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في ذكرى الشهيد/ الشهداء
شهادة املصطفى براهمة في الذكرى 

5استشهاد  أمني التهاني

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

> الثمن:  4 دراهم

>  العدد: 333 
 من 12 إىل 18 نونرب 2019 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

كلمة العدد

وتنوعت  النضالية  األنشطة  تعددت 
أش��ك��ال��ه��ا وم��ط��ال��ب��ه��ا،ح��ت��ى ب��ل��غ��ت جل 
أن  االجتماعية.ذلك  والطبقات  الفئات 
السنوات  ف��ي  املنتهجة  ال��س��ي��اس��ات  ك��ل 
األخيرة،جتعل من أول أهدافها الهجوم 
عقود  حققتها  ال��ت��ي  املكتسبات  ع��ل��ى 
م���ن ت���اري���خ ن��ض��ال ش��ع��ب��ن��ا.ب��ع��ي��دا عن 
واملواطنني  امل��واط��ن��ات  ح��ق��وق  ض��م��ان 
ف���ي ش��م��ول��ي��ت��ه��ا،أص��ب��ح��ن��ا ف��ع��ال أم���ام 
ت��راج��ع��ات خ��ط��ي��رة مت��س ف��ي اجلوهر 
ضرب  وأول��ه��ا  االساسية  احل��ق��وق  حتى 
احل��ق ف��ي احل��ري��ات وامل��س��اواة والعدالة 
تستفز  األوض���اع  ال��ك��رمي.ه��ذه  والعيش 
ت��ق��و حلولهم  ل���م  ال���ذي���ن  امل��ع��ن��ي��ني  ك���ل 
الفردية واالقتراض املفروض عليهم من 
االجتماعي  التكافل  حتى  األب��ن��اك،ب��ل 
لم  ك��ان س��ائ��دا وس��ط مجتمعنا،  ال���ذي 
يعد ميكن من جتاوز الوضع املأزوم.لقد 
عديدة  فئات  جعل  ح��دا،  األزم���ة  بلغت 
ت���خ���رج ال����ى االح���ت���ج���اج امل��ب��اش��ر على 
والتهميش  الفقر  تنتج  التي  السياسات 
االج��ت��م��اع��ي...ه��ي حركات  واالق���ص���اء 
بحكم  االهتمام  تستدعي  احتجاجية 
النضالية  واألش��ك��ال  وتنوعها  تعددها، 
التي تتخذ من جتربة حركة 20 فبراير 
حتركاتها. لتأطير  مرجعية  وشعاراتها 
غير أن األهم في املوضوع، هو ما العمل؟ 
املدنية  القوة  بهذه  الدفع  ميكن  وكيف 
الى حتقيق مطالبها وكيف ميكن توجيه 
هذا العمل خلدمة قضايا النضال العام 
تبقى  املناضلة؟  وقواه  جلماهير شعبنا 

اي طرح  يتجاوزها  لم  التي  األط��روح��ة 
بناء  أطروحة  الشعوب، هي  من جت��ارب 
أدوات الدفاع الذاتي املستقلة للجماهير. 
وقد اعتملت شروط كثيرة جتعل منها 
التاريخية  املرحلة  في  راهنة  أط��روح��ة 
التي نحن بصددها مبا يخدم السيرورات 
املغرب  وف�����ي  امل��ن��ط��ق��ة  ف����ي  ال���ث���وري���ة 
والطبقات  الفئات  نضال  ان  ب��األس��اس. 
الشعبية في بعده سوسيوجغرافي يبني 
وتعميق  جتديد  بصدد  أنها  بامللموس، 
احلل  وب��أن  الشاملة،  بحقوقها  لوعيها 
لن يكون سوى جماعيا وشامال يتأسس 
السياسات االقتصادية  تغيير  على فعل 
كامل،  بشكل  والثقافية  واالجتماعية 
ان��ط��الق��ا م��ن ف��ع��ل ال��ت��ح��رر م��ن ك��ل ما 
يعيق تقدمها وازدهارها. هذا تأكيد من 
الناس  وعي  ماركس:"ليس  ملقولة  جديد 
أالجتماعي،  وج��وده��م  يحدد  ال��ذي  هو 
بل وجودهم االجتماعي هو الذي يحدد 
اليوم  اجلماهير  أصبحت  لقد  وعيهم" 
قابلية  ذات  م��ض��ى  وق���ت  أي  م��ن  أك��ث��ر 
حترص  ال���ذي  ال��ق��در  بنفس  للتنظيم، 
املمارسات  ع��ن  فعلها  استقاللية  على 
الزعاماتية  والنزعات  الضيقة  احلزية 
األب����وي����ة ال���ت���ي ت��ت��غ��ي��ى ال���ن���ي���اب���ة عن 
السياسي.  وعيها  احتقار  أو  اجلماهير 
الى  املستوى  بهذا  االرت��ق��اء  وج��ب  وهنا 
املطلقة  االستقاللية  مفهوم  مواجهة 
لهذه التنظيمات الذاتية كأنها محصنة 
من اختراق الصراع الطبقي. كما أصبح 
أجل  من  الواعي  التدخل  الضروري  من 

ال���دمي���ق���راط���ي ونبذ  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ف����رض 
من  أش��ك��ال  اعتماد  ب��ل  البيروقراطية، 
الدميقراطية املباشرة، حيث يقرر الناس 
املطلبية  معاركهم  ومصير  مصيرهم 

بأنفسهم.

الذاتية  التنظيمات  ب��ن��اء  مهمة  ان 
املستقلة جلماهير شعبنا،تعتبر سيرورة 
ترتبط جدليا باملهمة املركزية التي هي 
العاملة  للطبقة  املستقل  احل��زب  بناء 
في  كما  ال��ب��وادي  ف��ي  الكادحني  وع��م��وم 
ه���وام���ش امل���دي���ن���ة. وألج�����ل ذل����ك فكل 
املعبر  احلزب  هذا  ومناضلي  مناضالت 
العاملة  الطبقة  مصالح  ع��ن  الطبقي 
لالنخراط  م��دع��وون  الكادحني  وع��م��وم 
املباشر في النضال وسط هذه اإلطارات 
التجربة،  دروس  أهم  وجتسيدهم ألحد 
باملبدأ املتمثل في كون "املربي نفسه في 
حاجة إلى تربية"وهذا كفيل بأن ميكنهم 
من بناء خط سياسي يستند الى خط 
املمارسة  إن  ن��ف��س��ه.  ه��و  أو  اجل��م��اه��ي��ر 
املطلوب  الثقة  اليومية حتقق  النضالية 
واملناضلني  امل���ن���اض���الت  ب���ني  ت��وف��ره��ا 
املجتمع.  وداخ��ل  ميدانيا  الطالئعيني 
وهذا من شأنه أيضا أن يقود الى تثوير 
العالقات  ي��ض��ع  وأن  االن���ت���اج،  ع��الق��ات 
النمطية السائدة على طريق االنقراض، 
لفائدة شق الطريق الى البديل واملجتمع 

االشتراكي خالص الشعوب وحترره.

خالص جماهير شعبنا، في بناء تنظيماته الذاتية املستقلة

األلتراس ..
13 حركة إحتجاجية داخل املالعب

اإلمعان في تعذيب معتقلي 
6حراك الريف انتقام لصمودهم

أضواء على الثورة الشعبية 
10في السودان

ضيف العدد: 
الكبير بلميلودي األحزاب اإلدارية كائنات سياسية مصطنعة الجهاض 

املطالب الدميقراطية

تفتقد  اإلداري��������ة  األح�������زاب 
ل���ل���ش���رع���ي���ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

والستقاللية القرار.



 العدد: 2333

الثانية من 12  إلى 18 نونبر 2019 

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
اجتماعها العادي يوم 03 نونبر 2019، والذي 
وطنيا   امل��س��ت��ج��دات  أب���رز  فيه  استحضرت 
إقليميا ودوليا، كما استعرضت أهم املبادرات 
السياسية واملنجزات التنظيمية على طريق 
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني. 
الكتابة  تعلن  وال��ت��ق��ي��ي��م،  التحليل  وب��ع��د 
الوطنية للنهج الدميقراطي للرأي العام ما 

يلي:

- دعمها لكافة النضاالت التي تخوضها 
سبيل  على  منها  املغربية  العاملة  الطبقة 
م��ن��ج��م كماسة  ع��م��ال  امل���ث���ال ال احل��ص��ر 
واخلدمات االرضية مبطار محمد اخلامس 
بالدار البيضاء اعتصام عامالت وعمال روزا 
الفئات  باها..ومختلف  ايت  باشتوكة  فلور 
الشعبية من حركة املعطلني وعامالت وعمال 
وزارة  ف��ي  املوظفني  م��ن  والعديد  االن��ع��اش 
وفي  التعليم  ورج��ال  ونساء  واملالية  العدل 
االحتجاجية  واحل��رك��ات  الطالبية  احلركة 
من اجل احلق في العالج وفي السكن الالئق 
قاسمها  ن��ض��االت  كلها  ال��ع��ط��ش...  وض���د 
املشترك هو مواجهة جشع راس املال احمللي 
املخزني  النظام  هجوم  ومقاومة  والعاملي، 
التظاهر  تبقى من هامش حريات  على ما 

والتعبير.

اطلقتها  ال��ت��ي  للدينامية  تثمينها   -
الدميقراطي  النهج  بني  املستديرة  امل��وائ��د 
احلزب  املاركسيني حول قضايا  واملناضلني 
وهذا  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ة  للطبقة  املستقل 
مؤشر جدي وعملي على ما حتظى به هذه 
املاركسيني  املناضلني  املركزية عند  القضية 

املغاربة. 

إلسقاط  ال��وح��دوي  للنضال  دع��وت��ه��ا   -
مشروع قانون املالية لسنة 2020 ألنه يكرس 
طرف  من  املفروضة  التقشفية  التوجهات 
صندوق النقد الدولي كما يجسد استجابة 
االستعماري  ال��رأس��م��ال  اش��ت��راط��ات  أله��م 
األجنبي والريعي احمللي؛ وذلك على حساب 
وظروف  عامة  للمواطنني  الشرائية  القدرة 
املدن  ف��ي  املغربية  الشعبية  ال��ف��ئ��ات  عيش 
والقرى. ويظل هاجس احلكومة األكبر هو 
احلصول على شواهد حسن خدمة الدوائر 

الرأسمالية.

- دع��وت��ه��ا  م��ج��ددا لباقي ال��ق��وى احلية 
املنظم  ال��وح��دوي  للنضال  والدميقراطية 
م��ن أج���ل إس��ق��اط ك��ل امل��ش��اري��ع الشغلية 
ال��ت��راج��ع��ي��ة وم��ن��ه��ا ع��ل��ى اخل��ص��وص تلك 
املتعلقة بالقانون التكبيلي لإلضراب، وقانون 
مسخ النقابات وقانون اإلجهاز على الوظيفة 

العمومية امتثاال لتوصيات املؤسسات املالية 
الدولية.

الريف  العالية ملعتقلي ح��راك  - حتيتها 
ف��ي معركتهم  وع��ائ��الت��ه��م على ص��م��وده��م 
انتزاع حقوقهم املشروعة؛  العادلة من أجل 
عن  املسؤولية  املخزنية  ال��دول��ة  حتمل  كما 
ظروف  ج���راء  الصحية  وضعيتهم  ت��ده��ور 
سراحهم  ب��إط��الق  تطالب  كما  اعتقالهم، 
الريف  ساكنة  ملطالب  واالستجابة  الفوري 

املشروعة.

- إدانة االعتقال التعسفي التي تعرض له 
املناضل أحمد ويحمان بأرفود إثر احتجاجه 
من  الصهيوني  ال��ك��ي��ان  م��ع  التطبيع  على 
باملشاركة  صهيونية  لشركة  السماح  خ��الل 
املدينة،  بنفس  للتمور  الدولي  املعرض  في 
ومطالبتها بإطالق سراحه فورا ألن متابعته 

املغربي  الشعب  مبشاعر  مسا  تعد  قضائيا 
قضية  الفلسطينية  امل��س��ال��ة  يعتبر  ال���ذي 

وطنية. 

'لكناوي'  - التنديد باعتقال مغني الراب 
وآخ���ري���ن ألغ��ن��ي��ة شعبية جريئة  ب��ث��ه  اث���ر 
قضائيا  ومتابعته  الشعب"  ع��اش   " بعنوان 
وإهانة  عموميني  موظفني  'إهانة  بتهمتي 
بإطالق  واملطالبة  القانون'،  ينظمها  هيئة 

سراحه.

- تضامنها مع ساكنة كافة البوادي التي 
تضررت من خصاص في املوارد املائية سواء 
للشرب أو الري نظرا لنضوب بعض الينابيع 
وتراجع مهول في حقينة بعض السدود كما 
هو حال "سد ابن تاشفني" حيث مت إصدار 
ماسة  ح��وض  ت��زوي��د  بإيقاف  يقضي  ق���رار 

مبياه الري.

الشعبية في  -  تضامنها مع اجلماهير 
ال��ع��راق ول��ب��ن��ان واجل���زائ���ر امل��ن��اض��ل��ة ألجل 
التخلص من األنظمة الطائفية والعسكرية 

وفسح 

دميقراطية  مدنية  دول  إلقامة  الطريق 
يكون فيها الشعب مصدر كل السلطات.

جلرأة  الشعوب  باسترجاع  اع��ت��زازه��ا   -
التحرر وقلب  واملضي على  طريق   املبادرة 
حصل  كما  الشعبية  الفئات  لصالح  موازين 
االكواتور،  ومنها:  البلدان  م��ن  العديد  ف��ي 
الشيلي، واألرجنتني؛ وكذلك  أيقاف الهجوم 

الرجعي في كل من بوليفيا وفنزويال 

الرباط في: 03 نونبر 2019

النهج الدميقراطي يدين مسلسل قمع احلركات االحتجاجية
ويطالب بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني واالستجابة ملطالب الشعب

اجتماعه  ف��ي  الوطني  املكتب  ت���دارس 
أهم   ،2019 نونبر   2 السبت  ليوم  ال��ع��ادي 
والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املستجدات 

وسجل ما يلي:

يعبر عن تضامنه مع النضاالت والهبات 
التي تعرفها املنطقة في كل من  الشعبية 
لبنان وال��ع��راق وال���س���ودان واجل��زائ��ر ضد 
األنظمة السياسية الطائفية أو العسكرية 
اقتصادية  اخ��ت��ي��ارات  م��ن  ان��ت��ج��ت��ه  وم���ا 
والبطالة  ال��ف��ق��ر  ك���رس���ت  واج��ت��م��اع��ي��ة 
االنتفاضات  ه��ذه  أن  ويعتبر  والتهميش، 
التي  الثورية  للسيرورات  استمرارية  ه��ي 
لن  وأن��ه��ا   ،2011 م��ن��ذ  املنطقة  عرفتها 
والثروة  السلطة  تتوقف إال بتسليم كامل 

للشعوب الثائرة.

اجلديد  التنموي  ال��ن��م��وذج  أن  يعتبر 
ليس  ي��ج��ري احل��دي��ث عنه رسميا  ال���ذي 

الرأسمالية  نظام  لدعائم  تكريسا  س��وى 
تنمية  ال  أن  وي���ؤك���د  امل��خ��زن��ي،  ال��ت��ب��ع��ي��ة 
حقيقية في ظل نظام املخزن العائق امام 
التبعية  ظل  وف��ي  املغربي  املجتمع  تطور 

للدوائر االمبريالية.

نضاالت  م��ع  ال��ت��ام  تضامنه  ع��ن  يعلن 
الشبيبة املغربية املتمثلة حاليا في حركة 
الشغيلة  ش����ب����اب/ات  وح���رك���ة  امل��ع��ط��ل��ني 
الوطنية  التنسيقية  أس��اس��ا  التعليمية 
التعاقد  عليهم  ف���رض  ال��ذي��ن  ل��أس��ات��ذة 
ويدعو  الطالبية،  احل��رك��ة  ن��ض��االت  وف��ي 
إلى توحيدها في إطار جبهة شبيبية ضد 

القمع والبطالة واخلوصصة والهشاشة.

املالية  قانون  ملشروع  التام  رفضه  يعلن 
لسنة 2020 ملا يتضمنه من بنود خطيرة 
كالتسريع في عمليات اخلوصصة وإعفاء 
الزيادة  م��ق��اب��ل  ال��ض��ري��ب��ة  م��ن  ال��ش��رك��ات 

القيمة  وع��ل��ى  ال��دخ��ل  ع��ل��ى  نسبتها  ف��ي 
الشغل  أنظمة  تعميم  في  وأيضا  املضافة 
امل��رن��ة)ال��ت��ع��اق��د( ورف���ع ال��دع��م ع��ن املواد 
األس��اس��ي��ة ال��ش��يء ال���ذي س��ي��ؤدي بعموم 
الفقر  مستنقع  إل��ى  الشعبية  اجلماهير 
املكونات  كل  ويدعوا  والهشاشة،  والبطالة 
حملة  إط����الق  إل���ى  امل��ن��اض��ل��ة  الشبيبية 
مشروع  ملناهضة  موحدة  وطنية  نضالية 

قانون املالية لسنة 2020.

لكناوي  ومتابعة  توقيف  بشدة  يدين 
والزعر  الكرية  )ولد  الراب  عضو مجموعة 
األخيرة  أغنيتهم  خلفية  على  ولكناوي( 
الشعب  يعيشها  التي  امل��آس��ي  ع��ن  املعبرة 
امل��غ��رب��ي وش��ب��اب��ه ال��ك��ادح، وي��ط��ال��ب بوقف 
املناضلني/ات  س���ائ���ر  وي���دع���و  امل��ت��اب��ع��ة 
إلى  وال���رأي  التعبير  حرية  على  الغيورين 

تكثيف التضامن مع املوقوفني.

معتقلي  كافة  س��راح  بإطالق  مطالبته 
أو شرط،  ق��ي��د  دون  ف���ورا  ال��ري��ف  ح���راك 
ومحاكمة  احل���راك  ملطالب  واالس��ت��ج��اب��ة 
امل��ت��ورط��ني ف��ي ال��ف��س��اد ون��ه��ب امل���ال العام 
ال��ع��ق��اب وم��ه��م��ا كانت  دون اإلف����الت م��ن 

مسؤولياتهم.

األخيرة  الوحدوية  للمبادرات  تثمينه 
للقوى التقدمية والدميقراطية في العديد 
م���ن واج���ه���ات ال���ص���راع، آخ���ره���ا تأسيس 
االئ���ت���الف ال��دمي��ق��راط��ي إلط����الق سراح 
عن  احلصار  وف��ك  السياسيني  املعتقلني 

الريف.

عن املكتب الوطني
الرباط في 2 نونبر 2019

شبيبة النهج الدميقراطي تدعوا إلى مناهضة مشروع قانون املالية 2020
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

حلقوق  املغربية  للجمعية  امل��رك��زي  ملكتب 
واالنتقامية  العدوانية  القرارات  يدين  االنسان 
للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
ال��ري��ف وي��ج��دد مطالبته  ض��د معتقلي ح��راك 

بإطالق سراحهم وكافة املعتقلني السياسيني

على  السياسيون  املعتقلون  ينتظر  بينما 
الرأي  الريف وعائالتهم، ومعهم  خلفية حراك 
ات��خ��اذه من  ال��ع��ام الوطني وال��دول��ي، م��ا سيتم 
خطوات بخصوص ما فضحه تصريح املعتقل 
السياسي ناصر الزفزافي من التعذيب اخلطير 
تعرض  التي  وامل��ذل��ة  املهينة  املعاملة  وض���روب 

لها، وصلت �� حسب تصريحه �� حد االغتصاب 
والتحرش اجلنسي والتهديد واألفعال احلاطة 
العامة للسجون على  املندوبية  بالكرامة، تقدم 
اتخاذ ق��رارات انتقامية وعدوانية تكرس نفس 
النفسي  واالع��ت��داء  والترهيب  التهديد  منطق 
جانب  إل��ى  خاللها  م��ن  وتصطف  واجل��س��دي، 
واملذلة  املهينة  واملمارسات  بالتعذيب  املتهمني 
التي فضحها املعتقل السياسي ناصر الزفزافي.

إن قرار املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدماج القاضي بتشتيت املعتقلني السياسيني 
على خلفية حراك الريف على سجون املغرب، 
ووضعهم في زنازن انفرادية، ومنعهم من الزيارة 
العائلية ومن التواصل اخلارجي ملدة 45 يوما، 
وتعليلها لهذا القرار التعسفي من خالل بالغها 
املعتقل  تصريحات  إث��ر  على  أت��خ��ذ  أن��ه  على 
فعال  منه  ليجعل  ال��زف��زاف��ي،  ناصر  السياسي 
السياسي،  املعتقل  هذا  حلقوق  منتهكا  سلوكا 
ومكرسا لسياسة اإلفالت من العقاب، ومشجعا 
على املمارسات املخالفة للقانون إبان االحتجاز، 
التعذيب  ي��ف��ض��ح  االن��ت��ق��ام مم���ن  ي��س��ت��ه��دف 
العامة  املندوبية  وتتحمل  باإلنصاف.  ويطالب 
تبعات  ع��ن  امل��س��ؤول��ي��ة  ك��ام��ل  ال��س��ج��ون  الدارة 
حراك  معتقلي  اجت��اه  االنتقامية  إج��راءات��ه��ا 
بحقوق  املعنية  امل��ؤس��س��ات  إل��ى جانب  ال��ري��ف، 
التي لم تف بالتزامها بتجميع هؤالء  االنسان 

املعتقلني وتقريبهم من عائالتهم.

إن املكتب املركزي للجمعية املغربية حلقوق 
ت��ض��ام��ن اجلمعية مع  ي��ج��دد  اإلن���س���ان، وه���و 

املعتقل السياسي ناصر الزفزافي وكل معتقلي 
حراك الريف الذين تعرضوا للتعذيب واملعاملة 

املهينة واحلاطة من الكرامة اإلنسانية، فإنه:

للقرارات  ال��ص��ارخ��ة  إدان���ت���ه  ع���ن  ي��ع��ب��ر   .1
االنتقامية للمندوبية العامة للسجون القاضية 
خلفية  على  السياسيني  املعتقلني  بتشتيت 
ح����راك ال���ري���ف ع��ل��ى س��ج��ون امل���غ���رب، ووضع 
)الكاشو(،  عقابية  انفرادية  زنزانة  في  بعضهم 
باعتبارها ق��رارات تستهدف إخ��راس كل صوت 
مرتكبيه،  مبحاسبة  ويطالب  التعذيب  يفضح 
ملعاقبة  تنصرف  بل  املعتقلني  تتوقف عند  وال 

وتعذيب عائالتهم بحرمانها من زيارة أبنائها؛

2. يطالب بفتح حتقيق عاجل في ما جاء 
الزفزافي  ناصر  السياسي  املعتقل  تصريح  في 
املسؤوليات بخصوص ما تضمنه من  وحتديد 
جرائم  ودوليا  وقانونيا  دستوريا  تشكل  أفعال 
خطيرة تستوجب معاقبة مرتكبيها املباشرين 
املباشرين وجعل حد إلفالت اجلناة من  وغير 

العقاب؛

اجلمعية  وضعتها  التي  بالشكاية  يذكر   .3
الوكيل  السيد  أم��ام  اإلن��س��ان  حلقوق  املغربية 
العام لدى محكمة النقض بالرباط، بخصوص 
التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، 
ناصر  السياسي  املعتقل  تصريح  ج��اء  وال��ت��ي 
الزفزافي تعزيزا لها، ويطالب بتحريكها وإجالء 
احلقيقة بشأن ما تضمنته من معطيات موثقة 

حول جرائم التعذيب وتطبيق القانون بشأنها؛

سراح  ب��إط��الق  اجلمعية  مطلب  ي��ج��دد   .4
املعتقلني  وك���اف���ة  ال���ري���ف  ح�����راك  م��ع��ت��ق��ل��ي 
السياسيني بالدنا ويهيب بكل القوى احلقوقية 
السياسة  ل��ف��ض��ح  ب��ال��ت��ح��رك  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ضد  للسجون  العامة  للمندوبية  االنتقامية 
معتقلي  وخ��ص��وص��ا  ال��س��ي��اس��ي��ني،  املعتقلني 
حراك الريف، وتقوية النضال وتكثيف اجلهود 
كافة  وع��ن  عنهم  ب��اإلف��راج  املطالبة  أج��ل  م��ن 

املعتقلني السياسيني ببالدنا.
عن املكتب املركزي

الرباط، في 4 نونبر 2019

اجلمعية  تدين القرارات العدوانية ملندوبية  إدارة السجون 
ضد معتقلي حراك الريف وتطالب بإطالق سراحهم 

دخل عمال وعامالت شركة روزا 
فلور في اعتصام امام مقر الشركة 
اعميرة  اي��ت  اك���رام جماعة  ب���دوار 
احتجاجا  باها  ايت  اشتوكة  اقليم 
للعمل  املشغل  استئناف  عدم  على 
ان يحدد  دون  امل��وس��م  ه��ذا  خ��الل 
مستقبل ومصير العمال والعامالت 
ب��ه��ذه ال��ش��رك��ة .مم���ا ع���رض املئات 
للتشريد  وال��ع��م��ال  ال���ع���امالت  م��ن 
االقتصادية  االزم���ات  ف��ي  وال��وق��وع 

واالجتماعية والصحية .

أن����ه مت عقد  ب���ال���دك���ر  وج���ذي���ر 
اللقاءات واالجتماعات  العديد من 
التشغيل  مندوبية  مستوى  على 
ووعلى مستوى عمالة االقليم دون 
العمال  لصالح  نتيجة  اي  حتقيق 
وال���ع���امالت م��اع��دا رب���ح امل��زي��د من 
الوقت من طرف الباطرون وانتهاج 
اس��ل��وب امل��م��اط��ل��ة وال��ض��غ��ط على 
م��زي��د من  ع��ل��ى  للحصول  ال��دول��ة 

الدعم.

التضامنية  ال��زي��ارة  وم��ن خ��الل 
دميقراطي  كنهج  ب��ه��ا  قمنا  ال��ت��ي 
اليوم  ه����ذا  ص��ب��ي��ح��ة  ل��ل��م��ع��ت��ص��م 
وقفنا  فقد   2019 نونبر   4 االثنني 
التي  وامل��ع��ان��اة  امل��أس��اة  على حجم 
يعاني منها هؤالء العمال والعامالت 

نذكر منها:

مسنات  ع���ام���الت  وض��ع��ي��ات   -
يتراوح عمرهن ما بني 62 سنة و70 
سنة ولم يحلن على التقاعد بحكم 
انهن لم يصلن بعد الى العدد ااكافي 

لاليام املصرح بها)3240 يوم عمل( 
لدى CNSS رغم اشتغالهن ملا يفوق 

25 سنة .

تعاني  التي  املرضية  احل��االت   -
بسبب عدم االستفادة من خدمات 
اليؤديها  ال��ت��ي  الصحية  التغطية 
املشغل مند 5 سنوات رغم اقتطاع 
ن��س��ب��ت��ه��ا م���ن اج���وره���ن مم���ا يعد 

خيانة لالمانة.

لعائالت  ال��ص��ع��ب��ة  ال��وض��ع��ي��ة   -

اعتصمت رفقة ابنائها )حالة رضيع 
لم يتجاوز عمره ثالثة أشهر يشارك 

في االعتصام(

- وضعية نساء حوامل ومريضات 
يشاركن  والسكري  الضغط  بارتفاع 
في االعتصام رغم وضعهن احلرج.

- قطع الكهرباء واملاء عن السكن 
القاطنات  ب���ال���ع���ام���الت  اخل�����اص 
بداخل محطة التلفيف ،ملا يزيد عن 
20 سنة بل حرمانهن من الدخول 
اليه خالل بداية اكتوبر اجلاري لوال 

احتجاجهن واعتصامهن.

لذلك على القوى احلية املناضلة 
باالقليم دعم معركة هؤالء العمال 
وال��ع��امالت واب���داع اش��ك��ال نضالية 
ال����رد ع��ل��ى غطرسة  ف���ي م��س��ت��وى 
تواطؤ  وعلى  الباطرون  واستغالل 
وحمايتها  االق��ل��ي��م��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات 
ل��ل��ب��اط��ون��ا االس��ت��غ��الل��ي��ة وف���ي ظل 
تشردم العمل النقابي وتقاعسه عن 

تسطير برنامج نضالي حازم.

عمال وعامالت شركة روزا فلور في اعتصام 
احتجاجا على توقف العمل بالشركة

ايت بها الرباطشتوكة 
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مراكش

املغربية  للجمعية  م��راك��ش  امل��ن��ارة  ف���رع  ت��اب��ع 
حلقوق االنسان، بإستنكار شديد األوضاع الصحية 
امل��أس��اوي��ة للعديد م��ن امل��واط��ن��ات وامل��واط��ن��ني من 
مرضى القصور الكلوي، حيث شهد يوم 29 أكتوبر 
)املامونية(،  زه��ر  إب��ن  اجل��ه��وي  املستشفى   2019
وبالضبط مركز تصفية الدم الذي عرف احتجاجات 
الكلوي  بالقصور  املصابني  امل��رض��ى  تذمر  بسبب 
مبركز  ال���دم  تصفية  حصص  م��ن  املستفيدين  و 
، واحلرمان  للمستشفى اجلهوي  التابع  التصفية 
من العالج ، بسبب األعطاب التقنية املتكررة لآلت 
التصفية الدم. وقد جاء على لسان املرضى املصابني 
بالفشل الكلوي ان عمر أجهزة التصفية جتاوز 11 
سنة،و برغم من اإلصالحات املتكررة إال أن األجهزة 
دائما معطلة نظرا لتجاوزها مدة اخلمس سنوات 
-amortissement( -05 ( وفي نفس اليوم اجتمع 
عدد من املتضررين مع املديرية اجلهوية التي اكد 
7 أجهزة لتصفية  املستشفى سيتوصل ب  ان  لهم 
الدم وعدد من األسرة بداية شهر دجنبر 2019. إننا 
املنارة  فرع  اإلنسان  املغربية حلقوق  في اجلمعية 
من  والتنصل  التماطل  بشدة  نستنكر  اذ  مراكش، 
وشاملة  ومتواثرة  جيدة  صحية  خدمات  تقدمي 

ملرضى القصور الكلوي نعلن مايلي :

* / مطالبتنا باإلسراع للحد من معاناة مرضى 
القصور الكلوي، وتوفير قاعات لتصفية الدم حسب 
الشروط واملواصفات املعمول بها من نظافة، تهوية 
توفير كذلك األطر  و  و مراحيض  أغطية  ،أس��رة، 

أخرى  م��راك��ز  لتشغيل  املساعدة  األط��ر  و  الطبية 
الذي  املواطنات  و  املواطنني  استيعاب  على  ق��ادرة 

يعانون من هذا املرض املزمن.

*/ نؤكد في اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
يستلزم  الصحة  في  احل��ق  ان  مراكش  املنارة  ف��رع 
ولوج كل املرضى للعالج فعليا و واقعيا و رفع جميع 

اشكال العراقيل التي تعيق االستفادة من العالج.

* /نعتبر ان احلق في الصحة و العالج و التغطية 
و  لتعاهداتها  وفقا  الدولة  مسؤولية  من  الصحية 

إلتزاماتها الوطنية و الدولية.

معاناة مرضى  من  للحد  ب��اإلس��راع  نطالب   /*
القصور الكلوي نظرا ملا له من تبيعات خطيرة على 
صحة املصاب في املدى القصير و التسريع بتوفير 
املرافقة  األس��اس��ي��ة  اخل��دم��ات  و  التحتية  البنية 
للعالج ومتكنيهم دون تأخير من حصص تصفية 
ضمانا  و  صحتهم  على  حفاظا  دي��ال��ي��ز"   " ال���دم 

حلقهم في احلياة و العيش.

الدولة  بتحمل  ال��ق��اض��ي  مطلبنا  جن���دد   /  *
ملرضى  الصحية  اخلدمات  توفير  في  ملسؤوليتها 
القصور الكلوي مجانا خاصة حلاملي بطاقة راميد 
والفئات الهشة والفقيرة ،ووقف معاناتهم والتعجيل 
بتسهيل الولوج للعالج للمسجالت واملسجلني في 

الئحة االنتظار الطويلة.

 عن املكتب بتاريخ 02 نوفمبر 2019

فرع  املنارة للجمعية : يثير معاناة مرضى القصور الكلوي 

عرف مؤسسات التكوين املهني باملغرب إضرابا 
طيلة يومي االثنني و الثالثاء 4 و5 نونبر اجلاري.

ودخ���ل ع��ش��رات األس���ات���ذة، ال��ي��وم االث��ن��ني، في 
املهني  للتكوين  العامة  اإلدارة  مقر  أم��ام  اعتصام 

بالدار البيضاء مرفوقا بإضراب عن الطعام.

وأعلنت التنسيقية املستقلة للموظفني حاملي 
املهني  التكوين  مبكتب  احملتسبة  غير  الشواهد 
احتجاجا  يأتي  اضرابها  ان  لها،  سابق  ب��الغ  في 
على تنصل اإلدارة من اتفاق 22 يوليوز وجتاهلها 

ملطالبهم.

وصفته  مما  استيائها  عن  التنسيقية،  وعبرت 
وال��ت��ن��ص��ل من  إل���ى األم�����ام  ال���ه���روب  “سياسة  ب���� 

العامة”، مشيرة  اإلدارة  تنهجها  التي  االتفاقيات، 
“ال  املهني،  التكوين  ملكتب  العامة  اإلدارة  أن  إل��ى 
مت��ل��ك أدن���ى ن��ي��ة حل��ل وم��ع��اجل��ة ال��وض��ع املتأزم 
رغم  احملتسبة،  غير  الشواهد  حاملي  للموظفني 
استعدادهم  ع��ن  ع��دي��دة  مناسبات  ف��ي  تعبيرهم 

الكامل حلل امللف بشكل سلمي”.

ويطالب حاملو الشواهد غير احملتسبة بالتكوين 
شواهدهم،  واحتساب  وضعيتهم  بتسوية  املهني، 

وتعويضهم بأثر رجعي.

كما يأتي اإلضراب للمطالبة بتوحيد العطل مع 
قطاع التربية والوطنية وتقليص ساعات العمل.

موظفو التكوين املهني يعتصمون أمام “اإلدارة العامة” للتنديد 
بسياسة “نكث العهود”

مي��������ر احل����������������راك امل������دن������ي 
قضية  ح������ول  واالج����ت����م����اع����ي 
سوس  مب��ن��اط��ق  )آك����ال(  األرض 
م��اس��ة، ه���ذه األي�����ام، مبرحلة   –
خاصة  ت��اري��خ��ه،  م��ن  مفصلية 
ف��ي جتاهل  ال��دول��ة  استمرار  م��ع 
مطالب الساكنة من خالل متادي 
املندوبية السامية للمياه والغابات 
في اإلصرار على تنزيل الظهائر 
لسلب  ال���رام���ي���ة  االس��ت��ع��م��اري��ة 
األراضي وتعنت وزارة الفالحة في 
 113/13 اجلائر  القانون  تنفيذ 
وت��زاي��د اع��ت��داءات ال��رع��اة الرحل 
حتت  واملمتلكات،  األرواح  على 
املعنية  السلطات  وتواطؤ  صمت 

جهويا إقليميا ومحليا…

ه���ذا، وق���د اش��رن��ا ف��ي تقييم 

س��اب��ق مل��س��ي��رت��ي ال���رب���اط وال����دار 
إل���ى مت����ادي اجلهات  ال��ب��ي��ض��اء، 
امل���ع���ل���وم���ة ف����ي س���ي���اس���ة خلط 
وزرع  الصفوف  شق  بغية  االوراق 
البلبلة وسط ساكنة أدرار لتمرير 
الهادفة  اجلهنمية  املخططات 
الثروات  ون��ه��ب  األراض����ي  لسلب 
املواطنني  وكرامة  وهضم حقوق 
في ظل السياسة العامة املمنهجة 
سوس  ج��ه��ة  وتهميش  إلق��ص��اء 

ماسة عموما ….

الطريق على  أجل قطع  ومن 
املعروفة  امل�����ؤام�����رات،  ه����ذه  ك���ل 
ومبناسبة  واأله�������داف،  امل��ص��در 
بالدار  دجنبر   8 ملسيرة  ال��دع��وة 
ال��ب��ي��ض��اء، ن���ؤك���د، م����رة أخ����رى، 
ع��ل��ى ض����رورة جت����اوز اخلالفات 
الظرفية وبذل كل اجلهود إلعادة 
التنسيقيات  ب��ني  ال��ص��ف��وف  ل��م 
الوحدة  على  احلفاظ  اج��ل  من 
النضالية ملا فيه مصلحة ساكنة 

آدرار….

وبهذا اخلصوص، نود تسجيل 
ما يلي :

 -   التنويه مبوقف تنسيقية 

مسيرة  لتنظيم  ال��داع��ي  "آك����ال" 
شعبية يوم 8 دجنبر مبدينة الدار 

البيضاء؛

األخير  باملوقف  اإلش����ادة    -  
التحفيظ  م��ن  آدرار  لتنسيقية 
اجل���م���اع���ي، ه����ذا امل���وق���ف ال���ذي 
ويؤكد  او غموض  لبس  كل  يبدد 
املطالب  ج��ان��ب  ال��ى  اصطفافها 

العادلة للمواطنني؛

 -  دعوة إخواننا في تنسيقية 
املصالح  اس��ت��ح��ض��ار  إل���ى  آدرار 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��س��اك��ن��ة وجت�������اوز كل 
احل�����زازات، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى وحدة 
من  االم��ازي��غ��ي  النضالي  الصف 

اجل قضية األرض والثروة؛

 -  م��ن��اش��دة ك���ل اإلط������ارات 

والهيئات  الفاعلة  الدميقراطية 
التنموية  واجلمعيات  احلقوقية 
للتضامن  الوطن  ربوع  مبختلف 

واملشاركة املكثفة؛

 -  نقترح على تنسيقية » آكال 
« توجيه نداء إلى كل التنسيقيات 
واجلمعيات قصد اإلنخراط في 
مختلف اشكال التعبئة للمسيرة 
ولو  مالئما،  يرونه  الذي  بالشكل 
بشعارات نضالية خاصة، تتمحور 
حول املطالب األساسية للساكنة، 
التي ال تقبل املساومة او التفويت؛

 -  فتح املجال أمام كل الهيئات 
والتنسيقيات والفعاليات املناضلة 
مختلف  ت��ك��وي��ن  ف��ي  للمشاركة 
املشتركة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن 
وتتبع مجريات  املتعلقة بضبط 

املسيرة .

فاعل  ع��ب��دال��ق��ادر،   امصري 
جمعوي من تاسريرت 

مسيرة أكال بالدار البيضاء: 
مصلحة آدرار فوق كل اعتبار
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في ذكرى الشهيد/ الشهداء
شهادة املصطفى براهمة في الذكرى 34 الستشهاد  أمني التهاني

شهادة  تقدمي  الصعب  م��ن 
ما  بأغلى  ضحى  شهيد  ع��ن 
لديه أي تضحيته بحياته،من 
أج���ل م��ب��ادئ��ه وق��ض��اي��ا شعبه 
وليس كافيا التعبير عن شهادة 
ف���ي ح��ق��ه ،خ��ص��وص��ا عندما 
ي��ت��ع��ل��ق األم������ر ب���رف���ي���ق درب 
أدرك  ،ألن��ن��ي  وص��دي��ق حميم 
املسؤولية  ب��ج��س��ام��ة  مسبقا 
حاولت  مهما  ،ألن��ه  القول  في 
،لن  ذل��ك  في  النفس  مجاهدة 

أفيه حقه .
أحاول  ما  ذلك هو  مناسبة 
تذكره من خالل حديث جرى 
مع  تعاملنا  وبينه حول  بيني 
ليس  تقديره  ،ف��ف��ي  ال��ش��ه��داء 
صحيحا املغاالة في ذكر مناقب 

ال����ش����ه����داء ح���ت���ى ي���ب���دون 
للعادة  خارقني  كأشخاص 
تفوق  بطاقات  ويتمتعون 
الطبيعية  ال��ب��ش��ر  ط��اق��ات 
ورمبا بخصال قلما تتوفر 
ف���ي ال��ب��ش��ر ،ال���ش���يء الذي 
،لكن  عزميتهم  يثبط  ق��د 
في نفس الوقت عبرنا عن 
قناعة مشتركة وهي ضرورة 
تضحيات  اس����ت����ح����ض����ار 
ومسيرتهم  ال�����ش�����ه�����داء 
النضالية حتى يكونوا قدوة 
مشعل  يحمل  ملن  وملهما 
احلرية  أج��ل  م��ن  النضال 
والكرامة ألبناء هذا الوطن 

.
من هذا الباب سوف أحتدث 

عن الشهيد التهاني أمني .
إنه ينتمي إلى اجليل الثاني 
حلركة اليسار اجلديد، ولد في 
مدينة وجدة من داخل عائلة 
ال��ن��ض��ال الوطني  ع��ري��ق��ة ف��ي 
تعليمه  أمضى  املدينة  ،وبهذه 
االبتدائي والثانوي وبها أيضا 
ب���دأ م��س��ي��رت��ه ال��ن��ض��ال��ي��ة عبر 
مشاركته في إضرابات التالميذ 

مع مطلع السبعينيات .
احملمدية  باملدرسة  التحق 
للمهندسني سنة 1974 ،تعرفت 
عليه مبناسبة تنظيم أنشطة 
االستقبال التي كانت تنظمها 
احملمدية  امل���درس���ة  ج��م��ع��ي��ة 
اجل��دد. للطلبة  للمهندسني 
ن���دوات  ع��ل��ى  تشتمل  وك��ان��ت 
لطلبة  الوطني  ح��ول االحت��اد 
بتاريخه  ل��ل��ت��ع��ري��ف  امل���غ���رب 
أجل  م��ن  وللتعبئة  وأه���داف���ه 
رفع احلظر  أجل  من  النضال 
عنه، وكذا ندوات حول القضايا 

الوطنية والقومية .
أمني  التهاني  الشهيد  أث��ار 
الوقاد  ل��وع��ي��ه  ال���رف���اق  ان��ت��ب��اه 
وإدراك�����������ه امل���ب���ك���ر مل���ث���ل ه���ذه 
ال��ق��ض��اي��ا، وم��ن��ذ ذل���ك احلني 

بدأت مسيرتنا املشتركة.
-ساهم الشهيد في تأسيس 
السرية  ف��ي  النضال  مجالس 
نشرة  ت��وزي��ع  وف��ي   1974 سنة 

4مايو السرية،

-س��اه��م ف��ي ت��أس��ي��س تيار 
سنة  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  الطلبة 
1975 وف���ي ت��وزي��ع ن��ش��رة 24 
يناير.ذلك التيار الذي سيحمل 
السادس  الوطني  املؤمتر  منذ 
عشر الحتاد طلبة املغرب اسم 

الطلبة القاعديني،
خالل هذه الفترة ،باإلضافة 
إلى نشاطه السياسي بالرباط 
إل��ى األم���ام ،لعب  م��ع منظمة 
الشهيد دورا كبيرا في النشاط 
اجل��م��اه��ي��ري ال��ط��الب��ي حيث 
وتنشيط  إدارة  ف���ي  س���اه���م 
إدارة  ،وت���رأس  فلسطني  جلنة 
كانت  التي  الثقافية  األسابيع 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ج��م��ع��ي��ة امل���درس���ة 
احمل���م���دي���ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ني في 
لطلبة  الوطني  االحت���اد  إط��ار 
ظ����ل احلظر  ،وف������ي  امل����غ����رب 
حتمل مسؤولية الكتابة العامة 
املدرسة  ج��م��ع��ي��ة  رئ���اس���ة  ث���م 
احملمدية للمهندسني ،وساهم 
التنسيق  وإدارة  تأسيس  ف��ي 
الطالبي بني املدارس واملعاهد 
الكليات  وبني  بينها  العليا،ثم 
املتوفرة على متثيلية ،كل هذا 
إب����ان احل��ظ��ر وم���ن أج���ل رفع 
احل��ظ��ر ع��ن االحت���اد الوطني 

لطلبة املغرب.
وب��ع��د رف���ع احل��ظ��ر ساهم 
في التنسيق الطالبي من أجل 

السادس  ل��ل��م��ؤمت��ر  ال��ت��ه��ي��يء 
ع��ش��ر ،وف����ي ه���ذا اإلط����ار كان 
يجوب املدن املغربية لالتصال 
بأعضاء قيادة املؤمتر اخلامس 
لطلبة  ال��وط��ن��ي  عشر الحت���اد 
حتمل  على  ،وحلثهم  امل��غ��رب 
املسؤولية في التهييء للمؤمتر 

السادس عشر.
املدرسة  م��ن  تخرجه  وبعد 
سنة  للمهندسني  احمل��م��دي��ة 
السابع  ال���ف���وج  ض��م��ن   1980
عشر الذي لم يطلق عليه اسم 
بخالف ملن سبقوه بسبب عدم 
رضي السلطة عليه ،وللتذكير 
متت عسكرة املدرسة احملمدية 
وثم   1981 سنة  للمهندسني 
،فتم  جمعيتها  نشاط  حظر 

الرشيدية  مدينة  إل��ى  إب��ع��اده 
املدنية  اخل���دم���ة  إط�����ار  ف���ي 
إلى  اإلب��ع��اد  ه���ذا  ،لكنه ح���ول 
ت��اب��ع نشاطه  م��ك��س��ب ح��ي��ث 
اجلماهيري  وعمله  السياسي 
إلى  باإلضافة  املنطقة  بتلك 
بارتباط  السياسية  مسؤوليته 
مع مناطق أخرى،وهو ما كان 
ال��ت��ن��ق��ل ذهابا  ي��ف��رض ع��ل��ي��ه 
وإي���اب���ا ب��ني ال��رش��ي��دي��ة ومدن 

الشمال .
وك��ان الشهيد ي��ؤدي مهامه 
بثبات وصبر وإخالص رغم كل 
الصعاب ورغم وضعه الصحي 
،فقد كان مصابا مبرض الربو 
،وكانت تأتيه النوبات بني الفينة 
واألخ��رى وفي بعض األحيان 
خ���الل س��ف��ره إلجن����از مهامه 
الشهيد  ك��ان  .ل��ق��د  السياسية 
يدرك املخاطر احملدقة بتلك 
،لكنه  املهام ،في تلك الشروط 
كان يصر على إجنازها وعلى 

استعداده لتحمل املسؤولية.
 1982 سنة  الشهيد  التحق 
بشركة السمير لتكرير البترول 

باحملمدية ،وهناك عزز العمل 
النقابي في إطار الكونفدرالية 
وتابع  للشغل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
وساهم  ال��س��ي��اس��ي  ن��ش��اط��ه 
الوطنية  للندوة  التهييء  ف��ي 
الى األم��ام في فبراير  ملنظمة 
من سنة 1983وانتخب عضوا 

في قيادتها .
السياسي  ن���ش���اط���ه  ت���اب���ع 
بهذه  اجل���م���اه���ي���ري  وع��م��ل��ه 
ال���ى أن اع��ت��ق��ل سنة  امل��دي��ن��ة 
املعتقل  ال�����ى  وس���ي���ق   1985
ال��ذك��ر :”درب  ال��س��ي��ئ  ال��س��ري 
ومن  فعذب  الشريف”  م��والي 
ضمن وسائل تعذيبه حرمانه 
ألزمات  امل��ض��ادة  الرشاشة  من 
مرض الربو واضطر اجلالدون 

لكن  للمستشفى  ن��ق��ل��ه  ال����ى 
لفض  األوان حيث  ف��وات  بعد 
أنفاسه األخيرة في 5/6نونبر.
النضالية  م��س��ي��رت��ه  ط��ي��ل��ة 
ال��ت��ي عرفته  ال��ف��ت��رة  وط��ي��ل��ة 
ذا  ص��ب��ورا  الشهيد  ك���ان  فيها 
قدرة كبيرة على حتمل املشاق 
يسافر من  كان  أسلفت  ،فكما 
إل���ى م���دن الشمال  ال��رش��ي��دي��ة 
البيضاء والرباط  مرورا بالدار 
،ولم  النضالية  مهامه  إلجن��از 
وكلما  ي��ت��ردد  أو  يتلكأ  ي��ك��ن 
ك��ان رف��اق��ه ي��ط��رح��ون ضرورة 
ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ع��ل��ي��ه كان 

يرفض.
كان الشهيد أيضا رجل حوار 
مع  العالقة  ينسج  كيف  عرف 
مناضلي وأطر مختلف القوى 
القطاع  ف���ي  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
،وك��ان بحق  الطالبي وخارجه 
دينامو التنسيق الطالبي إبان 
احل��ظ��ر م��ن أج���ل رف��ع��ه ومن 
أجل التهييء للمؤمتر السادس 

عشر.

اكتسب الشهيد خبرة كبيرة 
وباقي  وبفضله  التنظيم  ف��ي 
رف��اق��ه ،اس��ت��ط��اع ت��ي��ار الطلبة 
في  يصبح  أن  الدميقراطيني 
جماهيريا  تيارا  وجيزة  فترة 
وازنا في القطاع الطالبي ،أنتج 
العديد من األطر اجلماهيرية 
التي تستمر في النضال وتعزز 
صفوف املنظمات اجلماهيرية 
الكونفدرالية  ذل����ك  ف���ي  مب���ا 
الدميقراطية للشغل بعد فترة 

القطاع الطالبي .
نظرة  ذا  ال���ش���ه���ي���د  ك������ان 
ث��اق��ب��ة وف��ك��ر ن��ق��دي يرفض 
األك���ل���ي���ش���ي���ه���ات واألف�����ك�����ار 
في  كبيرا  دورا  ،لعب  اجل��اه��زة 
جتديد وتطوير فكر وممارسة 
اجلديد  ال���ي���س���ار  ح���رك���ة 
ب��ص��ف��ة ع���ام���ة م���ن خالل 
سواء  م��رن��ا  وك���ان  عالئقه 
في صياغة املوقف والدفاع 
،كما  تصريفه  ف��ي  أو  عنه 
كان ضد التقوقع واالنعزال 
،كان  أحلجراتي  والتكوين 
اجلماهيري  ال��ع��م��ل  رج���ل 
الساحة  ف����ي  وال����ن����ض����ال 
اجل��م��اه��ي��ري��ة وف���ي أحلك 
ال��ظ��روف وف��ي ظ��ل القمع 
رفاقه  اس���ت���ط���اع  األس������ود 
الدعاية  ح��م��الت  تنظيم 
وال���ت���ح���ري���ض ض����د غالء 
الذي  الغالء  ،ذل��ك  املعيشة 
االنتفاضات  ش����رارة  س��ي��ك��ون 

الشعبية املتعددة.
كان الشهيد صاحب املهمات 
على  فائقة  ق���درة  ذا  الصعبة 
،ففي  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
واملطاردات  القمع  حملة  ظل 
أعقبت  ال����ت����ي  ال���ب���ول���ي���س���ي���ة 
انتفاضة يناير 1984 املجيدة 
ثم  إخ��ف��اء  تنظيم  ،اس��ت��ط��اع 
ترحيل خارج الوطن املناضلني 
امل�����ط�����اردي�����ن رغ������م ح���واج���ز 

التفتيش .
حقيقة كان التهاني شخصا 
كيف  وي��ع��رف  ولطيفا  رق��ي��ق��ا 
يفرح لكن اجلالدين لم يتركوه 
يفرح بعيد امليالد األول البنه 
أمين ،سقط شهيدا في ساحة 
ال��ش��رف وم��ه��م��ا ق��ل��ت ع��ن��ه أو 
ق���ال���ه غ���ي���ري ع��ن��ه ف��ل��ن نفي 
الشهيد حقه ،يكفيه شهادة أنه 

استشهد من أجل الوطن.
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في محاولة يائسة أخرى، أقدم 
تعذيب  في  اإلمعان  على  النظام 
املعتقلني  ال���ري���ف  ح�����راك  ق�����ادة 
مواقع  ع����دة  ع��ل��ى  ب��ت��ش��ت��ي��ت��ه��م 
سجنية وإيداعهم الكاشو ملدة 45 
يوما انتقاما لصمودهم البطولي، 
محاوالته  ل��ك��اف��ة  وت��ك��س��ي��ره��م 
أذنابه  م��ن  العديد  باشرها  التي 
وأفراد،  مؤسسات  من  ومرتزقته، 
عائالتهم  وعلى  عليهم  للضغط 
املشروعة  امل��ط��ال��ب  ع��ن  ل��ل��ت��ن��ازل 
شرف  لهم  ك��ان  وال��ت��ي  ملنطقتهم 
بعيدا عن مختلف  عالية،  رفعها 

الوسائط بأشكالها املتعددة. 

ملندوبية  ال��رس��م��ي  ال��ب��ي��ان  إن 
ال���س���ج���ون، ي��ع��د س��اب��ق��ة في 
السياسي  االع��ت��ق��ال  ت���اري���خ 
منه  ف���ال���ق���ص���د  ب�����امل�����غ�����رب. 
ت  ئال عا عر مشا ز ا ستفز ا هو
والضغط  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ه����ؤالء 
املعتقلون عن  ليتنازل  عليهم 
امل��ط��ال��ب ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي من 
واهية  تهم  تلفيق  مت  أجلها 
بسنوات  عليهم  واحل��ك��م  لهم 
فاإلضرابات  سنة.   20 وصلت 
عن الطعام ملدة فاقت 45 يوما 
بالنسبة لنبيل احمجيق ومدد 
للمعتقلني  بالنسبة  مختلفة 
اآلخ������ري������ن، ج���ع���ل ال���ن���ظ���ام 
التضييق  ق���وة  م��ن  ي��ض��اع��ف 
على هؤالء القادة الصامدين، 
التعاطف  ب���ع���د  خ���ص���وص���ا 
الكبير الذي أصبحوا يحضون 
ب���ه داخ����ل امل���غ���رب وخ���ارج���ه. 
وم���ا ح��ج��م امل��س��ي��رة ال��ت��ي مت 

أواخر  خ��الل  بباريس  تنظيمها 
شهر أكتوبر إال مثال ساطع على 
الذي  الكبير  الشعبي  التعاطف 
أصبح يقض مضجع النظام في 

قضية املعتقلني السياسيني.

عملية  اس��ت��ب��ع��اد  مي��ك��ن  وال   
إحراق العلم، من طرف بلطجيته 
عن  األن��ظ��ار  لصرف  محاولة  إال 
واملتنامي  ال��ع��ارم  التعاطف  ه��ذا 
يوما بعد يوم. إن ظاهرة تشتيت 
امل��ع��ت��ق��ل��ني ال��س��ي��اس��ي��ني ه���ي من 
شيم النظام املخزني، فقد نفذها 
املاركسية  احلركة  معتقلي  على 
من  السبعينات  أواخ��ر  اللينينية 
املاضي، لكن صمود هؤالء  القرن 
البئيسة،  خ��ط��ت��ه  أف��ش��ل  ال���ق���ادة 
يحققوا  أن  اس��ت��ط��اع��وا  ح��ي��ث 
املركزي  ال��س��ج��ن  ف��ي  جتميعهم 
اخلصوص  وع���ل���ى  ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة 
االعتراف  على  ال��ن��ظ��ام  أج��ب��روا 
بعد  سياسيني  كمعتقلني  ب��ه��م 
احلق  معتقلي  يعتبرهم  ك��ان  أن 

العام. هذا االع��ت��راف، طبعا  هو 
نتيجة لنضاالت العائالت والقوى 
املغرب  داخ������ل  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
النظام  يعيد  وال���ي���وم  وخ���ارج���ه. 
للمعتقلني،  التشتيتية  خطته 

بنفس األهداف ونفس املرامي.

والنضال  ال��راه��ن  ال��وض��ع 
م�����ن أج������ل إط��������الق س�����راح 

املعتقلني السياسيني 
الراهن  الوضع  أن  املعلوم  من 
النظام  ارمت��اء  باملزيد من  يتميز 
في أحظان االمبريالية واالئتمار 
بأوامر مؤسساتها املالية : صندوق 
العاملي،  وال��ب��ن��ك  ال���دول���ي  ال��ن��ق��د 

املديونية  أص��ب��ح��ت  بحيث 
تفوق 84 في املائة من الناجت 
الداخلي اخلام، وهو ما يعني 
األجيال  مستقبل  ارت���ه���ان 
ال����ص����اع����دة ل���س���ي���اس���ة ه���ذه 

املؤسسات. 

هذه السياسة تنبني، كما 
املزيد من  على  هو معروف، 
الرأسمال  وإغ��ن��اء  التقشف 
واألجنبي  احمل���ل���ي  ال��ك��ب��ي��ر 
من  األعظم  السواد  وتفقير 
اجلماهير الشعبية مبا فيها 
ما  وه��و  الوسطى.  الطبقات 
عبرالتدمير  ترجمته  ي��ت��م 
املمنهج للقطاعات العمومية 
بهدف تفويتها إلى الرأسمال 
اخل��اص. وفي هذا املخطط 
على  ال�����ق�����ض�����اء  ي������ن������درج 
والتعليم  العمومية  املدرسة 
وك��ذل��ك تخريب  ال��ع��م��وم��ي، 
العمومية  ال��ص��ح��ة  ق���ط���اع 
للدولة  التدريجي  والتخلي 

االجتماعية.  كافة اخلدمات  عن 
لكن في نفس الوقت، يتميز هذا 
النضاالت  بتنامي  الراهن  الوضع 
القطاعات  ملختلف  االجتماعية 
الفئات  وم��خ��ت��ل��ف  اإلن���ت���اج���ي���ة 
السياسات  من  املتضررة  الشعبية 
التفقيرية واإلقصائية املنتهجة. 
وبطبيعة احلال، ليس للنظام ما 
يقدمه إال إشاعة القمع والتضييق 
بهدف ترهيب اجلماهير الشعبية. 
خالل  من  التوجه  ه��ذا  ويتجلى 
قانون املالية لسنة 2020 الذي ال 
وبيع  التقشف  على  إال  يحتوي 
الشعب  مكتسبات  م��ن  تبقى  م��ا 
للرأسمال اخلاص. كما أن أغلب 
م��ن��اص��ب ال��ش��غ��ل امل��ب��رم��ج��ة هي 

مخصصة في مجملها لتوظيف 
املزيد من أجهزة القمع. كل هذه 
ال��ن��ض��االت ت��ؤش��ر ع��ل��ى مستوى 
بإدراك  الشعبية  اجلماهير  وعي 
أن السبب الرئيسي في معاناتهم 
هذا  وضمن  النظام.  سياسة  هو 
ال��وع��ي، ي��ن��درج النضال م��ن أجل 
املطالبة بإطالق سراح قادة حراك 
معتقلي  وكافة  املعتقلني  الريف 
الذل  زن���ازن  ف��ي  القابعني  ال���رأي 

والعار. 

تنظيمها  مت  التي  فالنضاالت 
الدميقراطية  ال��ق��وى  ط��رف  م��ن 
عائالت  م��ع  بالتنسيق  واحل��ي��ة 
املعتقلني، منذ اعتقالهم واحلكم 

ع��ل��ي��ه��م ب���أح���ك���ام ج���ائ���رة مبدد 
لبعضهم،  س��ن��ة   20 وص��ل��ت 
رغم الصعوبات التي عرفتها 
بسبب احلسابات السياسوية، 
ب���ات���ت ال����ي����وم ت���ع���رف ف����رزا 
لتلفظ  بينها  فيما  حقيقيا 
املرتبطني  امل��ت��رب��ص��ني  ك���ل 
واملشوشني  النظام  بأجندة 
النضالية  امل���س���ي���رة  ع���ل���ى 
امل���ط���ال���ب���ة ب����إط����الق س����راح 
معهم  والتفاوض  املعتقلني 
على حتقيق املطالب الشعبية 
في  ضمنوها  التي  املشروعة 
فتشكيل  امل��ط��ل��ب��ي.  ملفهم 
من  الدميقراطي  "االئتالف 
أجل إطالق سراح املعتقلني 
الريف"  ع��ن  العسكرة  ورف���ع 
الذي يضم 22 هيئة  سياسية 
وحقوقية وجمعوية، يشكل، 
الطريق  ب��داي��ة  ت��أك��ي��د،  بكل 
امل���ت���واص���ل على  ل��ل��ض��غ��ط 
ال���ن���ظ���ام م����ن أج�����ل إط����الق 
للمعتقلني  ال��ف��وري  ال��س��راح 

بهم،  امللصقة  التهم  كل  وإب��ط��ال 
املمثل  الشباب  خيرة  م��ن  ألنهم 
ل��ل��ج��م��اه��ي��رال��ش��ع��ب��ي��ة، وال���راف���ع 
احلرية  ف��ي  امل��ش��روع��ة  ملطالبها 
وال��ك��رام��ة وال��ع��ي��ش ال���ك���رمي، في 
واملهمشة  املنكوبة  املنطقة  ه��ذه 
أم��ا نضاالت  منذ ع��دة س��ن��وات. 
اجلالية املغربية بالدول األوروبية 
التي تتواجد فيها نسبة هامة من 
اختراقها  ف��رغ��م  ال��ري��ف،  س��ك��ان 
املرتبطة  اجلمعيات  ط���رف  م��ن 
من  كلها  تتشكل  وال��ت��ي  بالنظام 
فمناضالتها  املمولني،  املخبرين 
بدورهم  ال��ص��ادق��ني،  ومناضليها 
ويبذلون  االخ��ت��راق  بهذا  واع���ون 
ج���ه���ودا م��ض��اع��ف��ة ل��ع��زل هؤالء 

العمالء وفضحهم. 

السياسية  االعتقاالت 
لتحرر  ال���ب���واب���ات  إح����دى 

الشعوب
إن مسألة حترير املعتقلني 
ال��س��ي��اس��ي��ني، ش��ك��ل وم�����ازال 
لإليذان  ال��زاوي��ة  حجر  يشكل 
بانعطافة شعبية عارمة تبرهن 
والوعي  الشعبي  النضج  ع��ن 
لكن  وتهميشه،  فقره  بأسباب 
جذرية  ق��ي��ادة  توفير  يلزمها 
قيادة  وش���ج���اع���ة،  م��ب��دئ��ي��ة 
مرتبطة، أشد االرتباط بهموم 
من  حتريراجلماهيرالشعبية 
قبضة الكتلة الطبقية السائدة     
وكيلة الشركات العبرة للقارات، 
في أفق تقرير الشعب املغربي 
قراراته  في  والتحكم  ملصيره 
ال����س����ي����ادي����ة.     ف��ك��ل ال���ظ���روف 
املوضوعية متوفرة اليوم لتحقيق 
ال��ت��ي سيطلق  ه���ذه االن��ع��ط��اف��ة 
الشرفاء.  م��ع��ت��ق��ل��ون��ا  ش���رارت���ه���ا 
املجيد  ال���ري���ف  ح����راك  ق����ادة  إن 
النظام،  س��ج��ون  ف���ي  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
بصمودهم  ال���ت���اري���خ  ي��ص��ن��ع��ون 
محاوالت  وي��ك��س��رون  ال��ب��ط��ول��ي، 
النظام الهادفة إلى تركيعهم، وفي 
املغالطات  يفندون  ال��وق��ت  نفس 
ل��ه��م أثناء  امل��وج��ه��ة  وال��ه��ج��م��ات 
احل��راك، والتي كان القصد منها 
إض����ع����اف ه�����ذا احل��������راك حتت 

مبررات متعددة.

 فالتاريخ سيسجل لهم مبداد 
ويستحقون  ص��م��وده��م  ال��ف��خ��ر 
منحهم وس��ام ش��رف ال��دف��اع عن 
هذه  ل��س��اك��ن��ة  الشعبية  امل��ط��ال��ب 
منذ  واملعسكرة  املهمشة  املنطقة 

عدة سنوات. 

اإلمعان في تعذيب معتقلي حراك الريف انتقام لصمودهم

 وما حجم 
المسيرة التي تم 
تنظيمها بباريس 

خالل أواخر شهر أكتوبر 
إال مثال ساطع على 

التعاطف الشعبي الكبير 
الذي أصبح يقض مضجع 

النظام في قضية المعتقلين 
السياسيين. وال يمكن استبعاد 
عملية إحراق العلم، من طرف 
بلطجيته إال محاولة لصرف 
األنظار عن هذا التعاطف 
العارم والمتنامي يوما 

بعد يوم.

احلسني لهناوي
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األحزاب اإلدارية كائنات سياسية مصطنعة إلجهاض التحول الدميقراطي

بعد "إعالن االستقالل" مل يكن املغرب يتوفر سوى عىل تنظميني سياسيني أساسيني، تشلكا يف صريورة الرصاع من أجل االستقالل ومها حزب 
االستقالل واحلزب الشيويع. ومنذ تلك الفرتة حىت اآلن تشلكت "أحزاب من نوع آخر" اكن إلدارة الدولة وخاصة ألجهزهتا املخزنية دور واحض يف 

تفرخيها ودمعها إىل أن أصبح عدد تلك األحزاب اليوم يفوق الثالثني. تلتيق تلك األحزاب، باإلضافة إىل وحدة النشأة، يف كوهنا تعرب من خالل براجمها 
وممارساهتا عن مصاحل الكتلة الطبقية السائدة. وباملقابل تشن األجهزة املخزنية للدولة محالت مقع وحصار ضد لك التعبريات السياسية للطبقات 

الشعبية املطالبة بالدميقراطية.
يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط نتناول موضوع نشأة األحزاب املمساة إدارية ودورها يف الرصاع السيايس باملغرب، وذلك من خالل تسليط 

الضوء عىل الرشوط السياسية اليت مّهدت النبثاق تلك األحزاب يف التارخي احلديث لبالدنا من جهة، والدور السيايس الذي لعبته وتلعبه يف الساحة 
السياسية باملغرب من جهة ثانية.

األحزاب اإلدارية كائنات سياسية مصطنعة الجهاض املطالب الدميقراطية
ملف العدد

إ . حفيظ

الدميقراطي  تعبيرها  ف��ي  ال���دول���ة  إن 
البورجوازي – في رأسماليات املركز - تتمثل 
السياسية  التعبيرات  ف��وق  كهوية  نفسها 
الصوري"  "احل��ي��اد  م��ن  ن��وع  إن��ه  احلزبية، 
املؤسساتي والقانوني الذي يسمح بتدبير 
ب���ني األح�������زاب ح����ول احلكم  ال��ت��ن��اف��س 
تعبيرات  األص��ل  في  هي  والتي  والبرامج، 
ومشاريع  ق��ائ��م��ة  ط��ب��ق��ي��ة  م��ص��ال��ح  ع���ن 
مجتمعية متنافسة ومتحاربة باألساليب 

الشكلية للدميقراطية التمثيلية.
أكيد أن الدولة باعتبارها تعبير سياسي 
إعادة  على  تعمل  احل��اك��م��ة،  الطبقة  ع��ن 
املجتمع  ع��ل��ى  س��ي��ط��رت��ه��ا  آل���ي���ات  إن���ت���اج 
خالل  من  التنظيمية،  وأدوات���ه  السياسي 
ال��ت��ش��ري��ع ال��ق��ان��ون��ي وم���ن خ���الل اإلعالم 
العمومي،  ل��ل��م��ال  ال��ع��ادل  غ��ي��ر  وال��ت��وزي��ع 
التعليم وإعادة تربية املجتمع  ومن خالل 
تقدس  التي  السائدة،  الثقافة  أسس  على 
وتقسيم  اإلن��ت��اج  لوسائل  الفردية  امللكية 
العمل الطبقي )آليات إعادة اإلنتاج(، إنها 
املركز  بلدان  في  التمثيلية  الدميقراطية 

الرأسمالي. 
نفسها  التمثيلية  الدميقراطية  هذه  إن 
فأصبحت  وجاذبيتها  بريقها  تفقد  بدأت 
)ارتفاع  وعملي  نظري  كبير  نقد  موضوع 
املاركسيني  ع��ل��ى  امل���ق���اط���ع���ة...(،  ن��س��ب 
االن��ك��ب��اب ع��ل��ى دراس���ت���ه، خ��ص��وص��ا وأن 
االن��ت��خ��اب��ات أص��ب��ح��ت ت��ق��دم ف��ي بلدان 
رأس���م���ال���ي���ة األط�������راف وك���أن���ه���ا ال���ردي���ف 

للدميقراطية.
أما في بلدان رأسمالية األطراف التبعية 
ومنها بلدنا، فإن الكتلة الطبقية احلاكمة 
تسلمت مقاليد احلكم في ظل معاهدات 
لتجديد روح االستعمار ليتوافق مع مرحلة 
خصوصا،  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  ما 
للتحرر  الشعوب  وتطلعات  نضاالت  حيث 
من الكولونيالية جابت اآلفاق في أفريقيا 
وآسيا وأمريكا الالتينية مدعومة باملعسكر 
املقاومة  لقنت  وحيث  آن��ذاك،  االشتراكي 
االستعمار  امل���غ���رب���ي  ال��ت��ح��ري��ر  وج���ي���ش 

وأعوانه دروسا في إرادة الشعوب.
م���ب���اش���رة ب���ع���د "إع�������الن االس���ت���ق���الل" 
ل��م ي��ك��ن امل��غ��رب ي��ت��وف��ر إال ع��ل��ى حزبني 
معمعان  في  تشكال  طبيعيني،  سياسيني 
وهما حزب  االستقالل  أج��ل  من  ال��ص��راع 
واحل���زب  وي���س���اره(  )بيمينه  االس��ت��ق��الل 
مواجهة  في  وي��س��اره(،  )بيمينه  الشيوعي 
ومبا  الوطنية.  احلركة  بسقف  االستعمار 
أن النظام املخزني والطبقات السائدة من 
البورجوازية واإلقطاع لم يكن مهيكال من 

الناحية السياسية، فقد عمد إلى استعمال 
التأسيس"،  احل��دي��ث��ة  ال��دول��ة  "م��ؤس��س��ات 
لتكوين وصناعة األحزاب املعبرة عن الهوية 
الطبقية للكتلة الطبقية السائدة أو شرائح 
ومؤسساته  الدولة  جهاز  باستعمال  منها، 
الشعبية  ال���ط���ب���ق���ات  مل���واج���ه���ة  وق���م���ع���ه 
املطالبة  آن����ذاك،  السياسية  وتعبيراتها 
وبدور  التأسيسي  واملجلس  بالدميقراطية 
سياسي للطبقات الشعبية في الدولة وفي 
خصوصا  واملتمثلة  العمومية  السياسات 
في حزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية 
الذي استطاع قيادة احلكومة ملدة قصيرة 
الله  ع  )ح��ك��وم��ة  اخلمسينات  ن��ه��اي��ة  ف��ي 

إبراهيم(، وهكذا تأسس تباعا : 
حزب احلركة الشعبية )MP( سنة 1959 

من طرف احملجوب أحرضان وآخرون؛
الدستورية  املؤسسات  عن  الدفاع  جبهة 
)حزب FDIC( سنة 1963 من طرف رضا 

كديرة؛
احلركة الشعبية الدستورية الدميقراطية 
1967 من طرف  تأسست سنة   )MPCD(
العدالة  )ح����زب  اخل��ط��ي��ب  ال���ك���رمي  ع��ب��د 

والتنمية فيما بعد(؛
سنة   )RNI( ل��أح��رار  الوطني  التجمع 

1978 من طرف أحمد عصمان؛
االحتاد الدستوري )U.C( أسسه املعطي 

بوعبيد سنة 1983؛
حزب األصالة واملعاصرة )PAM( تأسس 

سنة 2008 من طرف فؤاد علي الهمة.
وبطبيعة احلال فقد عرفت بعض هذه 
األحزاب انشقاقات وتوابع حزبية أصغر .

املرحلة  الصناعة على  تقتصر هذه  ولم 
إلى  امتدت  بل  الرصاص،  سنوات  املسماة 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ع��ب��ر اس��ت��ق��ط��اب بعض 
التجربة  من  اخلانعة  اليسارية"  "النخب 
املاركسي  الشتات  جتربة  وم��ن  االحت��ادي��ة 
ال��ت��م��وق��ع ض��م��ن أجندات  ف���ي  وال���راغ���ب���ة 
النظام لالستفادة الوقتية، وذلك من خالل 
حزب األصالة واملعاصرة مثال الذي قصت 
أجنحته حركة 20 فبراير وفضحت مرامي 

صناعته. 
األحزاب  تدجني  عمليات  خ��الل  من  أو 
مثل  املخزني  امل��رب��ع  وإدخ��ال��ه��ا  الطبيعية 
ح��زب االحت���اد االش��ت��راك��ي وح��زب التقدم 
ببعض  الدفع  خ��الل  من  أو  واالشتراكية، 
أح��زاب جاهزة  قيادة  إلى  املخزنية  األط��ر 

وحتت الطلب وفرضها في الواجهة.
ما مييز األح��زاب املسماة إداري��ة بشكل 

رئيسي هو ما يلي : 

ال  ملكية  مخزنية  أح���زاب  أن��ه��ا   : أوال 
وممارساتها  ت��ص��ورات��ه��ا  ب��ن��اء  تستطيع 
النظام  عليها  ميليه  ما  خ��ارج  السياسية 
باستماتة  ت���داف���ع  ف��ه��ي  ل���ه���ذا  ال���س���ائ���د، 
ع��ن امل��ل��ك��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وت��س��اي��ره��ا في 
تصريحا  ال  فيها  جتادلها  وال  سياساتها 
لكون  ذل��ك  عن  عاجزة  وه��ي  تلميحا،  وال 
املخزن راعيها وخالقها، ولكونها مستفيدة 
/دميقراطية  املخزنية  "الدميقراطية  من 
الواجهة" ومن فسادها وريعها، فهي ليست 
مطالبة ببذل مجهود نوعي إلقناع الكتلة 
الناخبة ب"أفكارها" و"برنامجها"، بل إنها 
خارج  وبرنامج  أفكار  على  حتى  تتوفر  ال 
صنعتها،  التي  األج��ه��زة  عليها  متليه  م��ا 
ألن املخزن هو صانع اخلريطة االنتخابية 

واملتحكم فيها.
متخلفة  ميينية  أح����زاب  أن��ه��ا   : ث��ان��ي��ا 
تفكيرا وأسلوبا، تعبر عن مصالح الطبقة 
العقاريني  وامل��الك��ني  الكبيرة  البورجوازية 
الكبار،  وزبنائها  الدولة  بيروقراطيي  وكبار 
االنتخابات  جت���ار  ق��اع��دت��ه��ا  ف��ي  وت��ض��م 
فكرية موحدة  رؤية  توجد  وال  وزبانيتهم، 
والريع  الغنيمة  تعتبر  حيث  ألعضائها 

حلمتهم العضوية.
ثالثا : أنها أحزاب غير طبيعية صنعها 
املخزن للحاجة إليها في ظرفيات سياسية 
ل��ذا ف��إن وج��وده��ا وم��ح��وه��ا رهني  معينة 
في  وحساباته  املخزن  ب���إرادة  كبير  بشكل 
أو  استبدالها  على  ق��ادر  وه��و  م��ا،  مرحلة 
استبدال وانتقال قيادتها التي تأخذ دائما 
وهي  وكبيرة.  كل صغيرة  في  منه  التزكية 
مناخ  ف��ي  العيش  ق���ادرة على  أح���زاب غير 
دميقراطي حقيقي لكونها صنيعة فاسدة 
ومفسدة أحدثت خصيصا لعرقلة كل منو 
أو اصطفاف طبقي حقيقي في املجتمع .

أح���زاب تعيش م��ن داخل  أن��ه��ا   : راب��ع��ا 
بنيات السلطة ومؤسساتها وأجهزتها ومن 
املستحيل أن تعيش من خارجها، فالسلطة 

علة وجودها.
التي حملت  : أن هذه األح��زاب  خامسا 
اإلدارة"  ك"أح������زاب  م��خ��ت��ل��ف��ة  ت��س��م��ي��ات 
معزولة  كانت  التي  السياسية"  و"الدكاكني 
ع��ل��ى تطبيع مع  امل��ج��ت��م��ع ح��ص��ل��ت  ع��ن 
التي  النشأة،  الطبيعية  الوطنية  األح��زاب 
ساهمت ب"تبييض" صفحتها في املشهد 
السياسي، من خالل التقاربات والتواطؤات 
وال���ت���ح���ال���ف���ات خ������الل االس���ت���ح���ق���اق���ات 
التشريعية  امل��ؤس��س��ات  وف��ي  االنتخابية، 
للدولة، خصوصا بعد حكومة  والتنفيذية 

التناوب التوافقي.

ل��ه��ذا ف���إن ال��ن��ظ��ام امل����أزوم خ���الل حركة 
االنفضاح  أم�����ام  ي��ج��د  ل���م  ف���ب���راي���ر،   20
)اإلداري����ة  األح����زاب  ه���ذه  لطبيعة  ال��ك��ل��ي 
سوى  للجماهيرية،  الفاقدة  املدجنة(  أو 
ال��ل��ج��وء إل���ى "احل���رك���ة اإلس��الم��ي��ة" وإلى 
النشأة،  إداري  ك��ح��زب  والتنمية  ال��ع��دال��ة 
جتربة  أط��ر  بقايا  جبته  حت��ت  اس��ت��وع��ب 
يسيل  )ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة  الشبيبة  ح��رك��ة 
في  احتياطي  وكتدبير  للتمكني(،  لعابها 
انتظار خلق توازنات داخل املربع املخزني 
و"التيار  املخزني"  اإلس��الم��ي  "التيار  ب��ني 
احلداثي املخزني"، لسحب البساط من كل 
استغالل عدم  معارضة طبيعية حيث مت 
قدرة املكونات السياسية حلركة 20 فبراير 
دميقراطية  سياسية  أرض��ي��ة  ب��ل��ورة  على 
لتمييع  وه��ج��وم��ي��ة،  م��ك��ت��م��ل��ة  م���وح���دة، 

املشهد من جديد.
وجود حوالي 36 حزب سياسي باملغرب، 
األحزاب  مجموع  ي��ت��ج��اوز  أو  ي��ع��ادل  مب��ا 
املتقدمة  الدول  من  العديد  في  السياسية 
مجتمعة، حيث يتجاوز عدد األحزاب في 
روسيا وكندا والواليات املتحدة األمريكية 
إن هذه  ن��س��م��ة.  امل��ل��ي��ار  ذات  ال��ه��ن��د  وف���ي 
امليوعة االنتخابية مقصودة، وهي تعتمد 
إضافة إلى التمييع خلق كتلة من الزبائن 

السياسيني حتت الطلب.
غير  الطبقي  السياسي  الفرز  مهمة  إن 
مم��ك��ن��ة ف���ي ظ���ل غ���ي���اب ق��ط��ب سياسي 
العاملة  الطبقة  مصالح  عن  معبر  ج��اذب 
والشرائح  الوسطى  والطبقة  وال��ك��ادح��ني 
الهيمنة  م���ن  امل���ت���ض���ررة  ال���ب���ورج���وازي���ة 
الكمبرادورية ومن إفساد املشهد السياسي 
واملفروض  الشكلية،  االنتخابية  والعملية 
مجتمعي  م�����ش�����روع  ح������ول  ي���ل���ت���ف  أن 
للنضال  بديل  وبرنامج دميقراطي شعبي 
ال���دمي���ق���راط���ي ب��اس��ت��ق��الل��ي��ة ت���ام���ة عن 

األجندات املخزنية.
في  "صعبة"  بدورها  املهمة  هذه  أن  كما 
ال��ظ��رف احل��ال��ي ع��ل��ى األق���ل )رغ���م توفر 
ضرورة  يفرض  مما  املوضوعية(  شروطها 
للطبقة  املستقل  السياسي  التنظيم  بناء 
من  لتتمكن  الكادحني  وجماهير  العاملة 
احلضور السياسي املستقل لها في الساحة، 
كآلية جذب نحو الفرز السياسي – الطبقي، 
لها  السياسي  االستغالل  يتم جتاوز  ولكي 
املصطنعة  اليمينية  األح���زاب  ط��رف  م��ن 
القوى  ت����ردد  ول��ي��ت��م جت����اوز  امل��دج��ن��ة،  أو 

الدميقراطية للطبقات الوسطى. 
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الملف

الشروط السياسية التي مّهدت النبثاق األحزاب اإلدارية باملغرب
استثنائية  حالة  املغرب  يشكل 
امل���غ���ارب���ي وعلى  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
أرغمت  ال���ت���ي  ال�������دول  م���س���ت���وى 
شعوبها االستعمار على التفاوض 
"السياسي".  استقاللها  أج��ل  من 
عادة تسير أمور الدولة "اجلديدة" 
في تلك البالد من طرف اجلبهات 
أو األحزاب التي ناضلت من أجل 
االستقالل، كما تتشكل جيوشها 

من املقاومني ضد االستعمار. 

تشكلت  ل��ل��م��غ��رب  ب��ال��ن��س��ب��ة 
امللكي  ل��ل��ج��ي��ش  ال��ص��ل��ب��ة  ال���ن���واة 
فيها  أدم��ج��ت   ،1956 م��اي��و  ف��ي 
الفرق املنتمية ل"جيش افريقيا" 
"دين  والتي سحبت من  الفرنسي 
يد  على  الهزمية  بعد  ف��و"،  بيان 
فرق  وم��ن  الفيتنامية،  امل��ق��اوم��ة 
ال��ت��ي عبأها  اجل��ي��ش اإلس��ب��ان��ي 
احل����رب  ف����ي  ب���ه���ا  وزّج  ف���ران���ك���و 
قيادات  ت��ش��ك��ل��ت  ك��م��ا  األه���ل���ي���ة، 
الضباط  م����ن  امل���ل���ك���ي  اجل���ي���ش 
اجليوش  من  املنحدرين  املغاربة 
االستعمارية بدعم لوجيستي من 

الضباط الفرنسيني. 

الوطنية،  األح��زاب  بخصوص 
في  منعه  مت  الشيوعي  ف��احل��زب 
السلطات  أولى من طرف  مرحلة 
االنتفاضة  ب��ع��د  االس��ت��ع��م��اري��ة 
الطبقة  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ج��ي��دة 
بالدار  سنطرال  بكريان  العاملة 
فيها  ش�����ارك  وال���ت���ي  ال���ب���ي���ض���اء، 
التجار الصغار في 8 دجنبر 1952 
النقابيني  املناضلني  م��ن  ب��دع��وة 
سيؤسسون  )ال����ذي����ن  امل���غ���ارب���ة 
 20 ف��ي  للشغل  امل��غ��رب��ي  االحت���اد 
في  امل���ن���ض���وون   )1955 م������ارس 
للشعل"،  ال��ع��ام��ة  "ال��ك��ون��ف��درال��ي��ة 
الشيوعي  احل�����زب  ط����رف  وم����ن 
للتنديد  االس����ت����ق����الل،  وح������زب 
الشهيد  النقابي  القائد  باغتيال 
"االحتاد  مؤسس  حّشاد،  فرحات 

العام للشغالني بتونس".

بحزب  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  أم������ا 
في  املهيمن  احل��زب  االس��ت��ق��الل، 

احلركة الوطنية

نخبته  ف��ش��ع��ارات  ال��س��ي��اس��ي��ة، 
ال��ق��ي��ادي��ة ج��ع��ل��ت��ه ي���ت���وارى بعد 
روزفلت  األمريكي  الرئيس  زي��ارة 
للمغرب واستقباله للملك محمد 
اخلامس على انفراد في 22 يناير 
"بأن  ل��ه  وص���رح   ،1943 سنة  م��ن 
بائد  نظام  االستعماري  النظام 
تنتهي احلرب  ي���دوم، وح��ني  ول��ن 
ضد النازية، وهو ما يتمناه قريبا، 
فاملغرب سيحصل على استقالله 
االستقالل  وه���ذا  ح��ري��ة...  بكل 
س��ي��ل��ق��ى دع���م���ا اق���ت���ص���ادي���ا من 

ط��رف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة"، وجاء 
امل��ارش��ال "ج��وان" أن  في مذكرات 
"م��وق��ف م��ل��ك امل��غ��رب ل��م يتغير 
ج��ي��وش احللفاء  إن����زال  ب��ع��د  إال 
بإفريقيا الشمالية، رمبا احملادثات 
التي أجراها معه الرئيس روزفلت 
لذلك".  دفعته  التي  هي  أنفا  في 
الفرنسية  أن عدد اجليوش  نذكر 
80 ألف  ت��ق��در ب  ك��ان��ت  ب��امل��غ��رب 
 60 ب  األمريكية  اجليوش  وع��دد 
أل���ف ج��ن��دي وق���ي���ادة ك��ل جيوش 
"احللفاء" بإفريقا الشمالية كانت 
للجنرال  األمريكية  القيادة  حتت 
 1942 اتفاقية  مبوجب  إيزنهاور 
بني القيادات العسكرية األمريكية 

والفرنسية. 

للمغرب  روزف���ل���ت  زي����ارة 
كانت مبناسبة مناظرة أنفا 
ولتفقد  "احل���ل���ف���اء"،  ب���ني 
املستقرة  األمريكية  القوات 
األطلسية  ب����ال����ش����واط����ئ 
القواعد  م��ن  ال��ع��دي��د  وف��ي 
املغربي  بالتراب  العسكرية 
في  روزف��ل��ت،  اعتبرها  التي 
فبراير   23 ل��ي��وم  خ��ط��اب��ه 
في  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة   ،1942
احل�����ف�����اظ ع���ل���ى "األم������ن 

القومي األمريكي".

ال�����ش�����واط�����ئ امل���غ���رب���ي���ة 
بالنسبة  إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة 
قبالة  ل��ت��واج��ده��ا  ألم��ري��ك��ا 
اجلنوبية،  أمريكا  شواطئ 
متتد  أن  ي���ج���ب  ال  ال���ت���ي 
األملانية  اجل��ي��وش  نحوها 
م���ا يشبه  ت��ف��ادي��ا إلع�����ادة 
الهجوم الذائع الصيت الذي 
نفذه اليابانيون ضد امليناء 
االستراتيجي  األم��ري��ك��ي 
احمليط  في  هاربور"  "بيرل 
الهادي في 7 دجنبر 1941 . 

ه�������������������������������ذا ال����������������وض����������������ع 
اجلديد  السياسيوجيوسياسي 
الوطنية  احل���رك���ة  ب��ن��خ��ب��ة  دف����ع 
بإصدار  ب��االس��ت��ق��الل  للمطالبة 
باالستقالل" في  املطالبة  "وثيقة 

11 يناير سنة 1944 .

1947 شهدت  أب��ري��ل  ف��ي شهر 
شعبية  انتفاضة  البيضاء  ال���دار 
وفي  ال��ض��ح��اي��ا،  ع��ش��رات  خلفت 
10 من نفس الشهر ونفس السنة، 
ألقى محمد اخلامس في املنطقة 
تشارك  ال���ت���ي  ط��ن��ج��ة  ال���دول���ي���ة 
تدبيرها،  ف��ي  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
خ��ط��اب��ا ج����اء ف��ي��ه أن "امل���غ���رب 
حريص على احلصول على كامل 
رعاياه  السلطان  وح��ث  حقوقه" 

الفرنسيني،  م��ن  يستلهموا  "ك��ي 
للحرية  احمل������ب  ال���ش���ع���ب  ه������ذا 
ويقود البالد )املغرب( إلى الرخاء 
كبير  "تقدير  عن  وعبر  والتقدم"، 
تقدمها  التي  للخدمات  واحترام 
للدول  األم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة 

العربية".

الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  ب��ع��د 
منهكة  فرنسا  منها  خرجت  التي 
الهيمنة  م���ن  أم���ري���ك���ا  وم��ك��ن��ت 
الغربي،  االمبريالي  القطب  على 
كقوة  السوفياتي  االحت��اد  وظهور 
التحرر  لقوى  ومناصرة  منتصرة 
بدعمها  االستعمار  سيطرة  م��ن 
إلى  إض��اف��ة  أس��ي��ا،  ش��رق  لشعوب 
ان��ت��ص��ار ال���ث���ورة ال��ص��ي��ن��ي��ة... كل 
هذه األح��داث أصبح لها 
تأثير إيجابي على نضال 
الشعوب اإلفريقية وعلى 
املغاربية  الشعوب  رأسها 
حركاتها  أصبحت  ال��ت��ي 
أعمالها  تنسق  التحررية 
املجاهد  استقرار  بفضل 
اخلطابي  ال���ك���رمي  ع��ب��د 
 1947 س���ن���ة  ب���ال���ق���اه���رة 
بدعم  غ��������ادر،  أن  ب���ع���د 
املصرية،  السلطات  م��ن 
الفرنسية  ال���س���ف���ي���ن���ة 
الراسية ببور سعيد والتي 
بجزيرة  منفاه  من  تقله 
"الري��ي��ون��ي��ون" ف��ي اجتاه 
بجنوب  مرسيليا  ميناء 
عبد  اج���ت���م���ع  ف���رن���س���ا. 
حركات  ب���ق���ي���ادات  ال���ك���رمي 
ال��ت��ح��رر امل��غ��ارب��ي��ة وأس���س 
شمال  حترير  "جلنة  معهم 
وقع  للحدث  وكان  إفريقيا"، 
إيجابي كبير على املقاومني 

باملنطقة. 

مع صعود نضال الطبقة 
الفتية  امل��غ��رب��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ة 
انتفاضات  عرفت عدة مدن 
البيضاء  ال���دار  ف��ي  متتالية 
كما  وخريبكة...  واجلديدة 
املسلح  الكفاح  نوايا  ظهرت 
بالدار البيضاء ومدن أخرى، 
وت����وس����ع����ت إل������ى اجل���ن���وب 
ولعبت  امل��غ��رب��ي...  والشمال 
 20 ف���ي  زم  واد  ان��ت��ف��اض��ة 
غشت 1955 وانطالق جيش 
أكتوبر   02 ف���ي  ال��ت��ح��ري��ر 
وتيزي  ب��ورد  بكل من   1955
وبودنيب  وم��رم��وش��ة  وس��ل��ي 
باكنول  ال���ري���ف  ومب��ن��اط��ق 
والناضور وتازة، دورا حاسما 
املنهك  في جعل االستعمار 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  ب���احل���رب 
ل��ل��ح��وار م��ع احلركة  ي��ب��ادر 

من  ك��ل  ف��ي  السياسية  ال��وط��ن��ي��ة 
جيوشه  يركز  كي  واملغرب  تونس 
يعتبرها  ال���ت���ي  اجل����زائ����ر  ع��ل��ى 
بداية سنة  إح��دى والي��ات��ه. ففي 
القارين  ك��ان ع��دد اجل��ن��ود   1956
وف���ي ظرف  ال���ف   200 ب��اجل��زائ��ر 
 400 ليصل  ال��ع��دد  تضاعف  سنة 
في  املجندين  احتساب  دون  ال��ف 

إطار التجنيد اإلجباري. 

انعقد   1955 غ��ش��ت   22 ف���ي 
ل��ق��اء "اي��ك��س ل��ي��ب��ان" دام م���دة 5 
أيام حضره قادة حزب االستقالل 
وبعض  واالس���ت���ق���الل  وال����ش����ورى 
االستعمار.  وب����اش����وات  ال����ق����واد 
الضربة  مبثابة  اللقاء  ه��ذا  ك��ان 
السياسية  ل��ل��ن��خ��ب��ة  ال��ق��اض��ي��ة 
ف���ال توجد  ال��وط��ن��ي��ة.  ل��ل��ح��رك��ة 
من  متخض  عما  رسمية  وثيقة 
ه���ذا االج��ت��م��اع امل���اراط���ون���ي وال 
أح���د ي��ع��رف م���ا ص���در ع���ن هذه 
املشاورات أو اللقاءات أو احلوارات 
أصحابها  إال  امل���ف���اوض���ات...  أو 
املشاركني فيها... وحسب ما يقال، 
الفرنسيني،  وزراء  اخل��م��س  ف��إن 
االجتماعات،  تلك  أط��روا  الذين 
ك���ان���وا ي��ج��ت��م��ع��ون ب���ال���وف���ود كل 
وف���د ع��ل��ى ح����دى. وت��ش��ك��ل هذه 
"املفاوضات" أحد أصناف "اخلطأ 
الشهيد  الذي حتدث عنه  الثاني" 
املهدي بن بركة حني قال: "اخلطأ 
الثاني يتعلق باإلطار املغلق الذي 
مبعزل  معاركنا  بعض  فيه  م��رت 

عن اجلماهير الشعبية".

"املشاورات"  هذه  على  اعتمادا 
بادرت فرنسا إلى تنحية السلطان 
أكتوبر   29 ي��وم  بنعرفة  ال��ع��ل��وي 
ق��د وضعته  ك��ان��ت  وال���ذي   ،1955
محمد  ال��ع��ل��وي  السلطان  محل 
اخل����ام����س ال������ذي اخ���ت���ارت���ه هو 
إخوته  ث���الث���ة  ب���ني  م���ن  ب������دوره 
ألبيه  خلفا  املغرب  ع��رش  لتوليه 
التفاقية  طبقا  ال��ع��ل��وي  ي��وس��ف 
بفاس. ويشار   1912 م���ارس   30
أن السلطات االستعمارية أسست 
"م��ج��ل��س ح��ف��ظ��ة ال����ع����رش" في 
بن  إق��ال��ة  قبل   ،1955 أكتوبر   17
املجلس  عضوية  وتتشكل  عرفة، 
املذكور من املقري الصدر األعظم 
للمخزن، وباشا سال، وضابط في 
اجليش الفرنسي وقائد في إحدى 
اإلدارات االستعمارية، إضافة إلى 
الهبيل ضابط  مبارك  بن  البكاي 
وباشا  ال��ف��رن��س��ي  اجل���ي���ش  ف���ي 
صفرو )والذي سيصبح فيما بعد 
حملمد  احلكومي  املجلس  رئيس 
اخلامس(، كل هؤالء األعضاء هم 
مؤصلون من عائالت القياد الذين 

انصاعوا وخدموا االستعمار. 

احلسني العنايت

مكنت األخطاء 
الثالث التي تحدث 

عنها الشهيد بن بركة 
واستمر من بقي بعده في 
اقترافها، في نسج الطبعة 
األولى للدستور سنة 1962 

الذي سيعاد نسخه في طبعة 
جديدة في كل مرحلة حرجة إلى أن 

وصلنا إلى طبعته األخيرة في 2011. 
كذلك بالنسبة للبرلمان، فبرلمان 

1963 هو نفسه يتجدد بأعيانه وخدام 
المخزن األوفياء. وفي كل محطة 
انتخابية محلية ووطنية يُصنع 

حزب جديد، يستقطب نخبا 
جديدة، تضخ الدماء في هياكل 

التكتل الطبقي الحاكم الذي 
تشكل في المرحلة ما بين 

1956 إلى 1973.



 العدد: 333

9 من 12  إلى 18 نونبر 2019 
 

الملف
في 25 أكتوبر طلب االستعمار 
التهامي  ال���ق���اي���د  خ����ادم����ه  م����ن 
إدارة  م��ج��ل��س  ع��ض��و  ال����ك����الوي 
ش��رك��ة "اون����ا" )ال��ت��ي جنهل كيف 
ال��ق��ص��ر( تقدمي  ب��ي��د  أص��ب��ح��ت 
ال��ب��ي��ع��ة ل��ل��م��ل��ك اجل���دي���د أم���ام 
بهذا  ال��ع��رش".  حفظة  "مجلس 
ليبان"  "اي���ك���س  ح��ل��ق��ة  ت��ن��ت��ه��ي 
"احملوري"  ال��دور  معها  وسينتهي 
ألح����زاب احل��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة. في 
هذا اإلطار يندرج "اخلطأ األول" 
ال�����ذي حت����دث ع��ن��ه امل���ه���دي بن 
ب��رك��ة ح��ني ق���ال: "اخل��ط��أ األول 
يرجع إلى سوء تقديرنا ألنصاف 
مضطرين  ك��ن��ا  ال���ت���ي  احل���ل���ول 
لأخذ بها". وبذلك يصبح املغرب 
ف��ي ح��اج��ة إل���ى ص��ن��اع��ة أح���زاب 
األول  الوزير  شعار  تنفذ  جديدة 

فور"،  "ايدكار  آنذاك  الفرنسي 
"االستقالل في أطار الترابط" 
 Indépendence dans(

 .)l’interdépendance

 1955 ن����ون����ب����ر   26 ي�������وم 
اخلامس  م��ح��م��د  اس���ت���ق���دم 
واستقر  مبدغشقر  منفاه  من 
ب�����ب�����اري�����س ح����ي����ث اج���ت���م���ع 
وصدر  الفرنسيني،  باملسؤولني 
"اتفاقية السيل  عن اجلانبان 
التي تنص  األول���ى،  كلو"  س��ان 
امل���غ���رب  "س���ل���ط���ان  أن  ع���ل���ى 
الفرنسية  احلكومة  مع  اتفق 
حفظة  "م��ج��ل��س  يستمر  أن 
العرش" في مهامه في انتظار 
بلده"،  إل����ى  ال��س��ل��ط��ان  ع����ودة 
اخل���ام���س  م���ح���م���د  أن  ك���م���ا 
حكومة  ب"ت����ع����ي����ني  ي���ل���ت���زم 
تعبر  وللمفاوضات"،  للتدبير 
ع���ن ج��م��ي��ع ت��وج��ه��ات ال����رأي 
احلكومة  ه������ذه  امل���غ���رب���ي���ة. 

إجناز  مهامها  م��ن  سيكون  ال��ت��ي 
من  ستجعل  ال��ت��ي  اإلص���الح���ات 
إطار  في  دولة دميقراطية  املغرب 
امللكية الدستورية. حكومة تباشر 
ف��رن��س��ا، يكون  م���ع  امل���ف���اوض���ات 
هدفها حصول املغرب على صفة 
بفرنسا  مرتبطة  املستقلة  الدولة 
ب��ع��الق��ات دائ��م��ة وم��ت��داخ��ل��ة في 
إط���ار م��ن االس��ت��ق��الل ف��ي اتخاذ 

القرار".

محمد  التحق  نونبر   16 ف��ي   
"مجلس  وعني  باملغرب  اخلامس 
ي��ت��رأس��ه أح���د أعضاء  ح��ك��وم��ي" 
"مجلس حفظة العرش" )املنحل( 
 7 ف��ي  الهبيل  م��ب��ارك  ب��ن  البكاي 

دجنبر 1955 . 

وقعت   1956 م������ارس   2 ف����ي 
اتفاقية استقالل املغرب "اتفاقية 
وتنص  الثانية  كلو"  س��ان  السيل 
ومرتبط  امل��غ��رب  "استقالل  على 
اتفاقيات  إط������ار  ف����ي  ب��ف��رن��س��ا 
والعالقات  ال��دف��اع  م��ج��االت  تهم 
والثقافة،  واالقتصاد  اخلارجية 

وت����ض����م����ن ح�����ق�����وق وح�����ري�����ات 
باملغرب  املستقرين  الفرنسيني 
واملغاربة القارين بفرنسا في إطار 

احترام سيادة كل من الدولتني". 

أمضيت   1956 أب��ري��ل   7 ف��ي 
إسبانيا  م��ع  مم��اث��ل��ة  ات��ف��اق��ي��ات 
ب��خ��ص��وص ش��م��ال امل���غ���رب، وفي 
اتفاقية  أم���ض���ي���ت  أك���ت���وب���ر   29

بخصوص مدينة طنجة.

تأسست القوات املسلحة امللكية 
في 14 مايو 1956 بجانب القوات 
مهامها  الزم���ت  ال��ت��ي  الفرنسية 
سنة  ف��ي  إال  تنسحب  ل��ن  وال��ت��ي 
العسكرية  ال��ق��واع��د  ت��ارك��ة   1960

األمريكية من ورائها. 

عرفت   1956 أكتوبر   23 ففي 

شعبية  انتفاضة  مكناس  مدينة 
مبناسبة اختطاف الطائرة املقلة 
اجلزائرية  التحرير  جبهة  لقادة 
الفرنسي،  االستعمار  ط��رف  م��ن 
التي  الشعبية  االن��ت��ف��اض��ة  ه���ذه 
ان����دل����ع����ت م�����ن ج��������راء ال����دع����وة 
ل����إلض����راب م����ن ط�����رف االحت�����اد 
بفعل  قمعها  مت  للشغل،  املغربي 
الفرنسي  ل��ل��ج��ي��ش��ني  م��ش��ت��رك 
وأرسل  املتظاهرين،  ضد  وامللكي 
الثاني،  احل��س��ن  األرك������ان  ق��ائ��د 
ومت  مكناس  إل��ى  بنعمر  ادري���س 
املتظاهرين،  م��ن   1000 اعتقال 
وأقيمت محكمة عسكرية، وأعدم 
10 منهم. بعدها قسم املغرب إلى 
أربع جهات، يسير شؤونها املدنية 
العسكرية عسكريون، ومن بينهم 
االستعماري  اجل���ي���ش  ض���اب���ط 
احرضان  وملاس احملجوبي  وقائد 

الذي عني عامال بالرباط.

احلكومي"  "امل��ج��ل��س  ب��ج��ان��ب 
الذي يسهر عليه امللك و"اجليش 
امل����ل����ك����ي" ال��������ذي ي���ت���ك���ل���ف ول���ي 

ال��ع��ه��د ب��ت��وط��ي��ده، ت��أس��س ف��ي 3 
الوطني  "امل��ج��ل��س   1956 غ��ش��ت 
االس����ت����ش����اري" ك���ي ت���ص���ارع فيه 
األحزاب. وعني فيه امللك 10 من 
الشورى  من  و6  االستقالل  حزب 
 10 "مستقلني"،  و6  واالستقالل 
 10 من االحت��اد املغربي للشغل و 
ممثلني  و9  ال��ف��الح��ني  ألع���ي���ان 
مقعدا   12 و  وال��ت��ج��ارة  للصناعة 
للمهن احلرة والشباب واجلمعيات 
الثقافية، و4 مقاعد لعلماء الدين 
اليهودي مع  للدين  اإلسالمي و1 
غياب كلي لتمثيلية املرأة املغربية. 
ويحدد  اس��ت��ش��اري  املجلس  ه��ذا 
أع��م��ال��ه، ويجتمع  امل��ل��ك ج���دول 
م��رت��ني ف��ي ال��س��ن��ة، وي��ن��ت��خ��ب له 
أحد  للمجلس.  وم��ك��ت��ب  رئ��ي��س��ا 
الشكل  هذا  عن  الحظ  الباحثني 

م��ن "ال��دمي��ق��راط��ي��ة" واع��ت��ب��ر أن 
عشر  التاسع  ال��ق��رن  دميقراطية 
والهيئة  الهيئة  "تنتخب  بفرنسا 
تعني"، هنا باملغرب حصل العكس 
تنتخب".  والهيئة  الهيئة  "تعني 
هذا املجلس ال ميكنه أن يستدعي 
الوزراء إال بإذن من امللك، ورئيسه 
هو  ما  بركة  بن  املهدي  هو  ال��ذي 
وامللك.  املجلس  ب��ني  وس��ي��ط  إال 
فهذا املجلس "قريب من السلطان 

وبعيد عن احلكم".

ع���ن���د ت��ن��ص��ي��ب امل���ج���ل���س في 
محمد  خ��اط��ب   1956 نونبر   13
اخلامس أعضائه قائال: "تأسيس 
ه���ذا امل��ج��ل��س م��ن ب��ني األح���داث 
امل���ه���م���ة ال���ت���ي ع���رف���ت���ه���ا ب���الدن���ا 
املؤسسة  ه��ذه  االس��ت��ق��الل.  منذ 
إال خطوة  ه���ي  م���ا  ن��ظ��رن��ا  ف���ي 
أول������ى ن���ح���و ال����ه����دف األس���اس���ي 
حتقيقه،  ع��ل��ى  ن��ش��ت��غ��ل  ال�����ذي 
حقيقية".  متثيلية  إرس���اء  وه��و 
هي  احلقيقية  التمثيلية  ه���ذه 
ب���ال���ض���ب���ط م�����ا ي���رف���ض���ه ح���زب 

االس��ت��ق��الل. ف��ف��ي ت��ق��ري��ر قدمه 
أح��م��د ال���ق���ادري ل��ل��ح��زب ف��ي 19 
أبريل سنة 1958، جاء فيه: "فيما 
يستحسن  ب��االن��ت��خ��اب��ات  يتعلق 
التهيئ  ي��ت��م  ع��ن��دم��ا  ت��ن��ظ��م  أن 
ومتى؟؟  ج���ي���دة"،  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ل��ه��ا 
النّجاعي  عبر  االجت��اه  نفس  في 
ع��ض��و احل���زب ورئ��ي��س "االحت���اد 
امل��غ��رب��ي ل��ل��ف��الح��ة" )األع���ي���ان( 
جاللة  أخبرت  شخصيا   " قائال: 
امللك بأن االنتخابات في البوادي 
تربية  ق��ب��ل  جت���رى  أن  ي��ج��ب  ال 
س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ك��ي ال 
نعيشه  ال����ذي  ب��ال��وض��ع  ن��خ��اط��ر 
أبريل   18 املغرب  )ص��دى  حاليا" 
املريح  ال��وض��ع  يفضلون   ،)1958
مجلس  ف����ي  ي��ع��ي��ش��ون��ه  ال������ذي 
أعضاء  تقدمي  وعند  استشاري. 

 15 ي���وم  للملك  امل��ج��ل��س  مكتب 
الرئيس،  خ��اط��ب��ه   1956 ن��ون��ب��ر 
ملا  "املكتب هو صورة مصغرة  بأن 
)يعني  املجلس  تركيبة  عليه  هي 
حتت  سيشتغل  وه���و  م��ن��ت��خ��ب( 
عليه  ورد  ج��الل��ت��ك��م"،  توجيهات 
"مجلسكم  ب��أن  اخلامس  محمد 
مدرسة  ال��وق��ت  نفس  ف��ي  يشكل 
الدميقراطية"،  ف���ي  ل��ل��ت��ك��وي��ن 
مشتال  املجلس  أص��ب��ح  وبالفعل 
لتكوين العمال والقياد والسفراء. 
الستار  س��دل   1959 مايو   30 في 
يعرف  ال  التي  املؤسسة  ه��ذه  عن 
فالكراسي  ش��ي��ئ��ا،  ال��ش��ع��ب  عنها 
من  للفضوليني  فيه  املخصصة 
الشعب تبقى دائما فارغة كما هو 
العهد  ولي  وكرسي  العرش  كرسي 
لكي  املجلس  قاعة  في  املنتصبان 
ال يتغاضى أعضاء املجلس املوقر 
للملك عند  ال��واج��ب  ال��وق��ار  ع��ن 

أخذ الكلمة. 

الدستوري  ال���ف���راغ  سيستمر 
والوطني  احمل���ل���ي  وال��ت��م��ث��ي��ل��ي 

ل���ب���روز "نخب"  6 س���ن���وات ك��اف��ي��ة 
ج���دي���دة ول��ت��م��رك��ز ال��س��ل��ط��ة بني 
يدي امللك، كمسؤول عن املجلس 
كرئيس  العهد  وول���ي  احل��ك��وم��ي، 
"اخلطأ  ي���ب���رز  وه���ن���ا  ل����أرك����ان. 
املهدي  عنه  حتدث  ال��ذي  الثالث" 
بن بركة في نقده الذاتي "اخلطأ 
الثالث: نتج عن عدم الوضوح في 
مواقفنا األيديولوجية، ومن عدم 

حتديدنا لهوية حركتنا".

إلى  أدى  ال��وض��وح ه���ذا  غ��ي��اب 
التحرير  ج���ي���ش  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي 
اجتثاثه  عنه  نتج  م��ا  بالشمال، 
عباس  الشهيد  ق��ائ��ده  واغ��ت��ي��ال 
لوضع   ،1956 يونيو  املسعدي في 
التحرير  ج���ي���ش  ل���ق���واع���د  ح����د 
اجل�����زائ�����ري ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق من 
التخلي  مت  كما  املغرب،  شمال 
باجلنوب  التحرير  جيش  ع��ن 
املشكل في أغلبيته من رجاالت 
ال��ص��ح��راء وال���ذي ك��ان سيحرر 
ال���ص���ح���راء وأب���ي���د وف���ك���ك في 
إلى  إض���اف���ة   ،1958 ف���ب���راي���ر 
حق  في  ارتكبت  التي  اجلرائم 
الريف من 25 أكتوبر 1958 إلى 
 30 بواسطة   1959 يناير  أخ��ر 
امللكي  اجليش  جنود  م��ن  ألفا 
بقيادة ولي العهد ووزير الدفاع 
ال��ي��زي��دي، ومنذ  االس��ت��ق��الل��ي 
املنطقة  أصبحت  التاريخ  ذلك 

منطقة عسكرية. 

أدت  األح����������داث  ه������ذه  ك����ل 
املدينية  ال���ق���ي���ادة  ع����زل  إل����ى 
الوطنية  احل����رك����ة  ألح�������زاب 
الطبقات  م���ن  ق���واع���ده���ا  ع���ن 
الشروط  واجتمعت  األساسية، 
بالبادية  األع��ي��ان  يستبد  لكي 
امل��غ��رب��ي��ة، وي��ف��ت��ح ال���ب���اب لكل 
واالنتهازيني  الوصوليني  أن��واع 
ب��احل��واض��ر، حت��ت م��راق��ب��ة إدارة 
وسائط  عبر  أفقيا  متتد  ترابية 
اإلدارة االستعمارية )قياد، شيوخ، 
ومخبرين(  ومخازنية  مقدمني 
للجم الطموح الشعبي في احلرية 

والكرامة.

التي  ال��ث��الث  األخ��ط��اء  مكنت 
حت���دث ع��ن��ه��ا ال��ش��ه��ي��د ب���ن بركة 
واس���ت���م���ر م����ن ب���ق���ي ب����ع����ده في 
اقترافها، في نسج الطبعة األولى 
الذي سيعاد   1962 للدستور سنة 
كل  في  جديدة  طبعة  في  نسخه 
إلى  إلى أن وصلنا  مرحلة حرجة 
طبعته األخيرة في 2011. كذلك 
 1963 فبرملان  للبرملان،  بالنسبة 
هو نفسه يتجدد بأعيانه وخدام 
املخزن األوفياء. وفي كل محطة 
ُيصنع  ووطنية  محلية  انتخابية 
نخبا  يستقطب  ج���دي���د،  ح���زب 
هياكل  في  الدماء  تضخ  جديدة، 
ال��ط��ب��ق��ي احل���اك���م الذي  ال��ت��ك��ت��ل 
 1956 بني  ما  املرحلة  في  تشكل 

إلى 1973.
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1 - املنطقة العربية واملغاربية، أبرز 
منطقة العواصف: 

واملغاربية  ال��ع��رب��ي��ة  املنطقة  أن  ي��ب��دو 
في  العواصف  منطقة  أبرز  بالفعل  تشكل 
العالم طيلة هذا العقد. ففي الوقت الذي 
يستمر فيه االقتتال بني القوى املتصارعة 
وفي  س��وري��ا  ف��ي  ودول��ي��ا  وإقليميا  محليا 
اليمن وليبيا، ها هو مد ثوري ينطلق في 
كل من السودان واجلزائر، ومخاض نضالي 
والعراق  واألردن  لبنان  من  كل  في  شعبي 
واملغرب وتونس ميكن اعتباره مؤشرا على 
ب���وادر ان���دالع ش��وط ج��دي��د م��ن املوجات 
 .2010 نهاية  املنطقة  عمت  التي  الثورية 
الثورة  على  األض��واء  تسليط  هنا  نحاول 
السودانية(  )=الثورة  السودان  في  الشعبية 
من حيث األسباب املباشرة منها والعميقة 
والقوى الفاعلة فيها والتكتيكات املعتمدة 
والنتائج السياسية التي أفضت إليها حلد 

اآلن.

الثورة:   أطلقت  ال��ت��ي  ال��ش��رارة   2-
اندلعت الثورة في هذا البلد في 19  دجنبر 
2018 ، احتجاجا على زيادات في أسعار 
اخلبز الذي تضاعف ثمنه 3 مرات، وذلك 
السودانيني.  املهنيني  بتأطير من جتمع 
البداية  في  االحتجاجات  انطلقت  وقد 
من عدد من املدن أبرزها مدينة عطبرة 
وهي مدينة عمالية شهدت ميالد احلركة 
القرن  أربعينات  في  السودانية  النقابية 
امل��اض��ي،  ث��م م��ا لبثت أن ت��ط��ورت تلك 
عارمة.  شعبية  ث��ورة  إل��ى  االحتجاجات 
إعالن  بسرعة، على  ردت اجلماهير  لقد 
هذه اإلجراءات الالشعبية، ونزلت لشوارع 
رافعة  ال��ث��ورة  على  مصممة  امل���دن  أه��م 
ش���ع���ارات واض���ح���ة وب��س��ي��ط��ة ول��ك��ن في 
تركز  لكونها  عظمتها  تكمن  بساطتها 
السخط الشعبي، من قبيل "تسقط بس" 
نحن  النظام".  إسقاط  يريد  "الشعب  أو 
بطابع  تتسم  شعبية  حركة  بصدد  إذن 
خالفا  كلها  ال��ب��الد  تعم  وم��وح��د  ث���وري 
خاضها  التي  للنضاالت  احمللي  للطابع 
السابقة  الفترة  خالل  السوداني  الشعب 
باملنطقة  الثورية  السيرورات  مع انطالق 
امل��ش��ار إل��ي��ه��ا، وه��ي ال��ن��ض��االت ال��ت��ي كان 
يسهل قمعها ولم يكن مبقدورها حتقيق 
رغم  امل��ش��ت��ت  لطابعها  ن��وع��ي��ة  م��ك��اس��ب 

كثرتها وتنوعها. 

العميقة  وال��ع��وام��ل  األس���ب���اب   3-
ل��ل��ث��ورة: إن ال���زي���ادات ف��ي أس��ع��ار اخلبز 
واحملروقات وغيرها، لم تكن في احلقيقة 
التي  ال��ث��ورة  أشعلت  التي  ال��ش��رارة  س��وى 

جتد جذورها العميقة في عدة عوامل:

أوال، العوامل املوضوعية:
واالجتماعية:  االقتصادية  العوامل   -
وخاصة  الريع  على  يعتمد  تبعي  اقتصاد 
املستخلصة  األرب���اح  كانت  ال��ذي  البترول 
منه متثل نسبة هامة من الناجت الداخلي 
وكان   )2008 املائة سنة  21،5 في   ( اخلام 

املائة  ف��ي   11،5( مهمة  من��و  نسبة  وراء 
ال��ري��ع عرف  ال��س��ن��ة(. لكن ه��ذا  ف��ي نفس 
ت��راج��ع��ا م��ه��وال ب��س��ب ان��ف��ص��ال اجلنوب 
)احل��دي��ث ع��ن ف��ق��دان 75 ف��ي امل��ائ��ة لهذا 
أسعاره  انخفاض  وبسبب  وح��ده(  السبب 
في السوق الدولية إضافة إلى االنعكاسات 
العاملي  الرأسمالي  النظام  ألزم��ة  السلبية 
على اقتصاد السودان وحلفائه من بلدان 
في  البلد  اقتصاد  دخ��ل  وه��ك��ذا  اخلليج. 
ف��ي نسبة  وال��ت��راج��ع  ال��رك��ود  م��ن  مرحلة 
املائة  في   2،3 ناقص  عن  )احلديث  النمو 

سنة 2018(.

 اإلجراءات السالفة الذكر، تندرج ضمن 
مواصلة وتعميق سياسة التقشف املعتمدة 
واملمالة من طرف   2013 األقل منذ  على 
املؤسسات االمبريالية العاملية وعلى رأسها 
ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي )ض���رب صندوق 

في  األساسية(  امل��واد  دعم  بإلغاء  املقاصة 
ظ��ل أوض���اع اق��ت��ص��ادي��ة م��أزوم��ة م��ن أهم 
معاملها أيضا تفاقم التضخم وانهيار العملة 
املواد األساسية  العديد من  احمللية وندرة 
رأسها  وعلى  العمومية  اخلدمات  وت��ردي 
مجاال  أصبحت  ال��ت��ي  والتعليم  الصحة 
احلاكمة.  النخب  ط��رف  م��ن  لالستثمار 
ال��رش��وة حيث  بتفشي  األوض����اع  وت��ت��س��م 
يحتل السودان الرتبة 170 في سلم الرشوة 
تتسم  كما   2017 سنة  بلدا   176 بني  من 
بالفساد الذي يعم مناخ األعمال، أحد أبرز 
معامله، أن السودان الذي  يعد ثالث منتج 
للذهب في القارة اإلفريقية، يعرف تهريب 
نسبة كبيرة من هذا اإلنتاج للخارج. بلد 
بالديون يفقد معها سيادته، حيث  مثقل 
املديونية اخلارجية بلغت 56 مليار دوالر، 
 121،6 فتمثل  العمومية  امل��دي��ون��ي��ة  أم��ا 
سنة  اخل��ام  الداخلي  الناجت  من  املائة  قي 
2017 ليتم تصنيفه ضمن مجموعة عدم 
االس��ت��ح��ق��اق م��ن ط���رف ص��ن��دوق النقد 
البلد  أن  حقا  لالستغراب  واملثير  الدولي. 
يتوفر  أنه  القمح من اخل��ارج مع  يستورد 
جدا  وخصبة  ج��دا  شاسعة  أراض���ي  على 
يشقها واحد من أكبر أنهار العالم، أراضي 
فتحت للنهب واستنزاف مياهها واستغالل 
سكانها من طرف مستثمرين من اخلليج 

إلنتاج موجه باألساس للتصدير.

ال��ص��ع��ي��د االج��ت��م��اع��ي، تفشي  وع��ل��ى 
حتت  تعيش  املائة  في   50 )ح��وال��ي  الفقر 
تفشي  وك��ذا   )2017 سنة  في  الفقر  عتبة 
والنساء.  الشباب  وس��ط  خ��اص��ة  البطالة 
هكذا يحتل السودان الرتبة 167 في مؤشر 
 188 2016 بني  البشرية في سنة  التنمية 

بلد.

الطابع  ال��س��ي��اس��ي��ة:  ال���ع���وام���ل   -
االستبدادي والقمعي للنظام االسالموي 
الرجعي الذي يقوده عمر البشير ملدة 30 
سنة  السلطة  على  االستيالء  بعد  سنة 
نظمه  ان��ق��الب عسكري  اث��ر  على   1989
اإلسالمية  اجلبهة  زعيم  الترابي  حسن 
ال��وط��ن��ي��ة، ال��ع��ض��و ف��ي ح��رك��ة اإلخ����وان 
أغلق  االن��ق��الب  ه��ذا  العاملية.  املسلمون 
كان  ال��ذي  احمل��دود  الدميقراطي  القوس 
املهدي زعيم حزب األمة  الصادق  يقوده 

الثالثة  العقود  متيزت  لقد   .1985 منذ 
من حكم هذا النظام الديكتاتوري بقمع 
الفئات  ج��م��ي��ع  ط����ال  وم��ع��م��م  مم��ن��ه��ج 
املناضلة  والنقابات  واألح���زاب  الشعبية 
مثقفني  م����ن  احل������رة  األص��������وات  وك�����ل 
وإع���الم���ي���ني وص���ل���ت ح���د احل����ل واملنع 
النقابات،  حق  في  خاصة  القانون  باسم 
وط����ال ال��ق��م��ع أي��ض��ا ص��ف��وف اجليش 
لكن  التطهير.  بحمالت  يسمى  ما  عبر 
على  القضاء  ف��ي  ينجح  ل��م  القمع  ه��ذا 
نشاط ونضالية القوى املعنية فباألحرى 
اجتثاثها. ينضاف إلى هذا إعادة العمل 
التي  اإلس���الم���ي���ة  ال��ش��ري��ع��ة  ب���ق���وان���ني 
مت  بل  النميري  عهد  على  سارية  كانت 
تشديدها )قطع يد السارق، اإلعدام في 
حق من تعتبرهم أجهزة الدولة مرتدين 
النساء  ض���د  ال��ت��م��ي��ي��ز  اإلس�������الم،  ع���ن 
وجتاهل  املسلمني...(.  غير  وكذلك ضد 
الثقافية  امل��ش��ك��الت  م��ع��اجل��ة  ال��ن��ظ��ام 
العربية  إل��ى  )إض��اف��ة  واللغوية  واالثنية 
اللغات  من  العشرات  هناك  واالجنليزية 
وال��ل��ه��ج��ات احمل��ل��ي��ة امل���ت���داول���ة( وح���اول 
إضفاء طابع القداسة على اللغة العربية 

بربطها باإلسالم.

وسلفه  ال��ب��ش��ي��ر  ن���ظ���ام  أن  ن��ن��س��ى  ال 
النميري هو املسؤول الرئيسي عن 22 سنة 

السودان  بني شطري  األهلية  احل��رب  من 
أرواح  أزه��ق��ت  ح��رب  والشمالي،  اجلنوبي 
2 مليون م��ن سكان اجل��ن��وب وخلفت في 
وانتهت  النازحني  من  مليون   4 اإلجمال 
عبر   2011 س��ن��ة  اجل���ن���وب  ب��اس��ت��ق��الل 
استفتاء شعبي. وبالطبع، كل هذا ما كان 
ليحدث، في ظل نظام دميقراطي علماني 
يضمن املساواة واملواطنة الكاملة للجميع.

وال ننسى أيضا، حرب أخرى بني 2003 
و 2008، في دارفور، بني أهالي هذه املنطقة 
املهمشة واملضطهدة والسلطة املركزية التي 
سخرت مرتزقة اجلنجويد لترويع السكان 
إب��ادة وجرائم خلفت هي  بأعمال  والقيام 
أيضا ضحايا باملاليني من قتلى ونازحني 
ومشردين، حرب تصنف ضمن االنتهاكات 
اجل��س��ي��م��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان ق���ررت على 
متابعة  الدولية  اجلنايات  محكمة  إثرها 

البشير. 

ثانيا، العوامل الذاتية:
ي��خ��ت��زن الشعب  ال��ن��ض��ال��ي��ة:  - اخل��ب��رة 
كفاحه  كبيرة في  السوداني خبرة نضالية 
فقد  الديكتاتورية.  ضد  املرير  التاريخي 
أسقط الديكتاتور إبراهيم عبود الذي كان 
مدعوما من طرف بريطانيا في أكتوبر من 
دميقراطية  فترة  إرس��اء  ليتم   1964 سنة 
ل��م ت���دم س���وى 5 س��ن��وات وض���ع ح���دا لها 
النميري  جعفر  الذكر  السيئ  الديكتاتور 
األمريكية  االمبريالية  طرف  من  املدعوم 
على اثر انقالب عسكري سنة 1969. هذا 
ب��ه عبر انتفاضة  األخ��ي��ر مت��ت اإلط��اح��ة 
احلديث  دون  ه���ذا   .1985 س��ن��ة  شعبية 
االجتماعية  وال���ه���زات  االن��ت��ف��اض��ات  ع��ن 
ومحاوالت االنقالب العسكري والصراعات 

في صفوف اجليش.

- وحدة النضال الشعبي: يجسدها 
والتغيير  احل��ري��ة  ق���وى  ائ��ت��الف  وج���ود 
الوطني  ل���الئ���ت���الف  اس���ت���م���راري���ة  وه����و 
سنة  تشكيله  سبق  ال���ذي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ع���ددا  االئ����ت����الف  ه����ذا  وي���ض���م   .1995
والنقابية  ال��س��ي��اس��ي��ة  امل���ك���ون���ات  م���ن 
نذكر  واالجتماعية مبرجعيات مختلفة 
)=جتمع  ال��وط��ن��ي  اإلج��م��اع  ق���وى  منها 
قوى اليسار وعلى رأسها احلزب الشيوعي 
السودانيني  املهنيني  وجتمع  السوداني( 
على  تأسس  ال��ذي  مستقلة(  نقابات   8(
في  البالد  عرفتها  التي  االنتفاضة  اث��ر 
حتلقت  املكونات  وه��ذه   .  2013 شتنبر 
بسرعة حول برنامج سياسي يحمل اسم 
أهداف  يحدد  والتغيير  احل��ري��ة  إع��الن 
البشير  ت��ن��ح��ي  وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا  ال���ث���ورة 
وهو  ال��ث��ورة  أس��ل��وب  يحدد  كما  ونظامه 
املرحلة  ومهام  السلمي  الشعبي  النضال 
)انظر  األص��ع��دة  ك��اف��ة  على  االنتقالية 
كما  والتغيير  احلرية  إعالن  امللحق،  في 
لهذا  الرسمي  االلكتروني  املوقع  في  ورد 

االئتالف(. 

-4 إسقاط رأس النظام ومحاوالت 

أضواء على الثورة الشعبية في السودان
معاد اجلحري

الدولية
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اح��ت��واء ال��ث��ورة: وف��ي أق��ل م��ن 4 أشهر على 
القيادة  أم��ام  االعتصام  وبعد  الثورة  انطالق 
العامة للجيش، متت اإلطاحة برأس النظام، 
مت  حيث   2019 أب��ري��ل   11 ف��ي  البشير،  عمر 
ع��زل��ه واع��ت��ق��ال��ه م��ن ط��رف اجل��ي��ش ووضعه 
بانقالب  اجليش  قام  الواقع  في  السجن.  في 
حيث  الثوري  املد  الحتواء  محافظ  عسكري 
حل البرملان وأقام نظاما عسكريا ملدة سنتني 
لينطلق  االنتقالي.  العسكري  املجلس  بقيادة 
ش���وط ج��دي��د م��ن امل��واج��ه��ة ح��ي��ث واصلت 
تغيير  الثورية مسيرتها مصممة على  القوى 
عمق النظام وليس فقط رأسه غير منخدعة 
رموز  ببعض  كالتضحية  العسكر  مب��ن��اورات 
القمع والفساد ) على اخلصوص وزير الدفاع 
األمن  بن عوف، مدير جهاز  اجلنرال عوض 
املعتقلني،  س����راح  إط����الق  أو  ق����وش(  ص���الح 
واإلعالن عن الشروع في محاكمة عمر البشير 
يوم 17 غشت 2019، مستغلة قدرتها بعزمية 

وإصرار على تعبئة مئات اآلالف. 

وردت قيادة الثورة باإلضراب العام واستمرار 
أن  اتضح  عندما  املدني  والعصيان  االعتصام 
لكن  الثورة  لقيادة  يريد منح احلكومة  العسكر 
مجلس  باحتكار  وذل��ك  حقيقية  سلطة  دون 
الذي سيقود املرحلة االنتقالية فضال  السيادة 
والعسكرية  األمنية  األج��ه��زة  في  التحكم  عن 
ك��م��ا ح���دث ف��ي ال��ت��ج��رب��ة امل��ص��ري��ة م��ن طرف 

املجلس األعلى للقوات املسلحة. 

-5 التناقض في صفوف اجليش:  لقد 
خالل  الشعب  لسحق  التدخل  اجليش  رفض 
ثورتي 1964 و 1985 لكنه هذه املرة استعمل 
التدخل  ق���وات  ضمن  اجلنجويد  مليشيات 
ال��س��ري��ع ال��ت��ي ق��ام��ت مب��ج��زرة ره��ي��ب��ة لفض 
االعتصام أمام مقر قيادة اجليش وإغراقه في 
واغتيال  النيل  نهر  ورمي اجلثث في  الدماء  
في  مسنودا  فضيعة  ج��رائ��م  مرتكبا  الطلبة 
السعودي-اإلماراتي-  القطب  طرف  من  ذلك 
يكن  لم  إن  وفي ظل صمت وجتاهل  املصري 
تواطؤ القوى العظمى عبر العالم. وردت قيادة 
بعصيان  االعتصام  فض  مجزرة  على  الثورة 
العظيم على  األث��ر  له  أي��ام كان  لثالثة  مدني 
ردع شهية القمع هاته. ومع ذلك ميكن القول 
ل��م يذهب  ف��ي اجل��ي��ش  املتنفذ  ب���ان اجل��ه��از 

من  كبيرا  قسما  ألن  الثورة  سحق  في  بعيدا 
ال��ص��ف واجلنود  ال��ض��ب��اط وض���ب���اط  ص��غ��ار 
األحرار تعاطف مع الثورة وساندها وهو أمر 
استثماره  وأحسنت  ال��ث��ورة  ق��ي��ادة  ل��ه  فطنت 
منهم.  املعتقلني  س���راح  ب���إط���الق   وط��ال��ب��ت 
ترتد  أن  من  اجليش  قيادة  احتاطت  ولذلك 
بنادق هؤالء األحرار ضدها وهم ميثلون تيارا 
الصراع  في سجل  ملموس  تاريخي  وج��ود  له 

السياسي بهذا البلد. 

الثورة:  ق��ي��ادة  صفوف  ف��ي  تناقض   6-
طفا هذا التناقض على السطح بتوقيع القوى 
الوسطى داخل االئتالف على ميثاق سياسي 
برعاية من إثيوبيا واالحتاد اإلفريقي، رفضه 
احلزب الشيوعي ثم قوى أخرى لكونه ال يلبي 
تطلعات اجلماهير في حتقيق أهداف الثورة 
مستويات  م��ن  أي  ف��ي  امل��ش��ارك��ة  ع��دم  معلنا 
االتفاق  يكرسه  ال��ذي  الواقع  ظل  في  احلكم 
احلرية  ب��إع��الن  التمسك  إل��ى  الشعب  ودع���ا 
والتغيير ومواصلة املعركة حتى انتزاع احلكم 

املدني الدميقراطي.

-7 في اخلالصة:
ال���ث���ورة ع���ن جاهزية  ق���ي���ادة  أب���ان���ت  ل��ق��د   -
بالبرنامج  األم��ر  تعلق  س��واء  لالنتباه  مثيرة 
)إعالن احلرية والتغيير( أو اجلانب التنظيمي 
)تشكيل االئ��ت��الف( وص��الب��ة ن���ادرة  ف��ي وجه 
وسرعة  ويقظة  وال��دس��ائ��س  وامل��ن��اورات  القمع 
في الرد وقدرة على التكتيك باملزج بني أساليب 
املسيرات  من  امليدانية  املواجهة  من  مختلفة 
واالعتصامات  إلى اإلضراب العام اجلماهيري 
والعصيان املدني وكسرت بذلك روتني املسيرات 
األسبوعية التي سقطت فيه عدد من التجارب 

الثورية السلمية في املنطقة.

معركة  وه��ي  متواصلة  الزال���ت  ال��ث��ورة  إن   -
الدميقراطية  أج�����ل  م����ن  ط���اح���ن���ة  ط��ب��ق��ي��ة 
الشعبية  الطبقات  سائر  بني  الوطني  والتحرر 
السائدة  والطبقات  العسكر  ون��ظ��ام  جهة  م��ن 
الطفيلية التي يستند إليها والقوى االمبريالية 

والرجعيات اإلقليمية من جهة أخرى. 

وجهت  الثورة  أن  اآلن،  من  القول  وميكن   -
تكون  وق��د  السياسي،  ل��إلس��الم  موجعة  ضربة 
السير  ق��ادرة على  وه��ي  البلد،  ه��ذا  في  نهايته 
ما  إذا  خاصة  املرسومة  األه���داف  نحو  قدما 
إليه  املشار  الداخلي  التناقض  حل  في  توفقت 
بخصوص امل��وق��ف م��ن االت��ف��اق ح��ول مجلس 
املرحلة  ح����ول  امل���ف���اوض���ات  وإدارة  ال���س���ي���ادة 

االنتقالية.

امل��ق��ال م��ن اإلشادة  - ال ب��د ف��ي نهاية ه��ذا 
في  خاصة  العاملة  الطبقة  لعبته  الذي  بالدور 
الكادحون  والفالحون  السكك احلديدية  قطاع 
النسائي  خاصة في منطقة اجلزيرة واالحتاد 
السوداني )الذي ساهمت في تأسيسه القيادية 
واحلزب  إب��راه��ي��م(  أح��م��د  فاطمة  الشيوعية 
املهنيني  جتمع  عن  فضال  السوداني  الشيوعي 

السودانيني.

ال���ق���وى  ت���ض���ع  أن  م����ن  ك���ذل���ك  ب����د  وال   -
الدميقراطية والثورية عبر العالم حدا لتقاعسها 
فيما يتعلق بتقدمي كل أشكال الدعم واملساندة 
لها وتفعيل مبدأ التضامن األممي بني الشعوب 

وطبقاتها العاملة.

3 غشت 2019.

ن��ح��ن ش��ع��ب ال����س����ودان ف���ي املدن 
وشرقًا  وج���ن���وب���ًا  ش���م���ااًل  وال����ق����رى، 
الشعبية  قوانا  بكافة  ووسطًا،  وغربًا 
والنقابية  واالجتماعية  والسياسية 
وامل��دن��ي��ة وأص���ح���اب امل��ط��ال��ب، نؤكد 
ع��ب��ر ه���ذا اإلع����الن إن��ن��ا ل��ن نتوقف 
النضال  أساليب  كافة  استخدام  عن 
السلمي حتى يتم اخلالص من نظام 
األهداف  وحتقيق  الشمولي  اإلنقاذ 

التالية:

للبشير  ال���ف���وري  ال��ت��ن��ح��ي  أواًل: 
أو  دون قيد  البالد  ونظامه من حكم 

شرط.

انتقالية  حكومة  تشكيل  ث��ان��ي��ًا: 
بتوافق  وطنية  ك��ف��اءات  م��ن  قومية 
السوداني  ال��ش��ع��ب  أط���ي���اف  ج��م��ي��ع 
حتكم ألربع سنوات وتضطلع باملهام 

التالية:

-1 وق��ف احل��رب مبخاطبة جذور 
آثارها  ومعاجلة  السودانية  املشكلة 
مبا في ذلك إعادة النازحني والالجئني 
األصلية  م���واط���ن���ه���م  إل�����ى  ط����وع����ًا 
عاداًل  تعويضًا  املتضررين  وتعويض 
وناجزًا ومعاجلة مشكلة االراضي مع 

احملافظة على احلواكير التاريخية.

االقتصادي  ال���ت���ده���ور  وق����ف   2-
وحت��س��ني ح��ي��اة امل���واط���ن���ني ف���ي كل 

املجاالت املعيشية.

-3 ع��م��ل ت��رت��ي��ب��ات أم��ن��ي��ة نهائية 
مكملة التفاق سالم عادل وشامل.

الفترة  تدابير  على  اإلش���راف   4-
االن��ت��ق��ال��ي��ة وع��م��ل��ي��ة االن��ت��ق��ال من 
نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد 
الشعب  فيه  يختار  تعددي  نظام  إلى 
اخلدمة  هيكلة  إع���ادة  م��ع  ممثليه، 
املدنية والعسكرية )النظامية( بصورة 
تعكس استقالليتها وقوميتها وعدالة 
املساس  دون  ف��ي��ه��ا  ال���ف���رص  ت���وزي���ع 

بشروط األهلية والكفاءة.

املنظومة  وتطوير  بناء  إع���ادة   5-
احلقوقية والعدلية، وضمان استقالل 

القضاء وسيادة القانون.

-6 ال���ع���م���ل ع���ل���ى مت���ك���ني امل�����رأة 
ك��اف��ة أشكال  وم��ح��ارب��ة  ال��س��ودان��ي��ة 
تتعرض  ال��ت��ي  واالض��ط��ه��اد  التمييز 

لها.

ال����س����ودان  -7 حت���س���ني ع����الق����ات 
اخل���ارج���ي���ة وب���ن���اؤه���ا ع���ل���ى أسس 
املشتركة  وامل���ص���ال���ح  االس��ت��ق��الل��ي��ة 
أهمية  إي��الء  مع  احمل��اور  والبعد عن 
للعالقة مع أشقائنا في دولة  خاصة 

جنوب السودان.

ال����دول����ة ب����دوره����ا في  ال����ت����زام   8-
التنمية  وحتقيق  االجتماعي  الدعم 
االجتماعية من خالل سياسات دعم 
الصحة والتعليم واإلسكان مع ضمان 

حماية البيئة ومستقبل األجيال.

إقامة مؤمتر دستوري شامل   10-
وتكوين  القومية  القضايا  كل  حلسم 

اللجنة القومية للدستور.

ضد  االنتهاكات  كافة  وقف  ثالثًا: 
احل��ق ف��ي احل��ي��اة ف���ورًا، وإل��غ��اء كافة 
وتقدمي  للحريات  املقيدة  ال��ق��وان��ني 
السوداني  ال��ش��ع��ب  ح��ق  ف��ي  اجل��ن��اة 
للمواثيق  وف���ق���ًا  ع���ادل���ة  حمل��اك��م��ة 

والقوانني الوطنية والدولية.

الذي  اإلع��الن  هذا  على  بالتوقيع 
لإلضافة،  م��ف��ت��وح��ة  ب���ن���وده  ت��ظ��ل 
احلكومة  مبهام  يتعلق  فيما  خاصة 
جميع  الستيعاب  وذل��ك  االنتقالية 
السوداني  الشعب  وطموحات  هموم 
امل��زي��د من  أي��ض��ًا  فيه  وال���ذي سيتم 
املواثيق  كافة  باستصحاب  التفصيل 
قبل  م��ن  سابقًا  املوقعة  واالت��ف��اق��ات 
املعارضة؛  السياسية  الكتل واألحزاب 
نؤكد إننا سنظل بالشوارع متمسكني 
إلى  السلمي  ال��ن��ض��ال  أش��ك��ال  بكافة 
إخواننا  وندعو  مطالبنا،  تتحقق  أن 
النظامية  القوات  كافة  في  أبناءنا  و 
لالنحياز إلى جانب الشعب ومصلحة 
التعرض  وع����دم  وامل����واط����ن  ال���وط���ن 
والتنكيل  بالقتل  العزل  للمواطنني 
الذي سقط  البشير ونظامه  حلماية 

فعليًا أمام إرادة اجلماهير الباسلة.

اخلرطوم – 1 يناير 2019 
املوقعون:

1.جتمع املهنيني السودانيني
2.حتالف قوى اإلجماع الوطني

3.قوى نداء السودان
4.التجمع االحتادي املعارض

5.احلزب اجلمهوري
6.احلزب الليبرالي

7.تيار الوسط للتغيير
8.مبادرة ال لقهر النساء

9.حركة قرفنا
10.التغيير اآلن

11.جتمع القوي املدنية
12.جلان املقاومة السودانية

جامعة  خ���ري���ج���ي  13.مؤمتر 
اخلرطوم

املجتمع  منظمات  14.كونفدرالية 
املدني

اجل���زي���رة  م����زارع����ي  15.حتالف 
واملناقل

16.منبر املغردين السودانيني
17.الكيان النوبي اجلامع

18.مجلس الصحوة الثوري
املدنية  النسوية  19.املجموعات 

والسياسية )منسم(
20.اجلبهة الوطنية العريضة

21.حزب بناء السودان
22.جتمع أسر شهداء رمضان

ملحق: إعالن احلرية والتغيير

لقد أبانت قيادة 
الثورة عن جاهزية 

مثيرة لالنتباه سواء 
تعلق األمر بالبرنامج 

)إعالن الحرية والتغيير( أو 
الجانب التنظيمي )تشكيل 

االئتالف( وصالبة نادرة  في وجه 
القمع والمناورات والدسائس ويقظة 
وسرعة في الرد وقدرة على التكتيك 

بالمزج بين أساليب مختلفة 
من المواجهة الميدانية من 
المسيرات واالعتصامات  إلى 

اإلضراب العام الجماهيري 
والعصيان المدني
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الشعبية  ل��ل��ج��ب��ه��ة  ال���ع���ام  األم����ني  ق����ال 
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ني أح���م���د س����ع����دات إن 
في  انطلقت  التي  الكبرى  العودة  مسيرات 
30 م����ارس امل��اض��ي ش��ك��ل��ت رًدا ق��وًي��ا على 
حلل  ومشروعها  األمريكية  اإلدارة  سياسة 
ال���ص���راع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي اإلس��رائ��ي��ل��ي وفق 
رؤي���ة االح��ت��الل. وأك���د س��ع��دات م��ن داخل 
مع  ح��وار  في  اإلسرائيلي،  "رام���ون"  سجن 
صحيفة "املصري اليوم" أن املسيرات مّثلت 
الوطنية  ال��وح��دة  لتجسيد  متقدمة  حالة 

والشعبية في ميدان املقاومة، 

ونظرا آلهمية احلوار، نقدمه هنا لقراء 
اجلريدة في جزئني 

الفلسطيني  الشعب  يواجه  الذي  األكبر  التحدي  ما 

في الوقت احلالي؟

ال��ت��ح��دي األك��ب��ر وامل��ه��م��ة امل��رك��زي��ة أمام 
شعبنا تتمثل في إفشال املشروع األمريكي 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  اجل��دي��د 
الباب  وإغ���الق  ال��ق��رن«  »صفقة  يسمى  م��ا 
لتعزيز  الطريق  وفتح  أمامها،  الفلسطيني 
أهداف  وحتقيق  وانتصاره  الوطني  اخليار 

شعبنا الوطنية والتاريخية.

ل��ق��د أع��ط��ى ان��ت��خ��اب "ت����رام����ب" دفعة 
ل��ف��رض رؤيتها  ق��وي��ة حل��ك��وم��ة االح��ت��الل 
السياسية للحل على شعبنا وعلى املجتمع 
يعتقدان  و"نتنياهو"  "ترامب"  ألن  الدولي، 
املنطقة  تعيشها  التي  الراهنة  الظروف  أن 
العربية األكثر مالئمة لشطب فلسطني من 
الفلسطينية  والقضية  اجلغرافيا  خارطة 

من أسفار التاريخ.

وعلى الصعيد العملي مّثَل نقل السفارة 
األم��ري��ك��ي��ة إل���ى ال���ق���دس واالع����ت����راف بها 
وإعالن  الصهيوني  للكيان  أبدية  كعاصمة 
إخ���راج���ه���ا م���ن دائ�����رة ال���ت���ف���اوض، ودع����وة 
والسعي  العودة  حق  في  للتفريط  "ترامب" 
إللغاء وكالة الغوث "األونروا" كرمز الستمرار 
للتوسع  املطلق  وتأييده  الالجئني  قضية 
االستيطاني الصهيوني، حسب خطته التي 
يعتزم طرحها لم يبَق من مضمون للقضية 
الفلسطينية شيئًا ميكن أن يُطرح في مزاد 

املفاوضات.

امل����ش����روع األم���ري���ك���ي ال��ص��ه��ي��ون��ي مبا 
يحمله من دالالت وأخطار يتطلب موقًفا 
فلسطينًيا واضًحا وصلًبا يتمسك بثوابت 
قضيتنا الوطنية واستثمار كل مصادر قوتنا 
الوطنية  وح��دت��ن��ا  لتحقيق  ومضاعفتها 
وإن��ه��اء ملف االن��ق��س��ام، وال���رد ف��ي ميادين 
االشتباك الشامل والتاريخي مع االحتالل، 
واملدعوم  الواضح  الفلسطيني  الرفض  ألن 
الوطني  وال��ب��رن��ام��ج  ال��وط��ن��ي��ة  ب���ال���وح���دة 
كفيل  امل��ق��اوم��ة  خيار  على  املرتكز  امل��وح��د 
للقضية  باستهدافه  سواء  املشروع  بإفشال 
الفلسطينية أو سعيه للهيمنة الشاملة على 
العربي  الصراع  فاحتواء  العربية.  املنطقة 
تشكيل  سيسهل  الصهيوني  الفلسطيني 
احللف اإلقليمي الذي يضم أدوات الواليات 
والكيان  املنطقة  ف��ي  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
العربية  ال��ب��وص��ل��ة  وان���ح���راف  ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
الصهيوني،  ال��ك��ي��ان  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  ب��اجت��اه 
العربية معه حتت الفتة  وتطبيع العالقات 
املبادرة العربية التي هيأت لذلك، وتوجيهها 
نحو إدارة احلرب مع إيران بعد أن أصبحت 

األنظمة  العديد من  لدى  واحد  رقم  العدو 
العربية.

تفرضه  ما  النهاية  في  الفلسطينيون  سيقبل  هل 

أمريكا من حلول؟

ال ميكن للشعب الفلسطيني أو ألي قوة 
القرن  تقبل بصفقة  أن  أو وطنية  سياسية 
حلول  من  املتحدة  ال��والي��ات  تقترحه  وم��ا 
للصراع، فهي تدعونا للقبول باألمر الواقع 
والتسليم بوجود االحتالل، واختزال حقوق 
ذاتي مسخ،  الوطنية في إطار حكم  شعبنا 
أو محمية حتت سيطرة االحتالل مقطعة 
األوص������ال ع��ل��ى أق����ل م���ن ن��ص��ف مساحة 
ال��ض��ف��ة، وف���ي أح��س��ن األح�����وال مي��ك��ن أن 
يضاف لها قطاع غزة. حني تساوم أي شعب 
على حقوقه ووجوده وهويته الوطنية -أي 
التي ال بديل  االستسالم-سيختار املقاومة 

عنها.

والشعب الفلسطيني لم يبدأ من الصفر 
ولديه العديد من أوراق القوة ومصدر قوته 
أرضه  ع��ل��ى  وج����وده  ف��ي  يتمثل  الرئيسية 
ميادين  في  لالحتالل  مقاومته  واستمرار 
ال��ص��راع امل��ب��اش��ر واالع���ت���راف ال��دول��ي بهذا 
الوجود وبحقوقه الوطنية وبكيانه السياسي 
الفلسطينية(،  التحرير  )منظمة  واملعنوي 
الوطنية  الوجود يجسد هوية شعبنا  وهذا 
العادلة،  الوطنية  حقوقه  مضمون  ويعكس 
ف��ض��اًل ع��ن االع���ت���راف ال���دول���ي م��ن خالل 
امل��ت��ح��دة بدولة  ل���أمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
فلسطني، والعديد من القرارات الدولية التي 
ترفض األمر الواقع الذي يحاول االحتالل 
تكريسه وفرضه على شعبنا وعلى املجتمع 

الدولي.

الشعب  ميتلكها  سياسية  قوة  أوراق  ثمة  ترى  هل 

الفلسطيني ضد مخطط تصفية الصراع؟

جن����اح جت�����ارب االس��ت��ي��ط��ان األوروب������ي 
ف��ي إب����ادة ال��س��ك��ان األص��ل��ي��ني ف��ي أمريكا 
بالواليات  اليوم  ُيعرف  بات  فيما  الشمالية، 
املتحدة األمريكية، أو السكان األصليني في 
أستراليا، هذه اجلرائم البشعة التي ارتكبها 
إلغاء  لم تنجح في  األوروبيون  املستعمرون 
ه��وي��ة ت��ل��ك ال��ش��ع��وب، ك��م��ا ش��ع��وب جنوب 
تنجح  لن  قطعًا  وهي  وزميبابوي،  أفريقيا 
في فلسطني، فشعبنا لديه هويته الوطنية 
التاريخي  وانتمائه  بها  املعترف  الواضحة 
ل��أم��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��م��ع��ط��ى م��وض��وع��ي غير 
قابل للزوال. القوة قد ُتخضع شعبًا أو أمة 
حلقبة من الزمن، لكنها لن تستطيع إلغاء 
بني  املوضوعية  ال��ص��راع  عملية  تناقضات 
الشعب واحمُلتل، وقد جتافي الظروف نضال 
واستقالله،  حريته  إجن��از  أج��ل  م��ن  شعب 
مقاومته  م��ب��ررات  تلغي  ل��ن  ق��ط��ع��ًا  لكنها 

دفاعًا عن حقوقه وهويته ووجوده.

وعليه أقول بوضوح، إن أي حل يتجاوز 
حقوقنا الوطنية العادلة لن ُيكتب له النجاح 
سبق  ما  مجمل  أن  صحيح  االستمرار،  أو 
النتصار  سحرية  وص��ف��ة  وح���ده  يّشكل  ال 
ن��ض��ال ش��ع��ب��ن��ا، وال ي��ع��ن��ي ب���أي ح���ال أننا 
نتوقع من املجتمع الدولي أن يحارب نيابًة 
عنا أو أن يكون فلسطينيًا وعربيًا أكثر من 
إلى  يشير  ما  بقدر  والفلسطينيني،  العرب 
ظروف ومصادر قوتنا الداخلية التي يجب 
البرنامج  لصياغة  عليها  البناء  يجري  أن 

النضالي  ال���وط���ن���ي 
لشعبنا  امل�������وح�������د 

الفلسطيني.

ك��ي��ف ان��ت��ه��ت ال��ث��ورة 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وآم��ال��ه��ا 

ستينيات  ف��ي  ال��ع��ري��ض��ة 

املاضي  القرن  وسبعينيات 

إلى سلطة أوسلو؟

ت������راج������ع ال�����ث�����ورة 
الذي  الفلسطينية، 
ال��ت��ع��ب��ي��ر عنه  ج����رى 
اتفاق  على  بالتوقيع 

ربع  -ال��ذي مر  الصهيوني  العدو  أوسلو مع 
قرن على ذكرى توقيعه املشؤومة- وإدخال 
خطير،  م���أزق  ف��ي  الفلسطينية  القضية 
ارتبط بالسياسة واملنهج السياسي اخلاطئ 
التحرير  منظمة  ع��ل��ى  املهيمنة  ل��ل��ق��ي��ادة 
هذه  دعمت  ق��وة  وج��ود  وف��ي  الفلسطينية، 
السياسة داخل املنظمة، فقد قّدمت القيادة 
كل أوراق قوتها السياسية مقابل مشاركتها 
ف��ي م��ف��اوض��ات م��دري��د ض��م��ن وف���د أردني 
مسبقة  موافقة  وف��ي  مشترك،  فلسطيني 
أك��ث��ر م��ن حكم  إل���ى  ت��ق��ود  ع��ل��ى صيغة ال 
ذاتي في أحسن األحوال، وإخضاع الثوابت 
الشرعية  ق�����رارات  ف��ي  امل��ض��م��ن��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
وليس  نصوصها،  ح��ول  للتفاوض  الدولية 
املفاوضات  وارت��ك��از  تنفيذها،  آل��ي��ات  على 
على قرار وحيد للشرعية الدولية وهو قرار 
على صيغة محددة  دوليًا  املتفق  غير   242

لتفسيره.

القيادة  ت��ل��ك  أن  ذل���ك  ك��ل  م��ن  واأله����م 
احلاضنة  امل���ؤس���س���ة  أع����اق����ت  امل��ه��ي��م��ن��ة 
دورها  تأدية  عن  الدولية  الشرعية  لقرارات 
لتصبح  قراراتها،  تنفيذ  عن  ومسؤولياتها 
العدو  ان��ت��ه��اك��ات  أم����ام  ع��اج��ز  زور  ش��اه��د 
املتعلقة  الدولية  والقرارات  الدولي  للقانون 
ب��ال��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، إض���اف���ة إل���ى أن 
امل��ف��اوض��ات ج���رت ف��ي ظ��ل م���وازي���ن قوى 
والرعاية  الصهيوني  العدو  لصالح  مختلة 
األمريكية املتحكمة في مسارها، واملنحازة 
بل والداعمة لسياساته والتي وفرت له الدعم 
والغطاء واحلماية في كل احملافل الدولية، 
الزاوية  أما من  التكتيكية،  الزاوية  هذا من 
القرار  تنفيذ  أص��ب��ح  فقد  االستراتيجية 
242 وإقامة دولة في الضفة والقطاع سقفًا 
للحقوق الفلسطينية، وبالتالي التنازل عن 

%78 من مساحة فلسطني التاريخية.

أقل ما ميكن أن يقال إزاء اتفاق أوسلو 
أنه صفقة قدّمت فيها القيادة املتنفذة في 
مقابل  السياسية  قوتها  أوراق  كل  املنظمة 
اآلفاق،  أو  املعالم  واضحة  غير  مفاوضات 
توّلدت  التي  اخل��اص��ة  أزمتها  حل��ل  وسعت 
ب��ف��ع��ل احل���ص���ار امل���ال���ي ف���ي أع���ق���اب حرب 
اخلليج الثانية ضد العراق، وأدخلت نفسها 
وم��ع��ه��ا شعبنا ف��ي م����أزق أع��م��ق ون��ف��ق ال 
الوضع  له، يترجمه ويعكسه بوضوح  نهاية 
القائم الذي يعيشه شعبنا وقضيتنا اليوم، 
إضافة لذلك فإن القيادة املتنفذة لم حتاول 
استثمار الفرص التي نشأت لتجاوز االتفاق 
لالتفاق  الزمنية  امل��دة  انتهاء  بعد  خاصة 
كانت  وقت  وفي   ،1999 مايو   4 في  الزمني 
حكومة »نتنياهو« تعيش حالة عزلة دولية، 

وفشلت مفاوضات »كامب ديفيد« وانفجرت 
االنتفاضة الثانية كرد على فشلها.

التوقيت وبداًل من قطع سياق  في ذاك 
امل��س��ار ال���ذي ُول���د ب���دون آف���اق دخ��ل��ت هذه 
الطريق،  ُس��م��ي خ��ارط��ة  إل���ى م��ا  ال��ق��ي��ادة 
املبادئ،  الت��ف��اق  األس����وأ  امل��ع��دل��ة  النسخة 
ح��ي��ث ت��ض��م��ن��ت ت���دخ���اًل ف��ظ��ًا ف���ي الشأن 
الفلسطيني الداخلي وفي نظامه السياسي، 
مبكافحة  املفاوضات  في  تقدم  أي  ورهنت 
للمقاومة حتت مسمى "اإلرهاب"،  السلطة 
م��روًرا بالعديد من حلقات التفاوض حتت 
محاوالت  أي  وعّطلت  مختلفة،  مسميات 
السياسي  للمسار  شاملة  مراجعة  إلج��راء 
داخ����ل م��ؤس��س��ات امل��ن��ظ��م��ة أو ف��ي اإلط���ار 
التي  الشامل  احل��وار  في محطات  األوس��ع 
اإلسالمية.  وال��ق��وى  املنظمة  ق��وى  ضمت 
النهج  القرار ظل  اتخاذ  في  التفرد  لآلسف 
وأحد  املتنفذة  القيادة  سلوك  يحكم  ال��ذي 

أهم نقاط االختالف الفلسطيني.

رصاصة  "ت��رام��ب"  أطلق  أن  بعد  واآلن 
العملية  وع���ل���ى  االت����ف����اق  ع��ل��ى  ال���رح���م���ة 
من  منهجه،  ع��ل��ى  ُب��ن��ي��ت  ال��ت��ي  السياسية 
ات��س��ع��ت مساحة  ق���د  ت��ك��ون  أن  امل��ف��ت��رض 
ال��ق��واس��م امل��ش��ت��رك��ة ب���ني م��ج��م��ل أط���راف 
ضد  ال���ن���ض���ال  إلدارة  ال���وط���ن���ي  ال��ت��ك��وي��ن 
االح�����ت�����الل، وال���ت���ح���ل���ل م����ن االل���ت���زام���ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة واألم��ن��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة التي 
بناء مشروعنا  وإع��ادة  االتفاق،  نتجت عن 
املتمثل  احلقيقي  منطقه  وف���ق  ال��وط��ن��ي 
في صراع بني حركة حترر وطني واحتالل 
والعمل  عنصري،  استيطاني  استعماري 
منظمة  بناء  وإع���ادة  االنقسام  إنهاء  على 
جتسد  جماعية  ومرجعية  كإطار  التحرير 
الدميقراطية  الوطنية  السياسية  الشراكة 
في إدارة الشأن الفلسطيني واتخاذ قراراته 
امل��ص��ي��ري��ة، وت��ط��ب��ي��ق ك���ل ال����ق����رارات التي 
بفك  املتعاقبة  املركزية  املجالس  اتخذتها 
االعتراف  وسحب  االحتالل  مع  االرتباط 
به، وإخراج تلك القرارات من دائرة التمييع 
واالستخدام التكتيكي، وإعادة ملف القضية 
املتحدة  األمم  إل��ى  الفلسطينية  الوطنية 
إلزام  مسؤولية  ال��دول��ي  املجتمع  ليتحّمل 
الكيان الصهيوني بالقانون الدولي وتطبيق 
ميادين  واعتبار  الدولية،  الشرعية  ق��رارات 
االحتالل  م��ع  االش��ت��ب��اك  وإدارة  م��ق��اوم��ة 
ثقلنا،  كل  فيه  نضع  أن  يجب  ال��ذي  املركز 
فنتائج أي صراع حتدده في نهاية املطاف 
على  معادلته  حتكم  ال��ت��ي  ال��ق��وى  م��وازي��ن 

أرض الواقع.
اجلزء الثاني  من احلوار في عدد قادم

سعدات: مسيرات العودة شكلت رًدا قوًيا على سياسة اإلدارة األمريكية ومشروعها
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الشباب

أمني لقبابي

ي  و�ف والظالم،  رة 
هق

ال� ليام   ... ليام  أ  ليام 

مقموع   لي  الشعب  وص��وت  ي 
ف

ظملو� ب��الدي 

واملقاومة مستمرة …،

ه����ذه أغ���ان���ي م���ن ب���ني م��ج��م��وع��ة من 
التي  املغربية  لألتراس  الثورية  األغ��ان��ي 
حتمل هموم ومعاناة الشعب، قبل احلديث 
استحضار  يجب  املغربية  األل��ت��راس  ع��ن 
منا  فالكثير  ومبادئها،  األل��ت��راس  ت��اري��خ 
يعتبر  أو  األلتراس  كلمة  معنى  يعرف  ال 
األلتراس هو مجرد جمهور عادي، عندما 
وباألخص  الرياضي،  اجلمهور  نستحضر 
األلتراس، يتطفل اجلميع ليحلل وينتقد، 
بل ويصدر أحكامًا باجلملة قبل أن يفكر 
ويبحث في ماهية األلتراس، ففي مالعب 
ال��ع��ال��م نعرف  أن��ح��اء  ال��ق��دم بجميع  ك��رة 
املشجعني  من  جماعات  هم  األلتراس  أن 
الشباب، هاته اجلماعات التي ال يستطيع 
أحد التشكيك في حبها ووالئها لفريقها 
الرياضي، تشجيعه في السراء والضراء. 
يجمعهم احلب واإلحساس للمجموعة. 
وك��ل��م��ة "األل���ت���راس" ت��ع��د إح���دى مناذج 
االنتماء والعمل اجلاد من أجل حتقيق 
النجاح. فاأللتراس Ultras كلمة التينية 

وتعني "الفائق" أو "الزائد عن احلد". 

كانت البرازيل أولى الدول التي شهدت 
أول  تأسيس  مت  حيث  األل��ت��راس،  نشأة 
"ألتراس" باسم "تورسيدا" في أربعينيات 
القرن املاضي. وانتقلت الفكرة بعد ذلك 
أوروب��ا عبر جماهير نادي "هايدوك  إلى 
سبليت" الكرواتي- اليوغوسالفي في ذلك 
احلني عام 1950، ثم في فرنسا في بداية 
الثمانينيات على يد نادي مارسيليا عبر 
"ألتراس كوماندو"، ثم انتقلت الفكرة إلى 
بريطانيا وباقي البلدان األوروبية. وتعد 
التي  األوروب��ي��ة  ال��دول  أب��رز  إيطاليا من 

تشهد مجموعات "األلتراس". 

وم��ب��ادئ ال  ثقافة  لها  األل��ت��راس 
ميكن التخلي عنها 

العالم،  األلتراس حول  مبادئ  أهم  من 
التشجيع  أو  ال��غ��ن��اء  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ع���دم 
ومهما  امل��ب��اراة،  طيلة  الفريق  وم��س��ان��دة 
ال��ن��ت��ي��ج��ة. وم����ن أغ�����رب طقوس  ك���ان���ت 
األلتراس حول العالم، عدم اجللوس أثناء 

املباراة. 

ورمزها  اسمها  ألتراس  مجموعة  لكل 
اخلاصني بها، وُيطبع االسم والرمز على 
له  ل��ل��م��ج��م��وع��ة،  ال��رس��م��ي   Bach ال��ب��اش 
األلتراس،  مجموعة  عند  قصوى  أهمية 
وباش  الرسمي  الباش  نوعان  منه  ويوجد 
الترحال. باش الترحال، يرافق املجموعة 
الوطن،  أرض  أو خارج  داخل  ترحالها  في 
وال يقل أهمية عن الباش الرسمي. والباش 
التي يوجد  املدينة  الرسمي ال يخرج من 
ويتم  أل��ت��راس،  تسانده  ال��ذي  الفريق  بها 
تعليقه فقط في امللعب اخلاص بالفريق، 

الرسمي  ال��ب��اش  وإخ���راج  إدخ���ال  وعملية 
تتم مبنتهى احلذر، فغالبا ما يتم إدخاله 
ٌيعتبرون ذوي  أش��خ��اص  م��ن ط��رف ع��دة 
يعرف  وال  املجموعة،  ف��ي  خاصة  مكانة 
من  يخرجه  وم��ن  يحمله  م��ن  بالضبط 
امللعب، والسبب في ذلك كله هو احلفاظ 
ألتراس  السرقة، ألنه في قانون  عليه من 
الرسمي  ب��اش��ه��ا  ال��ت��ي س���رق  امل��ج��م��وع��ة 
تعلن حلها ويتحول أعضاؤها إلى مجرد 

مشجعني عاديني. 

ال��ع��ض��و اح���ت���رام مبادئ  وي��ج��ب ع��ل��ي 
وقوانني األلتراس واحلفاظ على منتجات 
امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي اق��ت��ن��اه��ا ب��ك��ل ح���ذر ألن 
أعضاء املجموعات األخرى يتربصون به. 
وعندما تتم سرقة منتج مجموعة ألتراس 
يتم  أخ��رى،  أعضاء مجموعة  ط��رف  من 

تصويره مقلوبا رأسا على عقب ويتم نشر 
كما  وسخرية.  مذلة  من  فيها  ملا  الصورة 
يحذر علي أي عضو اإلنضمام إلي رابطة 

أخري حتت مبدأ اإلنتماء. 

أل����ت����راس على  ت��ع��ت��م��د م���ج���م���وع���ات 
ب��أي ح��ال من  ال��ذات��ي وال يجوز  التمويل 
األحوال أن تقبل ألتراس أي إعانة من أي 
خالل  من  ال��ذات��ي  التمويل  ويتم  مصدر، 
ب��ي��ع م��ن��ت��وج��ات أل��ت��راس م��ث��ل ت��ي شيرت 
باإلضافة  وغيرها،  والقبعات  واالشاربات 

إلى مدخول العضوية في ألتراس. 

مرة  ألتراس  في  العضوية  يتم جتديد 
في السنة عادة، حيث يدفع العضو قيمة 
طرف  من  حتديدها  يتم  التي  العضوية 
املجموعة، ويحصل العضو على بطاقة أو 
العضوية حتت  ما شابه ذلك كدليل على 
مبدأ اإلنتماء، كما يتميز عضو األلتراس 
باإلخالص والتفاني ونكران الذات واحلب 

والوفاء للنادي. 

نشأة األلتراس باملغرب
تتعدد  ب���امل���غ���رب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
تاريخ  ح��ول  وال��رواي��ات  القصاصات 
في  تتفق  لكنها  أل��ت��راس  أول  ن��ش��أة 
ويظل   ،2005 س��ن��ة  ع��ل��ى  مجملها 
الرجاء  أل��ت��راس  ب��ني  قائما  النقاش 
وألتراس   )Green Boys( البيضاوي 
 Ultras Askary de( اجليش  فريق 
باملغرب.  ألتراس  أول  Rabat(، حول 
بعد هذا التاريخ تأسست باقي أشكال 
األلتراس والتي يتعدى عددها اليوم 
اخل��م��س��ني وأص��ب��ح��ت مت��ث��ل جميع 

الفرق الرياضية.

جماهير  ك���ان���ت  ال����ب����داي����ة،  ف����ي 
شعاراٍت  ت��رف��ع  ب��امل��غ��رب  اإلل���ت���راس 
فريقها  تشجيع  ه��دف��ه��ا  ري��اض��ي��ًة، 
معنويات  م���ن  واحل����ط  ال���ري���اض���ي، 
خ��ص��وم��ه��ا داخ����ل امل���درج���ات، وكان 
امل���خ���زن ي���رى ف���ي ال��ظ��اه��رة عامال 
الشباب،  ُتبعد  ألنها  له،  بالنسبة  إيجابيا 
اجلماهير  ص����ف����وف  ف����ي  وخ����ص����وص����ا 
بعيدة  وتبقيها  السياسة،  عن  الرياضية 

النفحة  ذات  االجتماعية  احل��رك��ات  ع��ن 
اهتمام  هناك  ك��ان  هنا،  وم��ن  السياسية. 
اإلع���الم  ف���ي  اإلل���ت���راس  بتشجيع  ك��ب��ي��ر 
الرسمي التابع للدولة. وفي حاالٍت كثيرة، 
اإللتراس  اس��ت��ع��م��ال  إل���ى  امل��خ��زن  س��ع��ى 
السياسية  خ���ط���اب���ات���ه  ب���ع���ض  ل��ت��م��ري��ر 
وعملت  ذل���ك،  ف��ي  فشل  لكنه  وتوجيهها 
استقطاب  على  مخزنية  إداري���ة  أح���زاٌب 
لصاحلها  للتصويت  اإلل��ت��راس  جماهير 
في االنتخابات لكنها فشلت هي األخرى. 
والسلطة  األل���ت���راس  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ل��ك��ن 
دائما متوترة، يشوُبها حذٌر شديد،  ظلت 
فشعار اإللتراس أنهم "ضد السلطة وضد 
اإلعالم املخزني". وبدأ هذا الشعار يتبلور 
السلطة  به  واجهت  ال��ذي  القمع  أكثر مع 
أع��م��ال الشغب ف��ي امل��الع��ب واإلج����راءات 
األلتراس،  ض��د  اتخذتها  التي  القاسية 
ع��ن��دم��ا م��ن��ع��ت ج��م��اه��ي��ره��ا م��ن دخول 
امل���الع���ب، أو ع��ن��دم��ا ق�����ّررت ح���ل بعض 
األلتراس. وتبع اإلعالم الرسمي املخزني 
قرارات السلطة مبهاجمة األلتراس، وهو 
أعداء  إل��ى  وإع��الم��ه��ا  السلطة  م��ا ح���ّول 
مجموعات  األم�����ر  جت�����اوز  ل���إلل���ت���راس، 
أن  ميكن  م��ا  إل��ى  الرياضيني  املشجعني 
باتت  التي  يوصف باحلركة االجتماعية 
تلفت انتباه املتتبعني، بل أصبحت حركة 
من  تتخذ  تبلورها  بداية  في  اجتماعية 
عن  للتعبير  منّصاٍت  املالعب  م��درج��ات 
مطالبها، ورفع شعاراتها السياسية. وقد 
بدأت الظاهرة جتتاح املالعب الرياضية، 
نفسها،  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال��ش��ع��ارات  وت���ردي���د 
وأحيانا كثيرة إبداع شعارات جديدة، بل 
وانتقل األمر إلى تنظيم أغاٍني وأهازيج 
قوية،  رسائل  ورفع  باملائة  مائة  سياسية 
منتقدة  قوية،  سياسية  خطابات  حتمل 
كلماتها  ت��ع��ّب��ر  وراف����ض����ة،  وم���ع���ارض���ة 
ع��ن ال��ظ��ل��م وال��ت��ه��م��ي��ش، وت��ن��ت��ق��د غياب 
اخلدمات  وضعف  االجتماعية،  العدالة 
وتطالب  وتعليم  صحة  من  االجتماعية 
واحلرية،  والكرامة  االجتماعية  بالعدالة 
وكما نالحظ مؤخرا رفع شعارات سياسية 
في املالعب كعاش الشعب واحلرية الفورية 
بالتوزيع  وتطالب  الريف  ح��راك  ملعتقلي 

العادل للثروة... 

تكمن  التبلور  قيد  قوة هته اجلماهير 
وأن  الشباب،  من  جمهورها  أغلب  أن  في 
ملتئمة  يجعلها  فرقها  ح��ول  التحامها 
قوية،  واح�����دٍة  ك��ت��ل��ٍة  داخ����ل  بينها  ف��ي��م��ا 
وكذلك أنها تنتمي إلى الوسط احلضري، 
الكبيرة  ال��ري��اض��ي��ة  ال��ف��رق  أغ��ل��ب  أن  مب��ا 
توجد داخل املدن، ما جعل مستوى وعي 
جماهيرها السياسي مرتفعا، وقادرا على 
التعبير عن حالة االحتقان والتذمر التي 
هذه  خ��ط��ورة  لكن  مجتمعاتها.  تعيشها 
منظمة،  وغير  مؤّطرة  غير  أنها  الظاهرة 

وإن كانت صفوفها تبدو منّظمة.
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ظلت العالقة 
بين األلتراس 

والسلطة دائما متوترة، 
يشوبُها حذرٌ شديد، فشعار 
اإللتراس أنهم "ضد السلطة 

وضد اإلعالم المخزني". وبدأ هذا 
الشعار يتبلور أكثر مع القمع الذي 

واجهت به السلطة أعمال الشغب في 
المالعب واإلجراءات القاسية التي 

اتخذتها ضد األلتراس، عندما 
منعت جماهيرها من دخول 

المالعب، أو عندما قرّرت 
حل بعض األلتراس.
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

ان ادانة ويحمان باحلبس والغرامة، 
الح���ت���ج���اج���ه ض����د ت����واج����د ش���رك���ات 
صهيونية مبعرض التمور بارفود، تعتبر 
وص��م��ة ع��ار ف��ي وج��ه ال��ن��ظ��ام املغربي.

الكيان  مع  التطبيع  حملاولة  فالتمهيد 
الصهيوني بدأت تطفو على السطح منذ 
تليني  عبر  وذلك  بالقصيرة  ليست  مدة 
املواقف جتاه هذا الكيان الغاصب، سواء 
الصراع   من  اخلطاب  تقزمي  خالل  من 
الفلسطيني  ال���ى  ال��ص��ه��ي��ون��ي  ال��ع��رب��ي 
الشباه  زي����ارات  وتنظيم  االس��رائ��ي��ل��ي، 
الديني  ال��ت��س��ام��ح  ب���دع���وى  م��ث��ق��ف��ني 
والثقافي ، ومحاولة ازدراء كل ما له عالقة 
سواء  اهميته  من  والتقليل  بفلسطني 
"االبداعي"،  او  االعالمي  املستوى  على 
ال يختلف اثنان على ان النظام املغربي 
رب��ط عالقات  اج��ل  م��ن  ال��زم��ن  يسابق 
الصهيوني  ال��ك��ي��ان  م��ع  وعلنية  س��ري��ة 
في  اس��رائ��ي��ل  م��ع  ال��ت��ج��اري  فالتبادل   ،
الصهيونية  ال��رس��ام��ي��ل  م��ط��رد،  ت��ط��ور 
الشرقي  باجلنوب  التمور  ضيعات  تغزو 
االسرائيلية  الفالحية  االليات  املغربي، 
والغرب  سوس  ضيعات  على  استحوذت 
.في العلن يجعل النظام املغربي بعض 
املتمزغني  -خصوصا  املثقفني  اش��ب��اه 
ككاسحات  امل��ت��ط��رف��ني-  ال��ش��وف��ي��ن��ي��ني 
ال��غ��ام ف��ي زي���ارات دوري���ة ومنظمة لهذا 
وخلق  النبض  جل��س   ، الغاشم  الكيان 
املغاربة  اج��م��اع  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ف��رق��ة 
على اعتبار القضية الفلسطينية قضية 
هو  السليم  املوقف  ان  عادلة،مع  وطنية 
ضد  التقدميني  االح����رار  االم��ازي��غ  ان 
قدر  وان  واالح��ت��الل،  الظلم  ان���واع  ك��ل 
االم��ازي��غ منذ ال��ق��دم ه��و ال��ن��ض��ال من 
اجل احلرية ، وللتذكير فقط فاالمازيغ 
والقرطاجيني  والرومان  الوندال  قاوموا 
وال����ع����رب وال��ف��رن��س��ي��ني واالس�����ب�����ان... 
وم���ازال���وا ي��ق��اوم��ون ف��ي ال���ري���ف، وجل 
تنهل من  املغرب  في  اليوم  املقاومة  بؤر 
ان  االمازيغية،كما  "ال��ث��وري��ة"  الثقافة 
املستوى  -على  االم��ازي��غ  كلمة  ترجمة 
اللغوي-تعني االحرار، فكيف ملن يدعي 
ويدعم اجل��الد ضدا  ان يساند  انه حر 

في الضحية !!!

االم����ازي����غ االح������رار ض���د ك���ل ان����واع 
التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب 
علمانية   فلسطينية  دول��ة  اج��ل  وم��ن   ،
الثقافات واالديان وعاصمتها  تضم كل 

القدس. 

األمازيغ األحرار ضد التطبيع

حسن ايت اعمر

يوميات منجمي:

  أنا ونفر من اجلن
غطاه  حديدي  كرسي  على  جلست 
ولونه  األول���ى،  ال��ص��دأ، فقد حلته  أث��ر 
األص����ل����ي، ك���ي���ف ال وه�����و ج���ال���س أو 
مستلقي في هذا الركن املظلم، الرطب، 
األسن، نحن وهذا العالم نفقد كمالنا، 
نتأكسد، نختزل،  يتأكل اجلبل، يتشوه 
ال��روح، ال  احلجر، يشيخ اجلسد، تكل 

شيء يبقى على حاله سوى األمل.

واختفيت،  م��ص��ب��اح��ي  أط��ف��أت      
ه��ج��رت امل��ك��ان ب��ص��ري��ا،  وب����دون تردد 
غابت الرؤية، صارت عيني مجرد ثقب 
أس����ود ي���ج���اوره أخ���ر أش���د س�����وادا، في 
من  نفر  يعيش  بالضبط  ال��رك��ن  ه��ذا 
أحدهم،  يظهر  أن  ب���ودي  ك��ان  اجل���ن، 
تأخير  بال  في مملكته،  يستقبلني  أن 
املهم  ال��ي،  انضموا  او  إليهم  انضممت 
ساعدوا  بطريقته،  كل  حاضرون  أننا 
وح��دت��ي ب��وج��وده��م، وح���ارب���وا هدوء 
املكان بضجيجهم، أصوات تنبعث من 
فوهة ال ادرك موضعها، لكن تخيلتها 
الصوت على  منها  دوام��ة يخرج  كأنها 
كما يسقط  أذن��ي  ويلج  شكل موجات، 
أن  دون  يجازف  العش حني  من  الفرخ 
جاهزا  أص��ب��ح  أن��ه  اليقني  علم  يعلم 
الذي  العظيم  السقوط  ذلك  للطيران، 
السالمة  ال��ت��أن��ي  ف��ي  ان  ال��ع��ال��م  يخبر 
يبلغ  س��ق��وط  ال��ن��دام��ة،  العجلة  وف���ي 
الكون بأهم حلم يراود الطائر الصغير، 
سقوط يحمل رسالة عن نضج الفكرة، 
كان  كيفما  احلياة  ان  اجلاهزية،  عن 
ت��ب��دأ بدون  أن  ال��ك��ائ��ن ال مي��ك��ن  ن���وع 

سقوط.

أح���دد  أن  مي��ك��ن  وال  أع�����رف  ال      
مكان  تلك البوثقة التي تربطني بعالم 
الثالث،  اجلن، عالم ال حتكمه األبعاد 
وب��ث��أن ودعت  أس��م��ع وج��وده��م،  فقط 
روحي عندهم، لعلها جتد ذلك السالم 
بغاز مضغوط في  أشبه  املنشود، فهي 
في  إصبعي  أمد  كنت  مسدودة،  قنينة 
ال��ى ش��يء دون أن أعلم  ال��ظ��الم، أشير 
أن��ن��ي ف��ع��ال أح��س��ن��ت االخ��ت��ي��ار، كنت 
ات��خ��ي��ل أن��ن��ي أل��ت��ق��ط رض��ي��ع��ا جلنية 
ال���ع���ال���م اخل���ف���ي وتشبت  م���ن  س��ق��ط 
كما  يذاعبها  بها،  يلتصق   ، باصبعي 
يفعل أي رضيع في عالم االنس، كنت 
العالم  أن أعيش في هذا  أحاول فقط 
بطريقتي، ان أحتسس تلك األصوات، 
أنه  وأتصور  يدي  راح��ة  أبسط  أحيانا 
يهوى  صغير  جني  فيها  يهبط  لرمبا 
تلك  يعبر  وأن  املنبسطات  في  اللعب 
يدي،  راح���ة  تتخلل  ال��ت��ي  اخل��ط��وط 

اتخيلها كطريق تقود نحو احلقول.

أن  زعيمهم  كيف متكن  أعلم      ال 
أراه��ا ولكن  لم  أن��ا  ي��ده بإجتاهي،  ميد 
بانت في مخيلتي أن يدًا قادمة نحوي، 
هي مصافحة في اخلفاء، ترحيب في 

جنسنا؟  بنو  يصافحون  ه��ل  ال��ظ��الم، 
بالطبع  ح��وار،  بيننا  دار  لكن  أعلم  ال 
ليس تبادل اآلراء أو ذلك النقاش الذي 
يدور في مملكتنا، كان فقط يقرأ في 
أفكاري أسئلتي، وكنت أقرأ في أفكاري 
أجوبته، كل شيء يقع هناك في مخي، 
ف��ي ع��ق��ل��ي، ك���ان رأس���ي ق��اع��ة مظلمة 
تتبادل فيها املعلومات، لقد أحببت هذا 
الظالم فعال، ال ميكن أن أعيش دون أن 
الظالم  قيمته، حتى  لكل شيء  اعطي 
ل��ه م��ي��زات��ه وم��ح��اس��ن��ه، ف��ل��وال الظالم 
ال��ض��ي��اء وال���ن���ور، كان  مل��ا ع��رف��ن��ا قيمة 
وبدون  اخلفاء  في  تبادل  بساطة  بكل 
خجل، دار بيننا شيء يشبه إلى حد ما 
هلوسات لكنها ليست مرضية، وليست 
حمى عصبية، بل شكل راق من أشكال 
ال��ت��واص��ل، أرق���ى ف��ك��رًا وأح���دث عهدًا، 
إن��ه ذل��ك اإلحساس ال��ذي ال ميكن أن 
ترسمه على الشفاه، او في اخلدود، وال 
العصبية  السيالت  في  اال  تأثيره  يقع 
واحل��س��ي��ة، ش��ع��ور مي��ت��زج فيه اخلوف 
املضي  في  بالرغبة  والرعب  بالفضول، 

والتقدم.

استغربت  ال��ل��ق��اء  مستهل  ف��ي       
كيف جلني خفي أن يعيش في غياهب 
األنفاق، في حني أن باستطاعتهم أن 
ل��م مي��ر إال  ال��ق��ص��ور، لكن  يعيشوا ف��ي 
جواب،  لسؤالي  بان  حتى  ثواني  بضع 
لم  ب��ل  أف��ك��اري،  نهاية  ف��ي  ب��ه  زج  لقد 
ينتظر أن أمت التفكير، كان الرد أن في 
العالم اخلفي أيضًا طبقية اجتماعية، 
لم  برجوازية،...،  نبالء،  فقراء،  هناك 
يعني ميكنك  تعيش خفي  فأن  اقتنع 
متنيت  ل��ق��د  ت��ش��اء،  ح��ي��ث  تتنقل  أن 
ل��و ك��ن��ت خ��ف��ي ن��ع��م ان اخ��ت��ب��ئ أثناء 
حل��ظ��ات وأن أظ��ه��ر ف��ي أوق����ات، فسر 
لي أن العيش في اخلفاء ال يقل شأن 
م��ن احل��ي��اة ال��ظ��اه��رة، ش��رح ل��ي أن��ه لو 
بنو  ل��ع��ت��ب��ره  خلقته  ي��خ��ال��ف  أن  ق���رر 
جنسه شاذا، او مجنونا - تريث قليال 
حتى أسأل نفسي هل هناك في عالم 
اجلن مجانني، سؤال ال يحتاج جواب 
فأولئك الذين يصفعون بنو جلدتي هم 
مجانني- رغم أنه يبدو لي أن احلضور 
يبدو أقسى وأشد مرارة، فليس يسيرا 
ان يظهر شخص، ان يقول ها انذا، أن 

يقول أنا موجود.

       قاطع صدى كعب عالي حوارنا، 
القلب،  يخطف  رنانا،  صوتًا  ك��ان  نعم 
أن  اجلنية  لهذه  كيف  اجلسد،  يزعزع 
ترتدي كعبا عاليا في هذا املكان الذي 
اجلن  وب��دأ  أفكر  كنت  الوحل،  يغطيه 
يجيب، يشرح لي ما يؤرقني، كان يتكلم 
عن اجلنية كأنها إنسان، كأنها ظاهرة 
طبيعة خارقة، لست أدري هل هو مدح 
منهم  لست  بساطة  بكل  ألنني  ذم،  أو 
وكيف  الثناء  يكيلون  كيف  أع��رف  وال 

تفكيري  زاد  اب��ه��رن��ي،  ل��ق��د  ي��ع��ات��ب��ون، 
عمقا، زادت أفكاري غطسا، حتى كدت 
تائه في عاملي  أني فعاًل  يبدو  او  اتيه، 

ووجدت نفسي في عاملهم اخلفي. 

    في كل م��رة ينتشلني ص��وت من 
أف���ك���اري مي��س��ح ك���ل ش����يء، اب����دأ من 
جديد، أنه عالم يتحكم في كل صغيرة 
وكبيرة أقوم بها، ترى الى أين يقودني، 
البد أن هناك نهاية لكل هذا، او بداية 
إن��ن��ي فعال في  وت��ص��ور ج��دي��د،  لشكل 
متاهة ال أعرف لها بداية وال النهاية، 
فأنا  اإلح��س��اس  ه��ذا  يأسرني  ال  لكن 
سمعنا  متاهة.  ك��ذل��ك  احل��ي��اة  اعتبر 
قلبًا  ملهمة،  روح���ًا  ع��ذب��ًا،  ص��وًت��ا  معًا 
قصيدة  يتلو  أحدهم  أن  يبدو  ولهانا، 
صوت  أنه  يوحي  الصوت  لكن  شعرية، 
أن��ث��ى، او ص��وت ذك��ر ع��ن��ده��م، تعلقت 
بالصوت ومخيلتي توحي لي أنني أرى 
في  أحاسيس  تطير،  ترفرف،  مشاعر 
مجسمات،  شكل  وع��ل��ى  ج��دي��دة  حلة 
لها وقع م��ادي، ليست تلك األه��واء أو 
فهذه  البشر،  نحن  نحسها  التي  تلك 
وهناك،  هنا  تتحرك  ب��ادي��ة  ظ��اه��رة، 
أجساد  ال��ف��راغ  في  تعانق  أجساد  إنها 
وتارة  بالشفاه  تصدم  ت��ارة  أصحابها، 
أخرى باجلسد، حتدث وقعا صوره لي 
اجلن كارتطام األمواج ببعضها، تتولد 

فقعات، وتتطاير قطرات املاء.

      أيقظني اجلن بفكرة زجها في 
مؤخرة تخيالتي، رمى فكرة كما يرمي 
هادئة،  م��اء  بركة  ف��ي  ح��ج��ارة  الصبي 
مت��وج��ت أف���ك���اره ف��ي م��خ��ي ومسحت 
ك���ل م���ا س��ب��ق، ه��ن��اك ش��خ��ص يكتب 
ي��وم��ي��ات��ه��م، ه��ن��اك ش��خ��ص اس��م��ه انا 
ويشبهني، لكن في عالم خفي، له وجه 
ولي في وجهه عالم، يكتب أفكاري في 

عالم ال أنتمي إليه.

    أخيرا وضعت سهوا أصابعي على 
الرطب،  بالهواء  جتمد  ال��ذي  الكرسي 
واس��ي��ق��ظ��ت ح��ي��ن��ه��ا ل��ق��د ح����ان وقت 
العنان لكل شيء ألنه  املغادرة، أطلقت 
بكل بساطة ال يوجد شيء ميكنني أن 
اجلن،  عالم  في  حلظات  عشت  أكبله، 
عالم رشيق، جحيم فريد، جنة غريبة، 
أخذت نفسي بعيدا، وعدت إلى نفسي 
وأفكاري، سقطت من عالم كما سقط 
تلك  ف��ي  فكرت  اجل��ن��ة، طاملا  م��ن  آدم 
الفاكهة التي أكلتها وزجت بي في هذا 
احلياة  أن  يبدو  ولكن  السفلي،  العالم 
قسرا،  كلنا  أك��ل��ن��اه��ا  م��ح��رم��ة  ف��اك��ه��ة 
الذي  والنفي  النهي  ذل��ك  ه��و  وال��واق��ع 
نعرف  لرمبا  وجن��رب  نقترب  يجعلنا 
سبب التحرمي وآثاره، ال بأس أن نتعلم 
سبب وقوع األشياء بالتجربة رغم أنه 
الذين  أول��ئ��ك  م��ن  نستفيد  أن  ميكن 

سبقونا.

عادل لعريف
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التشكيالت  تتنوع    1
وتتوزع  امل��غ��رب  يف  السياسية 
قديم  بعضها  أحزاب  إىل  الخريطة 
جديد  وبعضها  االستقالل  عاصر 
سياسية  ص��راع��ات  ع��ن  ت��ول��د 
أو  اجتماعية  عوامل  أف��رزت��ه  أو 
ترون  كيف  حزبية.  انشقاقات 
األح��زاب  إح���داث  أو  تأسيس 
السياسية باملغرب وأي دور للدولة 

يف ذلك ؟

تقدمي  م����ن  ب����د  ال  ب����داي����ة 
النهج  جل��ري��دة  اجل��زي��ل  الشكر 
استضافتها  على  الدميقراطي 
ل���ي ك��ض��ي��ف ه����ذا ال���ع���دد ومن 
خ��الل��ه��ا ل��ل��ف��ري��ق ال���ع���ام���ل في 
حت��ري��ر اجل��ري��دة وال��ت��ي تتميز 
عن غيرها من اجلرائد املكتوبة 
وف�����ي ك����ل ف����ض����اءات اإلع������الم، 
بخطها التحريري الذي يعتنق 
واملظلومني  املقهورين  قضايا 
م���ن ال��ع��م��ال وال���ف���الح���ني وكل 

الكادحني والكادحات. 

ثانيا سأحاول أن أجيب على 
الشديد  ب��امل��خ��ت��ص��ر  أس��ئ��ل��ت��ك��م 
تفاصيل  ف��ي  ال���دخ���ول  وب����دون 
وظاهرة  ال��ت��أس��ي��س  وح��ي��ث��ي��ات 
بنية  تشكل  ال��ت��ي  االن��ش��ق��اق��ات 
األحزاب  تشكل  بنسق  لصيقة 
بفعل  وتتم  باملغرب  السياسية 
ف��اع��ل داخ���ل م��خ��ت��ب��رات معدة 

لهذا الغرض.

املخزني  النظام  هم  ك��ان  لقد 
القائم، عبر كل مراحل تاريخه، 
وجودي  س���ؤال  ح���ول  يتمحور 
ميكن  التي  الكيفية  في  يتمثل 
اس����ت����م����راره  ب���ه���ا  ي���ض���م���ن  أن 
سلطته  ي���ق���وي  مب����ا  وب����ق����اءه 
جاهدا،  حاول  فقد  وحضوره؟. 
واس��ت��ع��م��ل ك��ل األس��ال��ي��ب، من 
أج���ل اس��ت��م��ال��ة األح�����زاب التي 
تأسست باستقاللية عنه وبعيدا 
ع��ن إم��رت��ه وف��ي ش��روط أملتها 
ظروف تاريخية موضوعية. 
 وي���ش���ك���ل ح�����زب االس���ت���ق���الل 
من����وذج����ا ل����ه����ذا ال���ص���ن���ف من 
ببالدنا.  ال��س��ي��اس��ي��ة  األح�����زاب 
جلأ  مبتغاه  ال��ن��ظ��ام   وليحقق 
االستقالل  ح���زب  ت��ق��ري��ب  إل���ى 

ب���ل مي��ك��ن القول  م���ن دائ���رت���ه، 
طرف  م��ن  اخ��ت��راق��ه  بإمكانية 
كان  الذي  نفسه  الثاني  احلسن 
اخلامس.  محمد  للملك  أميرا 
وزارة  وألن  ذل�����ك،  أج����ل  وم����ن 
يد  ف��ي  آن���ذاك  ك��ان��ت  الداخلية 
االستقالل،  ح���زب  ق����ادة  أح���د 
استخدامها  الستحالة  ون��ظ��را 
بنفسه  األمير  تكلف   كوسيط، 
ب��ه��ذا ال����دور وجل���أ إل���ى تدشني 
إح�����دى م���ق���رات احل������زب، كما 
حضر بنفسه املؤمتر التأسيسي 
سنة  في  االستقاللية  للشبيبة 
1956 وج��ع��ل م��ن ق���ادة احلزب 
أص���دق���اء ل���ه ي��ت��ب��ادل��ون ال����رأي 

واملشورة ويتبادلون املصالح.

ل���ه أن امل�����راد من   ومل����ا ت��ب��ني 
استنفذ  ق���د  احل�����زب   ت��ق��ري��ب 
م���ه���ام���ه امل��ت��م��ث��ل أس����اس����ا في 
التحرير  ج��ي��ش  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء 
أن  التي ميكن  وشعر باخلطورة 
تنتج عن حزب االستقالل، جلأ 
احلركة  حزب  خلق  أسلوب  إلى 
الشعبية، وشق حزب االستقالل 
ل��ي��ت��ول��د ع���ن���ه ح�����زب االحت�����اد 
في  الشعبية  ل��ل��ق��وات  ال��وط��ن��ي 

نهاية اخلمسينات.  

واملنهجية  الطريقة  هي  هذه 
ال��ت��ي ي��س��ت��ع��م��ل��ه��ا ال��ن��ظ��ام في 
السياسية  ب���األح���زاب  ع��الق��ت��ه 
التي تشاركه في إدارة احلكم في 
من  اخلمسينيات  منذ  ب��الدن��ا، 
القرن املاضي إلى اليوم. فنجاح 
مرتبط  ال���وج���ودي  اس���ت���م���راره 
واحداث  تأسيس  في  بالتحكم 
بإمرته  تأمتر  األح��زاب وجعلها 
القمع  أس��ل��وب  إل��ى  يلتجئ  أو  
والترهيب حني يشعر بتجاوزها 

ملا هو مرسوم لها. .

2 هل يمكن أن تقيم نتائج 
وانعكاسات هذا الشكل من العالقة 
واألح��زاب  العميقة  الدولة  بني 

السياسية؟ 

ه��ذا األس��ل��وب ال���ذي يضبط 
في    )Régulateur( ال��ت��ح��ك��م  
املجال السياسي أدى إلى النتائج 

التالية:

 1 - إفراغ األحزاب السياسية 
ونفور  التأطير  ف��ي  دوره���ا  م��ن 
امل����واط����ن����ني وامل����واط����ن����ات من 
األحزاب  عبر  السياسي  العمل 
كآلية من آليات إدارة احلكم في 

البلدان الدميقراطية ؛

إنشاء مؤسسات شكلية   -  2  
تزين  أنها  يقال  القرار،  تفتقد 
فيها  مبا  الواجهة،  تشوه  وإمن��ا 
ال���ت���ي يتم  ال���ق���ض���اء  م���ؤس���س���ة 
في  احلاجة،  عند  استخدامها، 

عملية القمع والتحكم؛

 3 - استشراء الفساد والرشوة 
والقطاعات  امل��ج��االت  كافة  في 
مراكز  على  املفسدين  وتسلط 
ال��ق��رار ال��ت��ي يتم إس��ن��اده��ا عبر 
والعائلية  ال��والئ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
الكفاءة   م��ن��ط��ق  ع���ب���ر  ول���ي���س 

واملردودية واالستحقاق؛

التي  امل���ب���ادئ  ت��رس��ي��خ   -  4  

املسؤولية  رب����ط  ع����دم  ت���ك���رس 
باحملاسبة واإلفالت من العقاب.

يسمى  مل���ا  دور  أي   3
الحياة  تلعبه يف  اإلدارية  باألحزاب 

السياسية يف نظركم ؟

معنى  ت��وض��ي��ح  ي��ج��ب  أوال 
األحزاب اإلدارية أي ما املقصود 

بهذا املصطلح أو اللقب؟

التي  األح����������زاب  ت���ل���ك  ه����ي 
ي��ت��م إن��ش��اءه��ا ل��غ��رض ضبطي 
غالبا  إداري  وب��ق��رار  وتنظيمي 
الداخلية  وزارة  فيه  تتدخل  ما 
املهمة،  ب��ه��ذه  مكلف  ك��وس��ي��ط 
وألغ����راض م��ح��ددة ف��ي الزمان 
وامل���ك���ان. ه��ي ال��ت��ي ي��ت��م تعيني 
بقرار  ال��ع��ام  أمينها  أو  رئيسها 
للقواعد  ع���الق���ة  وال  ف���وق���ي 
في  إال  أج���ه���زت���ه���ا  ب��ت��ش��ك��ي��ل 
االنطباع  تعطي  ال��ت��ي  احل���دود 
تقدم  أحزاب  بوجود حزب. هي 
البرملانية  لالنتخابات  التزكيات 
حتت الطلب وللمحسوبني على 
اخل����دام األوف���ي���اء، وي��ت��م تعني 
"منخرطيها  خ��ارج  من  وزرائها 

وأعضاءها". 

وحني ينتهي الغرض والهدف 
تأسيس  مت  أج���ل���ه  م���ن  ال�����ذي 
"القمامة"  في  به  يرمى  احلزب 

.Partis politiques jetables

التعريف  ه����ذا  خ����الل  م���ن   
استخالص  لكم  ميكن  املبسط 
دور األحزاب اإلدارية في احلياة 

السياسية.

املفيد  وب��امل��خ��ت��ص��ر  ث���ان���ي���ا 
ف��إن األح����زاب اإلداري����ة تفتقد 
ل���ل���ش���رع���ي���ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة 
ول���الس���ت���ق���الل���ي���ة ف�����ي ال����ق����رار 
في  دوره���ا  ويقتصر  والبرمجة 
التي  للسلطة  املأمورية  تسهيل 
لالستمرار  "ال��س��ل��ط"  ك��ل  ف���وق 
البرامج  جميع  في  التحكم  في 

والقرارات.  

4  ون��ح��ن ع��ل��ى أب���واب 
املقاطعة  ظل  ويف   2021 انتخابات 
ترون  كيف  لالنتخابات  العارمة 
للطبقات  السياسي  النضال  آفاق 

الشعبية؟

ف��إن األم��ور تأخذ  في نظري 
منحى يتجه نحو منزلق خطير. 
ذلك أن اللعبة السياسية ببالدنا 
تنطلي  ت��ع��د  ول���م  انكشفت  ق��د 
على أحد، وأن األزمة السياسية 
واالجتماعية  واالق���ت���ص���ادي���ة 

الباب  إل��ى  تصل  ق��د  والثقافية 
املسدود على املدى القريب. وال 
املقبلة  االن��ت��خ��اب��ات  أن  أعتقد 
املأزق.  لتجاوز  بحلول  ستأتي 
فما يسمى باألحزاب السياسية 
املشاركة في املؤسسات فقدت كل 
أداء  على  ق��ادرة  تعد  ول��م  الثقة 
جهة  من  بها،  املنوطة  اخلدمة 
أوساط  ف��ي  ال��وع��ي  بسبب من��و 
ومن  الشعبية،  اجلماهير  أوسع 
محدودية  بسبب  أخ���رى،  جهة 
اخل���ط���اب ال�����ذي ي��ت��م ت���داول���ه، 
م��ن��ذ ع���ش���رات ال��س��ن��ني، وال���ذي 
احلكومة،  تعمل  ال  مبقتضاه 
على  إال  ق��ط��اع��ات��ه��ا،  ب��ج��م��ي��ع 
من  ال��ص��ادرة  التعليمات  تنفيذ 
امل���ل���ك، وه���و م���ا ي��ت��ن��اق��ض مع 
الدور احلقيقي لوجود األحزاب 
حاجة  م��ا  وبالتالي  السياسية. 
ليست  سياسية  ألح��زاب  بالدنا 
تنفيذ  واجل��رأة على  القدرة  لها 
ال��ب��رام��ج وال��س��ي��اس��ات وال����رؤى 
التي روجت لها عند كل محطة 

انتخابية؟

هذه ليست دعوة للعزوف عن 
ملقاطعة  أو  ال��س��ي��اس��ي  ال��ع��م��ل 
األح�����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ق��در ما 
إل��ى خطورة  االنتباه  إث���ارة  ه��ي 
إمكانية  وإل��ى  املتبعة،  السياسة 
ينتج  قد  مؤسساتي  ف��راغ  خلق 
عنه جو من الفوضى واالختالل 
ولذا فإن  الفتنة.  نوع من  ورمبا 
املتعلق  س��ؤال��ك��م  على  اجل���واب 
للطبقات  ال��ن��ض��ال��ي��ة  ب���اآلف���اق 
العمال  ف��ي  املتمثلة  الشعبية، 
الكادحني،  وع��م��وم  وال��ف��الح��ني 
ي��رت��ب��ط مب���دى ان��خ��راط��ه��ا في 
م���ن صنعها  س��ي��اس��ي��ة  أح�����زاب 
الطبقة  ومت��ث��ل  تدبيرها  وم��ن 
عن  وتدافع  إليها  ينتمون  التي 
ملصالح  امل��ن��اق��ض��ة  م��ص��احل��ه��ا 

أصحاب رؤوس األموال.

نستضيف يف هذا العدد، الرفيق بمليلودي الكبري لنحاوره حول دور الدولة يف صناعة 
األحزاب وتدخلها يف احلياة احلزبية  من أجل التحمك ورمس اخلريطة السياسية وحول 

الدور املنوط باألحزاب اإلدارية، وأية مهمة يفرضها هذا الواقع عىل قوى اليسار وللطبقات 
الشعبية؟ 

إن اللعبة 
السياسية ببالدنا 
قد انكشفت ولم 

تعد تنطلي على أحد، 
وأن األزمة السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية قد تصل إلى الباب 

المسدود على المدى 
القريب. وال أعتقد أن 
االنتخابات المقبلة 

ستأتي بحلول 
لتجاوز المأزق. 
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 100" برنامجا سياسيا سماه  األح��رار  أطلق حزب 
يوم 100 دوار"، وهو البرنامج احملمول على ظهر حافلة 
احلمامة  احل��زب  بشعار  م��زوق��ة  الرفيع،  ال��ط��راز  م��ن 
واللون األزرق. أينما حلت احلافلة، حتل معها حفلة 
- مؤمتر أو "ال��زردة" مبئات املوائد وآالف "املزرودين". 

هكذا يفهم أخنوش السياسة وهكذا ميارسها.

إنه يقوم بحملة انتخابية سابقة ألوانها؛ يطلب من 
الوقوف  أو  مساندته  أو  بحزبه  االلتحاق  احلاضرين 
أخنوش  عند  السياسة  لذلك.  يستدعيهم  ملا  بجانبه 
أحد  يلقيه  ثم خطاب  ب��اذخ��ة،  غ��ذاء  وجبة  أوال  هي 
قادة احلزب، يفرق فيه الوعود الكاذبة مثل ما وعد به 
محمد اوجار في أحد لقاءاته باجلالية في اخلارج، ملا 
ادعى بأن املغرب بعد 2021 سيصنع السيارة املغربية 

شريطة أن يربح األحرار االنتخابات.

ألوانها،  سابقة  انتخابية  حملة  األح����رار  حملة 
وزارة  يستنكر.  أو  يحتج  من  وال  ويسمع  ي��رى  والكل 
الداخلية تلتزم احلياد، واألح��زاب األخرى لم يسمع 
لها استنكار أو تنديد، ألنها بدورها تقوم بنفس األمر 

لكن بطريقتها وبحجم إمكانياتها. 

البعض  ونسمع  ن��ق��رأ  أن��ن��ا  ه��و  ل��الس��ت��غ��راب،  املثير 
يدافع على املشاركة في االنتخابات، بل منهم/ن من 
الوطن.  خيانة  بارتكابه  املشاركة  يرفض  من  ينعت 
خوض  بسدادة  قواعدهم  إقناع  ه��ؤالء  يستطيع  هل 
وإمكانية  املفسدين،  وكل  أخنوش  أمثال  مع  الصراع 
هل  األص����وات؟  حصد  معركة  ف��ي  عليهم  االن��ت��ص��ار 
ومعروفة  مغشوشة  لعبة  في  االنخراط  قبول  يعقل 
هو  أخنوش  قافلة  على  السكوت  إن  مسبقا؟  النتائج 

تطبيع مع اإلفساد السياسي وقبول نتائجه.

واإلفساد  الفساد  على  املتعودة  األح��زاب  كانت  إذا 
املواطنات  ج��م��وع  ف���إن  أخ��ن��وش،  بقافلة  قبلت  ق��د 
زادت  االنتخابات  مهزلة  قاطعوا  ال��ذي��ن  وامل��واط��ن��ني 
قناعتهم وسدادة موقف املقاطعة، والذي سيكون غير 

مسبوق في مناسبة إنتخابات 2021.

املواطن  املمارسة جزء من احتقار  إنها تعتبر هذه 
واملواطنة وتسفيه لصوتهما.

من جهة ثانية، ال بد من طرح سؤال ملاذا سمحت 
الدولة بهذه القافلة؟ نعتقد أنها فعلت ذلك ألنها ال 
املخزن.  له  ملا يخطط  الدعم  متلك حال آخر حلشد 
سمحت بذلك لتبعث برسالة إلى األحزاب واملواطنني، 
تقول بأن اختيارها رسي على حزب األحرار في تولي 
 .2021 مل��ا بعد  ال��ب��رمل��ان واحل��ك��وم��ة  امل��وق��ع األول ف��ي 
البيجيدي  على  ان��ع��ك��اس��ات  عليها  ستترتب  رس��ال��ة 
كحزب وكقاعدة انتخابية. إن هوى املخزن يسير نحو 
هذه  مثل  يلتقط  من  هناك  وطبعا  وحزبه،  أخنوش 

الرسائل ويسير على هديها.

م���رة أخ���رى ت��س��اه��م ال��دول��ة امل��خ��زن��ي��ة ف��ي تسفيه 
الدولة  نفس  تساهم  أخ��رى  مرة  املقبلة.  االنتخابات 
االستبدادية في الرفع من نسبة املقاطعة، ألن القناعة 
تزداد رسوخا بصورية االنتخابات وزيف الدميقراطية 

املطبقة.  

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

100 يوم 100 دوار أو اإلعالن عن 
توظيف املال في االنتخابات حراك  معتقلي  ع���ائ���الت  ن��ظ��م��ت 

ال������ري������ف مب�����س�����ان�����دة "االئ������ت������الف 
سراح  إط��الق  أج��ل  من  الدميقراطي 
الريف"،  عن  احلصار  وفّك  املعتقلني 
وقفة احتجاجية يوم اجلمعة 8 نونبر 
بالرباط،  ال��س��ج��ون  إدارة  م��ق��ر  أم���ام 
يعيشها  التي  بالظروف  تنديدا  وذلك 
االنتقامية  ال��ق��رارات  بعد  املعتقلون 
بتنقيلهم  وال��ق��اض��ي��ة  ح��ق��ه��م،   ف��ي 
"الكاشو"  انفرادية  بزنازين  ووضعهم 
ملدة 45 يوم ومن أجل املطالبة بإطالق 

سراحهم.

وشارك في الوقفة اضافة للعائالت  
الريف،  م��ن��اط��ق  ج���ل  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
وم����ن مناطق  ال���ري���ف  م���ن  ن��ش��ط��اء 
املدافعة  اجل��م��ع��ي��ات  وم���ن  مختلفة 
ع���ن ح��ق��وق اإلن���س���ان، وم���ن هيئات 

ونقابية  س��ي��اس��ي��ة 
ونسائية  وحقوقية 
وجمعوية  وشبابية 

دميقراطية. 

املشاركون  ورف���ع 
في الوقفة شعارات 
ض�������د ال����ت����ع����ذي����ب 
يتعرض  م��ا  وض���د 
ل�����������ه م����ع����ت����ق����ل����و 
احل��������������������راك م����ن 
ومضايقات  ق��م��ع 
وان��������ت��������ه��������اك��������ات 
حل��������ق��������وق��������ه��������م 
ك�����م�����ع�����ت�����ق�����ل�����ني 

وادارة  ال��دول��ة   محملني  سياسيني، 
االنتهاكات  م���س���ؤول���ي���ة  ال���س���ج���ون 
اجلسيمة التي يتعرض لها املعتقلني 
من تعذيب جسدي ونفسي ومن عزل 
وما  "ك��اش��وي��ات"  انفردية  زن��ازي��ن  في 
قد يترتب عن ذلك من مخاطر تهدد 
س��الم��ت��ه��م اجل��س��دي��ة وال��ن��ف��س��ي��ة بل 
دخول  مع  خصوصا  حياتهم  وتهدد 
العديد منهم في اضرابات عن الطعام 

ال محدودة. 

وق��دم أم��ه��ات وأب���اء وأخ���وات بعض 
معاناتهم  ع��ل��ى  ش��ه��ادات  املعتقلني 
هم وأبنائهم من غياب التواصل ومن 
احلصار  وعدم معرفة مصير أبنائهم 
الذين مت تشتيتهم على عدة سجون  

كشكل من أشكال االنتقام املستمر. 

الزفزافي  أحمد  قال  له،  كلمة  وفي 

"ال  السجون  الدارة  العام  امل��ن��دوب  أن 
املواطنة   ف��ي  علينا  امل���زاي���دة  ميكنه 
تتخد  التي  ل��ق��رارات  ليس سيد  وأن��ه 

باسمه من طرف جهات ...

املعتقل  أخ��ت  اعتبرت  جهتها  م��ن 
"التأديبي"  اإلج��راء  أن  حاكي محمد 
في  السجن  مندوبية  اتخذته  ال��ذي 
انتقامي  إج����راء  ه��و  املعتقلني  ح��ق 
الدولية  املواثيق  أن  مضيفة  تعسفي، 
سيما  السجناء  تعذيب  ب��امل��رة  متنع 

املعتقلني السياسيني.

املذكور  امل��ع��ت��ق��ل  أخ����ت  وط���ال���ب���ت 
الدولة بالتدخل في هذه القضية، كما 
املعتقلني جميعهم  إلى جتميع  دعت 
ف���ي أق�����رب س���ج���ن، ف���ي أف����ق إط���الق 

سراحهم...

ردا على القرارات االنتقامية،
عائالت معتقلي احلراك، حتتج أمام مندوبية إدارة السجون

للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ع��ب��رت اجل��ام��ع��ة 
للمخططات  استنكارها  عن  الفالحي 
الساللية  إلى متليك األراض��ي  الهادف 
وطالبت   ال��ش��رع��ي��ني،  أصحابها  لغير 
ب���إخ���ض���اع ه�����ذه األراض��������ي إلص����الح 
زراعي دميقراطي ومتليكها للفالحني 
مند  األص��ل��ي��ني  أصحابها  ال��ك��ادح��ني 

قرون خلت.
جاء ذلك في بالغ أصدرته  الكتابة 
اجتماعها   اث��ر  للجامعة   التنفيذية 
05 نونبر  ال��ث��الث��اء  ي��وم��ه  األس��ب��وع��ي 

2019 بالرباط 
ودعت النقابة كافة العاملني بالقطاع 
البحري  والصيد  وال��غ��اب��وي  الفالحي 
العامة  ال��ت��ع��اض��دي��ة  ف��ي  امل��ن��خ��رط��ني 
ملوظفي اإلدارات العمومية إلى التعبئة 
واالستعداد النتخابات التعاضدية من 
دميوقراطيني  مندوبني/ات  فرز  أجل 
الفساد  أم���ام  ال��ط��ري��ق  لقطع  ون��زه��اء 
أجهزتها  عرفته  ال��ذي  واإلداري  املالي 
الطاغيتني  رئاسة  حتت  سنة   20 مل��دة 

“الفراع” و”عبد املولى”.
وعبرت عن دعمها للحملة الوطنية 
الوطنية  ال��ن��ق��اب��ة  س��ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي 
للجامعة  التابعة  ال��زراع��ي��ني  للعمال 
احلد  ل��ت��وح��ي��د  “نعم  ش���ع���ار:  حت���ت 

األدن����ى ل��أج��ور وس���اع���ات ال��ع��م��ل في 
قوانني  واح��ت��رام  والصناعة  الفالحة 
الشغل، ال لضرب احلريات واملكتسبات 
والتحكم  االضراب  في  ولتكبيل احلق 
 15 إلى   1 من  العمالية”  النقابات  في 
دجنبر 2019، داعية العامالت والعمال 
ال���زراع���ي���ني ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة وامل���ش���ارك���ة في 

احلملة.
واس���ت���ن���ك���رت ال���ن���ق���اب���ة اس���ت���م���رار 
ومكتسبات  ح��ق��وق  ض��د  ال��ت��ع��س��ف��ات 
اإلقليمية  امل���دي���ري���ة  م���وظ���ف���ي/ات 
املمنهج  وللتضييق  بطنجة  للفالحة 
عن  معبرة  اجل��ام��ع��ة،  مناضلي  على 
مساندتها للنضاالت املشروعة للعديد 
القطاع  وم��وظ��ف��ي  ع��م��ال  فيئات  م��ن 
داعية  املناطق،  من  بالعديد  الفالحي 
احملطات  في  املشاركة  إل��ى  مناضليها 

النضالية املقبلة:
 - قرار النقابة الوطنية ملستخدمي 
الفالحي  لالستثمار  اجلهوية  املكاتب 
بخوض إضرابني عن العمل يومي 28 
املقبل من  دجنبر  و12  اجل��اري  نونبر 
أجل حتقيق مطالب املستخدمني/ات 
املشروعة وفي مقدمتها املصادقة على 
اجلهوية  للمكاتب  األس��اس��ي  القانون 
ال��ت��ي م���ازال���ت ت����رزح حت��ت ن��ي��ر نظام 

التزام  رغم   1975 مند  مؤقت  أساسي 
وزير الفالحة بحل املشكل.

للتقنيني  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  ق���رار   -
إضرابني  بخوض  والقاضية  باملغرب، 
13 و14 نونير اجلاري  وطنيني يومي 

ويومي 25 و26 دجنبر...
لوزير  السابق  ب��االل��ت��زام  ذك��رت  كما 
ال��ف��الح��ة خ���الل ال��ل��ق��اء األخ��ي��ر معه 
املكتب  امل��اض��ي، مبقابلة  م��اي   10 في 
للفالحني  الوطنية  للنقابة  الوطني 
الفالحني  مشاكل  تفاقم  إل��ى  بالنظر 
تدارس  وقصد  الكادحني  وال��ف��الح��ات 

املطالب امللحة لنقابتهم الوطنية...
ع��ن تنديدها  ف��ي األخ��ي��ر  وع��ب��رت 
رئيس  ويحمان  أحمد  األخ  باعتقال 
التطبيع  مل��ن��اه��ض��ة  امل��غ��رب��ي  امل��رص��د 
للقمع  أرفود، وعن استنكارها  مبدينة 
الوحشي املسلط على معتقلي حراك 
الريف الذين تعرضوا للضرب والتنكيل 
داخل السجن وتشتيتهم على عدد من 
زيارتهم  من  أهاليهم  ومنعه  السجون 
الزج  عبر  عليهم  العقوبات  وتشديد 
بهم في الزنزانات االنفرادية العقابية 
مؤكدة  ي����وم����ا،   45 مل�����دة  “الكاشو” 
سراحهم  ب��إط��الق  اجل��ام��ع��ة  مطلب 

واالستجابة ملطالب ساكنة الريف.

جامعة القطاع الفالحي )إ م ش( تستنكر املخططات الهادفة إلى متليك 
األراضي الساللية لغير أصحابها الشرعيني


