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"لماذا يكرىوننا"؟ ىذه العبارة محفظة لمرئيس األمريكي بوش االبف ،وقد بناىا

عمى "مغالطة التعميـ" ،حيث أوىـ أف الكراىية تتجو ألميريكا ولمديموقراطية
األمريكية ،والحاؿ أف الكراىية كانت خاصة بو وبمف يحيط بو مف المحافظيف

الجدد .ويكاد المسؤولوف المغاربة ػ ػ قبؿ المواطنيف ػ ػ يختموف سنة  0202بسؤاؿ

قريب مف سؤاؿ بوش ،ويقوموف بنفس المغالطة :لماذا ال يفيموننا ،أو ال
يتعاطفوف معنا؟
تعمؽ اإلحساس بيذا الغبف حيف ثارت ثائرة األصدقاء قبؿ األعداء بمناسبة

امتناع مواطنة مغربية ،اسميما أمينتو حيضر ،عف القياـ بإجراءات عبور

الجمارؾ ،ثـ تخمت عف جواز سفرىا طواعية ،فمـ يجد المغرب مف حؿ غير
ردىا عمى أعقابيا .أمينة حيضر أكمت مالييف اإلنصاؼ والمصالحة بالدرىـ
والسنتيـ ثـ عادت لفتح باب جديد لممساومة ،فتركت المسؤوليف المغاربة

يتخبطوف بيف العودة لفتوى إدريس البصري (في شأف السرفاتي) واكراىات

الوضع الدولي الجديد الذي لـ يعد يقبؿ الكثير مف "البسالة المخزنية" .فيذا

الحدث المسطري الذي كاف يبدو بسيطا جعؿ االتحاد األوروبي ييدد بمراجعة
عالقاتو المتقدمة بالمغرب .وقتيا سمعت وزي ار فرنسيا يقوؿ ألحد الصحفييف

المغاربة (في سياؽ التنويو بموقؼ فرنسا)" :عمى المغاربة أف يتساءؿ لماذا ليس

ليـ غير صديؽ واحد داخؿ المجموعة األوروبية؟"

وعاد نفس الشعور بالغبف عندما لجأت قوات األمف إلى تفكيؾ مخيـ غير
قانوني صار ييدد األمف ،وذلؾ بتحولو إلى وكر لممرتزقة ومجرمي القاعدة،

فضال عف عدـ توفره عمى شروط الحياة في حدىا األدنى .فبرغـ أف الدولة

فضمت أف "تعطي ظيرىا لمتغراز" ،عمى غير عادتيا ،وكظمت غيظيا ،أكثر
مما يمكف أف تفعمو أي دولة موغمة في الديموقراطية ،حيف لـ ترد بعنؼ مشروع

عمى ذبح رجاؿ األمف ،فإف الجرة لـ تسمـ ىذه المرة ،وتمكف حزب يميني
عنصري (مف دولة جارة ،يا حسرة!) مف قمب أغمبية البرلماف األوروبي لتصوت

ضد المغرب! حتى "الصديؽ الفرنسي التقميدي" وجد نفسو في حرج ،وانيالت

عميو مطارؽ حكاـ الجزائر ،التي قد ينيار يوما أماـ ضرباتيا المطيفة والعنيفة.

وتوجت ىذه المواقؼ العدائية بطرد الشباب المغربي مف ممتقى الشباب بجنوب

إفريقيا.

لماذا يكرىوننا؟
مف السيؿ البرىنة عمى عنصرية الحزب الشعبي اإلسباني واإلسبانييف

عامة ،ومف السيؿ إقامة الحجة عمى تأثير دينار البتروؿ الجزائر الميدر خارج
الوطف لشراء األبواؽ الصحفية والعمالء السياسييف ،مف السيؿ التدليؿ عمى
الرغبة األمريكية والغربية والصييونية في استمرار الصراع في ىذه المنطقة مف

العالـ العربي لتسييؿ نيبيا .ولكف الذي ال نريد أف نراه ،وال نرغب حتى في
الحديث عنو ىو أف المجتمع المدني والحقوقي والبرلماني يفرض إرادتو عمى

الس ياسييف في العالـ الغربي ،خاصة بعد تأديبو لكؿ األذناب الذيف ساروا في

ركاب بوش في حروبو اليوجاء .والمجتمع المدني والحقوقي يق أر سيرتنا الذاتية
ويعيد تقميبيا .فيجد أننا أصحاب سوابؽ ،ولذلؾ فكؿ خطأ جديد نرتكبو يعامؿ
بارتياب وحذر باعتباره "انتكاسة مريض" ،قد تكوف أخطر مف المرض نفسو ،أو

"عودة مداف" إلى ديدانو ،وىي عودة تقتضي مضاعفة العقاب ،وتنفيذ الموقوؼ

منو .كؿ خطأ منا يؤدي مباشرة إلى فتح الممؼ القديـ فيشدد العقاب .ونحف ال
نكؼ عف ارتكاب األخطاء المجانية فتمحو سيئاتنا حسناتنا ،كما سيأتي.

الصورة التي ترسخت عف المغرب في أذىاف الفاعميف الحقوقييف

والديموقراطييف عامة تبدأ باغتياؿ الميدي بف بركة .نحف ورثة تمؾ الجريمة

ألننا نرفض االبتعاد عنيا .العالـ يرى اليوـ أننا مازلنا نتستر عمى قتمة الميدي

بف بركة ،...ونرفض التوقيع عمى مواثيؽ دولية تمنع اإلفالت مف العقاب،
وتساوي بيف الناس أماـ المحكمة الجنائية الدولية .كيؼ سيثقوف فينا؟ وماداـ
المسؤولوف مصريف عمى ترؾ ىذه الشوكة في ظير المغرب فسيظؿ يسير

منحني اليامة تتخطاه األرجؿ ،وترفسو األقداـ.

الصورة التي ترسخت عف المغرب في نوادي الحقوقييف ،وجمعيات المجتمع

المدني ،ىي الصورة التي رواىا العائدوف مف جحيـ تزمامرت وقمعة مكونة
وأكدز فضال عف دار المقري ودرب موالي الشريؼ ،ىي الصورة المريعة التي

رواىا أطفاؿ أفقير وزوجتو أو رويت نيابة عنيـ ،وصيغت مف ألسنتيـ .انتقمت
ىذه الصورة مف الشائعات إلى التصريحات الصوتية إلى المخطوطوات

السيرذاتية إلى األفالـ السنمائية متنقمة بيف لغات العالـ ،وما زالت تتناسؿ
بالترجمة واإلخراج.
الصورة التي ترسخت عف المغرب ىي الصورة التي تحدث عنيا المغتربوف
والالجئوف السياسيوف الذيف حرميـ أمثاؿ أفقير والدليمي وادريس البصري

وكديرة ،ومف معيـ مف التمتع بثمار االستقالؿ الذي ضحوا مف أجمو .لقد روى

ىؤالء ،وعمى رأسيـ الفقيو البصري ،رحمو اهلل ،وعبد الرحمف اليوسفي ،أمد اهلل

في عمره ،لمعالـ الفساد المستشري في جنبات النظاـ المخزني ما ظير منو وما
بطف .كانت إذاعة مغرب الشعوب ال تترؾ عيبا مستو ار إال كشفتو.

صورة المغرب ىي صورة البروتوكوؿ الرث العتيؽ الذي يذكر العالـ بعيود

تخمصت منيا البشرية .عصور العبودية والرؽ ...ثـ ىناؾ المتخيؿ الكامف وراء
البروتوكوؿ ...الخ

لقد عشنا لحظة مف األمؿ في القطع مع تمؾ الصورة وبدأنا نروييا لمعالـ في

نشوة عمى أنيا صورة مف الماضي ،غير أف الخوؼ مف متطمبات الحداثة

والديموقراطية سرعاف ما تغمب عمى الرغبة في االلتحاؽ بعالـ حقوؽ اإلنساف،

فبدأنا نمقي بالحجة تمو الحجة في وجو العالـ عمى أننا لـ نستطع أف نقطع مع

ذلؾ الماضي .نحف نريد أف نمعب كرة قدـ حديثة بالسمياـ والقفطاف والبمغة،
وىذا مستحيؿ .توقفت مسيرة توصيات اإلنصاؼ والمصالحة بعد التأشير عمييا،
وعدنا إلى أساليب األمس ورجاؿ األمس .عدنا إلنشاء األحزاب اإلدارية.
ىناؾ خوفاف متأصالف يسكناف مفاصؿ المخزف:
 )0الخوؼ مف اتصاؿ "اآلخريف" غير المخصييف بالجماىير ،ولذلؾ كاف
ال بد مف تقزيـ االشتراكييف وابعادىـ عف قيادة السفينة ،بعد الخروج مف منطقة

العواصؼ ،وتقزيـ اإلسالمييف رغبا ورىبا ،لمنعيـ مف ركوبيا أصال .أما ما
سوى ذلؾ (مف أحزاب إدارية) فمجرد قطع غيار تستعمؿ حسب الحاجة ثـ
يرمى بيا في أقرب مقمب.

 )0والخوؼ مف االتصاؿ بالخارج باسـ الدولة ،ولو تعمؽ األمر بالوحدة

الوطنية .وىذا ما يجيمو أو يتجاىمو البرلمانيوف ىذه األياـ وىـ يشتكوف مف عدـ
وضع الممفات واإلمكانيات والسفارات رىف إشارتيـ لخدمة قضية الوحدة

الوطنية .سمعت بف كيراف يرد عمى صحفي يعاتب األحزاب عمى عدـ القياـ
بالدبموماسية الموازية قائال" :شكوف المي خالؾ! "..

ولـ يقؼ األمر عند توقيؼ مسمسؿ اإلصالح السياسي بؿ عاد الحديث عف
االختطاؼ والتعذيب واألخذ بالشبية وتحريؾ الممفات غير المقنعة ،مثؿ ممؼ

السياسييف الستة المحاكميف عمى ىامش قضية بمعرج .ال أحد مف المحاميف
وجميور المتتبعيف اقتنع بالحيثيات المعتمدة في ىذا الجزء مف الممؼ .بؿ

أصبحنا نسمع ،ويسمع معنا العالـ ،ما تموكو الفضائيات البترولية مف أف

المغرب كاف يوفر أماكف التعذيب لممخابرات األمريكية.

كاف ال بد أف تفضي ىذه االنتكاسة وما رافقيا مف أخطاء وتجاوزات إلى

استعماؿ كؿ األساليب لتكميـ الصحافة المستقمة وتجفيؼ منابع تمويميا بعد أف
كانت عالمة عمى المغرب الجديد المنفتح .حكـ عمى الصحفييف بأحكاـ

استنكرىا العالـ كمو كسمب الحرية والمنع مف الكتابة (عمى المرابط) ،والغرامات
القاتمة البعيدة عف المنطؽ.

يبدو لي أحياف أف المسؤوليف المغاربة يحسوف بالفراغ وقمة الشغؿ األمني.

ال افيـ الضجة الكبرى التي أثيرت حوؿ التبشير والمبشريف لتصؿ إلى
الكنكريس األمريكي ،والحاؿ أف المسألة قابمة لممحاصرة وتجفيؼ المنابع محميا
بشتى الوسائؿ الدينية والفكرية واالقتصادية .وال أدري ما الجدوى مف القياـ

بحممة مداىمة المكتبات لجمع الكتب التي يفترض أشخاص ال خبرة ليـ أنيا
تروج الفكر الشيعي ،في حيف أف الشيعة لـ يتركوا كبيرة وال صغيرة مف تراثيـ

المذىبي إال وضعوىا عمى الشبكة العنكبوتية ،وىو متاح لمقراء والتحميؿ مجانا.

حيف ال نجد ما نصنع نستدعي سفيرنا عند دولة صديقة مخمصة ،مثؿ

السنيغاؿ ،لمتشاور مف أجؿ تصريح ال عالقة لمحكومة السنغالية بو .وحيف ال
نجد ما نصنع نجيش رجاؿ األمف فنحاصر صحيفة أو نطارد صحفيا أعزؿ

قميؿ الحيمة ،أو نداىـ منزال في ظالـ الميؿ لنتأكد مف أف عمي عمار مازاؿ
مؤتز ار .أو ندخؿ وننفخ الدخاف في خياشيـ صحافية نعمـ حساسيتيا لمدخاف.
والنتيجة مف ىذه السموكات المعبية أف المغرب احتؿ ظمما موقعا متقدما بيف

الدوؿ التي تضطيد األدياف ،وموقعا متقدما في اضطياد الصحافة
والصحافييف .الميـ "المي حرث الجمؿ دكو".
كؿ غمط مف ىذه األغالط المجانية يحسب عمى المغرب ويعيد الصورة

السوداء إلى الواجية ،ويقمؿ مف احتراـ العالـ لنا ولما ندعيو ونقولو .فيؿ أنتـ
منتيوف؟ اتقوا اهلل في ىذا الوطف.

