
المغربية (أ ف ب)
اإلدانات السخيفة تظهر حالة العجز التام للعدالة

عاد الصراع ليحتدم مجددًا
ّ
المكونين المعارضين:
بين
و«جماعة
«فيدرالية اليسار»
ّ
العدل واإلحسان» ،بما يذكر
بما جرى بينهما عام 2011
في المغرب ،ودورهما
في فرط عقد «حركة
عشرين فبراير» .في الظاهر،
سبب الخالفات يكاد ينحصر
في نظرة كل منهما
إلى المسيرات الداعمة
لمعتقلي حراك ّ الريف ،لكن
في العمق ،فإن ما ُي ًخفى
أسبابه أيديولوجية ،أوال
وأخيرًا

الرباط ــ مصطفى حيران
في املـغــرب ،يــدور صــراع حــاد حاليًا بني
ت ـيــار سـيــاســي إســامــي وآخ ــر ّيـســاري
ُ
ب ـس ـبــب م ـس ـيــرة ت ـضــام ـن ـيــة ن ــظ ـم ــت مع
معتقلي ح ــراك الــريــف .وق ــد ب ــدأ الـجــدال
يحتدم منذ طــرح فـكــرة تنظيم املسيرة
السـتـنـكــار األح ـك ــام الـقــاسـيــة ال ـصــادرة
أخـيـرًا بحق أب ــرز معتقلي ح ــراك الريف
املــوقــوفــن ف ــي سـجــن «ع ـكــاشــة» املــدنــي
ب ـم ــدي ـن ــة الـ ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ح ـي ــث ج ــرت
املسيرة صباح يوم األحد.
ول ـ ــم تـ ـح ــظ املـ ـسـ ـي ــرة ال ـت ـض ــام ـن ـي ــة مــع
معتقلي ح ــراك الــريــف بــإجـمــاع الـفــرقــاء
السياسيني ،سيما بني األحزاب اليسارية
ال ــداعـ ـي ــة إل ـي ـه ــا وب ـ ــن اإلس ــامـ ـي ــن .فــي
الطرف األول ُيقصد تحديدًا التنظيمات
الـسـيــاسـيــة ال ـي ـســاريــة املـنـضــويــة ضمن
تحالف اسمه «فيدرالية اليسار» ،ويشمل
أح ــزاب «االشـتــراكــي املــوحــد» و«الطليعة
الــدي ـمــوقــراطــي االشـ ـت ــراك ــي» و«املــؤت ـمــر

الـ ــوط ـ ـنـ ــي االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادي» ،أم ـ ـ ــا «االتـ ـ ـج ـ ــاه
اإلســامــي» فيتمثل فــي «جـمــاعــة العدل
واإلحـســان» ،وهــي أكبر تنظيم سياسي
في البالد ال يتوافر على الصفة الحزبية
الع ـت ـب ــارات تـتـصــل بـمـعــارضـتــه للنظام
املـلـكــي الـحــاكــم فــي كـبــرى أس ـســه ،وهــي
امللكية.
ب ـ ــدأ ك ــل ش ـ ــيء ح ــن قـ ـ ــررت «ف ـي ــدرال ـي ــة
اليسار» تنظيم مسيرة شعبية تضامنية
مع معتقلي حــراك الريف الذين صدرت
فـ ــي ح ـق ـه ــم أح ـ ـكـ ــام ب ــال ـس ـج ــن ال ـن ــاف ــذ
ت ــراوح ــت م ــا ب ــن  5س ـن ــوات و 20سـنــة،
فــي ح ــدث أث ــار مــوجــة ان ـت ـقــادات ال تــزال
مـسـتـمــرة ف ــي ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج .أخ ــذت
«ال ـف ـي ــدرال ـي ــة» مـ ـب ــادرة ال ــدع ــوة وتـنـظـيــم
املسيرة املــذكــورة ،وشــرعــت فــي الحشد
لـهــا عـبــر وســائــل اإلع ــام غـيــر الرسمية
ووسائط التواصل االجتماعي ،ووجهت
ّ
منسقة «الـفـيــدرالـيــة» نبيلة منيب دعــوة
مصورة للمساهمة الشعبية في املسيرة.
وبينما كان االعتقاد في البدء ّأن «جماعة

العدل واإلحسان» ستشارك في املسيرة
ّ
ال ـت ـضــام ـن ـيــة ،ب ـمــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــا سـتـكــون
حاشدة نظرًا إلى القدرة التعبوية املعروفة
عن «الجماعة» ،اتضح الحقًا ّأن الخيار
هو عدم املشاركة.
ّ
ك ــان األم ــر سينتهي هـنــا ل ــوال أن ــه بـعــث،
م ــن ج ــدي ــد ،ب ـن ـقــاش ق ــدي ــم ب ــن الـتـيــاريــن
األيديولوجيني ،كان قد ظهر للمرة األولى
خـ ــال م ـظ ــاه ــرات «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» في
نسختها املغربية ،والتي عكستها «حركة
عشرين فبراير» .في حينه ،كان التياران
قد أسهما في التأطير ،وشــارك أتباعهما
في تلك املظاهرات ،غير ّأن الخالف سرعان
مــا ّ
دب بينهما حــول أمــور تنظيمية كان
أساسها أيديولوجي وسياسي ،وانتهى
ّ
األمر بإعالن كان مدويًا تمثل بانسحاب
ال ـج ـمــاعــة اإلس ــام ـي ــة م ــن امل ـش ــارك ــة في
املظاهرات ،األمر الذي انعكس سلبًا على
زخم التحركات.
فــي ال ـظــاهــر ،ك ــان الـنـقــاش مـنـحـصـرًا في
الغرض السياسي لكل تيار من املشاركة

فــي مـظــاهــرات «الــربـيــع ال ـعــربــي» .فبينما
كــان السقف األقـصــى لالتجاه اليساري
يـطــالــب ب ــ«إس ـقــاط الـفـســاد واالس ـت ـبــداد»
وح ـصــر املـســؤولـيــة فــي شـخـصـيــات من
مـحـيــط ال ـبــاط املـلـكــي (فـ ــؤاد عـلــي الهمة
ومحمد منير املاجيدي وإلياس العماري)،
كانت «جماعة العدل واإلحسان» ترى ّأن
املسؤولية تتجاوز هؤالء إلى َمن هو أعلى
في سلم السلطة السياسية في البالد ،أي
املؤسسة امللكية وتحديدًا شخص امللك،
وه ــو مــا ك ــان سببًا فــي خ ــاف ح ــاد بني
ممثلي التيارين في اإلعدادات اللوجيستية
ل ـل ـم ـظــاهــرات (م ـثــل ال ـع ـب ــارات ال ـتــي يجب
كتابتها على الــافـتــات والـشـعــارات التي
ستصدح بها حناجر املتظاهرين) .وهو
الخالف الذي آل إلى انسحاب الجماعة من
مظاهرات «حركة عشرين فبراير».
لـكــن فــي ال ــواق ــع ،ف ـ ّ
ـإن االخ ـت ــاف بينهما
كان أعمق ويتمثل في التباين الكبير بني
تصورين سياسيني وأيديولوجيني ،وذلك
بــالــرغــم م ــن ّأن كـلـيـهـمــا يـقــف ف ــي ضفة

الوقت الذي يمضيه
الملك خارج المغرب أكثر
من الذي يمضيه داخله

ّ
احتجاجية
¶ يرى مراقبون ّأن الحراك حركة
اجـتـمــاعـ ّـيــة ّ
مبنية عـلــى أس ــاس هــويــاتـ ّـي .هل
ّ
وطني ،أم هو في
يندرج الحراك ضمن منطق
قطيعة معه؟ وهل ال تزال الحركة موحدة ّبعد
ّ
األساسيني ،وما الــذي تبقى
إيقاف وجوهها
منها؟
ّ
أع ـ ـت ـ ـق ـ ــد أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــوج ـ ـ ــد ق ـ ـس ـ ـم ـ ــان ف ــي
االنتفاضة :القسم األول حمل مطالب
اجـتـمــاعـ ّـيــة صــرفــة ،أم ــا الـقـســم الثاني
فـ ـق ــد كـ ـ ــان سـ ـي ــاس ـ ّـي ــا ب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح.
ّ
شخصية محمد بــن عبد
استحضار
الـ ـك ــري ــم الـ ـخـ ـط ــاب ـ ّـي ،امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
عـبــد ال ـكــريــم ،مــؤســس ّأول جـمـهـ ّ
ـوريــة
ريـفـ ّـيــة فــي عشرينيات ال ـقــرن املــاضــي
والـبـطــل الــريـفـ ّـي بــامـتـيــاز ،وهــو توفي
ف ــي املـنـفــى ع ــام  ،1963ث ــم ظ ـهــور علم
ّ
جمهورية الريف في جميع املظاهرات،
ّ
ّ
وهوياتية على
سياسية
أضفى نغمة
االنتفاضة.
ّ
ّ
األجنبي
حاليًا ،جعل القمع والتواطؤ
ّ
(ه ــل سـمـعــت ح ـكــومــة "دي ـمــوقــراطــيــة"
أوروبـ ـ ّـيـ ــة أو أم ـيــركـ ّـيــة تـغـضــب حـيــال
الـ ـقـ ـم ــع الـ ــره ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـ ــذي ُس ـ ـلـ ــط ع ـلــى
الــريــف مثلما هــو الـحــال مــع فنزويال،
ن ـي ـك ــاراغ ــوا وغ ـي ــره ـم ــا؟) االن ـت ـفــاضــة
الــري ـفـ ّـيــة ت ـن ـح ـنــي ،لـكـنـهــا ل ــم تـنـكـســر.
ّ
ّ
ريفيني،
يوميًا احتجاز شبان
يجري
ّ
وهو ما يدل على أن أسباب االنتفاضة
عندما ال يترافق القمع
ال تــزال قائمة.
ّ
ّ
مع حلول ناجعة ،فإنه ال يؤدي إال إلى
تأخير ما ال ّ
مفر منه ،أي تسريع مسار
التاريخ.

املـعــارضــة لــاخـتـيــارات الــرسـمـيــة للنظام
امللكي املغربي« .فيدرالية اليسار» تدعو
ُعمليًا إلى املشاركة في مؤسسات الدولة
املـنـتـخـبــة (ال ـب ــرمل ــان بـغــرفـتـيــه وامل ـجــالــس
املحلية) وفــي العمل النقابي والحقوقي،
وإلــى رفــع مطلب اإلصــاح السياسي إلى
أقصاه ،واملطالبة بنظام امللكية البرملانية.
ّ
أم ــا «ج ـمــاعــة ال ـع ــدل واإلحـ ـس ــان» ،فــإنـهــا
ت ـت ـخــذ مــوق ـفــا أك ـث ــر ج ــذري ــة يـتـمـثــل في
رفضها ليس فقط للمشاركة في املشهد
السياسي من خالل تأسيس حزب على
غرار «حزب العدالة والتنمية» (اإلخواني)،
بل ترفض ضمنيًا أيضًا االعتراف بأكبر
م ـن ـصــب رم ـ ــزي وت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي ال ـن ـظــام
امللكي ،والذي يتمثل في «إمارة املؤمنني»،
وهــي تحتفظ في شأنه بموقف مؤسس
ال ـج ـم ــاع ــة الـ ــراحـ ــل ال ـش ـي ــخ ع ـب ــد ال ـس ــام
يــاســن ،الــذي كــان يعتبر امللكية املغربية
ج ـبــريــة ،أي إك ــراه ـي ــة .وم ــن االخ ـتــافــات
األديولوجية بني الطرفني ،ما يأخذ أبعادًا
أك ـثــر ح ــدة م ــن خ ــال تـشـكـيــك مـكــونــات
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كيوسك الصحافة
المقاطعة :حراك جديد *
خاص ،وفي لحظة ّ
تأتي اإلدانــات القضائية في سياق ّ
معينة
ّ
املغربي جميع أوجــه االحتجاج لتركيع
بعدما جـ ّـرب الشعب
ّ
نضالي
النظام من دون جدوى( .منذ أسابيع قليلة) ظهر شكل
جــديــد ه ــو مـقــاطـعــة املـنـتـجــات ال ـتــي تـ ّ
ـروج ـهــا ش ــرك ــات تـعــود
ّ
ّ
األجنبية «املرتبطة باملؤسسة امللكية».
للعائالت الكبيرة واملجموعات
ّ
ّ
املغربي تدفيعهم ثمن البؤس الذي
استغالليون أراد الشعب
وهــؤالء
سببوه له ،حيث أدى جشعهم غير املحدود إلى رفع كلفة العيش التي
صارت تقارب في بعض أوجهها ،أو تتجاوز ،كلفة العيش في العديد
ّ
األوروبية.
البلدان
من
ّ
ّ
تمثل انتقامًا أو ّ
مجرد صدفة في التوقيت ،فإن اإلدانات القضائية
أكانت
استحثت إجماعًا احتجاجيًا واسعًا ،في املغرب وفي الخارج ( )...لكن
ّ
تصدت للدفاع عن ما ال يمكن الدفاع عنه ،إذ
وحدها مافيات «املخزن»
ّ
بأن ّ
شدة بعض األفعال املرتكبة تستحق حكم اإلعدام .أال يجب
جادلت
إذًا على املتهمني ذرف دمعة امتننان وشكر للمحكمة على رأفتها بهم
(لعدم إصدارها أحكامًا باإلعدام)؟
( )...يبدو املخزن مستمرًا في عدم فهمه هذه املسلمات شديدة البساطة،
ّ
وأنه اختار أن يخطو خطوة أخرى ،إذ يثبت إثم وعار ليلة  26حزيران
ّ
ّ
إلى أي درجة صار منذ زمن بعيد يعاني من توحد حاد يذكرنا بخطاب
ّ
النازية:
وينستون تشرشل الشهير حني كان يحارب االستبداد اآلخر،
«هــذه ليست النهاية ،وليست بداية النهاية ،بل يمكن أن تكون نهاية
البداية!».
*عن ّ
مدونة مغربية ()Le blog de Salah Elayoubi

إخماد حرية التعبير في المملكة *
للمراقب الـخــارجــي ،يـبــدو املـغــرب استثناء فــي منطقة مضطربة منذ
اندالع الثورات العربية عام  .2011ووفق الخطاب الرسمي ،املعتمد من
قبل الصحف املحلية ،وبعض الصحف الدولية ،وقسم كبير من الرأي
العام على وجه الخصوص ،فاوض املغرب منعطف عام  2011بمهارة.
ففيما كانت حركة عشرين فبراير/شباط تهز البالد ،أعلن امللك
محمد الخامس منذ التاسع من آذار /مارس ،2011أي بعد أقل
من ثالثة أسابيع من انطالق أولــى التظاهرات ،عن تغييرات
سياسية عميقة .وفي شهر تموز تم إقرار دستور جديد يمنح
صــاحـيــات تنفيذية أوس ــع لـلـحـكــومــة ،بـعــدمــا واف ــق عليه املـصــوتــون
بنسبة  .%98وفي كانون الثاني أقيمت انتخابات مبكرة ،أوصلت إلى
مراكز املسؤولية حزبًا إسالميًا لم يحكم قبلها قط ،وهو حزب العدالة
والتنمية.
وعلى رغــم هــذه االسـتـجــابــات ،بقيت تظاهرات «عشرين فبراير» تهز
الشارع ملدة سنة تقريبًا ،وفق إيقاع معزز بمناظرات سياسية متقدة،
ُ
حتى في أكثر املناطق نأيًا في البالد .لقد انت ِزعت حرية الكلمة شيئًا
فشيئًا ،وباتت العديد من الحركات االجتماعية ّ
تعبر بحرية منذ ذلك
الحني.
رغم ذلك ،فبعد مرور سبع سنوات،
ي ـ ـب ـ ــدو ال ـ ـق ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى الـ ـن ــاشـ ـط ــن
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي هـ ــذه ال ـحــركــة
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ي ـس ـبــق
ل ـه ــا م ـث ـيــل ف ــي ال ـ ـبـ ــاد .فــرؤي ـت ـهــم
لـلـمـحـصـلــة ال ـن ـهــائ ـيــة ب ـع ـي ــدة كــل
ال ـب ـعــد ع ــن «االس ـت ـث ـن ــاء امل ـغــربــي»
الذي تتحدث عنه السلطات.
*إلهام الرشيدي ـ ـ ORIENTXXI

«فيدرالية اليسار» في نيات «جماعة العدل
واإلحـســان» باعتبارها تنظيمًا مغموسًا
فــي اإلسـ ــام الـسـيــاســي ال ــذي ال يعترف
بالتنظيم الــديـمــوقــراطــي لـلــدولــة ويتخذه
مـطـيــة عـبــر التكتيك الـسـيــاســي املــرحـلــي
لالستيالء على السلطة.
وبينما حقق حزب يساري راديكالي هو
«النهج الديموقراطي» ،الذي ّأسسه بعض
ك ـبــار ق ــادة ال ـي ـســار املــارك ـســي اللينيني
ف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي (حــركــة
إل ــى األم ـ ــام) ،تـقــاربــا مــدهـشــا فــي ال ــرؤى
السياسية مع «جماعة العدل واإلحسان»
منذ نحو عقد من الزمن ،فــإن االختالف
ب ــن «ف ـيــدرال ـيــة ال ـي ـســار» و«ال ـج ـمــاعــة» ال
يني يتسع وتتعمق هوته ،ليظهر ذلك في
موقفيهما مــن امل ـس ـيــرة الـتـضــامـنـيــة مع
معتقلي حراك الريف.
عقب تنظيم املسيرة التضامنية صباح
ٌ
ي ــوم األحـ ــد ،ث ــار ن ـقــاش بــن ق ـيــاديــن في
«فـيــدرالـيــة الـيـســار» وف ــي «جـمــاعــة الـعــدل
واإلحـ ـس ــان» ،بـعــدمــا اعـتـبــر ال ـق ـيــادي في

األخـ ـي ــرة ع ـمــر إح ــرش ــانّ ،أن «ف ـيــدرال ـيــة
ال ـي ـس ــار» ام ـت ـطــت م ـلــف مـعـتـقـلــي ح ــراك
الــريــف وسعت لالستحواذ على املسيرة
«لـغــايــات سياسية بـحـتــة» .لـكـ ّـن قياديني
مــن «فـيــدرالـيــة الـيـســار» ردوا بـحـ ّـدة على
إحـ ــرشـ ــان ،وق ــال ــوا ّإن ف ـ ًـي ن ـب ــرة كــامــه
ومضمونه تعاليًا ووصــايــة على املجتمع
ومـ ـك ــون ــات ــه ،ب ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ال ـن ــزع ــة
التوسعية للتنظيمات اإلسالمية.
ُ
حــالـيــا ،ت ـعـ ّـد «فـيــدرالـيــة ال ـي ـســار» ملسيرة
تضامنية جــديــدة ي ــوم األح ــد املـقـبــل في
ال ــرب ــاط ،م ــا ي ـن ــذر ب ــاح ـت ــدام ال ـخ ــاف مع
«الـ ـجـ ـم ــاع ــة» وظ ـ ـهـ ــور أس ـ ــس ال ـخ ــاف ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة أكـ ـث ــر إل ــى
العيانّ .
لكن من يراقب املشهد لن يفوته
ّأن مــن تــداعـيــات ونـتــائــج صــراعــات كهذه
مـنــح األسـ ــاس الـسـيــاســي الـ ــازم للنظام
امللكي ليقبض على زمام األمور كلها في
البالد ،وليفرض خياراته فيها على جميع
الفرقاء ،بما في ذلك ما يخص ملف حراك
الريف.

