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وه
وإذ قال أحد إخوة بنكيران َأ ْل ُق ُ
ِفي َغ َي َاب ِة «براد» المخزن
علي أنوزال *

برز نجم علي عبد اهلل صالح في زمن كان قد أَتَمَّ والدته بمخاض عسير (أ ف ب)

بقدر إمساكها بصمود اليمن في مواجهة
ال ـع ــدوان .ومـنــذ مـحــاوالتــه األول ــى لخلخلة
الــوضــع األمـنــي فــي الـبــاد ،وحتى استقدام
األموال واألسلحة وتدريب املقاتلني من دول
الـعــدوان إلــى إعــانــه فــي خطابه األخـيــر عن
نـيـتــه بــالـتـفــاوض مــن أج ــل إي ـقــاف ال ـعــدوان
وسـحــق ال ـحــركــة« :إن ســاعــة الـصـفــر قــادمــة
على صعيد املعارك في صنعاء [ ]...كان ال بد
من إنقاذ البالد من حماقة جماعة الحوثي»،
كانت الحركة تــدرك أن صالح ينطق بقرار
إع ــدام ــه ،وهـنــا ن ـكــرر ،لـيــس رغـبــة مـنــه بذلك
بــالـطـبــع ،وإن ـمــا ك ـض ــرورة ثــوريــة تاريخية
ال بـ ــد مـ ــن ح ــدوثـ ـه ــا ،وكـ ـم ــؤش ــر ت ــاري ـخ ــي،
يتأكد على ال ــدوام ،على قيمة العمالء عند
مـشـغـلـيـهــم؛ ألن غ ــض ال ـط ــرف ع ــن ذل ــك كــان
َ
سيعني ،بعد ما تراك َم من تضحيات ،إدخال
اليمن فــي غياهب اتـفــاق عــار وذل ،سيرزح
تحته لـعـقــود طــويـلــة قــادمــة ،ع ــدا عــن كونه
بمثابة طعنة في خاصرة قوى املقاومة في
املنطقة اليوم.
قــد ال ي ـكــون مــن الـسـهــل الـتـمـيـيــز ،ال ـي ــوم ،بني
حــالــة تقدمية وأخ ــرى رجـعـيــة ب ــذات األحـكــام
ال ـتــي تنتمي لــزمــن م ـضــى ،وال تنتمي لزمن
ضـ ـب ــاب ــي ك ـ ــال ـ ــذي ن ـع ـي ــش ف ـ ـيـ ــه ،وق ـ ــد ي ـك ــون
التوصيف األكثر دقــة للخندقني هو الخندق
املقاوم والخندق االنتهازي .فالتقدمية حالة
ث ــوري ــة عـلـمـيــة شــامـلــة عـلــى جـمـيــع األص ـعــدة
الثقافية االجتماعية واالقتصادية السياسية،
وال يمكن إفــراغـهــا مــن مضمونها الـضــروري

في االشتراكية العلمية ،بينما تمثل الرجعية
الحالة النقيضة للتقدمية ،الحالة املـضــادة،
والـ ـت ــي ت ــدخ ــل ص ــراع ــات ـه ــا م ـع ـهــا ع ـل ــى ذات
األصعدة؛ بمعنى أن املقاومة ال تفترض حالة
تـقــدمـيــة بــال ـضــرورة ،ول ـكــن االن ـت ـهــازيــة صفة
مالزمة للرجعية .قد يكون السبب في الخلط
عوامل عدة أهمها مدى االنحدار على مستوى
القوى اليسارية التقدمية الثورية والتغلغل
العميق لالنتهازية في صفوفها ،وفي املقابل،
نـشــوء ال ـضــرورة لحالة مـقــاومــة بــديـلــة ،حتى
ولم تحمل املضمون التقدمي .هذا ال ينتقص
من قيمة قوى املقاومة في املنطقة ،بل يفرض
ض ــرورات تــوحـيــد الـصـفــوف بــن تـلــك الـقــوى،
وخ ـلــق حــالــة تـقــدمـيــة ثــوريــة حقيقية تشكل
راف ـع ــة نـحــو م ـش ــروع ت ـح ــرري قــومــي تقدمي
شامل.
وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن اح ـت ـمــال ق ـصــف طـ ًـائــرات
تحالف العدوان ملوكبه الهارب ،تضحية منها
به ألن خيار تصفيته أفضل من خيار اإلمساك
بــه مــن ِقـ َـبــل الحوثيني وتعريته أم ــام الـشــارع
اليمني مما سيفقد التحالف ورقــة تبدو لها
ضد الحركة ،أو أن
رابحة في تحريك الشارع َّ َ
«حبيبًا شرتونيًا» يمنيًا ،نفذ به حكمًا ثوريًا
ب ــاإلع ــدام امل ـي ــدان ــي ،وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن عــدم
وضــوح العدو في زمــن صالح ،إال أن خيانته
ت ـلــك ل ـع ـبــت دورًا حــاس ـمــا ف ــي ج ـعــل إع ــدام ــه
حـتـمـيــة تــاري ـخ ـيــة ض ــروري ــة بـمـقــايـيــس زمــن
الكفاح املسلح.
* كاتب سوري

أساسية
ف ـل ــن ي ـت ـم ـكــن مـ ــن الـ ـلـ ـح ــاق ب ـخ ـط ــى دون ــال ــد
ترامب ،فأوروبا نفسها عانت خالل العقدين
املــاضـيــن مــن تـســرب الـثـقــافــة األمـيــركـيــة إلــى
بنيانها االجتماعي والسياسي .األوروبيون
سـئـمــوا ال ـع ــدوى ال ـتــي أص ــاب ــت ال ـبــرجــوازيــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـع ــري ـق ــة ب ـع ـص ــاب الــرأس ـمــال ـيــة
األميركية املتوحشة ،كل ذلك يساهم اليوم في
لجم اليمني األوروبي من اللحاق بترامب.
راب ـعــا« :الـتـهــديــد ال ــذي يـتـحــول إل ــى فــرصــة».
انـشـغـلــت مـنـطـقـتـنــا طـ ــوال س ـن ــوات «الــرب ـيــع

كان ترامب يتوقع
أن العالم سيتدافع
ويلحق به في اعترافه

العربي» باالقتتال الداخلي والفنت املدعومة
من الغرب .يقدم ترامب هدية ثمينة لشعوب
ً
امل ـن ـط ـق ــة ،س ـب ـب ــا أص ـ ـيـ ــا وع ــريـ ـق ــا ل ـل ــوح ــدة
واالص ـ ـط ـ ـفـ ــاف ،ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة بـ ّكــل
مـ ــا ت ـح ـم ــل مـ ــن وجـ ـ ـ ــدان ديـ ـن ــي ع ـن ــد ال ـس ــن ــة
والـ ـشـ ـيـ ـع ــة واملـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن ،ووجـ ـ ـ ـ ــدان ق ــوم ــي
ت ـحــرري عـنــد ال ـت ـيــارات الـسـيــاسـيــة ،ووج ــدان
إنساني اجتماعي ّ
تربى عليه األطفال العرب
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون فـ ــي الـ ـشـ ـت ــات .هـ ــل ت ـكــون
القضية الفلسطينية االسم الحركي لقضايا
أخ ــرى فــي ال ـت ـحــرر والـتـنـمـيــة وال ــوح ــدة؟ مع
دونالد ترامب قد يحدث ذلك!
خطاب بنبرة واحدة ّ
قدمه السيد ،وأربع أفكار
أساسية مفادها أن العالم يتسع أكثر ،لم يعد
عالم أميركا وحدها .بات عالم محور املقاومة
الــذي ينتعش وتــذوب الحساسيات املفتعلة
حــولــه ،وعــالــم روس ـيــا وال ـصــن الـصــاعــدتــن،
وأوروب ـ ـ ــا ال ـتــي تـسـتـمــر ف ــي خــوف ـهــا وقـلـقـهــا
من نسخ التجربة األميركية البائسة ،وعالم
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ال ـتــي ت ـقــاوم هــي األخ ــرى،
بشراسة.
* صحافي أردني

ثمة ُطرفة متوارثة ُت ِّ
شبه نظام «املـخــزن» في املغرب
بــ«مـعـمــل س ـك ــر» ،لـيــس فـقــط ألن أح ــد أك ـبــر معامل
السكر في املغرب كــان جــزءًا من «الهولدينغ امللكي»
(أكبر تجمع شركات مغربية) قبل أن يتم بيعه بعد
أحداث «الربيع العربي» في إطار خطة إلبعاد «البزنس
امللكي» عن املنتوجات االستهالكية األساسية ،وإنما
للتشبيه ما بني عمليات التصنيع والتدوير التي تقوم
بها معامل السكر إلنتاج هــذه املــادة األساسية ،وما
يقوم به النظام في عمليات صناعة وتحجيم وقص
وتقطيع وتدوير األحــزاب هــذه املكون األساسي لكل
سياسية.
عملية ُ
ُ َ
تش ِّبه الطرفة الحياة السياسية املغربية بحقل شمندر
شاسع أغلب إنتاجه (أي األح ــزاب والهيئات املدنية)
تنتهي فــي معمل الـسـكــر (أي جـهــاز امل ـخــزن) الــذي
ِّ
ُي ـصــنـعــه ع ـلــى أش ـك ــال مـخـتـلـفــة ح ـســب احـتـيــاجــات
السوق (املجتمع) ،على شكل مكعبات وقوالب مختلفة
األح ـجــام واأللـ ــوان أو فقط على شكل دقـيــق صافي
ال ـب ـيــاض وس ـهــل االس ـت ـع ـمــال ،وك ــل ه ــذه املـنـتــوجــات
بــاخـتــاف أحـجــامـهــا وألــوان ـهــا تنتهي بــالــذوبــان في
«البراد» املغربي (طاحونة السلطة) أي إبريق الشاي
التقليدي املغربي.
وداخ ـ ـ ــل هـ ــذا «الـ ـ ـب ـ ــراد» ت ــم ت ــذوي ــب أغ ـل ــب األح ـ ــزاب
السياسية املغربية بما فيها األكثر معارضة وتشددًا،
وذلك بتكسيرها وتفتيتها حتى تصبح قابلة لإللقاء
بـهــا فــي عـمــق «الـ ـب ــراد» ،وخـضـعــت لـهــذا املـنـطــق كل
األحزاب املغربية من تلك الوطنية إلى الشيوعية إلى
الـيـســاريــة ،الجميع خـضــع لعملية تصنيع وتــدويــر
ً
جعلته قابال للذوبان داخل عمق «البراد».
أحــدث عمليات الـتــدويــر ،ولعلها األس ــرع ،فــي تاريخ
الحياة السياسية املغربية هي تلك التي نشهدها هذه
األيام مع الحزب اإلسالمي الذي يقود الحكومة منذ
عام  .2011فإذا كانت عملية تدوير األحزاب اليسارية
املعارضة قد تطلب نحو أربعة عقود من املعارضة
ب ـك ــل أش ـك ـل ـه ــا ان ـت ـه ــت ب ـس ـق ــوط «االشـ ـت ــراكـ ـي ــن»
و«الشيوعيني» املغاربة في عمق «بــراد» املخزن عام
 ،1998وذوبــانـهــم الـيــوم بصفة نهائية ،فــإن عملية
«ت ــدوي ــر» ح ــزب اإلســام ـيــن «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» لم
يتطلب أكثر من عقد من الزمن ،وكانت آخر مراحل
التدوير هي تلك شهدها مؤتمر الحزب الذي انتهى
يــوم األحــد  10كــانــون األول /ديسمبر ،وقــام خالله
«إســام ـيــو الـقـصــر» ب ــإزاح ــة زعـيـمـهــم «املـشــاكــس»
عبد اإلل ــه بنكيران استجابة إلش ــارات ص ــادرة عن
«ال ـس ـل ـطــة ال ـع ـم ـي ـقــة» ف ــي امل ـغ ــرب أص ـب ـحــت شعبية
وش ـع ـبــويــة الــزع ـيــم اإلس ــام ــي الـ ــذي ق ــاد الـحـكــومــة
السابقة تزعجها.
مصير حزب «العدالة والتنمية» لن يختلف كثيرًا عن
مصير حزب «االتحاد االشتراكي» ،فمسار الحزبني
رغــم اخـتــاف السياقات التاريخية لكل منهما فإن
نهايتيهما تكاد تقترب من التشابه .ظل حزب «االتحاد
االش ـتــراكــي» حــزبــا مـعــارضــا طيلة  28سنة منذ أن
اختار النضال الديمقراطي من داخل املؤسسات عام
 ،1975واستطاع طيلة هذه السنوات أن ينمي رصيدًا
شعبيًا ممتدًا حتى تحول إلــى تيار مجتمعي كبير
وواســع ،وفــي لحظات حاسمة في تاريخ صراعه مع
السلطة عــرف متى يـقــول «ال» للحاكم ،لكن قيادته
ستضعف أم ــام إغـ ــراء الـسـلـطــة نفسها ع ــام 1998
عندما قبل كاتبه األول عبد الرحمن اليوسفي ،من
دون ش ــروط ،املـشــاركــة فــي الحكومة وقيادتها بناء
على عرض من امللك الراحل الحسن الثاني.
يومها بــرر االشـتــراكـيــون مشاركتهم فــي الحكومة
باملساهمة في بناء «االنتقال الديموقراطي» ،وأطلقوا
على تجربتهم في الحكومة مفهوم «التناوب التوافقي»
ف ــي ان ـت ـظــار االن ـت ـقــال إل ــى «ال ـت ـن ــاوب الــدي ـمــوقــراطــي»
الحقيقي .لكن من البداية كان واضحًا أن الحزب تم
استدراجه إلــى اللعبة نفسها ،أي لعبة التدوير ،التي
ت ـبــدأ ب ــاإلدم ــاج وتـنـهــي ب ــال ــذوب ــان ،ف ـســرعــان م ــا بــدأ
ال ـحــزب يشتكي مــن «ج ـيــوب مـقــاومــة» داخ ــل الــدولــة
تحارب تجربته ،وعندما حان وقت الحسم في مؤتمر
الحزب املنعقد عام  ،2001انشق الحزب إلى تيارين،
تيار الوزراء الذين كانوا يدافعون عن تجربة استمرار
ال ـح ــزب داخـ ــل الـحـكــومــة م ــن أج ــل إن ـج ــاح «االن ـت ـقــال
الديموقراطي» ،وتيار النقابيني وشبيبة الحزب الذين
كــانــوا يسعون إلــى فتح نـقــاش صــريــح حــول تجربة
الـحــزب فــي الحكومة والقيام بـقــراءة نقدية للمرحلة،
وهو ما رفضه التيار اآلخر تحت ذريعة أن «إثبات»،
«حسن النية» ضروري لكسب ثقة القصر.

انتهى مؤتمر االشتراكيني بانقسامهم وعندما تم
إعـفــاء زعيمهم عبد الرحمن اليوسفي مــن رئاسة
الوزراء بالرغم من أن حزبه تصدر نتائج انتخابات
 ،2002ظل «تيار الــوزراء» متشبثًا باالستمرار في
الحكومة تحت قيادة وزيــر أول تكنقراطي ،بدعوى
مــواصـلــة اإلص ــاح ال ــذي كــانــوا يتوهمون الـقـيــام به
من الداخل ،أو يبررون به استمرارهم في مقاعدهم.
والنتيجة أن حــزب «الـقــوات الشعبية» فقد شعبيته
ومصداقيته حتى تحول إلى ما هو عليه اليوم مجرد
نادي ألصحاب مصالح و«أعيان» همهم الوحيد هو
التنافس على املناصب والكراسي.
مسار حزب «العدالة والتنمية» اليوم ال يكاد يختلف
ع ــن م ـســار «االتـ ـح ــاد االشـ ـت ــراك ــي» ،فـطـيـلــة خمس
س ـنــوات مــن قـيــادتــه الـحـكــومــة ،ظــل خــالـهــا رئيس
الحكومة وزعـيــم الـحــزب يشتكي مــا كــان يسميها
«التماسيح» و«العفاريت» و«التحكم» في إشارة إلى
«السلطة العميقة» التي كانت تعرقل تجربة حزبه في
الحكومة ،وبالرغم من فوزه في انتخابات  2016تم
إعفاء زعيمه من رئاسة الحكومة.
وعـنــدمــا حــانــت لحظة الـنـقــاش داخ ــل مؤتمر الحزب
الذي انعقد يومي السبت واألحد  9و 10كانون األول/
ديسمبر الجاري وجد الحزب نفسه يتقاسمه تياران،
«تيار الوزراء» الذي يبرر استمرار الحزب في ُ الحكومة
وفي املهادنة من أجل مواصلة اإلصــاح «املفترض»
مــن ال ــداخ ــل ،وت ـيــار يــرفــض اس ـت ـمــرار تـقــديــم الـحــزب
لتنازالت بدون مقابل وبدون أفق واضح.
انـتـهــى مــؤتـمــر ح ــزب «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» بالتضحية
بأمينه الـعــام السابق ،وعكست نتائج التنافس على
قـيــادتــه استقطابًا بــن الـتـيــاريــن الـلــذيــن بــاتــا يشقان
صفوفه ،وبالرغم من حفاظه ظاهريًا على وحدته إال
أنه أصبح هشًا منهكًا من الداخل ما قد ينعكس على
شعبيته ويؤثر على مصداقيته ومستقبله.
املــؤكــد هــو أن حــزب «الـعــدالــة والتنمية» بعد مؤتمره
األخير الذي انتخب فيه سعد الدين العثماني ،رئيس
الحكومة ،أمينًا عامًا لــه ،لــن يكون هــو الـحــزب نفسه
الذي كان يقوده أمينه العام املنتهية واليته بنكيران،
ليس ألن لكل منهما أسلوبه الخاص ،وإنما ألن الحزب
استنفذ رسالته التي بنى عليها أطروحته السياسية،
أي فكرة اإلصــاح التدريجي من الــداخــل ،إنها نفس
أطروحة «االتحاد االشتراكي» التي برر بها دخوله إلى
الحكومة قبل  20سنة وانتهى الحزب ولم يظهر أي أثر
إلصالحه املزعوم.
فالعثماني ،رئـيــس الـحــزب املنتخب حــديـثــا ،ورئيس
الـحـكــومــة ال يختلف كـثـيـرًا عــن بـنـكـيــران ال ــذي جمع
طيلة خمس سنوات هو اآلخــر ما بني رئاسة الحزب
والحكومة ما بني  2011و ،2016ومسلسل التنازالت
التي قدمها الحزب لم تبدأ مع العثماني وإنما دشنها
قبله بنكيران الذي حرص طيلة واليته الحكومة على
نـيــل رض ــى الـقـصــر حـتــى لــو ك ــان عـلــى ح ـســاب ثقة
الشعب ،ولــو كتب لبنكيران أن يظل فــي الرئاستني:
ال ـحــزب والـحـكــومــة ،السـتـمــر عـلــى نـفــس الـنـهــج الــذي
ي ــؤاخ ــذ ال ـي ــوم الـكـثـيــر م ــن أنـ ـص ــاره الـعـثـمــانــي عليه
ويتهمونه بالتفريط بمبادئ الحزب واستقاللية قراره
وينسون أو يتناسون أن بنكيران نفسه وظف الحزب
لغاية واحدة هي التقرب من القصر لعله ينال رضاه
مقدمًا كــل الـتـنــازالت املطلوبة وغير املطلوبة قربانًا
على مذبح السلطة لعل وعسى يفوز برضاها ،فكانت
وخذالنًا
نهايته املعروفة إعفاء مهينًا من طرف امللك
قاسيًا من طرف إخوانه الذين قال قائل منهم َأ ْل ُق ُ
وه
َ
ِفي غ َي َاب ِة «براد» املخزن عسى أن يقربكم ذلك من نيل
رضى السلطة.
«العدالة والتنمية» مثل «االتحاد االشتراكي» ،كالهما
لم يمارس نقده الذاتي ،ولم يفتح الباب لنقاش حقيقي
لتقييم تجربته ،وهــذا يكاد يكون «وبــاء» يصيب كل
الهيئات السياسية في املغرب التي ما إن تقترب من
السلطة حتى تنسى جــذورهــا الشعبية وتـبــدأ بقطع
أوصالها بها الواحدة تلو األخرى حتى تصبح معلقة
بحبل السلطة الــذي يشبه حبل الــوريــد بالنسبة لها
حياتها ومماتها معلقة به.
إن ــه قــانــون الـطـبـيـعــة الـسـيــاسـيــة امل ـغــربــي ال ــذي يقوم
على عمليات «الـتــدويــر» ،وهــي أسـلــوب مغربي قديم
اعتمد نظام «املـخــزن» مع كل القوى املستقلة ،سواء
كانت قبائل أو زوايــا في املاضي أو أحزابًا سياسية
وهيئات مدنية في الحاضر ،أو فقط مجرد أصــوات
مستقلة .تبدأ العملية باإلدماج وتنتهي بالذوبان مع
الحاالت الطيعة ،أو باالضطهاد بكل أشكاله وأنواعه
مع الحاالت املستعصية.
* كاتب مغربي

