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حراك الريف :السياق والتفاعل والخصائص
The Moroccan Rif Uprising: Context and Characteristics
تبحــث هذه الدراســة في الديناميــة االحتجاجية لمغرب ما بعد "الربيــع العربي" ،وترصد "حراك
الريــف" مــن حيــث ســياقاته المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة ،وأســبابه التاريخيــة والسياســية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتفاعل مختلف مكونات المشهد السياسي المغربي،
ســواء الســلطات السياســية أو األمنيــة أو الحزبية أو المجتمع المدني .وتســتخلص الدراســة
النقائــص السياســية والدســتورية والقانونيــة التــي تجعــل االحتجــاج فــي الشــارع هــو الخيار
المفضــل للمتضررين من األثر الســلبي للسياســات العمومية المتبعــة .وانطال ًقا من حراك
الريــف ،ترصــد هــذه الدراســة خصائصــه وأهدافــه وتداعياتــه وأشــكاله النضاليــة والتنظيميــة
ممــا تعــ ّرض لــه مــن تجــاوزات مــن طــرف
والخطابيــة والتعبويــة؛ إذ إن الحــراك ،علــى الرغــم ّ
المؤسســات الرســمية ،فإنه حافظ على ســلميته وطابعه الشــبابي وشــعبيته واســتمراريته
وتمــدده الجغرافــي وتجــدد أســاليبه وقــوة تواصلــه وتنــوع أشــكاله النضاليــة والتنظيميــة،
والحفاظ على مســافة تباعد مع األحزاب الرســمية ،والمزاوجة بين الراديكالية والمرونة ،وبين
طابعه المحلي وإشــعاعه الوطني والدولي .وهي خصائص توضح أننا بصدد تطور نوعي
فــي الســلوك االحتجاجــي وأمــام جيــل جديــد مــن الحــركات االحتجاجيــة يســتفيد مــن تراكم
الحركات السابقة ويضيف إليها سمات جديدة.
كلمات مفتاحية :الربيع العربي ،حراك الريف ،المغرب.
This study explores protest dynamics in Morocco following the "Arab Spring",
examining the Rif uprisings within their local, national, and regional context, and
assessing the various socio-political, economic, historical, and cultural drivers
behind the protests. The research draws on the political, constitutional and legal
shortcomings that render street protest the preferred political action against the
negative impact of public policies. Despite government violations, these protests
have remained peaceful, maintained a youthful character and popularity. These
movements have continued to expand, innovate, and communicate, while
maintaining diversity in organization and expression. The combination of
radicalism and flexibility, and the fusion of its local character with its national and
international dimensions. All of these characteristics indicate the developments
in protest behaviour, with a new generation adding new experiences.
Keywords: The Arab Spring, the Rif Uprising, Morocco.
*

أستاذ القانون العام والعلوم السياسية ،جامعة القايض عياض ،مراكش.
Professor of Puplic Law and Political Science, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco.

*

67

ددعلالا

68
مقدمة
شـــهـــدت مــنــطــقــ ُة الـــريـــف يف شــــال املــــغــــرب ،منذ
أواخر ترشين األول /أكتوبر  ،2016حركة احتجاجات أطلقها موتُ /
قتل املواطن محسن فكري((( .وقد انطلقت االحتجاجات من مدينة
الحسيمة ،مركز الريف ،لتنتقل وتشمل مناطق أخرى خارجها (من
قبيل إقليم الناظور) ،صارت مع مرور الوقت جز ًءا من هذه الحركة
التي توسعت لتستقطب فئات شعبية متنوعة يف املنطقة أيضً ا ،وهو
ما أضفى عليها صبغة الحراك الشعبي ،واستطاعت كسب تعاطف
باقي املناطق وتضامنها داخل املغرب وخارجه.
استمرت االحتجاجات وصمدت ،وتصاعدت وتريتها ،عىل الرغم من
املبادرات الكثرية إليقافها ،سواء من خالل مبادرات الحكومة أو
الجهة الرتابية أو بعض "الوسطاء"((( ،وكذا من خالل تعزيزات أمنية
كثيفة ،وتدخالت عنيفة ،ونصب الحواجز للحيلولة دون مشاركة
املواطنني ،وعىل الرغم من حمالت االعتقال واملحاكامت والحمالت
اإلعالمية لتشويه هذه االحتجاجات.
كل من إمزورن،
ع َّمت حركة االحتجاجات ،إذًاُ ،ج َّل الريف ،فشملت ًّ
وتروكوت ،وبوكيدارن ،وآيت بوعياش ،وأجدير ،وآيت قمرة ،وآيت
عبد الله ،وآيت حذيفة ،وترجيست ،وتالرواق ،وبني بوفراح ،وبني
جميل ،وآيت يطفت ،وآيت عامرت ،والروايض ،ومتسامن ،وسواها،
لتشكل ما ُعرف باسم "حراك الريف" ،وهو الحراك الذي يستحق
وقفة تأ ُّمل ورصد لكثريٍ من مميزاته ،مبا لها وما عليها ،لفهم حقيقة
التحوالت املجتمعية ،وطبيعة الثقافة التي تتشكل يف املجتمع
املغريب وتشكل الوعي الجمعي لكل مكوناته ،وحقيقة النظرة إىل
املؤسسات والوسائط املوجودة ،والدور الذي تقوم به الحركات
االجتامعية يف املغرب.
ومن ثم ،ال ميكن فصل دينامية الريف عن غريها من الديناميات
االحتجاجية التي يعيشها املغرب تعب ًريا عن عدم الرىض عن السياسات
شاب مغريب من مواليد إمزورن عام  ،1985كان يعمل بائ ًعا لألسامك.
 1محسن فكري ٌّ
انقطع عن الدراسة يف السنة األوىل من التعليم الثانوي ،ليلتحق مبعهد تكنولوجيا الصيد
البحري ويحصل عىل دبلوم بحار .ويف  28ترشين األول /أكتوبر  ،2016صادرت السلطات
املحلية داخل ميناء الحسيمة سلعته ،مبربر أن هذا السمك ممنوع صيده .وبعد املصادرة،
قامت السلطات برمي السمك يف شاحنة القاممة .ويف خطوة احتجاجية ،صعد محسن
وزمالؤه إىل شاحنة القاممة ملنع إتالف السلعة .ولكن ممثل السلطة أعطى تعليامت بتشغيل
آلة الطحن ،فتمكَّن أصدقاء محسن من القفز والنجاة ،بينام عجز هو عن ذلك ،ألنه كان
ممددًا داخل اآللة التي سحقته برسعة كبرية .وقد أكد شهود عيان علم ممثل السلطة
بوجوده يف الشاحنة ،فقال "طحن مو" .ولذلك ،استعملت هذه العبارة عىل نطاق واسع
يف اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي ،وات ُّخذت "هاشتاغًا" لتوضيح عدم الرىض ،واملطالبة
مبحاسبة املسؤول عن هذا االستخفاف بحياة مواطن كان ميكن ،لتحقيق سيادة القانون،
سلوك مسالك أخرى غري قتله.
 2تعددت مبادرات الوساطة ،سواء من طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،أو
شخصيات حقوقية أو سياسية أو ثقافية ،أو محامني أو فاعلني من املجتمع املدين ،و ُجلُّها
رفضه ناشطو الحراك ،عىل نح ٍو يؤكد غياب الثقة لديهم بكل هذه الوسائط .وهناك مبادرات
وقبول لدى السلطات.
استجاب لها الناشطون ،ولكنها مل تلق تجاوبًا ً

سرام  /راذآراذآ

العمومية غري املنصفة لفئات عريضة من الشعب ،وعن عدم الشعور
املعب عن
بأن املؤسسات املدبرة تحقق معيار التمثيلية الشعبية لتكون ِّ
مطالب الشعب .ولذلك ،ترى فئات اجتامعية عريضة ألّ طريق أمامها
إال االحتجاج للتعبري عن عدم الرىض ،وطرح االقرتاحات والبدائل.
تسعى هذه الدراسة  -يف محاولتها رصد التحوالت يف ثقافة االحتجاج
يف املغرب  -لتدارس هذا الحراك من حيث :سياقه ،ودواعيه وأسبابه،
وخصائصه ،وأهدافه ،وتداعياته ،وأشكاله النضالية والتنظيمية والخطابية
والتعبوية ،وآفاقه ،والتفاعل معه من مختلف مكونات املشهد السيايس
املغريب ،وكيفية احتضان املجتمع له ،وطريقة تعامل السلطات معه.

ً
أوال :سياقات حراك الريف
ال ميكن فهم طبيعة حراك الريف ،وأبعاده وتداعياته ،من دون
التطرق إىل سياقاته الخاصة والعامة ،وكــذا سياقاته املحلية
والوطنية واإلقليمية.

 .1السياق المحلي لحراك الريف
تزخر منطقة الريف برثوات طبيعية وإمكانيات هائلة ،مل تستفد
منها لتحقيق تنمية متوازنة تستعني بها الساكنة عىل تحسني ظروف
عيشها .وتأثرت املنطقة تأث ًرا سلب ًّيا نتيجة عقود من التهميش والعزلة
واإلقصاء ،ولذلك فقد كانت كل املؤرشات تفيد بأنها مؤهلة ملوجة
احتجاجات عامة تفوق يف حدتها تلك االحتجاجات التي عرفتها
املنطقة يف ظل "حركة  20فرباير" .2011
وألنها منطقة تنتمي إىل الهامش ،جغراف ًّيا وتنمويًّا ،فهي تشبه إىل حد
بعيد الخصيصة التي الزمت مناطق انطالق االحتجاجات يف الربيع
ٍ
باحتجاجات قادتها منطقة
العريب((( عام  .2011وميكن هنا التذكري
تالرواق((( ،استمرت شهو ًرا قبل موت محسن فكري ،بسبب تفويت
أرايض اآلالف من املزارعني لألمالك املخزنية من ِقبَل تعاونية وهمية
غري منتجة .وهي احتجاجات ت ُ ِّوجت مبسرية عىل األقدام ألكرث من
 5000نسمة من قبيلة بني سدات يف اتجاه مدينة الحسيمة التي
تبعد  120كيلوم ًرتا ،بعد اإلخفاق يف التوصل إىل حل واقعي يضمن
لهم اسرتجاع "حقوقهم املغتصبة" ووضع ٍ
حد ملعاناتهم واعتصاماتهم
اليومية التي تجاوزت ثالثة أشهر .ولذلك ،كانت منطقة الريف
مرشحة لتشهد احتجاجات كبرية وعامة ،ألن مجالها الرتايب متجانس،
 3مثل سيدي بوزيد يف تونس ،ودرعا يف سورية.
ً
 4مل تنل هذه االحتجاجات حظها من االهتامم ،مقارنة باحتجاجات مامثلة ،عىل الرغم
من طول مدتها ،وطبيعة مطالب ساكنتها ،وحجم األساليب النضالية التي اعتمدوها للدفاع
عن مطالبهم ضد من يصفونهم بـ "لوبيات الفساد" و"مافيات العقار" .ولإلشارة ،فحزب
االستقالل أثار املوضوع يف جلسة األسئلة الشفوية من طرف النائب نور الدين مضيان.

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
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والشعور باالنتامء إىل هوية جامعة مرتفع ج ًّدا ،وتجا ُوب الساكنة
مرشح ليكون كب ًريا ،بحكم الواقع املشرتك لكل مناطق الريف.

 .2السياق الوطني لحراك الريف
مل تهدأ االحتجاجات يف املغرب بعد عام 2011؛ فقد ظلت وتريتها يف
ارتفاع ملحوظ((( ،مع تغ ُّي يف طابعها؛ إذ انتقلت من احتجاجات ذات
طابع سيايس ووطني ،كام كان شأن حركة  20فرباير ،إىل احتجاجات
فئوية ومناطقية وذات بعد مطلبي اجتامعي باألساس .لقد عرف
املغرب احتجاجات واعتصامات للطلبة األطباء ،واألساتذة املتدربني،
واحتجاجات ساكنة شامل املغرب ضد رشكة أمانديس ،وعرفت
مناطق عديدة احتجاجات حول مطالب بسيطة أحيانًا ،ولكن
مبشاركة شعبية واسعة ،وهو ما يؤكد أن االحتجاج يف الفضاء العام
األسلوب األش ّد مالءمة لدى املغاربة ،للتعبري عن عدم الرىض،
أصبح
َ
وإيصال مطالبهم إىل من يهمه األمر.
يطرح هذا األسلوب أكرث من سؤال حول مؤسسات الوساطة ،وجدوى
االنتخابات واملؤسسات التي تفرزها وحدود متثيليتها ،كام يدل عىل
وعي شعبي وتخلُّص من ثقافة الخوف والرتدد ،وانتقال من الالمباالة
والعزوف إىل املشاركة.

 .3السياق اإلقليمي والدولي
لحراك الريف
عىل الرغم من الطابع املحيل لحراك الريف ،فإنه ال ميكن فصل هذا
الحراك عن سياقاته اإلقليمية والدولية؛ فقد متيز باكتسابه بع ًدا دول ًّيا
ألسباب عدة ،سنفصلها الحقًا.
عىل عكس الحراك الشعبي لعام  ،2011ميكن القول إن السياق
اإلقليمي كان يف غري مصلحة حراك الريف؛ فقد عرفت املنطقة
العربية ثور ٍ
ات مضادةً ،وحالة تراجع ونكوص عن مكتسبات الربيع
العريب ،ونشوء حلف رسمي عريب ه ُّمه األساس وأد كل االنتفاضات
الشعبية يف مهدها.
ومل يختلف السياق الدويل عن مثيله اإلقليمي كث ًريا؛ فالواليات
املتحدة األمريكية ظلت مبنأى عن الحراك ،وإسبانيا بقيت عىل
الحياد رسم ًّيا ،وفرنسا داعمة للموقف الرسمي املغريب يف تعامله
وخصوصا املفوضية األوروبية التي
مع الحراك ،واالتحاد األورويب،
ً
ت ُ َعد الذراع التنفيذية لالتحاد ،غلَّب مصالحه اإلسرتاتيجية مع النظام
املغريب عىل االصطفاف املنطقي الذي يتطلبه األساس الذي بُني عليه
هذا االتحاد .ومل يساند الحراك يف هذا السياق سوى هيئات حقوقية
وسياسية ،ومجتمع مدين حي ،ومغاربة منترشين يف العامل يف دول
مثل أملانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا.
غي كث ًريا يف معادلة ميزان القوى،
ولكن يُ َ
حسب لحراك الريف أنه َّ
بصموده ،واستمراره ،وسلميته ،وعدالة مطالبه ،ليفرض نفسه يف
جداول أعامل كثري من هذه الدول(((.

ثان ًيا :األسباب المباشرة وغير
المباشرة لحراك الريف
سيكون من االختزال املخل لحراك الريف حرص أسبابه يف موت
محسن فكري؛ ألن املنطقة تعج باألسباب التي تجعلها مرك ًزا
لالحتجاج وعدم الرىض .وهي أسباب متعددة ،منها التاريخي،
واالجتامعي ،واالقتصادي ،والسيايس ،والثقايف.

ولهذا ،فالسياق الوطني كان مساع ًدا عىل نشوء دينامية احتجاجية
يف الريف ،مع احتضانها ودعمها ومساندتها يف باقي مناطق املغرب.
ويفرس هذا كرثة التنسيقيات املحلية التي أُ ِّسست ملساندة حراك
الريف ،وكذا كرثة الوقفات واملسريات ،وضمنها املسرية الوطنية يف
الرباط يوم  11حزيران /يونيو  2017التي بيَّنت حجم التعاطف
الشعبي مع منطقة الريف ومطالبها.

ميكن ،تجاوزًا ،اعتبار موت فكري السبب املبارش أو النقطة التي
أفاضت الكأس ،فح ّركت مواجع الريفيني((( .ولذلك ،يلزمنا التطرق

 5كشف مصطفى الخلفي ،الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أن عدد االحتجاجات
يف املغرب خالل هذا العام س َّجل ارتفا ًعا وصل إىل حدود أحد عرش ألف وقفة أو مسرية
احتجاجية ،انظر :عبد اللطيف بركة 11" ،ألف تظاهرة احتجاجية باملغرب كل سنة..
الظاهرة بني الحق والقانون" ،شبكة هبة بريس ،2017/6/5 ،شوهد يف  ،2018/2/26يف:
https://goo.gl/Q3ctWn

 6املثال البارز هنا هو زيارة الرئيس الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،املغرب ،وحضور أحداث
الريف خاللها ،وترصيحه الذي نقل فيه موقف امللك محمد السادس مام يجري يف الريف،
فقد رصح بأنه أثار املوضوع مع امللك محمد السادس ،وأبلغه تفهمه ملطالب املحتجني.
 7ويف هذا تتشابه هذه الحالة مع إقدام البوعزيزي عىل إحراق جسده ،باعتبارها النقطة
التي أفاضت كأس عدم رىض التونسيني عن األسلوب البولييس لنظام بن عيل عام .2011
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إىل األسباب الحقيقية /غري املبارشة لهذا الحراك ،وميكن حرصها
فيام يأيت.

 .1األسباب التاريخية لحراك الريف
خضعت منطقة الريف لالستعامر اإلسباين ،وشهدت مقاومة باسلة
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطايب الذي أعلن جمهورية ريفية،
ولذلك ،يرتبط اسمه دامئًا بصفة األمري .وبعد االستقالل ،ظل االرتباط
العاطفي باألمري الخطايب كب ًريا يف وجدان الريفيني ،وعرفت املنطقة
مقاومة لنظام الحسن الثاين ،سواء يف فرتة والية عهده أو يف فرتة
ملكه ،الذي رد عليها بالعزل والتهميش واإلقصاء ،بد ًءا من إصدار
ظهري اعتبار إقليم الحسيمة منطقة عسكرية((( ،إىل حرمانها من
بنية تحتية ومشاريع اقتصادية ومرافق ثقافية واجتامعية وخدمات
أساسية؛ وهو ما جعل أبناء املنطقة مضطرين إىل الهجرة ،سواء داخل
املغرب أو خارجه .وتُ َعد منطقة الريف من أكرث املناطق التي تشهد
حركية برشية يف املغرب ،وال يستقر فيها أبناؤها ،بسبب قلة فرص
العمل والنشاط االقتصادي أو انعدامهام.
ويف عهد امللك محمد السادس ،وعىل الرغم من إنجاز خطوات إيجابية
كثرية((( ،فإن املصالحة الحقيقية مع املنطقة وأبنائها مل تتحقق .وقد
اتضح هذا بجالء يوم  20شباط /فرباير  ،2011حني انضمت املنطقة
إىل املدن التي استجابت لنداء االحتجاج الذي أطلقته حركة 20
فرباير ،وأسفرت االحتجاجات يومها عن مقتل خمسة أشخاص حرقًا
يف وكالة بنكية( ،((1ومل تتقدم نتائج التحقيق حول هذه الواقعة إىل
خصوصا أن شباب املنطقة ال
يومنا هذا لعقاب املتسبب يف ذلك،
ً
يصدقون الرواية الرسمية التي تح ّدث عنها وزير الداخلية حينها،
الطيب الرشقاوي ،يف ندوة صحافية مساء  21شباط /فرباير ،2011
قائل :إن "الضحايا الخمس التهمتهم النريان بعد أن علقوا داخل
ً
وكالة بنكية كانوا يحاولون رسقتها بعد تفيش أعامل شغب تلت
إحدى املسريات التي دعت إليها حركة  20فرباير".
 8نقصد هنا الظهري الرشيف رقم  1.58.381الصادر يف ترشين الثاين /نوفمرب ،1958
وقد نُرش يف الجريدة الرسمية يف العدد  ،2405بتاريخ  .1958/11/29ويتزامن هذا التاريخ
مع مرور شهرين تقريبًا من تز ُّعم محمد سالم أمزيان انتفاضة  1959-1958التي اندلعت
يف السنوات األوىل لالستقالل؛ بحيث مثّلت منطقة الريف مرسح كثري من هذه التطورات
واألحــداث التي كانت تغذيها رشوط ومعطيات كثرية ،كان رد الدولة عليها هو القمع
والتدخل الذي ووجهت به "انتفاضة الكرامة" .ومثّلت االنتفاضة واحدًا من أهم األحداث
جسدت االنتهاكات الفظيعة ضد هذه املنطقة وأبنائها ،والتي توارثتها األجيال،
الجامعية التي َّ
وسطرتها هيئة اإلنصاف واملصالحة حني تحدثت عن حفظ الذاكرة الجامعية للمنطقة.
 9ميكن الحديث هنا عن خطوات كثرية :مثل رفع العزلة عن هذه املناطق من خالل
مشاريع طرق ،ووصول القطار إىل الناظور ،وزيارات امللك املتكررة للمنطقة ،بصورة رسمية
وغري رسمية ،وإلقاء خطاب  17ترشين األول /أكتوبر  2001من أجدير ،وهو الخطاب الذي
أعلن فيه امللك عن إحداث املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،معت ًربا األمازيغية مكونًا من
مكونات الثقافة املغربية ،والنهوض بها مسؤولية وطنية .وال تخفى الداللة الرمزية الختيار
املكان؛ ألن أجدير تقع قرب الحسيمة ،وهي مسقط رأس ابن عبد الكريم الخطايب.
 10ملعرفة تفاصيل هذه الواقعة ،انظر :عامد شقريي" ،لغز 'محرقة الحسيمة'  ..الحقيقة
الغائبة تسري يف طريق النسيان" ،شبكة هسربيس ،2013/8/11 ،شوهد يف  ،2018/2/26يف:
https://goo.gl/W6Cu1h

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

وهناك ،كذلك ،املامطلة يف نقل رفات محمد عبد الكريم الخطايب
من مقربة الشهداء بالعباسية يف القاهرة إىل املغرب ،وهو مطلب
ملح لعائلته الصغرية والكبرية( ،((1ومطلب إدراج حرب الريف يف
ّ
املناهج املدرسية يف املدارس العمومية والخصوصية ورفع التهميش
عنها .ويبقى املؤرش الدال عىل عدم تحقق هذه املصالحة مع املنطقة
هو عدم تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة بخصوص حفظ
الذاكرة الجامعية للمنطقة(.((1
وهكذا ،يتضح أن األسباب التاريخية ،بآثارها النفسية ،حارضة بقوة
لتغلِّف األسباب االقتصادية واالجتامعية بطابع سيايس ،وشحنة نفسية
عالية ،واستعداد كبري لالحتجاج ،وهو ما جعل السلطات تتعامل مع
أي احتجاج عادي يف املنطقة بخلفيات سياسية وأمنية متشددة.

 .2األسباب السياسية لحراك الريف
عب عنها
عىل الرغم من أن األسباب السياسية لحراك الريف ال يُ َّ
بوضوح ،فإنها تبقى حارضة عىل نحو غري مبارش؛ ألنه ال ميكن فصل
مهم مع ابنته،
 11لالطالع عىل تفاصيل مفاوضات نقل رفات الخطايب ،انظر :حوا ًرا ًّ
عائشة الخطايب ،يف مجلة زمــان ،عدد  ،2015/3/17 ،28شوهد يف  ،2018/2/21يف:
https://goo.gl/QJJHfu
 12مام جاء يف التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة" :حرصت الهيئة عىل إرشاك
املجتمع املدين باملنطقة يف بلورة مشاريع جرب الرضر الجامعي ،وحرض ممثلون عنها جل
األنشطة التي نظَّمتها شبكة األمل ،ولجنة إعالن الريف ،وفرع املنتدى املغريب للحقيقة
واإلنصاف حول املوضوع .كام قامت الهيئة بزيارات للمنطقة ،للتداول مع فاعلني جمعويني،
وممثيل السكان ،والسلطات املحلية حول مشاريع محدَّدة .وعقدت الهيئة عدة لقاءات
مع مجموعة البحث حول عبد الكريم الخطايب التي قدمت مذكرة مفصلة حول موضوع
جرب الرضر باملنطقة .كام استقبلت مبقرها سعيد الخطايب ،نجل عبد الكريم الخطايب ،وتم
التداول أثناء ذلك اللقاء حول أحداث الريف ،وقضايا جرب الرضر ،مبا فيها عودة رفاة والده
إىل املغرب .كام شكلت جلسة االستامع العمومية املنظمة بالحسيمة فرصة للتداول حول
قضايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان بشكل خاص ،وقضايا جرب الرضر الجامعي بشكل
عام .ووعيًا منها بأن أحداث الريف  1959-1958تتطلب بحثًا أكادمييًّا معمقًا (جمع شهادات
الضحايا والفاعلني ،االطالع عىل األرشيفات املكتوبة مبا فيها تلك املتوافرة يف األرصدة الوثائقية
األجنبية ،عمل جدي إلعامل التقاطعات الرضورية والتحليل  ،)...وهي مهام مل تستطع الهيئة
بلوغ نتائج متقدمة بصددها؛ واعتبا ًرا أن كشف حقيقة ما جرى إبان تلك األحداث يشكل
مدخل أساسيًّا للمصالحة ،تويص الهيئة بوجه خاص بـ:
ً
• إدراج دراســة تلك املرحلة كأولوية من أولويات برنامج عمل معهد تاريخ املغرب
املوىص بإحداثه؛
• متابعة االتصاالت مع عائلة عبد الكريم الخطايب ،قصد دراسة رشوط إعادة رفاته إىل املغرب
حسب رغبة العائلة واألقارب.
• العمل عىل إعامل املشاريع واملقرتحات املبينة أدناه:
 إنشاء مركز األبحاث عبد الكريم الخطايب. اعتبار منزل عبد الكريم الخطايب معلمة تاريخية (ترميم منزل عبد الكريم الخطايب،واستعامله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية عبد الكريم ،وكمركز سوسيو ثقايف).
 إنشاء مؤسسة جامعية مبدينة الحسيمة. خلق برامج لفائدة نساء املنطقة (محاربة األمية ،إنجاز مشاريع سوسيو ثقافية ومشاريعاقتصادية لفائدة النساء ،دعم متدرس الفتيات ،خلق مراكز لتوجيه وتكوين النساء عىل
املستوى القانوين وعىل املستوى الصحي).
 توسيع وإعادة ترميم رضيح الرشيف محمد أمزيان ببلدية أزغنغن. تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطايب".وللمزيد من التفاصيل حول توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين:
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/uGC9mG :

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
حراك الريف :السياق والتفاعل والخصائص

املطالب االجتامعية واالقتصادية والحقوقية عن طابعها السيايس،
مثل "تقديم جميع املتورطني يف مقتل الشهيد محسن فكري إىل
العدالة ،والذهاب بالتحقيقات إىل أبعد مدى ،مع إعالن النتائج
يف أقرب وقت ،والكشف عن حقيقة ملف الشهداء الخمسة يف
البنك الشعبي خالل أحداث يوم  20شباط /فرباير  ،2011إضاف ًة
إىل املطل َبني االستعجال َّيني املتمثلَني يف إلغاء الظهري الذي يعترب
إقليم الحسيمة منطقة عسكرية( ،((1وتعويضه بظهري يعلن إقليم
الحسيمة منطقة منكوبة ،وإسقاط كل املتابعات القضائية يف
حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة واملناطق
األخرى" .ويضاف إىل ذلك املطالب التي تر َّددت كث ًريا يف شعارات
الحراك وخطابات رموزه املطالِبة مبحاكمة املفسدين ،واإلفراج
عن املعتقلني .وقد تعزز كثري من هذه املطالب ذات الصبغة
السياسية بعد األحكام املخففة التي صدرت يف  26نيسان /أبريل
 2017ضد املتورطني يف مقتل فكري(.((1
ويبقى التسييس املبارش للحراك هو ما أقدمت عليه الحكومة
وأحزاب األغلبية ،ونعتها للحراك باالنفصال ،والتسييس ،والعاملة
واملس بالوحدة الرتابية،
للخارج ،وتلقّي متويل خارجي ،والتخوين،
ّ
من خالل ترصيحات صحافية أدلت بها قيادات هذه األحزاب ،عقب
اجتامع عقدته مع وزير الداخلية حول "مستجدات األوضاع بإقليم
الحسيمة" ،قبل أن تتدارك هذه األحـزاب خطأها يف لقاء الحق
يوم األحد  14أيار /مايو وتصدر بيانًا ملطفًا مقارنة بالترصيحات
السابقة لقادتها(.((1
وساهم يف حضور هذه املطالب السياسية ،كذلك ،االستعامل املفرط
للقوة يف التدخالت األمنية ،والتوسع يف االعتقاالت واملحاكامت،
وعشوائيتها؛ بحيث أصبحت مطالب اعتذار الحكومة ،واإلفراج عن
املعتقلني وتربئتهم من التهم املنسوبة إليهم ،وفك العسكرة عن
حسب لناشطي الحراك أنهم
املنطقة من املطالب ذات األولوية .ويُ َ
مل يسقطوا يف فخ التسييس املبارش واملبالغ فيه مللفهم املطلبي الذي
تض َّمن مطالب تنفي عنهم تهمة االنفصال ،مثل مطالب ربط إقليم
الحسيمة بخط السكة الحديدية ،وربط اإلقليم بالشبكة الوطنية
 13يف املقابل ،اعترب وزير الداخلية أن هذا الظهري تم إلغاؤه تلقائيًّا بُ َعيد صدور التقسيم
اإلداري .ولذلك فظهري اعتبار املنطقة عسكرية غري موجود واقعيًّا.
 14انظر تفاصيل األحكام" :القضاء يحكم يف قض ّية فكري ُ ..مدد سجن ّية وتعويض
لورثة الضحيّة" ،شبكة هسربيس ،2017/4/26 ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo. :
gl/S25ofW
 15لالطالع عىل بيان هذه األحزاب ،انظر" :أحزاب األغلبية الحكومية تخرج ببالغ رسمي
حول حراك الحسيمة" ،شبكة دليل الريف ،2017/5/15 ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps:// :
goo.gl/eFw95Y
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للطرق السيارة (الرسيعة) ،والترسيع يف إمتام أشغال الطريق الرابطة
بني تازة والحسيمة.

 .3األسباب االقتصادية واالجتماعية
لحراك الريف
خصوصا وسط الشباب.
تعرف منطقة الريف نسب بطالة مرتفعة،
ً
وعىل الرغم من إمكانياتها املتعددة ،الطبيعية والسياحية والفالحية،
تشهد هذه املنطقة ركــو ًدا اقتصاديًّا؛ بفعل ضعف االستثامرات
واملشاريع االقتصادية ،باستثناء بعض املشاريع السياحية ،وهذا ما
جعل النشاط الرئيس يف املنطقة التهريب وتجارة القنب الهندي.
وتخفف تحويالت املغاربة املوجودين بكرثة يف الخارج معاناة كثري
من األرس.
تفتقر املنطقة إىل املرافق األساسية ،مثل املستشفيات والجامعة،
وتعيش شبه عزلة ،بفعل غياب شبكة طرقية للربط بني مناطقها
وبني املناطق الخارجة عن الريف ،وذلك عىل الرغم من املجهودات
التي عرفتها املنطقة يف السنني األخرية.
وقد ساهمت هذه األسباب واملعاناة الحقيقية يف تحقيق التفاف
شعبي واسع حول هذا الحراك وملفه املطلبي الذي تضمن جر ًدا
لهذه املعاناة من خالل منهجية قاعدية وتشاركية؛ إذ رشع الناشطون
يف تسطري امللف من خالل نقاش مفتوح ومبارش ،نظموه يوم
الخميس  17أيلول /سبتمرب  2016بفضاء مريامار ،وتم فيه اﻹعالن
عن الرشوع يف تجميع مقرتحات املطالب .ويف  14كانون الثاين /يناير،
ع َّممت لجنة اإلعالم والتواصل( ((1وثيقة تخص مطالب الحراك
بإقليم الحسيمة ،ألجل تنقيحها وتعديلها من طرف املواطنني يف
مدة زمنية أقصاها فاتح شباط /فرباير  2017يف تجمعات عامة يف
مختلف املناطق ،وهو ما أمثر ملفًّا مكونًا من  21مطلبًا ،ق ُِّسمت إىل
مطالب اجتامعية ،واقتصادية ،وثقافية ،وبيئية ،وإدارية ،مع متييز
بعض املطالب ذات الصبغة االستعجالية( .((1ومن أهم هذه املطالب
تم الرتكيز عىل بناء جامعة متكاملة التخصصات ،وما تتطلبه من
مرافق ،وإحداث معاهد عليا يف تخصصات عدة ،وتوسيع شبكة
املؤسسات التعليمية بكامل أسالكها عىل امتداد الريف ،وفتح
مختلف التخصصات والشُّ عب واملسالك التعليمية املعت َمدة من
طرف وزارة الرتبية الوطنية (التخصصات التقنية والعلمية ،واألقسام
التحضريية ،وغريها) ،وإحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة،
وإمتام أشغال مستشفى محمد الخامس اإلقليمي ،وتوفري طاقم
طبي يف جميع التخصصات ،مع وضع ٍ
حد للفوىض والتسيب اللذين
 16ظلت هــذه اللجنة هي الناطقة باسم ح ـراك الريف ،وكــان نــارص الزفزايف
املتحدث باسمها.
كامل ،راجع :شبكة ريف  ،24شوهد يف  ،2018/2/21يف:
 17لالطالع عىل امللف املطلبي ً
http://rif24.com/?p=11276
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يعيشهام املستشفى ،وبناء مستشفى خاص بالرسطان يف القريب
العاجل ،مبستلزماته وطاقمه الطبي ،واإلرساع يف استكامل أشغال
مستشفى إمزورن ،وفتح تحقيق يف الخروق التي حدثت فيه ،وتعميم
املستوصفات والخدمات الطبية عىل باقي مناطق اإلقليم والنواحي،
مع تزويدها مبختلف التجهيزات الرضورية (إسعاف ،وأشعة ،وأدوية،
وغريها) وكل املوارد البرشية الكفيلة مببارشة العمل فيها ،والحفاظ
عىل قطاع الغابات وصيانته وفق املعايري الدولية ،والحفاظ عىل
الرثوة املائية لإلقليم ،مع تحسني تدبري استغاللها ملصلحة الساكنة،
وتحسني جودة املاء الصالح للرشب ،والحفاظ عىل شواطئ اإلقليم،
وعدم السامح بالتسيب والفوىض يف تدبريها.

 .4األسباب الثقافية لحراك الريف
عىل الرغم من حدة املشكالت االقتصادية واالجتامعية ،والتهميش
التاريخي ،والخصوصيات الهوياتية والثقافية والجغرافية والتاريخية
ملنطقة الريف ،يُس َّجل لناشطي حراك الريف أنهم مل يسقطوا يف فخ
الطائفية واالنغالق .وميكن أي متتبع أن يلحظ خل ّو امللف املطلبي
قسم
من مطلب مراجعة التقسيم الجهوي الجديد للبالد( ((1الذي َّ
منطقة الريف إىل جهتني؛ فقد ألحق إقليم الحسيمة بجهة طنجة
– تطوان  -الحسيمة( ،((1وألحق الشطر اآلخر من الريف بجهة
الرشق( ،(((2وهو عكس ما كان عليه التقسيم الجهوي السابق(.((2

رضر منطقة الريف ،وتقسيم ترابها إىل جهتني،
وعىل الرغم من ت ُّ
ونقل مركز الجهة خارج الريف ،وعىل الرغم من الصعوبات التي
ترتتب عىل هذا التقسيم ،خلت مطالب الحراك من مطلب مراجعة
تقسيم ترابيًّا جديدًا قلَّص عدد الجهات من  16إىل  12جهة ،وفق
 18تب ّنى املغرب
ً
املرسوم رقم  2.15.40الصادر بتاريخ  2015/2/20الذي يحدد عدد الجهات وتسمياتها
ومراكزها والعامالت واألقاليم املكونة لها .لالطالع عىل تفاصيل هذا التقسيم ،انظر :الجريدة
الرسمية ،العدد  ،2015/3/5 ،6340ص .1483-1481
 19أصبح مركز هذه الجهة هو طنجة ،وتضم أقاليم طنجة ،وأصيلة واملضيق ،والفنيدق،
وتطوان ،والفحص ،وأنجرة ،والعرائش ،والحسيمة ،وشفشاون ،ووزان.
 20أصبح مركز جهة الرشق والريف هو وجدة ،وتضم مدينة وجدة ،والناظور ،وبركان،
وانجاد ،والدريوش ،وجرادة ،وفكيك ،وتاوريرت ،وكرسيف.
 21كان هذا التقسيم يضم  16جهة ،وضمنها جهة الحسيمة – تازة  -تاونات ،انظر:
املرسوم رقم  ،2.97.246الجريدة الرسمية ،العدد  ،1997/8/18 ،4509ص  3275وما بعدها.

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

التقسيم الجهوي الذي مل يكن منصفًا من النواحي التاريخية
والثقافية واملوضوعية واملجالية للريف ،وضم امللف املطلبي ،يف
املقابل ،مطالب ثقافية عادية ،من قبيل الرشوع يف إمتام أشغال
متحف الريف ،وفتح تحقيق نزيه بخصوص الخروق التي شملته ،مع
حفظ كل املآثر التاريخية للمنطقة وترميمها ،وبناء مكتبة إقليمية
تشتمل عىل مراجع تهم بالدرجة األوىل كل األبحاث والدراسات
التي تهتم بالريف ،وكل ما يتعلق بالبحث العلمي ،وإحداث مركز
ثقايف يشمل مختلف النشاطات واألجنحة الثقافية (مرسح ،ومعهد
موسيقى ،وجناح خاص باألطفال ،وغري ذلك) ،وإنشاء مراكز خاصة
بالنساء ،لالستفادة من مختلف التكوينات الثقافية واملهنية ،موزعة
عىل مختلف الجامعات الرتابية يف اإلقليم والنواحي ،ومطالب أخرى
ذات صبغة رياضية ،مثل إمتام أشغال الشطر الثاين من ملعب
"ميمون العريص" لكرة القدم ،وإنشاء ملعب جديد لكرة القدم
مبعايري دولية ،وإنشاء مالعب كربى لكرة القدم يف مدينتَي تاركيست
وإمزورن ،وإنشاء مراكز تشمل مختلف النشاطات الرياضية ،موزعة
عىل مختلف جامعات اإلقليم والنواحي.

ً
ثالثا :تعامل السلطة مع الحراك
مل تستقر السلطة يف تعاملها مع حراك الريف عىل أسلوب واحد،
ولكنها تب َّنت خالل كل مرحلة أسلوبًا مع َّي ًنا ،بد ًءا من التجاهل
واملراهنة عىل الزمن لخفوته ،ومرو ًرا بالتب ِّني غري املبارش ملطالبه،
رغبة يف االستفادة منه لحل معضالت أخرى ،والسعي إىل احتوائه،
والعمل عىل تشويه مقاصده والتخويف من تداعياته ،وااللتفاف عىل
مطالبه ،وانتها ًء باللجوء إىل قمعه ،والعمل عىل اخرتاقه .كام مت َّيز
أسلوب السلطة يف التعامل مع الحراك بتنوع املخاطبني ،والتباين
بينهم .وما ميكن استخالصه من كل ما سبق هو قدرة النظام عىل
اسرتجاع زمام املبادرة ،ليصبح هو املتحكم يف مخرجات الحراك،
واالنتقال من وضع دفاعي يقترص عىل ردود الفعل إىل موقع املبادر
الذي يح ِّدد سقف الحراك وإيقاعه.

 .1منهجية السلطة في التجاوب مع
مطالب الحراك
تزامن انطالق الحراك يف الحسيمة مع إعالن نتائج االنتخابات
الترشيعية ليوم  7ترشين األول /أكتوبر ،وما ترتب عنها من تعرث يف
تشكيل للحكومة استمر شهو ًرا(.((2
 22عىل الرغم من إعالن نتائج االنتخابات يوم  8ترشين األول /أكتوبر  2016وتكليف
بنكريان يوم  10ترشين األول /أكتوبر ،فإن التعرث استمر إىل يوم  5نيسان /أبريل ،أي ما
يقارب  6شهور.

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
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اب
لقد ظلت حكومة تسيري األعامل متجاهلة االحتجاجات ،واألحز ُ
منشغل ًة بتدبري التفاوض لتشكيل االئتالف الحكومي ،واملؤسساتُ
املحلية و"الجامعات الرتابية" "مستقيلةً" من التفاعل اإليجايب مع
اختصاصا حكوم ًّيا ،وحتى السلطة
مطالب الساكنة ،ألنها تعترب ذلك
ً
املخزنية( ((2حاولت توظيف هذه االحتجاجات إلضعاف املوقع
املعي ،واالستفادة منه أكرث ما
التفاويض لبنكريان ،رئيس الحكومة َّ
ميكن يف تشكيل حكومة عىل مقاسها.
يف هذه املرحلة ،وأمام التجاهل الرسمي لالحتجاج ،وبعد شهور
من توقيف كل املشاريع الحكومية بسبب الحملة االنتخابية ،منت
االحتجاجات يف املنطقة ،وأتيحت لها فرصة تنظيم ذاتها وتشبيك
مفاصلها ،حتى أصبحت عصية عىل القمع واالخرتاق والتشتيت.
ويف هذه املرحلة ،حاول كثري من األحزاب تبني هذه االحتجاجات،
واحتضانها ،ومساندة مطالبها ،والتحكم يف وجهتها وسقفها ،كام كان
الشأن بالنسبة إىل بعض أحزاب املعارضة ،ويف مقدمتها حزب األصالة
واملعارصة ،ولكن هذا مل يستمر كث ًريا بعد شعور جميع األحزاب بأن
هذه االحتجاجات تجاوزتها ،وبعد ترصيحات رموز الحراك املنتقدة
لألحزاب الرسمية ،ونعتها إياها بالدكاكني السياسية ،وتأكيد أن
حراكهم مستقل بقيادة "الناشطني األحرار املامرسني لقناعاتهم بكل
حرية ومسؤولية ،بعي ًدا عن وصاية أي تصور لحزب أو حركة أو
تنظيم سيايس أو جمعوي"(.((2
بعد ذلك ،لجأت السلطة إىل توريط الحكومة وأحزاب األغلبية يف
االصطدام مع ناشطي الحراك( ،((2واالنتقال مبارشة إىل تب ِّني مطالب
الحراك ،وتقديم وعود بتلبيتها ،وانتقال كثري من الوزراء إىل الحسيمة
للتواصل مع الساكنة وتفقد املشاريع هناك ،وتغطية مسرية الحسيمة
يف القنوات التلفزية الرسمية ،ولكن امللحوظ أن انفتاح املسؤولني
عىل الساكنة وحوارهم يف املنطقة استثنى ناشطي الحراك ورموزه،
وهو ما جعل الخطوة الحكومية تولد ميتة.

حاولت السلطة م ـرا ًرا احتواء الحراك واخرتاقه ،وتقديم وعود
عامة من دون ضامنات ،كام أجرت ،يف أكرث من مناسبة ،تحقيقات
لتحديد املسؤوليات عن بعض الخروق والتجاوزات ،ولكن من
دون تحديد تاريخ لنهاية التحقيق ،أو إنزال العقوبات املست َحقة
عىل املتجاوزين(.((2
ولكن امللحوظ أن السلطة( ((2رسعان ما تجاوزت وضع االرتباك،
وانتقلت من وضعية الدفاع والتربير إىل الهجوم ،لتصبح صاحبة
املبادرة ،واملمسكة بزمام األمور ،سواء من خالل التوسع يف التعزيزات
األمنية ،أو منع الوقفات االحتجاجية ،أو اإلفـراط يف االعتقاالت
والتوقيفات ،أو نقل معتقيل الحراك إىل الدار البيضاء ،أو اإلفراط يف
استعامل القمع ضد مسرية الحسيمة يوم العيد 26 ،حزيران /يونيو
 ،2017وكذا يوم  20متوز /يوليو  ،2017أو شن حملة تشويه ضد
الحراك ورموزه وأهدافه ومن يحركه ،أو التحكم يف العفو املليك الذي
ظل الكل ينتظره يف عيد العرش يوم  30متوز /يوليو  .2017وتزامن
ما سبق مع حملة استقطاب واخرتاق للحراك ،بهدف تفجريه من
الداخل ،والرتكيز عىل التباينات التقديرية بني قيادته.

 .2المؤسسات الرسمية المعنية
بالتفاعل مع حراك الريف
ال ميكن الحديث عن تعامل السلطة مع الحراك من دون التطرق
إىل املؤسسات الرسمية التي تدخَّلت يف تدبري ملف حراك الريف؛
ألن إغفالها سيغ ِّيب التناقضات التي طبعت هذا التفاعل ،وتداخل
املصالح بينها ،وحقيقة الخالف ورصاع املؤسسات وسط النظام
السيايس .وألنه أمر اسرتعى االنتباه كث ًريا ،وحظي بنقاش إعالمي
أي
واسع ،فقد تضمن الخطاب املليك لعيد العرش فقرة حاولت نفي ّ
وخصوصا املربع املليك(.((2
تناقض بني هذه املؤسسات،
ً
أ -مجلس الجهة الترابية

بعد ذلك ،انتقل تعامل السلطة مع الحراك إىل تغليب املقا َربة
وتجل ذلك يف التعزيزات األمنية يف املنطقة ،والتضييق
َّ
األمنية،
عىل الوقفات واالحتجاجات ،وقمع كثري من املسريات ،والرشوع
يف االعتقاالت واملحاكامت( ((2بعد فشل الرهان عىل عامل الزمن
لتخفت االحتجاجات تلقائ ًّيا.

ميكن اعتبار الجهة امل ُحاور األول لناشطي الحراك ،بحكم طبيعة
مطالبه املحلية ،وبحكم "الصالحيات الواسعة" التي أصبحت
متلكها املجالس الجهوية املنتخبة .ولكن بسبب التعرث يف نقل كثري
من االختصاصات وتفعيل كثري من الصالحيات ،بقي التداخل مع
املصالح غري املمركزة لوزارة الداخلية التي ظلت هي الفاعل الرسمي

 23نقصد هنا املؤسسات املركزية وغري املمركزة التي لها يد يف صناعة القرار من دون
أن تكون منتخَبة.
كامل ،شبكة ريف .24
 24امللف املطلبي ً
 25من خالل دفعهم إىل نعت الحراك باالنفصال ،والعاملة ،والتمويل الخارجي .وتجدر
اإلشارة إىل أن هذا االجتامع كان بدعوة من وزير الداخلية ،ال من رئيس الحكومة.
 26انظر بيان الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان الذي قدمته يف ندوة صحافية بعنوان:
"معطيات أولية حول الحراك الشعبي بالريف" 1 ،آب /أغسطس  .2017وقد حدَّدت
الجمعية عدد املعتقلني بـ  ،249من دون احتساب من يُف َرج عنهم.

 27أفضل مثال هنا هو األحكام املخفَّفة التي أُ ِ
صدرت يوم  27نيسان /أبريل يف حق
املتهمني يف موت محسن فكري.
 28ميكن ،من خالل دراسة كثري من الحراكات االحتجاجية يف املغرب ،استنتاج هذه
الخصيصة لدى النظام املغريب ،وهي القدرة عىل التأقلم مع أوضاع جديدة ،ورسعة االستدراك،
والخروج من الوضع الدفاعي والتربيري ،والقدرة عىل امتصاص الرضبات.
وخصوصا الفقرة" :هناك من يقول بوجود
 29انظر الخطاب املليك لعيد العرش،
ً
تيار متشدد ،وآخر معتدل ،يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه األحداث .وهذا غري
صحيح متا ًما".
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الرئيس( ((3منذ بداية الحراك ،مستفيدة من تر ُّدد مجلس الجهة(،((3
وتذبذُب موقفه بني مساندة مطالب الحراك والرغبة يف االستفادة
من تداعياته والتحكم يف مخرجاته.
وتجسد هذا الرت ُّدد يف مواقف رئيس الجهة ،إلياس العامري الذي ركز
َّ
جل ترصيحاته ،منذ بداية الحراك ،عىل تحميل املسؤولية للحكومة
ّ
التي مل ت َِف بالتزاماتها ،وإظهار اختالفه مع كثري من التدخالت األمنية،
واملطالبة بفتح تحقيق حول التأخر يف إنجاز كثري من املشاريع
املربمجة ،والربهنة عىل عدم مسؤوليته مبراسالت للجهات الحكومية
صاحبة االختصاص .وبقي األمر كذلك حتى مبادرة الجهة إىل تنظيم
املناظرة الوطنية حول األوضاع بإقليم الحسيمة يف  16حزيران /يونيو،
وهي املناظرة التي عرفت مقاطعة واسعة من ناشطي الحراك ،وكذا
بعض مكونات االئتالف الحكومي.
ب -الحكومة

تزامن توقيت حادث مقتل فكري مع فراغ حكومي؛ فقد كان
تدبري الشأن الحكومي مقصو ًرا عىل حكومة ترصيف أعامل يقودها
بنكريان( ،((3متيزت ،إضافة إىل صالحياتها املحدودة ،باستقالة كثري من
وزرائها بعد التأويل الذي قدمته األمانة العامة للحكومة للدستور(،((3
إضافة إىل فرتة العطالة التي عرفها كثري من املشاريع بعد قرار لوزارة
الداخلية بتوقيف كثري من هذه املشاريع ،تجن ًبا لتوظيفها يف الحملة
االنتخابية لألحزاب .وزاد من جمود الحكومة ارتفاع حدة الرصاع
السيايس بني رئيسها ،من حزب العدالة والتنمية ،ورئيس الجهة ،من
حزب األصالة واملعارصة ،وتقاذُف املسؤولية بني املؤسستني.
محتشم
وحتى بعد تشكيل حكومة العثامين ،بقي تدخل الحكومة
ً
يف تدبري امللف ،بل ميكن اعتبار الحكومة املترض َر األول من تداعيات
هذا امللف؛ ألنها تورطت يف اتهام الحراك باالنفصال والتسييس
وتلقي متويالت أجنبية ،وهذا ما جعل أعضاءها غري مرحب بهم لدى
ساكنة الحسيمة أثناء زيارة كثري من الوزراء املنطقة ،وجعلهم عرضة
للتنكيت واالستهزاء .وتورطت الحكومة بعد ذلك يف إصدار بالغ منع
مسرية  20متوز /يوليو .2017
 30لوحظ حضور عامل إقليم الحسيمة ،نائب وكيل امللك ،يف الثالثة صبا ًحا من ليلة
مقتل محسن فكري ،ومحاورته املحتجني ،وبعد ذلك دخل عىل الخط وايل الجهة ،محمد
اليعقويب ،الذي دخل يف حوارات فاشلة مع ناشطي الحراك.
 31يرتأس مجلس جهة طنجة – تطوان  -الحسيمة حزب األصالة واملعارصة يف شخص
أمينه العام إلياس العامري.
املعي لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 7
الحكومة
رئيس
نفسه
 32هو يف الوقت
َّ
ترشين األول /أكتوبر .2016
 33للتوسع يف هذا التأويل ،انظر :عمر إحرشان" ،خرافة التأويل الدميقراطي للدستور
بخصوص حكومة ترصيف األعامل" ،شبكة هسربيس ،2016/10/25 ،شوهد يف ،2018/2/26
يفhttps://goo.gl/xbbMMN :

سرام  /راذآراذآ

وعىل الرغم من محدودية مساهمتها يف صناعة القرار بخصوص هذا
امللف ،ظل سيف املساءلة مصلتًا عىل رقاب كثري من الوزراء ،باعتبار
أن الحكومة هي الواجهة األمامية ،دستوريًّا وسياس ًّيا.
ج -وزارة الداخلية

استثنينا وزارة الداخلية من الحكومة عىل الرغم من أنها جزء منها،
وأن وزير الداخلية يعمل تحت رئاسة رئيس الحكومة ،ألن الواقع َّبي
أن وزارة الداخلية ،من خالل العامل والوايل ووزير الداخلية ،ظلت
هي الفاعل الرئيس يف تدبري هذا امللف ،تخطيطًا وتنفيذًا ،من دون
الرجوع إىل رئيس الحكومة وأعضائها(.((3
لقد كشف حراك الريف حقيقة االنسجام الحكومي ،وف َّند الطبيعة
السياسية للحكومة ،وفضح حقيقة السلطة الرئاسية( ((3لرئيسها
خصوصا التكنوقراط غري الحزبيني( .((3كام كشف عن
عىل الوزراء،
ً
محورية املديرية العامة لألمن الوطني ،وإدارة مراقبة الرتاب الوطني
يف تدبري ملف الحراك ،عىل الرغم من كونهام مديريتني تابعتني لوزارة
الداخلية ،وهو ما جعل أصوات ًا كثرية تصف معالجة امللف باملقاربة
األمنية ،وأكد هذه املكانة املحورية لهذه املؤسسة الخطاب املليك
لعيد العرش(.((3
د -المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

عب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،من خالل لجنته الجهوية
َّ
عب بالغ رسمي ،أثناء استعداد ناشطي
والناظور،
الحسيمة
ي
م
إلقلي
َ
ْ
الحراك لتنظيم مسرية الغضب يوم  18أيــار /مايو  ،2017عن
ممثل يف لجنته ،ومن ت ُكلِّفه
"استعداده للوساطة بني مكونات الحراكً ،
السلطات العمومية ،مع تعهدها بفتح أبوابها للتنسيق وعقد لقاءات
بني الطرفني يف أي مكان يختارونه" .وأوصت اللجنة بتجنب استخدام
 34ميكن يف هذا الصدد ،التذكري بترصيحات مصطفى الرميد ،وزير الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان ،الــذي امتنع عن تقديم أي ترصيح حول أحــداث الحسيمة بحجة
غياب املعطيات.
كبريا يف الدستور
 35تم تسويق تسمية رئيس الحكومة عام  2011باعتبارها إنجازًا ً
الجديد حينها ،بعدما ع َّوض هذا املصطلح صيغة الوزير األول حينها الذي كان منسقًا للعمل
الحكومي فقط ،وليس صاحب سلطة رئاسية عىل الوزراء .فقد كان صاحب السلطة الرئاسية
عىل الوزراء هو امللك من خالل املجلس الوزاري ،ولكن متت دسرتة املجلس الحكومي يف
دستور عام  ،2011ومنح رئيس الحكومة السلطة الرئاسية عىل أعضاء الحكومة ،انظر الفصل
 89من الدستور.
 36أو ما يُصطَلح إعالم ًّيا عىل تسميتهم "وزراء السيادة".
 37جاء يف خطاب العرش يوم  29حزيران /يونيو " :2017إن تراجع األحزاب السياسية
وممثليها عن القيام بدورها ،عن قصد وسبق إرصار أحيانًا ،وبسبب انعدام املصداقية والغرية
الوطنية أحيانًا أخرى ،قد زاد من تأزيم األوضاع .وأمام هذا الفراغ املؤسف والخطري ،وجدت
القوات العمومية نفسها وج ًها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصرب،
وضبط للنفس ،والتزام بالقانون يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار .وهنا أقصد الحسيمة،
رغم أن ما وقع ميكن أن ينطبق عىل أي منطقة أخرى .وذلك عكس ما يدّعيه البعض من
لجوء إىل ما يسمونه باملقاربة األمنية ،وكأن املغرب فوق بركان ،وأن كل بيت وكل مواطن
له رشطي يراقبه".

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
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القوة ،وبالحفاظ عىل السلم ،ووصفت "الوضع املتأزم" يف الحسيمة
بأنه جاء بعد أن فشلت تجاهه محاوالت الوصول إىل حل ،داعية
إىل البدء بتفعيل سياسة التنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة
للمنطقة ،املبنية عىل الحوار .وحذرت اللجنة من أن هذا الوضع
ينذر باألسوأ ،يف ظروف ما زال يف اإلمكان الرتاجع عنها ،واالحتكام إىل
العقل والتبرص ،والخروج من النفق(.((3
كام عقدت اللجنة الجهوية للمجلس يف الــدار البيضاء لقاءات
مع مجموعة من املعتقلني وعائالتهم ،يف إطــار إج ـراء سلسلة
جلسات استامع بخصوص املتابعني ،وإجـراء وساطة بني عائالت
املعتقلني ومندوبية السجون من أجل تسهيل لقاء العائالت
بأبنائهم املعتقلني(.((3
وتبقى املناسبة التي حرض فيها املجلس كث ًريا هي الجدل الذي
صاحب ترسيب تقريره بشأن الخربات الطبية املنجزة حول بعض
معتقيل الحراك؛ فقد رصح وزير العدل بأنه أحال التقرير ،فور تلقّيه،
عىل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف يف الدار البيضاء،
والوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف يف الحسيمة ،لضم هذه
الخربات إىل ملفات القضايا املعروض بعضها عىل قايض التحقيق
املتعي قانونًا.
وبعضها اآلخر عىل املحكمة ،التخاذ ِّ

لقد كان لترسيب هذه الوثيقة تداعيات كشفت حقيقة التباين يف
التقديرات بني بعض املؤسسات؛ فاملديرية العامة لألمن الوطني
أصدرت بالغًا ،يوم  4متوز /يوليو  ،2017نفت من خالله ما س َّمته
املزاعم املوجهة ملصالحها وموظفيها مبامرسة التعذيب يف حق
املعتقلني ،التي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد ،استنا ًدا إىل
وثيقة جزئية منسوبة إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،تم
ترسيبها خارج اإلطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز .وأكدت
املديرية حرصها عىل صون حقوق اإلنسان كام هو متعا َرف عليها
وطن ًّيا ودول ًّيا ،واحرتام ضامنات الحرية الفردية والجامعية خالل
الشطية ،وكذا ترتيب املسؤوليات القانونية يف ضوء
مامرسة الوظيفة ُّ
اإلجراءات واملساطر القضائية ،معرِب ًة عن رفضها ،يف املقابل ،توجيه
التهم ونرش االدعاءات يف ضوء وثيقة جزئية وغري رسمية ،مل تعرض
عىل مصالح األمن الوطني ،بالقنوات الرسمية ،ليتسنى الرد عىل ما
جاء فيها(.((4
وأدى هذا املوقف إىل أن يُ ِ
صدر املجلس بالغًا تصحيحيًّا ،يف اليوم
نفسه ،أكد فيه استغرابه عملية الترسيب الجزيئ لوثيقة حرص
 38انظر" :املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعرض وساطته يف حراك الريف" ،شبكة اليوم
 ،2017/5/18 ،24شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/cGfYzK :
 39انظر" :املجلس الوطني لحقوق االنسان يستمع ملعتقيل الحراك" ،شبكة ريف ،24
 ،2017/6/14شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/4pJjZy :
 40انظر نص البالغ يف" :عاجل  ..بالغ أمني صادر عن املديرية العامة لألمن الوطني"،
شبكة فاس نيوز ،2017/7/4 ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/5HoqhN :

املجلس عىل أن تُو َّجه حرصيًّا إىل الجهة املعنية؛ وأن االستغالل
األحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إىل استنتاجات
مل يخلص إليها العمل الذي أنجزه الخبريان املكلّفان من املجلس
بشأن الثبوت القطعي لتع ُّرض كل املعتقلني الذين تم فحصهم
واالستامع إليهم للتعذيب ،وأن العمل الذي أنجزه الطبيبان الخبريان
يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها املجلس ،ضمن وسائل أخرى،
إلنجاز تقاريره حول مثل هذه األحداث .ولذلك ،فإنها ليست تقارير
تحصل لديه من اقتناعات بنا ًء عىل
نهائية متثل موقف املجلس وما َّ
التحريات واألبحاث واملقابالت واملعاينات التي تنجزها فرق عمله
ميدان ًّيا .كام أكد البالغ أن املجلس وضع ما أُنجِز من عمل الخب َريين
رهن إشارة الجهة املختصة ،لتتخذ بشأنه ما تراه مالمئًا من تدابري
قانونية ،عىل اعتبار أن املجلس ال ميكنه ،أخالقيًّا وقانونيًّا ،التطاول
عىل اختصاص السلطة القضائية ،وهذا ما أوىص به الخبريان .واعترب
املجلس أن الخالصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل
والنهايئ حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هي املرجع الوحيد
للوقوف عىل تقييمه مختلف املجريات لكل األحداث يف أبعادها
ومراحلها ،بكل حياد وموضوعية ومسؤولية ،كام دأب املجلس عىل
ذلك يف كل تقاريره( .((4كام اتضح دور املجلس يف الوساطة مع
املرضبني من أجل فك إرضابهم عن الطعام يف متوز /يوليو.
ه -المؤسسة الملكية

وضعنا املؤسسة امللكية يف الرتتيب األخري عىل الرغم من أنها الفاعل
األساس الذي تنهل من توجيهاته املؤسسات األخرى ،وتقع ،من
الناحية الهرمية ،فوق كل املؤسسات األخرى .لقد اخرتنا وضعها
يف الرتتيب األخري ألنها حاولت البقاء عىل الحياد ،والنأي بالنفس
عن التدخل املبارش يف مجريات الحراك منذ انطالقه ،وبقيت بعيدة
عن تفاعالته ،وتم اإلعالن عن أول موقف للملك من خالل الرئيس
الفرنيس ،إميانويل ماكرون ،أثناء زيارته املغرب يوم  14حزيران /يونيو،
إذ أكد أن امللك محمد السادس حريص عىل تهدئة األوضاع يف الريف
من خالل االستجابة ملطالب الحركات وإيالء هذه املنطقة االهتامم،
رشا مع امللك حول
مضيفًا أنه طرح املوضوع طر ًحا طبيعيًا ومبا ً
األوضاع يف هذه املنطقة التي أبلغه بأنها عزيزة عليه وتع َّود أن
يقيض فيها عطلته(.((4
خصص امللك جز ًءا من املجلس الوزاري ،يوم  25حزيران /يونيو،
كام ّ
"عب للحكومة ،وللوزراء املعن ّيني بربنامج 'الحسيمة
لهذا الحراك حني َّ
خصوصا ،عن استيائه وانزعاجه وقلقه من عدم
منارة املتوسط'،
ً
 41انظر" :الصبار :ليست هناك أي تعديالت عىل تقرير 'تعذيب' معتقيل الريف" ،شبكة
اليوم  ،2017/7/4 ،24شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/7t2eMF :
 42انظر نص الترصيح" :ماكرون :امللك قلق حول الوضع يف الريف ويعترب احتجاجاته
رشعية ويرغب يف التهدئة (فيديو)" ،شبكة لكم ،2017/6/14 ،شوهد يف  ،2018/2/26يف:
https://goo.gl/nt4Cas
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تنفيذ املشاريع التي يتضمنها هذا الربنامج التنموي الكبري الذي تم
توقيعه تحت رئاسة امللك ،يف تطوان يف ترشين األول /أكتوبر ،2015
يف اآلجال املحددة لها"( .((4ويف خطوة دالة عىل حدة الغضب املليك،
"أصدر امللك تعليامته ،لوزي َري الداخلية واملالية ،قصد قيام املفتشية
العامة لإلدارة الرتابية بوزارة الداخلية واملفتشية العامة للاملية،
باألبحاث والتحريات الالزمة بشأن عدم تنفيذ املشاريع املربمجة،
وتحديد املسؤوليات ،ورفع تقرير بهذا الشأن ،يف أقرب اآلجال .وقد
قرر امللك عدم الرتخيص للوزراء املعنيني باالستفادة من العطلة
السنوية ،واالنكباب عىل متابعة سري أعامل املشاريع املذكورة"(.((4
واتضح كذلك اهتامم امللك بالحراك من خالل تقديم خطاب العرش
عن موعده بيوم ،بحيث تضمن هذا الخطاب حديثًا عن أحداث
الحسيمة ،وهو ما مل يتحقق عام 2011؛ إذ مل يتطرق امللك نهائ ًّيا
إىل حركة  20فرباير واحتجاجاتها ومطالبها ،وفضَّ ل الرد عليها ر ًدا غري
مبارش يف خطاب  9آذار /مارس  ،2011مع إلقاء الالمئة عىل الحكومة
الخطاب عف ٌو عن بعض املعتقلني مبناسبة
واألحزاب .وسبق هذا
َ
هذه االحتجاجات(.((4

 .3النقائص الدستورية والسياسية
والقانونية
ال ينبغي لالختالالت املنهجية والقصور املؤسسايت حجب حقيقة
النقائص الدستورية والسياسية والقانونية واملؤسساتية التي تجعل
االحتجاج يف الشارع الخيار املفضَّ ل للمترضرين من األثر السلبي
للسياسات العمومية املتبعة.
أ -النقائص الدستورية

السلط،
كشف هذا الحراك أن اإلطار الدستوري ال يضمن ً
فصل بني ُّ
وتوزي ًعا متوازنًا لها ،وأن املغرب ما زال محكو ًما َمبلَكية تنفيذية،
تتحكم يف مفاصل الحياة العامة كلها ،وأن الحكومة والربملان
صمت الحكومة
والجامعات الرتابية محض واجهة ،ويؤكد هذا
ُ
وعجزها ،وترصيح ناطقها الرسمي بأن الحكومة تعمل "يف موضوع
" 43هؤالء هم الوزراء واملسؤولون املمنوعون من العطلة بقرار مليك" ،أحداث أنفو،
 ،2017/6/28شوهد يف  ،2018/2/21يفhttp://ahdath.info/303157 :
 44املرجع نفسه.
 45اقترص العفو املليك عىل بعض ناشطي الحراك ،واستثنى قادته ورموزه؛ فلم يستفد
منه إال  41ناشطًا 5 ،كانوا معتقلني يف سجن الناظور ،وسيليا الزياين التي أُطلِق رساحها من
رصا كانوا يف حالة رساح ،متابَعني بتهم إهانة رجال
سجن عكاشة يف الدار البيضاء ،و 11قا ً
القوات العمومية ،والتظاهر من دون ترصيح ،وتجمهر مسلح من شأنه أن ميثّل تهديدًا
ملصالح األشخاص واألموال .ومن بني املستفيدين أيضً ا 12 ،ناشطًا كان قد تم تنفيذ الحكم
عليهم ،و 5ناشطني حوكموا ابتدائ ًّيا ،واستأنفوا أحكامهم القضائية ،يف حني كان  9ناشطني يف
السجن االحتياطي.

سرام  /راذآراذآ

الريف بتعليامت من امللك"( ،((4وتربير وزير الدولة املكلَّف بحقوق
اإلنسان ،الثاين يف الربوتوكول بعد رئيس الحكومة ،صمته عن الخروق
التي ت ُرتكَب بأنه ال ميلك معطيات شاملة .وقد مر أكرث من شهر
عىل ترصيحه ،ومل يستجمع تلك املعطيات الناقصة ،وحتى ملا رصح،
بعد طول صمت ،مل يخرج عن تربير سلوكات وزارة الداخلية ،واتهام
احتجاجات الحراك بأنها ليست قانونية .وتربير كاتب الدولة املكلف
السلط،
بالنقل صمته بأنه كالم .تؤكد هذه املعطيات غياب فصل ُّ
وغياب حكومة حاكمة ،وهو ما تنبه له ناشطو الحراك مبك ًرا،
فرفضوا محاورة أي جهة غري امللك ،أو من يكون مبعوث ًا منه .وتنطبق
امللحوظة نفسها عىل الربملان الذي عجز عن التفاعل مع الحراك،
وعن املبادرة إىل تشكيل لجان تقيص الحقائق حول التأخر يف تنفيذ
مشاريع مربمجة يف املنطقة ألجرأة املبدأ الدستوري املنصوص عليه
يف الدستور(.((4
ب -النقائص السياسية

تحول كب ًريا وسط املجتمع ،وتقد ًما نوعيًّا مل
يعكس حراك الريف ً
تتمكن السلطة والوسائط املجتمعية الرسمية من مواكبته .ولذلك،
تعالت أصوات كثرية ت ُن ِّبه إىل هذا األمر وكأنه اكتشاف جديد ،مع
العلم بأن املتتبع العادي للمشهد الحزيب والنقايب يستنتج أن إضعاف
هذه الوسائط مل يأت مصادفة ،ولكنه نتيجة لسياسة ممنهجة،
رسع نتيجتها قيادات عزلت نفسها عن الشارع،
اعتُ ِمدت منذ مدة ،و َّ
والحكومة والربملان واألح ـزاب تدفع اليوم نتيجة قبولها بنتائج
انتخابات شكلية ،شهدت أكرب عملية عزوف ومقاطعة ،ورضيبة
قبول تشكلها من دون منطق سيايس ،ألن هذا أفقدها عنرص القوة
الذي ميكنها االرتكاز عليه يف مواجهة السلطات املتحكمة يف القرار
املعي بإرادة
السيايس ،وقد لحظنا جمي ًعا تالعب وزير الداخلية َّ
مكوناتها ،وتوريطها يف نعت الحراك بأنه انفصايل ،والرتاجع عن
ذلك برسعة ،ولكن بعد فوات األوان .ما حدث للحكومة ،مبناسبة
حراك الريف ،سريافقها طوال واليتها ،ألنها تحمل يف طياتها عنارص
ضعفها املتمثلة يف فقدان التمثيلية الشعبية ،وافتقارها إىل االنسجام
السيايس ،وضعف تأييد قواعدها ،وسوء اختيار وزرائها ،وتحكُّم
"وزراء السيادة" يف توجهاتها .ومنظر الوزراء وهم يتجولون يف أحياء
الحسيمة وازدراء املواطنني لهم( ((4والمباالتهم بوجودهم دليل عىل
إرادة إذاللهم واملزيد من إخضاعهم.
" 46امللك املغريب يصدر عفوا عن  562معتقال ويستثني منه نشطاء حراك الريف" ،هاف
بوست عريب ،2017/6/25 ،شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/EksEZg :
 47نص الفصل األول من الدستور عىل أن "يقوم النظام الدستوري للمملكة عىل أساس
السلَط ،وتوازنها وتعاونها ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية ،وعىل مبادئ الحكامة
فصل ُّ
الجيدة ،وربط املسؤولية باملحاسبة".
وخصوصا صورهم
 48تم تداول صور وفيديوهات لزيارة الوزراء بنوع من االستهزاء،
ً
ببدالت وربطات العنق وسط الشارع وليس عىل رصيفه ،ورفض صياد إطالة الحديث مع
وزير الفالحة ،أخنوش ،مبربر أن ال وقت لديه "ما عندي بو الوقت".

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
حراك الريف :السياق والتفاعل والخصائص

ج -النقائص القانونية

مثَّل حراك الريف ،وغريه من االحتجاجات الكثرية يف الشارع ،رضبة
حقيقية للدميقراطية التشاركية والجهوية املتقدمة؛ فلم ميض عىل
انتخابات الجامعات الرتابية ،وإقرار القوانني التنظيمية املنظمة لها،
والقوانني املنظمة لنظام العرائض وامللتمسات سوى مدة وجيزة
حتى اتضح استغناء املواطنني عن كثري من مقتضياتها التي قُ ِّدمت
حينها بوصفها آليات لإلدماج واملشاركة ،وتخلّيهم عن اعتامد كثري
من اآلليات التشاركية التي تضمنتها ،ويف مقدمتها نظام العرائض(.((4
ويطرح هذا التمسك باالحتجاج يف الشارع أكرث من سؤال حول
جدوى املؤسسات املوجودة والقوانني الجاري العمل بها؛ ألنها مل
تستطع تحقيق التشاركية واإلدماج لفئات واسعة من املواطنني .وهو
أمر مل يقترص عىل حراك الريف ،ولكنه أصبح حالة عامة بالنسبة إىل
مناطق وفئات كثرية.
بنا ًء عىل ما سبق ،مل يعد مستغ َربًا لجوء املحت ّجني إىل الشارع" ،الفضاء
العام" ،للتعبري عن مطالبهم ،والضغط لتحقيقها ،مع تجاهل ،إن مل
نقل رفض ،املؤسسات الرسمية ،سواء الحكومة أو الربملان أو الجامعات
الرتابية ،أو مؤسسات الحكامة املنصوص عليها دستوريًّا .ويُستَنتَج من
هذا السلوك واملنهج حكم بانعدام جدوى هذه املؤسسات ،بسبب
افتقادها صفة التمثيلية ،وانعدام متتعها باالختصاصات واإلمكانيات
الالزمة للتجاوب اإليجايب مع مطالب املحت ّجني.

رابعا :حراك الريف :السمات والخصائص
ً
مم تع َّرض له حراك الريف من تجاوزات صــادرة عن
عىل الرغم ّ
املؤسسات الرسمية ،ومن تعتيم وتشويه من اإلعالم الرسمي ،فقد حافظ
عىل سلميته ،وطابعه الشبايب ،وشعبيته ،واستمراريته ،ومتدده الجغرايف،
وتج ُّدد أساليبه ،وقوة تواصله ،وتن ُّوع أشكاله النضالية والتنظيمية،
والحفاظ عىل مسافة ابتعاد عن األحزاب الرسمية ،وقدرته عىل املزاوجة
بني الراديكالية واملرونة ،وعىل املزاوجة بني طابعه املحيل وإشعاعه
الوطني والدويل .ولذلك ،سنتوسع بقدر أكرب يف تبيني هذه الخصائص
التي ميزت هذا الحراك ،ليتضح من خاللها أننا بصدد تطور نوعي
يف السلوك االحتجاجي ،وأمام جيل جديد من الحركات االحتجاجية،
يستفيد من تراكم الحركات السابقة ،ويضيف إليها سامت جديدة.
 49نص الفصل  13من الدستور" :تعمل السلطات العمومية عىل إحداث هيئات للتشاور،
قصد إرشاك مختلف الفاعلني االجتامعيني يف إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها
وتقييمها"؛ ونص الفصل " :14للمواطنات واملواطنني ،ضمن رشوط وكيفيات يحددها قانون
تنظيمي ،الحق يف تقديم ملتمسات يف مجال الترشيع"؛ ونص الفصل " :15للمواطنات
واملواطنني الحق يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية؛ ويحدد قانون تنظيمي رشوط
وكيفيات مامرسة هذا الحق" .واألمر نفسه فيام يخص الجامعات الرتابية ،فقد اشتملت املادة
 120من قانون الجهات ،واملادة  114من قانون العامالت واألقاليم ،واملادة  123من قانون
الجامعات عىل حق املواطنني يف تقديم عرائض.
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 .1الطابع السلمي للحراك
عىل الرغم من تجاهل حراك الريف مدة غري قصرية ،وتخوين
املشاركني فيه مبختلف النعوت ،ومحاوالت عزله يف رقعة جغرافية
صغرية ،وحمالت التشويه والدعاية املضادة له ،وما ووجه به من
قمع وعنف ،فإن هذا الحراك الشعبي مل ينزلق إىل ردود أفعال،
وإىل عنف مضاد لعنف السلطة ،ولكنه متسك بسلمية وسائله ،سواء
يف تعامله مع قوات األمن أو مع مرافق الدولة .وهذه خصيصة
صارت مالزمة لكل االحتجاجات الشعبية ،مؤكِّدة النضج املجتمعي
واستيعاب املحت ّجني لقوة السلمية يف ربح رهان املساندة ،وتفويت
الفرصة عىل املرتبصني بالحراك.
لقد أصبحت السلمية جز ًءا من االحتجاج ،وصارت ثقافة عامة منذ
"حركة  20فرباير" ،وهو ما يخالف ما كان سائ ًدا يف كل االنتفاضات
الشعبية قبل عام  ،2011مثل انتفاضات  23آذار /مارس ،1965
و 20حزيران /يونيو  ،1981و 19كانون الثاين /يناير  ،1984و14
كانون األول /ديسمرب .1990
 .2الطابع الشبابي للحراك
عىل الرغم مام يُقال عن عزوف الشباب والمباالتهم ،فإن املحرك
األساس لهذا الحراك هو الشباب .وهذا ما ينسف هذه املسلَّمة،
ويفرض البحث عن فرضيات أخرى لتفسري عزوف الشباب عن
املشاركة يف االنتخابات ،عىل الرغم من أنها األقل رض ًرا بالنسبة إىل
الشباب ،وتفضيلهم األسلوب األكرث مخاطرة ،القتناعهم بجدواه.
ولعل إطاللة رسيعة عىل ِس َي رموز الحراك تؤكد أن متوسط السن
ال يتجاوز  35سنة ،وأن عدد الذين تفوق أعامرهم األربعني سنة ال
يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وتفاعل مع
ً
متيَّز حراك الريف بطابعه الشبايب ،قياد ًة ومشارك ًة
فعالياته ،وهو ما يقتيض التمييز بني العزوف االنتخايب والعزوف
السيايس؛ ألن هذا الحراك وتكلفته وتداعياته ،كل ذلك ال يقاس
بتكلفة املشاركة االنتخابية ،ومع ذلك ركب الشباب كل املخاطر
القتناعهم بجدوى الحراك واالحتجاج يف الشارع ،وبجدوى العمل
بعي ًدا عن املظالت الحزبية الرسمية.
وتوضح دراسة رموز هذا الحراك أيضً ا ،أن مثة نخبًا مبعايري جديدة
مستقبل.
ً
ومختلفة يف طور التشكُّل والتأثري يف صناعة القرار السيايس
وهو ما يطرح أكرث من سؤال نقدي عن املامرسة الحزبية الرسمية،
ودور األحزاب يف تأطري املواطنني ،وقدراتها االستقطابية.
 .3الطابع الشعبي للحراك
عىل الرغم من طول مدة الحراك ،واألوضاع االجتامعية الصعبة،
وصعوبة التضاريس ،فقد استطاع هذا الحراك استقطاب رشائح
واسعة من املواطنني ،إىل درجة أن األشكال االحتجاجية الجامعة
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تشهد نف ًريا عا ًّما ال يتخلف عنه إال أصحاب األعذار القاهرة ،وتجىل
هذا كذلك يف التجاوب الشعبي الكبري مع إرضاب استمر ثالثة أيام
يف  2و 3و 4حزيران /يونيو  .2017ولعل املشاركة الشعبية الواسعة
هي السبب املبارش الذي يجعل السلطات األمنية ترتدد يف منع
أفواج امللتحقني بالحسيمة يف أكرث من مناسبة .واملثري يف هذا الحراك
هو قدرته عىل جذب املشاركة النسائية الواسعة يف ٍ
وسط محافظ
ج ًّدا( ،((5وكذا شعبية قيادته التي تتكون من شباب مبؤهالت علمية
محدودة( ،((5وتنتمي إىل أوساط مهنية بسيطة( .((5وهذه القدرة عىل
الحشد والتعبئة جديرة بالدراسة .وقد حصن هذا الطابع الشعبي
أي فاعل حزيب أو حكومي يف وجهته
فعاليات الحراك من تأثري ّ
وسقفه ،وهذه نقطة افتقدتها احتجاجات كثرية كانت محكومة
تجسد الطابع الشعبي
بسقف الساسة واألحزاب وبحساباتهم .كام َّ
بقدر أكرب من خالل استمراره بالوهج نفسه ،عىل الرغم من اعتقال
الصف األول من رموزه بعد حملة اعتقاالت واسعة شملت العرشات.

 .4األساليب التواصلية للحراك
تف َّوق حراك الريف يف سياسته التواصلية ،واستطاع جلب االهتامم
واملتابعة لفعالياته من خالل حسن استخدامه لوسائل التواصل
وخصوصا تقنية البث املبارش ،وإصدار عرشات الصفحات
االجتامعي،
ً
عىل فيسبوك ،وقدرة ناشطيه عىل التقاط صور وفيديوهات موث ِّقة
لخروق السلطة وقمعها .وبذلك ،فك العزلة عنه ،وتجاوز تأثري
الحصار اإلعالمي الرسمي الحتجاجاته .كام استطاع تحريك كثري من
القنوات التلفزية ،ووكاالت األنباء األجنبية ،وأشهر الصحف الدولية
لتغطيته .وقد نجح قادة الحراك يف تحقيق تواصل دائم مع الرأي
العام ،لتوضيح املستجدات ،والرد عىل الشائعات ،وتحديد اآلفاق
رشا .وكان كل ذلك يعطي كث ًريا
والخطوات ،ونقل الوقفات ً
نقل مبا ً
من الوقفات أث ًرا إشعاع ًّيا أكرب من حجمها ميدان ًّيا .وساهم حضور
نارص الزفزايف ،أحد قادة الحراك البارزين ،عرب الحوارات وتقنية البث
املبارش يف تحقيق إشعاع واسع للحراك ،وتوضيح طبيعته ،ورشح
مطالبه ،واإلقناع بسلميته.
وقد انتبهت السلطات إىل القوة التواصلية لناشطي الحراك ،فلجأت
يوم  20متوز /يوليو  2017إىل قطع اإلنرتنت عن مدينة الحسيمة.
 50برزت رموز نسائية قيادية يف هذا الحراك ،مثل :سليمة الزياين "سيليا" ،ونوال بنعيىس،
وتم تنظيم مسرية نسائية بإمزورن ،وشهد أغلب الوقفات واملسريات مشاركة نسائية يف
الصفوف األوىل ،وشوهدت النساء من أعىل السطوح يشاركن املتظاهرين بالتوجيه والزغاريد
والشعارات واملساعدة.
 51املستوى التعليمي لغالبية قادة الحراك هو دون الجامعي.
 52نلحظ قلة املوظفني يف الدولة ،وانتامء أغلب رموز الحراك إىل خانة الحرفيني الذين
أعامل حرة ،وهو ما يؤكد انسداد اآلفاق أمام أبناء املنطقة ،وقلة فرص الشغل.
ميارسون ً

ددعلالا
سرام  /راذآراذآ

 .5طبيعة الخطاب المؤطر للحراك
تكاد تكون طبيعة الخطاب املؤطر لحراك الريف نقطة قوة تُ ِّيزه
من غــره(((5؛ فقد اتسم الخطاب املستع َمل بالبساطة واملبارشة
والعفوية والتلقائية والقرب واإلقناع وقوة الحجاج واستعامل خطاب
ديني اجتامعي ،واالستشهاد باآليات القرآنية واألحاديث النبوية يف
مناسبات كثرية( ،((5واملزاوجة بني اللهجة الريفية واللغة العربية،
والنهل من املظلومية التاريخية للريف ،ومن زعامئه التاريخيني ،ويف
املقدمة ابن عبد الكريم الخطايب ،رحمه الله ،واستلهام مقوالتهم
لتأطري لحظات مفصلية مر بها الحراك( .((5وهو يف هذا يستوي مع
الحراك الشعبي لسيدي إيفني عام  2008الذي كان يستلهم من
تاريخ املقاومة الباعمرانية.
وقد انتبهت السلطات إىل هذه الخصيصة ،فلجأت إىل توظيف
األسلوب نفسه من خالل تخصيص خطبة الجمعة ليوم  26أيار /مايو
 2017مبسجد محمد الخامس يف الحسيمة لدحض أساس الحراك
ودوافعه ،وترويج صور شخصية للزفزايف يوم  29أيار /مايو بعد
اعتقاله عقب الخطبة ،إلقناع املتلقي بأنه غري متدين ،واتهام الحراك
بالتشيع والداعشية ،وإذاعة بالغ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
عرب التلفزيون ،وقد نص عىل أن االحتجاج "إخالل بالتقدير والوقار
الواجبني لبيوت الله [ ]...مام أفسد الجمعة وأساء إىل الجامعة"(.((5
وقد متَّت متابعة الزفزايف بتهمة "عرقلة حرية العبادة وتعطيلها أثناء
صالة الجمعة؛ حيث أقدم عىل منع اإلمام من إكامل خطبته ،وألقى
داخل املسجد خطابًا تحريضيًّا أهان فيه اإلمام ،وأحدث اضطرابًا
أخل بهدوء العبادة ،وف َّوت بذلك عىل املصلني صالة آخر جمعة من
شهر شعبان"( .((5ويف السياق نفسه ،رصح وزير األوقاف والشؤون
 53ميكن هنا أن يظهر الفرق الكبري بني الخطاب الذي ساد يف حركة  20فرباير
وهذا الخطاب.
 54ميكن هنا رصد خطاب نارص الزفزايف لفهم هذه الخصيصة؛ إذ كان دائم االستشهاد
وخصوصا عمر بن الخطاب ،ريض الله عنه ،وأهم مثال
باآليات واألحاديث وسري الصحابة،
ً
رسالته من السجن إىل الحراك يوم  5متوز /يوليو التي بدأها باآلية﴿ :م َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ِر َج ٌال
قض نَ ْح َب ُه َو ِم ْن ُهم َّمن يَنتَ ِظ ُر ۖ َو َما بَ َّدلُوا ت َ ْب ِد ًيل﴾
َص َدقُوا َما َعا َهدُوا اللَّ َه َعلَ ْي ِه ۖ فَ ِم ْن ُهم َّمن َ
ِش ٍء ِم َن الْ َخ ْو ِف َوالْ ُجو ِع َونَق ٍْص ِم َن الْ َ ْم َوا ِل
(األحزاب ،)23 :وأنهاها باآليات ﴿ َولَ َنبْلُ َونَّ ُك ْم ب َ ْ
َوالْ َنْف ُِس َوالثَّ َم َر ِ
الصا ِبرِي َن ال َِّذي َن إِذَا أَ َصابَتْ ُه ْم ُم ِصيبَ ٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه َوإِنَّا إِلَيْ ِه َرا ِج ُعو َن
ات َوبَشِّ ِ َّ
أُولَ ِئ َك َعلَ ْي ِه ْم َصلَ َواتٌ ِم ْن َربِّ ِه ْم َو َر ْح َم ٌة َوأُولَ ِئ َك ُه ُم الْ ُم ْهتَدُونَ﴾ (البقرة .)157-155 :وتك َّرر
وصفه للحراك بأنه "املبارك" و"املقدس" ،وظل طوال شهر رمضان يخطب عرب تقنية البث
املبارش بعد صالة الرتاويح ،وهو ٍ
قميصا يرتك االنطباع بأنه منت ٍه للتو من الصالة .وقد
مرتد ً
تلقى الزفزايف تكوي ًنا دينيًّا يف معهد اإلمام مالك للتعليم األصيل /العتيق.
 55أهم مثال يف هذا الباب األداء الجامعي لق ََسم الريف الشبيه بق ََسم املجاهدين أمام
وأل نبيع قضيتنا ولو عىل حساب
وأل نساومّ ،
الزعيم الخطايب" :أقسم بالله العظيم ّأل نخونّ ،
حياتنا .عاش الريف وال عاش من خانه" .وكذلك استلهام مقولة الخطايب يف نعت الحكومة
بالعصابة ،حني خاطب الحكومة ٍ
قائل" :هل أنتم حكومة أم عصابة".
وقتئذ ً
" 56بالغ حول ما شهده أحد مساجد الحسيمة" ،موقع وزارة األوقاف 26 ،أيار /مايو
 ،2017شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/4eoEZP :
 57انظر" :الوكيل العام بالحسيمة يأمر باعتقال الزفزايف" ،موقع فرباير.كوم،2017/5/26 ،
شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/KpzCXe :

برعلا تاجاجتحالا نم ثدحألا ةجوملا
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حراك الريف :السياق والتفاعل والخصائص

اإلسالمية ،أحمد التوفيق ،لوكالة األنباء الفرنسية بأن الزفزايف "أثار
البلبلة أثناء الصالة ،وأهان الخطيب" ،مربزًا أن "ما قام به هو عمل غري
مسبوق [ ]...وجرمية خطرة"( .((5وامللحوظ هو صمت التنظيامت ذات
املرجعية اإلسالمية عن هذا السلوك ،باستثناء جامعة العدل واإلحسان
عبت فيه عن
التي أصدرت بيانًا محل ًّيا يوم  28أيار /مايو َّ ،2017
إدانتها "استغالل املساجد وتوظيف الخطباء يف زرع الفتنة بني أبناء
الوطن الواحد ،ويف تصفية الحسابات السياسية مع املواطنني املطالبني
بحقوقهم الثابتة واملرشوعة ،وحذَّرت من هذا السلوك املقيت امل ُِخل
باآلداب الرشعية املعلومة يف وظائف املسجد الجامعة ألمر األمة،
والداعية للوحدة والرحمة ،والبعيدة عن كل اصطفاف سيايس"(.((5

 .6األشكال النضالية والتنظيمية للحراك:
رمزية اختيار المناسبات
أ -أشكال نضالية وتنظيمية جديدة

تَ َّيز حراك الريف بأشكاله النضالية والتنظيمية املتجددة ،واملبدعة،
واملفاجئة ،واملتالمئة مع خصوصيات املنطقة وساكنتها ،والقريبة من
"العفوية املنظمة" ،مع تجنب الرصامة يف األشكال ،وعدم مركزة
الوقفات مبدئ ًّيا مع استثناءات قليلة ،وحسن اختيار املناسبات
بدالالتها الرمزية.
من الناحية التنظيمية ،تم اعتامد أشكال قاعدية وغري ممركزة ،تجلت
يف الجموع العامة املحلية املنظَّمة من تحت إىل أعىل ،كام حدث يف
تسطري امللف املطلبي ،ويف القدرة عىل إصدار بيانات جامعة ،ومنها
بيان  14متوز /يوليو الجامع لكل لجان الحراك يف  17منطقة من
الريف تقري ًبا ،وذلك عىل الرغم من الظروف األمنية غري املساعدة،
وتم تشتيت الوقفات عىل املناطق ،إلنهاك السلطات األمنية،
وساعدت تضاريس املنطقة يف تحقيق هذا الهدف ،وتم توزيع
املهامت بسالسة بني رموز الحراك من دون تعقيدات ،وبدا الحراك
منظم للغاية من خالل وحدة تقدير كل نقاطه جغراف ًّيا ،واتفاق كل
ً
رموزه عىل كل مراحله ومفاصله وخطواته وآفاقه.

كام لوحظ الرتكيز عىل وجود قيادة تحظى برمزية وصالحيات
واسعة ،فساعد ذلك عىل ضبط إيقاع الحراك ووجهته ،ووسم قيادته
باالنسجام ،وهو ما افتقدته حركة  20فرباير التي سادها تشتُّت
قيادتها واختالفاتها الشاسعة ،تصو ًرا وتقدي ًرا ،أيديولوجيًّا وسياسيًّا.
ومن أهم ما ميز هذا الحراك ،الداللة الرمزية للتواريخ املحددة لالحتجاج؛
مثل مسرية  20متوز /يوليو  2017التي تتوافق مع ذكرى معركة أنوال،
ومسرية  26حزيران /يونيو  2017التي تزامنت مع عيد الفطر ،وكذا
الداللة الرمزية للشعارات والرايات واأللبسة وكثري من الرموز.
ب -حراك غير حزبي

تبقى الالحزبية السم َة املميزة لحراك الريف من غريه؛ فقد متوقع
الحراك منذ البداية ضد األح ـزاب السياسية ،واعتربها "دكاكني
سياسية" ،وأعلن قادة الحراك يف أرضيتهم املطلبية أنهم بعيدون
"عن وصاية أي تص ُّور لحزب أو حركة أو تنظيم سيايس أو جمعوي"،
وتزايدت حدة الهجوم عىل األحزاب يف مسرية  18أيار /مايو 2017
بالحسيمة .يف هذا اليوم ،طالب الزفزايف وزي َري العدل والداخلية
باستدعاء سعد الدين العثامين ،رئيس الحكومة" ،بتهمة زعزعة
استقرار البالد" ،ألنه "قام عام  ،2011إبان الحملة االنتخابية لحزب
الالعدالة والالتنمية ،بالدعوة إىل حكم ذايت للريف" ،ووصف األحزاب
بـ "الدكاكني السياسية املكونة للجوقة الحكومية"(.((6
ج -حراك محلي بطابع وطني وبعد دولي

مت َّيز حراك الريف بطابعه املحيل من حيث املطالب التي تم فيها
تفصيل معاناة املنطقة ،وتنويع التعبري عنها مبختلف الطرق ،ولذلك
فهو حراك محيل من حيث مطالبه ورموزه وجغرافية فعله .ولكنه
من حيث أثره وإشعاعه وتأثريه أصبح وطنيًّا ودوليًّا .ويتضح هذا
من املسرية الوطنية يف الرباط يوم  11حزيران /يونيو  ،2017ومن
خالل عدد التنسيقيات التي أُسست لدعم الحراك يف مختلف مناطق
املغرب ،كالدار البيضاء ،والرباط ،ووجدة ،وكذا من خالل لجان الدعم
يف الخارج ،مثل إسبانيا وبلجيكا وهولندا وأملانيا وفرنسا .وساهم يف
هذا باألساس مغاربة العامل ذوو األصول الريفية ،وغريهم.

ومن الناحية النضالية ،تم اعتامد التجديد يف األشكال االحتجاجية
بحسب كل مرحلة ،مثل املسريات ،والوقفات ،و"الحلقيات"،
والطنطنة بالقرع عىل األواين املنزلية ،وإطفاء األضــواء ،وارتياد
الشواطئ العمومية لالحتجاج ،والفجائية إلرباك األجهزة األمنية من
خالل تقنية "شن طن" ،وهي تجنب الترصيح مبكان االحتجاجات
حتى اللحظات األخرية من توقيته.

لقد كان جاذبًا لالنتباه هذا اإلسناد الوطني والدويل لحراك الريف،
عىل الرغم من طابعه املحيل ،وهو أمر مل يُع َهد يف حراكات سابقة(.((6

" 58من هو نارص الزفزايف" ،الجزيرة نت ،شوهد يف  ،2018/2/21يفhttps://goo.gl/ :
cLG1lu
 59انظر" :جامعة العدل واإلحسان بالحسيمة تستنكر حملة القمع واالعتقاالت" ،موقع
جامعة العدل واإلحسان 28 ،أيار /مايو  ،2017شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps://goo.gl/ :
UL6yCn

 60ملزيد من التفاصيل ،انظر :طارق بنهدا" ،نشطاء الريف يهاجمون 'الدكاكني السياسية'
يف 'مسرية الحسيمة'" ،شبكة هسربيس ،2017/5/19 ،شوهد يف  ،2018/2/26يفhttps:// :
goo.gl/Zf4yC8
 61ميكن هنا ذكر بعض االستثناءات القليلة ،مثل القافلة الوطنية التضامنية مع حراك
سيدي إيفني ،جنوب املغرب ،يف حزيران /يونيو .2008
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بل مثّل هذا الحراك حاف ًزا لتنسيقيات محلية يف مناطق أخرى للخروج
يف احتجاجات ،والبحث عن تسطري ملفات مطلبية خاصة بها(.((6
د -المزاوجة بين الراديكالية والمرونة اإلصالحية

متيز الحراك بقدرته عىل التموقع بني "الراديكالية" و"اإلصالحية"
بحسب مجريات األحــداث؛ ففي لحظات كثرية ،غلَّب املطالب
ذات الصبغة االقتصادية واالجتامعية ،وجنح نحو تج ُّنب تسييسها،
ولكنه يف لحظات أخرى ر َّجح املطالب ذات الصبغة السياسية.
لقد اتضح هذا يف ترصيحات تقارن بني االستعامر اإلسباين والوضع
الحايل ،ووصف االستعامر اإلسباين بأنه أرحم ،ويف التمسك مبغربية
الصحراء ،ونعت "البوليزاريو" باملرتزقة ،واستنكار ترصيحات ألعضاء
بعض لجان الدعم يف أوروبا ودعوتهم لجعل املطالب االجتامعية
سقف الحراك ،ورفض االحتجاج يوم عيد العرش  30متوز /يوليو،
َ
وتحييد امللك من الرصاع ،والتمسك مبطلب الحوار مع من يبعثه
امللك ،والتغري التدريجي للموقف من األحزاب واملؤسسات الوسيطة،
وتجنب التصعيد بعد استثناء قادة الحراك من العفو املليك يف عيد
العرش ،وقبول وساطة أشخاص محسوبني عىل املخزن أحيانًا.
ه -القدرة على االستمرارية

حسب لحراك الريف قدرته عىل االستمرار عىل الرغم من
مام يُ َ
اإلكراهات املتمثلة يف التعزيزات األمنية ،وإقامة الحواجز ،ومنع
املتظاهرين من االلتحاق بالحسيمة ،والقمع املتواصل للوقفات،
واعتقال العرشات ،وحمالت التشويه والتعتيم ضد الناشطني .ويرجع
السبب إىل ت ُّجدد الوسائل ،وحسن التنظيم ،وتجذُّر الحراك شعب ًّيا،
رضر الساكنة كث ًريا ،وشعورهم بالثقة بالناشطني،
وعدالة املطالب ،وت ُّ
وحسن استثامر أخطاء السلطة التي كانت مبنزلة هدايا للحراك يف
لحظات مفصلية ،مثل :اتهام الحراك باالنفصال ،والسامح مبسرية
 18أيار /مايو ،وترسيب رشيط الزفزايف عاريًا ،ومعاناة املعتقلة سيليا
رصحت بذلك ،وتصوير قوات األمن
يف السجن ،وتصويرها عارية كام َّ
وهي تكرس البيوت ،واإلفراط يف استعامل العنف يوم عيد الفطر،
وبث صور عن أحداث الشغب يف مباراة لكرة القدم عىل أنها صور
لعنف ناشطي الحراك ضد قوات األمن ،ومسارعة الحكومة بإعالن
فرص توظيف خاصة باملنطقة ،تشمل  26ألف منصب.
 62امللحوظ هو تشكل تنسيقيات يف مدن متعددة ،حاولت املزاوجة يف أرضية تأسيسها
بني الدعم والتضامن مع حراك الريف ،وكذا الدفاع عن مطالب ساكنة املدينة .وقد ساهم
يف هذا ترصيحات قادة حراك الريف بأن أفضل دعم للحراك هو إثارة مطالب املدن األخرى
والدفاع عنها ،مثل ما يحدث يف الريف.

سرام  /راذآراذآ

خاتمة
التوسع يف استجالء
يستحق حراك الريف أكرث من دراسة ،ويجب ُّ
أبعاده وآثاره من خالل مقاربات معرفية متعددة وزوايا نظر مختلفة،
لتحقيق التكاملية الالزمة للوصول إىل خالصات دقيقة .وملزيد من
االطالع عىل كنهه ،يجب اعتامد دراسات ميدانية ومقابالت مع
املعنيني به طوال مراحله.
وقد أظهر هذا الحراك أن االحتجاجات موجات يكمل بعضها بعضً ا،
وأن االلتفاف عىل املطالب واملناورة إزاءها عمرهام قصري ،ولذلك مل
طويل .وكشف التباين الحاصل
يصمد العرض السيايس لعام ً 2011
بني مطالب املجتمع واستجابة السلطة ،وأعاد طرح غياب ثقة
املواطن باملؤسسات الرسمية واملسلسل االنتخايب بكل مخرجاته،
وف َّند أطروحة عزوف الشباب عن السياسة والمباالتهم ويأسهم،
وأظهر أن فئة الشباب تتفاعل مع الواقع السيايس من منطلقات
مخالفة ،وبوسائل مختلفة ،تراها األنجع واألفضل.
وكشف الحراك أيضً ا ،فشل املقاربة األمنية لقمع حركات احتجاجية
سلمية تدافع عن مطالب مرشوعة .وأظهر أن الوعي الشعبي يتزايد
برسعة فائقة ،ويجنح نحو السلمية وابتكار طرق تنظيم ذايت ،بعي ًدا
عن الوسائط الرسمية.
لقد مثّل الحراك لحظة أمل جديدة ،ومناسبة أخــرى لتكسري
حاجز الخوف ،واستقطاب رشائح اجتامعية جديدة للتفاعل مع
االحتجاجات .كام مثّل مناسبة لتحقيق فرز جديد يف املشهد السيايس،
وتوضيح حقيقة االصطفافات السياسية التي تحكم مكوناته.
وبي حراك الريف أن االحتجاجات ذات األثر الشديد تنشأ يف املناطق
َّ
الهامشية املترضرة أكرث مام تنشأ يف املدن الكبرية والقريبة من املركز،
وكشف أن املطالب االجتامعية واالقتصادية ذات الصبغة املحلية أقرب
إىل تحقيق تعبئة وجذب للشعب من أجل املشاركة والتفاعل ،وأظهر
أن االحتجاجات التي تحظى بتجاوب أكرب هي التي يقودها شباب
قريب من الساكنة ،بخطاب بسيط ،وبوسائل متجددة وغري تقليدية.
وتبقى مخرجات هذا الحراك حاسمة يف املراحل التي تليه؛ فالسلطة
تراهن عىل الزمن حتى يدخل الحراك يف رتابة وخفوت ينتهيان مبوته
من دون تحقيق أهدافه ،وهو ما سيؤدي إىل إحباط شعبي يف الريف
وخارجه تستمر تداعياته مدة طويلة ،وهناك من يراهن عىل التصعيد
املتواصل والصمود لربح الوقت وإنهاك السلطة واألجهزة األمنية ،ورفع
تكلفة املقا َربة األمنية ،واعتامد أسلوب االستنزاف ،ال أسلوب الحسم.
وهناك من يراهن عىل القمع املتواصل مهام كلَّف ذلك من مثن ،لتأديب
مناطق أخرى بحراك الريف ،ويساعده عىل هذه املقا َربة سياق إقليمي
داعم ،ومساندة رسمية فرنسية ،والمباالة دولية مبا يجري من خروق.
يبقى حراك الريف مفتو ًحا عىل كل االحتامالت ،ألن من شأن أي
متغري ،مهام بدا صغ ًريا وجزئيًّا ،التأثري يف مخرجاته.

