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اللجنة الوطنية  تدين 
محاوالت عرقلة انعقاد املؤمتر 

الوطني اخلامس
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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

>  العدد: 441 

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

تقدم لنا كل املؤشرات احلالية،  في أبعادها 
واالجتماعية  واالقتصادية  االيديولوجية 
وال��س��ي��اس��ي��ة،  ف���ي امل���غ���رب م���ا ي��ؤك��د على 
املجتمع.   طبقات  بني  التناقضات  احتداد 
ه��ذا م��ا ك��ان مفيدا ف��ي ن��زع احل��ج��اب عن 
أزمة املشروع املخزني وانكشاف أوهام العهد 
اجلديد واالنتقال إلى الدميقراطية املفترى 
عليها. وهذا ما يتيح أيضا فرصا حقيقية 
أمام التغيير الدميقراطي الشعبي من أجل 
آفاق رحبة ملغرب متحرر من التبعية، كامل 

السيادة على ثرواته املتنوعة... 
من  جتعل  تناقضاتها،  ف��ي  امل��ع��ادل��ة  ه��ذه 
الراهن،  الوقت  في  السائدة  الطبقية  الكتلة 
ال��ف��اع��ل ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ت���ط���ورات األح����داث 
وم��ح��اول��ة ض��ب��ط م��آالت��ه��ا مل��ا حت��م��ل��ه من 
فهي  مصاحلها.  ض��د  حقيقية  ت��ه��دي��دات 
على  انقطاع  ب��دون  وتشتغل  الزمن  تصارع 
وآليات  االس���ت���ب���داد  دع���ائ���م  إرس�����اء  إع�����ادة 
املعارضة  التسلط وقمع احلريات ومكونات 
بشكل سافر، مستفيدة من دعم االمبريالية 
والرجعيات العربية من أنظمة اخلليج، ثم 
اتفاقيات  وإب���رام  عالئق  بربط  االستقواء 
نفس  لكن  الصهيوني.  الكيان  مع  خيانية 
من  أكثر  مسفيدة  السائدة  الطبقية  الكتلة 
املعارضة  بضعف  تتميز  داخ��ل��ي��ة  ع��وام��ل 
وضبابية  عملها  آليات  وقصور  احلقيقية 
أكثر  الوضوح  تتطلب  مرحلة  في  شعاراتها 

واالنخراط في النضال الشعبي الواسع. 
للمخطط  ال���ش���ع���ب���ي���ة  امل�����ق�����اوم�����ة  إن 
يتحمل  آنية  مهمة  الرجعي،  االستبدادي 
جناحها  ش��روط  وتوفير  إجنازها  مسؤولية 
اليسار املعارض أوال، ألنها تشكل مركز ثقل 
في برامجه، بل مبرر وجوده على النقيض 
يستطيع  وهو  واالستغالل.  االستبداد  من 
ذلك شرط التقدم بنقد عملي وفي املمارسة 
للقطع مع األساليب االستجدائية القدمية 
املردودية  احمل�����دودة  ال��ن��ض��ال��ي��ة  واألش���ك���ال 
املنعزلة في إطارات منغلقة على منخرطيها 

وقطاعات فئوية هامشية في معادلة الصراع 
الطبقي. 

إن اليسار معني بشكل مباشر بهذه املهمة 
ومطالب بخلق حراك سياسي وتنظيمي من 
داخله على أرضية إيديولوجية وبرنامجية 
حتسم مع االرتدادات واالرمتاء في طالسيم 
"النهايات وما بعد احلداثة" وكل ما يشجع 
على التكلس وتبرير االستسالم واالنهزامية، 
اليسار  باالكتفاء مبهام مؤسساتية شكلية. 
اليوم أكثر من أي وقت مضى على  مطالب 
االنغراس وسط مختلف الطبقات الشعبية 
التأثير  وق��درة على  ق��وة  ووض��ع برامج ذات 
في مجريات الصراع وخلق قطائع حقيقية 
مبا يقوي وحدة املقاومة الشعبية وينتصر 

ملشروع التغيير الشامل. 
ذلك ما حترص عليه وتؤكده مقررات النهج 
املاركسية  والتنظيمات  الدميقراطي خاصة 
عامة. ولعل من راهنية مهام التحرر الوطني 
أن جتتمع القوى املناهضة للمخزن والكتلة 
من  أرضية  على  وتتوحد  السائدة  الطبقية 

أجل: 
وطني  اقتصاد  بناء  أج��ل  م��ن  النضال   -
ومغرب  اإلمبريالية،  الهيمنة  م��ن  متحرر 
من  ينتج  ما  بكل  شعبنا  فيه  ينعم  مزدهر 

خيرات. 
- فضح شروط وتوجهات املؤسسات املالية 
املفروضة على املغرب وإلغاء الدين اخلارجي 
ومواجهة كل االتفاقيات التي تكرس تبعية 
اقتصاد بالدنا للدوائر اإلمبريالية، وخاصة 
املتحدة  ال��والي��ات  مع  احل��ر  التبادل  اتفاق 

األمريكية. 
- النضال من أجل تخفيض نفقات الدولة 
ورفع  والسيادة  واجليش  لألمن  املخصصة 

نفقات القطاعات االجتماعية.
مواد  على  مرتفعة  جمركية  رس��وم  سن   -

البذخ املستوردة. 
عن  تنفصل  ال  الوطني  التحرر  مهام  إن  

املتواصل  وال���ن���ض���ال  ش��ع��ب��ن��ا  حت����رر  م��ه��ام 
للتخلص من النظام املخزني وتغييره بنظام 
بديل، نظام وطني دميقراطي شعبي. وهذا 
إقرار  أجل  من  النضال  مسؤوليات  يحملنا 
حتى  والنضال  حقيقي،  دميقراطي  دستور 
اجلرائم  في  العقاب  من  اجلناة  ينفلت  ال 
السياسية واالقتصادية وما اقترفوه في حق 

ثقافة شعبنا الغنية بتنوعها. 
وهنا ال بد من رد االعتبار للثقافة واللغة 
األمازيغيتني حتى تتبوءا مكانتهما الالئقة 
بتنفيذ  وذل���ك  شعبنا.  وه��وي��ة  ث��ق��اف��ة  ف��ي 
الدستور  حتى  عليه  ن��ص  مل��ا  واق��ع��ي  فعلي 
املمنوح بخصوص دسترة األمازيغية ثقافة 
العربية  جانب  إلى  واعتمادها  رسمية  ولغة 
في مختلف مناحي احلياة العامة جلماهير 

شعبنا. 
إقرار  أجل  من  النضال  يقتضي  األم��ر  إن 
باالعتراف  ب�����دءا  دمي���ق���راط���ي���ة،  ج��ه��وي��ة 
باخلصوصيات اجلهوية وضمان أقصى حد 
املستويات  على  الذاتي  التسيير  من  ممكن 
للجهات  والثقافية  والسياسية  االقتصادية 
تشكلت  م��ت��م��ي��زة  بشخصية  تتمتع  ال��ت��ي 
مثل  لشعبنا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��س��ي��رورة  خ���الل 
إلى  الريف واألطلس وسوس وصوال  جهات 

بناء نظام فيدرالي. 
ال ميكننا في كل األحوال أن نحمل شعارا 
ن��ح��ش��د ألجله  وال  ل��ل��م��رح��ل��ة  وب��رن��ام��ج��ا 
للمخزن  واملناهضة  بالتغيير  املعنية  القوى 
جبهة  قيام  ش��روط  توفير  على  العمل  دون 
للطبقة  قوي  بانخراط  الشعبية  الطبقات 
العاملة وعموم كادحي شعبنا. يلزمنا أيضا 
الوحدوية  ال��ن��ض��االت  تثمني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
بناء  بهدف  وتطويرها  النقابية  للقطاعات 
السالح احلاسم للصراع وهو احلزب املستقل 
العراقيل  تكاثفت  مهما  العاملة  للطبقة 
وقف  ميكنه  ما  هناك  فليس  واملضايقات. 

زحف الربيع. 

11احلكم والدولة

AMDH 
 تطالب بإجالء احلقيقة كاملة 

في ملف االختفاء القسري
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محمد الزيانيضيف العدد:

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

الشك أنه من بني األسباب املوضوعية 
التي حتول دون  التقدم امللموس للقضية 

األمازيغية تكمن في إصرار املخزن على 
جعل األمازيغية شأنا خاصا به...

كلمة العدد

من 11 إىل 17 يناير 2022
الثمن: 4 دراهم

املدافعات عن حقوق اإلنسان 
واالعتقال السياسي

12

راهنية النضال من أجل حترر شعبنا

اللغة األمازيغية ومسألة الهوية 



العدد:  2441
من  11  إلى 17 يناير 2022 الثانية

اجتماعا  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  عقدت 
باألساس  ت��دارس   2022 يناير   2 األح��د  يومه  استثنائيا 
املناسبة، أصدرت  الوطني اخلامس. وبهذه  املؤمتر  قضايا 

البيان التالي:

-تدين اللجنة الوطنية بشدة وضع النظام العراقيل أمام 
عقد املؤمتر الوطني اخلامس حضوريا وفي فضاء عمومي 
وت��ؤك��د ع��زم النهج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ن��ض��ال م��ن أج��ل ذلك 
وحتيي كل من تضامن مع النهج الدميقراطي في مواجهة 
احلصار املخزني وتوجه نداء حارا الى كل القوى املناضلة، 
في املغرب واخلارج، من أجل دعم وإسناد البرنامج النضالي 
حقه  ان��ت��زاع  أج��ل  م��ن  الدميقراطي  النهج  يطبقه  ال��ذي 
العمومي  الفضاء  في  اخلامس  الوطني  مؤمتره  عقد  في 

حضوريا وبدون تضييق أو منع.

- تهيب بكل القوى احلية املناضلة جعل السنة اجلديدة 
من  وخاصة  املخزن،  تغول  النضال ضد  لتصعيد  مناسبة 
أجل رفع حالة الطوارئ الصحية وفرض احترام احلريات 
وحقوق اإلنسان وإطالق سراح املعتقلني السياسيني وفي 
مقدمتهم معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي وغيرهم 
للغالء  التصدي  أج��ل  وم��ن  املخزني،  القمع  ضحايا  م��ن 
الكيان  م��ع  والتطبيع  االجتماعية  اخل��دم��ات  وتصفية 

الصهيوني املجرم ورهن بالدنا لالمبريالية.

لالمبريالية  والدنيئة  اخلبيثة  احلملة  بشدة  تدين   -
النضال ضد  أبرز رموز  الشهيد املهدي بن بركة أحد  ضد 
النظام واالمبريالية والصهيونية وأحد ضحايا هذا الثالوث 

املشئوم وأحد القادة األمميني االبرار.

عيدا  األمازيغية  السنة  بداية  بجعل  مطالبتها  جتدد   -

وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها.

- تهيب بكل القوى احلية في املغرب الكبير مواجهة خطر 
احلرب بني املغرب واجلزائر.

التسريحات  ال��ع��ام��ل��ة ض��د  ال��ط��ب��ق��ة  ن��ض��االت  - حت��ي��ي 
والتضييق على العمل النقابي ومن اجل الزيادة في االجور 

وتطبيق السلم املتحرك لألجور واألثمان.

الذين  واألس���ات���ذة  الطالبية  احل��رك��ة  ن��ض��االت  حتيي   -
التصدي  التعاقد وحركة املعطلني من أجل  فرض عليهم 
النظام  ولسياسات  سنة    30 ف��ي  التشغيل  س��ن  لتسقيف 
التعليم كمرفق  التفقيرية والتقشفية وضد االجهاز على 

عمومي أساسي ألبناء وبنات اجلماهير الكادحة.

أجل  م��ن  الشعبية  االحتجاجية  احل��رك��ات  ك��ل  حتيي   -
وضد  الالئق  والسكن  الشغل  أجل  ومن  الصحة  في  احلق 
للطبقات  اصال  املتدهورة  الشرائية  القدرة  وض��رب  الغالء 

والفئات الشعبية.

الوحدوي  النضال  نهج  إل��ى  النقابية  املركزيات  تدعو   -
تطبيق  وف��رض  احلالية  بالنضاالت  االرتباط  من  واملزيد 
التزامات الدولة والباطرونا مبخرجات احلوار االجتماعي 
وع��ل��ى رأس��ه��ا ت��س��اوي احل���د االدن����ى ل��ألج��ور ف��ي القطاع 

الفالحي مع  القطاعات االخرى والرفع منه.

- حتيي عاليا نضاالت احملامني الرافضة جلواز التلقيح 
والتي تندرج ضمن دفاعهم على احلريات وحقوق اإلنسان.

الكيان  مع  الرسمي  التطبيع  تسارع  جديد  من  تدين   -
الصهيوني املمعن في توسيع املستوطنات وتهجير السكان 
املخزن  ب��ه  واج���ه  ال���ذي  وال��ق��م��ع  فلسطني  تهويد  ب��ه��دف 

الوقفات التي دعت لها اجلبهة املغربية لدعم فلسطني وضد 
معاهدة  على  للتوقيع  األول��ى  الذكرى  مبناسبة  التطبيع 
مواجهة  إل��ى  املغربي  الشعب  وت��دع��و  اخليانية  التطبيع 

محاوالت الكيان الصهيوني اختراق املجتمع املغربي.

- حتيي عاليا وتعبر عن تضامنها مع الثورة في السودان. 
هذه الثورة التي تقدم دروسا غنية جدا للثوريني في العالم. 
من  مستمرة  البشير،  بعمر  أطاحت  أن  بعد  الثورة،  فهذه 
أجل القضاء على نظامه بواسطة تنظيم الشعب السوداني 
الذاتية  التنظيمات  الشعبية وغيرها من  اللجان  إطار  في 
والتصدي  مليونية  مسيرات  وتنظيم  الشعبية  للجماهير 
املنطقة  ف��ي  وال��رج��ع��ي��ة  واالم��ب��ري��ال��ي��ة  العسكر  حمل���اوالت 

االلتفاف على الثورة بهدف إجهاضها.

- حتيي فوز اليسار في االنتخابات الرئاسية في التشيلي 
التشيلي  الشعب  معنويات  يرفع  االنتصار  هذا  أن  وتعتبر 
وشعوب أمريكا الالتينية والعالم وتؤكد أن النضال ال يذهب 

سدى ويشجع على املزيد من النضال. 

غير أن هذه االنتصار قابل للتراجع ما دامت االلغارشيا 
الكبرى  والبرجوازية  الكبار  األراض���ي  مالكي  من  املشكلة 
التبعية متحكمتان في االقتصاد وفي أجهزة الدولة. ولذلك 
يتحمل اليسار اجلذري، وفي مقدمته املاركسي، مسئولية 
كبيرة في حتصني وتعميق هذه االنتصار من خالل إذكاء 
ج���ذوة ال��ن��ض��ال ض��د االل��ي��غ��ارش��ي��ا واالم��ب��ري��ال��ي��ة والعمل 
الشعب  أدوات حترر  بناء  أجل  وع��زم ال يلني من  بحماس 
البرجوازية  عن  املستقل  العاملة  الطبقة  حزب  التشيلي: 

والتحالف العمالي-الفالحي وجبهة الطبقات الشعبية.

للقطاع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س���ك���رت���اري���ة  اج��ت��م��ع��ت 
اجتماعها  ف���ي  ال��دمي��ق��راط��ي  ل��ل��ن��ه��ج  ال��ع��م��ال��ي 
الدوري يوم السبت 01/01/2022، تدارست فيه 
للقطاع  والتنظيمية  السياسية  القضايا  مجمل 
العاملة  الطبقة  ون��ض��االت  أوض���اع  ومستجدات 
وع���م���وم اجل��م��اه��ي��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة، ووق���ف���ت بشكل 
خ��اص على ال��ه��ج��وم ال��رأس��م��ال��ي امل��خ��زن��ي على  
عامة  ال��ك��ادح��ة  اجلماهير  وح��ق��وق  مكتسبات 
ومكتسبات وحقوق الطبقة العاملة خاصة، وما 
الهجوم من عواقب وخيمة  خلفه ويخلفه هذا 
من  واالق��ت��ص��ادي��ة  االجتماعية  أوض��اع��ه��ا  على 
اجتماعي  وب��ؤس  وهشاشة  وبطالة  وغ��اء  فقر 
مستنقع   في  مغربي  22مليون  من  أكثر  أغرقت 
الفقر بدون حماية اجتماعية وتغطية صحية، 
وب���االض���اف���ة إل����ى م���اي���ن م���ن ال���ش���ب���اب ب���دون 
والسقوط  واإلق��ص��اء  للتهميش  وع��رض��ة  عمل 
والنفسية  االم����راض االج��ت��م��اع��ي��ة  أوح����ال  ف��ي 
وامل��غ��ام��رة ب��أرواح��ه��م ف��ي ق���وارب امل��وت بحثا عن 
حياة كرمية مفقودة في بادهم. أضف إلى ذلك 
للباطرونا  املطلق  ودعمه  املخزني  النظام  تغول 
ال��ش��غ��ل��ي��ة ومنها  ف����ي ه���ض���م وض������رب احل����ق����وق 
االجتماعي   وال��ض��م��ان  ال��ش��غ��ل  ف��ي  االس��ت��ق��رار 
على  املتواصل  وهجومه  النقابية...،  واحلريات 
احلريات العامة من قمع لإلحتجاجات الشعبية 
للمناضلن/ ص��وري��ة  وم��ح��اك��م��ات  واع��ت��ق��االت 

والصحفين  االجتماعي  التواصل  ونشطاء  ات 
والتضييق على القوى املناضلة.

وب��ن��اء ع��ل��ى م��ا س��ب��ق ف���إن س��ك��رت��اري��ة القطاع 
العمالي تعلن للرأي العام مايلي:

الرأسمالي  ال��ه��ج��وم  ل��ه��ذا  ال��ش��دي��دة  -إدان��ت��ه��ا 

والطبقة  ال��ش��ع��ب��ي��ة  اجل��م��اه��ي��ر  ع��ل��ى  امل��خ��زن��ي 
وإصرارا  صمودا  إال  يزيدها  لن  وال��ذي   العاملة 
على مواجهته والتصدي له دفاعا عن حقها في 
واحلرية.  االجتماعية  والعدالة  الكرمي  العيش 
املتوحشة  والباطرونا  املخزني  النظام  وحتمل 
العاملة  الطبقة  أوض���اع  إل��ي��ه  آل��ت  م��ا  مسؤولية 
ومتواصل  ت��ده��ور خطير  م��ن  امل��غ��رب��ي  وال��ش��ع��ب 

على كافة املستويات.
- جت����دد ت��ض��ام��ن��ه��ا امل���ب���دئ���ي وال���ام���ش���روط 
الزراعية  س���واء  ال��ع��ام��ل��ة  الطبقة  ن��ض��االت  م��ع 
وعطور  ف���ل���ور  وروزا  ص��وب��روف��ي��ل   : ش���رك���ات   (
أوالصناعية   )... اومالة  وأم��اك  وأزورا  املغرب 
للنسيج  وس���ي���رام���ي���ك  ب��ط��ن��ج��ة  الف��ي��س��م��ا    (
والكاباج  املناجم  وع��م��ال  مبكناس  واخل��ي��اط��ة 
فيداسو  شركة  ع��م��ال/ات    ( اخلدماتية  أو   )...
النظافة  ب�����ف�����اس،وع�����م�����ال/ات  ل���اع���ام���ي���ات 
التعليم  ومربيات  مربو  واإلط��ع��ام،و  واحل��راس��ة 
األولي باملؤسسات التعليمية، وعامات "تريزو" 
باملستشفى اجلامعي بوجدة، وعمال/ات مراكز 
ال��س��ي��اح��ي وع��م��ال وموظفي  وال��ق��ط��اع  ال���ن���داء 
دعمها  ت��ع��ل��ن  ك���م���ا   )... احمل���ل���ي���ة  اجل���م���اع���ات 
الشعب  ف��ئ��ات  مختلف  ن��ض��االت  م��ع  وتضامنها 
املغربي من أجل حقوقها العادلة واملشروعة من 
أساتذة مفروض عليهم التعاقد ومعطلن وطلبة 
وأط���ر صحية وم��ح��ام��ن وف��اح��ن ف��ق��راء وعلى 
الرأسمالي  املخزني  الهجوم  ضحايا  اخلصوص 
واجلماعية  السالية  األراض���ي  على  لإلستاء 
والشركات  ال��ع��ق��اري��ة  للمافيا  تفويتها  ق��ص��د 

الرأسمالية.
ال���ت���ي تصيب  ال���ف���واج���ع  -حت���م���ل م��س��ؤول��ي��ة 

واألمراض  الشغل  ح��وادث  جراء  من  العمال/ات 
ل��ل��ب��اط��رون��ا واجلهات  ال��ن��ق��ل  امل��ه��ن��ي��ة وح�����وادث 
مندوبيات  م��ن  ال��ق��ان��ون  تطبيق   على  ال��وص��ي��ة 
ال��ش��غ��ل وس��ل��ط��ات محلية وإق��ل��ي��م��ي��ة. وف���ي هذا 
اإلطار حتمل هذه اجلهات املسؤولية عن فاجعة 
أمام  التي دهستها سيارة  الزراعية  العاملة  وفاة 
يومه  باها  آيت  باشتوكة  "أزورا"  شركة  معتصم 
األحد 2 يناير 2022، بسبب عجزها عن فرض 
اح���ت���رام ال��ق��ان��ون واص��ط��ف��اف��ه��ا إل���ى ج��ان��ب رب 

الشركة.
وال يفوت السكرتارية أن تتقدم بأحر تعازيها 
نزيه  حتقيق  بفتح  مطالبة  ال��ف��ق��ي��دة  لعائلة 

ومستقل في الفاجعة.
-تدعو النقابات املناضلة إلى توحيد نضاالتها 
العاملة،  الطبقة  وحقوق  مكتسبات  عن  دفاعا 
وإلى نشر الوعي النقابي  وتوسيع التنقيب في 
نضاالت  ذل��ك  في  مبا  نضاالتها  ودع��م  صفوفها 

العمال/ات غير املنقبن/ات.
-جت���دد ان��خ��راط��ه��ا ال��ق��وي ف��ي إع���داد شروط 
اإلع�����ان ع���ن ح���زب ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة وعموم 
وتدعو  اخلامس،  الوطني  املؤمتر  في  الكادحن 
العمال والعامات إلى املساهمة في هذا املشروع 
على  بالقضاء  وحده  الكفيل  العظيم  التاريخي 
االس��ت��غ��ال ال��رأس��م��ال��ي وب��ن��اء ال��ن��ظ��ام الوطني 
الدميقراطي  الشعبي على طريق بناء املجتمع 
االش��ت��راك��ي ح��ي��ث  يتحكم امل��ن��ت��ج��ون األح���رار 
اإلنتاج وفي شروط حياتهم في إطارسلطة  في 

للطبقة العاملة وحلفاءها.
املخزنية،  وال��ت��غ��ول  ال��ق��م��ع  بسياسة  ت��ن��دد   -
وتطالب بإطاق سراح كافة املعتقلن السياسين 

ووق���ف س��ي��اس��ة احل��ص��ار  امل��ض��روب ع��ل��ى القوى 
الذي  الدميقراطي  النهج  حزبنا  ومنها  املناضلة 
مؤمتره  ع��ق��د  م��ن  تعسفي   بشكل  ح��رم��ان��ه  مت 

الوطني اخلامس في القاعات العمومية.
التي ينهجها  التطبيع  - تدين بشدة سياسة  
ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي م���ع ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ضدا 
القضية  يعتبر  الذي  املغربي  الشعب  إرادة  على 
العمال  وط��ن��ي��ة.وت��دع��و  قضية  الفلسطينية 
وال���ع���ام���ات  إل���ى االن���خ���راط ف���ي ال��ن��ض��ال إلى 
جانب كافة فئات وقوى الشعب املغربي من أجل 
مع  التطبيع  أش��ك��ال  ك��اف��ة  وم��واج��ه��ة  إسقاطها 

الصهاينة وفضح املطبعن.
وتعلن دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني 
وبناء  واالستقال  احلرية  أجل  من  كفاحه  في 
دول���ت���ه ال��وط��ن��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى كامل 

فلسطن وعاصمتها القدس.
واستمرار  ال��س��ودان��ي  ال��ش��ع��ب  ن��ض��ال  -حت��ي��ي 
ثورته املجيدة  للقضاء على  الطغمة العسكرية 
احلاكمة املتحالفة مع اإلمبريالية والصهيونية 

والرجعية العربية .
امريكا  ف���ي  ال���ي���س���ار  ان���ت���ص���ارات  ك��م��ا حت��ي��ي 
ال��ات��ن��ي��ة وآخ��ره��ا ان��ت��ص��ار ال��ي��س��ار ف��ي الشيلي  
ال�����ذي ي��ع��ت��ب��ر ان���ت���ص���ارا ل��ك��اف��ة ال���ش���ع���وب على 
وعلى  االم���ري���ك���ي���ة  وخ���ص���وص���ا  اإلم���ب���ري���ال���ي���ة 

األنظمة الديكتاتورية.

   عاشت الطبقة العاملة صامدة  مناضلة.
وعاش الشعب املغربي.

اللجنة الوطنية  للنهج الدميقراطي تدين محاوالت عرقلة انعقاد املؤمتر الوطني للحزب   
وتدعو لتصعيد النضال ضد تغول املخزن

القطاع العمالي للنهج الدميقراطي يدعم النضاالت العمالية والشعبية،
ويدعو إلى وحدة النضال العمالي والشعبي ملواجهة الهجوم املخزني الرأسمالي
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
القطاع النسائي للنهج الدميقراطي يدين سياسة القتل املمنهج ضد العامالت الزراعيات

 ويقدم التعازي لعائلة  " دينار صباح" شهيدة لقمة العيش  

باها”  اي����ت  “شتوكة  م��ن��ط��ق��ة  ع��اش��ت 
مساء يوم األحد 2 يناير 2022 على خبر 
“دينار صباح حتت  الشابة  وفاة  الفاجعة، 
معتصم  من  مقربة  على  سيارة  عجالت 
تاركة   ”azura بشركة  والعامالت  العمال 
وراءها أربعة أطفال.ومن املعلوم أن عمال 
الشركة وعامالتها دخلوا في اعتصام منذ 
7 دجنبر 2021 أمام الضيعة ثم أمام مقر 
الشركة يوم 26 دجنبر 2021 حيث وقعت 
الفاجعة، يطالبون املسؤولني باالستجابة 
الباطرونا،  ب��ت��ع��ن��ت  وي���ن���ددون  مل��ل��ف��ه��ن، 
احمللية  ل��ل��س��ل��ط��ات  امل���ري���ب  وب��ال��ص��م��ت 
اإلقليمية. للسلطات  املكشوف  والتواطئ 

مجال  ح���ي���ث  ال���ش���رك���ة  م���وق���ع  أن  ك���م���ا 
اعتصام ثمانية عمال، و14 عاملة صحبة 
على  مباشرة  يوجد  ورضعهن  أطفالهن 

جانب الطريق الوطنية رقم1، مما يجعل 
دائم. حياتهن وحياة اطفالهن في خطر 
القطاع  في  فإننا  األليمة  املناسبة  وبهذه 
نوجه أحر  النسائي للنهج الدميقراطي:– 
العمال  ولكافة  الضحية  لعائلة  تعازينا 
نحمل  الفاجعة؛–  ه���ذه  ف��ي  وال��ع��ام��الت 
االستغاللية  للشركة  الكاملة  املسؤولية 
على  األرب��اح  نحو  تلهث  التي  وللسلطات 
نؤكد  والعامالت–  العمال  أرواح  حساب 
العمال والعامالت من  له  بأن ما يتعرض 
وتقتيل  وتوقيف ومتابعات  طرد وتسريح 
النضال  م��واص��ل��ة  ع��ل��ى  لتنيهن  ممنهج 
والنظام  االس��ت��غ��الل��ي��ة،  ال���ش���رك���ات  ض���د 
ل��ن ي��زي��ده��ن إال قوة  امل��خ��زن��ي امل��س��ت��ب��د 
وصمودا؛سكرتارية القطاع النسائي في 3 

يناير 2022

يتم نقل العمال والعامالت بواسطة وسائل 
من  وغيرها  البضائع  لنقل  مخصصة  نقل 
فيها  ت��ن��ع��دم  وال��ش��اح��ن��ات  ال��ب��ي��ك��وب��ات  قبيل 
وسائل احلماية والسالمة .والغريب في األمر 
أجهزة  أم��ام  وتصول  السيارات جتول  أن هذه 
األمن املكلفة مبراقبة السير واجلوالن بل أن 
بارزة  يافطات  أصبحت حتمل  السيارات  هذه 
رفقته(  الصورة  )انظر  العمال  الى نقل  تشير 

مضمونها:
- صورة لسيارتني من نوع بيكوب متقابلتني.
-عبارة "نقل العمال" حتت شعار "جميعا من 

أجل املغرب األخضر "
- استعمال اللون األخضر كلون طاغي على 

اليافطة.

على  موضوعة  اليافطة  ه��ذه  أن  وامل��الح��ظ 
للجهة  موجه  وه��ي  للسيارة  األيسر  اجلانب 

التي عليها مراقبة قانون السير واجلوالن.
ف���إذا ك��ان��ت ال��ب��اط��رون��ا ي��ق��دم لها ك��ل الدعم 
ف��ي اط���ار ما  ال��دول��ة  والتسهيالت م��ن ط��رف 
نصيب  فإن  األخضر  املغرب  مخطط  يسمى 
وال��ع��ام��الت ه��و وس��ائ��ل نقل م��ن هذا  العمال 

القبيل وبشكل علني .
الطبقة  بأرواح  فإلى متى سيظل االستهتار 
النقابية  ل��إط��ارات  حت��رك  من  وه��ل  العاملة 
والتواطؤ  االستغالل  هذا  لفضح  واحلقوقية 

املكشوف بني السلطة والباطرونا؟
حسن لعميمي

استمرار  ظروف تقتيل العمال والعامالت أمام أنظار السلطات 
آيت بها اشتوكة 

كفى نهبا جليوب املواطنني
بني  بجماعة  العاملون  يدعي  للقانون  سافر  خ��رق  ف��ي 
جت��ي��ت، م��وظ��ف��نَي وم��ن��ت��خ��ب��ني، ع���دم وج����ود ن���ص يعفي 
أشخاصا وهيئات معينة من أداء ضريبة التمبر، ويجمعون 
بكل يقني أن الكل مطالب بأداء هذه الضريبة دون استثناء! 
مدونة  من  واح��دة  م��ادة  على  ه��ذا  زعمهم  في  ويستندون 

الضرائب التي تضم عشرات املواد...

مواد  بقية  على  يدوسون  ال  هنا  واملنتخبون  واملوظفون 
امل��دون��ة وح��س��ب، ب��ل إض��اف��ة إل��ى دوس��ه��م على ه��ذه املواد 
املادتني  وهما  املدونة  من  و250    29 املادتني  وباخلصوص 
القانون  كذلك على  يدوسون  فهم  باإلعفاءات،  اخلاصتني 
اخلاص باألشخاص في وضعية إعاقة والذين يعفيهم من 
القانون  يتجاهلون  وكذلك  التراخيص...  ورسوم  الضرائب 
بإعفاء  منه  يتعلق  م��ا  وب��اخل��ص��وص  للجمعيات  املنظم 
اجلمعيات غير الساعية للربح واحلائزة على صفة املنفعة 
العامة مبقتضى ظهير شريف كاجلمعية املغربية حلقوق 
عامة  منفعة  ذات  وهي جمعية  املثال  على سبيل  اإلنسان 

مبقتضى الظهير رقم 405-00-2 بتاريخ 24 أبريل 2000.

وغير  كثيرة  أم���وال  جتني  جتيت  ببني  اجلماعة  وه���ذه 
تتصوروا  أن  مثال  ول��ك��م  امل��واط��ن��ني،  ج��ي��وب  م��ن  مشروعة 
أثناء  يضطرون  الذين  واملعطلني  والطلبة  التالميذ  ع��دد 

دفع  إل��ى  تسجيل  عملية  ك��ل 
ض��ري��ب��ة غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة على 
دزي��ن��ة م��ن ال��وث��ائ��ق... علما 
هذه  من  يعفيهم  القانون  أن 
الضريبة، وعلما أنهم في جل 
م��دن امل��غ��رب ي��ص��ادق��ون على 
ضرائب...  دون  الوثائق  ه��ذه 
طالبت  إذا  ذل����ك  م���ع  ول���ك���ن 
هذه اجلماعة بأبسط األمور 
ك��ت��وف��ي��ر ال����ك����ازوال م���ن أجل 
املستشفى  نحو  املرضى  نقل 
غياب  في  ببوعرفة  اإلقليمي 
أو  جت��ي��ت،  ب��ب��ن��ي  مستشفى 
إض���اف���ة م��ص��ب��اح ف���ي ش���ارع 
في  ح���ف���رة  ردم  أو  م���ظ���ل���م، 

بأن  ل��ك  فسيقولون  امل��واط��ن��ني....  س��الم��ة  ت��ه��دد  الطريق 
ميزانيتهم فارغة وأن جماعتهم ال متلك شيئا!!

عبد الرزاق بنعزوزي

تجيت بني 
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على إثرحادثة السير املروعة التي راحت ضحيتها العاملة 
للقطاع  الوطنية  اجل��ام��ع��ة  ف��رع  ف��ي  املناضلة  ال��زراع��ي��ة 
أربعة  مخلفة  دي��ن��ار،  إمي��ان  باها،  آي��ت  بشتوكة  الفالحي 
أطفال أيتام، يوم أمس األحد 2 يناير اجلاري على مقربة 
من مكان اعتصامها رفقة رفاقها ورفيقاتها من العامالت 
والعمال الزراعيني ضحايا تغول شركة AZURA  الدولية؛ 
وهو االعتصام الذي الزال مستمرا منذ 8 دجنبر املاضي 
مديرية  مستوى  على  اج��ت��م��اع��ات  عقد  م��ح��اوالت  رغ��م 
الشغل مع إدارة الشركة، تخلفت عنها اإلدارة، ورغم إحالة 
اللجنة  اج��ت��م��اع  لعقد  اإلق��ل��ي��م  ع��ام��ل  على  ال��ن��زاع  ملف 
إليه  الدعوة  تتم  أن  دون  واملصاحلة،من  للبحث  اإلقليمية 

ملقتضيات  خالفا  ه��ذا  يومنا  إل��ى 
قانون الشغل.

الوطنية  اجل���ام���ع���ة  ف����ي  إن���ن���ا 
فداحة  نقدر  إذ  الفالحي  للقطاع 
ه���ذه اخل���س���ارة االن��س��ان��ي��ة، نعبر 
الفقيدة  عن تعازينا احلارة ألسرة 
ورفيقاتها  وزم��الئ��ه��ا  ولزميالتها 
ورفاقها، وعن تضامننا امللطق مع 
في  املعتصمني  والعمال  العامالت 
استشهاد  إل��ى  أدت  قاسية  ش��روط 

رفيقتهم فإننا:

-  نعتبر املناضلة الفقيدة ضحية 
البشع  ولالستغالل  للقهر  جديدة 
اجلشعة  الباطرونا  تسلطه  ال��ذي 
املنطقة  وفي   AZURA شركة  في 
ككل، مستفيدة من تواطؤ مختلف 

السلطات املوكول لها فرض التقيد بتطبيق قانون الشغل 
واحلماية االجتماعية وحماية احلريات.

الشغلية  السلطات  الستهتار  ضحية  الفقيدة  نعتبر   -
واإلقليمية وعدم جديتهما وفعاليتهما في التدخل لفض 
ال��ع��م��ال املعتصمني، دف��اع��ا عن  ال��ق��ائ��م وان��ص��اف  ال��ن��زاع 
حقوقهم الشغلية وكرامتهم وحقهم في التنظيم النقابي.

ومصاصي  للسلطات  السافر  للتحالف  إدانتنا  جندد    -
الدماء من الباطرونا ضد العمل النقابي املكافح في هذه 
الوطني، لإمعان في تكبيل  التراب  املنطقة وعلى امتداد 
االستغالل  أش��ك��ال  ألب��ش��ع  وتعريضها  العاملة  الطبقة 

حقوقها  دوس  ب��ع��د  وس��الم��ت��ه��ا  بصحتها  واالس��ت��ه��ت��ار 
وكرامتها.

نسجل  إذ  الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة  في  إننا 
ورفاق  رفيقات  ندعو  فإننا  م��رارة وسخط،  بكل  تقدم،  ما 
للجامعة  اجل��ه��وي  ال��ف��رع  واالس��ت��غ��الل،ف��ي  القهر  شهيدة 
بجهة سوس ماسة لتقوية التضامن فيما بينهم واحتضان 
عموم  ونناشد  العصيب،  الظرف  ه��ذا  في  الفقيدة  أس��رة 
للطبقة  والصديقة  احلليفة  واحمللية  الوطنية  الهيئات 
في  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  ملعركة  دعمها  لتكثيف  العاملة 
العمد،  وال��ق��ت��ل  ال��ي��وم��ي  التشريد  م��واج��ه��ة  ف��ي  املنطقة 
وفضح السلطات املتخاذلة واملتواطئة لإبقاء على مآسي 
كما  الزراعيني.  والعمال  العامالت 
ومناضلي  مناضالت  بكافة  نهيب 
نساء  وم��ن��خ��رط��ي��ه��ا،  اجل���ام���ع���ة 
تضامنهم  ل��ت��ك��ث��ي��ف  ورج����������اال، 
وامليداني  واملعنوي  امل��ادي  الفعلي، 
والعمال  ال��ع��ام��الت  ل��دع��م ص��م��ود 
املعتصمني حتى حتقيق مطالبهم 
كرامتهم  واس����ت����رج����اع  ال���ع���ادل���ة 
املسؤولني  وم��ح��اس��ب��ة  امل����ه����دورة 
املباشرين وغير املباشرين عن هذه 
املأساة وتوفير كافة الضمانات لردع 
غطرسة الباطونا ومنع تكرار هذه 

الفواجع.

عن الكتابة التنفيذية للجامعة:

الرباط في 03 يناير 2022 

اجلامعة  الوطنية لقطاع الفالحي تنعي العاملة الزراعية "  إميان دينار" شهيدة القهر واالستغالل
 وتدعو حملاسبة املسؤولني عن هذه الفاجعة وتوفير كافة الضمانات ملنع تكرارها

صدور  ذك��رى  ومبناسبة  القسري  االختفاء  ملف  حول  لها  بيان  في 
2006، طالبت  ي��ن��اي��ر   6 ف��ي  وامل��ص��احل��ة   ت��وص��ي��ات ه��ي��ئ��ة اإلن���ص���اف 
ملف  في  كاملة  احلقيقة  بإجاء  اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 

االختفاء القسري حيث جاء في بيان املكتب املركزي للجمعية:
اإلنصاف  مسلسل  سمي  م��ا  على  سنة  العشرين  ح��وال��ي  م��رور  بعد   
نهاية  املغربية  ال��دول��ة  عنه  اعلنت  ال��ذي  املسلسل  وه��و  وامل��ص��احل��ة، 
نتائجه  عن  اإلع��ان  ومت   ،2004 بداية  فيه  العمل  وانطلق   ،2003
هيئة  ألشغال  ختامي  تقرير  تقدمي  خ��ال  من   ،2006 يناير   06 في 
هذا  عليه  ص��ادق  ال��ذي  التقرير  وهو  امللك،  أم��ام  واملصاحلة  اإلنصاف 
األخير، وأوصى املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان )املجلس الوطني 
على  بالعمل  املعنية،  احلكومية  والقطاعات   ) حاليا  اإلنسان  حلقوق 

وضع التوصيات التي تضمنها موضع التنفيذ.
الزالت  االل��ت��زام،  ه��ذا  على  سنة  عشر  خمسة  من  أكثر  م��رور  وبعد 

أغلب وأهم التوصيات حبرا على ورق من ضمنها تلك املتعلقة ب :
-    احلقيقة الكاملة بخصوص ملفات االختفاء القسري ؛

الفردية  األض����رار  جبر  م��ن  وماتبقى  اجل��م��اع��ي��ة،  االض����رار  جبر   -
وكذا  األج��ل،  خ��ارج  املسجلة  امللفات  من  االالف  عشرات  منها  واساسا 

ملفات اإلدماج االجتماعي والرعاية الصحية ؛
-   حفظ الذاكرة ؛

املغربية للضحايا واملجتمع من  والعلني للدولة  الرسمي  - االعتذار 
خال ممثلها األسمى وهو امللك؛

تشييد  أج��ل  من  والتربوية  والقانونية  املؤسساتية  اإلص��اح��ات    -
وبناء دولة احلق والقانون واملواطنة بكافة احلقوق؛

العقاب حتى ال  -   وضع استراتيجية وطنية ملناهضة اإلف��ات من 
يتكرر ما جرى؛

-   اإلصاحات التربوية الهادفة إلى إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان 
والتعريف بتاريخ نضال الشعب املغربي من أجل الدميقراطية.

وبالتالي فإن الدولة املغربية أخلفت وعودها مع الضحايا واملجتمع. 
�� وأساسا منها املجلس  بل إنها حتاول في كل مرة من خال مؤسساتها 

الوطني حلقوق اإلنسان �� التملص من التزامها بالكشف عن احلقيقة، 
اإلنسان،  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق  املتكررة طي ملف  مبحاوالتها 
وملف االختفاء القسري باخلصوص، دون الكشف الكامل عن احلقيقة 
وال��ت��ي تتوفر   ���� ال��ذي��ن الزال���ت حالتهم عالقة  ك��اف��ة ض��ح��اي��اه  ب��ش��أن 
اجلمعية عن الئحة من 75 اسما )علما أن تقرير الفريق العامل لألمم 
املتحدة املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي الصادر في 
فيها  يبت  لم  قسري  153حالةاختفاء  عن  يتحدث   ،2021 أكتوبر   1
على  زال��ت  ال  حيث  امل��ذك��ور(،  بالتقرير  املشمولة  الفترة  نهاية  حتى 
الرويسي،  : ملفات املهدي بنبركة وعبد احلق  املثال ال احلصر  سبيل 
قاسم   ووزان  اللطيف  عبد  وسالم  املانوزي  واحلسن  الواسولي،  وعمر 
ومحمد إسامي ووهيب احلياني، والصاحلي مدني ومحمد بوفوس ... 

تراوح مكانها.... .
15 سنة على  أكثر من  أنه، رغم مرور  أيضا  املركزي  املكتب  ويسجل 
تقرير  ي��زال  ال  اخلتامي  للتقرير  واملصاحلة  اإلن��ص��اف  هيئة  إع���داد 
في  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ملف  متابعة  هيئة  أشغال 
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان لم ينشر، وهو ما دفع هيئة متابعة 
توصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
2018 مبراكش -  أبريل    20-21-22 أيام  الدولية،  الندوة  إلى تنظيم 
بعد وقوفها وتقييمها ملسار ومآل توصيات هيئة االنصاف واملصاحلة 
املغربية  الدولة  مطالبة  وتوصياتها  خاصاتها  أهم  بن  من  وكانت   -
الكشف عن  آلية وطنية مستقلة للحقيقة، هدفها مواصلة  بتشكيل 
احلقيقة في كافة ملفات االختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن 
أعلنت الهيئات الرسمية املكلفة بامللف أنها استنفذت كل إمكانياتها في 
استجاء احلقيقة كاملة في امللفات املصنفة "عالقة"، دون أن تكشف 
عن مصير املختطفن. بل وعجز القضاء املغربي، الفاقد لاستقالية 
القضائية  احلقيقة  توفير  ف��ي  القضايا،  ه��ذه  ف��ي  للبت  ال��ض��روري��ة 
وإعمال اإلنصاف في هذه امللفات؛ فأغلب امللفات التي وضعت لديه مت 

حفظها ولم يتم حتريك املساطر بشأنها.
ف��ي ظل  امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان،  امل��رك��زي للجمعية  امل��ك��ت��ب  إن 
األوضاع احلقوقية الراهنة املتميزة بالتردي، وأمام ما تشهده احلقوق 
التي  املكتسبات  من  تبقى  ما  تهدد  خطيرة  تراجعات  من  واحل��ري��ات 

راكمتها احلركة احلقوقية والدميقراطية على امتداد العقود املاضية، 
فإنه يسجل ويعبر عن ما يلي :

املصير،  مجهولي  املختطفن  عائات  من  العشرات  معاناة  إن  اوال: 
تظل مستمرة وهو يشكل إمعانا من الدولة في تأبيد تعذيب العائات 
التي تظل جتهل مصير أبنائها، وحقيقة ما جرى بخصوص ما تعرضوا 
ل��ه م��ن اخ��ت��ط��اف واخ��ت��ف��اء ق��س��ري، وال جت��د ق��ب��را تقصده للترحم 
مجهولي  املختطفن  لعائات  التنسيق  بلجنة  ح��دا  ما  وه��و  عليهم، 
املصير وضحايا ملف االختفاء القسري باملغرب الى اعتبار أن مطالبها 
االساسية لم جتد بعد طريقها الى احلل، وان ملف االختفاء القسري 
الزال مفتوحا، وان التقرير السنوي األخير للمجلس الوطني حلقوق 
اإلنسان يشكل محاولة إلقبار احلقيقة، وهي املواقف الذي تدعمها 
جلنة  ن��ض��االت  بشأنها  وتساند  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية 

تنسيق العائات ؛
تقدم  وال��ت��ي   ���� العالقة  امللفات  ح��ول  باحلقيقة  سمي  م��ا  أن  ثانيا: 
اجلمعية 75 حالة منها �� يستوجب من الدولة املغربية، أي من صانعي 
القرار، حتمل مسؤولياتهم كاملة في االستجابة الفورية ملطالب هيئة 
متابعة توصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
عن  للكشف  املستقلة  الوطنية  اآللية  انشاء  منها  واس��اس��ا  اإلن��س��ان، 

احلقيقة؛
ثالثا : أن هيئة متابعة توصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات 
اجل��س��ي��م��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، واحل���رك���ة احل��ق��وق��ي��ة ع��م��وم��ا مدعوة 
الثانية،  الوطنية  امل��ن��اظ��رة  عقد  أج��ل  م��ن  الصفوف  ورص  للتحرك 
الوضع  مستجدات  االعتبار  بعن  تأخذ  جديدة  خطة  رس��م  بهدف 

احلقوقي بالباد ومآل التوصيات ومتلص الدولة منها؛
رابعا: ان مناصري حقوق اإلنسان �� من قوى سياسية ونقابية ونسائية 
املتابعة  هيئة  عمل  لدعم  ب��دوره��م  م��دع��وون   ���� وجمعوية  وشبابية 
واالنخراط في املبادرات التي تطلقها باعتبار ملف االختفاء القسري 
الدميقراطية  أج��ل  م��ن  املناضلة  ق��واه  وك��اف��ة  املغربي  الشعب  قضية 

وحقوق اإلنسان.
   الرباط في 6 يناير 2022 

اجلمعية AMDH تطالب بإجالء احلقيقة كاملة في ملف االختفاء القسري



العدد:  5441
من  11  إلى 17 يناير 2022 من تاريخ الحركة العمالية والنقابية

ونحن في غمرة التفاعل مع السيرورات الثورية اجلارية بعاملنا 
التي ستساعد  املستمر على األجوبة  البحث  إطار  العربي وفي 
إلى  وب��االرت��ك��از  ال��ش��ع��وب؛  وب��اق��ي  شعبنا  مطامح  حتقيق  على 
عاشت  أن  لها  سبق  بلدان  في  حدثت  التي  التاريخية  التجربة 
مخاض الثورة بل حققت فيها الثورة جناحا هائا ال يسعنا إال 
البلشفية  التجربة  عن  األساسية  النصوص  بعض  إلى  الرجوع 
كما صاغها قائدها لينن؛ وهو قائد فذ ألنه ربط بن االهتمام 
بالتجربة املعاشة للطبقة العاملة وباقي اجلماهير الكادحة في 

عموم روسيا وبن البحث النظري والتحليل السياسي.
وألن لينن طور املاركسية واسترشد بها في التحليل ملجريات 
أن  أمام أعينه فإنه استطاع  التي جتري  األحداث االجتماعية 
لكل  التحضير  أجل  من  إجنازها  الواجب  املهام  ويصوغ  يتلمس 

تطور قد يحدث في موازين العاقات الطبقية بروسيا آنذاك.
يستحضر  لينن  دائ��م��ا  ك��ان  االس��ت��رات��ي��ج��ي  تخطيطه  ففي 
نتيجتها  م��ن  سيكون  وال��ت��ي  حتصل  أن  ميكن  ال��ت��ي  امل��ف��اج��ئ��ات 
مسؤولياته  حتمل  عن  الدميقراطي  االشتراكي  احلزب  تخلف 
في قيادة الثورة فيفلت زمام املبادرة من بن يديه فتفشل الثورة 

ألن هناك قوى دائما متربصة ...
املقال  ه��ذا  اللينينية  التجربة  ف��ي  املؤسسة  النصوص  فمن 
القصير جدا والذي اختار له لينن عنوانا معبرا، إنه مقال: مب 

نبدأ؟
كبيرة  وعملية  سياسية  فائدة  له  النص  ه��ذا  إل��ى  الرجوع  إن 

ألنه نص الزال يحافظ على راهنيته.
وهذه الراهنية ميكن إجمال جوانبها في ما يلي:

1-- للجواب على السؤال اللينيني اآلخر: ما العمل؟ )والذي   
البد  العنوان(  نفس  يحمل  الحق  كتاب  في  لينن  عليه  أج��اب 
القدرة على  التنظيمية وتأهيلها عبر امتاك  من توفير األداة 
خوض النضال على املستوى التكتيكي واالستراتيجي وبجميع 
أساليبه سواء التحريض أو الدعاية أو التنظيم وتقدير األشكال 

السلمية أو العنيفة حسب موازين القوى واملزاج الشعبي .
ال  حزب  بناء  هو  أيضا  املطلوب  أن  على  لينن  شدد  لقد   --2  
يظفر  ب��أن  وخ��اص��ة  لكن  ال��ت��ن��ازالت  ببعض  للفوز  فقط  يسعى 
التنظيم  هذا  طبيعة  على  لينن  شدد  لذلك  نفسها؛  بالسلطة 
وامليوالت  االن��ح��راف��ات  م��ن  للعديد  مواجهته  ف��ي  قاسيا  وك���ان 
واحتقار  والعفوية  االق��ت��ص��ادوي��ة  مثل  الصغيرة  ال��ب��رج��وازي��ة 

التنظيم والتشتت واحللقية...
ال��وض��ع وخ��ب��ي��را بحالة  ل��ت��ع��ق��ي��دات  3-- وألن����ه ك���ان م��درك��ا   
املجموعات الثورية التي تبرز هنا أو هناك ومبا أنه كان منشغا 
بتجميع القوى والبناء ووضع الصقاالت كما اسماها فإنه اعتبر 
أن اجلريدة تلعب دورا مركزيا ألنها هي مبثابة الناظم لكل تلك 

املجموعات...
الفكر  ف��ي  امل��ؤس��س  ال��ن��ص  ه���ذا  م��ع  ن��ت��ع��ام��ل  أن  ك��ي��ف ميكننا 

اللينيني كما قلت سابقا؟
بكل تأكيد ليس عبر ترديده كجمل محفوظة عن ظهر قلب... 
حتى نعطي االنطباع أننا ننتمي للمدرسة اللينينية املجيدة. إن 

مثل هذا السلوك هو إساءة لذكرى لينن.
باعتقادي ميكن لهذا النص أن يدفعنا لاهتمام بقضايا رمبا 

ال نعطيها حقها في التفكير والعمل اخلاق مثل:
+ التمكن من الفهم الدقيق والعملي لكل من مهمتي التحريض 
ووسائلهما  أساليبهما  وب��ن  بينهما  ال��ف��رق  وإدراك  وال��دع��اي��ة 
وظ��روف��ه��م��ا. ول��ك��ي ن��ت��ق��دم ف��ي ه���ذا امل��ج��ال الب���د م��ن الدراسة 
هذه  تناولت  التي  االجتماعية  العلوم  خبرات  من  واالستفادة 
مناضلن  ت��ك��وي��ن  التنظيم  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب  ذل���ك  وب��ع��د  األم����ور. 

متخصصن في مجال التحريض أو الدعاية.
والقدرة  ب��ه  املتصلة  وامل��ه��ام  االس��ت��رات��ي��ج��ي  اخل��ط  ام��ت��اك   +
للتعديل  قابلة  هي  والتي  التكتيكية  اخلطط  بن  الربط  على 

والتغيير لكن دائما وأبدا محكومة باخلط االستراتيجي.
+ لقد وضع لينن اجلريدة املركزية في مرتبة األساس الناظم 

الذي يتحلق عليه بنيان التنظيم برمته. وهي خاصة الزالت 
ناجحة  سياسية  جتربة  العالم  عبر  جند  ولن  وسديدة  سليمة 
ل��م تتمركز ح��ول اجل��ري��دة. وألن��ه��ا درس مكن  حل��زب شيوعي 
أو  العقائدي  ب��اجل��م��ود  ال��ي��وم  يرمونها  اللينينية  خ��ص��وم  ف��إن 
الدغمائية كما يحلو لهم، لكي يحرموا القوى الناشئة من أحد 

أمضى األسلحة التنظيمية. فلنفوت عليهم الفرصة.

أمتنى للرفيقات والرفاق قراءة قد تطور ممارستهم.

دعوة للتفاعل مع مقال لينني مب نبدأ؟

التي  النضالية  الوسائل  م��ن  املقاومة  جل��ان  تعتبر 
السياسية  وق��واه��ا  ال��ش��ع��وب  عبقرية  عنها  تفتقت 
النظم  إس��ق��اط  ف��ي  الفعالة  الوسيلة  وه��ذه  ال��ث��وري��ة، 
يوم،  كل  لها  احلاجة  ت��زداد  والدكتاتورية،  الشمولية 
حينما يواجه شعبًا أعزاًل نظامًا عسكريًا أو دكتاتوريًا 
بها  تخوض  فعالة،  نضالية  أداة  باعتبارها،  مدنيًا، 

الشعوب نضالها، وحتقق بها أهدافها.
وألن جلان املقاومة هي اللجان التي ينشئها الشعب، 
ويناقش فيها قضاياه اليومية، وتدافع بها اجلماهير 
عن مصاحلها، وتعبر بها عن رغباتها وتطلعاتها، وهي 
والدميقراطية،  السياسية  املمارسة  تعلم  عتبات  أولى 
أن تقوم في أي حي،  املقاومة يجب  ولهذا فإن جلان 
فريق، قرية، مدينة،جامعة، مدرسة ...الخ، وبدونها لن 
يستطيع الشعب التوحد حول أي قرار يتخذه، فإذا كان 
شعبًا يريد اإلنتفاض على نظام دكتاتوري جاثم على 
املقاومة  في جلان  ذلك مبناقشته  يبدأ  فإنه  ص��دره، 
ولهذا فإن  القرار حوله.  وإتخاذ  والتوحد حوله،  هذه، 
أهمية جلان املقاومة ال تدانيها أي أهمية أخرى، وهي 

أولى خطوات الشعب نحو إسقاط الدكتاتوريات. 
املقاومة،  جلان  فإن  الراهنة،  السودانية  احلالة  وفي 
أساسيًا،  حيزًا  يحتل  أن  يجب  وتفعيلها،  وتكوينها 
والشروع  ال��ي��وم��ي��ة،  وهمومها  اجلماهير  ن��ق��اش  ف��ي 
اللجان، وتنشيط  إنشاء هذه  في خطوات عملية في 
املوجودة منها، وإمساكها بالقضايا األساسية واليومية 
أجلها،  من  املعارض  وخوض  ومتابعتها،  للجماهير، 
فهذه  املطالب،  ه��ذه  لتنفيذ  السلطة  على  والضغط 

ورغبات  هموم  عن  تعبر  شعبية  برملانات  هي  اللجان 
ال��ش��ع��ب. وك��م��ا أن جل���ان املقاومة  وت��ط��ل��ع��ات وآم����ال 
املهنية  واإلحت����ادات  السياسية  األح���زاب  واج���ب  ه��ي 
واملطلبية، فإنها كذلك متامًا هي واجب الشعب كله، 
وهي واجب وفرض على كل مواطن تتضارب مصاحله 
مع مصالح النظام، فإن الواجب عليه هو تكوين هذه 

اللجان في املكان املوجود فيه.
املقاومة،  جل��ان  تكوين  هو  اآلن،  الساعة  واج��ب  إن 
وخوض  السياسي،  النشاط  ساحة  نحو  بها  وال��دف��ع 

املعارك اليومية عبرها، وتصعيد املقاومة بها وصواًل 
الدميقراطية،  إس��ت��رداد  ف��ي  الشعب  ه��دف  نحو  بها 
هذه  أن  القول  نافلة  من  ولعله  الدكتاتورية،  وهزمية 
اللجان هي )عظم الظهر( في املعركة الكبرى، كما هي 
كذلك في املعارك اليومية، حيث أن اخلطاب السياسي 
اليومي للمعارضة ال ميكن تنفيذه على أرض الواقع 

إال عبر هذه اللجان. 
عن جريدة امليادين

 مفاتيح جلان املقاومة
من أرشيف احلزب الشيوعي السوداني

التيتي احلبيب
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م��ف��ه��وم ال��ه��وي��ة ي��خ��ت��زل م��ج��م��وع اخل��ص��ائ��ص املرتبطة 
باملجال والتاريخ والثقافة واللغة والقيم واملعتقدات والنظم 
السياسية والقانونية واالقتصادية واالجتماعية التي متيز 
هذه املجموعة البشرية عن غيرها، وتكون خاضعة لسيرورة 
املكونة  العناصر  تركيبة  خاللها  وتتهيكل  تتجدد  متطورة 

لها. 
وثقافة  هوية  احتضن  ال��ذي  املجال  هو  إفريقيا  فشمال 
يثبته  ما  )وه��و  التاريخ  فجر  منذ  األمازيغ  املغرب  ساكنة 
عاقل  إنسان  إيغود/املغرب ألقدم  بجبل  األخير  االكتشاف 
ع��ل��ى وج���ه األرض ي��ع��ود إل���ى 300 أل���ف س��ن��ة( ف��ق��د شكل 
إغناء  ف��ي  بها  ساهموا  التي  حضارتهم  مهد  امل��ج��ال  ه��ذا 

األبيض  ال��ب��ح��ر  ح����وض  ح���ض���ارة 
املتوسط، حيث أقاموا دوال متعاقبة 
خ���ل���ف���وا خ���الل���ه���ا آث�������ارا وع���الم���ات 
سياسية  ونظما  ومعمارية  ثقافية 
الصمود  واجتماعية ساعدتهم على 
حضارتهم  وتالقحت  العصور.  عبر 
الوافدة  احل���ض���ارات  م��خ��ت��ل��ف  م���ع 
عبر الغزوات أو الهجرات أو املبادالت 
ال��ت��ج��اري��ة م���ن ال��ي��ون��ان وال���روم���ان 
والبيزنطيني  والوندال  والفينيقيني 
اإلسالمي  العربي  الغزو  إلى  وص��وال 
ال��س��اب��ع وب���داي���ة القرن  ال���ق���رن  ف���ي 
االستعمار  ث���م  امل���ي���الدي  ال��ث��ام��ن 
القرن  خ��الل  واالس��ب��ان��ي  الفرنسي 

املاضي. 
فمختلف احلضارات كانت محملة 

بقيم وعادات سرعان ما التحمت والتفت حول هذه الهوية 
من  ه��ام  ج��زء  إق��دام  يفسر  ما  وه��و  املنفتحة،  األمازيغية 
في  ساهموا  بل،  اإلسالمية  الديانة  اعتناق  على  األمازيغ 
نشرها على نطاق واسع، رغم وجود ديانات أخرى سابقة. 
وجت��در اإلش���ارة إل��ى ان اخل��الف��ة اإلس��الم��ي��ة باملشرق كان 
هدفها فرض الضرائب على القبائل مع محاوالت االستيالء 
على اراضيهم لتصبح ملكا للخليفة وهو ما رفضته القبائل 
امل��ع��روف عنها االرت���ب���اط مب��ج��االت��ه��ا، حيث  األم��ازي��غ��ي��ة 
املشرق  عن  استقاللها  وحققت  كونفيدراليات  في  توحدت 
كلغة  العربية،  اللغة  استعمال  استمر  ذل��ك  ورغ��م  العربي. 
حني  في  التجارية،  وامل��ب��ادالت  الرسمية  واملجالس  للدين 
احلياة  مجال  في  وفاعلة  سائدة  األمازيغية  اللغة  ظلت 
العامة بدون مشاكل وال صعوبات. ويتضح ان الغزو العربي 
االسالمي استمر ملدة فاقت سبعني سنة وكان على فترات 
ومن  القبائل.  لكنفدراليات  القوة  موازين  حسب  متباينة 
إلى  ترسل  كانت  واخليرات  والسبايا  الضرائب  ان  املعروف 
املراكز اخلالفية وهو ما يفسر عدم التراكم الرأسمالي في 
ام  كانوا  التفاوتات بني األعيان، عربا  املغرب. فبالرغم من 
امازيغ وبقية الساكنة، فإن السواد االعظم من السكان كانت 
حياتهم متشابهة، نظرا لنمط اإلنتاج اجلماعي املبني على 

يتم  ولم  اإلنتاج.  لوسائل  واجلماعي  املشترك  االستغالل 
اإلنتاج  من منط  القريب  اإلنتاج  من  النمط  هذا  تفكيك 
باملستعمر  املخزني  النظام  استنجاد  إال خالل  االشتراكي، 
الطوق  م��ن  وتخليصه   )1912 احل��م��اي��ة  م��ع��اه��دة  )ع��ب��ر 
واحلصار املضروبني على العاصمة فاس، من طرف القبائل 
التزمت  املعاهدة  هذه  املخزن،  لسلطة  الرافضة  األمازيغية 
أسلحة  ون���زع  القبلي  امل��ج��ال  بتفكيك  ف��رن��س��ا  مبوجبها 
االستعمارية  القوانني  بسمو  والقبول  األمازيغية  القبائل 
مقابل بسط نفوذ سلطة املخزن. غير أن ذلك لم ينل من 
الريفية،  املقاومة  فيها  شكلت  التي  الشعبية  املقاومة  حدة 
بقيادة محمد بن عبد الكرمي اخلطابي بالريف، عشرينات 

التي  التحرير الشعبية  القرن املاضي، أسطع منوذج حلرب 
جمهوري  نظام  أول  بإقامة  املتتالية  انتصاراتها  توجت 
ال��ق��وة لصالح  م��وازي��ن  أن تختل  ق��ب��ل  ب��امل��غ��رب احل��دي��ث، 
حتالف أعتى القوى االستعمارية، التي لوال عددها وعدتها 
ملا  دوليا  احملرمة  الفتاكة  الكيماوية  األسلحة  من  احلربية 
التدريجي  التفكيك  من  إليه  انتهى  ما  إلى  الوضع  انتهى 
للبنيات القبلية التقليدية وأمناط إنتاجها واندثار األسس 
سلطة  وتعميم  األم��ازي��غ��ي  للمجتمع  ثقافية  السوسيو- 
بهدف  احملتلة  البالد  ارج��اء  على  والباشوات  الكبار  القواد 
امل��ص��ال��ح االس��ت��ع��م��اري��ة م��ن ج��ه��ة، وضمان  ت��وس��ع  حماية 
الوالء للسلطان احملمي بالعاصمة املركزية من جهة ثانية. 
الدولة  لبناء  التاريخي  املسار  مع  القطيعة  حصلت  هكذا، 
كانت  السابق  ففي  املغاربية.  ال��دول  باقي  في  كما  باملغرب 
الدولة تؤسسها فيدرالية القبائل الثائرة ضد الدولة املركزية 
ومواردها  القبلية  قاعدتها  تفقد  فسادها  يجعلها  التي 
التي  املخزن"  "بالد  داخل  هيمنتها  بذلك  وتنحصر  املالية 
العاصمة السلطانية. ومع دخول االستعمار  حتدها اسوار 
الدولة  هيمنة  توسع  عنه  نتج  معاكس  وضع  في  اصبحنا 
للقبائل  املتميزة  الشخصية  محو  على  باالعتماد  املركزية 
األم��ازي��غ��ي��ة وإل��غ��اء ال��ت��ع��دد ال��ث��ق��اف��ي وال��دي��ن��ي ف��ي هوية 

يحكمه  املخزن"  "ب��الد  إل��ى  املجال  وحت��ول  املغربي  الشعب 
الثقافية  الهوية  أحادية  املرتكز على  املخزنية  الدولة  نظام 
الهوية  واللغوية مؤطرة بشعار "االنتماء للعروبة" وأحادية 
التي أصبحت تستمد شرعيتها من السلطان عبر  الدينية 

وظيفة إمارة املؤمنني. 
قبل هذه الفترة االستعمارية عاش معظم امازيغ املغرب 
م��ن��ت��ش��رة على  ق��ب��ائ��ل  ف��ي  امل��غ��ارب��ي��ة منظمني  وامل��ن��ط��ق��ة 
شكل  جماعي  إنتاج  منط  ظل  في  املغاربية  املنطقة  طول 
األساس املادي لثقافتهم ووجودهم املرتبط بسيادة امللكية 
املجال  م��ع  التعاطي  وضبط  اإلن��ت��اج  لوسائل  اجلماعية 
)األرض وما تزخر به من غابات ومراعي ومعادن وحيوانات 
بحرية وبرية وجبال وسهول خصبة 
القبيلة  وظ���ل���ت  وم���ي���اه(  وم���ع���ادن 
اْخماس"،  "خمس  نظام  وفق  تدبره 
كأسلوب لتحالف القبائل على قاعدة 
على  السيطرة  عوامل  وأن  خماسية 
شكلت  االقتصادية،  اخل��ي��رات  ه��ذه 
عبر التاريخ مجاالت للصراع وكانت 
تنشأ من أجلها الكتل البشرية يدور 
ظلت  لقد  والوحدة.  التفكك  حولها 
مرتبطة  )إزرف��ان(  العرفية  القوانني 
مبنظومة متكاملة من القيم املؤطرة 
كالتعاون  القبيلة:  داخ��ل  للعالقات 
مناسبات  ف��ي  وال���ت���آزر  وال��ت��ض��ام��ن 
وم���واس���م احل����رث واحل���ص���اد فيما 
يعرف ب )تويزي( وحفظ احملاصيل 
الزراعية في مخزن جماعي )أكادير( 
واالستغالل اجلماعي للمراعي، ناهيك عن التدبير املعقلن 
والصارم للري وفق نظام )النوبث/ الدور( كما تضبط قوانني 
القبيلة  ضمن  والتحالفات  التنسيق  أواص��ر  ه��ذه،  العرف 
الواحدة من جهة وبينها وبني باقي القبائل من جهة أخرى 
على شكل كنفدراليات منوذجها: )تاضا(، كما اعُتمدت في 
من  بطريقة حتد  اجلماعة  ش��ؤون  وتسيير  النزاعات  فض 
استمرت  األخيرة،  الفترات  وإلى حدود  واالستبداد،  الظلم 
فاعلية هذه القوانني إلى جانب الدين اإلسالمي الذي كان 
"موضوع اعتقاد ومرجعا يخص مجال األحوال الشخصية، 
واألحكام  للتشريعات  مباشرا  م��ص��درا  يكون  أن  دون  م��ن 
املعتمدة في تدبير امور اجلماعة ومشاكلها الدنيوية"، ومن 
دون أن يكون أيضا آلية ملمارسة السلطة واإلخضاع كما هو 
الشأن لدى السلطة املركزية التي كان سالطينها ومؤرخوها 
بان  عشر،  السابع  القرن  بعد  خاصة  يعتبرون،  الرسميون 
ال��ق��ب��ائ��ل األم��ازي��غ��ي��ة تعيش ع��ل��ى من��ط ث��ق��اف��ي م��ا "قبل 
رفض  هو  ذلك  في  والسبب  إخضاعها.  ويتوجب  إسالمي" 
القبائل تأدية مزيد من الضرائب التي يفرضها املخزن ألداء 

فوائد الديون لصالح البنوك األوروبية، 
>>>

اللغة األمازيغية ومسألة الهوية
نخصص ملف هذا العدد الذي يتزامن اصداره مع بداية السنة 
األمازيغية، ملسألة الهوية واللغة كمكون أساسي وبعد من أبعادها 
اخلصائص  مجموع  يختزل  ال��ه��وي��ة  مفهوم  باعتبار  املتنوعة 
واملعتقدات  والقيم  واللغة  والثقافة  والتاريخ  باملجال  املرتبطة 
التي  واالجتماعية  واالقتصادية  والقانونية  السياسية  والنظم 
متيز هذه املجموعة البشرية عن غيرها، وتكون خاضعة لسيرورة 

متطورة تتجدد وتتهيكل خاللها تركيبة العناصر املكونة لها. 

الشعب  هوية  ح��ول  الدميقراطي  النهج  وثيقة  امللف  ويتضمن 
املغربي اضافة حلوار  سبق جلريدة "العالم األمازيغي" أن أجرته 
مع الرفيق محمد هاكش وحوار مع الرفيق محمد الزياني ومقال  
املوارد  وتدبير  األرض  في  احلق  حول  الكبير  بلميلودي  للرفيق 
حلقوق  األممية  املرجعية  من  انطالقا  الثقافي  التنوع  وقضايا 

اإلنسان.

هوية الشعب املغربي دعامة لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني
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ب����زوغ من��ط اإلنتاج  ال��ت��ي ش��ك��ل��ت م��ان��ع��ا ف��ي  ه��ي   >>>
اإلق��ط��اع��ي ال���ذي ل��م تظهر إره��اص��ات��ه األول���ى ف��ي املجال 
األمازيغي إال بعد االستعمار العثماني الذي ادخل مفهوم 
"قبائل املخزن" بتونس واجلزائر وكان دورها جني الضرائب 
بالقوة لصالح الدولة العثمانية من جهة، ودخول االستعمار 

الفرنسي للمغرب من جهة ثانية.
إن اإلشكال الهوياتي أضحى اليوم يتصدر واجهة القضايا 
الساخنة في العالم، وهذا راجع إلى سيادة النظام الرأسمالي 
املعولم الذي بقدر ما ينبني على استغالل اإلنسان لإنسان 
ففي  واالق��ل��ي��ات.  الهويات  تهميش  م��ن  يستفيد  م��ا  بقدر 
القليل من الدول التي تتميز انظمتها السياسية بنوع من 
الدميقراطية احلقيقية، تتمتع كل الهويات داخلها بنفس 
كل  على  واحل��ف��اظ  وتدريسها  لغتها  ترسيم  من  احلقوق 
مقوماتها. في املغرب ميثل النظام املخزني العائق الرئيسي 
لرد االعتبار لألمازيغية لغة وثقافة وحضارة، ألنها تشمل 
متناقضة  وامل���س���اواة،  احل��ري��ة  على  مبنية  قيم  منظومة 

إطالقا مع منظومة النظام املبنية على الوالء واخلضوع. 
 - اخلطاب الرسمي للدولة حول الهوية وهو اخلطاب الذي 
مؤسسات  للدولة:  اإليديولوجية  األج��ه��زة  أه��م  عبر  مي��رر 

ال��ت��ع��ل��ي��م، اخلطب  ب����رام����ج  اإلع��������الم، 
بترسانة  مستعينا  الرسمية،  والرسائل 
تلك  وترسيخ  ل��دع��م  امليثولوجيات  م��ن 
للدولة  وال��دي��ن��ي��ة  التاريخية  "ال��ش��رع��ي��ة 
بداية نشوء  املغربية" من قبيل اسطورة 

الدولة املغربية مع عهد األدارسة. 
اإلس�������الم  ف�����ي خ����ط����اب  ال����ه����وي����ة   -  
مرجعية  إل���ى  يستند  ال����ذي  ال��س��ي��اس��ي 
 � األم���ة   � ال��ع��ق��ي��دة  ق��وام��ه��ا:  مفاهيمية 
ال��وح��دة ك"م��ح��رك إي��دي��ول��وج��ي لألمة 
حديث  ك��ل  معتبرا  العقيدة"  ولقدسية 
ثقافة،  ل���غ���ة،  ه���وي���ة،  األم���ازي���غ���ي���ة  ع���ن 
حضارة وتاريخ، هو مساس بوحدة األمة 
أن  متناسيا  اللغة،  وبقدسية  اإلسالمية 
الكتاب  مضمون  ه��و  مقدسا  يعتبر  م��ا 
وليس اللغة التي كتب بها، كما يؤكد ذلك 
واقع شعوب آسيا املسلمة بتعدد لغاتهم 

التي تعاطوا بها لإسالم واستوعبوا بها مضامني القرآن. 
يستبطن  ال��ذي  العربي  القومي  اخل��ط��اب  ف��ي  الهوية   -  
بدوره املفهوم الديني للهوية ويتقاطع معه باستناده لعنصر 
الوحدة الذي يستمد شحنته من املرجعية املفاهيمية التي 
اعتمدتها اإليديولوجية القومية: الوحدة � اللغة � التاريخ � 
األمة العربية املوحدة من احمليط إلى اخلليج... غير أن هذا 
الطرح سرعان ما اصطدم ب"الدولة القطرية" التي اعتبرت 

كيانا وهميا من منظور هذه اإليديولوجية القومية. 
األكثر  ف��ي صيغتها  األم��ازي��غ��ي،  ف��ي اخل��ط��اب  الهوية   -  
الهوية حسب هذا اخلطاب على مفاهيم:  انبنت  متاسكا، 
� والتنمية... ليخلص  النسبية   � � احلق  � االختالف  التعدد 
إلى: "أن الهوية املغربية ال ميكن ان تكون عروبة خالصة وال 
إسالما خالصا، إنها جدل بينهما ومكونات أخرى إفريقية 
الذي  األمازيغي  احلضاري  اإلط��ار  في  وغربية  متوسطية 
وحده مينحها الطابع املغربي الصميم في شتى املجاالت" 

)2(
يحضر توجه ثاني يخترق ذات اخلطاب األمازيغي مؤكدا 
املطابقة  عنصري  م��ن  انطالقا  وشعبه  امل��غ��رب  امازيغية 
إثبات  إلى  ليخلص  واللغة،  األرض  على  القائمني  والتميز 
وحدة الهوية األمازيغية بشمال إفريقيا وأن كل احلضارات 
او  االستعمار  أو  ال��غ��زوات  او  الهجرات  عبر  إليها  ال��واف��دة 
في  وانصهرت  ذاب��ت  أن  بعد  أصالتها  من  تنل  لم  التجارة 
عمقها الهوياتي األمازيغي الثابت دون أن يتأثر مبتغيرات: 
اللغة والثقافة والدين والعرق التي ينحصر دورها في تعزيز 

وحدة هذه الهوية األمازيغية ال غير... 
كرد  ال��وج��ود  إل��ى  ب��رز  ثالث  توجه  التغاضي عن  دون  ه��ذا 

من  املغربية  للهوية  األمازيغي  العمق  ه��ذا  عاناه  ملا  فعل 
إق��ص��اء وت��ه��م��ي��ش وم���ح���اوالت اس��ت��ئ��ص��ال م��ن ق��ب��ل غالة 
النزوع السلفي الديني والقومي العروبي، وهو التوجه الذي 
يعتبر الوجود العربي وسواه باملنطقة وجودا دخيال ضمن 
التصدي  تستوجب  التي  االستعمارية  االجتياحات  نطاق 
الشوائب  م��ن  األمازيغية  الهوية  تنقية  بهدف  وامل��ق��اوم��ة 

العروبية وغيرها التي ألصقت بها عنوة وعسفا حسبه. 
الهوياتية  واجلدير بالذكر أن كل هذه السجاالت الفكرية 
لطروحاتها  كدعامة  "األص���ل"  إث��ب��ات  إل��ى  متيل  م��ا  كثيرا 
املصنفة اختصارا ضمن نظريات ثالث، األولى: عربية، تقر 
اليمني والكنعاني لألمازيغ تبريرا خلطابها حول  باألصل 
عروبة املغرب. والثانية تقول باألصل األوروبي للبربر)منهم 
باحثني غربيني جلهم من منظري السياسة االستعمارية(، 
تقر  التي  األمازيغية  احل��رك��ات  تبنتها  التي  ه��ي  والثالثة 
لألمازيغ،  ودائما  أصيال  موطنا  إفريقيا  بثامزغا/شمال 
وهي نظرية بقدر ما تهدف إلى إثبات االنتماء إلى األرض/

دحض  إلى  تسعى  ما  بقدر  للهوية،  اس��اس  كعنصر  املجال 
اآلنفة  واالستعمارية  األجنبية  الهوياتية  اإليديولوجيات 

الذكر. 

 - الهوية من منظور اليسار، هناك من نخب اليسار ومفكريه 
من كان يشحذ اسلحته جهارا ضد كل ما ميت لألمازيغية 
للدولة،  الوحدوي  القومي  العمق  انشطار  من  خوفا  بصلة 
تفعيل  إلى  اجلابري،  عابد  فعل محمد  كما  مبكرا،  ودعى 
إبادة ما  املعروفة عبر  األربعة  املبادئ  التعريب ضمن  مبدأ 
اجلهل  لغة  حسبه،  هي،  التي  البربرية"  ب"اللهجات  أسماه 
الشاملة، يجب أن تستهدف  التعريب  والتخلف" إن عملية 

إماتة اللهجات احمللية البربرية".
وه���ذا ع��ب��د ال��ل��ه ال��ع��روي أح���د أب���رز امل��ن��ظ��ري��ن للمشروع 
"االيدولوجيا  كتبه:  اهم  عبر  احلديث،  العربي  النهضوي 
وغيرهما،  التاريخي"  والفكر  و"ال��ع��رب  املعاصرة"  العربية 
تكون  لكي  األمازيغية  الثقافة  "تعريب  إلى  دعا  أن  له  سبق 
الوجه النير للثقافة والدولة املغربيتني، ولكي تكون للمواطن 
ال��ت��ج��زيء والتفرقة  ب��ع��ي��دا ع��ن  امل��غ��رب��ي ث��ق��اف��ة واح����دة 
وانخراطا في وحدة عربية مع "اشقائنا املشارقة"، نراه اليوم 
األمازيغية  القضية  عرفتها  التي  التطورات  ضغط  حتت 
منافق  أو  من  "ك��اذب  أن��ه:  صراحة  ويعترف  يعود  مغاربيا 
املتفرج  موقف  األمازيغية  مسألة  من  يقف  انه  يدعي  من 
منا  كل  املوضوعي،  الباحث  او  املتجرد  املالحظ  أو  الالهي 
حسب وضعه االجتماعي وتربيته األولية، يوالي الدعوة أو 
يعاديها تلقائيا، ثم بعد حني، بعد التفكير والتروي، مييل 
األمازيغية  عن  الدفاع  ال��ه��ادئ)...(  والنقاش  االعتدال  إلى 
مسألة كرامة؟ مسألة لغة؟ مسألة ثقافة؟ مسألة أرض؟..."

األزه���ر فلم يكلف نفسه عناء احل��دي��ث عن  ام��ا ع��الل   �
التأكيد  بنا  وقمني  نزعة،  بصفتها  إال  األمازيغية  القضية 
مل��وض��وع األمازيغية  ف��ي م��ق��ارب��ت��ه  أن ع���الل األزه����ر  ع��ل��ى 
بخلفية عروبية فجة يعتبر ممن غذوا ما استهدف اليسار 

من حمالت عدائية ومن انتقادات الزالت اوارها لم تهدأ بعد 
من قبل جزء هام من احلركة األمازيغية عندنا. 

 ودون إيراد كل ما يعج به كتابه "املسألة القومية والنزعة 
من   1984 سنة  ال��ص��ارد  العربي"  املغرب  وبناء  األمازيغية 
الذين  املغرب  سكان  في حق  ومغالطات  تاريخية  مفارقات 
ح��س��م أم��ره��م ك��ع��رب وب��رب��ر ت��ع��رب��وا، وان��ح��ي��ازه املكشوف 
للمواقف التي تنتصر ل "هوية الشعب املغربي العربية سواء 
مجرد،  بشكل  باإلسالم  أو  مجرد  بشكل  بالعروبة  ارتبطت 
فإن هناك أراء أخرى )...( تعمل على إبعاد الشعب املغربي 
عن االندماج في التيار الوحدوي العربي عن طريق التركيز 
السائدة"  "اللغة  مواجهة  في  الشعب  هذا  "أمازيغية"  على 

العربية". 
هذا  أص��در   1978 سنة  في  واالشتراكية،  التقدم  ح��زب   �
جزء  األمازيغية  والثقافات  "اللغات  بعنوان  وثيقة  احلزب 
ال يتجزأ من التراث الوطني". وبالرغم من إيجابية املوقف 
اللغة  مبساهمة  االع��ت��راف  يتجاوز  لم  أن��ه  إال  وعموميته 
بذات  الوطني  ال��ت��راث  إغ��ن��اء  ف��ي  األمازيغيتني  والثقافة 
الصيغة التي انتهى إليها اليوم املوقف الرسمي للدولة، هذا 
املوقف ال يشفع للحزب مناوراته كلما تعلق األمر بالدفاع 
األمازيغية،  الدميقراطية  املطالب  ع��ن 
م���ن ح���ض���ور جلسات  آخ���ره���ا مت��ل��ص��ه 
خ��ص��ص��ت ل��ل��م��ن��اق��ش��ة وامل���ص���ادق���ة على 
الطابع  لتفعيل  التنظيميني  القانونني 
الوطني  واملجلس  لألمازيعية  الرسمي 
عرضا  اللذين  املغربية  والثقافة  للغات 
ادعى  ما  كثيرا  التي  املؤسسة  بالبرملان: 
من  التغيير  لعملية  إتقانه  احل��زب  ه��ذا 

داخلها !!
لالحتاد  األول  ل��ل��ك��ات��ب  ت��ص��ري��ح  ف���ي 
 ،2016 ان��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ي��ل  االش���ت���راك���ي 
وثقافة  لغة  األمازيغية  س��ؤال  أن  يؤكد: 
حلزبه  األس��اس��ي��ة  القضايا  إح���دى  ه��ي 
باعتبارها قضية يسارية بامتياز، لها دور 
مركزي في حتقيق االنتقال الدميقراطي 
بالبالد... واعتبر بأن "املسألة األمازيغية" 
كلغة  ت��رس��ي��م��ه��ا  ح����د  ع���ن���د  ت���ق���ف  ال 
احلقيقي  التساؤل  تطرح  بل   ،2011 دستور  في  وتفعيلها 
له  كبلد  لدينا،  وأكبر  أعمق  وبشكل  الهوياتي،  البعد  حول 
ترسيم  تفعيل  أن  على  مسجال  ثقافي،  وتعدد  لغوي  تنوع 
اللغة األمازيغية والتعاطي مع املسألة األمازيغية باجلدية 
اإلشكاالت  م��ن  ع���ددا  للبلد  سيحل  املطلوبني  واالل���ت���زام 
الدميقراطية  ج��وه��ر  تهم  وال��ت��ي  امل��ط��روح��ة  املؤسساتية 

بالبالد. 
- حزب الطليعة، فبالرغم من تصلب موقفه التقليدي من 
الدستور  إق��رار  بعد   � عاد  األمازيغية،  ضمن  يندرج  ما  كل 
وتلطيفه  موقفه  تعديل  إل��ى   � األم��ازي��غ��ي��ة  رسمية   2011
عنه  عبر  ما  ذل��ك  للدولة،  الرسمي  اخلطاب  مع  متناغما 
 2016 م��اي   27/28/29 الثامن  مل��ؤمت��ره  ال��ع��ام  البيان  ف��ي 
كالتالي: "إعالء دور األمازيغية كلغة رسمية فعليا وكمسألة 
إصدار  وب��ض��رورة  واللغوية،  الثقافية  بأبعادها  مجتمعية 
القوانني التنظيمية وتفعيلها، مبا يغني الطابع احلضاري 

املتنوع واملتعدد للشعب املغربي". 
من جهة أخرى، لقد سبق لوثيقة من أجل األمازيغية التي 
صيغت سنة 1973 بدار املغرب بباريس من قبل 8 امازيغيني 
ضمن الطلبة اجلبهويني ممن وضعوا نصب اعينهم مهمة 
/ الشعبية  احلركة  طرح  مخالب  من  األمازيغية  تخليص 
والعمل  وك��وم��ب��رادور،  رجعية  من  له  ترمز  مبا  احلرضانية 
على إنتاج خطاب مغاير عن األمازيغية ذو حمولة تقدمية 
والفيودالية  البربري  والظهير  التفرقة  سجاالت  عن  ينأى 
الصراع  وتأجيج  امل��ق��ه��ورة  اجلماهير  تعبئة  على  وينكب 

الطبقي كسبيل للخالص من القهر واالستغالل...
>>>
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الملف

<<< ذلك أن النضال من اجل األمازيغية يعني في املقام 
والنضال  وال��ك��ادح��ني  ال��ف��الح��ني  بثقافة  االه��ت��م��ام  األول 
اقتصاديا  واملستغلة  سياسيا  املقصية  البروليتاريا  بجانب 
على  الوثيقة  ه��ذه  اقترحت  وق��د  ثقافيا،  عليها  واملهيمن 
املستوى االقتصادي: متتيع اجلهات بنوع من احلكم الذاتي 
االقتصادي والثقافي لتحقيق تنمية من شانها وقف نزيف 

الهجرة التي تعاني منها املناطق األمازيغية. 
ل"منظمة  يحسب  ذات��ه  والتحليلي  املنهجي  املنحى  في 
مواقفها  لها،  كاستمراية  الدميقراطي  وللنهج  األم��ام"  إلى 
الصورة  اكتمال  عدم  من  بالرغم  األمازيغية  إزاء  املتقدمة 
لديها عما تعرفه هذه األمازيغية من تطورات على املستويني 
املطلبي وامليداني. وقد عمدت وثيقتها )6( "اخلصوصيات 
� اإلثنو- ثقافية" )التي صيغت سنة 1985 في ظل تداعيات 
إلى طرح مخارج سياسية   1984 لسنة  الشعبية  االنتفاضة 
إب��راز هذه  في  األمازيغية خلصتها  إشكاالت  حتررية ألهم 
اخلصوصيات اإلثنو –ثقافية كتجل لنمط اإلنتاج اجلماعي 
)األمازيغ(االجتماعية  حلياتهم  الدميقراطي  والتدبير 
)إزرف����ان(  قوانينهم  إل��ى  املستندة  والثقافية  والسياسية 
للجماهير  العميق  الطموح  الثورية  القوى  "تبني  مقترحة 
من  ميكنها  ذات��ي  حكم  إل��ى  املهمشة  املناطق  في  الشعبية 
ازدهار ثقافتها ولغتها وشخصياتها اخلاصة كمكونات قادرة 
إطار  في  لشعبنا  املشترك  ال��ت��راث  وإغ��ن��اء  اإلخ��ص��اب  على 

املبني  الطرح  "، فهذا  الشعبية  املجالس  جمهورية 
اجلدلية،  وفلسفتها  التاريخية  املادية  أسس  على 
والتطوير،  الدعم  املزيد من  إلى  بحاجة  اليوم  هو 
مرتبطا  يعد  لم  ال��ذي  األمازيغي  الشأن  ملالمسة 
بخصوصيات إثنو-ثقافية ملناطق بعينها بقدر ما 
أضحى يختزل مطالب ثقافية حقوقية وسياسية 
توحد نضاالت الشعوب املغاربية كلها في نضالها 
واستهداف  والتهميش  اإلق��ص��اء  ض��د  اامل���ش���روع 

هويتها املشتركة. 
 إن خالصة هذا املوقف من القضية األمازيغية 
لدى "إلى األمام" ظل بوعي أم بدونه مصدر إلهام 
للعديد من املبادرات داخل احلركة األمازيغية التي 
حاولت أجرأتها في صيغ تنظيمية )وفق املناطق(: 
"من  وحركة  واجلنوب،  الشمال  كنفدراليات  منها 
و"حركة  اجلهوي"،  و"التوجه  الذاتي"  احلكم  أجل 
الريف الكبير"، و"حركة استقالل جمهورية الريف" 

باملهجر.. . وغيرها. 
فمطروح على الصف الدميقراطي التقدمي اليوم 
صقل مفاهيمه ونحت تصوراته بشكل أعمق إزاء 

التحليل  على  بناء  والهوياتي  الطبقي  املستويني  متفصل 
املادي التاريخي، الذي دشنته منظمة إلى األمام، إلمتام إجناز 
مهامه املرحلية واإلستراتيجية معا بضبط التفاعل اجلدلي 
بينهما بالدقة املطلوبة، سيما وان اخلطاب الهوياتي خطاب 
الواحدية  اإليديولوجيات  لطالسيم  يخضع  ال  قد  منفتح 
املنغلقة. ويستدعي جتاوز التعاطي مع األمازيغية /املسألة 
بثقافته  اإلن��س��ان  تشمل  ال��ت��ي  القضية  األم��ازي��غ��ي��ة/  إل��ى 
الغابوية  وثرواتها  األرض  البيئي:  ومجاله  وحضارته  ولغته 
داخلية في جل  ث��ورة  إح��داث  يعني  واملائية، مما  واملعدنية 
هذه التنظيمات جلعلها تلتحم حول تصور موحد إزاء هذا 
مع  عموما  واملغاربية  املغربية  للشخصية  الهوياتي  العمق 
إيالء األهمية القصوى للتكتل ضمن جبهة موحدة من أجل 
مستقبل يضمن لألمازيغية حقوقها التاريخية والسياسية 
والهوياتية ويخلصها من مخالب املقاربات االنتهازية الدائرة 

في فلك املخزن. 
لقد أدى تعنت املوقف الرسمي إزاء األمازيغية فيما مضى 
إلى تصعيد وتيرة النضال األمازيغي واحلركة الدميقراطية 
ببالدنا إلى حد مت معه تدويل هذه املطالب التي أصبحت من 
بني أهم توصيات أشغال الدورة 36 للجنة الدولية اخلاصة 
التابعة  والثقافية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  ب��احل��ق��وق 

للمحافظة السامية حلقوق اإلنسان )التابعة بدورها لهيئة 
ومبقرر  صراحة  املغربية  ال��دول��ة  دع��ت  التي  املتحدة  األمم 
الدستور  في  رسمية  لغة  باألمازيغية  االعتراف  إلى  إلزامي 
وضرورة العمل على إدراج األمازيغية كلغة فاعلة في مجال 
بالتعامل جديا مع مطلب تدريس  وإلزامه  محاربة األمية 

األمازيغية جلميع املغاربة. )...(. 
دميقراطية  جبهة  بناء  دون  من  بأنه  ونكرر  نعود  لذلك 
تقدمية للدفاع عن املطالب احلقيقية للشعب املغربي ومنها 
متأرجحا  سيظل  األخيرة  هذه  مستقبل  فإن  األمازيغية، 
والتوظيف  القوى  ملوازين  خاضعة  متصارعة  خيارات  بني 
مواقعهم  مبختلف  الفاعلني  ب��ني  ال��ص��رف  اإلي��دي��ول��وج��ي 
االعتراف  ب���أن مطلب  ال��ت��ذك��ي��ر  ي��ج��در  ك��م��ا  وم��واق��ف��ه��م.. 
بأمازيغية املغرب لغة ثقافة حضارة وهوية ليس غاية في حد 

ذاته معزوال عن االحتضان اجلماهيري له كحق مشروع. 
كواجهة  األمازيغية  أجل  من  النضال  استكمال  أجل  من 

للصراع الطبقي
ال احد يجادل في االهتمام البالغ الذي أبداه النهج حيال 
إلى  منظمة  )منذ  األول  انبثاقه  منذ  األمازيغية  القضية 
التحليل  ف��ي  أس��اس��ي  م��ن مبدأ  ذل��ك  ف��ي  ألم���ام( منطلقة 
ق��وام��ه أن ق���درة "ل��غ��ة وث��ق��اف��ة مل��ج��م��وع��ة ب��ش��ري��ة م��ا على 
التي  بالوحدة  القوي  اإلحساس  وأن  احلياة  في  االستمرار 
ميكن  ال  وسطها،  سياسية  وح��دة  وتبلور  أعضاءها  تربط 
التاريخية،  امل��ادي��ة  ق��اع��دت��ه��ا  ع��ن  بالكشف  إال  تفسيرها 

وخاصة عبر استكشاف أمناط اإلنتاج والبنيات االجتماعية 
املجموعة االج��ت��م��اع��ي��ة" مب��ا يحيل  ه��ذه  داخ���ل  ال��س��ائ��دة 
أزلية  بثوابت  يتشبث  ثقافوي  حتليل  كل  جت��اوز  من  عنه 
التاريخي،  الزمن  تلك خارج  او  الهوية  هذه  عناصر  تخص 
بأساسها  مرتبطة  واللغة  الثقافة  بني  ما  العالقة  "ان  ذلك 
الفوقية  البنية  ب��ه  حتتفظ  م��ا  رغ��م  تعقيداته،  ف��ي  امل���ادي 
وهو  االقتصادية،  التحتية  البنية  عن  نسبي  استقالل  من 
ان  بد  لثقافة معينة ال  املادية  اندثار األسس  "ان  يعني  ما 
يؤدي عاجال أم آجال إلى انحاللها" مما يطرح على القوى 
الدميقراطية التقدمية مسؤولية احلضور في واجهة إيقاف 
األمازيغية  تهدد  التي  واالستئصال  التدمير  محاولة  كل 
قبل  من  املتبعة  السياسة  ج��راء  وتاريخ  حضارة  ثقافة  لغة 
كل  وراء محو  انسياقه  ثبت  الذي  املسيطر  الطبقي  التكتل 
واالستعاضة  األصيلة  األمازيغية  احلضارة  وعالمات  رموز 
القطرية  الدولة  إيديولوجية  هيمنة  ويعزز  يقوي  عنها مبا 
واإلس��الم ضمن وحدة عربية  العروبة  القائمة على مفهوم 
االستعمار  ب��دأه  ال��ذي  امل��ش��روع  وه��و  العرقية.  النفحة  ذات 
وحذا حذوه أقطاب احلركة الوطنية بشقها البورجوازي ملا 
بعد 1956. ليبدأ مسلسل طمس العمق األمازيغي في هذه 

الهوية املغربية بتاريخها احلضاري العريق عبر:
� جعل قيام دولة األدارسة منذ 14/15 قرنا بداية رسمية 

لتاريخ الدولة املغربية ! 
قبل  ما  السائدة  القبلية  االجتماعية  البنيات  تقويض   �

االستعمار. 
الدائم باألمازيغية  انشغاله  الدميقراطي  النهج  اثبت  لقد 
الدميقراطية  امل��ط��ال��ب  ب��اق��ي  ضمن  امل��ن��درج��ة  ومبطالبها 
للشعب املغربي: حرية التعبير � املساواة � العدالة االجتماعية 
واالجتماعية  االقتصادية  اب��ع��اده��ا  ف��ي  اإلن��س��ان  وح��ق��وق 
املنهجية  نفس  ذل��ك  ف��ي  راع���ي  وق��د  والبيئية.  والثقافية 
مبديا  امل��ل��م��وس"  للواقع  امللموس  "التحليل  ف��ي  السابقة 
النعرات  مطبة  ف��ي  السقوط  ع��دم  م��ن  الشديد  اح��ت��راس��ه 
الثقافوي  النزوع  او  املقيتة  الشوفينية  أو  الضيقة  القبيلة 
السديد  الفهم  م��ن  انطالقا  ب��ام��ت��ي��از...  سياسية  لقضية 
للتشكيلة  املميزة  الطبقية  التناقضات  املنبني على  للصراع 
املالزمة  العرقية  ال��ن��ع��رات  إذك���اء  على  وليس  االجتماعية 
لالقتتال والتناحر العنصري التي أبانت عنها عدة جتارب في 
العالم... وعليه فقد بذل النهج جهدا متواصال في برمجة 
لذات  اشغالها  كرست  ولقاءات  ومحلية  وطنية  ن��دوات  عدة 
لألمازيغية  ثابتا  ركنا  النهج  املوضوع كما خصصت جريدة 

ومحاور منفتحة على وجهات النظر املتباينة إزاءها. 
املستوى  على  املوضوع  هذا  طالت  التي  اجلهود  كل  ورغ��م 
وجماعية  فردية  م��ب��ادرات  ومعها  واإلش��ع��اع��ي،  التنظيمي 
مجملها  ف��ي  شكلت  )وال��ت��ي  باملجال  منشغلني  ملناضلني 
إرثا ال يستهان به في هذا الباب ( مكن النهج الدميقراطي 
لإشكاالت  األسئلة  اه��م  صياغة  م��ن 
العميقة التي يطرحها امللف اآلمازيغي 
اخلصوصية  ق��ب��ي��ل:  م���ن  ب���امل���غ���رب، 
واجلهوية  الذاتي  واالستقالل  والهوية 
والفدرالية والعلمانية وعالقة ذلك كله 
 .) وغ��ي��ره��ا  ال��غ��اب��ات  ب���األرض وملكية 
تطورا  يعرف  ل��م  املجهود،  ه��ذا  ان  إال 
الوضوح  ع���دم  يكتنفه  ح��ي��ث  ك��ب��ي��را، 
هعذه  الدقيق.  السياسي  التصور  ف��ي 
امل��واق��ف اجل��ري��ئ��ة ه��ي ال��ي��وم بحاجة 
م��اس��ة إل���ى ال��ت��ح��ي��ني وال��ت��ك��ي��ي��ف وفق 
الوطينة  امل���س���ت���ج���دات  ت��ف��رض��ه  م���ا 
التي  املتالحقة،  بتفاعالتها  واجلهوية 
األلفية  ب��داي��ة  م��ع  األم��ازي��غ��ي��ة  همت 
احلركة  نضاالت  ضغط  حتت  الثالثة 
الدميقراطية،  وال���ق���وى  األم��ازي��غ��ي��ة 
20 فبراير صيغتها  التي شكلت حركة 
امل��ي��دان��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة م��س��ت��ج��دات من 
 � � ت��دري��س األم��ازي��غ��ي��ة  قبيل )امل��ع��ه��د 
بدستور  األمازيغية  اللغة  ترسيم   � ثيفيناغ  خ��ط  ترسيم 
2011. .. مع ما تشترطه أج��رأة هذه املكاسب اجلزئية من 
إصدار قوانني تنظيمية على املقاس لتفعيل الطابع الرسمي 
يسعف  قد  التي  واملعطيات  التطورات  من  وغيرها   . ه��ذا. 
اإلملام بها ومتحيصها على ضوء التحليل املاركسي الكفيل 
بتجديد اخلطاب النقيض مبا يستلزمه من صياغة أسئلة 
جديدة ومغايرة الكفيلة بإبراز األمازيغية ضمن التناقضات 
كل  بحشد  وتغنيه  الطبقي  ال��ص��راع  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الرئيسية 
القوى الدميقراطية والتقدمية في عملية التغيير من أجل 
مغرب ديقراطي فدرالي تاخذ فيها مختلف مناطق املغرب 
بزمام تدبيرشؤونهاوفسح املجال لتعايش ملختلف الثقافات 
واأللسن ضمن مغرب اجلميع. وفي اعتقادنا أن احلسم في 
الهوياتية  التشكيلة  املجتمعية وحقيقة  التناقضات  طبيعة 
األمازيغي  ال��ش��ان  ف��ي  النضالي  خطنا  ي��ع��زز  ق��د  املغربية، 
إنضاج  في  جلي  بشكل  ويساهم  الطبقي  للصراع  كواجهة 
موقف شمولي موحد ومنسجم للنهج الدميقراطي مؤسس 
يزاوج  تصور  القضية،  إزاء  العام  السياسي  للتصور  ومطور 
بني النضال من اجل مستقبل األمازيغية والنضال من أجل 

مغرب دميقراطي فدرالي في جدليتهما السياسية. 
صيغة 17/07//2020
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في حوار له مع جريدة العالم االمازيغي، الرفيق محمد هاكش عضو الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي:
من يعادي األمازيغية هو املخزن أوال ومن يستعملونها حلماية مصاحلهم ونهب األراضي ثانيا 

الملف

محمد  الرفيق  يقدم  األمازيغي  العالم  مع  له  سابق  حوار  في 
وراهنية  ألهمية  ون��ظ��را  األم��ازي��غ��ي��ة.  للقضية  ت��ص��وره  هاكش 
احلوار نعيد نشره  مع تقدمي  اجلريدة  املذكورة في هذا العدد 

الذي خصص ملفه للمسألة األمازيغية:

النهج  ال���ن���ق���اب���ي وع����ض����و ح�����زب  ال����ه����اك����ش،  م���ح���م���د  س���ج���ل 
ملا  األمازيغي"  "العامل  مبادرة  وإيجابية  أهمية  الدميقراطي، 
للموضوع املطروح من راهنية، خاصة وان احلديث عن العاقة 
بن اليسار والقضية األمازيغية تشوبه ضبابية كثيفة، منه ما 
هو متعمد ومنه ما يتم تناوله بشكل يشوبه ضعف اإلحاطة 
بحقيقة هذه العاقة. وأول ماحظة، قدمها الهاكش في هذا 
امل��ض��م��ار، اع��ت��ب��ار ال��ي��س��ار امل��غ��رب��ي واح���دا م��وح��دا ول��ي��س يسارا 
متعدد املكونات، وله اختافات، قد تكون عميقة، حول القضية 
املهتمن  لبعض  بالنسبة  السقوط  ال��ى  يدفع  مما  األمازيغية 
بالقضية في التعميم وإص��دار مواقف جزافية في حق اليسار 
حتريضي  أسلوب  واستعمال  ملكوناته  ال��ع��داء  نصب  حد  تصل 
احلركة  ان  يعتبر  من  هناك  باملقابل  اليسار.  لفكر  وتبسيطي 
رغم  تناقض  أي  تعيش  وال  منسجمة  حركة  ه��ي  األمازيغية 
أنها ليست كذلك، بل هي حركات لها مواقف  الواقع يوضح  أن 
مختلفة وتنطلق من مواقع متباعدة. ان معرفة تفاصيل اليسار 
ذات  االمازيغية  القوى  ورص��د  مكوناته  بن  والتمييز  املغربي 
نقاط  من  محترمة  مساحة  عن  سيسفران  اليسارية  املرجعية 
االمازيغية  والقضية  اليسار  بن  العالقة  وسيحوالن  االلتقاء 
الفساد  من  متحرر  مغرب  اجتاه  في  مؤثرة  اجتماعية  قوة  الى 

واالستبداد ومتشبث بهويته. 

> ماذا عن عالقة النهج الديمقراطي مع األمازيغية؟ وما موقفكم 
من املطالبة بجعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا؟

موضوعا  االمازيغية  القضية  الدميقراطي  النهج  يعترب   >  >
سياسيا بامتياز، حتتاج ملقاربة سياسية بعدما أدت املقاربتان: 
عن  ال��غ��ب��ار  نفض  واستطاعتا  مهامهما  واحلقوقية  الثقافية 
الذي دام  املمنهج  والتهميش  النسيان  وانتشالها من  األمازيغية 

لعدة عقود.
ف��ال��ط��رح ال��س��ي��اس��ي ل��ل��ق��ض��ي��ة األم���ازي���غ���ي���ة ف���ي ن��ظ��ر النهج 
واملدافعن  باملدافعات  سيؤدي  الذي  الطريق  هو  الدميقراطي 
بوتقة  م��ن  القضية  إخ����راج  إل���ى  وال��ت��ق��دم��ي��ن  ال��دمي��ق��راط��ي��ن 
املخزن وخدامه القدامى واجلدد � الذين يستخدمونها إلدامة 
والسلوكات  املمارسات  وتشجيع  التفرقة  زرع  عبر  استبدادهم 
املنافية للدميقراطية وحرية الرأي � إخراجها إلى فضاء الشعب 
لتصبح قضية شعبية جماهيرية بدل أن تبقى نخبوية سهلة 

االحتواء والتحكم ضمن ردهات القاعات املغلقة.
النهج  ان  ي��ع��رف اجل��م��ي��ع  ال���ذي  إل���ى األم����ام،  وي��ش��ه��د ملنظمة 
ام��ت��داد ل��ه��ا، إث��ارت��ه��ا ل��ل��م��وض��وع ف��ي م���داه ال��ف��ك��ري والسياسي 
في  االث��ن��ي  البعد  ألهمية  مبكرا  التفت  تاريخي  ت��ص��ور  وف��ق 
متفصله مع الصراع الطبقي وهي املقاربة التي عكستها نقاشات 
على  اص��روا  الذين  والسجون  املعتقات  في  مناضليها  وكتابات 
بعض  ذهبت  وقد  بها،  الائقة  مكانتها  األمازيغية  منح  ض��رورة 
اجلذري  احل��ل  معادلة  يشبه  م��ا  ب��ل��ورة  إل��ى  وقت�ئذ  النقاشات 
للقضية األمازيغية ضمن البعد اجلهوي في صيغة االستقال 
الذاتي للمناطق التي تتمتع بالشخصية االقليمية والثقافية 
عبر  تأسيسه،  الدميقراطي،منذ  النهج  واص��ل  ولقد  واللغوية 
النهج  اصدر  وقد  وترسيخها  مواقفه  تطوير  االمازيغية  دائ��رة 
الدميقراطي ارضية حول القضية االمازيغية عرضها في ندوة 
من  "االن��ت��ق��ال  ب��ع��ن��وان:   2017 يناير   15 ي��وم  ب��ال��رب��اط  نظمها 
االمازيغية"  للقضية  السياسي  الطرح  ال��ى  احلقوقي،  املطلب 
حظيت مبناقشة واسعة واستقبال محترم في أوساط احلركة 
العالم  نرشها  وق��د  بالقضية  واملهتمات  واملهتمن  االمازيغية 

االمازيغي حينها.
فان  االمازيغية  القضية  من  التقدمية  مواقفه  مع  وانسجاما 
النهج الدميقراطي يطالب بجعل رأس السنة األمازيغية عيدا 
االمازيغية  اللغة  بدسترة  للمطالبة  بالنسبة  فعل  كما  وطنيا 
وفي هذا االطار ميكن االطاع على البيانات الصادرة عن أجهزة 

احلزب. 

اليسار  يتهمون  االمازيغ  واملناضلني  الفعاليات  من  العديد   *
الديمقراطي،  بالنهج  كقيادي  األمازيغية،  يعادي  بكونه  املغربي 

من يعادي من؟ وملاذا؟ 
عن  نتكلم  ح��ن  ال��ع��داء  كلمة  نستعمل  ان  نهائيا  اتفق  ال   **
فإما  بذلك  اليسار  يتهم  ومن  واالمازيغية  اليسار  بن  العالقة 
األع��داء  جانب  ال��ى  يقف  أن��ه  وإم��ا  اليسار  ع��ن  شيئا  يعرف  ال 
احلقيقين لامازيغية. إن من يعادي االمازيغية يعادي الشعب 
هو  االمازيغية  يعادي  من  ان  املغربي.  الشعب  وهوية  املغربي 
ونهب  مصاحلهم  حلماية  االمازيغية  يستعملون  وم��ن  امل��خ��زن 
أراضي االمازيغ. قد تكون بعض مكونات اليسار مازالت متأثرة 
ال  لكن  التحرر  ومرحلة  ازدهارها  ومبرحلة  العربية  بالقومية 
تعادي أبدا األمازيغية، فاليسار وباألخص النهج الدميقراطي 
مرتبط بقوة بالقضايا املتعلقة باألمازيغية. لقد تواجد بقوة 
ال��ري��ف وم���ازال يناضل ف��ي الساحة الط��اق سراح  ف��ي ح��راك 
األرض  ع��ن  ت��داف��ع  ال��ت��ي  اك���ال  بحركة  يرتبط  كما  معتقليها 

ويشارك في جميع حركاتها وله عاقة متينة مع قيادتها.
اللحظات  من  لحظة  تنكر يف  اليسار  أن  يرى  البعض  لكن   <

لالمازيغية. ما رأيك؟
< <  إن املخزن بعد فشله، عبر تاريخنا احلديث، في ترويض 
ال��ف��درال��ي��ات األم��ازي��غ��ي��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت ت��داف��ع ب��اس��ت��م��ات��ة عن 
والذي فشل  استنجد باالستعمار حلمايته  الذاتي،  استقالها 
بدوره في تطويعها رغم استعمال قوة احلديد والنار والغازات 
السامة. فالتاريخ البطولي لشعبنا شاهد على ماحم القبائل 
عبد  ملحمة  رأس��ه��ا  وعلى  والتسلط،  االس��ت��ب��داد  على  الثائرة 
الكرمي اخلطابي وجمهورية الريف وعدي بيهي وعسو باسالم 
وحمو زياني .. وقد أستمر املخزن بعد االستقال الشكلي في 
إحكام الطوق على األمازيغية .. من خال تهميشها وتشويهها 
منظمات  انبثقت  ذل���ك،  ورغ���م  واحل��ص��ار،  القمع  أن���واع  بشتى 
جمعوية محورت عملها حول اجلانب الثقافي قادها مناضلون 
التحرري  باملد  بآخر  أو  بشكل  مرتبطون  يسارية  خلفية  ذوي 
املاضي  ال��ق��رن  م��ن  وال��س��ت��ي��ن��ي��ات  اخلمسينيات  ع��رف��ت��ه  ال���ذي 
األمازيغيتن.  واللغة  للثقافة  االعتبار  رد  ذل��ك:  ف��ي  هدفهم 
وحتديدا  السبعينات،  ف��ت��رة  خ��ال  اجل��دي��د  لليسار  ويشهد 
منظمة إلى األمام إثارتها للموضوع في مداه الفكري والسياسي 
في  االث��ن��ي  البعد  ألهمية  مبكرا  التفت  تاريخي  ت��ص��ور  وف��ق 
متفصله مع الصراع الطبقي وهي املقاربة التي عكستها نقاشات 
على  اص��روا  الذين  والسجون  املعتقات  في  مناضليها  وكتابات 
بعض  ذهبت  وقد  بها،  الائقة  مكانتها  األمازيغية  منح  ض��رورة 
اجلذري  احل��ل  معادلة  يشبه  م��ا  ب��ل��ورة  إل��ى  وقت�ئذ  النقاشات 
للقضية األمازيغية ضمن البعد اجلهوي في صيغة االستقال 
الذاتي للمناطق التي تتمتع بالشخصية االقليمية والثقافية 
واللغوية. إن النهج الدميقراطي الذي يعد استمرارا للكفاحات 
مناضليه  باجتهاد  ي��واص��ل  ال��ث��وري��ة،  املنظمة  ل��ه��ذه  امل��ج��ي��دة 
للشعب  ع��ادل��ة  كقضية  األم��ازي��غ��ي��ة  ط��رح  الفكرية  وك��ف��اءات��ه 
اخلاطئة:  ال��ط��روح��ات  مختلف  بذلك  مفندا  قاطبة  املغربي 

الرجعية منها واملخزنية. 
ودون  ت��واض��ع  بكل  نفسه،  يضع  ال��دمي��ق��راط��ي  النهج  أن  كما 
ال��دمي��ق��راط��ي للحركة  ال��ت��وج��ه األم���ازي���غ���ي  حت��ف��ظ، ض��م��ن 
الدميقراطية  املطالب  انتزاع  اجل  من  تناضل  التي  األمازيغية 
الثقافة  تصبح  مبوجبها  التي  األمازيغية  بالقضية  الصلة  ذات 
وآمال  وتطلعات  آالم  عن  عميقا  تعبيرا  الشعبية  األمازيغية 
ج��م��اه��ي��ر غ��ف��ي��رة م���ن ال��ش��ع��ب امل���غ���رب���ي، راف���ع���ة ل��ل��ن��ض��ال ضد 
التحرر  اج��ل  وم��ن  والتبعية  وال��ف��س��اد واالس��ت��غ��ال  االس��ت��ب��داد 

والدميقراطية واالشتراكية.
بصفة  الدميقراطية  للقوى  الشعبية  ال��ن��ض��االت  ت��راك��م  إن 
بصفة  األمازيغية  ع��ن  ال��دف��اع  مبجال  منها  واملرتبطة    عامة 
النظام  أرغمت  التي  املجيدة  فبراير   20 بحركة  توجت  خاصة 
على دسترة اللغة األمازيغية ليعتبرها دستور  2011 في فصله 
اخلامس "ايضا" لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا 

جلميع املغاربة بدون استثناء. 
واعتبر القانون التنظيمي املتعلق برسمية األمازيغية، قانونا 

تراجعيا ومضمونه يخالف منظور الدستور.
وعليه، فاملطروح اليوم في نظرنا:

محك  على  الفعلية،  الترجمة  اج��ل  م��ن  ال��ن��ض��ال  اس��ت��م��رار   -
جزئي،  كمكتسب   2011 دس��ت��ور  ف��ي  ورد  مل��ا  امل��ل��م��وس،  ال��واق��ع 
باعتمادها  رسمية  ولغة  ثقافة  األمازيغية  دسترة  بخصوص 
التعليم واإلدارة واإلع��ام وفي مختلف  العربية في  إلى جانب 

مناحي احلياة العامة
النضال من اجل تدريس فعلي وجدي لألمازيغية  استمرار   -
تؤهلها  ناجعة  عصرية  بيداغوجية  ب��ط��رق  امل��غ��ارب��ة  جلميع 
الرسمي  موقعها  واحتال  والفقر  واجلهل  األمية  على  للقضاء 

في اإلدارة وفي كل مجاالت احلياة العامة للمجتمع .
للجمعيات  العامة  املنفعة  صفة  إلعطاء  النضال  استمرار   -
تقدم  اج��ل  م��ن  تناضل  ال��ت��ي  األم��ازي��غ��ي��ة  حقل  ف��ي  النشيطة 

وازدهار مغرب يسع جلميع أبنائه .
جهوية  ملناهضة  النضال  في  االستمرار  االجت��اه  نفس  وفي   -
دميقراطية  جهوية  بدلها،  وإقرار  املخزنية  واجلهوية  األعيان 
ب����دءا ب���االع���ت���راف ب��اخل��ص��وص��ي��ات اجل��ه��وي��ة وض���م���ان أقصى 
السياسية  امل��س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ال��ذات��ي  التسيير  م��ن  مم��ك��ن  ح��د 
التي  للجهات  والبيئية  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
التاريخية  السيرورات  عبر  تشكلت  متميزة  بشخصية  تتمتع 
بناء  إلى  وص��وال  وس��وس  واألطلس  الريف  جهات  مثل:  لشعبنا 

نظام فيدرالي.
النهج الدميقراطي نعتبر أن حل القضية األمازيغية  اننا في 
رهن ببناء الدولة الفدرالية املغربية. وفي هذا الصدد، فإننا لن 
ندخر جهدا من أجل بناء جبهة سياسية اجتماعية إلى جانب 
كل احلركات االجتماعية التقدمية والقوى الدميقراطية ومن 
األمازيغية  احلركة  في  التقدمي  الدميقراطي  التوجه  بينها 
املسيطر  الطبقي  والتكتل  امل��خ��زن  ض��د  النضال  غمار  خل��وض 
الذي نعتبره العرقلة األساسية في وجه حترر شعبنا وانعتاقه 

على جميع املستويات.
حقوق  عن  واملدافعة  الحقوقية  الجمعيات  بعض  هناك   <
اإلنسان التي ترتافع وتتبنى كل القضايا الحقوقية واالجتماعية 
األمازيغية  القضايا  بعض  عن  تتغاضى  أنها  إال  والسياسية..، 
تم  الذي  املغربي"  الديمقراطي  األمازيغي  "الحزب  حل  كملف 
الوقت الذي تم تبني ملف حل حزب األمة  2008 يف  حله يف 
والبديل الحضاري؟ إضافة إىل تغاضي هذه الجمعيات عن ملف 
داخل  األمازيغية  الثقافية  للحركة  الطالبي  املكون  معتقلي 

الجامعات، ملا يعزى ذلك؟
احلقيقي  العدو  فعا  هو  اليسار  هل  اجلوهري،  السؤال    >  >
هل  أخ��رى،  بصيغة  السؤال  ه��ذا  نطرح  أن  وميكن  لألمازيغية؟ 

اليسار هو الذي له القوة لتفعيل مسألة الدسرتة؟ 
إن أعداء األمازيغية هم من يقف وراء عدم التفعيل والتنزيل 
الذي  هو  األمازيغية  وع��دو  الترسيم.  لهذا  واجل��ريء  املنطقي 
وأين  األمازيغية،  تدريس  هو  فأين  املبدأ،  هذا  تفعيل  يريد  ال 
منذ  ناضلوا  الذين  الفاعلن  إن  "التيفيناغ"؟  بحروفها  الكتابة 
والفيدراليات،  اجلمعيات  ف��ي  األمازيغية  أج��ل  م��ن  بعيد  أم��د 
وع��ل��ى رأس���ه���م ج��م��ع��ي��ة االن��ط��اق��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ال��ن��اظ��ور، قد 
لفائدة  وناضلوا  الطريق  واصلوا  ذلك  ورغم  للتهميش  تعرضوا 

األمازيغية. 
في  فعاليات  وأفكار  مواقف  من  عدد  مع  اختافات  لنا  فعا، 
احل��رك��ة األم��ازي��غ��ي��ة. األس��ت��اذ أح��م��د ال��دغ��رن��ي م��ث��ال، يعتبر 
نعتربها قضية وطنية،  زائدة، لكن نحن  الفلسطينية  القضية 
الوضعية،  ه��ذه  مثل  في  املشترك  أن  علما  أرض،  قضية  ألنها 
هو األرض. وفي رأيي، فمن يجب عليه مناصرة الفلسطينين 
اإلحساس.  ن��ف��س  ف��ي  ي��ش��ت��رك��ان  الشعبن  ألن  األم���ازي���غ،  ه��م 
نظرتهم  حول  األمازيغ  الفاعلن  من  عدد  مع  اختافنا  أن  كما 
البعض  أن  خالف  على  محتا  كيانا  نعتبرها  نحن  إلسرائيل. 

يعتبرها دولة دميوقراطية.
طيبة،  الدغرني  األستاذ  مع  الشخصية  عاقتي  اجتماعيا، 
اليسار  بخاصة  اسرائيل.  إلى  النظرة  حول  معه  أتفق  ال  لكن 
أممي بطبعه، فهو يناصر كل القضايا املرتبطة بحقوق اإلنسان 

أينما وجد هذا اإلنسان. 
* حاوره رشيد إمرزيك



العدد:  10441
من  11  إلى 17 يناير 2022 الملف

   >>> 

>>>

اإلنسان،  حل��ق��وق  ال��دول��ي  ال��ق��ان��ون  يعتبر 
يجب  التي  احلقوق  لتحديد  أساسيا  مجاال 
غنى  ال  ومرجعا  البشر  جميع  بها  يتمتع  أن 
التي  واخل��روق��ات  االنتهاكات  لتصنيف  عنه 
قد تطال األفراد واجلماعات، ويوفر اآلليات 
األطراف  الدول  احترام  مدى  لقياس  الازمة 
الغرض،  ول��ه��ذا  وامل��ع��اه��دات.  االتفاقيات  ف��ي 
أن��ش��ئ��ت ه��ي��ئ��ات أمم��ي��ة م��ن��ه��ا ال��ت��ع��اه��دي��ة أو 
ال��ت��ع��اق��دي��ة  وه����ي ع���ب���ارة ع���ن جل���ن مشكلة 
م���ن خ���ب���راء م��س��ت��ق��ل��ن ت��ق��وم ب��رص��د ال��ت��زام 
الدول  بتنفيذ املعاهدات، ومنها تلك املسماة 
ب�����اإلج�����راءات اخل����اص����ة،   أن��ي��ط��ت ب��ه��ا مهام 
املراقبة واحلماية واملساعدة على إعمال بنود 
االتفاقيات واملعاهدات وقياس درجة التنفيذ 

واإلحقاق. 
تتميز  ال���ت���ي  ال���ب���ل���دان  م����ن  امل����غ����رب  ألن  و 
ب��ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ي وال��ل��غ��وي وي��ع��ان��ي مكونه 
التمييز  من  األمازيغي،  والرئيسي،  األساسي 
وال��ع��ن��ص��ري��ة، وب��س��ب��ب��ه ك����ان   ه��دف��ا للعديد 
اللجن  من  الصادرة  وال��ق��رارات  التوصيات  من 
األمم���ي���ة ال���ت���ي أج��م��ع��ت ع��ل��ى أن األم���ازي���غ 
والثقافية  ال��ل��غ��وي��ة  حل��ق��وق��ه��م  ي��ف��ت��ق��دون 
الطبيعية  امل����وارد  وف���ي  األرض  ف��ي  وحل��ق��ه��م 
وفقا ملا نصت عليه املعاهدات ذات الصلة. كما 
ومتميزين  مهمن  لتقريرين،  موضوعا  ك��ان 
على املستوى العاملي، من اإلجراءات اخلاصة: 
احلقوق  مجال  ف��ي  املستقلة  للخبيرة  األول 
مل��ج��ل��س ح��ق��وق اإلنسان  ال��ث��ق��اف��ي��ة، ق��دم��ت��ه 
ف��ي دورت����ه ال��ع��ش��رون، ب��ع��د زي��ارت��ه��ا للمغرب 
للمقررة  والثاني   ،2011 سبتمبر  و16   5 بن 
اخلاصة املعنية باألشكال املعاصرة للعنصرية 
وما يتصل  وكره األجانب  العنصري  والتمييز 
بذلك من تعصب، قدمته إلى مجلس حقوق 
اإلنسان في دورت��ه احلادية واألرب��ع��ون، على 
دجنبر  و21   13 ب��ن  امل��غ��رب  إل���ى  بعثتها  اث���ر 

.2018
املمارسات  بخطورة  الوعي  الزدي��اد  نظرا  و 
التنوع  في  احلق  ضد  والعنصرية  التمييزية 
الثقافي وما قد يسببه من نزاعات وصراعات، 
اخل���ب���راء  ع��م��ل  ف��ق��د  واألمم،  ال��ش��ع��وب  ب���ن 
األمميون، منذ تسعينيات القرن املاضي، على 
تعزيز املرجعية الدولية حلقوق، بالعديد من 
الوثائق املطبوعة بنوع من التخصص، حماية 
حل��ق ال��ش��ع��وب ف��ي االخ���ت���اف وف���ي امتاك 
أراضيها ومواردها وحلقها في تدبيرها حسب 
قوانينهم اخلاصة وأعرافهم وتقاليدهم. وقد 
وردت هذه احلقوق بنوع من الربط بن احلق 
ف��ي ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��اف��ي واحل���ق ف��ي األرض  في 

الوثائق التالية:
االتفاقية رقم 169  بشأن الشعوب األصلية 
عن  ال��ص��ادرة  املستقلة،  البلدان  في  والقبلية 
بها  العمل  بدأ  والتي  الدولية  العمل  منظمة 

سنة 1991،
ب���ش���أن األش���خ���اص  امل���ت���ح���دة  إع�����ان األمم 
وإلى  اث��ن��ي��ة  أو  ق��وم��ي��ة  أق��ل��ي��ات  إل���ى  املنتمن 
أقليات دينية ولغوية، الصادرة عن اجلمعية 

العامة في دجنبر 1992، 
الذي  الثقافي  التنوع  بشأن  العاملي  اإلعان 

نونبر  في  اليونسكو  منظمة  مؤمتر  اعتمده 
،2001

إعان األمم املتحدة بشأن الشعوب األصلية 
املعتمد من طرف اجلمعية العامة في شتنبر 

،2007
في  ب��احل��ق  اخل���اص   21 رق��م  ال��ع��ام  التعليق 
عن   2009 سنة  ال��ص��ادر  الثقافية   امل��ش��ارك��ة 
واالجتماعية  االق��ت��ص��ادي��ة  احل��ق��وق  جل��ن��ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ت��ع��ل��ق ب��ش��رح م��ق��اص��د الفقرة 
اخلاص  الدولي   العهد  من   15 املادة  من  1)أ( 
ب����احل����ق����وق االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة 

والثقافية.
مضامن  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  ال��ع��ام  التعليق  ه���ذا   
االت��ف��اق��ي��ات واإلع����ان����ات ال��ت��ي رب��ط��ت بن 
والثروات واحلق في  وامل��وارد  احلق في األرض 
ووضع  الثقافية،  احلقوق  وبن  فيها  التصرف 
حدا لكل تأويل أو سوء تفسير ملفهوم الثقافة 
املعاهدات  أغلب  في  ملتبس،  بشكل  ورد،  كما 
عليه  ومنصوصا  حاضرا  كان  حيث  السابقة، 

على النحو التالي: 
جاء  اإلنسان،   حلقوق  العاملي  اإلعان   -  1
املشاركة  "ل��ك��ل ش��خ��ص ح��ق   :  27 م��ادت��ه  ف��ي 

احلرة في حياة املجتمع الثقافية"،
جميع  على  للقضاء  الدولية  االتفاقية   -  2
 5 مادتها  ف��ي  ورد  العنصري  التمييز  أش��ك��ال 
)ه����اء( 6 :  "احل���ق ف��ي االش���ت���راك ع��ل��ى قدم 

املساواة في األنشطة الثقافية للمجتمع"،
أشكال  جميع  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  ات��ف��اق��ي��ة   -  3
ال��ت��م��ي��ي��ز ض���د امل�����رأة: "احل����ق ف���ي االش���ت���راك 
االجتماعية  احل����ي����اة  ج����وان����ب  ج��م��ي��ع  ف����ي 

والثقافية"، املادة 13 )ج(،
الفقرة   31 املادة  الطفل  اتفاقية حقوق   -  4
احلياة  ف��ي  الكاملة  امل��ش��ارك��ة  ف��ي  "احل���ق   :2

الثقافية والفنية"،
حقوق  حل��م��اي��ة  ال��دول��ي��ة  االت��ف��اق��ي��ة   -  5
وأف������راد أسرهم:  امل��ه��اج��ري��ن  ال��ع��م��ال  ج��م��ي��ع 
الثقافية  احل���ي���اة  إل����ى  ال���وص���ول  ف���ي  "احل����ق 

واملشاركة فيها"، املادة 43 الفقرة 1 )ز(،
ذوي  األش�����خ�����اص  ح���ق���وق  ات���ف���اق���ي���ة   -  6
الثقافية على  املشاركة  "احل��ق في  اإلع��اق��ة:  

قدم املساواة مع األخرين"، املادة 30،
باحلقوق  اخل������اص  ال�����دول�����ي  ال���ع���ه���د   -  7
امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة : "ال ي��ج��وز، ف��ي ال���دول 
أو  دينية  أو  اثنية  أقليات  فيها  ت��وج��د  ال��ت��ي 
إلى  املنتسبون  األش��خ��اص  ي��ح��رم  أن  لغوية، 
بثقافتهم  التمتع  حق  من  امل��ذك��ورة  األقليات 
اخلاصة أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو 
استخدام لغتهم، باالشتراك مع اآلخرين في 

جماعتهم"، املادة 27.
و سأكتفي بذكر فقرتن من بعض ما جاء به 
الثقافة  ملفهوم  21 في تفسيره  العام  التعليق 
وك��ي��ف رف���ع أي غ��م��وض ق��د ي��ق��ع ف��ي ف��ه��م ما 

يصل ويجمع األرض بالثقافي :  
 -  في الفقرة 15) ب( من التعليق:  "...لكل 
ف��رد احل��ق ف��ي...إت��ب��اع أس��ل��وب ح��ي��اة مرتبط 
ب��اس��ت��خ��دام ال��س��ل��ع وامل������وارد ال��ث��ق��اف��ي��ة مثل 
واللغة  البيولوجي  والتنوع  وامل��ي��اه،  األراض���ي 

ومؤسسات معينة..."،
للشعوب  امل��خ��ص��ص��ة   36 ال���ف���ق���رة  ف����ي   -  
األصلية: "ينبغي...... إياء االعتبار الواجب 
ذات  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  الثقافية،  احل��ي��اة  لقيم 
اجلماعي  ق���وي.....وال���ب���ع���د  ج��م��اع��ي  ب��ع��د 
القوي للحياة الثقافية للشعوب األصلية.....

ي��ت��ض��م��ن احل������ق ف����ي األراض���������ي واألق���ال���ي���م 
وامل��وارد....". كما "ينبغي النظر باحترام إلى 
وحقوقها  األصلية  للشعوب  الثقافية  القيم 
امل��رت��ب��ط��ة ب���أراض���ي أس��اف��ه��ا وع��اق��ت��ه��ا مع 
الطبيعة وحماية هذه القيم واحلقوق، بغية 
منع تدهور منط حياتها...، وفقدان مواردها 
الطبيعية... وهويتها الثقافية. ولذلك يجب 
الازمة  التدابير  األط���راف  ال���دول  تتخذ  أن 
ل��اع��ت��راف ب��ح��ق��وق ال��ش��ع��وب األص��ل��ي��ة في 
وم���وارده���ا...وأن  وأقاليمها  أراض��ي��ه��ا  ام��ت��اك 
قد  يكون  حيثم�ا  الازم�ة،  اخل��ط��وات  تتخذ 
إلعادة  اس��ت��خ��دام��ه��ا...  أو  فيها  السكن  ج��رى 

هذه األراضي واألقاليم إليها".
وم���ن خال  ال��ع��ام،  التعليق  ه���ذا  م��ن خ���ال 
الصلة  ذات  الدولية  واالتفاقيات  اإلع��ان��ات 
االرتباط  يبدو  الثقافي،   التنوع  في  باحلق 
وثيقا بن احلقوق الثقافية واحلق في األرض 

واملوارد التي تشملها. 
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه املعادلة 
احلقوقية، هو حول موقع املغرب من احترام 
والنهوض  بحمايتها  واالل��ت��زام  احلقوق  ه��ذه 

بها؟.
ل���ل���ج���واب ع��ل��ى ه����ذا االس��ت��ف��ه��ام الب����د من 
الرجوع إلى بعض القوانن التي مت اعتمادها 
ت��ف��ك��ي��ك مضامن  امل���غ���رب وت���س���ت���وج���ب   ف���ي 

بنودها وفهم خلفياتها والغرض من تبنيها. 
في  للتفصيل  امل��ق��ام  م��ج��ال  لضيق  ن��ظ��را  و 
امل���ق���ال، س��أق��ت��ص��ر ع��ل��ى ذك����ر ب��ع��ض امل���راج���ع 
وعلى  األرض،  في  باحلق  املرتبطة  القانونية 
بعض البنود والفصول من هذه القوانن التي 
 fait ب��ال��وراء  امل��غ��رب وك��أن��ه ميشي  جتعل م��ن 
يسمع،  وال  يرى  ال  كأنه  أو   marche arriére
رغم أنه يعي جيدا ما يفعل ويكون سباقا إلى 
األممية.    املعاهدات  على  والتصديق  التوقيع 

ومن هذه القوانن :
القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية 
أماكها،  وت��دب��ي��ر  السالية  اجل��م��اع��ات  على 
بالتحديد  امل��ت��ع��ل��ق   63.17 رق����م  وال���ق���ان���ون 
السالية،  اجل���م���اع���ات  ألراض�������ي  اإلداري 
ب���األراض���ي  اخل�����اص   64.17 رق����م  وال���ق���ان���ون 
والقانون  ال��ري  دوائ��ر  في  الواقعة  اجلماعية 
الرعوي  ب��ال��ت��رح��ال  امل��ت��ع��ل��ق   13-113 رق����م 
واملراعي  الرعوية  امل��ج��االت  وتدبير  وتهيئة 
اخلاص    2.19.973 رق��م  وامل��رس��وم  الغابوية، 
ذكره  السالف   ،17.62 رق��م  القانون  بتطبيق 

أعاه، الصادر بتاريخ 09 يناير 2020. 
ه����ذا امل���رس���وم ج����اء ف���ي م���ادت���ه األول�����ى مبا 
اليها  االن��ت��س��اب  رب��ط  حيث  اجل��م��اع��ة،  يلغي 
املنتمن  أغلب  أن  علما  بها،  اإلقامة  بوجوب 
الى اجلماعات قد غادروها بحثا عن حتسن 

ظروف العيش.

62-17، السالف  3 من القانون  و نصت املادة 
ل��ه حصر  امل��خ��ول  ه��و  العامل  أن  ال��ذك��ر، على 
7 في  امل��ادة  الئحة أعضاء اجلماعة. وج��اءت 
عرقلة  أو  "م��ن��ع  ع��دم  ب��ج��وب  األول���ى  فقرتها 
والتحفيظ  اإلداري   ال��ت��ح��دي��د  ع��م��ل��ي��ات 
ال����ع����ق����اري امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����أم�����اك  اجل���م���اع���ات 
أو أحد  السالية". وففي عدم رضا اجلماعة 
5 بإمكانية اللجوء إلى  أفرادها سمحت املادة 
الوصاية.  سلطات  من  إذن  بعد  ولكن  القضاء 
ادن هذا القانون يعطي احلق إلقامة الدعاوى 
وفي نفس اآلن  مينعه. يعني ال ميكن للضحية 
أن تلجأ الى القضاء إال بإذن من املسؤول عن 

اخلرق واالنتهاك.
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ق�������رارات ال��ت��م��ل��ي��ك وال���ك���راء 
الى  املشرع  أسندها  فقد  والتبادل  والتفويت 
وزير  يرأسه  ال��ذي  امل��رك��زي  الوصاية  مجلس 
ال��داخ��ل��ي��ة أو م��ن ي��ن��وب ع��ن��ه، وإل����ى مجلس 
الوصاية االقلمي الذي يرأسه عامل اإلقليم، 
وه���م ) وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��ع��ام��ل( م��ن يعن 

األعضاء، كما بيدهم سلطة اإلقالة. 
ه��ذا ج��زء قليل مما ج��اء في ه��ذه القوانن 
ي��س��ت��غ��رب من  أن ال  ل��ق��ارئ��ه��ا  ال��ت��ي ال مي��ك��ن 
م���ق���اص���ده���ا وح����دة  ي��ف��ه��م  ت��ن��اق��ض��ات��ه��ا وال 
وأصلها،  فصلها  ف��ي  ه���ي،  وظ��ل��م��ه��ا.  تعسفها 
االستعمارية،  القوانن  من  جوهرها  تستمد 
وت��س��ت��ه��دف، ب��ال��واض��ح، م��ا تبقى م��ن أراض���ي 
امل��غ��رب بعد أن مت ت��وزي��ع أراضي  اجل��م��وع ف��ي 
العموميتن، صوديا وسوجطا، )و  الشركتن، 
هي في األصل أراضي القبائل(، على العائات 
احل��اك��م��ة ف��ي امل��غ��رب وع��ل��ى اخل���دام األوفياء 
أخرى  نخب  يشجع  ري��ع  شكل  على  للمخزن، 
السيطرة  أج���ل  م��ن  ال����والء  وت��ق��دمي  للتقرب 
وكل  والغابات  واملياه  األراض��ي  من  املزيد  على 

خيرات الباد.
األراض������ي  أن  إل�����ى  ه���ن���ا  اإلش��������ارة  ت��ك��ف��ي  و 
امل��س��ت��ه��دف��ة، ح��ال��ي��ا، ت��ت��ج��اوز م��س��اح��ت��ه��ا 15 
مربع،  كلم  ألف   150 حوالي  أي  هكتار  مليون 
دولة   100 أراض���ي  ت��ف��وق  ال��ت��ي  املساحة  وه��ي 
عبر العالم، كل منها على حدا. أما إذا أضفنا 
إليها املساحة اململوكة  للمياه والغابات، التي 
تصل إلى 14 مليون هكتار، واألراضي اململوكة 
التي تقدر ب  ال��دول��ة،  ما يسمى بأماك  إل��ى 
العقاري  الوعاء  مجموع  فان  هكتار،  مليون   5
300 ألف كلم مربع، وهي  املستهدف سيقارب 

املساحة التي تقترب من مساحة أملانيا.
تسير  األممية  املنظومة  أن  القول  خاصة 
ف��ي اجت����اه ي��رم��ي إل���ى احل��ف��اظ ع��ل��ى  ك��ل ما 
واالختاف  وال��ت��ع��دد  وال��وئ��ام  السلم  ي��دع��م 
لضرورته حلياة اإلنسان ضرورة تعدد احلياة 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة، ول��ك��ن ي��ب��دو وك���أن 
املغرب يسير في اجتاه يرمي إلى إماتة وإبادة 
التي  األمازيغية  والهوية  والثقافة  احلضارة 
تتميز، من بن خصائصها، باالنفتاح واحترام 
عصر  تساير  التي  القيم  وهي  اآلخ��ر،  وقبول 
بالكرامة  يتعلق  م��ا  وخ��اص��ة  اإلن��س��ان  حقوق 

والعدالة واملساواة.  
أوملاس بتاريخ 08 يناير 2021.

احلق في األرض وتدبير املوارد وقضايا التنوع الثقافي 
انطالقا من املرجعية األممية حلقوق اإلنسان

الكبير بلميلودي



العدد:  11441
من  11  إلى 17 يناير 2022 قضايا فكرية ونظرية

 تعريف سريع للحكم والدولة:

أو  الطبقة  مت��ارس��ه  واحل��ك��م  الطبقية  املجتمعات  ظ��ه��ور  منذ 
بواسطة  م��س��ودة  ط��ب��ق��ات  ع��ل��ى  املتحالفة  ال��س��ائ��دة  ال��ط��ب��ق��ات 
أج���ه���زة ال���دول���ة ال��ت��ي ت���خ���دم، ب����األس����اس، م��ص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ة أو 
السائدة  الطبقات  أو  الطبقة  ت��ق��دم  وق��د  ال��س��ائ��دة.  الطبقات 
محاولة  في  املسودة  للطبقات  هيمنتها  جوهر  متس  ال  تنازالت 
يتحول  أن  م��ن  منعه  أو  الطبقي  ال��ص��راع  ح���دة  م��ن  للتخفيف 
من  األدن��ى  احل��د  على  للحفاظ  أو  بسلطتها  يعصف  تغيير  إل��ى 
السائدة،  الطبقات  أو  الطبقة  وترتكز  االجتماعي.  التماسك 
الوطنية  أو  كالدين  أيديولوجية  عوامل  إلى  سلطتها،  لتبرير 
أو الشرعية "الشعبية" أو "الدميقراطية" من خال االنتخابات 
الطبقية،  املجتمعات  في  إذن  ال��ع��ام".  "الصالح  خدمة  إدع��اء  أو 
السائدة  الطبقات  أو  للطبقة  دميقراطية  ه��ي  الدميقراطية 
أو  ناعم  بشكل  مت��ارس،  قد  املسودة  الطبقات  على  ودكتاتورية 
الطبقي.  الصراع  أو حتى دموي، حسب مستوى احتداد  عنيف 
ليست هناك دميقراطية كقيمة مطلقة فوق الطبقات وصراعها.

معن  ملجتمع  الطبقي  الصراع  تاريخ  نتاج  هما  والدولة  احلكم 
واالجتماعية  واإلي��دي��ول��وج��ي��ة  ال��س��ي��اس��ي��ة  أب��ع��اده  مبختلف 
واالقتصادية والثقافية والذي قد يتخذ شكا سلميا أو عنيفا. 
هذا الصراع هو الذي يحدد طبيعة الدولة )هل دينية أم علمانية 
أم  أم فيدرالية  ذل��ك؟( وشكلها )هل مركزية  أم غير  أم طائفية 
غيرهما؟( وطبيعة احلكم )هل دكتاتوري؟ هل استبدادي؟ هل 
دميقراطي بالنسبة للطبقة أو الطبقات السائدة أم دميقراطي 

بالنسبة للطبقات الشعبية؟(.

 احلكم والدولة في املغرب حاليا
املشكلة  السائدة  الطبقية  الكتلة  حكم  هو  احلكم  املغرب،  في 
الكبار.  األراض��ي  وماكي  لامبريالية،  التبعية  البرجوازية  من 
و"ال��دمي��ق��راط��ي��ة" ه��ي دمي��ق��راط��ي��ة ب��ن م��ك��ون��ات ه���ذه الكتلة 
الطبقية السائدة واستغال واستبداد وقهر للطبقات الشعبية، 
وخاصة الطبقة العاملة وعموم الكادحن. وهذه "الدميقراطية" 
ه���ي، ح��ال��ي��ا، دك��ت��ات��وري��ة ن��اع��م��ة ت��ت��ح��ول، ب��س��رع��ة، إل���ى تغول 
بوليسي وقد تكشف عن وجهها الدكتاتوري البشع أكثر كما وقع 
في ما يسمى سنوات الرصاص في مواجهة االنتفاضات الشعبية 
و1981   1965 ف��ي  ال��ب��ي��ض��اء  وال�����دار   )1958-59( ال��ري��ف  ف��ي 
1990 وذلك مع  1984 وفاس وطنجة في  والشمال ومراكش في 
احتداد الصراع الطبقي وعجز النظام على االستجابة ألبسط 

املتطلبات الشعبية.

الدين  إلى  سلطتها،  لتبرير  السائدة،  الطبقية  الكتلة  وترتكز 
خال  من  "الدميقراطية"  أو  "الشعبية"  والشرعية  والوطنية 

االنتخابات أو إدعاء خدمة "الصالح العام".

ممثلها  خ��ال  من  سيطرتها  السائدة  الطبقية  الكتلة  مت��ارس 
امللكية،  رأس���ه  وع��ل��ى  امل��خ��زن��ي،  ال��ن��ظ��ام  أي  األس��اس��ي  السياسي 
الداخلية  ووزارات  )اجليش  األساسية  السلطات  يحتكر  ال��ذي 
والقطاعات  ال��ق��م��ع  وق�����وات  ال��دي��ن��ي��ة  وال����ش����ؤون  واخل���ارج���ي���ة 
االقتصادية اإلستراتيجية...( وجهاز دولتها. وليست األحزاب 
تساعد  امل��خ��زن��ي  للنظام  ام��ت��داد  س���وى  امل��م��خ��زن��ة  أو  اإلداري�����ة 
واالقتصادية  السياسية  واالخ��ت��ي��ارات  التوجهات  تنفيذ  على 
"دميقراطيا"  ط��اء  وتضفي  للمخزن  والثقافية  واالجتماعية 

مزيفا )التعددية السياسية املفترى عليها(.

ولم  القبائل  مع  صراع  في  دائما  كان  املخزني  النظام  تاريخيا، 
يكن يتحكم سوى في "باد املخزن" التي كانت تتمدد أو تتقلص 
يسميه  كان  ما  بينما  القبائل،  وبن  بينه  القوى  موازين  حسب 
تعيش  كانت  التي  املناطق  يعني  فكان  السيبة"،  "ب��اد  امل��خ��زن 
غير  للضرائب  وال��راف��ض��ة  امل��خ��زن  على  امل��ت��م��ردة  القبائل  فيها 
بطولية  ماحم  باخلصوص،  القبائل،  هذه  وسطرت  الشرعية 
ضد االستعمار واملخزن، على رأسها ملحمة الريف بقيادة محمد 
في  العينن  ماء  الهيبة  حركة  وأيضا  اخلطابي  الكرمي  عبد  بن 
الصحراء وموحا وحمو الزياني في األطلس. ولم يتمكن املخزن 

على  القضاء  من  االستعماري  ثم  التجاري  الرأسمالي  والتغلغل 
مقاومة القبائل واحتوائها إال في الثاثينات من القرن املاضي. 
الذي  هو  الفرنسي  واالستعمار  مركزية.  دول��ة  يكن  لم  فاملغرب 
إضافة  وح��اف��ظ،  امل��رك��زي  الفرنسي  النموذج  على  ال��دول��ة  بنى 
القدمي  امل��خ��زن  على  فيها،  يتحكم  ك��ان  التي  العصرية  للدولة 
كخادم أمن له. وارتكزت الدولة والسلطة في املغرب على حتالف 
املشكل  إقطاع  والشبه   1952 حدود  إلى  وامللكية  االستعمار  بن 
والبرجوازية  ال��زواي��ا  وشيوخ  القبائل  وشيوخ  الكبار  القياد  من 

الكمبرادورية.

 احلكم والدولة البديان
بادنا،  في  املنشودين  واحلكم  الدولة  وشكل  طبيعة  لتحديد 
الب��د م��ن االن��ط��اق م��ن حت��دي��د امل��رح��ل��ة ال��ت��ي مي��ر منها نضال 
االمبريالية  الهيمنة  من  الوطني  التحرر  مرحلة  وه��ي  شعبنا 
وبناء  )امل��خ��زن(  السياسي  وممثلها  السائدة  الطبقية  والكتلة 
على  وذلك  الشعبية،  الطبقات  سلطة  يجسد  دميقراطي  نظام 
جتسد  التي  "الدميقراطية"  املخزنية،  "الدميقراطية"  أنقاض 
بناء  املرحلة تتطلب  السائدة. هذه  الطبقية  الكتلة  دكتاتورية 

جبهة الطبقات الشعبية.

وباقي  العاملة  الطبقة  قيادة  يستوجب  املهمة  هذه  إجن��از  إن 
ال��ك��ادح��ن وال���ك���ادح���ات ل��ه��ذه اجل��ب��ه��ة. وه���و م���ا ي��ب��ي��ن��ه تاريخ 
البرجوازية  أو  الوطنية"  "البرجوازية  فقيادة  االس��ت��ق��االت: 
لم  شكلي  استقال  إل��ى  أدت  الوطني  التحرر  حلركة  الصغرى 
التبعية  وع��ل��ى  وال��ك��م��ب��رادور  اإلق���ط���اع  ع��ل��ى  ال��ق��ض��اء  تستطع 
هاتن  استرجعت  ب��ل  ال��زراع��ي��ة،  بالثورة  والقيام  لامبريالية 
كطبقات  مواقعهما  ل��اس��ت��ع��م��ار،  عمالتهما   رغ���م  الطبقتن، 
العاملة  ال��ط��ب��ق��ة  ف��ي��ه��ا  ق����ادت  ال��ت��ي  ال����دول  ف��ي  س���ائ���دة. بينما 
التحرر  ح��رك��ات  وف��ي��ت��ن��ام...(  )ال��ص��ن  الفاحن  م��ع  املتحالفة 
الثورات  وإجن��از  اإلقطاع  على  القضاء  استطاعت  فقد  الوطني، 
الزراعية وحتقيق منوها املستقل ملصلحة الغالبية العظمى من 

الشعب.

إن ال���دول���ة ال��ت��ي ن��ن��ش��ده��ا ه��ي دول����ة دمي��ق��راط��ي��ة، أرق����ى من 
البرجوازية  الدميقراطية  حتى  بل  املخزنية،  "الدميقراطية" 
الطبقة  رأسها  وعلى  الشعبية،  الطبقات  مصالح  تخدم،  ألنها 
من  العظمى  الغالبية  باعتبارهم  ال��ك��ادح��ن  وع��م��وم  العاملة 
التبعية  ال��ب��رج��وازي��ة  على  سلطتها  ومت���ارس  امل��غ��رب��ي،  الشعب 

وماكي األراضي الكبار، دولة متحررة من الهيمنة االمبريالية.

على  قامت  الفرنسية  ال��ث��ورة  على  الاحقة  ال��ث��ورات  أغلب  إن 
أساس تصور يعقوبي )أي مركزي( لبناء الدولة، وبذلك غيبت 
التنوع اللغوي والثقافي واحلضاري لكل جماعة اجتماعية ذات 
خصوصيات سوسيو-ثقافية، الشيء الذي استغلته االمبريالية 
وعرقي  إثني  أساس  على  البلدان  هذه  في  التناقضات  لتفجير 
تعكس  دميقراطية  فيدرالية  دول��ة  بناء  نتبنى  لذلك  ول��غ��وي. 
اللغتن  باعتبارهما  وال��ع��رب��ي��ة،  األم��ازي��غ��ي��ة  ال��ل��غ��ة:  ازدواج���ي���ة 
التصور  عن  تعبر  كما  والثقافة.  واملجتمع  للدولة  األساسيتن 
لكنها  الدولة،  عن  الدين  فصل  على  القائم  للعلمانية  السديد 
من  الدين  يعادي  ال��ذي  البرجوازي  للتصور  متجاوزة  علمانية 
والعقيدة  التدين  حرية  وحتمي  تضمن  ب��ل  عقيدة  ه��و  حيث 
للمواطنة يتساوى فيه  وتدافع عن مفهوم عصري ودميقراطي 
جميع املواطنن، نساء ورجاال، بدون متييز بسبب اللون واللغة 

والدين واملعتقد واألصل اجلغرافي والنسب واجلنس.

إن بناء جبهة الطبقات الشعبية كجبهة ذات طابع استراتيجي 
إلجناز مهام التحرر الوطني والبناء الدميقراطي قد يطول وقد 
األكثر  العدو  على  تركز  واسعة  تكتيكية  جبهات  بناء  يتطلب 
التحرر  أمام أي تقدم في مسار  وال��ذي يقف سدا منيعا  شراسة 
والدميقراطية. وهذا العدو، اآلن، هو املخزن، وعلى رأسه نواته 
الصلبة املافيا املخزنية التي تتشكل من كبار املسئولن األمنين 
والدينين  والسياسين  واإلداري����ن  والقضائين  والعسكرين 
وع���دد م��ن رج���ال األع��م��ال واإلع����ام وك��ب��ار م��ق��اول��ي "املجتمع 

املدني" الرسمي وبعض كبار املسئولن النقابين وغيرهم... ممن 
السعي  يجب  ال��ذي  العدو  ه��ذا  منها.  ق��رب  أو  وسلطة  نفوذ  لهم 
ك��ان��ت مرجعيتها  أي��ا  امل��ن��اض��ل��ة،  ال��ق��وى  إل��ى أن تتكتل ض��ده ك��ل 
يناضل  الهدف،  لهذا  وخدمة  الطبقي.  وموقعها  االيديولوجية 
النهج الدميقراطي من أجل بناء جبهة ميدانية لقيادة النضاالت 

الشعبية املتفرقة وإعطائها أفقا سياسيا.

النهج  يتوقف  لم  امل��ي��دان،  في  املشترك  النضال  ه��ذا  ومب���وازاة 
ال��دمي��ق��راط��ي ع��ن ال��دع��وة إل���ى احل����وار ال��ع��م��وم��ي ب��ن ك��ل قوى 
التغيير بهدف بناء تصور مشترك للمغرب الذي ننشده قد يضع 
ومضمونه  بلورته  طريقة  حيث  من  دميقراطي  دستور  أسسه 
واملصادقة عليه، يضعه مجلس تأسيسي كمعبر عن إرادة الشعب 
السلط، دستور يقطع مع  السيادة ومصدر كل  باعتباره صاحب 

االستبداد واحلكم الفردي املطلق. 

دستور يضمن فصا فعليا للسلط، يقر بهوية الشعب املغربي 
بالثقافة  الواقع  أرض  على  التطبيق  ويفرض  األبعاد  املتعددة 
رسمية،  ول��غ��ة  وطنية  ثقافة  باعتبارهما  األم��ازي��غ��ي��ة  وال��ل��غ��ة 
يساوي فعا بن املرأة والرجل في جميع احلقوق والواجبات وعلى 
جميع املستويات السياسية واملدنية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية ويرفع كل مظاهر التقديس عن املؤسسات واملسئولن 
املسؤولن  ومحاسبة  مساءلة  ألدائ��ه��ا  النقد  حق  ويكرس  عنها 
عنها من خال مبدأ ربط املسؤولية باحملاسبة، ويضمن احلقوق 
اخلاصة للمرأة كامرأة وكأم، ويقر العلمانية خيارا يفصل الدين 
يضعه  دستور  للدين،  السياسي  االستغال  ومينع  ال��دول��ة  عن 

مجلس تأسيسي منتخب بشكل دميقراطي ونزيه.

ما العمل اآلن
1.4. األولويات

 - ال���ق���ض���ي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة: ال����غ����اء وال���ش���غ���ل واحل���م���اي���ة 
االجتماعية...

الصحية،  الطوارئ  قانون  إلغاء  واحل��ري��ات:  احلقوق  قضية   -  
إطاق سراح املعتقلن السياسين ومعتقلي الرأي، مواجهة تغول 

املخزن...

االمبريالية  هيمنة  من  والتحرر  الوطنية  السيادة  قضية   -  
والتصدي لقاعدتها األمامية في منطقتنا: الكيان الصهيوني.

2.4. الوسائل واألدوات

 - دع���م واالن���خ���راط ف��ي ك��ل ال��ن��ض��االت االح��ت��ج��اج��ي��ة التي 
تخوضها مختلف الفئات الشعبية وحتصينها وتأطيرها.

 - نشر الفكر الوحدوي والدعاية املكثفة للوحدة في النضال 
لكل القوى املناضلة وجتاوز الفيتويات واالشتراطات واحللقيات. 

 - تشجيع التنسيق بن اإلطارات التي تشتغل في نفس امليدان: 
مثا األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والنقابات التعليمية 
)املباريات  األخ��ي��رة  االج�����راءات  على  االحتجاجية  واحل��رك��ة 
لولوج الوظيفة العمومية...( وإطارات حملة الشواهد املعطلن 

واحلركة الطابية...

لتشمل  االجتماعية  اجلبهة  توسيع  أج��ل  من  اجل��اد  العمل   -  
الشعبية  واحلراكات  االحتجاجية  واحلركات  احلية  القوى  كل 
والتنسيقيات والتنسيق مع اإلطارات املناضلة في نفس امليدان...

 - تشبيك مختلف مكونات احلركة احلقوقية من خال توسيع 
االئتاف والتنسيق مع اإلطارات املناضلة في نفس امليدان.

ل��دع��م فلسطن وضد  امل��غ��رب��ي��ة  وت��وس��ي��ع اجل��ب��ه��ة  ت��ق��وي��ة   -  
املناضلة  اإلط��ارات  مع  والتنسيق  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
في نفس امليدان وكذا اإلطارات املناهضة لامبريالية واملساندة 
العاقات،  الشعوب من أجل حتررها وتقوية وتطوير  لكفاحات 
التحرر  أج��ل  من  تناضل  التي  القوى  مع  والعالم،  منطقتنا  في 

الوطني والدميقراطية.

عبد الله احلريفاحلكم والدولة



العدد:  12441
من  11  إلى 17 يناير 2022 المناضلة المرأة 

املدافعات عن حقوق اإلنسان واالعتقال السياسي
ندوة  اإلنسان  حلقوق  املغربية  للجمعية  احملمدية  فرع  نظم 
عن  امل��داف��ع��ات  م��وض��وع  ح��ول  دجنبر   24 اجلمعة  ي��وم  رقمية 
الرفيقة  فيها  ش��ارك��ت  السياسي  واالع��ت��ق��ال  اإلن��س��ان  ح��ق��وق 
ننشر  بعرض،  للجمعية،  السابقة  الرئيسة  رياضي،  خديجة 
محاور  أربعة  خال  من  املوضوع  إلى  تطرق  وقد  هنا،  مضمونه 

وهي: 

�� أية تعاريف ملصطلح "املدافع عن حقوق اإلنسان"؟
�� ملاذا االهتمام بوضعية املدافعات عن حقوق اإلنسان بشكل 
خاص، ما هي اخلصوصيات التي تعنيهن دون املدافعن الرجال؟

�� املدافعات عن حقوق اإلنسان باملغرب في مواجهة االعتقال 
السياسي

آل��ي��ات التضامن م��ع امل��داف��ع��ات ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان وسبل   ����
دعمهن. 

*********
 م��اذا نعني ب"امل��داف��ع/ة ع��ن حقوق اإلن��س��ان"، أية 

تعاريف لهذا املصطلح؟
التابعة  اإلن��س��ان،  حل��ق��وق  السامية  املفوضية  م��وق��ع  حسب 

حقوق  عن  "مدافع  تعرف  املتحدة،  لألمم 
اإلنسان" بكونه أي شخص يعمل، مبفرده 
تعزيز  أجل  من  آخرين،  مع  باالشتراك  أو 
بطريقة  ح��م��اي��ت��ه��ا  أو  اإلن���س���ان  ح���ق���وق 
عن  امل��داف��ع��ن  أن  ب��ذل��ك  وتعتبر  سلمية. 
بناء  عليهم  التعرف  يتم  اإلن��س��ان  حقوق 
على ما يقومون به من أعمال وليس بناء 
ينتمون  التي  املنظمات  أو  معارفهم  على 

إليها.  

اختصارا  املعروف  اإلع��ان  أكده  ما  وهذا 
حماية  أو  امل���داف���ع���ن  ح�����ول  ب����اإلع����ان 
امل���داف���ع���ن، وه����و اإلع������ان اخل�����اص بحق 
وهيئات  واجل��م��اع��ات  األف����راد  ومسؤولية 
املدني في تعزيز وحماية حقوق  املجتمع 
بها  املعترف  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
عامليا، ومت اعتماده مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم 144/54  الصادر 
ليس  منه  وال��ه��دف   .1998 دجنبر   9 ف��ي 
ف��ق��ط ال��ت��ع��ري��ف ب��امل��داف��ع وامل��داف��ع��ة عن 

اإلنسان  وت��ي��رة حماية حقوق  م��ن  ال��رف��ع  ب��ل  اإلن��س��ان،  حقوق 
والنهوض بها، انطاقا من حماية املدافعن عنها. لكن اإلعان 
وض��ع حت��دي��دا ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم م��ن خ��ال اع��ت��ب��ار جميع اعضاء 
بالتزامهم  ومنفردين،  مجتمعن  مضطلعن،  الدولي  املجتمع 
واحلريات  اإلن��س��ان  حقوق  اح��ت��رام  وتشجيع  بتعزيز  الرسمي 
االساسية للجميع دون متييز من أي نوع، مبا في ذلك التمييز 
على اساس العرق، او اللون، او اجلنس، او اللغة، او الدين، او الرأي 
السياسي او غير السياسي، او االصل الوطني او االجتماعي، او 
التعاون  لتحقيق  ما  ويؤكد  آخ��ر،  وض��ع  أي  او  املولد،  او  امللكية، 
ديباجة  وف��ق  االل��ت��زام  بهذا  للوفاء  خاصة  اهمية  من  ال��دول��ي 

اإلعان .

 وف��ي م��ادت��ه األول���ى ج��اء أي��ض��ا: م��ن ح��ق ك��ل شخص، مبفرده 
وإعمال  حماية  إل��ى  ويسعى  يدعو  ان  غيره،  مع  وباالشتراك 
الوطني  الصعيدين  على  االساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق 

والدولي.  

أما صحيفة "وقائع" التي تصدرها املفوضية السامية حلقوق 
وعنونته  ل��ل��م��داف��ع��ن   69 ع��دده��ا  خ��ص��ص��ت  وال��ت��ي  اإلن���س���ان 
ب"املدافعون عن حقوق اإلنسان: حماية حق الدفاع عن حقوق 
"املدافعون  ي��ل��ي:  كما  امل��داف��ع��ن  ع��ن  حت��دث��ت  فقد  اإلن���س���ان"، 
ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان" ع��ب��ارة تستخدم ل��وص��ف أول��ئ��ك الذين 

يعملون، منفردين أو باالشتراك مع آخرين، من أجل تعزيز أو 
حماية حقوق اإلنسان، ويتم التعرف على  املدافعن عن حقوق 
اإلنسان في املقام األول من خال األعمال التي يؤدونها وبعض 
السياقات التي يعملون ضمنها"،  مع تأكيده على أنه ال توجد 
حقوق  ع��ن  امل��داف��ع��ون  بها  يقوم  التي  لألعمال  شاملة  قائمة 

اإلنسان. 

وفي فقرة أخرى وجوابا على سؤال: من الذي ميكن أن يصبح 
مدافعا عن حقوق اإلنسان؟ تقول الصحيفة "ليس ثمة تعريف 
محدد للمدافع عن حقوق اإلنسان أو من الذي ميكنه أن يصبح 
من املدافعن عن حقوق اإلنسان، وذكرت بنفس املضمون الذي 
تضمنه اإلعان واملشار إليه سالفا. إال أن الوثيقة أكدت رغم 
ذلك على معايير ثاثة اعتبرتها معايير دنيا العتبار شخص 

ما مدافعا عن حقوق اإلنسان وهي:

�� اإلميان مببدأ كونية حقوق اإلنسان كما ينص عليها اإلعان 
العاملي حلقوق اإلنسان، إذ تؤكد الوثيقة أنه ال ميكن للشخص 
أن ينكر ب��ع��ض احل��ق��وق ث��م ي��دع��ي ص��ف��ة امل��داف��ع ع��ن حقوق 

اإلنسان ألنه يدافع عن حقوق أخرى. 

حقوق  عن  املدافعون  عنها  يدافع  التي  احلقوق  تندرج  أن   ��
دوليا  عليها  املتعارف  اإلنسان  حقوق  منظومة  ضمن  اإلنسان 

احمللية،  القوانن  مع  منسجمة  تكون  أن  ذلك  في  يشترط  وال 
والشيء األهم أن تكون شواغلهم تندرج ضمن حقوق اإلنسان.

امل��داف��ع��ون ع��ن حقوق  ال��ت��ي يتخذها  ���� أن ت��ك��ون اإلج����راءات 
اإلنسان ذات طابع سلمي أي أن يكون عملهم سلميا حتى ميتثل 

ملقتضيات اإلعان العاملي حلماية املدافعن.

وم���ن ب��ن م��ا ن��ص ع��ل��ي��ه اإلع����ان أي��ض��ا وب��ش��ك��ل أس��اس��ي هي 
حقوق  ع��ن  للمدافعن  ال���دول  توفرها  أن  يجب  التي  احل��ق��وق 

اإلنسان وتتلخص في ما يلي:

�� احلق في االلتقاء او التجمع؛  

�� احلق في تشكيل منظمات او جمعيات او رابطات او جماعات 
واالنضمام اليها واالشتراك فيها؛ 

باملنظمات  او  احلكومية  غير  باملنظمات  االتصال  في  احلق   ��
احلكومية الدولية؛ 

اإلنسان  املتعلقة بجميع حقوق  املعلومات  استقاء  �� احلق في 
واحلريات االساسية؛ 

واملعلومات  اآلراء  ون��ش��ر  ومناقشة  دراس���ة  ح��ري��ة  ف��ي  احل��ق   ����
واملعارف املتعلقة بجميع حقوق اإلنسان واحلريات االساسية او 

نقلها إلى اآلخرين واشاعتها بينهم؛ 

�� احلق في واعتناق اآلراء بشأن مراعاة جميع حقوق اإلنسان 
واحل��ري��ات االس��اس��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��ق��ان��ون وف��ي التطبيق على 

السواء؛

بصدد  جديدة  ومبادئ  افكار  ومناقشة  استنباط  في  احلق   ��
حقوق اإلنسان وفي الدعوة إلى قبولها؛

تصريف  وفي  بلدها  او  بلده  حكومة  في  املشاركة  في  احلق   ��
ال��ش��ؤون ال��ع��ام��ة وت��ق��دمي ان��ت��ق��ادات وم��ق��ت��رح��ات إل��ى الهيئات 

والوكاالت احلكومية واملنظمات املعنية بالشؤون العامة؛

�� احلق في االستفادة من أي سبيل من سبل االنتصاف الفعال 
وفي احلماية في حالة انتهاك هذه احلقوق؛

�� احلق في االشتراك في االنشطة السلمية ملناهضة انتهاكات 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛

من  الدولية  االتفاقيات  تفرضه  مب��ا  إال  التقيد  ع��دم  ح��ق   ����
قيود بخصوص احلقوق واحلريات التي تنص عليها.

ملاذا االهتمام بوضعية املدافعات عن حقوق  	•  
دون  تعنيهن  التي  اخلصوصيات  هي  ما  خ��اص،  بشكل  اإلنسان 

املدافعن الرجال؟

عن  اإلع����ان  ص����دور  ب��ع��د  أن���ه  للتذكير 
املدافعن ُأنشأت جلنة حقوق اإلنسان ثم 
اخلاص  املقرر  والية  إنشاء  مت   2000 سنة 

املعني بحالة املدافعن. 

األمم���ي���ة  امل����ق����ررة  ق���دم���ت   2010 وف�����ي 
املدافعن  ب��وض��ع��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة  ال���س���اب���ق���ة، 
على  خاص  بشكل  فيه  رك��زت  لها،  تقريرا 
امل���داف���ع���ات ع���ن ح���ق���وق اإلن����س����ان، نظرا 

خلصوصيات القمع الذي يواجههن.  

وترجع هذه اخلصوصية إلى العديد من 
العوامل من ضمنها:

�� املدافعات يتحدين النظام االجتماعي 
ال��س��ائ��د ف��ق��ط ب��ك��ون��ه��ن م���داف���ع���ات. فهن 
من  ل��ه��ن  املخصصة  األدوار  ع��ن  ي��خ��رج��ن 
طرف املجتمعات الذكورية. والقمع وسيلة 
والثقافية  السياسية  السلطة،  بها  تعمل 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة أي���ض���ا، ع��ل��ى إرج��اع��ه��ن إلى 
في  لهن  تخصصها  ال��ت��ي  ال��دون��ي��ة  امل��ك��ان��ة 

إطار التراتبية االجتماعية السائدة التي حتقر النساء.

�� تشكل املدافعات عن احلقوق اإلنسانية للنساء جزءا كبيرا 
في  باملناضات  دائما  تربط  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  من 
حقوق  أج��ل  م��ن  وال��ن��ض��ال  للنساء،  اإلنسانية  احل��ق��وق  مجال 
حتمي  األخ��رى  واالستغال  االستبداد  أنظمة  كل  ألن  النساء 
كل  النساء  حقوق  عن  املدافعات  تواجه  لهذا  القائم.  الوضع 

هذه األنظمة مجتمعة. 

ثقافة  إل��ى  تلجأ  امل��داف��ع��ات  تستهدف  ال��ت��ي  السلطات  ألن   ����
ألفاظ  استعمال  من  وإسكاتهن.  إلخضاعهن  األبوية  التمييز 
العنف  إل��ى  السمعة،  تشويه  ومحاولة  التشهير  إل��ى  محقرة، 

املبني على النوع إلى االغتصاب في أمكان االحتجاز...

وفي 2013 أصدرت األمم املتحدة قرارا خاصا باملدافعات عن 
حقوق اإلنسان. ويقر هذا القرار، الذي قدمته النرويج وحظي 
التمييزية  وامل��م��ارس��ات  اخل��اص��ة  باملخاطر  دول���ة،   35 برعاية 
حقوق  عن  املدافعات  تواجهها  التي  النوع  على  املبني  والعنف 
آنذاك  تاريخية  اعتبرت  التي   �� الوثيقة  هذه  وحتث  اإلنسان. 
الفوارق  تراعي  ملموسة  وبرامج  سياسات  تنفيذ  على  ال��دول   ��
من  اإلن��س��ان،  حقوق  عن  املدافعات  حلماية  النوع  على  املبنية 
أجل ضمان مشاركتهن الفعالة في وضع وتنفيذ تدابير تسعى 
الدول  القرار  يدعو  ذلك،  إلى  باإلضافة  حمايتهن.  ضمان  إلى 
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يقعن  الائي  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  حماية  ضمان  إلى 
ضحايا ألعمال التخويف أو االنتقام نتيجة ألنشطة تعاونهن 
م��ع امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة، ف��ض��ًا ع��ن ح��ري��ة ال��وص��ول إل��ى آليات 

حقوق اإلنسان، اإلقليمية والدولية وحرية التواصل معهم.

وت���وال���ت ع��ل��ى والي����ة امل��ق��رر اخل����اص امل��ع��ن��ي ب��امل��داف��ع��ن عدة 
ومنذ  اإلنسان.  حقوق  مجال  في  بخبرتها  معروفة  شخصيات 
"ماري  اإليرلندية  وه��ي  احلالية  امل��ق��ررة  تعين  مت   2020 م��اي 
ان��ت��ن��اس��ي��ون��ال. وقد  م��س��ؤول��ة س��اب��ق��ة بأمنستي  راول�����ور" وه���ي 
أيضا  املدافعن  املعنية بحالة  املقررة األممية اجلديدة  اهتمت 
بخصوصية وضعية املدافعات. وجاء ذلك في تقريرها األخير 

الصادر سنة 2020.
  • املدافعات عن حقوق اإلنسان باملغرب في مواجهة 

االعتقال السياسي
واج���ه���ت امل���داف���ع���ات ع���ن ح��ق��وق اإلن���س���ان ف���ي امل���غ���رب القمع 
احلالي  امل��ف��ه��وم  على  فبناء  ال��س��ن��ن.  ع��ش��رات  منذ  والتعسف 
عن  "م��داف��ع��ات  تعتبر  اإلن��س��ان  حقوق  ع��ن  وامل��داف��ع��ة  للمدافع 
حقوق اإلنسان" كل النساء اللواتي انخرطن في مختلف جبهات 
النضال في املغرب من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان وضد 
االستبداد والفساد. وسجل املدافعات عن حقوق اإلنسان حافل 

بالنضال والعطاء. كما أن التضحيات التي قدمنها ال حتصى. 

فقد زج بالعديد من املناضات ضد االستبداد في بادنا في 
سواء  حياتهن،  منهن  العديد  وقدمت  السجون. 
كزبيدة  السلمية،  املظاهرات  ضد  العنف  بسبب 
نتيجة  أو  بسا،  امل��ب��روك  وسناء  بفاس،  خليفة 
نتيجة  أو  صحتهن،  على  االع��ت��ق��ال  ان��ع��ك��اس��ات 
عليهن...  واألزواج  األب��ن��اء  اختطاف  او  اعتقال 
أو اإله��م��ال خ��ال اإلض���راب ع��ن الطعام كما مت 
اجلمعية  جعلت  التي  املنبهي  سعيدة  للشهيدة 
املغربية حلقوق اإلنسان ذكرى استشهادها يوما 
املناضلة، تكرم فيه كل الشهيدات  وطنيا للمرأة 
وك���ل امل��ع��ت��ق��ات ال��س��ي��اس��ي��ات ال��س��اب��ق��ات، وكل 
على  قابضات  الزل��ن  اللواتي  املناضات  النساء 

اجلمر. 

ال��ن��س��اء ف��ي املجتمعات  ت��اري��خ ك��ف��اح  أن  ورغ���م 
اهتمام،  م��ن  يستحق  م��ا  ل��ه  يعطى  ال  األب��وي��ة 
وه����ذه واج���ه���ة م��ه��م��ة ل��ل��ن��ض��ال ال��ن��س��ائ��ي أيضا 
تخوضه العديد من املناضات، فإن ما كتب عن 
العنف واالعتداءات اجلنسية التي مورست على 

في  جاء  ما  ومنه  وص��ادم.  فظيع  السياسيات  املعتقات  النساء 
شهادات النساء خال جلسات االستماع التي نظمتها اجلمعية 
املغربية حلقوق اإلنسان سنة 2005. وفي العديد من الكتابات 
ال��ت��ي ص����درت مل��ع��ت��ق��ات س��ي��اس��ي��ات س��اب��ق��ات أو ل��ك��ت��ب درس���ت 
املعتقات  ومعاناة  باملغرب،  النساء  السياسي ضد  العنف  مآسي 

السياسيات واملختطفات في السجون ومراكز االختطاف. 

من  السياسي  االعتقال  املناضات  م��ن  العديد  واج��ه��ت  وق��د 
ضمنهن: مناضات احلركة الدميقراطية في السبعينات سواء 
امل��ارك��س��ي��ة أو االحت���ادي���ة، ك��م��ا زج ف��ي ال��س��ج��ون ب��ال��ع��دي��د من 
مناضات االحتاد الوطني لطلبة املغرب، والعامات املناضات 
السياسين  املعتقلن  ع��ائ��ات  ح��رك��ة  وع���ض���وات  ال��ن��ق��اب��ي��ات، 
ومؤخرا  وصحافيات،  ال��ص��ح��راوي��ات،  الناشطات  واملختطفن، 
ن��اش��ط��ات احل����راك ال��ش��ع��ب��ي ون��اش��ط��ات ع��ل��ى م��واق��ع التواصل 

االجتماعي. 

املغرب  في  اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  الزال��ت  اليوم،  وإل��ى 
األخيرة  السنوات  عرفت  وق��د  السياسي.  لاعتقال  يتعرضن 
العديد من املعتقات  السياسيات ومعتقات الرأي، من ضمنهن، 
فقط كمثال وليس احلصر، مناضات حركة النساء الساليات 
الوطني  االحت���اد  ومناضلة  وابنتيها،  بتمارة  ب��وع��ام  فاطمة 
الريف  ف��ي ح���راك  وال��ن��اش��ط��ة  ب���ودك���ور،  امل��غ��رب زه���رة  لطلبة 
سليمة الزياني، واملناضلة من أجل احلق في األرض مينة جبار، 
نزهة  الصحراوية  والصحفية  الريسوني،  هاجر  والصحافية 
بفرع  اإلن��س��ان  حل��ق��وق  املغربية  اجلمعية  وع��ض��وة  اخل��ل��ي��دي، 

املقريني،  سهام  النقابية  املناضلة  الفقير،  محفوظة  العيون 
ثمنا  السجن  عرفن  اللواتي  املناضات  ك��ل  ذك��ر  أستطيع  ول��ن 
لنضالهن في السنوات األخيرة... والزالت على األقل معتقلتان 
س��ي��اس��ي��ت��ان ف��ي ال��س��ج��ن وه��م��ا: امل��واط��ن��ة ه��اج��ر ال��ن��ال��ي التي 
اعتقلت في مظاهرة سليمة بطنجة ضد جواز التلقيح يوم 14 
نونبر 2021، وحكمت ابتدائيا ب3 أشهر سجنا نافذا، واملناضلة 
ف��اط��م��ة ال���زه���راء ول���د بلعيد امل��ع��روف��ة ب��س��ي��م��ان، ال��ت��ي الزال���ت 
جلسات محاكمتها لم تنطلق رغم قضائها في السجن شهرا بعد 
أن اعتقلت يوم 25 نونبر 2021. وقد اعتقلت من بيتها 24 ساعة 
مببرر  ضدها  لشكاية  بطنجة  احلقوق  كلية  عميد  وض��ع  بعد 
للطلبة  وحتريضها  ح��ق  موجب  دون  اجلامعي  احل��رم  دخولها 
على االحتجاج وعرقلة سير الدراسة... واملعتقلتان وضعتا في 

سجن طنجة قبل تنقيلهما إلى سجن أصيلة.
اإلنسان  حقوق  عن  املدافعات  مع  التضامن  آليات     

وسبل دعمهن 
أبدعت احلركة احلقوقية واحلركة الدميقراطية العديد من 
أشكال التضامن مع املعتقلن السياسين واملعتقات السياسيات 

واستعملتها للضغط على الدولة إلطاق سراحهم. 

رفع  في  كبير  بشكل  الدولية  احلقوقية  املنظمات  وساهمت 
العزلة عنهم، عبر سياسة التبني التي كانت تعمل بها وحمات 
التضامن التي تنظمها دوليا، واملراسات املكثفة التي كانت تصل 

إلى املعتقلن السياسين واملعتقات السياسيات في السجون. 

املناضلن  بفضل  الفرنسية  الدميقراطية  احلركة  وأب��دع��ت 
املنفين واملناضات املنفيات في فرنسا وأروبا عامة، في تشكيل 
جلن مناهضة القمع باملغرب التي لعبت دورا تاريخيا في فضح 
باملغرب  عام  بشكل  السياسي  واالستبداد  السياسي  االعتقال 
ومساندة:  دع��م  أكبر  لكن  ال��رص��اص.  بسنوات  يعرف  ما  خ��ال 
تلك التي توفرها عائات املعتقلن السياسين التي كان لها دور 
تاريخي في دعم أهاليهم املعتقلن وفي النضال ضد االعتقال 
االولى  اللبنة  هي  العائات  حركة  كانت  فقد  عامة.  السياسي 

حلركة حقوق اإلنسان باملغرب.

اليوم، هناك مبادرات كثيرة للتضامن مع املعتقلن السياسين 
في  صعوبات  وت��واج��ه  مشتتة.  لكنها  السياسيات.  واملعتقات 
خ��ل��ق دي��ن��ام��ي��ة ج��م��اه��ي��ري��ة ض��د االع��ت��ق��ال ال��س��ي��اس��ي. ألنها 

تتواجه بتحديات من أهمها :

���� س��ي��اس��ة ج��دي��دة ل��ل��دول��ة حت���اول إخ��ف��اء ال��ط��اب��ع السياسي 
لاعتقال الذي يتعرض له النشطاء واملناضلون؛ 

�� استعمال أساليب جديدة للقمع لتحييد النشطاء كالتشهير 
في  والتصوير  الهواتف،  على  والتجسس  املخزن،  صحافة  في 

األماكن اخلاصة وابتزاز املناضات واملناضلن...؛

�� خطاب من داخل احلركة احلقوقية يتنكر لوجود معتقلن 
سياسين حلسابات سياسية بعيدة عن املنطق احلقوقي.

لكن رغم ذلك هناك مبادرات مهمة : 

حاالت  تتبع  ع��ل��ى  تشتغل  ال��ت��ي  احل��ق��وق��ي��ة  احل��رك��ة  ه��ن��اك 
املجال،  هذا  في  تقاريرها  باستمرار  وتضع  السياسي  االعتقال 
كما تضع شكايات أمام القضاء بشأنهم، وتلجأ لآلليات األممية 
للمعتقلن  داعمة  أنشطة  وتنظم  قضاياهم،  ح��ول  مب��ذك��رات 
السياسين. وبادرت إلى تشكيل العديد من الهيئات التضامنية 

مع معتقلي الرأي واملعتقلن السياسين.

م��غ��رب��ي��ات ضد  "ن��س��اء  وق��ب��ل س��ن��وات مت تشكيل م��ج��م��وع��ة 
ال��ت��ي انطلقت م��ن ف��ك��رة أن ه��ن��اك، من  ال��س��ي��اس��ي"  االع��ت��ق��ال 
االعتقال  قضايا  على  تشتغل  التي  احلقوقية  احلركة  جانب، 
السياسي بشكل عام، لكن دون اهتمام خاص بحالة النساء من 
النساء  بأوضاع  تهتم  التي  النسائية  اجلمعيات  وهناك  بينهم، 
تضيع  وبينهما  السياسي،  باالعتقال  تهتم  ال  لكن  ع��ام  بشكل 
املدافعات  وخاصة  السياسيات.  املعتقات  وضعية  خصوصية 
عن حقوق اإلنسان. وقد أنشئت بعد اعتقال املعتقلة السياسية 
سيليا وتدهور صحتها في السجن. والزال عملها يستوجب بذل  
أجل  من  النضال  يتطلبه  ما  مستوى  في  جلعله  الكبير  اجلهد 
يجمع  ألن��ه  مهم  عمل  لكنه  السياسيات،  للمعتقات  احلرية 
الفكرية،  التوجهات  ومختلف  السياسية  املشارب  مختلف  بن 
السياسي  لاعتقال  رفضهن  هو  أساسا  فيه  املشاركات  ويجمع 

ونضالهن من أجل احلرية للمعتقات السياسيات.

أما على مستوى خارجي وأممي، فهناك العديد 
باملدافعات  للتعريف  وض��ع��ت  ال��ت��ي  اآلل��ي��ات  م��ن 
كمثال،  ض��م��ن��ه��ا  وم����ن  ال��س��ي��اس��ي��ات  امل��ع��ت��ق��ات 
امل��رص��د ال���دول���ي حل��م��اي��ة امل��داف��ع��ن ع��ن حقوق 
الفدرالية  مشترك  بشكل  شكلته  الذي  اإلنسان 
ضد  العاملية  واملنظمة  اإلنسان  حلقوق  الدولية 
عن  للمدافعات  اإلقليمي  والتحالف  التعذيب؛ 
حقوق اإلنسان بشمال إفريقيا والشرق األوسط، 

ومنظمة مدافعون على خط اجلبهة... وغيرها.

كما أن هناك آليات أممية تابعة ملجلس حقوق 
اإلن���س���ان ي��ت��م ال��ل��ج��وء إل��ي��ه��ا، ك��امل��ق��ررة اخلاصة 
اإلنسان،  ح��ق��وق  ع��ن  امل��داف��ع��ن  ب��ح��ال��ة  املعنية 
التي يجب على احلركة احلقوقية الضغط حتى 
يسمح لها بزيارة املغرب من طرف السلطة باملغرب 
للوقوف على ما يتعرض له املدافعات واملدافعون 
عن حقوق اإلنسان من قمع وحصار وتضييق. كما 
التعسفي  باالعتقال  اخل��اص  الفريق  هناك  أن 
الذي يدرس كل حاالت االعتقال التي يتوصل مبذكرات بشأنها 
ويصدر حولها رأيا موجها للحكومات عندما يتعلق باالعتقال 
التعسفي ويطالبها باإلفراج عن املعتقل املعني ومطالبات أخرى 
حسب كل حالة حالة، وميكن اللجوء إليه أيضا من أجل إصدار 
التي  الريسوني  نداء عاجل كما مت في حالة الصحفية هاجر 
من  ك��ان  ودول��ي��ة  وطنية  تضامنية  حملة  بعد  س��راح��ه��ا  أط��ل��ق 

ضمنها التوجه لهذا الفريق األممي. 

امل��داف��ع��ات ع��ن حقوق  إال أن الضغط م��ن أج��ل إط���اق س���راح 
حتقيق  ف��ي  أكثر  ينجح  السياسين  املعتقلن  وك��اف��ة  اإلن��س��ان 
سياسية  قوى  موازين  خلق  طريق  عن  يتم  عندما  منه  الغاية 
التراجع  الدولة  على  تفرض  بأن  كفيلة  تكون  داخليا  جديدة 
يتم  وه��ذا  السياسين.  املعتقلن  عن  واإلف���راج  تعسفاتها،  عن 
عبر احتال الفضاء العام واالحتجاج اجلماهيري ضد سياسات 
القوانن  واحترام  التعيير  بحرية  واملطالبة  القمعية  السلطة 
في  ف��رض  ال���ذي  ه��و  اجلماهيري  الضغط  وه���ذا  ع��ات��ه��ا.  على 
سجونها  أب��واب  تفتح  أن  السلطة  على  سابقة  سياسية  مراحل 
ليغادرها معتقلو الرأي واملعتقلن السياسين. إال أن هذا يتطلب 
وعي النخبة السياسية واحلركة الدميقراطية �� ضمنها احلركة 
احلقوقية �� بضرورة التنسيق وتوحيد اجلهود وخلق تلك القوة 
التغيير  بهدف  ال��ق��وى  م��وازي��ن  تغيير  على  ال��ق��ادرة  الضاغطة 
السياسي املتجسد في القضاء على االستبداد والفساد وفرض 

احترام احلريات.
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الثقافة  والتغيير

اإلنسانية  ال��ظ��اه��رة  ام��ت��ي��از  ي��س��وغ  ل��ع��ل مم���ا 
وفرادتها، غير املقارنة، آلية املراجعة، وهي تستقوي 
ومهارة  التقومي،  مهارة  تتصدرها  نفيسة  مبهارات 
ال  وق��د  التمحيص.  م��ه��ارة  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  النقد، 
في  حتى  الاليقني  شرعية  ح��ول  لبيبان  يختلف 
ال��ع��ل��وم احل���ق، ف��م��ا ب��ال��ك ب��ال��ع��ل��وم اإلن��س��ان��ي��ة ؟!، 
املرجعيات"،  "مراجعة  إلى   Bachelard دعا  لذلك 
في  بقوة  حاضران   واردان،  والتعديل  التهذيب  إذ 
  ( النقاد  بعض  انتحاء  يفسر  وه��و  ال��واق��ع،  ق���راءة 
TODOROV متثيال ال حصرا(  سمت "نقد النقد" 
عسى أن تتحقق الغربلة  ومجاورة التنخيل، ولكيال 

يترهل الفكر ويتآكل احلس، فتتعطل املخيلة.
 والواقع أن املراجعة ال تبخس املراجع )صاحبها( 
في شيء لعلة واحدة هي تنامي                املتغيرات، 

وتواتر املستحدثات دومنا ملل وال كلل.. 
الدافقة، احلبلى  الشالالت  لهو تلك  اإلبداع  إن 
بالتميز، ومن ثمة إشراقاته االستثنائية، وومضاته 
رومانسية م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ب��االن��زي��اح.  املتخمة 

Hugo* * فإنه يؤثر عنه قوله: "كن كالشجرة التي 
تغير       أوراقها، لكنها ال تغير جذورها." ويقصد 
إلى أن اآلراء  رمبا تتغير، أما املبادئ فثابتة، صامدة 

تقاوم.
)بفتح  ت��راج��ع  أن��ه��ا  معينة  إلب��داع��ات  يحمد   
اجليم( مراجعات مختلفة قبل إصدارها، كأن نقرأ 
في تقدمي مؤلف: "راجعه / نقحه الدكتور فالن، أو 
األستاذ فالن، وقل القول نفسه بالنسبة إلى األفالم 
)بكسر  مراجع  أن  مبا  القدم  في  أطنابها  الضاربة 
مراجع  جانب  إلى  التاريخية حاضر  املادة  اجليم( 

املادة  األدبية، ومراجع املادة اللغوية..
داخلية/ ثنائية:  معايير  للمراجعة  أن  جرم  ال 

التناص           ب���س���وى  ي��ف��ه��م  ال  ال���ن���ص  ألن  خ��ارج��ي��ة 
مبن  فمرحى  وتداخلها..(.  النصوص  )امتصاص 
تكون  ال  أنها  في  مواربة  وال   .! املسلك  هذا  سلك 
مقاربات  من  يراكم  ما  املراجع   يراكم  أن  بعد  إال 
واستراتيجيات يذيلها مبالحظاته الناقدة.. مؤمنا 
املادية  علمتنا  كما  كيف،  إل��ى  الكم  حت��ول  بقانون 

اجلدلية.
أن هذا  وال أحد ينكر "احلق في اخلطإ" طاملا 
ال   اللذين  والتوجيه  بالتصحيح  مشفوع  اخلطأ  
يشيخان، وال يتواريان.. هكذا أردد ما ردده  الناقد 
سقطاته،  ع��دت  م��ن  "ال��ك��ام��ل  )الثعالبي(:  األدب���ي 
أن  وال��ظ��اه��ر   ،" ه��ف��وات��ه..  م��ن حسبت  وال��س��ع��ي��د 
بن  واألح��ن��ف  يتناص  ال���ده���ر..(  )يتيمة  ص��اح��ب 
قيس، القائل: "الكامل من عدت هفواته وال تعد إال 

من قلة".
املطالب  م��ن  مطلبا  ال��س��ط��ور  ه���ذه  الم��س��ت    
الكبرى املعيشة في  التحوالت  التي تؤكد شرعيتها 

مختلف احلقول السوسيوسياسية والثقافية.
 وأع����د ال���ق���ارئ ال��ك��رمي ب���إث���ارة م��ط��ال��ب أخرى 
الواقع، مقاربة    فاهمة،  "مستفزة" تيسر مقاربة 
مفسرة، ناقدة.. إن أسعفني الزمن، ورحمني الوهن.

نونبر2021.

مطلب املراجعة
نور الدين موعابيد

يا انتفاضة دومي
بحجارك دومي
بصغارك دومي

ضد جيوش االحتالل
الشهادة بالله غيرك ما يكون َمْنُظوِمي

ف ليلي ويومي
سمايا وغيومي

حجرة وطفل بيهم هجومي
ضد االستعمار . . .
ف كل انتظار . . .

ضد جيوش االحتالل
عالمي يرفرف
مزوق بلوني
مبعد حزوني

من الفرح منعوني
بني السما واألرض

طيري وحومي

ضد أصحاب الفيل
بحجارة من سجيل

أرميهم يا طيور األبابيل
شعب الطفولة . . .
عل القدس منغومي

هنايا وهمومي
دومي دومي يا انتفاضة دومي

االنتفاضة 
من األغاني القوية لناس الغيوان أغنية 

امل��ع��ض��ل��ة وه����ي امل��س��أل��ة ال��ت��ي ل��ي��س ل��ه��ا ح���ل او 
يصعب ايجاد احلل واملخرج. والتراث العربي خاصة 
املعضالت.  م��ن  الكثير  يتضمن  ع��ام��ة  واالس��الم��ي 
تناولها او حتليلها يساعد على ايجاد احلل الصعب 
لكن  املعضلة  مل��وض��وع  اجل��دي��دة  الصياغة  اي��ج��اد  او 
بنفس جديد متنور يخرج الناس من مأزق املعضلة.

في هذا الباب اطرح هذه املعضلة.

في املتعارف عليه ان النسب الشريف أي االنتساب 
النسل من  النبي محمد ينتقل عن طريق  الى نسل 
الى  الشرف  يورث  ذكرا  يكون  فالشريف  الذكور.  جهة 
ابنه الذكر. لكن في متابعة الظاهرة جند ان كل هؤالء 
ابناء  النبي محمد لكونهم  الى  الذكور يرجع نسبهم 
ترك  ولد  له  يكن  لم  النبي  الزهراء الن  فاطمة  بنته 

خلفا.

اصلها  نسب  سلسلة  يشكلون  ال��ش��رف��اء  ف��ه��ؤالء 
الشرف عن  التي ورث��ت  ال��زه��راء  ام��رأة وه��ي فاطمة 

ابيها واورثته لعلة ان ليس له ولدا ترك ذرية.

معضلة التراث هنا هو هذا التناقض االجتماعي 
والفقهي واملنطقي والطبيعي حتى. فكيف يتم منع 
هذا  بتوريث  الشريف  النسب  من  واقصائهن  النساء 

النسب لذريتهن.

فان  االبعاد  املتعدد  التناقض  هذا  الى  باالضافة 
ال��ت��راث يجحف ف��ي ح��ق امل���رأة وال��ت��ي ق��ال ف��ي احد 
امثاله انهن شقائق الرجال. ان هذا االقصاء للمرأة 
متناقضة  التراث  هذا  بأن  يكشف  اجلزئية  هذه  في 

ف��ي حاالت  يسقط  ق��د  وتناقضها  وف��ت��اوي��ه،  اق��وال��ه 
املعضالت.

ملاذا سقط هذا التراث عن عمد في هذه املعضلة؟ 
الى  الشرف  توريث  للمرأة  ات��اح  لو  ألن��ه  فيها،  سقط 
ان��ت��ش��ارا يشمل  اك��ث��ر  ال��ن��س��ب  ه���ذا  نسلها ألص��ب��ح 
في  ينحصر  ملا  االم��ر  عليه  هو  ملا  اع���دادا مضاعفة 
القاعدة  وملا تتوسع  الذكور.  توريثه فقط عن طريق 
كامتياز  استغالله  وإمكانية  االمر عاديا  اكثر يصبح 
وحظوة لفئة ضيقة غير ذات موضوع. ان اقحام املرأة 
في توريث الشرف هو نزع القداسة التي يرغب فيها 

املجتمع الذكوري االنتهازي.

استعملت  الطبقية  املجتمعات  ان  يتضح  هكذا 
اجل  م��ن  ال��دي��ن  فيها  مب��ا  االيديولوجية  االسلحة 
املجتمع.  في  الدنيا  املراتب  في  وركنها  امل��رأة  اقصاء 
القول بعكس ذلك هو تبرير الضطهاد النساء باسم 

املقدس املوضوع على املقاس.

م��ن معضالت  لكشف من��اذج  امل��وض��وع  ه��ذا  نثير 
يتغلف  ملا  ال��ذك��وري  اخلطاب  تهافت  وتبيان  التراث 
باخلطاب الديني. نثير هذا املوضوع ليس للمطالبة 
باحلق في االنتساب الى الشرف او الى نسل الرسول 
املجتمع  في  متجاوزا  اصبح  ام��را  ذل��ك  نعتبر  ألننا 
احلديث والشرف هو شرف الكد واالجتهاد لتحصيل 
املشروعة  وب��ال��ط��رق  باالستحقاق  وأس��ب��اب��ه  العيش 
وامل��واط��ن��ات سواسية  وامل��واط��ن��ون  وال��دمي��ق��راط��ي��ة. 

كأسنان املشط

من معضالت التراث 
احلبيب التيتي



العدد:  15441
من  11  إلى 17 يناير 2022
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1  -ما هو السياق التاريخي للمطالب الثقافية والحقوقية 
لالمازيغية ؟

املنبر   : النهج  أح��ي��ي عاليا ط��اق��م حت��ري��ر ج��ري��دة  ب��داي��ة 
الدميقراطي احلر الذي أولى لألمازيغية اهتماما خاصا منذ 
التقدمي  اإلع��الم��ي  املشهد  ضمن  املتميز  موقعه  احتل  أن 

ببالدنا .. 

ومبا أن املقام ال يسمح باالستفاضة في السرد التاريخي 
لبروز وتطور هذه املطالب الدميقراطية في عالقتها بتطور 
وتنامي الوعي بالذات األمازيغية، فإني سأكتفي باستعراض 
أبرز هذه احملطات التي أضحت مرجعا لكل املهتمني بالشأن 
املغربية  األم��ازي��غ��ي��ة  احل��رك��ة  ن��ض��االت  وبتتبع  األم��ازي��غ��ي 

حتديدا ..

عن  املنبثقة  الوثيقة  تلك  جتسدها  احملطات:  ه��ذه  أول��ى 
بأكادير  الصيفية  اجلامعة  جلمعية  الرابعة  ال���دورة  أشغال 
أكادير حول  والتي عرفت ب"ميثاق   1991 05 غشت  بتاريخ 
األصل  ف��ي  وال��ت��ي صيغت  ّاألم��ازي��غ��ي��ت��ني"  وال��ث��ق��اف��ة  اللغة 
واللغوية  الثقافية  احل��ق��وق  ح���ول  أب��ي��ض  ك��ت��اب  ك��م��ش��روع 
والنواة  العمل اجلماعي  وقد شكلت بحق منطلق  باملغرب.. 
األولى ملا سيشهده الفعل اجلمعوي األمازيغي باملغرب بعد 
الوثيقة  الوطن وغ��دا توقيع هذه  أرج��اء  ذلك من توسع عم 
 CNC للتنسيق  الوطني  للمجلس  لالنضمام  ملزما  شرطا 
لهذا  مؤطر  وطني  كتنظيم   1993/94 موسم  أس��س  ال��ذي 
الذي بدأ يتنامى بوتيرة استثنائية، مبوازاة  الكم اجلمعوي 
القضية األمازيغية على سطح األح��داث بعد صياغة  ب��روز 
للمؤمتر  تاريخية موجهة  لوثيقة  أمازيغية مغربية  فعاليات 
العاملي حلقوق اإلنسان بفيينا استثنائية بعد فترة من املنع 
والقمع التي استهدفت اجلمعيات اجلادة واملنابر اإلعالمية 
التقليدية  للثقافة  النقدي  اليساري  التوجه  املندرجة ضمن 
تعدد  لكل  املنافي  األح���ادي  العروبي  النزوع  ذات  واحملافظة 
أو اختالف... وهو ما عجل بإرسال إشارات في هذا االجتاه 
باعتقال مجموعة من مناضلي احلركة األمازيغية ملطالبتهم 
باحلقوق اللغوية والثقافية األمازيغية عبر الفتة في تظاهرة 
فاحت ماي 1994 وهو االعتقال الذي استنكره املجلس الوطني 
القوى  وس��ط  والتضامن  الغضب  من  موجة  وأث��ار  للتنسيق 
الدميقراطية التقدمية داخليا وخارجيا عجلت بإطالق سراح 
املعتقلني وإعالن امللك احلسن الثاني عبر خطاب رسمي 20 
غشت 1994 عن قرار إدخال األمازيغية إلى التعليم االبتدائي 
بلور  كما   ... اإلع���الم  ف��ي  اللهجات  بنشرة  سمي  م��ا  وخلق 
املجلس الوطني للتنسيق بني اجلمعيات األمازيغية مذكرة 
الدستورية  التعديالت  إب��ان  امللكي  للديوان  رفعت  مطلبية 
لسنة 1996 مؤكدة على أهمية ترسيم األمازيغية في الدستور 
وتبوئها ملكانتها الالئقة في التعليم واإلعالم والقضاء وفي كل 
بالريف   1984 انتفاضة  السائدة عقب  العامة  مرافق احلياة 
وباقي مناطق املغرب.... وبدأت هذه اجلمعيات والتنظيمات 
النضالية  الساحة  على  نفسها  تفرض  اجلديدة  األمازيغية 
الوطنية والدولية من قبيل مشاركتها في صياغة وثيقة قدمت 
النمسا   / بفيينا  املنعقد  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي  للمؤمتر 
بتاريخ 25/06/1993 الذي انبثقت عنه توصية إعالن عقد 
التأويالت  يتذكر  )وكلنا  العالم،   في  األصلية  للشعوب  دولي 
األخير...(  املفهوم  هذا  ضمن  إمازيغني  إدراج  أعقبت  التي 

وهذه الدينامية النضالية سرعان ما استرعت انتباه الدوائر 
املخزنية التي شرعت في بعث إشارات قوية للحد من اتساع 
بالراشيدية  تيليلي  جمعية  مناضلي  اعتقال  فكان  رقعتها، 
األمازيغية  والثقافية  اللغوية  باحلقوق  مطالبتهم  إثر  على 
أن  1994 قبل  لسنة  رفعت في مسيرة فاحت ماي  عبر الفتة 
يطلق سراحهم واإلقرار في اخلطاب امللكي ل20 غشت لنفس 
السنة بتعليم األمازيغية على املستوى االبتدائي وخلق "نشرة 
املطالب  من  غيرها  دون   .. والتلفزة  اإلذاع���ة  في  اللهجات" 
الدميقراطية التي تبلورت فيما بعد ضمن بيان فاحت مارس 
2000 الذي أعلن صراحة بأن: "العمل األمازيغي قد استنفذ 
فترة االشتغال الثقافي لينتقل إلى العمل السياسي املباشر" 
... وهو البيان الذي تسارعت على ضوئه أهم األحداث: انعقاد 
"مجموعة  وإق��رار  الثاني  امللتقى  ومنع  األول  بوزنيقة  لقاء 
في  إمازيغن(  )ت���وادا  وطنية  ملسيرة  املنسجمة"  اجلمعيات 
ذلك  تال  اجل��زائ��ري��ة"  القبائل  "ع���روش  انتفاضة  مع  تزامن 
خطاب أجدير الذي أعلن فيه امللك عن إحداث املعهد امللكي 
عنه  تكشف  ما  حسب  سيصبح،  ال��ذي  األمازيغية،  للثقافة 
والثقافة  للغات  الوطني  املجلس  ملحقات  إحدى  املعطيات، 

األمازيغية ليس إال.... 

العراقيل  هي  ما  االمازيغية،  بالقضية  مهتم  بصفتك   -   2
الذاتية واملوضوعية التي حالت وتحول دون تحقيق تقدم ملموس 

لهذه القضية على املستوى السياسي؟

الشك أنه من بني األسباب املوضوعية التي حتول دون ذلك، 
تكمن في إص��رار املخزن على جعل األمازيغية شأنا خاصا 
احلاسمة  اللحظات  في  اخل��ط  على  يدخل  ت��راه  لذلك  ب��ه، 
تيليلي سنة  مناضلي جمعية  اعتقال  املباشر:  بالقمع  ت��ارة 
1994 ومنع ن��دوات وأنشطة وملتقيات )منع اشغال ملتقى 
دينامية  فرملة  أج��ل  م��ن  ذل��ك  ك��ل   )2001 الثاني  بوزينقة 
احلركة األمازيغية وإجهاض طموحها في جعل األمازيغية 
شأنا جماهيريا وشعبيا تنخرط فيه كل القوى الدميقراطية 
بالبالد .. ومنها أسباب ذاتية ال تقل أهمية عن األول��ى، هي 
والتي  األمازيغية  للحركة  الذاتية  األزم��ة  ضمن  تندرج  التي 
تعكسها تباين الرؤى واخليارات واالستراتيجيات املعتملة في 
صفوفها دون احلسم فيما ميكن أن يشكل أرضية حد أدنى 
للنضال املشترك. قد استغلت الدوائر املخزنية هذا التباين 
هذه  وفعاليات  أط��ر  م��ن  مجموعة  استقطاب  إل��ى  وجل���أت 
احلركة سيما من ذوي التوجهات السياسية اليمينية أو من 
التكوين السياسي الهش مما سهل مأموريتها ...أضف  ذوي 
إلى ذلك كله ما سمحت به عملية توقيع بيان فاحت مارس 
من اختراقات من قبل غرباء ووافدين ال عالقة لهم مباضي 
وحاضر هذه احلركة )وهذا ما سجلته شخصيا في إبانه من 

خلل في استثمار الوقع اإليجابي لهذا البيان( .. 

تعميم  وخاصة  االمازيغية  التنكرللمطالب  تم  مل��اذا     3
تدريسھا واستعمال اللغة االمازيغية يف مختلف مناحي الحياة ؟

   من الواضح  أن املخزن يتعامل مبنطق الغلبة وفق موازين 
االحتجاجات  وت��ق��وت  ال��ن��ض��االت  تصاعدت  فكلما  ال��ق��وى، 
مختلف  الب��ت��داع  يضطر  ع��م��وم��ا،  االجتماعية  احل��رك��ات 

مطالبها  مع  املؤقت  اإليجابي  بتفاعله  املسكنات  الصيغ/ 
العادلة واملشروعة، اتقاء لشر اتساع رقعتها في املجتمع، لكن 
القدمية...  عادتها  إل��ى  حليمة  تعود  العاصفة،  م��رور  مبجر 
الشأن  تدابير وإصالحات في  أعلن من  أن كل ما  مبا يعني 
رواد  قبل  من  املستميت  الدفاع  كان حتت ضغط  األمازيغي 
النضاالت  ضمن  مكانتها  ت��ب��وأت  التي  األمازيغية  احل��رك��ة 
عنها  عبرت  التي  املغربي  الشارع  واحتجاجات  اجلماهيرية 
بجالء حركة 20 فبراير 2011 التي عجلت بتضمني الدستور 
ترسيم األمازيغية املشروط بإخراج قانون تنظيمي لتفعيل 
هذا الترسيم في التعليم واإلع��الم وفي مناحي احلياة ذات 
ذل��ك سرعان ما أدخ��ل ثالجة احلكومة  األول��وي��ة... غير أن 
امللتحية لواليتني ..، بل أكثر من ذلك حتى مشروع تدريس 
األمازيغية الذي أعلن عنه منذ 2003 وأهدرت في سبيله أموال 
طائلة ظل دون تفعيل بالشكل املطلوب... بل وحتى في حالة 
تفعيله بالشكل املتفق عليه حاليا، فقد تنجم عنه مستقبال، 
حسب رأيي املتواضع، نتائج عكسية ستكرس هيمنة جزء من 
املكون اللغوي األمازيغي على حساب باقي املكونات األخرى 
وهي املعضلة/ الكارثة التي نعاين تباشيرها منذ اآلن فيما 

يقدم من حصص أمازيغية مبنطقة الريف !!

4  كيف يبدو لك مستقبل وافاق ھذه القضية، خصوصا يف ظل 
الفرز الذي تحقق يف اوساط نخبھا خالل السنوات االخریة؟ 

ال ميكن تصور مستقبل هذه القضية انطالقا من أماني 
وهواجس فردية معزولة عن الشروط املوضوعية واملالبسات 
العامة التي تعتمل وسطها هذه القضية وغيرها من القضايا 
الدميقراطية  وق��واه  املغربي  الشعب  اهتمام  تسترعي  التي 
احلية، مبا يعني أننا ال ميكن أن نتفاءل ملستقبل األمازيغية 
دون جتاوز الوضع الذاتي املترهل للحركة األمازيغية مغربيا 
وتشتتها التنظيمي الفظيع الذي فتح الباب أمام استقطابات 
قبيل  عايناها  التي  قبيل  م��ن  متعددة  بعناوين  وحتالفات 
االنتخابات األخيرة، من قبل املهرولني باسم األمازيغية نحو 
الفوز مبا وع��دوا به من غنائم في ظل احلكومة "اجلديدة" 
وهو األمر الذي أضحى ميتهنه البعض مع األسف كلما علموا 
والنهوض  احلماية  "يهم  مرسوم  أو  مشروع  تنزيل  باقتراب 
سيفرزه  م��ا  انتظار  ال��ش��أن  ه��ذا  ف��ي  ..ويكفي  باألمازيغية" 
إعالن احلكومة األخير )إنشاء صندوق دعم األمازيغية ذات 
التمثيلية الوطنية / املركزية واجلهوية من "ذوي االختصاص 
رضى  لنيل  واص��ط��ف��اف  وتنافس  تقاطبات  م��ن  ب��امل��ج��ال"( 
ينتظر من هذه  الكل  ك��ان  ال��ذي  الوقت  باألمر. في  املعنيني 
احلكومة اإلعالن عن ترسيم السنة األمازيغية عيدا وطنيا 

وعطلة مؤدى عنها كما هو األمر في اجلوار منذ سنوات . 

كما أنه ال ميكن استشراف هذا املستقبل لألمازيغية دون 
تكتل كل القوى الدميقراطية والتقدمية ببالدنا ضمن جبهة 
موسعة على أرضية احلد األدنى أو األقصى من هذه املطالب 
التي ستشكل بوصلة للنضال املشترك مبوازاة باقي القضايا 
التي تشغل بال الشعب املغربي وقواه احلية في العيش الكرمي 
في أجواء احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية وحقوق 

اإلنسان للجميع .

تستضیف جریدة النھج الدیمقرايط يف ھذا العدد املخصص للقضیة األمازيغية مبناسبة رأس السنة األمازيغية اجلدیدة 2972، 
املناضل دمحم الزیاين الذي یعد أحد املراجع األساسیة يف البحث والدراسة للقضیة األمازيغية كھویة رئیسیة للشعب املغريب، مكا 
أن الرفيق الزياين ناشط يف املجال احلقويق مكناضل محتل مسؤوليات داخل AMDH ونقايب بصفوف االحتاد املغريب للشغل. ومكا 
ھو معروف، فالرفیق الزیاين رفض الدعوة الرمسیة املوجھة له لالشتغال يف املعھد املليك للثقافة األمازيغية أیام اكنت لعاب العدید 
ممن یعتربون أنفسھم نشطاء يف احلقل األمازييغ تسیل للتقرب من املخزن وباألحرى االستفادة من عطائه. إن القضیة األمازيغية 
تعرف الیوم مسارا عسیرا بسبب إرصار النظام املخزين عىل االسمترار يف تھمیشھا بھدف اجتثاثھا لكغة وثقافة وحضارة ترضب 
جذورھا يف معق التاریخ. إال أن رموز املقاومة تقف سدا منیعا أمام خمطط النظام الذي یحاول جاھدا، اخرتاق النخب األمازيغية 

واسمتالتھا واستعاملھا ضد األمازيغية، كقضیة سیاسیة تستوجب النضال، وال يشء غیر النضال لیتحقق لھا رد االعتبار ...
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بعض املتمركسني حفدة باكونني ينزعون عن القضية 
قضية  ويعتبرونها  ال��وط��ن��ي  طابعها  الفلسطينية 
برجوازيتهما.  وإسرائيلية ضد  بروليتاريا فلسطينية 
وقد  واقعا  أصبحت  "اسرائيل"  أن  إل��ى  يذهبون  وه��م 
من  يعتبرون  ولذلك  هناك  اجتماعية  بنية  تشكلت 
نفس  في  بقيت  الفلسطينية  القضية  اعتبار  اخلطأ 

املستوى والوقائع قبل 1948.

البروليتاريا املشتركة بني العمال  الثورة  ينسى دعاة 
في  ح��ص��ل  م��ا  أن  و"اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني"  الفلسطينيني 
يشهد  لم  ن��وع  من  استيطاني  استعمار  هو  فلسطني 
استعمرت فلسطني من طرف  لقد  له.  التاريخ مثيال 
حركة سياسية دينية هي في احلقيقة الكتيبة املسلحة 
لالمبريالية العاملية. كانت تبحث لها على موطأ قدم 
من بني مواقع مختلفة فانتهى بها األمر إلى اختيار 
لهذه  التاريخية  اخللفية  مستغلة  فلسطني  أرض 
فلسطني  في  التواجد  إن  األرضية.  الكرة  من  البقعة 
قوة  استعماري مسنود مبيزان  تواجد  هو  القوة  لهذه 
دولي لصاحله. لكن هذا األمر ليس أمرا مفروغا منه أو 
هو قدر ال راد له. إنها فقط مرحلة حتكمها تناقضاتها 
املوضوعية والذاتية ودينامية هذه التناقضات ستسير 
حتما إلى تغيير موازين القوة لصالح شعب فلسطني 
حترر  قضية  فهي  لذلك  االستيطان.  على  والقضاء 
بشعب  اخلاصة  القضايا  فيها  جديد  نوع  من  وطني 
فلسطني والقضايا املتعلقة باحمليط الدولي واجلهوي 

وتناقضاته.

يجانب  ك��الم  فهو  إسرائيلي  شعب  عن  الكالم  أم��ا   
امل���اء ف��ي ط��اح��ون��ة االستعمار  ب��ل ه��و يصب  ال��واق��ع 
في  لنا  التاريخ.  عبر  أكذوبة  أكبر  وه��ي  االستيطاني 
قادرة  ال��ش��ع��وب  أن  تبني  دروس���ا  االس��ت��ي��ط��ان  جت���ارب 
على دحر االستعمار مهما طال أمده مثل ما حصل 
التاريخي  احلل  اجلنوبية.  إفريقيا  وفي  اجلزائر  في 
لقضية فلسطني هو القضاء على احلركة الصهيونية 
فوق تراب فلسطني لتهز رحالها وتبحث لها عن موقع 
هو  الفلسطينية  للقضية  احلل  وجدته.  هي  إن  آخر 
من  اخل��ال��ي��ة  العلمانية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��دول��ة  ق��ي��ام 
الشعب  احلركة الصهيونية وتتوحد فيها كل مكونات 

الفلسطيني كيف ما كانت معتقداتها.

طبعا جناح الثورة الفلسطينية في اقامة مثل هذه 
الدولة هو مشروط ايضا مبهمة استكمال باقي شعوب 
الهيمنة  على  والقضاء  الوطني  التحرر  ملهام  املنطقة 
هذه  ش��ع��وب  تقدمت  وكلما  باملنطقة.  االم��ب��ري��ال��ي��ة 
الشروط  توفرت  كلما  املهام  ه��ذه  اجن��از  في  املنطقة 
االشتراكي  املجتمع  لبناء  وال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��وض��وع��ي��ة 
هو  الذاتية  ال��ش��روط  واه��م  االمبريالية.  من  املتحرر 
التحرر  بني  جدليا  تربط  التي  الوطنية  القيادة  توفر 
الوطنية  الدولة  بناء  اي  والتحرر االجتماعي  الوطني 
والكادحني  العمال  راي��ة  حتت  الشعبية  الدميقراطية 
والفئات الوطنية من البرجوازية الوطنية ضد الكيان 
الصهيوني وضد الكمبرادور الفلسطيني وأمراء احلرب 

واالنظمة الرجعية في املنطقة.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

القضية الفلسطينية والتحرر الوطني

بالتهنئة  امل���غ���رب  ل��ل��ش��ع��ب  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ن��ه��ج  ي��ت��ق��دم 
التي   2972 اجل��دي��دة  االمازيغية  السنة  حلول  مبناسبة 
13 يناير من السنة امليادية، ويجدد انخراطه في  توافق 
النضال من اجل رد االعتبار لهذا املكون الرئيسي من هوية 

شعبنا.

إن التهميش املمنهج لامازيغية، منذ عقود، يجد أسسه 
في محاوالت النظام املخزني الرامية إلى اجتثاثها وإبادتها 
تدريجيا، ألنها حتتوي على منظومة قيم تقدمية وقوانن 
)عرفية( مبنية على مبادئ املساواة واحلرية والكرامة، التي 
االستبداد  على  املبنية  املخزن  وق��وان��ن  قيم  مع  تتناقض 
باحلقوق  يتعلق  فيما  النظام  فسياسة  وال���والء.  واخل��ن��وع 
مع  واالل��ت��ف��اف  بالتسويف  تتميز  االم��ازي��غ��ي��ة،  وامل��ط��ال��ب 

استمالة النخب والنشطاء عن طريق الترغيب أو الترهيب، 
مطالب  مع  تعامل  فقد  أخ��رى.  ت��ارة  الريع  وبواسطة  ت��ارة، 
األممية،  اللجن  وتوصيات  واالمازيغية  احلقوقية  احلركة 
فبراير،   20 حركة  مطالب  ضغط  حت��ت  اخل��ص��وص،  وعلى 
سنة  دس��ت��وره،  في  االمازيغية  اللغة  ترسيم  عن  باإلعان 

2011 وفي نفس الوقت:

الترسيم  هذا  رهن  بسبب  تنفيذه  تعطيل  على  عمل   –
خال  إال  إخراجه  يتم  لم  تنظيمي  بقانون  عليه  املفترى 

أواخر سنة 2019، أي بعد مرور واليتن على عمر البرملان.

االمازيغية،  للثقافة  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د  ع��م��ل  ب��ش��ل  ق���ام   –
وخاصة  اتفاقياته  من  العديد  وإيقاف  برامجه،  وتعطيل 
من  الرغم  على  واإلع���ام،  التعليم  وزارت���ي  مع  املبرمة  تلك 
كونه -املخزن- أنشاه كآلية من آليات االلتفاف على املطالب 

االمازيغية.

في  إعامية  آلة  االمازيغية  التلفزية  القناة  من  جعل   –
خدمة النظام ووظف اغلب برامجها ضد القيم االمازيغية.

اللغة  تدريس  حول  واسعة  دعائية  حملة  أطلق  باملقابل، 
االمازيغية وتعميمها على املدارس واملستويات وحول إصدار 
مقررات مدرسية مع دورات تكوينية لفائدة بعض األساتذة، 
وهذا كله يندرج في إطار سياسة احتواء املطالب املرتبطة 

برد االعتبار لامازيغية.

ولقد انطلت هذه احليلة على العديد من نشطاء احلركة 
الذي  التاريخي”  “االجناز  لهذا  صفقوا  الذين  االمازيغية 
امللكي للثقافة االمازيغية، فقد  املعهد  أما  انتظروه طويا. 
مكن النظام من جتميع بعض النشطاء الفاعلن في مجال 
أفواههم عبر  االمازيغية، من خال شراء صمتهم وتكميم 

إغرائهم بأجور وعاوات سخية.

وبعد سنوات وجدت هذه النخب نفسها في موقف حرج، 
التدريس  تعميم  ف��ي  املتمثلة  ال��وع��ود  ع��ن  ال��ت��راج��ع  بعد 
االمازيغية، حيث مت  الثقافة  والبحث في مختلف جوانب 
“املجلس  ب  سمي  مما  ج��زءا  ليصبح  املعهد  هذا  دور  تقزمي 
مت  التي  النخب،  وهذه  املغربية”.  والثقافة  للغات  الوطني 
استدراجها من طرف املخزن، جلها انخرط، عن وعي أو عن 

غير وعي في خطة التطبيع والتحالف األمني والعسكري 
مع الكيان الصهيوني الذي يستهدف تفتيت شعوب املنطقة.

وبهذه املناسبة فإن النهج الدميقراطي:

ص���ف���وف  ت���وح���ي���د  إل������ى  ال������داع������ي  مب���وق���ف���ه  – ي����ذك����ر 
االمازيغية  احل��رك��ة  ف��ي  وال��دمي��ق��راط��ي��ات  الدميقراطين 
امل��س��ت��ق��ل��ة ع���ن ب���رام���ج ال��ن��ظ��ام ك��م��دخ��ل رئ��ي��س��ي ملواجهة 

سياسة االحتواء وااللتفاف واالستمالة.

مرتبط  االم��ازي��غ��ي��ة  للقضية  االع��ت��ب��ار  رد  ان  يعتبر   –
االستبداد،  م��ن  وحت���رره  امل��غ��رب��ي  الشعب  بانعتاق  جدليا 
املنظم  الشعبي  ال��ن��ض��ال  ع��ل��ى  ب��األس��اس  إذا  ي��رت��ك��ز،  ف��ه��و 
يعتبر  كما  املمنهجة،  والتهميش  التفقير  س��ي��اس��ات  ض��د 
رد  إط��ار  في  تندرج  اجلماهيرية  النضاالت  من  العديد  أن 
االعتبار لامازيغية، كالنضال على احلق في األرض، ضد 
للرأسمال األجنبي  محاوالت سلبها من أصحابها وتفويتها 
واحمللي واستئصال السكان األصلين من بيئتهم وتهجيرهم 
قصرا وكذا النضال من اجل التراجع عن كل القوانن التي 

تستمد مرجعيتها من القوانن االستعمارية حول األرض.

– يطالب بجعل رأس السنة االمازيغية يوم عطلة مؤدى 
عنه اسوة بالسنة امليادية والسنة الهجرية.

الرأي ومعتقلي  – يجدد مطالبته بإطاق سراح معتقلي 
احلراكات الشعبية وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.

بيان  النهج الدميقراطي مبناسبة السنة االمازيغية اجلديدة 2972
من أجل رفع كل أشكال التمييزضد األمازيغية والتراجع عن كل القوانني التي

 تستهدف مصادرة األراضي والتهجير القسري


