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عاصفة األصولٌة على أبواب المغرب ،تضرب بقوة غٌر مألوفة فً الجزائر كما أنها تنتشر فً تونس،
ومصر وفً كثٌر من البلدان األخرى .ماذا عن المغرب؟ هل توجد حركة أصولٌة مهٌكلة
ومنظمة؟ وما هو الدعم الذي تحظى به وتستفٌد منه وما هً العوامل والمحددات االجتماعٌة
والسٌاسٌة التً تساعد فً ظهورها وانتشارها ،وربما حتى فً تفوقها.
لمحاولة اإلجابة عن هذه األسئلة ،من الضرورة بمكان الوقوف بعض الشًء عند الظروف االقتصادٌة
واالجتماعٌة ،القتفاء أثر نشأة الحركة اإلسالمٌة ووضعٌتها الحالٌة ومساءلة الدٌمقراطٌة فً المغرب
(ألٌس غٌاب الدٌمقراطٌة واالضطرابات االجتماعٌة هً تربة خصبة لكل تطرف؟)

التربة االجتماعٌة – االقتصادٌة
بحكم خضوعه لالستعمار الجدٌد ٌعانً االقتصاد المغربً من تفكك قطاعاته الحٌوٌة األساسٌة؛
فالعالقات التً تربط هذه األخٌرة مع الخارج هً أكثر متانة من تلك الموجودة بٌنها وبٌن األسواق
الداخلٌة ،وٌنطبق ذلك على القطاعات المهٌكلة المجهزة والعصرٌة الموجهة أساسا للتصدٌر مثل قطاع
الفالحة (الحمضٌات ،الطماطم ،الفواكه ،الزهور والنباتات )...وقطاع النسٌج ،والجلد ،وإنتاج المعادن...
فرغم تخلً هذه القطاعات التصدٌرٌة عن األسواق الداخلٌة ،فإنها ال تغطً إال  % 00من
الواردات ،لهذا ضاعف العجز الدابم للمٌزان الخارجً من دٌون خارجٌة والتً بلغت  % 57من اإلنتاج
الداخلً الخام.
وبقً النمو االقتصادي ( 3.2فً المتوسط سنوٌا) ضعٌفا أمام نمو دٌموغرافً سرٌع ومرتفع
( % 3.5سنوٌا) أما ضعف القطاع الصناعً فً مجمله جعل االقتصاد المغربً ٌرتكز أساسا على
الفالحة .ونتٌجة لذلك الزال ٌعتمد إلى حد كبٌر على التساقطات المطرٌة .إلى جانب ذلك أن النمو
المتوقع تحقٌقه لسنة  5997سٌكون سلبٌا بسبب موجة الجفاف التً ٌشهدها موسم هذه السنة.
منذ بداٌة سنوات الثمانٌنٌات ،كل المخططات التنموٌة تم التخلً عنها لصالح سٌاسة إعادة
التقوٌم الهٌكلً ،وقضت عملٌات الخوصصة على الخدمات العمومٌة وهً فرصة كً تستحوذ أقلٌة
محظوظة على الثروات الوطنٌة المتراكمة منذ االستقالل ،وهذه األقلٌة نظمت نفسها داخل شركات
ومجموعات كبرى أخطبوطٌة (بٌنها مجموعة أونا  )ONAالتً تعمل على إدارة مصالحها ومصالح
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 هامش المترجم :هٌرودوت بالفرنسٌة )( Hérodotheهً مجلة علمٌة محكمة فرنسٌة تأسست فً  1976من قبل إٌف الكوست وتصدركل ثالثة أشهر ،وهً مختصة فً الجٌوسٌاسٌة والجغرافٌا.
األعداد األولى من هذه المجلة كانت تحمل العنوان الثانوي «استراتٌجٌات ،جغرافٌا ،إٌدٌولوجٌات» ،ثم ابتداءا من نهاٌة ، 1982تبنت المجلة
عنوانا ثانوٌا جدٌدا وهو "مجلة الجغرافٌا والجٌوسٌاسة( "المترجم)

شركابها األجانب .فالهوة تزداد اتساعا بٌن أغنٌاء ٌزدادون غنى وفقراء ٌزدادون فقرا .والنظام الضرٌبً
ٌفاقم من هذه الوضعٌة وهو ٌثقل بشكل مباشر كاهل فبة األجراء رغم قلة عددها ،فً نفس الوقت الذي
ٌعفً فٌه أصحاب الثروات الكبٌرة.
وٌبقى مجموع السكان النشٌطٌن ضعٌفا ( % 23من السكان) ومعدل البطالة السافرة والمقنعة
ٌقارب  % 03من الساكنة النشٌطة .وحده التضامن العابلً ٌسد الثغرات وٌسمح بالحفاظ على التماسك
والتوازنات االجتماعٌة البالغة الهشاشة ( % 23من الساكنة النشٌطة تقوم بإعالة وتوفٌر احتٌاجات 53
 )%فالفقر هو لٌس كلمة خالٌة من المعنى 9 :مالٌٌن من األشخاص (من أصل  35رسمٌا) ٌنفقون أقل
من  782درهم شهرٌا .والخدمات العمومٌة فً تراجع مستمر وال تلبً كل االحتٌاجات .أما النظام
التعلٌمً فهو مفكك وارتجالً بفعل سلسلة من اإلصالحات المغامرة وغٌر المجدٌة ،وغٌر مالبم لسوق
شغل هو نفسه مكتظ ومنهك .وفً سنة  5990وصل عدد أصحاب الشواهد العلٌا المعطلون إلى
553.333؛ و % 73فقط من األطفال المسجلٌن من ذوي السن القانونً للتمدرس ...إذن فكل طفل من
طفلٌن هو بال تعلٌم ومحكوم علٌه باألمٌة.
وبعٌدا عن لغة األرقامٌ ،بقى المشهد األكثر بروزا هو عالم الفقر المطلق وعالم الثراء الفاحش جنبا إلى
جنب مكشوفا فً واضحة النهار ،صورة صارخة لهرمٌة أساسها الظلم ومراكمة الثروات تهدد باالنفجار
فً كل لحظة.
ومع ذلك ،فإن اإلمكانٌات االقتصادٌة ،والثروات الطبٌعٌة ،والكفاءات البشرٌة للتؤطٌر واإلنتاج ،وروح
المبادرة والمقاولة والعمل الجاد والدإوب ال تنقص هذا البلد .لكن كل هذه الموارد المادٌة والبشرٌة هً
رهٌنة لقٌود سٌاسٌة قروسطوٌة ،تعانً من انتقال دٌمقراطً عالق.
فالتطور واإلقالع االقتصادي ،وتنمٌة الموارد ،والمقاولة الحرة ،واستثمار الرأسمال الوطنً ،والسلم
والتضامن االجتماعٌٌن ...ال ٌتماشى مع غٌاب دولة الحق والقانون ،وعدم المساواة أمام القضاء ،والظلم
والجور ،والتعسف واستغالل النفوذ ،واالستبداد ،وعدم فصل السلط ،والتبعٌة البنٌوٌة ،والممارسات
الفٌودالٌة فً المجال االقتصادي ،هً بنٌة فوقٌة إٌدٌولوجٌة وثقافٌة تتسم بها بشدة الذهنٌة
الفٌودالٌة .وعلى النقٌض من ذلك ،هذه هً كلها تقرٌبا العناصر التً تعد التربة الخصبة لنشؤة األصولٌة.

العوامل المؤثرة
فً الواقع ،إن األصولٌة الدٌنٌة واإلثنٌة والسٌاسٌة ال تولد من فراغ ،فهً تتطور سواء فً الماضً أو
فً الحاضر الراهن فً ظل األزمات ،وبفعل تداخل العوامل االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة
والنفسٌة؛ وفً حالة المغرب ،فإن األزمة الراهنة المذكورة أعاله بإٌجاز شكلت أرضٌة خصبة لصعود
األصولٌة .ففً غٌاب دولة الحق والقانون ،قامت أقلٌة هناك ،واستولت بالقوة والتعسف والحٌف على كل
اإلمكانات التً ٌتوفر علٌها البلد من أجل خدمة مصالحها الخاصة الضٌقة مستعرضة نمط حٌاتها الفاحش
الثراء فً وضح النهار ،وولدت بذلك شعور الحرمان واإلحباط لدى الغالبٌة المهمشة الذي بدأ ٌتفاقم ٌوما
بعد ٌوم.
إن لعبة الدٌمقراطٌة المغشوشة أقفلت كل أبواب الحلول السٌاسٌة ،وجمعت كل السلطات فً نفس األٌدي
وتؤبٌدها.
فالهٌمنة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة مقرونة بهٌمنة إٌدٌولوجٌة وثقافٌة ،تقوم الدعاٌة الرسمٌة
بقصفها كل ٌوم على رإوس "الرعاٌا" تمزج فٌها بٌن الٌؤس والخٌبة المادٌة واالغتراب واإلحباط النفسً

واألخالقً؛ فقد انتشر الفساد وتغلغل فً كل المناحً والجوانب من الخدمات اإلدارٌة البسٌطة حتى طال
وارتفع إلى نظام الحكم ،كل هذا عزز وعمق من هذا الشعور ،وكذلك مظاهر التردي االجتماعً
والتراجع الممنهج والمنظم للقٌم التقلٌدٌة للكرامة والعدالة واإلنصاف والصدق والشرف...
إن العوامل الثقافٌة وأساسا سإال الهوٌة والثقافة الوطنٌة تنضاف وتتآلف مع العوامل والمحددات
االقتصادٌة واالجتماعٌة ،السٌاسٌة واألخالقٌة .فالتبعٌة ،وهٌمنة االستعمار الجدٌد ،والتقلٌد األعمى
للب ورجوازٌة الغربٌة تظهر كؤنها تهدٌد ٌستهدف الهوٌة الوطنٌة ،ووسابل اإلعالم الغربٌة السمعٌة
البصرٌة تتدفق عبر الفضابٌات المنتشرة بٌن الساكنة األكثر حرمانا تعمق مشاعر اإلحباط بنقلها لعوالم
حالمة ال ٌمكن الوصول إلٌها.
إن مجموع هذه الظواهر فً تزاٌد مستمر فً عالم سرٌع المتغٌرات ٌهتز تحت أزمة حضارٌة حقٌقٌة:
عولمة متوحشة غٌر مقٌدة ،النظام العالمً الجدٌد ،انهٌار المعسكر االشتراكً ،الثورة التقنٌة والعلمٌة،
تغٌٌر عمٌق فً أسالٌب اإلنتاج وفً العالقات االجتماعٌة ،انهٌار القٌم ،وغٌاب فً األفق ألي والدة لقٌم
جدٌدة ...الخ
باختصار ،فإن التهمٌش االقتصادي واالجتماعً ،والتبعٌة البنٌوٌة للغرب ،والهٌمنة الثقافٌة ،وأزمة
الهوٌة الوطنٌة ،باإلضافة لغٌاب أٌة آفاق فاقم من مشاعر اإلحباط المادي والمعنوي لدى الفبات والشرابح
المهمشة األكثر حرمانا وولد رد فعل االنكفاء على الذات و"العودة إلى الماضً" بحثا عن الذات والهوٌة
المفقودة ..فحلول الحداثة والعقالنٌة أدت إلى الباب المسدود والفشل واالنهٌار االجتماعً ،والحل ٌكمن
فً العودة إلى الوراء ،لقرون مضت ،من أجل إعادة بناء نماذج تارٌخٌة بدٌلة.
فهذه الظاهرة الغٌر العقالنٌة والرجعٌة ٌمكن أن تسبب فً المغرب كما فً بلدان أخرى قالقل اجتماعٌة
خطٌرة وحتى انفجارات مجتمعٌة ٌصعب السٌطرة علٌها .فالفكرة الواسعة االنتشار والتً مفادها بؤن
دولة المغرب قلعة محصنة ضد الحركات األصولٌة هً فكرة سطحٌة وخاطبة؛ فالعوامل االجتماعٌة
واالقتصادٌة والثقافٌة التً تسبب فً صعود األصولٌة موجودة بقوة فً المغرب ،فالحركة اإلسالمٌة
موجودة كقوة محتملة كامنة ذات مالمح معروفة ،لكنها تترقب موعدها والشروط المواتٌة للتعبٌر عن كل
حقٌقتها ومحاولة فرض نفسها بكل الوسابل الممكنة.

نشأة الحركة اإلسالمٌة
فالمغرب مثله مثل جمٌع الدول العربٌة – اإلسالمٌة ،عبر تارٌخه اخترقته جمٌع المذاهب والنحل والفرق
اإلسالمٌة :السنة والشٌعة والخوارج ...قبل أن ٌفرض المذهب السنً نفسه كمذهب رسمً .فخالل الحقبة
االستعمارٌة ،استمرت الزواٌا الدٌنٌة باالحتفاظ بكل الوظابف التقلٌدٌة لمختلف التٌارات والفرق
اإلسالمٌة ،وقد لعبت دورا مهما فً النضال الوطنً من أجل االستقالل ،سواء لصالح الحركة الوطنٌة أو
لصالح االستعمار .فعلى سبٌل المثال أصدرت الزاوٌة الدرقاوٌة فتوى مناهضة لزعٌم الثورة الرٌفٌة عبد
الكرٌم الخطابً تعتبره ملحدا ومندسا شٌوعٌا .أما الزاوٌة الكتانٌة فقد قدمت دعما فعاال للسٌاسة
االستعمارٌة وللمارشال لٌوطً باسم التعالٌم اإلسالمٌة.
لكن صعود الحركة الوطنٌة فً شكلها الحداثً وقٌامها فً نفس الوقت بدمج قٌم الدٌن اإلسالمً كقٌم
إنسانٌة فً التسامح والعدالة ساهم سرٌعا فً تهمٌش دور الزواٌا .الحصول على "االستقالل" وهٌمنة
الحركة الوطنٌة والتقدمٌة كقوة سٌاسٌة ربٌسٌة أدى إلى تراجع بل اختفاء جمٌع تعبٌرات الحركة
اإلسالمٌة ،بذلك بقً المغرب فً منؤى عن الحركات األصولٌة التً عانى منها الشرق األوسط.

وفً سنة  ،5997على إثر إعدام سٌد قطب أحد القٌادات البارزة ل"اإلخوان المسلمٌن" فً مصر،
وحملة القمع التً قادها عبد الناصر ضد هذه المنظمة ،هرب العدٌد من أطرها ورموزها ووجدوا فً
المغرب ملجؤ لهم ،على رأسهم الخطٌب والواعظ اإلسالمً الشهٌر عبد الرحٌم عبد البر ،وفً نفس
الفترة التحق أٌضا بعض اإلخوان المسلمون من أصول سورٌة .وبحكم انتمابهم لقطاع التعلٌم قاموا
باستقطاب مإسس الحركة اإلسالمٌة فً المغرب :عبد الكرٌم مطٌع الحمداوي مفتش فً التعلٌم.
فبعد عودته من جولة فً الشرق األوسط حٌث ربط عالقات مع جماعات إسالمٌة ،أنشؤ مطٌع رفقة عدد
من األعضاء المإسسٌن سنة " 5999حركة الشبٌبة اإلسالمٌة" ،كجمعٌة معترف بها رسمٌا بنواة صلبة
من الطلبة واألساتذة .وتم تزكٌتها من قبل منظمات وجماعات اإلخوان المسلمٌن فً مصر وسورٌا
وباكستان سنة  .5953ولعبت المجلة الشهرٌة "الشهاب" الصادرة فً بٌروت دورا مهما فً التعرٌف
بالحركة وبمإسسها وتؤهٌله إلى مرتبة "المرشد العام للحركة اإلسالمٌة فً المغرب العربً" .وعبر
"المإتمر الدولً للشباب والدعوة اإلسالمٌة" الذي انعقد فً السنة نفسها تحت رعاٌة المملكة العربٌة
السعودٌة عن دعمه المالً والمعنوي لتقوٌة "حركة الشبٌبة اإلسالمٌة" فً المغرب .واعتمدت الحركة
فً أٌدٌولوجٌتها وقاعدتها الفكرٌة كتابات القادة البارزٌن لإلخوان المسلمٌن وعلى رأسهم سٌد قطب،
وعلى األخص الكتابٌن :معالم فً الطرٌق ،وكتاب "اإلسالم ..فكرة وحركة وانقالب"  2والحركة تترأسها
قٌادة تتكون من عشرة أشخاص بقٌادة المرشد العام الذي ال ٌمكن أن تخضع توجٌهاته ألٌة مناقشة ،جزء
من هذه قٌادة ٌدٌر شإون "الجهاز الخاص السري" فً حٌن ٌدٌر الباقً المنظمة الجماهٌرٌةٌ ،تم
استقطاب األعضاء الجدد وتدرٌبهم وتنظٌمهم فً خالٌا تجتمع كل أسبوع تحت إمرة "أمٌر" .تتٌح
الرحالت والخرجات التً تنظمها الحركة فً جمٌع مناطق البالد عقد صالت مع الشباب أساسا.
فالرحالت المنظمة على الشواطا أو الجبال هً بمثابة فضاءات لتلقٌن إٌدٌولوجٌة الحركة وجامعات
صٌفٌة لها.فتقوٌة الدروس والدعم المدرسً واالجتماعً المتعدد األوجه هً وسابل وآلٌات الستقطاب
الشرابح والفبات المحرومة وتوسٌع صفوف الحركة.

االعتماد على العنف
بعد فترة أولٌة من العمل السري ( ،)5953 - 5999وفً ظل األزمة التً تعرفها الحركة الدٌمقراطٌة
ككل ،بدأت المنظمة اإلسالمٌة مرحلة التنفٌذ ( )5957-5953من أجل فرض نفسها على الساحة
السٌاسٌة ،مستهلة ذلك بكتابة شعارات إسالمٌة على الجدران داعٌة إلى محاربة الشٌوعٌة والحركة
التقدمٌة مثل " :اإلسالم ٌحارب الشٌوعٌة" "الجهاد ضد الملحدٌن" ،ثم القٌام بتوزٌع المنشورات بنفس
المحتوى ،وفً نفس الوقت بدأت تعرف المنظمة توسعا فً صفوف العمال والحرفٌٌن والطلبة ،وبعد
فترة وجٌزة من ذلك شرعت فً تنفٌذ اعتداءات وإرهاب مناضلٌن ونشطاء ٌسارٌٌن فً ثانوٌات مدٌنة
الدار البٌضاء وداخل األحٌاء الشعبٌة .باألسلحة البٌضاء والهراوات والقضبان الحدٌدٌة أسقطت العدٌد
من األرواح فً صفوف المناضلٌن الدٌمقراطٌٌن .وفً نفس الفترة تماما تعرضت الحركة الٌسارٌة
لحملة قمع شدٌدة :تنفٌذ الحكم باإلعدام فً العدٌد من مناضلً االتحاد الوطنً للقوات الشعبٌة واعتقال
المبات من مناضلٌه وقمع مناضلً الٌسار الجذري والمحاكمات السٌاسٌة الكبرى فً كل من القنٌطرة
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( )5952ثم محاكمة الدار البٌضاء ()5958
 - 2هامش المترجم :كتاب "اإلسالم .فكرة وحركة وانقالب" للكاتب اللبنانً ،األستاذ فتحً ٌكنٌ ،عتبر من بٌن أهم
المرجعٌات الفكرٌة لدى الحركة اإلسالمٌة ،وعلى وجه الخصوص اإلخوان المسلمون؛ (المترجم)
 - 3هامش المترجم  5أما محاكمة مزاكش  5975فقد سثقث انمزحهة انحي يححدخ عنها انكاجة ()1790-1792
(المترجم)

وبموازاة مع قمع السلطة هذا،وصلت األعمال اإلرهابٌة التً قام بها اإلسالمٌون ذروتها بمحاولة اغتٌال
األستاذ مٌناوي عبد الرحٌم فً الدار البٌضاء عضو فً حزب التقدم واالشتراكٌة ،ثم جرٌمة اغتٌال القابد
االكبٌر لالتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة عمر بنجلون ٌوم  58دجنبر .5957
أثارت هذه األحداث موجة من االحتجاج والتعاطف مع الحركة الدٌمقراطٌة المغربٌة ،فالحكم الذي رأى
فً حركة الشبٌبة اإلسالمٌة حلٌفا فً مواجهة الحركة التقدمٌة أزعجته هذه األعمال وصمم على التحكم
ب"الشبٌبة اإلسالمٌة" بشكل أفضل ،لكن دون التفرٌط فٌها أو إزالتها ،لذا فقد قام المرشد العام بتعٌٌن
قٌادة سرٌة للحركة وغادر البالد لٌحط الرحال فً المملكة العربٌة السعودٌة ثم الكوٌت فإٌران ولٌبٌا
وفرنسا ،قبل أن ٌستقر فً الجزابر ابتداء من .5980

جماعات ومنظمات متعددة
بعد مرحلة النمو والتوسع ( )5957-5953بفضل اإلقبال الكثٌف للشباب المتطرف وللدعم المادي
السخً للمملكة العربٌة السعودٌة ،دخلت حركة الشبٌبة اإلسالمٌة فترة التراجع واالنكماش والصراعات
الداخلٌة ،وكان أول هذه االختالفات معارضة قٌادة الداخل للمرشد العام حول مسؤلة "الزعامة" ،فقد
استمر المرشد العام من خارج البالد فً الدعوة إلى الجهاد بتنسٌق مباشر مع بعض العناصر فً الداخل
المباٌعة له ،كما أنه ندد عالنٌة بالقٌادة فً الداخل ووصمها باالنحراف عن خط الجماعة وبالمهادنة؛ وقد
تم وضع قنبلة من صنع ٌدوي فً سٌارة أحد األعضاء (لم تنفجر) ،وتعرض آخر لضرب مبرح حتى
الموت.
بدأت العدٌد من األسبلة تتناسل داخل الحركة :لماذا تم قتل مسلمٌن مثل عمر بنجلون؟ لماذا ٌتم استخدام
العنف ضد أعضاء ومنتمٌن للحركة نفسها؟ من المستفٌد حقا من هذه الجرابم؟ وما هو الدور الذي تلعبه
المملكة العربٌة السعودٌة؟ وأٌن هً أموال المنظمة؟ ظهر أول تٌار انشق عن الحركة باسم "الجماعة
من أجل الحقٌقة" 4تلتها تٌارات أخرى من بٌنها "حركة المجاهدٌن المغاربة" تؤسست فً بلجٌكا تدعو
إلى العنف .مما دفع بالمرشد العام ردا على ذلك بربط االتصال مع قواعد المنظمة وتؤسٌس "كتابب
مسلحة " أطلق علٌها " فصٌل الجهاد" وكان من بٌن مهامها "تؤدٌب" المنشقٌن واعتماد توجه رادٌكالً
للمنظمة .وتناسلت جماعات جهادٌة عدٌدة متطرفة وبؤسماء ونعوت مختلفة...
وخالل نفس الفترة ظهرت منظمة ذات مصادر وتوجهات مختلفةٌ ،تعلق األمر بجماعة "العدل
واإلحسان" بقٌادة مرشدها الكارٌزمً عبد السالم ٌاسٌن الذي ٌخضع حالٌا لإلقامة الجبرٌة ،والمشهور
بكتبه المثٌرة للجدل "اإلسالم بٌن الدعوة والدولة" و"اإلسالم غدا" ثم رسالة "اإلسالم أو الطوفان" سنة
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 5950التً سجن بسببها.
بعد أن تم إطالق سراحه من السجن سنة  5959أنشؤ مجلة "الجماعة" ،ثم أسس سنة  5958جمعٌة
إحسانٌة معروفة بشعارها "العدل واإلحسان" .فً سنة  5982أصدرت الجماعة جرٌدة سٌاسٌة سمتها
"الصبح" مطالبة بؤن تصبح حزبا معترفا به فً إطار الدستور والقانون .قامت الصحٌفة باتباع خط
تحرٌري رسمً هو مواجهة األحزاب السٌاسٌة الدٌمقراطٌة والهجوم على "الملحدٌن" ،بٌنما اعتمدت
4

 هامش المترجم  :أول المنشقٌن أطلقوا على أنفسهم "القطبٌون " نسبة إلى السٌد قطب ثم تٌار االختٌار اإلسالمً ثم حركة المجاهدٌن فًالمغرب التً أسسها عبد العزٌز النعمانً ثم تفرٌخ العدٌد من الحركات مثل الجماعة االسالمٌة المغربٌة المقاتلة ومنظمة الجهاد ...ثم الحركة
من أجل األمة وهً محاولة اندماجٌة لبعض المكونات والتٌارات السابقة ثم بعدها جاءت وبعد مراجعات عمٌقة البدٌل الحضاري...لكن ٌبقى أهم
تٌار انشق عن الشبٌبة اإلسالمٌة هو الجماعة اإلسالمٌة التً تحولت إلى حركة اإلصالح و التجدٌد...
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 هامش المترجم :اتهم بسببها الراحل عبد السالم ٌاسٌن بالجنون وقضى على إثرها ثالث سنوات وستة أشهر محتجزاً فً مستشفىلألمراض العقلٌة.

موقف التوفٌق والنصٌحة اتجاه الحكم .وتم تشخٌص األزمة االجتماعٌة بانهٌار القٌم وتفسخ األخالق،
وأن الحل هو العودة إلى اإلسالم وتطبٌق الشرٌعة داعٌا إلى الجهاد ،الذي تعتبره جهاد مع األفكار وهو
أعلى من معركة السالح فالجماعة ترفض العنف بٌن المسلمٌن .فٌاسٌن ٌشرح بؤن هدف جماعته هو
العودة إلى هللا بالوسابل السلمٌة والقانونٌة وفً إطار التعددٌة والدٌمقراطٌة.
استغلت جماعة العدل واإلحسان أزمة االنشقاقات والصراعات الداخلٌة التً تعٌشها حركة الشبٌبة
اإلسالمٌة ،وعملت على توسٌع صفوفها وتجنٌد العدٌد من األطر السٌاسٌة اإلسالمٌة ،هذه األخٌرة لعبت
دورا هاما فً االستقطاب وتوسٌع القاعدة وتؤسٌس الخالٌا فً جمٌع أنحاء البالد.

استراتٌجٌة التراجع
وقد عمل الحكم أٌضا على استغالل الصراعات داخل الحركة اإلسالمٌة فً مجملها بهدف إضعافها ،بعد
أن وظفها كممتص للصدمات ( )pare chocفً صراعه مع قوى الٌسار ،الحملة األولى من
االعتقاالت طالت جماعة العدل واإلحسان سنة  ،5980تلتها محاكمة الدار البٌضاء المعروفة ب
"مجموعة البشٌري" باسم الرجل الثانً فً هذه الجماعة ،أما الحملة الثانٌة من هذه االعتقاالت فقد
ضربت فً قلب جماعة الشبٌبة اإلسالمٌة ومختلف فصابلها 59 :من أعضاء وقٌادًٌ الجماعة تم تقدٌمهم
أمام محكمة الدار البٌضاء وتمت إدانتهم سنة  59876بؤحكام ثقٌلة ،من بٌنهم عضوان من "حركة
المجاهدٌن فً المغرب" و 5من شباب الثورة اإلسالمٌة واألغلبٌة من الكتابب المسلحة لفصٌل الجهاد
التً ٌقوده المرشد العام من الخارج.
بعد نهاٌة فصول هذه المحاكمة ،قامت هذه الفصابل بتجمٌع قواها فً إطار :المجلس األعلى اإلسالمً
للجهاد تحت جدول األعمال اآلتً:
 .5االستٌالء على السلطة وتؤسٌس الجمهورٌة اإلسالمٌة.
 .3تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة.
 .2حشد وتجمٌع كل القوى الوطنٌة
 .0استعمال العنف والجهاد لبلوغ هذه األهداف.
لكن هذه المحاولة األولى للتجمٌع فشلت بسبب شدة الخالفات الداخلٌة للقٌادة ،وواصل كل فصٌل
نشاطه كل على حدة ،على األقل على ما ٌبدو .استمر المرشد العام فً الدعوة إلى الجهاد من
الجزابر حٌث ربط عالقات مع البولٌزاٌو وأنشؤ قاعدة تدرٌب ألتباعه فً تندوف ،وقد تم ضبط
أسلحة مهربة على الحدود بٌن الجزابر كانت فً طرٌقها إلى ارض الوطن ،مما أدى إلى
محاكمة جدٌدة لإلسالمٌٌن (مجموعة الحكٌمً) .أما حركة المجاهدٌن حاولت من جانبها التوغل
والتسلل من شمال المغرب ،لكن تم اعتراض والقبض على عناصرها وتقدٌمهم لمحكمة مراكش
عام 5989
بعد ضربات القمع التً تلقتها الحركة ،وإخفاقاتها المتتالٌة التً أضعفتها ،بدأت الجماعات
اإلسالمٌة مرحلة من العمل شبه السري والتغلغل فً مفاصل المجتمع تحت غطاء جمعٌات
مختلفة ،ومن خالل أعمال أفراد أو جماعات غٌر معروفةٌ ،ضعون نصب أعٌنهم تؤطٌر
المجتمع من القاعدة إلى القمة ،والتركٌز أساسا على فبة الشباب وهً األغلبٌة فً البالد وعلى
األخص الطالب والتالمٌذ ،وأٌضا الموظفون والمدرسون وكل الفبات المحرومة والمهمشة ،فبعد
استغاللهم العمل داخل االتحاد الوطنً لطلبة المغرب ،وهً منظمة دٌمقراطٌة وتقدمٌة ،أصبحوا
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 هامش المترجم" :اعتقاالت سنة  4897التً طالت  988إسالمً ،مع صدور  46حكما باإلعدام من بٌنها الحكم الصادر ضد مطٌع ،ماسٌضطره إلى المكوث فً منفاه اللٌبً "...نشر فً جرٌدة االتحاد االشتراكً ٌوم 5848/8/9

حالٌا هم األغلبٌة داخله .وتضاعفت أٌضا األعمال االجتماعٌة والخٌرٌة داخل األحٌاء الفقٌرة
ذات الدخل المنخفض :دروس محو األمٌة ،والدعم والتقوٌة ،إنشاء مشارٌع صغٌرة ،تنظٌم
األعراس والجنابز حسب الطقوس اإلسالمٌة ...فالناشط اإلسالمً موجود دابما فً المكان الذي
ٌحتاج فٌه المواطن المحروم والمهمش إلى دعم مادي ومعنوي.
فهذا النشاط القاعدي ٌتم القٌام به بسلمٌة بعٌدا عن ارتكاب أعمال عنف ضد النظام ،فقبل الهجوم
المدوي على فندق أسنً فً مراكش (مع وجود بعض الغموض الذي ٌكتنف هذه العملٌة) لم ٌتم
تسجٌل أي عمل مماثل ،وحدهم الطالب التقدمٌون ٌتعرضون لالعتداء وحتى القتل كما هو الحال
فً جامعة فاس .أما الحركة اإلسالمٌة بدت كؤنها تحافظ على قوتها وتنتظر الفرصة المناسبة
لتمر إلى الفعلٌ ،مكن لفصابلها اآلن أن تتحالف أو تتحد فً إطار جبهة موحدة كما هو الحال فً
الجزابر ،فالعدٌد من العوامل الداخلٌة والخارجٌة ٌمكن لها أن تساهم فً تحقٌق هذا الهدف.
حالٌا ال ٌوجد أي فراغ سٌاسً على الساحة السٌاسٌة ،فالحركة الدٌمقراطٌة تحتل مكانة مهمة
فٌها ،لكن أي ضعف ووهن ٌنتاب هذه األخٌرة ،فإنه ٌإدي مباشرة إلى تقوٌة االتجاه األصولً
وٌظهر ذلك على شكل قوة اجتماعٌة وسٌاسٌة كامنة ٌصعب معرفتها وتقدٌرها ،لكنها موجودة
فعال؛ فكلما تعثر وتؤخر التغٌٌر الدٌمقراطً أو عرقلته ،وتدهورت الوضعٌة االجتماعٌة ،كلما
ازدادت حظوظ الحركة األصولٌة فً فرض نفسها .احتمال استٌالء الجبهة اإلسالمٌة لإلنقاذ
 FISعلى السلطة فً الجزابر ٌمكنه أن ٌلعب دورا بارزا فً تعزٌز وتقوٌة الحركة األصولٌة
فً المغرب ،وٌنطبق نفس الشًء على تطورها فً تونس ،فالدعم المادي والمعنوي
واللوجستٌكً الذي تقدمه بشكل خاص الدول اإلسالمٌة ٌزٌد من مٌزان قوتها ،وكذلك موقف
القوى الغربٌة التً تدٌن عالنٌة ورسمٌا األصولٌة ،لكن بعض من هذه القوى ساهمت تارٌخٌا
فً والدتها وتطورها فً العدٌد من المناطق فً العالم .تستخدمها كفزاعة ضد الشٌوعٌة والقوى
التقدمٌة ،كما تشجعها من وراء الستار إلضعاف العالم الثالث وخنقه وتكرٌس تبعٌته وإجبار
األنظمة الوطنٌة والتقدمٌة على االنصٌاع إلمالءاتها ..حتى اآلن ما زالت تلك المصالح المشتركة
غامضة التً تجمع القوى الغربٌة (خاصة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة) والحركات األصولٌة
لجمٌع البلدان؛ فبعض قواعدها ال زالت موجودة فً العدٌد من الدول الغربٌة ،بالرغم من تجاوز
الحدود المرسومة لها من حٌن آلخر.
لعبة الدٌمقراطٌة وصعود األصولٌة
من المعروف جدا ،أن مختلف االستحقاقات االنتخابٌة التً جرت فً المغرب منذ االستقالل ،ارتبطت
بالتزوٌر وتدخل السلطة ،وٌمكن أن تتراوح أسالٌب الغش المستخدمة من الحملة المباشرة التً تقوم بها
السلطة عالنٌة لصالح مرشح ما ،إلى إعالن النتابج الجاهزة والمزورة لصالحه مرورا برشوة الناخبٌن،
أو مجرد تخوٌفهم وترهٌبهم.
وعلى مدار هذه التجارب االنتخابٌة ،تم إتقان هذه األسالٌب بمهارة إلى درجة الوصول إلى مستوى من
البراعة غٌر متوقعة ،وتتمثل الخطة المثالٌة للسلطات ،فً اإلعداد المسبق للنتٌجة النهابٌة لالنتخابات
وتكٌٌف المعدالت المناسبة للتحكم فً كل خٌوط اللعبة بشكل غٌر مباشر للوصول إلى النتٌجة المرغوبة،
فؤسالٌب التزوٌر المباشرة ،جاهزة فً كل وقت ال ٌتم استعمالها إال فً حالة إفشال هذا السٌنارٌو المسبق
والمحدد.
والنتابج المحصلة علٌها تخدم أوال مكافؤة األحزاب السٌاسٌة حسب درجة والبها من جهة ،ومن جهة
أخرى ،صنع واجهة للدٌمقراطٌة موجهة لألجنبً .وذلك بمحاكاة وتقلٌد أسالٌب الدٌمقراطٌة الغربٌة قدر
اإلمكان (األغلبٌة ،المعارضة ،الٌمٌن والٌسار والمناظرات والمواجهات التلفزٌة...الخ) .ومع ذلك ،فإن
وجود إطار دستوري جامد ،وقانون انتخابً مكٌف ،والدور المباشر والكبٌر للسلطة التنفٌذٌة فً إجراء

االنتخاباتٌ ،حمً السلطة من أٌة مفاجآت غٌر سارة .لٌس فقط األغلبٌة فً االنتخابات البرلمانٌة التً ٌتم
فبركتها ،البرلمان هو بنفسه بال سٌادة فعلٌة ،وما زال حتى اآلن مطروحا مسؤلة األسس الدستورٌة
للدٌمقراطٌة :سٌادة الشعب ،فصل السلط ،المواطنة ،دولة الحق والقانون ،انتخابات حرة ونزٌهة...
رافق انتخاب البرلمان الحالً ( 37أكتوبر ثم 55سبتمبر  )5992ضبط محسوب بدقة بحٌث ال ٌمكن
ألسرة سٌاسٌة سواء من الٌمٌن أو من الٌسار أن تتوفر على أغلبٌة؛ إنه برلمان "ذو هندسة متغٌرة"
ٌجعل من الممكن هزٌمة األغلبٌة أو حتى إسقاط الحكومات حسب أهواء ورغبات الحكم.
بعد عدة أشهر من هذه االنتخابات التشرٌعٌة ،استمرت الحكومة السابقة على هذه االنتخابات فً الحكم
وتقرٌر المصٌر فً البالد؛ وعندما تشكلت الحكومة الجدٌدة تحت رباسة السٌد كرٌم العمرانً (خرٌف
 )5992احتفظ  59من الوزراء السابقٌن بمناصبهم خارج أي منطق برلمانً أو انتخابً.
كان من المفروض أن تتولى هذه الحكومة التً تقول عن نفسها أنها تكنوقراطٌة هذه الفترة المإقتة فً
انتظار تشكٌل حكومة ابتالفٌة وطنٌة وبمشاركة المعارضة البرلمانٌة ،لكن المفاوضات الجارٌة فً هذا
الموضوع لم تفض إلى أٌة نتٌجة.
ثم بعد ذلك ،تمت إقالة السٌد كرٌم العمرانً من منصبه وحل محله وزٌر الشإون الخارجٌة السٌد فٌاللً
(ٌونٌو  )5990الذي ورث نفس الحكومة التكنوقراطٌة مع بعض االستثناءات.
والحكومة الجدٌدة علٌها أن تضمن االنتقال بدون انتظار أي ابتالف وطنً ،بل النتظار "التناوب"،
ولكن ،لٌس ذلك الذي ٌؤتً عن طرٌق صنادٌق االقتراع والذي ٌطالب به المواطنون ،ولكن لتناوب مقرر
سلفا ومشكل بفضل "هندسة متغٌرة".
ٌتعلق األمر بجعل المعارضة البرلمانٌة تحكم (سنتٌن أو ثالث سنوات) وتوفٌر لها مسبقا ضمانة دعم
برلمان ال تملك فٌه أغلبٌة ،كما أن األمر متروك لها للحصول على أغلبٌة من خالل التحالف مع حزب
واحد أو أكثر من أحزاب الٌمٌن .إنه اتفاق أو ترتٌب ودي ٌسمح للمعارضة أن تصبح أغلبٌة ،دابما
بإرادة ورغبة السلطة المركزٌة.

فشل التناوب
بعد عدة أشهر من المفاوضات فشلت تجربة "التناوب" بدورها .ومحور هذا الفشل هو إعادة تعٌٌن
"الوزٌر القوي" وزٌر الداخلٌة واإلعالم (أم الوزارات) ،فالسلطات الواسعة التً تملكها وزارته تجعلها
حكومة حقٌقٌة داخل الحكومة .إن عدم قبول وزٌر الداخلٌة فً تشكٌلة هذه الحكومة هو حسب بالغ
للدٌوان الملكً" :من شأنه المساس بالسٌر العادي للمؤسسات المقدسة فً البالد".
تم تمدٌد "االنتقال" واستمرت الحكومة قابمة بدون أي تمثٌلٌة برلمانٌة .وفً افتتاح الدورة البرلمانٌة فً
 50أكتوبر  ،5990صوت البرلمان على قانون المالٌة وكذلك على جمٌع المشارٌع التً قدمتها الحكومة
وهو لم ٌعد ٌملك أٌة شرعٌة سٌاسٌة !!
انتهى هذا المشهد ،فاستقالت الحكومة كلها ،لكن الوزٌر األول بقً فً منصبه وتم تكلٌفه باقتراح حكومة
جدٌدة ،فبعد الوزراء التكنوقراط حان الوقت للتوصل إلى اتفاق سٌاسً لعودة الٌمٌن البرلمانً مجددا.

ومع ذلك فإن الوزٌر األول لٌس ملزما أمام الدستور الحالً باقتراح حكومة من األغلبٌة البرلمانٌة ،لكنه
قد حصل على دعم البرلمان مقدما ،ألٌس دور هذه األغلبٌة المابعة فً هذا البرلمان العجٌب مقتصرا فً
تزكٌة ودعم كل حكومة تعٌنها السلطة كٌفما كان لونها وطبٌعتها وبرنامجها؟
ٌعكس تشكٌل الحكومة الجدٌدة ( 72فثزايز ٌ )5441ذي انهعثح انمغشُشح نهذيمقزاطيح انزسميح ،ذُنيفح نكم
انحكُماخ انساتقح " 535مسرقال" َ 72يىرمُن إنى أحشاب انيميهَ ،مه تيه انُسراء "انمسرقهيه" انُسيز
األَل وفسًََ ،سيز انذاخهيح "انخانذ" تاإلضافح إنى انعذيذ مه انُسراء انمعزَفيه تُالئٍم انثاتد نهسهطح،
َانمالحظ أيضا أن ٌذي انحكُمح ال ذرُفز عهى أغهثيح عذديح في انثزنمان ( 531مقعذ مه أصم 742
فقظ)؛ إوٍا ديمقزاطيح مضحكح !! إوٍا نيسد إال نعثح نهُاجٍح مطاتقح نذسرُر ممىُح ذم انرصُيد عهيً
رسميا تىسثح َ % 44.71ترالعة في ورائج االورخاتاخ إلعادج إوراجٍا كم مزج َنذرجح ذجاَسخ كم حذَد
انىشاٌح َاألخالق.

سٌاق سٌاسً
فً تصرٌحه السٌاسً الذي ألقاه أمام البرلمان ( 5مارس  7)5997كشف الوزٌر األول عن تبنً
حكومته نفس االختٌارات السٌاسٌة الرسمٌة ،دون مراجعة أو تصحٌح ،بٌنما الجفاف والتراجع المهول
لقطاع السٌاحة واالنخفاض الحاد فً الصادرات ٌهدد وضعٌة اجتماعٌة واقتصادٌة هً فً ذروة الغلٌان.
أوال ،أكد على صحة سٌاسٌة إعادة التقوٌم الهٌكلً الذي أوصى به صندوق النقد الدولً F.M.I
والتصحر االجتماعً الذي أحدثته مإسساته على البالد .الجانب اإلٌجابً لهذه السٌاسة هو جذب
االستثمارات األجنبٌة؛ فً الواقع تبقى هذه االستثمارات جد متواضعة فً غٌاب دولة للحق والقانون،
وضمانات قانونٌة مطبقة فعلٌا ومإسسات مستقرة وذات مصداقٌة وجدٌرة بالثقة ،باإلضافة إلى ذلك،
فؤغلب هذه االستثمارات الضبٌلة تذهب إلى عملٌات الخوصصة الجارٌة فهً ،ال تساهم فً خلق
قطاعات جدٌدة للتنمٌة ونشٌطة ،وال فً الحد من البطالة ،وعملٌات الخوصصة بنفسها ترافقها موجات
من الطرد وتسرٌح العمال تزٌد من انهٌار النسٌج االجتماعً الذي فً بدأ فً التدهور فعال.
وفٌما ٌتعلق بإعادة توزٌع الثروة سجل "بؤن تطور المغرب أدى إلى ظهور ظاهرة اجتماعٌة سلبٌة لها
أبعاد كبٌرة تتعارض مع مبادئ بناء مجتمع متوازن وموحد ،إنها ظاهرة الفوارق االجتماعٌة والتً
أصبحت واضحة وتتعمق ٌوما بعد ٌوم( "...هكذا).
األسباب الحقٌقٌة لألزمة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،والمشاكل الخطٌرة المتمثلة فً البطالة والتعلٌم ثم
غرغرٌنا الفساد الذي ٌنتشر على نطاق واسع فً مفاصل اإلدارة والقضاء لٌست هً موضوعا ٌقتضً
إجراءات ملموسة ،فال ٌوجد برنامج أو إصالح فً األفق المنتظر ...ولماذا نتحمل عبا برنامج ،عندما
ٌكون هناك دعم برلمان ذو هندسة متغٌرة لوزٌر أول معٌن ؟؟
لقد أعلن صراحة ربٌس التجمع الوطنً لألحرار ،وهو حزب غٌر ممثل فً الحكومة ،أنه تلقى تعلٌمات
علٌا لمساندة الحكومة الجدٌدة ودعمها .فقبل أشهر قلٌلة فقط ،طلب منه رسمٌا تشكٌل أغلبٌة برلمانٌة مع
المعارضة ،وبعدها تشكٌل حكومة ل"التناوب" ،ولكن بعد فشل هذه التجربة ،تلقى أمرا بوضع فرٌقه
البرلمانً رهن إشارة تكوٌن برلمان بؤغلبٌة ٌمٌنٌة.
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هذه اللعبة السٌاسٌة المغشوشة والوهمٌة والتً وصفناها من قبل مع بعض التفاصٌل من أجل كشف
جوهرها ٌمكن لها أن تجعلنا نبتسم ،لوال خطورة األمر وتداعٌاته على المدى القصٌر ،واآلن وقد
استمرت لمدة أربعٌن سنة ،كما أشرنا ،فإن الدٌمقراطٌة المعاقة ،والٌؤس وتغٌٌب اإلرادة الشعبٌة ،كلها
عوامل مساعدة لظهور األصولٌة ،إنها بمثابة منبع وحوض وتربتها الخصبة االجتماعٌة واالقتصادٌة
والنفسٌة.

بدلٌن متعارضٌن
إن الحركة الدٌمقراطٌة المغربٌة غٌر مخطبة ،عندما تسلط الضوء على الجوانب السٌاسٌة
لألزمة حتى قبل مضاعفاتها االقتصادٌة .فجمٌع مكوناتها السٌاسٌة والنقابٌة والجمعوٌة واالجتماعٌة
أجمعوا على الحاجة الملحة إلى إصالحات عاجلة سٌاسٌة بعٌدة المدى ،وعلى وجه الخصوص:


المراجعة الشاملة للدستور من أجل دولة الحق والقانون وإرساء الدٌمقراطٌة الحقة المتمثلة فً
سٌادة الشعب وفصل السلط ،االحترام الدقٌق لحقوق اإلنسان على أرض الواقع ،وانبثاق الحكومة
والوزٌر األول من األغلبٌة مسإولون أمام البرلمان (ولٌس العكس) وانتخابات حرة
ونزٌهة...الخ



إلغاء نتابج انتخابات  ،5992وإعادة انتخاب مإسسات دٌمقراطٌة ذات تمثٌلٌة حقٌقٌة ،دون
تزوٌر أو تدخل اإلدارةٌ .جب أن تجري هذه االنتخابات تحت إشراف هٌبة وطنٌة مستقلة
ومراقبة المنظمات الدولٌة.
فبدون إقامة أسس الدٌمقراطٌة ،ستستفحل األزمة وتزداد سوءا ،فال تجارب التناوب وال
التعٌٌنات المختلفة والتبدٌالت المتوالٌة فً الوزراء والحكومات ..كل هذا لن ٌغٌر أي شًء.
فمراكز السلطة تم االستحواذ علٌها عن طرٌق الزبونٌة والوسابل الغٌر المشروعة؛ إن
االنتهازٌون ووكالء السلطة ٌنحازون دابما إلى سوء التدبٌر ،وقطع الطرٌق على اآلالف من
الخرٌجٌن الشباب المحرومون للمساهمة فً تنمٌة بالدهم؛ إن االستٌاء الرهٌب والتذمر على
المستوى الشخصً ،والذي ٌمتد إلى محٌط األسرة والمجتمع ،كلها عناصر ومكونات تفاقم من
الوضع وتجعله أسوأ.
األزمة السٌاسٌة تغذي األزمة االقتصادٌة والعكس صحٌح ،واألرضٌة تصبح ٌوما بعد ٌوم
مناسبة النتشار األمراض ومظاهر العزوف االجتماعً والرفض واألصولٌة.
فإن اختٌار بٌن بدٌلٌن متعارضٌن أصبح أمرا حاسما ،أكثر من أي وقت مضى:
 إما االستمرار والتمادي فً السٌاسة التً تم نهجها منذ االستقالل وبالدٌمقراطٌة المزٌفة التًترافقها ،وبناء على ذلك تفاقم األزمة االجتماعٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة والسٌر على طرٌق تنمٌة
التخلف وتمهٌد الطرٌق لألصولٌة والفوضى االجتماعٌة.
 وإما الخروج من الحلقة المفرغة وعنق زجاجة األزمة االقتصادٌة الخانقة عن طرٌق إرساءإصالحات دٌمقراطٌة عمٌقة تتٌح للبلد فرصة فتح طرٌق التنمٌة والتقدم .فالوقت الضابع لٌس فً

صالح الدٌمقراطٌة ،فالبإس واألمٌة متفشٌان ،فكلما مر الوقت بهذا الوضع الحالً زادت
المشكالت االجتماعٌة واالقتصادٌة وتعمقت وبلغت نقطة الال عودة ،وأصبح بذلك دفع ثمن
فاتورة مشروع التغٌٌر الدٌمقراطً باهظا للمغرب وشركابه.

