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نور الدين الحوتي

*

المعارضة السياسية في المغرب
بين اإلقصاء واالحتواء

رافقــت ثــورات بلــدان شــمال أفريقيا والشــرق األوســط تحوالت سياســية كثيــرة أ َّدت ،فــي بعض هذه
البلدان ،على األقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها ،إلى تغييب
ً
سابقا ،الصدارة في مراكز
قوى سياسية معارضة
زعامات كثي ًرا ما ُوصفت بالتاريخية واألبدية،
ُّ
وتبوء ً
القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء.
أن مســار التحوالت الموصوف باختصار في األســطر القليلة أعاله ،لم يكن المســار الوحيد الذي
بيد ّ
اتخذته هذه التحوالت المصيرية في تاريخ المنطقة.
ِّ
واقعا سياســ ً ّيا آخر
نموذجــا للدولــة التي أفــرزت فيها التحوالت السياســية األخيــرة
ويشــكل المغــرب
ً
ً
أن النظام الملكــي في المغرب  -عكس ما توقعت بعض
غير ما ُذكــر .بــل يُجمع المتتبعون على ّ
ً
رسوخا.
عودا وأمكن
األوساط  -خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي ،أصلب
ً
ً
فرصة،
أن النظــام السياســي المغربــي ،اســتغل الربيــع العربــي
ومــن تجليــات هــذا المســار /الواقعّ ،
ً
ومحو دورها أيضا ،ليدخل المشــهد السياسي
لإلمعان في تغييب المعارضة السياســية وتقزيمها،
ْ
ً
ً
ً
ِّ
مرحلة غير مســبوقة من تاريخها ،كاشــفة و ُمعززة لكثير من مظاهر ما يمكن
في المملكة العلوية
أن نسميه" :سريالية المشهد السياسي المغربي".
*

إعالمي واكادميي مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة عبد املالك السعدي بتطوان  -املغرب.
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مقدمة
رافقت تح ّوالت سياسية كثرية ثورات بلدان شامل أفريقيا والرشق
األقل يف
األوسط .وأ ّدت هذه التح ّوالت ،يف بعض هذه البلدان ،عىل ّ
ما أسفرت عنه من نتائج أ ّولية يف انتظار أن تضع الثورات أوزارها،
ٍ
زعامات كث ًريا ما ُوصفت بالتاريخية واألبدية ،وتب ُّوء قوى
إىل تغييب
تغييب
سياسية معارضة سابقًا ،الصدارة يف مراكز القرار السيايس بعد
ٍ
ٍ
وتهميش وإقصاء.
بيد أ ّن مسار التح ّوالت املوصوف باختصار يف األسطر القليلة أعاله،
مل يكن املسار الوحيد الذي اتّخذته هذه التح ّوالت املصريية يف تاريخ
املنطقة.
ميثِّل املغرب منوذ ًجا للدولة التي أفرزت فيها التح ّوالت السياسية
األخرية واق ًعا سياس ًّيا آخر غري ما ذُكر .بل يُجمع املتت ّبعون  -عكس ما
توقّعت بعض األوساط – عىل أ ّن النظام املليك يف املغرب بعد مرور
عاصفة الربيع العريب ،خرج أصلب عو ًدا وأمكن رسوخًا(((.
استغل
ّ
من تجلّيات هذا املسار /الواقع ،أ ّن النظام السيايس املغريب
الربيع العريب فرصةً ،أمعن فيها يف تغييب املعارضة السياسية
وتقزميها ،بل محو دورها؛ ليدخل املشهد السيايس يف اململكة العلويّة
مرحل ًة غري مسبوقة من تاريخها ،تكشف كثريا مظاهر ما ميكن أن
نس ّميه" :رسيالية املشهد السيايس املغريب" ،وتع ّززها.
ميكن الوقوف عىل هذه الرسيالية برصد ما يسود النموذج السيايس
ألسباب أو ألخرى،
املغريب الحايل من "ظواهر" ،يكاد يتف ّرد بها،
ٍ
بني األنساق السياسية السائدة ضمن بلدان شامل أفريقيا والرشق
األوسط .وهذه الظواهر منها ما هو "جيني" ،ال ميكن الحديث عن
النظام السيايس املغريب دون استحضاره؛ إذ هي مك ّونات ماهويّة فيه.
ومنها ما هو "مكتسب" تراكمي ،لكن النظام يتقن ،كام هي عادته،
توظيفه لتعزيز موقعه بني أحجار اللعبة السياسية ،وال سيّام إذا جرت
رياح التط ّورات الدولية واإلقليمية مبا تشتهيه سفنه.
ومبا أ ّن ظواهر هذا التف ّرد عىل قد ٍر كبري من التن ّوع يف تجلّياتها
ومظاهرها ،وهي إىل ذلك بينها تعالق عىل مستويات كثرية ،سنكتفي
يف هذا التحليل برصد مت ّيز النسق السيايس املغريب املعارص عىل
عب عن هذه الفكرة كاتب اليوميات يف جريدة  Le Figaroالفرنسية ألكسندر
 1م ّمن ّ
آدلر يف مقالته:
Alexandre Adler, "La solidité du Maroc face à la révolution arabe", Le figaro,
16 Juillet 2012.
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مستوى واحد منها هو "املعارضة السياسية" ،أو مبعنى ّ
أدق "طبيعة
وخصوصا ما آلت إليه هذه املعارضة من واقع
املعارضة السياسية"(((.
ً
رسع
تراكم عىل امتداد فرتات زمنية طويلة ،جاء الربيع العريب لي ّ
إيقاعها ويحسم مصري التح ّوالت الذي مل يكن شيئا آخر غري ما كان
يخطّط له.
إ ّن راهن املعارضة السياسية يف املغرب الذي يباركه النظام السيايس
بل هو الذي يشكّله ويسعى لرتسيخه بآليات عىل قد ٍر كبري من
التن ّوع ،ميثِّل يف طرحنا الذي نورده ونرصد تجلّياته يف هذا التحليل،
مظه ًرا من مظاهر "تهافت" النظام السيايس املغريب ،بل ميكن َع ّد
هذا التو ّجه إىل حدو ٍد بعيدة من "األخطاء التاريخية" التي يرتكبها
النظام الحايل؛ وإن كان يبدي كام هي عادته قدر ًة هائلة عىل التك ّيف
مع مستج ّدات املشهد السيايس ،وضبط تو ّجهات سفينته بآليات
مستحدثة.

وقبل تفصيل القول يف ما سبق ،نؤكّد أ ّن ع ّد املعارضة السياسية يف
مدخل لرصد تف ّرد النسق السيايس املغريب يف الوقت الراهن،
ً
نظرنا،
ودليل عىل استفادة النظام السيايس املغريب من موجة الثورات
ً
مبني إجامالً عىل:
األخريةّ ،
أ ّو ًل :أ ّن النموذج السيايس املغريب يف احتواء املعارضة السياسية يكاد
يكون منوذج ًّيا.
ففي املغرب  -وبجعل "لغة النهايات" محلية املعنى  -بات من الجائز
الحديث حال ًّيا عن "نهاية املعارضة" ،أو بعبار ٍة ّ
أدق "نهاية معارضة
النظام"؛ وسنقيم الدليل عىل هذا الحكم الذي قد يراه البعض مبالغًا
فيه إن مل يكن متط ّرفًا(((.
 2بسبب التعالق املشار إليه ،نس ّجل أ ّن الحديث عندما يكون حول نسق سيايس ما ،فإنّه
من الصعب جرد معطى أو فاعل ما يف هذا النسق وتخصيصه بالتحليل استقالال دون باقي
مك ّونات النسق.
 3قد يقول قائل إ ّن يف هذا إنكا ًرا لطبائع األشياء وسنن التاريخ .أقول إ ّن التحليل املقدّم
هنا تحليل ظريف آ ّين ،يستند عىل معطيات الواقع السيايس املغريب الحايل ،ومن ث ّم مل يكن هذا
التحليل تنبئيًّا وال استرشافيًّا ،وليس من أهدافه أن يكون كذلك.

116
ثان ًيا :أ ّن املعارضة السياسية املسموح بها يف البالد ،تق ّدم بصورتها
وبطبيعتها  -إىل جانب معطيات أخرى  -مظه ًرا من مظاهر رسيالية
املشهد السيايس فيها كام أملحنا.
وهذا يف نظرنا ما يضمن للموضوع أهميته؛ إذ التط ّرق ملوضوع
املعارضة هو تط ّرق لواحد من أبرز مك ّونات النسق السيايس باملفهوم
املعارص ،وعدم وجود هذا املك ّون/الفاعل ،أو وجوده عىل غري الصورة
التي يكون بها فاعال حقيق ًّيا مؤث ّ ًرا ،يجعل الوضع السيايس  -ودعنا
نستبق الحكم هنا  -غري ص ّحي وال طبيعي ،وعىل هذا يرتتّب ما
يرتتّب؛ إن مل يكن يف املدى املنظور ،فال ّ
شك يف األمد البعيد.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

•القطب الثاين :قطب اإلسالم السيايس الذي مل يقبل برشوط
اللعبة السياسية املوضوعة يف البالد .وعند إطالق هذا الوصف،
يكون تحدي ًدا هو "جامعة العدل واإلحسان"؛ أقوى جامعات
اإلسالم السيايس تأط ًريا وحضو ًرا يف الساحة(((.
تكشف الثنائية القطبية املب ّينة أعاله ،يف النسق السيايس املغريب
مفارقة مثرية لالنتباه .هذه املفارقة تتمثّل يف أ ّن خطابات هذه
التيارات املعارضة ومواقفها السياسية ومطالبها االجتامعية التي تعلن
عنها يف أدبياتها املرجعية ووقفاتها االحتجاجية ،تتقاطع وتتامهى يف
جملتها مع ما يُعرف بـ"مطالب الشارع" املغريب يف التغيري؛ بيد أ ّن
قدرة هذه التيارات االستقطابية وق ّوتها التمثيلية يف أوساط الجامهري
تبقيان محدودتني؛ وهو ما يطرح أكرث من سؤال عن األسباب الذاتية
واملوضوعية لهذه املفارقة.
وعىل العموم ،ودون إسقاط مسؤولية هذه القوى السياسية الذاتية
عن ظهورها الباهت يف املشهد السيايس املغريب((( ،ميكن القول إ ّن
النهج الذي يسلكه النظام يف تعاطيه مع من يتب ّنى فكرة "معارضة
مهم يف اإلجابة عن سؤال املفارقة املذكورة.
النظام" ،يبقى مح ّد ًدا ًّ

التجلّي األ ّول للمعارضة
السياسية المغربية
إ ّن معارضة النظام يف املغرب ،مبعنى السعي إىل تغيري طبيعة الحكم
وشكله عن طريق ثورات أو محاوالت انقالب ،تراجعت بعد انقضاء
فرتة حكم امللك الراحل الحسن الثاين الذي عرف عهده محاوالت
انقالبية باءت كلّها بالفشل.
ومن ث ّم ،فبعد االنقالبات التي عرفتها البالد يف سبعينيات القرن
املايض ،وبعد دخول رموز اليسار املغريب نهاية التسعينيات معرتك
العملية السياسية الدميقراطية((( ،انحرصت معارضة النظام يف اململكة
املغربية يف قطبني ،هام:
•القطب األ ّول :قطب اليسار الراديكايل الذي تشتّت طرائق
يتمسك بتص ّورات وأفكار،
قددا ،وبات يعاب عليه أنّه ال يزال ّ
هي أقرب يف نظر منتقديه إىل الطوباوية الفكرية والنظرية منها
إىل الواقعية السياسية ،ويدافع عنها.

 4املقصود هنا هو مشاركة اليسار املغريب يف حكومة ما س ّمي "التناوب التوافقي"؛ وإال
فإ ّن اليسار املغريب كان دائم الحضور يف العملية السياسية ،وإن اختلفت تياراته ما بني تب ّني
"االختيار الثوري" ،أو املشاركة يف التدافع السيايس وفقًا لقواعد مق ّررة وافق عليها هذا اليسار
أم مل يوافق.

فباستقراء تاريخ الرصاع السيايس يف املغرب ،نلمس ازدواجية يف
تعاطي النظام السيايس مع معارضيه" ،حيث كانت التنظيامت
السياسية التي تبدي قبولها بقواعد اللعبة السياسية القامئة وبثوابت
النظام السيايس واملقتنعة بجدوى العمل السيايس من داخله ،تقابل
بسياسة الباب املفتوح وباعرتاف الدولة وباقي القوى السياسية
املشاركة يف الحقل السيايس الرسمي .هذا إىل جانب دور املؤسسة
امللكية التي كانت تبحث دامئًا عن قنوات الحتواء املعارضة السياسية

 5تعتمد هذه الجامعة تكتيكًا سياس ًّيا يقوم عىل "الك ّر والف ّر" ،ومن ثم يصعب أحيانًا
الحكم عىل مدى فعاليتها يف املشهد السيايس املغريب ،غري أ ّن الذي يُجمع عليه الباحثون
هو أ ّن جامعة العدل واإلحسان انكرست شوكتها كث ًريا بعد مصابها يف وفاة مرشدها الروحي
واملؤسس عبد السالم ياسني ،وقبلها بسبب عدم تحقّق نبوءة الشيخ املوعودة سنة  2006التي
تس ّمى يف أدبيات الجامعة "القومة" .كام يالحظ أ ّن تعبئة الجامعة تعبئة مناسباتية رسعان ما
تتح ّول إىل حالة كمون بزوال أسبابها.
وإىل جانب جامعة العدل واإلحسان ،نجد تيارات إسالمية أخرى يف املغرب لها وزنها؛ كالتيار
السلفي بشقّيه العلمي والجهادي .غري أ ّن تأثري هذا التيار األخري يف العملية السياسية ال
األقل لسببني :مقاطعة هذا التيار العملية السياسية بر ّمتها والتزامه الحياد
يكاد يذكر عىل ّ
بخصوصها أ ّو ًل؛ وقد نستثني هنا حزب "النهضة والفضيلة" ع ّمن يعدّه حزبا سلف ًّيا ،ثم تع ّرض
زج برموزه يف املعتقالت عىل خلفية التداعي
التيار السلفي الجهادي للتشتيت،
ً
خصوصا بعدما ّ
العاملي ملا س ّمي مبحاربة اإلرهاب ،والتي ُع ّد املغرب رشيكا إسرتاتيج ًّيا فيها وال يزال .أضف
الشق العلمي من التيار السلفي يف املغرب الذي
إىل ذلك التضييق الذي بات يتع ّرض له ّ
خصوصا من دول
خارجي
متويل
عىل
وبالحصول
يتّهم مبعاكسة التو ّجه الرسمي للدولة دين ًّيا،
ً
الخليج ،وغريها من التهم.
 6يكفي دليال عىل ذلك أ ّن آخر معطيات صادرة عن وزارة الداخلية يف املغرب بخصوص
األحزاب ،تؤكّد أ ّن من أصل  33حزبًا يف البالد 17 ،حزبًا منها فقط ممثّلة يف الربملان.
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( )..ويف مقابل هذا الفعل اإلدماجي الذي ينهجه املخزن((( املغريب
كل القوى التي تقوم عىل
( )...يظهر السلوك اإلقصايئ كفعل يطال ّ
تناقض بني إيديولوجيتها وإيديولوجية النظام ،والقوى التي تخلق
حقوال مضا ّدة تنافس مرشوعية املؤسسات القامئة"(((.
إذًا ،ال خيار أمام الفاعلني السياسيني يف املغرب ،إال االحتواء أو
اإلقصاء ،وبطبيعة الحال للمقام األ ّول مغانم وللمقام الثاين مغارم،
وال منزلة بني املنزلتني يف املوقف من النظام.
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يخص شخص امللك نجد أ ّن حضوره يهيمن عىل حضور باقي
يف ما ّ
الفاعلني السياسيني .ومن هنا يلمس املراقبون أ ّن محمدا السادس،
وإذا ما استثنينا األنشطة التي يحرضها بوصفه املمثّل األسمى للمملكة
املغربية ،حريص عىل الظهور يف األنشطة اإلنسانية واالجتامعية التي
مثل
تتغ ّيا تعزيز التعاطف الشعبي ،كاملناسبات التي يتدخّل فيها ً
ملواساة أرس ضحايا حوادث السري والكوارث الطبيعية عن طريق
تقديم التعازي والتكلّف مبراسيم الجنائز ...ونحو ذلك.
هذا ،وقد تح ّول هذا الحضور املليك منذ سنة  ،2005إىل حضور أكرث
ق ّوة .حضور ظاهره اجتامعي لكن عمقه سيايس إىل درجة كبرية،
عم يس ّمى "املبادرة الوطنية للتنمية البرشية".
بعدما جرى اإلعالن ّ
وهو ما سنقف عليه بتفصيلٍ أوىف يف القسم الثاين من هذه الورقة.

وينبغي أن ال يُفهم من آلية اإلقصاء ،أ ّن النظام يخيل سبيل القوى
كل الوسائل واآلليات
السياسية التي تعارض طبيعته ،بل إنّه يسخّر ّ
ليك تعجز هذه القوى عن تحقيق التواصل السيايس املثمر مع
الجامهري.
فإىل جانب اآلليات االستخباراتية املعروفة التي تسخّر للتضييق
عىل قوى املعارضة ،والتي تفيض إىل تفكيك هذه الحقول املضا ّدة
يف املشهد السيايس واعتقال رموزها ونفيهم والقضاء عىل فعال ّيتها.
يشتغل النظام السيايس يف املغرب عرب قنوات كثرية ،ميكن أن نس ّميها
"قنوات تثبيت ودعم الرشعية" .وهي يف مجملها قنوات ملا ميكن أن
مؤس ًسا له ومبثوث ًا يف
نس ّميه "السيطرة الناعمة" ،املفهوم الذي نجده ّ
فكر الفيلسوف واملناضل املاركيس اإليطايل أنطونيو غراميش.
ومن هذه القنوات /اآلليات التي منها ما هو تقليدي ومنها ما هو
مستحدث ،نقف عىل اثنتني:

آليّة الحضور
تتب ّدى هذه اآللية يف صور كثرية تعود يف مجموعها إىل اثنتني:
 7ال عالقة ملفهوم "املخزن" هنا مبعناه املعروف يف اللسان العريب ،فمفهوم املخزن يف
النسق السيايس املغريب ،يحمل داللة تاريخية وسياسية غال ًبا ما تكون قدحية ،عىل اعتبار
أنّه ّ
يدل عىل جهاز السلطة يف الدولة ،القائم عىل انتقال السلطة بطريقة وراثية يف الغالب،
وعىل عالقة حظوة ومصلحة بني الحاكمني والحاشية واملستفيدين؛ بحيث يكون رضا النظام
عن الشخص بقدر ما يبدي من والء ملموس ...وقد راج يف األدبيات السياسية لفرتة ما بعد
الثورات العربية مفهوم جديد هو "الدولة العميقة" .وهو مفهوم يكاد يكون مرادفًا ملفهوم
املخزن يف داللته يف بالد املغرب.
 8إبراهيم أبراش ،علم االجتامع السيايس (الرباط :مطبعة دار السالم ،)1999 ،ص.157

آليّة لغة الخطاب السياسية
تتمثّل هذه اآللية يف حرص النظام السيايس املغريب ،عرب أجهزته
املختلفة ،عىل إنتاج خطاب سيايس وإعادة إنتاجه ،قوامه مفاهيم
يبدو جل ًّيا ،أن ال هدف منها سوى َوأْد إنتاج خطاب سيايس معارض
َم ْهام كانت درجته يف سلمية املعارضة(((.
من هذه املفاهيم التي تروج بكرثة يف الخطاب والتواصل السيايس
ظل
املغريب املعارص ،نجد مفاهيم" :االستثناء املغريب" ،و"التغيري يف ّ
االستقرار" ،و"اإلجامع الوطني" ،وما نُسج عىل منوالها من املفاهيم.
مم ال يحتاج إىل كبري تفصيل ،أ ّن اللغة والخطاب السياسيَّني
ّ
ولعل ّ
القامئني عىل هذا اللون من املفاهيم ،هام لغة وخطاب يح ّددان
املواقع برصامة ،أو مبعنى ّ
أدق ،املوقع الوحيد الذي ينبغي أن
كل
تصطف فيه القوى السياسية ،وتلتزم به ،وتتب ّناه ،وتدافع عنه يف ّ
ّ
قضية ت ُطرح يف البالد .مع العلم أ ّن هذه القضية من الوارد ج ًّدا أن
مجال إلمكانية مامرسة
تكون قضية خالفيّة ،أي أنّها قابلة ألن تكون ً
(((1
املعارضة وفقًا لألصول الدميقراطية املتعارف عليها  ،دون أن يكون
يف ذلك رضورة إرضار مبا يروج بوصفه "املصلحة العليا للوطن".

 9للمزيد من التفاصيل ،انظر :نور الدين الحويت" ،يف مفهوم االستثناء يف النسق السيايس
املغريب ،أو العبور اللغوي اآلمن" ،القدس العريب ،العدد  23 ،7547أيلول/سبتمرب  .2013وهو
منوذج من هذه املفاهيم الكثرية .
ملف النزاع املتعلّق
 10لسنني طويلة استفردت أجهزة بعينها داخل النظام املغريب بإدارة ّ
امللف يس َّوق له بلغة وخطاب يجعالن منه موضوع إجامع
بالصحراء ،وبطبيعة الحال هذا ّ
امللف مل تكن
وطني .وكثريا ما ات ّضح عىل خلفية مستجدات معيّنة ،أ ّن الطريقة التي عولج بها ّ
الطريقة الوحيدة املمكنة واألنجح بني طرق كثرية إلدارة هذا النزاع ،بعضها نادت به سابقًا
بعض فرق املعارضة يف أوج ق ّوتها وحضورها.
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تؤسسه ،تجعل الفاعلني
وعليه ،فهذه اللغة وتب ًعا لها الخطاب الذي ّ
السياسيني خاضعني للمنطق الذي ُعرف يف األدبيات السياسية
املعارصة بـ"منطق بوش"؛ منطق "من ليس معنا فهو ض ّدنا"(.((1

ليشمل الرصاع حول السلطة مع احتامل الوصول إليها من أجل
تطبيق برامجها ،كام هو مق ّرر يف العلوم السياسية عند الحديث عن
دور األحزاب السياسية.

التجلّــي الثانــي للمعارضــة
السياسية المغربية

ينص بالعبارة
لقد ك ّرس هذا الواقع الدستور الجديد ( )2011الذي ّ
(الفصل  ":)7تعمل األحزاب السياسية عىل تأطري املواطنات واملواطنني
وتكوينهم السيايس ،وتعزيز انخراطهم يف الحياة الوطنية ،ويف تدبري
الشأن العا ّم ،وتساهم يف التعبري عن إرادة الناخبني ،واملشاركة يف
مامرسة السلطة."...

على مستوى األحزاب
يتجل
هنا نلج متاهة من متاهات املشهد السيايس املغريب ،حيث ّ
البعد األوضح للرسيالية يف هذا املشهد؛ وحيث يصعب اإلمساك
بخيوط متينة للتحليل والرصد؛ إال إذا ك ّنا عىل علم بأ ّن هذه الرسيالية
تكشف يف واقع أمرها أنّها أمر يراد وواقع يُرام.
وإن مع ثبوت عواقب ذلك السيّئة ،كان يكفي النظام السيايس يف
املغرب أن يقترص يف تضييقه عىل املعارضة ،عىل أن يو ّجه سهامه نحو
من يعارض النظام من القوى السياسية ،وهي معارضة مل يكن النظام
السيايس ليعدم من يؤيّده يف سبيل القضاء عليها وكرس شوكتها؛ ألنّها
معارضة تبني غري ما م ّرة أنّها كانت تستهدف حيازة السلطة السياسية
ألغر ٍ
رص ًحا بها وال كانت بريئة.
اض مل تكن يو ًما ما م ّ
كام أ ّن هذا النوع من املعارضة يرى فيه جمهور واسع من املغاربة،
زعزعة لالستقرار الذي تتمتع به البالد بني سائر كيانات الجوار
خصوصا مع ما يس َّجل يف بعض بلدان الثورات األخرية من
اإلقليمي،
ً
مؤشات "الالاستقرار" و "الالأمن" ،وما يكتنف مآالت هذه الثورات
ّ
ٍ
غموض كثيف.
من
كان من املمكن أن يقترص األمر عىل ما سبق؛ غري أ ّن النظام السيايس
يف املغرب أىب إال أن "يستأصل" املعارضة السياسية ويخمد جذوتها،
حتى تلك التي هي من رضورات النظم السياسية وملح الدميقراطية
يف الدول الحديثة.
يعرتف الدستور املغريب باملعارضة السياسية صوريًّا .غري أنّه وموازاة
مع هذا االعـراف ،نجده يضيّق من مجال تح ّركها بصورة كبرية؛
فالفصل الثالث من الدستور السابق للمملكة (دستور  )1996حرص
يوسع مجال تح ّركها
دور األحزاب يف متثيل املواطنني وتأطريهم .ومل ّ
 11يُنسب هذا املنطق لـ  George W Boshوقد استخدمه إبان الحرب األمريكية عىل
يصطف إىل جانب
ما ُس ّمي اإلرهاب؛ فمن مل يؤيّد هذه الحرب بحسب هذا املنطق ،فهو
ّ
اإلرهاب رضورةً؛ إنّه منطق الالحياد.

وال يغ ّر ّن قارئ هذه النص ما توحي به عباراتٌ من قبيل سامح النظام
لألحزاب باالنخراط يف "تدبري الشأن العام" ،و"املشاركة يف مامرسة
السلطة" ...ذلك أ ّن طبيعة النظام ،تح ّدد طبيعة السلطة أو سقف
السلطة التي ميكن أن تكون مجال ٍ
تنافس بني القوى السياسية .وهذا
هو ما تح ّدثت عنه الوثيقة الدستورية بوضوح ومبارشة يف الفصل
العارش منها ،حينام تط ّرقت لطبيعة املعارضة التي يقبل بها النظام،
"إنّها املعارضة الربملانية"؛ هذه املعارضة التي يتمثّل سقف دورها
يف اللعبة السياسية يف مراقبة عمل الحكومة واملشاركة يف العمل
الربملاين ...وأمور أخرى مشابهة.
كل
إىل جانب تقليص دور األحزاب السياسية وتسطريه؛ مبا يجعل ّ
خروج عنه خرقًا للقانون قد يؤ ّدي بـ"الحزب ّ
الحل ،يوظّف
العاق" إىل ّ
املخزن املغريب آلي ًة أخرى تضمن له بطريقة أو بأخرى "وجو ًدا" يف
الخريطة الحزبية يف البالد.
كث ًريا ما يتح ّدث املهت ّمون بالعلوم السياسية يف املغرب ،ويف غريه من
عم يس ّمونه "األحزاب
البلدان التي تتقاطع مع تجربته السياسيةّ ،
اإلدارية".
املقصود بهذا الصنف من األحزاب ،هو تلك التي تُحسب عىل القرص؛
أشخاص كانت لهم عالقة و ّد مع القرص؛ إ ّما مببادرة
أي أحزاب ّأسسها
ٌ
شخصية منهم أو بإيعاز من القرص وهذا هو غالب أمرها .وهو
املعطى الذي يرشعن لنا وصف هذا النوع من الكيانات السياسية
بـ"أحزاب املخزن" التي يُجمع دارسو األحزاب وقوى الضغط يف

دراسات وأوراق تحليليّة
المعارضة السياسية في المغرب بين اإلقصاء واالحتواء

األنظمة السياسية ،عىل أنّها تتلقّى التعليامت التي تبني عليها
كل القضايا ،بل ميكن القول إنّها أداة املخزن
مواقفها السياسية من ّ
وقناته يف إيصال مواقفه هو منها.
حريصا عىل االحتفاظ ٍ
بنمط
ويف سبيل هذا ،نجد النظام املغريب
ً
لالقرتاع وبتقطيع للدوائر االنتخابية ،يضمن بهام لهذه األحزاب مواقع
يف دوائر القرار الحكومية ومواقع أقدام يف ما دونها من مراكز تدبري
ظل تصاعد نفوذ بعض األحزاب التي يخىش
الشأن العام؛ وال س ّيام يف ّ
(((1
عم تضمنه
املخزن من اكتساحها املرسح السيايس  .هذاً ،
فضل ّ
هذه األحزاب لنفسها بتدخّالت محاباتية من مكاسب سياسية عرب
الوسائل غري املرشوعة يف العملية السياسية عمو ًما واالنتخابية عىل
وجه الخصوص.
مناذج عن هذه األحزاب التي
إ ّن التاريخ املغريب يحفظ لنا يف أرشيفه َ
أُ ّسست لهذه الغايات؛ فمن هذه األحزاب "حزب الحركة الشعبية"
الذي أُ ّسس سنة  ،1959وهو حزب يشارك يف الحكومة الحالية(.((1
ث ّم حزب "االتحاد الدستوري" ،وهو حزب ّأسسه املعطي بوعبيد مل ّا
كان وزي ًرا أ ّول بإيعاز من القرص سنة  .1983ومعلوم أ ّن تأسيسه إنّ ا
معي يف سياق االستعداد النتخابات .1984
كان ليقوم بدو ٍر ّ
ومنها كذلك "التج ّمع الوطني لألحرار" ،الحزب الذي ّأسسه أحمد
عصامن صهر امللك الراحل الحسن الثاين سنة  .1978وقد انض ّم إىل
حكومة بن كريان يف نسختها الثانية بعد انسحاب حزب االستقالل
منها.
بل إ ّن حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود االئتالف الحكومي الحايل
يف املغرب ،ال يخرج عن هذه "الساللة" من األحزاب .غري أ ّن حزب
حزب
 12التقطيع االنتخايب ومنط االقرتاع بالالئحة املعتمد يف املغرب ،ال يسمح بانفراد ٍ
بقيادة العملية السياسية ،وهذه "آلية للتحكّم" يف املشهد السيايس؛ فإذا ما حدث أن فاز
بامليض قد ًما دون
لسبب من األسباب ،فإنّه ال يسمح له
مريض عنه متام الرضا
حزب ما غري
ٍ
ّ
ّ
عراقيل .مثال ذلك حزب العدالة والتنمية الذي ما إن فاز يف االنتخابات الترشيعية لسنة
 2011حتى وجد نفسه مكرهًا عىل الدخول يف ائتالف حكومي مك ّون من حزب االستقالل
اليميني ،وحزب التقدّم واالشرتاكية وهو وريث الحزب الشيوعي يف املغرب ،وحزب الحركة
الشعبية الذي ير ّوج عىل أنّه حزب األمازيغ املغاربة ،ث ّم ليضط ّر يف النسخة الثانية من حكومة
بن كريان بعد انسحاب االستقالل إىل التحالف مع حزب التجمع الوطني لألحرار ،وهو حزب
إداري ترصي ًحا.
 13يف النسخة األوىل من حكومة عبد اإلله بن كريان ،كانت حقيبة الداخلية يف يد هذا
رصفات
الحزب ،وقد عانت حكومة اإلسالميني املغاربة من هذا املعطى أش ّد املعاناة ،بسبب ت ّ
وزارة الداخلية وقراراتها التي راج أنّها كانت تجري دون استشارة رئيس الحكومة ،وهو ما
حدا باملتتبّعني إىل وصف وزارة الداخلية حينئذ بأنّها حكومة مستقلّة عن حكومة بن كريان.
وحزب الحركة الشعبية ّأسسه كام هو ثابت يف أرشيف األحزاب املغربية ،عد ٌد من الشخصيات
السياسية كان عىل رأسها املحجويب أحرضان ،وعبد الكريم الخطيب ،وامبارك البكاي ،والحسن
اليويس...
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حزب مقبول يف الساحة السياسية بجملة
املصباح م ّر قبل تح ّوله إىل ٍ
مراحل.
انشق
إ ّن النواة األوىل للحزب كانت يف تنظيم الشبيبة اإلسالمية الذي ّ
لتتولّد منه جامعة "الجامعة اإلسالمية"( ،((1هذه التي تح ّولت إىل
"حركة اإلصالح والتجديد" ،ث ّم إىل "حركة التوحيد واإلصالح" التي
اندمجت مع حزب "الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية" الذي
كان قد ّأسسه يف شباط  /فرباير سنة  1967الدكتور عبد الكريم
الخطيب ،أخ امللك الراحل الحسن الثاين من الرضاعة ،ليتولّد من هذا
حزب جديد تحت اسم "العدالة والتنمية(.((1
االندماج ٌ
لقد كان تأسيس حزب العدالة والتنمية ،أ ّول تجربة لإلسالميني
املغاربة املعتدلني مع العمل السيايس املؤسسايت .وقد كان هذا
التأسيس ،أو باألحرى الرتخيص ،سلوكًا سياسيًّا جدي ًدا ات ّخذته الدولة
وتحدي ًدا امللك الحسن الثاين" ،تحت ضغط إكراهات ظرفية ،مخافة
تح ّول اإلسالميني املعتدلني إىل جامعة العدل واإلحسان أو الجامعة
الجهادية لعبد الكريم مطيع"(.((1
إذًا ،وهذا بيت القصيد يف تحليلنا ،نس ّجل أ ّن حزب العدالة والتنمية
اندمج يف سريورة تشكّله مع حزب إداري ّأسسه أخ امللك .والرتخيص
له بدخول املعرتك السيايس بحسب ما تقتضيه آلية اإلدماج السيايس،
كان بنا ًء عىل دفرت تحمالت واضح وأجندة معروفة التفاصيل عند
املهت ّمني بالنسق السيايس املغريب.
يتخل عن هذا
ومن الــروري اإلشــارة إىل أ ّن املخزن املغريب مل َّ
حزب
التو ّجه يف "تدجني" األحزاب السياسية؛ بحيث نجد أ ّن آخر ٍ
إداري يدخل غامر التفاعل السيايس يف املغرب ،هو حزب "األصالة
تأسس سنة  2008برعاية فؤاد عايل الهمة صديق
واملعارصة" الذي ّ
العاهل املغريب محمد السادس وأحد مستشاريه حال ًّيا .هذا الحزب
الذي يتّهمه حزب العدالة والتنمية ،بكونه إنّ ا ُوجد مله ّمة وحيدة

ّ 14أسسها عدد م ّمن كانوا ينتمون لتنظيم الشبيبة اإلسالمية بعد انشقاقهم عنها .ومنهم
عبد اإلله بن كريان رئيس الحكومة الحاليّة .والشبيبة اإلسالمية تنظيم جرى حظره يف املغرب
واعتقال معظم قياديّيه ،وتقدميهم للمحاكمة التي وصلت يف أغلبها إىل السجن املؤبّد والحكم
عىل عبد الكريم مطيع زعيم التنظيم باإلعدام ،ما اضط ّره إىل الهروب إىل ليبيا كمنفى اختياري
له...
 15عكاشة بن املصطفى ،اإلسالميون املغاربة (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،مطبعة
النجاح الجديدة ،)2008 ،ص.51
 16عبد اإلله سطي" ،امللكية واإلسالميون يف املغرب :مقاربة آلليات اإلدماج واإلقصاء يف
النظام السيايس املغريب من خالل منوذجي :حزب العدالة والتنمية وجامعة العدل واإلحسان"،
سلسلة دفاتر وجهة نظر ،العدد  ،)2012( ،25ص .164 -163
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تتمثّل يف أن يكون حجر عرثة له يف طريق اكتساحه الحلبة السياسية
وانفراده بها ،وهو األمر الذي يرسد له حزب بن كريان أكرث من دليل.

أه ّم هذه املظاهر جاء يف صيغة "ترصيف موقف"؛ ففي السادس من
ترشين الثاين  /نوفمرب سنة  ،2003أعلن ملك املغرب عن تأسيس ما
ُعرف باسم "هيأة اإلنصاف واملصالحة" ،بوصفها جهة رسمية أوكل
يل من اسمها  -النظر يف ملفّات االنتهاكات الجسيمة
لها  -كام هو ج ّ
لحقوق اإلنسان التي أفرزتها الفرتة املعروفة يف اململكة بـ "سنوات
الرصاص" ،بعد سنوات من الرصاع عىل السلطة بني النظام يف عهد
امللك الراحل الحسن الثاين والنخبة السياسية ممثّلة يف اليسار املغريب
الذي كان يعيش أوج حضوره السيايس يف سبعينيات القرن املايض
ومثانينياته.

مل يكتف املخزن املغريب إذًا ،بإضعاف األحزاب السياسية ،مع نجاحه
يف ذلك إىل حدو ٍد قصوى ،بل حرص دامئًا عىل ضامن وجود متثيلية له
داخل تشكيلة البالد الحزبية .وهي آليّة من آليات اخرتاق األحزاب
السياسية ،أو باألحرى ،آل ّية من آليات اخرتاق استباقي لتفادي إمكانية
تو ّجه رياح العملية السياسية وجهة غري مرغوب فيها وال متوقّعة.

صحيح أ ّن يف هذه املبادرة بع ًدا إنسان ًّيا ال يُنكر؛ كام ال يُنكر أنّها
دشّ نت تجربة مغربية ع ّدتها منظامت عاملية لحقوق اإلنسان يف
مجال "العدالة االنتقالية" ،ناجحة ورائدة.

جل
وبنو ٍع من التعميم القائم عىل أكرث من برهان ،ميكن القول إ ّن ّ
األحزاب السياسية يف املغرب حال ًّيا ،أحزاب إدارية ومخزنية مبعنى من
املعاين؛ يكفي أن نعلم أ ّن يف املغرب قانونًا لتأسيس األحزاب (قانون
كل داخل إىل املعرتك
 )36 -04يح ّدد الرشوط التي ينبغي أن يلتزم بها ّ
السيايس ،كام أ ّن الواقع السيايس يف مغرب اليوم مل يشهد "انفالت ًا
حزب ًّيا" ،بأن يتج ّرأ حزب ما عىل تب ّني موقف يعاكس املوقف الرسمي
من قضي ٍة من القضايا الكربى التي ال يسمح فيها بهذه املعاكسة(.((1

خالصة القول ،بالنظر إىل الدور الذي رسمه الدستور املغريب لألحزاب
السياسية ،وإذا كانت األحزاب اإلدارية هي بالتعريف تج ّمعات
جل األحزاب املغربية،
سياسية تشكّلت تحت عيون النظام ،فإ ّن ّ
أحزاب إدارية تعريفًا ووظيفة(.((1

على مستوى األفراد /النخبة
رسخ النظام السيايس
عىل مستوى األفراد
ً
وخصوصا النخبة منهمّ ،
تفعيل لها يف تطبيقات بعينها.
ً
املغريب "آليّة االستقطاب" التي تجد
تجد هذه اآللية جذورها التاريخية يف فرتات سابقة من تاريخ املغرب
الحديث ،حيث حرص النظام السيايس عىل إحاطة نفسه بعد ٍد من
األشخاص/األعيان النافذين ليضمن والءهم من جهة ،وليساعدوه يف
كل حال.
تدبري الشأن السيايس الذي ال ميكن االنفراد بتدبريه عىل ّ
غري أ ّن هذا االستقطاب ،وجريًا من املخزن عىل عادته يف تكييف
آلياته السياسية ،ات ّخذ بعد هذه "الصورة الكالسيكية" التي تعتمدها
األنظمة السياسية دون استثناء ،مظاهر أخرى.
 17الحظ املتتبعون كيف تب ّنت األحزاب السياسية يف بياناتها بتام ٍه كبري ،موقف الدولة
الرسمي يف قضية الصحفي عيل أنوزال.
 18ينحرص االستثناء يف هذا املقام يف أحزاب ال تزال ترفض "إغراءات االستقطاب والدمج"،
وهي عىل العموم أحزاب مل يرض عنها املخزن يو ًما؛ إذ ال تستشار يف ما تستشار فيه األحزاب
رئيسا لها من طرف ملك
من أمور السياسة العامة ،وال يه ّنأ من يجري انتخابه أمي ًنا عا ًّما أو ً
البالد عىل غرار ما يصنع مع باقي األحزاب ونحو ذلك ...وكمثال عىل هذه األحزاب نذكر حزب
اليسار االشرتايك املو ّحد ،وحزب الطليعة.

بيد أ ّن الدافع اإلنساين ال مينعنا من موقعة التجربة يف سياقها
التاريخي ورصد مثارها السياسية ،وقراءتها عىل ضوء واقع التدافع
والسعي لتعزيز املواقع بني القوى الفاعلة يف الحقل السيايس يف البالد.
متثّلت الثمرة السياسية لهذه الخطوة يف إنهاء نو ٍع من املعارضة
ظل توارد تقارير حقوقية
خصوصا يف ّ
السياسية كث ًريا ما أزعج العرش،
ً
دولية تستفرس عن أسباب االعتقال وظروفه ومصري املعنيّني بهذا
امللف.
ّ
إ ّن النظام ويف ما يشبه االعرتاف( ((1بالخروقات التي شابت مرحلة
امللف
من مراحل الرصاع السيايس يف املغرب املعارص ،اختار فتح هذا ّ
إلحكام ط ّيه بعد ذلك؛ فكان أن استفاد املترضرون من تعويضات
امللف دون التفكري
مالية عن سنوات االعتقال والتعذيب ،مع إغالق ّ
يف تحريك دعاوى قضائية يف حق املسؤولني أصال ًة أو نياب ًة عن هذه
الخروقات؛ هؤالء الذين كان عدد كبري منهم ال يزال عىل قيد الحياة.
امله ّم ،أ ّن جرس التواصل م ّد بني املخزن وضحايا مايض االنتهاكات.
وهذا الجرس سوف يجري متتينه بآلية أخرى أثبتت بدورها فعالية
امليض
كربى؛ فإبّان هذه الفرتة بالضبط ،ق ّرر النظام السيايس املغريبّ ،
قد ًما يف تفعيل "آلية املجالس االستشارية" التي كانت ومنذ الرشوع
تؤسس -
يف تجربتها  -ودعنا من وظيفتها التي ير ّوج أنّه عىل أساسها ّ
آلية من آليات املخزن لتأطري ال ّنخب املعارضة ،وسقفًا جمعت تحته
قسم من فلول اليسار
كث ًريا من األسامء/األصوات املزعجة،
ً
وخصوصا ً
 19قلنا شبه اعرتاف لفهم القضية فقط ،وإال فإ ّن العرش املغريب واملرشفني بتكليف منه
عىل مسلسل املصالحة ،مل يصدر عنهم ما يثبت تو ّرط جه ٍة ما يف االنتهاكات موضوع الحديث.
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الراديكايل ،والت ّيار األمازيغي الراديكايل ،وأعيان منطقة الصحراء،
سواء منهم من قىض عقوبات حبسية أو ال يف الفرتات السابقة(.((2

واضحة أ ّن التعيني يف هذه املجالس ،ميثّل واح ًدا من أجىل مظاهر
"الريع السيايس" يف البالد(.((2

وهكذا تفرخ يف املغرب ،عد ٌد من املجالس:

ومبــوازاة ما سبق ،فتح النظام باالستعانة مبريديه ،باب املشاركة
السياسية أمام هذه النخب املعارضة سابقًا .وهنا تولّد مظهر
آخر من مظاهر رسيالية املشهد السيايس املغريب؛ إذ مل نعدم أن
يرمتي يساريون راديكاليون سابقًا ،آمنوا بالطرح الثوري اللينيني أو
الرتوتسيك حتى النخاع؛ بل قضوا يف سبيله زهرة عمرهم يف املعتقالت
رسية ،يف أحضان أحزاب إدارية عىل غرار ما ُس ّجل
املعروفة منها وال ّ
يف تجربة األصالة واملعارصة.

•املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية
•املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي

•املجلس االستشاري /الوطني لحقوق اإلنسان
•املجلس األعىل للجالية املغربية بالخارج
•الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي
•املعهد املليك للثقافة األمازيغية

•املجلس األعىل للوظيفة العمومية ()...
كل حني ،إذا دعا دا ٍع
وتبقى آلية املجالس مفتوحة للتوظيف يف ّ
إليها؛ ففي الفقرة الخامسة من دستور  2011نقرأ" :يُحدث مجلس
استشاري لألرسة والطفولة" ،وهو األمر الذي مل يُف ّعل بعد إىل تاريخ
كتابة هذه األسطر(.((2
دليل أ ّن النظام املغريب مل يكن يه ّمه من تأسيس هذه املجالس
ويكفي ً
األقل بعضها ،األهداف التي تعلن يف قرارات اعتامدها ،وإنّ ا
أو عىل ّ
توظيفها آلية من آليات ضبط الفعل السيايس املعارض ،أ ّن هذه
األخــرة ،تقوم بعمل إداري هناك أطـراف أخرى تقوم به داخل
مختلف الوزارات ،إال ما كان من باب ذ ّر الرماد يف العيون( .((2ث ّم
قسم من عمل بعضها اآلخر ال يعدو كونه توصيات ال تؤخذ
إ ّن ً
(((2
يف الحسبان كث ًريا يف رسم السياسات العامة ؛ وهو ما ّ
يدل داللة

 20يدفع بعض املستفيدين من هذا الوضع عن أنفسهم تهمة بيع الذ ّمة عن طريق
االلتحاق بهذه املجالس ،بكون العهد الحايل يختلف معطًى وواق ًعا عن عهد امللك الراحل
الحسن الثاين .ومن هذه األسامء نذكر محمد الصبار ،وإدريس بن زكري ،وأحمد حرزين،
وإدريس اليزمي ،وصالح الوديع...
 21هنا يُطرح السؤال كذلك عن جدوى إحداث مجلس استشاري لألرسة والطفولة ،إىل
جانب وزارة اسمها" :وزارة التضامن واألرسة والتنمية االجتامعية" .وإذا مل يكن الهدف هنا هو
استقطاب رموز معارضة ،فال ّ
شك يف أ ّن من بني األهداف املؤ ّجلة ،إحداث "مؤسسة حقوقية"،
ستكون مح ّط إشادة األبواق املوالية للنظام وتنويهها حقيقة أو ادّعاء ،وهو نوع من التسويق
السيايس التقليدي املكشوف.
" 22املجالس االستشارية يف التجربة املغربية..تعدد مبالغ فيه وحصيلة ضعيفة" ،جريدة
التجديد ،العدد .2011/1/4 ،3057
 23نورد هنا مالحظة أكرث من دالّة ،تتمثل يف أ ّن املجلس األعىل للجالية املغربية املقيمة
عي امللك أعضاءه سنة .2007
بالخارج ،مل يعقد جمعه العام منذ أن ّ

على مستوى المجتمع المدني
يف شهر أيلول  /سبتمرب سنة  ،2013نُرشت دراسة ( ((2كشفت ،وفقًا
لنظرة تحليلية سابقة من نوعها ،معطيات مه ّمة عن انعكاسات
انخراط فعاليات املجتمع املدين املغريب يف مشاريع "املبادرة الوطنية
رصح يف
للتنمية البرشية" التي أعلن امللك عن انطالقتها سنة  ،2005و ّ
خطاب إعالن انطالقتها أ ّن الهدف منها هو محاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتامعيني(.((2
سبيل إىل إنكار أ ّن هذه املبادرة خطت خطوات مهمة يف درب
ال َ
تحقيق أهدافها بشهادة منظامت ومؤسسات عاملية تهت ّم بالشأن
التنموي يف املغرب .غري أ ّن الذي تكشف عنه هذه الدراسة ،هو
أنّه مبوازاة طابعها االجتامعي والتنموي ،هذا الطابع الذي يس ّوق يف
تتست حقيقة أ ّن هذه املبادرة امللكية،
اإلعالم الرسمي دون سواهّ ،
ضمنت لعاهل البالد حضو ًرا ظاهره اجتامعي لكن عمقه سيايس إىل
نتائج ثنائية االحتواء واإلقصاء التي
درجة كبرية؛ وهو حضور يحقّق َ
تقوم عليها عالقة الفاعل السيايس األقوى يف البالد بباقي الفاعلني،
مم تتحقّق عرب غريها من اآلليات.
بنجاعة أكرب ّ
لقد بات جل ًّيا أ ّن املبادرة موضوع التحليل ،ال تعدو كونها آلية من
آليات وأد املعارضة السياسية وتجفيف املنابع االجتامعية الستنبات
 24امت ّد هذا الريع ليشمل الحقائب الوزارية يف النسخة الثانية لحكومة بن كريان
الحالية ،انظر :أحمد الدغرين" ،مقاربة منهجية لدراسة حكومة  10أكتوبر  ،"2013هسربيس،
 ،2013/11/4عىل الرابط:
http://hespress.com/permalink/93045.html
25 Mustapha El Mnasfi, «Les effets de la participation citoyenne dans les
projets urbains au Maroc : le cas de l’ «INDH» au milieu urbain», Etudes
et essais du Centre Jacques Berque de sciences humains et sociales, N° 17,
Septembre 2013.
 26يف ارتباط بهذا ر ّوج اإلعالم الرسمي لقب "ملك الفقراء".
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الفعل أو املوقف السيايس املعارض ،ليس يف صفوف النخبة فحسب،
بل حتى يف صفوف الفئات الهشّ ة وغري املكتفية اقتصاديًّا.

مسبوقة مع املواطن والفاعل الجمعوي .وهي العالقة التي مل يسبق
للمغرب أن أظهرها بهذا الشكل(.((2

لقد راهن مهندسو هذه املبادرة عىل إرشاك فعاليات املجتمع
املدين يف تنزيل مشاريعها واإلرشاف عليها .ومن هنا استطاعت هذه
املبادرة أن تحقّق أهدافها السياسية عرب أقرص الطرق .وأمام هذا
وخصوصا جمعيات التنمية
الواقع وجدت قوى املجتمع املدين املغريب
ً
البرشية ،نفسها أمام "خيارين"؛ إ ّما االنخراط يف مشاريع املبادرة،
فتكون م ّمن ينالهم نصيب من الغنيمة ،أو البقاء عىل هامش اإلقصاء؛
كل هذه القوى لتب ّني الخيار األ ّول(((2؛
فكان أن مالت ،بل سارعت ّ
نظ ًرا العتامدها عىل الدعم املايل املبارش للدولة مصد ًرا وحي ًدا للتمويل
لديها ،وتج ّن ًبا منها التغريد خارج الرسب أو السباحة ض ّد التيار الذي
لن يفهم يف هذا السياق إال بِع ّده خرو ًجا عن إجامع وطني ،بل وقوفًا
يف وجه مبادرة َملكية.

ليخلص إىل أ ّن املبادرة ليست برنام ًجا تنمويًّا اجتامع ًّيا يحارب الفقر
والهشاشة ،بل لها كذلك أدوار سياسية ملموسة ،يف تثبيت رشعية
الشبكات التقليدية للسلطة ونفوذها( ،((3وهو ما بات يروج يف
األدبيات السياسية املعارصة تحت اسم "الدولة العميقة".

لقد س ّجل الدكتور مصطفى املناصفي صاحب الدراسة ،مالحظات
مه ّمة منها:
أ ّن الجمعيات املستفيدة من هذه املبادرة "باتت تبتعد عن الشأن
السيايس وتتّجه نحو التكنوقراطية"؛ بل إ ّن منها من كانت قبل
املبادرة ترشف عىل تنظيم أنشطة إشعاعية وسياسية وثقافية ،وأخرى
احتجاجية ونقدية تجاه الدولة ،فباتت بعدها تكتفي بإنجاز املشاريع
وتلقى الدعم من املخزن؛ أي أنّه تحقّق للسلطة "إبعا ُد املجتمع املدين
عن أدواره السياسية والرقابية والنقدية للسلطة"(.((2
مهم يتمثّل يف إظهار وج ٍه
كام س ّجل أ ّن املبادرة أنجزت اخرتاقًا ًّ
مختلف للمغرب ،تبدو فيه الدولة كام لو كانت يف عالقة و ّد غري
 27أثبتت الدراسة أ ّن  40يف املئة من الجمعيات انخرطت يف هذه املبادرة ،وهذا الرقم
ّ
يدل عىل أ ّن تفعيل املبادرة مل يخْل من زبونية يف اختيار املستفيدين ،وهذا يعني أ ّن  60يف
املئة من القوى املجتمعية التي مل تنخرط يف املبادرة ،إنّ ا أُقصيت من االستفادة منها بشكل
أو بآخر ،وليس ألنّها مل ترغب يف ذلك.
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إ ّن ما ذكره الباحث يف دراسته ،يُع ّد من الثامر السياسية املبارشة
لهذه املبادرة .أ ّما نتائجها غري املبارشة ،والتي ميكن ع ّدها أه ّم،
فتب ّدت مؤرشاتها بجالء يف أ ّن امللكية يف املغرب األقىص بفضل التضافر
والرتسخ ،وهو ما شكّل
بني هذه اآللية وغريها متكّنت من الصمود
ّ
خروجها من عواصف الربيع العريب ،أكرث ق ّو ًة وحضو ًرا أكرب دليل عليه.
دليل عىل هذا ،أ ّن الشبان املغاربة الذين شاركوا
ويكفي أن نس ّجل ً
يف احتجاجات "حركة  20فرباير" ،مل يرفعوا شعارات تطالب بإسقاط
النظام كام كانت الحال يف باقي بلدان الثورات؛ بل كان سقف مطالبهم
"محاربة الفساد" ،ونادرة هي التظاهرات التي ُرفعت فيها شعارات
تطالب برحيل أحد املسؤولني املق ّربني من القرص؛ وأمام خفوت هذه
األصوات مل يتح ّرك النظام يف تساوقٍ وال توا ٍز مع هذه املطالب؛ بل
استجاب للحراك املجتمعي يف نسخته املغربية بـ "إخراج" آخر.

مشاهد أخرى من سريالية
المعارضة السياسية المغربية
بعد رصد هذه اآلل ّيات التي يؤ ّدي تفعيلها من جانب النظام املغريب،
إىل التضييق عىل املعارضة السياسية وإفقادها فعاليتها ،نقف يف اآليت
تزك طرحنا بخصوص رسيالية املشهد
عند مناذج من املظاهر التي ّ
السيايس املغريب من جهة ،وضعف املعارضة فيه من جهة ثانية.
•من املفارقات أ ّن الحكومة يف املغرب وعند تنصيبها ،يعرض
رئيسها يف الربملان الترصيح الحكومي للتصويت عليه ،جريًا عىل
األعراف الدميقراطية املحكمة يف هذا املستوى.
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والترصيح الحكومي مبعناه البسيط يعني الربنامج الذي تعد الحكومة
املعيّنة بالسري عىل هديه؛ لتحقيق أهدافها سياسيًّا ،واقتصاديًّا،
ومجتمعيًّا ،وحقوقيًّا.

•عرف املغرب يف حكومة عباس الفايس حال ًة فريدة من نوعها
يف مجال املعارضة السياسية ،متثّلت هذه الحالة يف كون حزب
معارض ،هو حزب األصالة واملعارصة حينئذ ،كان ممث ًّل يف
الحكومة.
صف
صف األغلبية إىل ّ
ويف حكومة بن كريان ،غادر حزب االستقالل ّ
متمسكًا بحقيبته يف الحكومة؛ ليتّخذ
املعارضة .بينام ّ
ظل أحد وزرائه ّ
الحزب بعد ذلك قرا ًرا يقيض بطرد "الوزير ّ
العاق" من صفوفه ،هذا
الطرد الذي مل يحرم الوزير من وزارته؛ وإنّ ا انتقل من وزارة الرتبية
الوطنية ،إىل وزارة الشؤون العامة والحكامة .ومثل هذا كثري.

صحيح ،قد يقال إ ّن هناك انسجا ًما والتقائية بني مخطّطات الحكومة
واملشاريع التي يرشف عليها امللك ،لكن هذا ال يج ّنبنا اإلشكال التايل:

خالصة

بيد أ ّن ما يالحظ يف املغرب هو أ ّن الربنامج الحكومي ميثّل حال ًّيا
مجاال البتزاز الحكومة ال غري؛ فالحكومة تجد نفسها ال تسري يف عملها
كام هو مفروض وفقًا للربنامج والترصيح اللذين التزمت بهام ،وإنّ ا
وفقًا ملشاريع ومبادرات أخرى غال ًبا ما يكون خلفها عاهل البالد؛ مثل
"املبادرة الوطنية للتنمية البرشية" املشار إليها ،وما يُعرف يف املغرب
باسم املشاريع امللكية ،والتي منها املشاريع الهيكلية الكربى كمرشوع
ميناء طنجة املتوسط.

ما دام الذي يدير البالد هو امللك ،فلامذا تو َّجه سهام النقد إىل
الحكومة؟
بأي معنى
وبأي معنى تق ّيم املعارضة حصيلة األداء الحكومي؟ بل ّ
ّ
تق ّدم الحكومة ترصيحها ما دام سيُخرتق مببادرات من خارجها؟

•يف ارتباط بصعود اإلسالميني ،ظهر يف املغرب نوع خاص من
املعارضة؛ إذ نجد أ ّن بعض زعامات "العدالة والتنمية" الحزب
الحاكم من غري الوزراء ويس ّمون بـ"الصقور" ،يتب ّنون مواقف
من قضايا معيّنة تتعارض وموقف الحكومة منها ،كام أ ّن "حركة
التوحيد واإلصالح" الجناح الدعوي للحزب ،وانطالقًا من "مفهوم
يشق عصا الطاعة يف بعض مواقفه من
التوايص"( ،((3ال يزال ّ
بعض القضايا.
إ ّن هذا الواقع يجد تفس ًريا له يف الصعوبات التي أضحت تواجه
أحزاب اإلسالم السيايس بعدما رفعتها رياح الربيع إىل س ّدة الحكم،
أساسا يف عدم القدرة عىل التمييز بني موقع الحكومة
واملتمثّلة ً
ولعل هذا ما مل تفهمه ،أو
كل منهامّ .
وموقع املعارضة ومقتضيات ٍّ
باألحرى مل تستسغه بعض القوى السياسية التي كانت تعتقد أ ّن
"مقام" الحكومة ال ميكن أن يكون مبا ًحا للجميع(.((3
بالحق
" 31والعرص إ ّن اإلنسان لفي خرس إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
ّ
أس املامرسة السياسية من منظور دعوي ،وهي أصل "مفهوم
وتواصوا بالصرب" .هذه اآلية تع ّد ّ
التوايص" املشار إليه.
 32يوم  5ترشين األول/أكتوبر  ،2013نظّم حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،تج ّم ًعا
خصص "الت ّهام"
جامهرييًّا تحت شعار" :ض ّد االبتزاز السيايس والتفقري االجتامعي" .وهو لقاء ّ
بن كريان بكونه يقود "حكومة تبت ّز الدولة".

ما مل يتّخذ النظام السيايس يف املغرب مبادرة تاريخية وجريئة بإخراج
املعارضة من رشنقتها الحال ّية ،وإفساح املجال لها لتكون معارضة
ب ّناءة قادرة عىل م ّد جسور التواصل السيايس الحقيقي ،بعي ًدا عن
تسع املعارضة من
"الدور الكراكيزي" الذي تقوم به حاليًّا .وما مل ْ
جهتها إىل تغيري أساليب عملها وتحديثها ،وعدم االكتفاء بدور
"معارضة اإلشادة والتنويه" الذي يفقدها صدقيتها يف ذاتها واعتبارها
يف نظر غريها .وما مل تُراجع هذه املعارضة أداءها وتق ّيمه عىل امتداد
املحطات التاريخية السابقة والحاليّة.
ما مل تتحقّق هذه "األولويات" ،يجوز لنا القول إ ّن املغرب مل تكن له
يستحق.
يف يومٍ من األيام املعارضة التي
ّ
ظل بقاء الحال عىل ما هي عليه دون أخذ االستجابة
كام أنّه ويف ّ
لهذه األولويات يف الحسبان ،ميكن الحديث عن وضع سيايس مغريب،
يتوارث عىل م ّر األيام "تش ّو ًها جينيًّا" ،يصبح النظام مع استفحاله
وحرص جهات عىل استدامته ،مه َّد ًدا يف استمراريته(.((3
متثّل املعارضة ،كام يُجمع عىل ذلك املهتمون بالسياسة تنظ ًريا
ومامرسة ،الوجه الثاين من "عملة التدافع والتداول السيايس" .وعندما
نتح ّدث عن املعارضة بهذا املفهوم ،فإنّها ترتقي لتكون "رشط وجود"
أي نظامٍ سيايس يتغ ّيا البقاء
ال "ديكورا" لتأثيث املشهد ،بالنسبة إىل ّ
عىل "قيد املصداقية".
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صـدر حديـ ًثا

صالح صائب الجبوري

محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية
صدر حديث ًا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب لصالح صائب الجبوري بعنوان "محنة فلسطين
وأسرارها السياسية والعسكرية" ( 654صفحة من القطع الكبير) ،وفيه يروي الكاتب ،وكان رئيس ًا ألركان الجيش العراقي
إبان حرب فلسطين في سنة  ،1948وقائع تلك الحرب بالتفصيل ،األمر الذي يجعل هذه المذكرات مصدراً مهم ًا في كتابة
التجربة العسكرية العربية ،عالوة على كتابه تاريخ فلسطين المعاصر ،وجانب من تاريخ الجيش العراقي .وتكمن أهمية
هذا الكتاب في تصحيحه كثير من المعلومات غير الدقيقة والشائعة جداً في الكتابات العربية عن دور الجيوش العربية
في حرب فلسطين ومنها أكذوبة "ماكو أوامر" .أما الغاية فهي إضاءة الحقيقة التاريخية لتكوين وعي صحيح بتلك
الحقبة الفاصلة من تاريخ العرب .يتضمن هذا الكتاب نبذة تاريخية وافية عن قضية فلسطين وعن الصهيونية واليهود
واالنتداب البريطاني ،وعرض ًا مسهب ًا للوقائع السياسية التي سبقت اندالع القتال في فلسطين غداة قرار التقسيم في
سنة  ،1947ثم تفصيالت الحرب والحركات العسكرية للجيش العراقي والمعارك التي خاضها حتى توقيع اتفاقيات
الهدنة وتسليم المناطق الفلسطينية إلى الجيش االردني .ويحتوي الكتاب ،إلى ذلك كله ،فصو ًال عن العدوان الثالثي
على مصر سنة  1956وحرب حزيران  ،1967وتقارير ومالحق وخرائط إيضاحية.

