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 إيضاح

. يبذل محررو رواق إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية 

وكذلك مركز المحررين عربي أقصى جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة في الدورية. غير أن 

ل ن أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كماالقاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمو

هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست  ىراء يعرضها محتوآوأي . رضغي أو مناسبة المحتوى المنشور أل

 بالضرورة آراء محرري رواق عربي أو مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.

 

 حقوق النشر

 .4.0نَسب الُمصنَّف هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي 
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 ي المغرباستخدام خطاب حقوق اإلنسان في الحشد من أجل تحرير معتقلي حراك الريف ف

 

 صوريا الكحالوي، فيروز يوسفي 

 

 

 

 خالصة

حشود شعبية وسياسية، استمرت تلك التجمعات لفترة تجاوزت ستة أشهر،  2016شهد الريف المغربي في عام 

ناشًطا. في أعقاب رد الفعل  450قادت بعدها الدولة المغربية حملة أمنية، أدت بدورها إلى اعتقال أكثر من

سان في المغرب التأقلم مع هذا المناخ االستبدادي والعنيف؛ تحتم على النشطاء السياسيين ومجموعات حقوق اإلن

التقييدي والقمعي. في هذا اإلطار، يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل معمق، من خالل المقابالت والمالحظات 

التشاركية، للكيفية التي استطاعت بها هذه المجموعات استعادة حقوق اإلنسان كسياسة للمقاومة. من خالل تتبع 

ي الحراك في الدار البيضاء ومجموعة حقوقية دولية؛ سيقوم المقال بتحليل انخراط النشطاء نشاط لجنة دعم معتقل

السياسيين ومجموعات حقوق اإلنسان الدولية في ظل نظام سلطوي وقمعي. ويجادل المقال بأن استخدام خطاب 

مة النضال من أجل حقوق اإلنسان كان بمثابة أرضية مشتركة لمختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين؛ لخد

 تحرير معتقلي الحراك. 

 

 

 مقدمة

بينما كان يحاول  2016أكتوبر  28بائع أسماك تم سحقه في شاحنة لجمع القمامة في –تسبب مقتل محسن فكري 

في إشعال فتيل "الحراك"، وهو االسم الذي بات يُطلق على نضال  –استرداد بضاعته التي صادرتها السلطات المحلية

ف من أجل العدالة االجتماعية والحقوق السياسية واالقتصادية. منذ ذلك الحين شهد شمال المغرب، حيث تقع منطقة الري

منطقة الريف، مستوى متزايًدا وتاريخيًا من النضال. وعلى الرغم من قمع الدولة ومناوراتها من أجل تشويه سمعة 

في الشوارع في تحد للدولة المغربية  1آالفالحراك؛ استطاعت الحركة بناء وعي سياسي وتمكنت من حشد عدة 

 وأجهزتها.

قوبل الحشد الشعبي بقمع عنيف من الدولة المغربية؛ كان من شأنه سحق الحراك وإسكات سكان الريف. وكان السجن 

، كان 2017الجماعي أحد التكتيكات الرئيسية التي لجأت إليها الدولة، وسقط نشطاء الحراك ضحية لها. بحلول مايو 

منهم، من بينهم قادة الحراك، من الحسيمة إلى الدار البيضاء. بناًء  53المئات من السكان قد تعرضوا لالعتقال، وتم نقل 

على ذلك، وإدراًكا للمعاناة التي تواجهها أسر المعتقلين، تم تشكيل لجنة دعم معتقلي الحراك في الحادي والثالثين من 

في حشد مواردها؛ من أجل توثيق  ر، شرعت منظمة هيومن رايتس ووتش. وبعد اعتقالهم ببضعة شهو2017مايو 

 االعتقاالت غير المبررة والقمع العنيف لالحتجاجات في منطقة الريف.

في هذا المقال، نسعى لتحليل إعادة إدماج خطاب حقوق اإلنسان كجزء من التعبئة السياسية واالجتماعية في المغرب في 

، و"االنتقال الديمقراطي"، وتصاعد تجريم الحركات االجتماعية. كذا سيسلّط هذا المقال الضوء 2011سياق ما بعد عام 

عادة خطاب حقوق اإلنسان كسياسة للمقاومة، وسيقدم فحًصا شاماًل على كيفية است –من خالل المالحظة التشاركية–



Rowaq Arabi, 25 (1) 

 

28 
 

ألدوار ومشاركة النشطاء السياسيين ومجموعات حقوق اإلنسان الدولية في ظل نظام حكم قمعي وسلطوي. قمنا بذلك 

إطالق  عبر النظر في كيفية توظيف خطاب حقوق اإلنسان، من قِبَل مجموعتين مختلفتين انخرطتا في النضال من أجل

سراح السجناء السياسيين المحتجزين في سجون النظام االستبدادية. إن خيار التركيز على لجنة دعم معتقلي الحراك 

ومنظمة هيومن رايتس ووتش لم ينجم عن أسباب اعتباطية؛ فكلتا المؤلفتين كانتا مشتركتان في هاتين المنظمتين. إذ 

ي الحراك، وكانت فيروز يوسفي تعمل كمساعد باحث في منظمة هيومن كانت صوريا الكحالوي عضوة بلجنة دعم معتقل

، وتولت أثناء تلك الفترة تغطية ومراقبة أحداث الحراك عن 2018رايتس ووتش، خالل الفترة بين فبراير وديسمبر 

 كثب.

العرش في  أوالً، سنعرض بإيجاز الخطوط العريضة لسياسات واستراتيجيات حكم الملك محمد السادس عندما اعتلى

وأخيًرا، سنقدم تحلياًل مقارنًا  . ثم سنقدم باختصار لمحة عامة عن نشأة الحراك في منطقة شمال المغرب.1999يوليو 

 لكيفية قيام مختلف األطراف بتوظيف خطاب حقوق اإلنسان لخدمة أهدافهم.

 

 

 الالمساواة االجتماعية و"توظيف حقوق اإلنسان"

دس للعرش برسالتين سياسيتين. كان الملك "الجديد" يرغب في أن يغدو ديمقراطيًا وأن اتسم اعتالء الملك محمد السا

يولي العناية لرخاء شعبه. هكذا، في وقت مبكر من القرن الحادي والعشرين، كان التحرير الديمقراطي مصحوبًا بصناعة 

الفقراء"، وكثيًرا ما كان يظهر  شخصية ملكية قريبة من الشعب. وقد لُِقب محمد الخامس في مستهل حكمه بـ "ملك

منغمًسا في مشاهد أعمال الخير وسط حشود من المعوزين. على شاشات التلفاز الوطني، تمت إزاحة شخصية المستبد 

الحسن الثاني فيما بدا كقطيعة مع الماضي، واستبدالها بشخصية الملك الشاب وهو يقوم بتوزيع الحريرة )حساء مغربي( 

لغير القادرين على الحركة، وافتتاح مجموعة من المشروعات  ضان، وتقديم الكراسي المتحركةعلى الفقراء في رم

االجتماعية. باختصار، تمكن الملك محمد السادس من تأطير صورته كرمز سياسي من خالل توظيف المسألة االجتماعية. 

ا انهمك في إجراء "مصالحة اجتماعية" مع هكذا، فإنه لم يمنح االنفتاح السياسي للمعارضين التاريخيين فحسب، بل أيضً 

 وهي مصالحة إذا ما وضعت في سياق العديد من الثورات فإنها تعكس األزمة العميقة للنيوليبرالية والسلطوية. 2الشعب.

بفضل ترسيخ التسويق السياسي الجديد خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين؛ نال الملك محمد السادس الكثير 

الثناء على مبادرته المزعومة لالنتقال الديمقراطي. بالطبع لم يظل هذا المشروع الملكي حبيًسا لجهود )إعادة( تشكيل من 

صورة الملك. ومن أجل أن يكون الملك ملًكا؛ كان ضروريًا أن يبادر بإجراء تغييرات للشروع في "االنتقال الديمقراطي". 

م تدشينها في بداية العقد األول من القرن الحادي والعشرين، قدم إصالح الدولة إبان ذروة فترة "الحكم الرشيد"، التي ت

المغربية مالحظات مثيرة للتأمل فيما يتعلق بآليات اإلصالح السياسي في سياق سلطوي. كمثال، هناك اإلصالحين 

أصبح قانون األسرة، : إصالح قانون العمل وإصالح قانون األحوال الشخصية )المدونة( الذي 2003الرئيسيين في 

وهو األمر المالئم نسبيًا لمطالب الحركة النسوية. عالوةً على ذلك، شهد عهد الملك محمد السادس إنشاء لجنة الحقيقة 

والمصالحة بهدف معالجة جرائم الدولة التي ارتكبتها في "سنوات الرصاص" )في إشارة إلى إطالق الرصاص على 

كم الملك الحسن الثاني منذ بدايات الستينيات وحتى التسعينيات من القرن العشرين، المدنيين. وكان ذلك خالل فترة ح

 3وتميزت بعنف الدولة وإرهاب وقمع المعارضين السياسيين والمناضلين(.

تمت هذه التغييرات في النظام والترتيبات المؤسسية في سياق بنيوي، اتسم بالتدهور االجتماعي وانعدام األمن ومعاناة 

د من المواطنين؛ وهو ما أسفر عن تصاعد وتيرة النضال السياسي واالجتماعي. في الواقع، شهد العقد األول من العدي

حركات حقوق اإلنسان والحركات النسوية والحركات اإلسالمية –القرن الحالي أشكااًل متعددة من االحتجاج االجتماعي 

رحها المطالب االجتماعية التي غالبًا ما يتم تأطيرها بواسطة لمجابهة التحديات التي تط –أو حركات العولمة البديلة

 وهكذا، كما أوضحت مريم كاتوس وفريدريك فيريل: 4الحراك النقابي.

"على الرغم من سلطوية النظام المغربي؛ فإن العمل العام ال يمكن اختزاله في عملية من أعلى إلى أسفل، حيث يمسك 

ًدا، ويكون الَحَكم ومدير المشروع )...( في حدود السياسات المؤسسية والسياسات القصر الملكي بزمام المبادرة منفر

 غير الرسمية؛ يبدو أن استقاللية الدولة المغربية حيال القوى االجتماعية هو أمر نسبي".

نفسها  ، ميّزت الدولة المغربية2011خالل االنتفاضات التي انتشرت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في عام 

بأنها بلد يمر بمرحلة "انتقال سلمي". وهكذا استطاع المغرب أن يُظهر للهيئات الدولية قدرته، كنموذج انتقالي، على 
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"إدارة األزمة"، عبر دمقرطة البالد من أعلى: إجراء تغيير دستوري وأول انتخابات حرة تضع حزب المعارضة الرئيسي 

 5في السلطة. –حزب العدالة والتنمية–

رغم ذلك، فخلف هذه الواجهة الديمقراطية كانت هوة الالمساواة تتفاقم اتساًعا وعمقًا؛ حيث لم يتم تعزيز دولة الرفاه، ب

 6كما الحظت مريم كاتوس على نحو صحيح، وأدت اإلصالحات إلى تفريغ الدولة من الفاعلين أو المؤسسات الخاصة.

لدولة المغربية النيوليبرالية الخصخصة، باعتبارها ترياقًا  للوضع في الواقع، بعد ثمانينيات القرن الماضي، تبنت ا

بعد ذلك تحولت السياسات في اتجاه "تمكين" روابط األسواق، وإزالة  7االقتصادي المتدهور، وجعلتها طابعها الرئيس.

 8ا للقطاع الخاص.الحواجز التجارية وخفض اإلنفاق الحكومي من خالل التخلص من الشركات المملوكة للدولة وتحوليه

فقد هيمنت على عمليات إعادة الهيكلة االقتصادية في المغرب، والدول العربية األخرى، فكرة مفادها أن عملية التنمية 

وتحسين النمو االقتصادي غير قابلين لإلنجاز دون وجود قطاع خاص قوى. في الواقع، تبرز سياسات المؤسسات المالية 

 9للسوق؛ لضمان دولة أكثر كفاءة ونمًوا أفضل. الدولية أهمية اليد الخفية

وبالتالي، لم تعترف الدولة المغربية قط بالقضايا االجتماعية الناجمة عن الفقر وعدم المساواة، كقضايا سياسية بطبيعتها؛ 

ن ، يعيش المغرب حالة م2011في الحقيقة، منذ عام  10وهو ما قد يقتضي إجراء إصالحات هيكلية ومؤسسية للدولة.

وكانت المنظم الرئيس للحشود  2011االضطراب. منذ نشأة حركة عشرين فبراير، التي ظهرت خالل انتفاضات 

، ثارت العديد من الحشود عبر اإلقليم؛ وهو ما فرض ضغًطا على 2017الضخمة، وحتى ميالد حراك الريف في 

بالحق في الموارد والخدمات العامة للمجتمعات سياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة نتيجة تزايد المطالب 

المحلية. وبالرغم من الطموح السياسي لهذه المشروعات، ال يزال المغرب يعاني من تفاوتات كبيرة في الثروة وعدم 

، برغم الجهود التي بذلتها الحكومة في الماضي، خاصةً مع إطالق برامج كبيرة 12في التنمية بين المناطق 11المساواة

. وقد أسفر تنفيذ استراتيجية المشروعات 14أو برنامج مدن بدون أحياء فقيرة 13المبادرة الوطنية للتنمية اإلنسانيةمثل 

 –( 2014% في 4.8إلى  2001% في 15.3على الرغم من إسهامها في تخفيض نسبة الفقر رسميًا )من –الكبرى 

 ما تبرز اختالل التوازن بين األقاليم على المستوى الوطني.عن خلق مجاالت تنمية ال تفيد التنمية المحلية، بل وأحيانًا 

وبالتالي، بينما ال تؤدي تلك المشروعات التنموية الكبرى إلى تطوير استراتيجية تنموية وطنية شاملة من شأنها خلق 

ونتيجة  16.؛ فإنها أيًضا تسفر عن صراعات بين المجتمعات المحلية والدولة15توازن بين المناطق المهمشة والعاصمة

، انتشرت الحركات االجتماعية الكبيرة مثل حراك الريف أو الحركات األخرى عبر البالد، 2016لهذا، ومنذ عام 

للمطالبة بالعدالة االجتماعية والحق في الوصول للموارد؛ وهو ما أدى إلى وضع سياسة الدولة التنموية في مأزق، كما 

باإلضافة إلى ذلك، أدى اإلجهاد المائي وإفراط االستغالل لموارد كشف عن تناقض سياسات المشروعات الكبرى. 

التعدين وصيد األسماك، وتآكل األراضي جزئيًا؛ بسبب تسارع وتيرة التعمير في المغرب، إلى طفرة في التعبئة 

 االجتماعية التي تناهض تهميش الدولة للسكان.

 

 

 المقاربة األمنية لحراك الريف

. مع صعود موجة غير مسبوقة من السخط؛ باتت مدينة الحسيمة، 2017اك الريف في أبريل في هذا السياق، نشأ حر

التي جاء منها محسن فكري، مسرًحا للحشود القوية، التي سرعان ما انتشرت عبر البالد. وتم تنظيم العديد من المسيرات 

، وبالرغم من ضخامة الحشود األولى؛ بدا لوهلة إلحياء ذكراه، وللتنديد بتفاقم الالمساواة االجتماعية في البالد. مع ذلك

أن الغضب قد تم إخماده سريعًا. في الواقع، فإن وسائل اإلعالم صرفت انتباهها عن أحداث الريف، وركزت على تغطية 

 .2016الذي ُعقد بمراكش في نوفمبر  (COP 22)مؤتمر األمم المتحدة بشأن التغير المناخي 

لكن فيما يتعلق بتاريخ الصراع؛ ينبغي القول أنها لم تكن المرة  17تنظيم الحراك في صمت.خالل تلك اآلونة، كان يتم 

األولى التي ينتفض فيها الريف ضد تهميش الدولة. فخالل الحقبة االستعمارية، ُعرف الريف بشكل خاص بمقاومته 

االستقالل. وخالل تلك الفترة التاريخية لالستعمار الفرنسي واإلسباني، وبمشاركته الجماهيرية في النضال التحرري إبان 

(، وهو المعارض المستقل الذي أصبح خصًما للنظام الملكي 1963-1882ظهر الرمز التاريخي عبد الكريم الخطابي )

المغربي، وكان يرى أن مصالح النظام ترتبط بشكل وثيق بالقوى االستعمارية. عوقب عبد الكريم الخطابي بالنفي إلى 

صل التأكيد دون كلل على ضرورة تحرير المغرب وتحقيق االستقالل الفعلي لمنطقة المغرب العربي. مصر، لكنه وا

في القاهرة، لكن أصداء كلماته ظلت تتردد في منطقة الريف، معقل المقاومة الستبداد الملك  1963توفي الخطابي عام 
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حسن الثاني خطابًا قاسيًا وجهه لمعارضيه، ، وفي أوج سنوات الرصاص، ألقى الملك ال1984الحسن الثاني. في عام 

ووصف سكان الريف، بشكل خاص، بأنهم أوباش. وقال الملك في خطابه "األوباش: الناظور، الحسيمة، تطوان، القصر 

ويمكن القول أن هذه العبارة مثلّت بداية عهد طويل من  18الكبير. األوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب والسرقة".

 التهميش االقتصادي لمنطقة الريف.القمع و

اليوم، وبعد مرور أكثر من ثالثين عام، ال يزال سكان الريف يتذكرون تاريخهم في النضال ضد القمع، لكن السياق 

السياسي واالقتصادي قد تغير بالطبع. إذ بدأ الملك محمد السادس عهده بعملية مصالحة مع منطقة الريف، وتم خاللها 

ستثمارات، لكنها لم تكن كافية، ولم "تتدفق" الثروة على سكان الريف. وكان المغرب، اتباًعا للنهج ضخ العديد من اال

النيوليبرالي، قد انخرط في اتجاه تنموي ركز على االستثمار األجنبي والخصخصة، وهما مسارين للتنمية ساهما في 

وهكذا شهد الريف، المجاور للبحر األبيض المتوسط، غالبية  19تفاقم الالمساواة وحرمان السكان المحليين من الموارد.

موارد الصيد التي بحوزته وهي تخضع الستغالل الشركات األجنبية. لقد اختفى اآلن، بشكل شبه تام، نشاط حرفة صيد 

مل بديلة؛ وهو األسماك. ونتيجة لذلك؛ لم تعد األسماك المحلية متاحة لسكان المنطقة. وفي المقابل، لم يتم توفير فرص ع

 ما أدى الرتفاع لمعدالت البطالة بين الشباب.

، وكنقطة تحول في حملة قمع "الحراك" وأنشطته، اعتقلت السلطات المغربية 2017في السادس والعشرين من مايو 

لدعاية ناصر الزفزافي بعد أن قاطع خطيب صالة الجمعة في مسجد بالحسيمة؛ احتجاًجا على تالعب الدولة بالدين وعلى ا

المناهضة للحراك التي يروج لها الخطيب. خالل ثورة الحراك، كان ناصر الزفزافي، المولود في الحسيمة، يبلغ من 

عاًما وعاطال عن العمل. ووصف نفسه في مقابلة مع صحيفة اللوموند بأنه "ريفي بسيط من أصل متواضع،  39العمر 

  20يعاني من سياسة التهميش التي تتبعها الدولة".

استتبع اعتقال قائد الحراك موجة غير مسبوقة من االعتقاالت ضد النشطاء والمدونين والصحفيين والمحتجين المنتمين 

، اعتقلت السلطات المغربية أكثر 2017للحراك. وخالل الفترة بين السادس والعشرين إلى الحادي والثالثين من مايو 

، فإن الحملة 22ومنظمة هيومن رايتس ووتش 21نظمة العفو الدوليةمن أحد وسبعين شخًصا من منطقة الريف. وفقًا لم

شخص، بينهم قُصَّر ونساء. وهكذا، وفي سياق تصاعد القمع ضد "الحراك"، فإن  400األمنية أدت إلى اعتقال أكثر من 

تظار محاكمة أكثر من خمسين مسجون سياسي، من بينهم قادة الحراك، تم نقلهم إلى سجن عكاشة في الدار البيضاء في ان

 جماعية.

فإن مجموعة من النشطاء ُوضعوا في طائرة مروحية معصوبي األعين،  23وفقًا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش،

وقد أبلغ بعض النشطاء محاميهم أن قوات الشرطة قد هددتهم، أثناء الرحلة، بإلقائهم من المروحية إن لم يتعاونوا. 

م إرسال النشطاء إلى المقر الرئيسي للواء الشرطة الجنائية الوطنية الستجوابهم. وكما وبمجرد وصولهم الدار البيضاء؛ ت

ذكرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش؛ خالل تلك الموجة من االعتقاالت، تعرض المعتقلون للضرب، 

ي الحبس االنفرادي ألكثر والتهديد باالغتصاب، وإخضاعهم لعنف الشرطة. عالوة على ذلك، تم إيداع ناصر الزفزاف

بالدار البيضاء، مع منحه نصف ساعة فقط، مرتين يوميًا، للتريض في  1من عام في جناح فارغ في سجن عين السبع 

ساحة السجن. وفقًا لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديال( يُعد ذلك تعذيبًا ومن 

 املة.ضروب إساءة المع

، بدأت محاكمة ثالثة وخمسين ناشًطا ممن تم نقلهم إلى الدار البيضاء، بعد أربعة شهور من اعتقالهم. 2017في سبتمبر 

وتم تسليط الضوء على محاكمتهم؛ حيث حضر جلسات المحاكمة ممثلين للمنظمات الدولية، والمجموعات الحقوقية، 

ين األوروبيين، وأعضاء المجتمع المدني المغربي والسياسيين. وقد الحظنا ووسائل اإلعالم الوطنية والدولية، والبرلماني

خالل مراقبة المحاكمة، أن قاعة المحكمة شهدت حضوًرا مكثفًا لقوات الشرطة فيما تم إيداع جميع معتقلي الحراك قفًصا 

 زجاجيًا، وهو إجراء مهين يقّوض فرضية البراءة.

ة باستجواب المحتجزين بشأن آرائهم ومعتقداتهم السياسية، باإلضافة إلى األسباب لنحو تسعة شهور، قام القاضي والنياب

الكامنة خلف مشاركتهم في االحتجاجات، وانخراطهم في مجموعات سياسية وحضور اجتماعات سياسية. كانت غالبية 

ت كتبها بعض الصحفيين األدلة المقدمة خالل المحاكمة، ضد قادة الحراك، بعض المنشورات على موقع فيسبوك، ومقاال

المقبوض عليهم، ومقاطع فيديو وصور لهم خالل المظاهرات. تم تقديم منشورات فيسبوك كدليل ضد السجناء بما تتضمنه 

من انتقاد للسياسات التنموية التمييزية للدولة وتهميش الريف، والتنديد بقمع الدولة والعسكرة واعتقال النشطاء، أو دعوة 

 اركة في االحتجاجات.سكان الريف للمش
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احتجاًجا على المحاكمة الجائرة وعلى االنحياز السياسي للمحكمة؛ قاطع النشطاء الثالثة وخمسون قاعة المحكمة، وطلبوا 

، أيدت المحكمة االبتدائية في الدار البيضاء عقوبات صارمة ضد 2017من محاميهم رفض الترافع أمامها. في يونيو 

األحكام بين السجن لمدد تتراوح بين عام وعشرين عام، فضاًل عن الغرامات. وشملت  جميع المعتقلين؛ وتراوحت

االتهامات التي ُوجهت لهم، اإلضرار باألمن الداخلي للدولة، التخريب، التمرد، واالعتداء على ضباط الشرطة خالل 

 تأدية وظيفتهم، وتدمير الممتلكات العامة، وتنظيم مظاهرات غير مرخص بها.

قمع الدولة القاسي والمكثف للحراك بمثابة نقطة تحول في المشهد السياسي المغربي. حيث بدأ عدد من الفاعلين كان 

المنتمين للمجتمع المدني وألحزاب سياسية مختلفة في الحشد والمطالبة باإلفراج الفوري عن كل النشطاء السياسيين، 

منطقة. عالوةً على ذلك، قادت هذه الموجة غير المسبوقة من الذين اعتقلوا خالل انتفاضة الريف، وإنهاء عسكرة ال

االعتقاالت لنشأة حركة تضامن دولية مع معتقلي الحراك ومطالب العدالة. في القسم التالي، سنقوم باختبار نموذجين في 

من رايتس ووتش الحشد للتضامن؛ عبر دراسة حالة لجنة دعم معتقلي الحراك في الدار البيضاء، والدور الذي لعبته هيو

 في هذه القضية.

 

 

 توثيق االنتهاكات في سياق سلطوي

كمنظمة دولية غير حكومية، تقوم هيومن رايتس ووتش بمراقبة االنتهاكات وتدافع عن تطبيق حقوق اإلنسان. ومن خالل 

حقوق اإلنسان. األبحاث ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان؛ تدعو المنظمة الدول والحكومات وصانعي السياسات إلى دعم 

. كان للحظر تأثيًرا 2015أدى هذا العمل إلى أن تقوم الدولة المغربية بتعليق نشاط المنظمة رسميًا في المغرب في 

وخيًما على قدرة المنظمة على العمل بشكل رسمي في المغرب. وأدى تنامي هجمات الدولة على النشطاء السياسيين 

من قدرة المنظمة على إصدار تقارير وتحليالت حول وضع حقوق اإلنسان في  والمدافعين عن حقوق اإلنسان إلى الحد

 البالد، فيما تخلت عن أعمال المناصرة على المستوى المحلي.

وكما أعلن مدير الدعم والمناصرة في هيومن رايتس ووتش "هناك ثالثة عناصر ال بد من توافرها من أجل التحقيق في 

ان، إمكانية الوصول للبيانات، والتغطية اإلعالمية. وكلها متوافرة في قضية الحراك". قضية؛ انتهاك واضح لحقوق اإلنس

وهكذا، بدأت هيومن رايتس ووتش في السعي إلى التوثيق والتيقن من احترام حقوق السجناء السياسيين. وفقًا لمدير الدعم 

دولة المغربية بحملة اعتقال واسعة النطاق والمناصرة في هيومن رايتش ووتش "إنها المرة األولى التي تقوم فيها ال

لمتظاهرين ونشطاء وصحفيين، في غضون بضعة أيام فحسب". وأضاف "هذه االعتقاالت غير مسبوقة منذ العشرين 

 (".2011من فبراير )في إشارة للحركة االحتجاجية التي شهدتها المغرب في عام 

مع محامي المعتقلين؛ لضمان أنه لم يتم إجبارهم أو إكراههم أو وفقًا لذلك، قامت هيومن رايتس ووتش بالعمل عن كثب 

خداعهم للتوقيع على محاضر تدينهم خالل جلسات استجوابهم، فضاًل عن التأكد من عدم تعرضهم لعنف الشرطة. منذ 

وة بداية حملة االعتقاالت وحتى محاكمة نشطاء الحراك، أصدرت هيومن رايتس ووتش سبعة تقارير توثق وتدين بق

اعتقال نشطاء الحراك، وإخضاعهم لعنف الشرطة واستخدام العنف إلجبارهم على التوقيع على محاضر استماع الشرطة 

هذه التقارير أيًضا وثقت واستنكرت اإلدانة غير الشرعية للنشطاء والصحفيين، باإلضافة إلى تجاهل  24التي تدينهم.

 المحكمة لتعذيب الشرطة لنشطاء الحراك.

ووثّق التقرير  2017.25طار، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرها األول بشأن الحراك في سبتمبر في هذا اإل

استخدام الشرطة للعنف خالل االعتقاالت، وطالبت الدولة المغربية بفتح تحقيقات حول التعذيب. بعد مرور عام تقريبًا، 

من نشطاء الحراك المسجونين في الدار البيضاء.  نشرت هيومن رايتس ووتش تقريًرا تفصيليًا عن محاكمة ثالثة وخمسين

وذكر التقرير أن "على محكمة االستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إال لجرائم 

. هذا التقرير استند إلى مراجعة "األجزاء ذات الصلة من الحكم القضائي، كما راجعت أحد وأربعين تقريًرا للطب "حقيقية

ي، منها تسعة عشر تقريًرا من إنجاز طبيبين كلفهما المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، واثنين وعشرين تقريًرا من الشرع

إنجاز طبيب كلفته المحكمة االبتدائية للدار البيضاء. وحضرت هيومن رايتس ووتش سبع عشرة جلسة للمحاكمة، والتي 

ن وثائق المحاكمة، وأجرت مقابالت مع عشر من محاميي بلغت ست وثمانين جلسة. كما راجعت خمس وخمسين وثيقة م

 الدفاع و ستة من أقارب النشطاء المسجونين".
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في المغرب، ونتيجة اللتزام المجموعات الحقوقية بتغطية تلك االنتهاكات ومراقبتها عن كثب؛ الحظنا أن النضال من 

يعاود الظهور كنضال وطني جماعي. وبهذا المعنى،  أجل حقوق اإلنسان، ال سيما النضال من أجل المعتقلين السياسيين،

فإن عمل هيومن رايتس ووتش في المغرب يُعد جزًء من مقاربة قانونية أشمل تصبح فيها حقوق اإلنسان بمثابة لغة 

عالمية من أجل العدالة. هذه البنية القانونية تعتمد على مجموعة من اتفاقيات وإعالنات  lingua francaمشتركة 

اإلنسان الدولية، وما تبع ذلك من نشأة المؤسسات الدولية، وهيئات المراقبة وصناعة السياسات. في هذا الصدد، حقوق 

فإن كل هذه اإلصالحات حظيت بتشجيع الفاعلين في المجتمع المدني العالمي بما حفّز صياغة معايير جديدة، وتنفيذ مهام 

يات الدولية. لكن في سياق يشهد اعتداًء عالميًا على حقوق اإلنسان، تقصي الحقائق، وتشجيع الضحايا على استخدام اآلل

 خاصةً مع عودة السلطوية، فإن خطاب حقوق اإلنسان والتعبئة من أجلها يتم قمعهما بال هوادة.

عبر  إن التزام المجموعات الحقوقية تجاه قضية معتقلي الحراك ساعد أيًضا في أن ينال الحراك دعًما دوليًا. في الواقع،

تغطية ومراقبة المحاكمة، ونشر العديد من التقارير وممارسة الضغط؛ ساهمت هيومن رايتس ووتش في كشف انتهاكات 

النظام المستمرة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك انتهاك القانون الدولي واالتفاقيات الدولية وعدم احترام الحق في المحاكمات 

سر الضحايا؛ ساهم الدعم الذي وفرته المنظمات الدولية البارزة في إضفاء الشرعية العادلة. عالوةً على ذلك، فبالنسبة أل

على نضال أبنائهم. كما تم استخدام التقارير الصادرة عن المنظمة داخل لجان االتحاد األوروبي واألمم المتحدة للتعريف 

المحلية والفاعلين في المجتمع المدني، باالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان. ناهيك عن أن منظمات حقوق اإلنسان 

استخدموا هذه المنشورات لدعم تذرعهم بسياسة المقاومة والدعوة الحترام حقوق اإلنسان. هذه المنشورات تم استخدامها 

كأدوات تخدم مساعي نزع الشرعية عن النظام والدولة أمام منصات دولية متعددة. وقد ساعدت سمعة هيومن رايتس 

ين في الدفاع عن قضيتهم خالل المحاكمة، خاصةً عندما نشرت المنظمة تقارير حول مزاعم استخدام ووتش المحام

الشرطة للعنف أو المحاكمات الجائرة. في الواقع، استخدم محامو النشطاء السياسيين للحراك هذه التقارير في المحكمة؛ 

 ستخدام القوة والتحيز السياسي لنظام المحكمة.لتبرير عدالة قضيتهم، وإلجبار المحكمة على اتخاذ مواقف بشأن ا

 

 

 توحيد صف المعارضة السياسية من أجل إطالق سراح المعتقلين

وفقًا لمنسق لجنة دعم معتقلي الحراك، فإن اللجنة في الدار البيضاء هي تجمع مستقل يضم جنبًا إلى جنب ممثلين للعديد 

التي تقف جميعها ضد تجريم الحركات االجتماعية. لدى اللجنة هدفين من التنظيمات السياسية، والنقابات، والجمعيات، 

رئيسين: األول، العمل من أجل التحرير الفوري لكافة معتقلي الحراك، والثاني هو تقديم الدعم المعنوي واللوجيستي 

 للمعتقلين الثالثة وخمسين الذين نقلوا للدار البيضاء، فضاًل عن أسرهم.

أن اللجنة كانت على اتصال بكل من أسر معتقلي الحراك ومحامي الدفاع حتى تتمكن من فهم منذ البداية، الحظنا 

احتياجات المعتقلين. في األسابيع األولى، تولت اللجنة مهمة الترحيب بأسر المعتقلين في الدار البيضاء، تدشينًا لجهود 

جستي الالزمين. وفي الوقت ذاته، قامت أسر التضامن التي تؤكد للمحتجزين وأسرهم أن لديهم الدعم المعنوي واللو

المعتقلين بتشكيل لجنتهم الخاصة؛ من أجل تنسيق مطالبهم لتحسين ظروف االحتجاز للمعتقلين. وقد ساهمت لجنة عائالت 

معتقلي الحراك في تسهيل التواصل مع األسر وحققت عدًدا من المطالب، بما في ذلك تحسين ظروف احتجاز معتقلي 

اإلضافة إلى ذلك، استطاعت لجنة عائالت المعتقلين تنسيق الزيارات العائلية، بما في ذلك تنظيم زيارة جماعية الحراك. ب

 أسبوعية، وهو ما يعني أنه بإمكان األسر أن تسافر سويًا من الحسيمة إلى الدار البيضاء.

لتضامنية مع أسر معتقلي الحراك، على رأس إجراءات الدعم اللوجستي، قامت اللجنة بتدشين سلسلة من اإلجراءات ا

وذلك على كال المستويين الوطني والدولي. على المستوى الوطني؛ قامت اللجنة بتنظيم العديد من المظاهرات والمسيرات 

في مدن مختلفة. كما أطلقت اللجنة حمالت مثل "مغربيون ضد االعتقال السياسي" و"نساء مغربيات ضد االعتقال 

اهرة من أجل إطالق سراح سيليا الزياني )من معتقلي الحراك السابقين( وذلك بالتنسيق مع لجان السياسي"، ونظمت مظ

"الثقافة في خدمة تحرير معتقلي الحراك". خالل  2017أخرى في الرباط. وقد أطلقت اللجنة حملة أخرى في أغسطس 

كما نظمت احتفااًل في الخامس من أغسطس،  هذه الحملة، أنتجت اللجنة قمصان تحمل نداء إلطالق سراح جميع المعتقلين،

 جمعت فيه العديد من الفنانين الذين يطالبوا باإلفراج عن معتقلي الحراك.

على المستوى الدولي، تعمل اللجنة بشكل حثيث على رفع الوعي بشأن محنة وظروف معتقلي الحراك، السيما عبر 

م تشومسكي، كين لوش، وأرونداتي روي. وما زالت اللجنة إطالق نداء دولي يحمل توقيعات شخصيات مرموقة مثل نعو
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تواصل نشاطها حتى اليوم، وتستمر في التأكيد على ضرورة تكوين جبهة موحدة قادرة على الضغط على الدولة المغربية؛ 

 من أجل تحرير كافة معتقلي الحراك.

مع معتقلي الحراك، إال أن تجربتها تدعو للتأمل  بالرغم من أن اللجنة لم تكن المنظمة الوحيدة الناشطة في مجال التضامن

بسبب نقطة جوهرية؛ وهي استراتيجيتها في الحشد المتأني للقوى التي لم يكن حضورها مألوفًا بين المنخرطين عادةً في 

اسية، مسألة حقوق اإلنسان في المغرب. وهو ما أكده أحد أعضاء اللجنة "لم تتألف بنية اللجنة من تجمع للمنظمات السي

أو الجمعيات المعنية بمسألة حقوق اإلنسان، كما هو الحال في التجمعات التنظيمية األخرى لدعم النشطاء المحتجزين 

على سبيل المثال". وأضاف العضو "تأتي خصوصية لجنة الدعم من  2011من بين صفوف حركة عشرين فبراير 

ذلك عبر قبولها األعضاء من كافة األطراف سواء كانوا خلقها هامش معين من االستقالل عن التحزبات التنظيمية و

 حزبيين أو مستقلين".

وهكذا؛ واحتراًما للتنظيم العفوي لحراك الريف، كان النموذج التنظيمي الذي اعتمدته اللجنة قائًما على عدم التحزب. 

لعدل واإلحسان( باإلضافة إلى وفي هذا اإلطار؛ استطاعت اللجنة أن تجمع في صفوفها نشطاء من الحركة اإلسالمية )ا

نشطاء من مختلف أطياف اليسار، والحركة األمازيغية. بما ال يزيد عددها عن دزينة من األشخاص، تمكنت اللجنة من 

تكوين اتحاد تجاوز النزاعات بين مختلف األطراف. عالوةً على ذلك، نجحت اللجنة في توحيد مختلف القوى السياسية 

 سراح معتقلي الحراك. حول مطلب واحد: إطالق

بينما –كما شهدنا، فإن الشكل التنظيمي للجنة وتركيزها في التواصل اإلعالمي على خطاب حقوق اإلنسان؛ سمح للجنة 

بتوحيد مشهد المعارضة السياسية حول رسالة واحدة مفادها اعتبار  –كان معتقلي الحراك ال يزالون في الدار البيضاء

راك انتهاًكا خطيًرا واعتداًء على الحقوق األساسية لكل مواطن. من الالفت أنه في ظل السجن السياسي لنشطاء الح

ظروف خاصة، مثل تفاقم القمع واللجوء للحلول األمنية، فإن استخدام خطاب حقوق اإلنسان، الذي يركز بشكل خاص 

شأنها تجاوز التشظي المستحكم على الحق في التظاهر، أو الحق في حرية التعبير؛ يجعل من الممكن تشكيل جبهة من 

 في الساحة السياسية.

في المغرب، وفي هذه الحالة بشكل خاص، فإن االتحاد بين القوى اإلسالمية والتقدمية هو ما شّكل نقطة تحول في أنماط 

نشط في العمل الجماعي لمشهد المعارضة المغربي. وقد استطاعت اللجنة أن تنال تعاطفًا واسعًا من المجتمع المدني ال

الدار البيضاء؛ عبر وصف نفسها بأنها تجمع من المواطنين، وبتركيز نشاطها على جهود دعم أسر المعتقلين. ونظًرا 

ألن أنشطتها األولى لم تنطو على رسالة سياسية، ولم تكتس كذلك بصبغة أيديولوجية سياسية بعينها؛ كانت اللجنة قادرة 

نساني" و"االجتماعي" الذي يتوارى خلف قضية "سياسية" كقضية الحراك. على صياغة سرد متماسك حول الجانب "اإل

كان ذلك خياًرا واعيًا، فكما قال المنسق السابق للجنة "اتسم هذا الخيار منذ البداية برغبة واعية من المؤسسين إلدراج 

 ا غير حزبية".اللجنة في المنطق التنظيمي للحراك، كحركة تصف نفسها بأنها "شعبية"؛ وهو ما يعني أنه

كما ساهم هذا الخيار في بناء الثقة الالزمة مع أسر المعتقلين. فقط بعد هذه الفترة األولى من النشاط "االجتماعي"، والتي 

تمحورت بشكل أساسي حول تحسين ظروف االحتجاز للمعتقلين وتقديم الدعم اللوجستي ألسرهم )بما في ذلك زيارتهم 

تسييس هذه األنشطة عبر تنظيم المسيرات. لكن مجدًدا، ينبغي إيالء عناية خاصة إزاء  األسبوعية(؛ شرعت اللجنة في

عدم "تسييس" اللجنة بالمعنى الحزبي للمصطلح؛ فالمغزى من أنشطتها هو تقديم الدعم لمعتقلي حراك الريف. على 

مات السياسية التقليدية، السيما بسبب الجانب اآلخر؛ كان ذلك بسبب أن المعتقلين أنفسهم ظلوا متشككين للغاية في التنظي

الخطر المحتمل في حال شاركت في الحراك. أيًضا، وألن تماسك اللجنة اعتمد على التوازن بين النشطاء القادمين من 

آفاق سياسية مختلفة؛ فإن تلك المعادلة ال يمكن تحقيقها إال عبر استخدام خطاب حقوق اإلنسان. وهكذا، بينما يؤدي 

طاب حقوق اإلنسان، في سياق سلطوي، إلى تشكيل أداة مقاومة للدفاع عن حقوق المواطنين الذين يحشدون استخدام خ

في بعض –من أجل كرامتهم وتحقيق العدالة االجتماعية؛ فكذلك من المهم مالحظة أن خطاب حقوق اإلنسان يمكنه أيًضا 

م القضايا التي تقّوض انتهاك األنظمة السلطوية المساهمة في تشكيل جبهات موحدة تهدف إلى دع –الحاالت المعينة

 للحرية.
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 خاتمة

من خالل تحليل نوعين من التنظيمات التي استنفرت جهودها من أجل قضية معتقلي حراك الريف؛ توضح نتائج البحث 

دولة المغربية كيف أن استخدام خطاب حقوق اإلنسان في المغرب كان بمثابة أداة مقاومة، في مواجهة الحملة األمنية لل

السلطوية. من المثير للتأمل، في تحليل كلتا الحالتين اللتين خضعتا للدراسة، اإلمكانية التي وفرها استخدام خطاب حقوق 

اإلنسان الجتذاب مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين للمطالبة بإطالق سراح المعتقلين. حيث وجدنا كيف أن نشاط 

به منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، حول انتهاكات حقوق اإلنسان، لم يسهم فقط في توفير  إصدار التقارير الذي تقوم

تغطية إعالمية دولية لقضية معتقلي الحراك، لكنه نجح أيًضا في فضح النظام بسبب انتهاكاته الصارخة لحقوق اإلنسان. 

قوق اإلنسان قد ساعدت في خلق جبهة بينما يوضح نموذج لجنة دعم معتقلي الحراك أن الطبيعة العالمية لخطاب ح

باستقطاب النشطاء القادمين من أطياف سياسية  –في بعض األحيان–موحدة حول قضية إطالق سراح المعتقلين، وسمح 

مختلفة فيما بينها بشكل جذري. وبالتالي، يتضح أن خطاب حقوق اإلنسان يمكن أن يستخدم من تنظيمات محلية مختلفة، 

 سلطوية. متباينة، لدعم قضية سياسية تُنتهك فيها الحقوق األساسية من قِبَل دولةمن خلفيات سياسية 
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