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جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

.

املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي
مدير النشر :سعيد رحيم

االختطاف و املصير املجهول للضحايا أبشع
مظهر للقمع السياسي

كلمة العدد

/التعلّمية وتركيزها على توفير كل أشكال الدعم
للتعليم اخلصوصي؛ إن هــذا الــوضــع املضطرب
والشديد السوء للتعليم ناجت عن تداخل األزمة
العامة وجائحة كوفيد  19 -واالستبداد والفساد
مع األزمة العميقة للتعليم بسبب مسلسل الفشل
ملختلف برامج ومخططات "إصالح" التعليم

.

وعكس ما يتم اإلعالن عنه يف إعالم الدولة
املخزنية من جناح للدخول املدرسي واجلامعي،
فــإن القطاع يعرف حالة مقلقة من االضطراب
واالرتباك تتجلى يف :

•

عدم حتمل الدولة ملسؤوليتها يف حتديد
صيغة التعليم وتوفير شروطها وعــوض ذلك
طالبت اآلبــاء باالختيار بني التعليم عن بعد
والتعليم احلضوري؛

•

إن اختيار األغلبية الساحقة من اآلبــاء
للتعليم احلضوري قد أكد فشل خيار التعليم عن
بعد؛

•

حتول أكثر من  140000تلميذة وتلميذ من
التعليم اخلصوصي إلى التعليم العمومي بسبب
جشع وانتهازية القطاع اخلاص

.

غياب شــروط تنفيذ البروتوكول الصحي
اخلاص بكوفيد  19 -بالنسبة للتعليم احلضوري،
فــعــوض الــرفــع مــن مــيــزانــيــة الــقــطــاع ملواجهة
تداعيات اجلائحة قلصت الدولة منها يف امليزانية
التعديلية لسنة  ،2020ولم يتم توظيف األطر
الضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول

•

.

رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيفة العدد  :سعيدة الرويسي

توحيد النضاالت ملواجهة هجوم الدولة املخزنية عىل التعلمي العمومي

تعيش منظومة التربية والتكوين منذ بداية
الدخول املدرسي واجلامعي احلالي على إيقاع
االرتباك والفوضى واستقالة الدولة من مهامها
ومسؤولياتها يف ضمان شروط العملية التعليمية

•

الثمن  4 :دراهم

.

انتشار سريع لفيروس كورونا املستجد يف
املؤسسات التعليمية مما يخلف أعــدادا كبيرة
من اإلصابات والضحايا ونتج عنه ارتباك كبير
يف االنتقال بني صيغ التعليم :التعليم احلضوري،

التعليم عن بعد ،التعليم بالتناوب؛

•

دعم الدولة للتعليم اخلصوصي على حساب
التعليم العمومي رغم ما أظهره من جشع وانتهازية
وما سببه من متاعب للتالميذ وما مارسه من ابتزاز
لآلباء وللعامالت والعاملني فيه؛

•

الــتــفــاوت الكبير بــن مستويات حتصيل
التالميذ ومتابعتهم للدروس

.

•

عدم توفر شروط وإمكانيات التعليم عن بعد
وعدم حتمل الدولة ملسؤوليتها يف توفيرها ،حكم
على هذا اخليار بالفشل

.

•

إدخال الهشاشة للقطاع ورفض االستجابة
للملفات املطلبية للعامالت والعاملني يف القطاع
وغــيــاب شـــروط الصحة والــســامــة واستغالل
الدولة لظروف جائحة كوفيد 19 -واالقتطاعات
عمم القلق
وتهميش النقابات والتنسيقيات
ّ
والغضب وعدم االرتياح وسط التالميذ واألساتذة؛

•

استغالل الدولة لظرفية اجلائحة من أجل
مترير قوانني مجحفة وضــارة مبصالح التالميذ
واألساتذة.
يف ظل وضع كهذا كان من الطبيعي أن يعبر

العامالت والعاملون يف القطاع عن رفضهم له من
خــال اإلضــرابــات ومختلف أشــكــال االحتجاج
التي دعــت لها النقابات والتنسيقيات ،ناهيك
عن احتجاجات اآلباء أمام املؤسسات التعليمية.
وسيبقى هذا الوضع مرشحا ملزيد من التصعيد
رغــم ظــروف اجلائحة مــا دامــت عــوامــل التوتر
تخترق القطاع

.

يسهل على
غير أن تشتّ ت هــذه النضاالت
ّ
الدولة املخزنية التعامل معها ويضعف مردوديتها؛
إن الــوعــي بــهــذه احلقيقة يــفــرض العمل على
جتــاوزهــا والبحث عــن الــقــواســم املشتركة بني
اإلطارات املناضلة من أجل توحيد فعلها والقيام
بنضاالت قوية قادرة على إيقاف هجوم الكتلة

الطبقية السائدة ودولتها املخزنية على التعليم
العمومي وعلى احلــق يف التعليم وعلى حقوق
ومكتسبات العامالت والعاملني يف القطاع.
إن التحديات احلالية يف قطاع التعليم تفرض
فتح نقاش بني اإلطارات املناضلة املعنية بأوضاع
املدرسة واملــدرس لتوحيد النضاالت التعليمية
وتسطير برامج نضالية من أجل :

جريمة االختفاء القسري جريمة ضد
االنسانية ال يطالها التقادم

•

إلزام الدولة بضمان شروط الصحة والسالمة
داخــل املــؤســســات التعليمية وتوفير التمويل
والتجهيزات واألطر الضرورية لذلك

.

•

اسقاط القانون اإلطــار ووضع أسس تعليم
عمومي جيد ومنصف للجميع

.

•

تــأمــيــم مــؤســســات الــتــعــلــيــم اخلــصــوصــي
وتوظيف العامالت والعاملني فيه؛

•

تنزيل حقيقي لــدســتــرة األمــازيــغــيــة يف
التعليم

•

.

إص ــدار نظام أســاســي عــادل ومنصف لكل
العامالت والعاملني يف قطاع التعليم ويستحضر
مقاربة الــنــوع واالستجابة للملفات املطلبية
لشغيلة القطاع

.

•

إدماج األساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
يف النظام األساسي اخلاص مبوظفي وزارة التربية
الوطنية

•

.

إشراك اإلطارات املعنية بالشأن التعليمي يف
وضع السياسات التعليمية ومنها خطط وبرامج
التعامل مع جائحة كوفيد 19

.

إن النضال من أجل هذه املطالب اآلنية يجب
أن ال ينسينا الطبيعة الطبقية للتعليم ووظيفته
يف إنتاج وإعادة انتاج نفس العالقات االجتماعية؛
لذلك وجب وضع التحرك يف هذه الواجهة يف
إطار استراتيجة عامة للتغيير تبدأ بالقضاء على
االستبداد والفساد وتفسح املجال أمــام حتقيق
شعار تعليم دميقراطي شعبي علماني وموحد

ضعف مواجهة املشروع
املخزني :األسباب واملآالت
بوليفيا ،عنوان قارة عانت
من ديكتاتوريات متفاشية
وانقالبات دموية
بعض من معاناة أمهات
وزوجات املعتقلني السياسيني

موراليس يعود إلى بوليفيا
بعد عام في املنفى

.

السحب  :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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مصطفى الرباهمة يف ايام دراسية للحزب الشيوعي الصيني

الجائحة عرت االزمة البنيوية للراساملية

 -الرفيق األمني العام للحزب الشيوعي الصيني،

 الرفيق املــســؤول والــرفــاق يف اللجنة املركزية املكلفنيبالعالقات الدولية لغرب أسيا وشمال إفريقيا،
 الرفاق يف القوى الشيوعية واليسارية يف العالم العربيواملغاربي،
أحييكم من املغرب وأنقل لكم حتيات الكتابة الوطنية للنهج
الدميقراطي وكافة رفيقاتنا ورفاقنا يف احلزب وأشكركم على
توجيه الدعوة حلزبنا للمشاركة معكم يف فعاليات إحياء
الذكرى املئوية لتأسيس احلزب الشيوعي الصيني

.

لذلك يشرف وفد الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي
املــكــون مــن الكاتب الوطني ونــائــب الكاتب الوطني املكلف
بالعالقات الدولية املشاركة معكم يف هذه األيام الدراسية

.

لقد تأسست منظمة "الى األمام" الثورية يف السرية سنة
 1970غــداة الــثــورة الثقافية يف الصني وكــان لفكر احلزب
الشيوعي الصيني واجتهادات قائده العظيم ماو تسي تونغ أثر
كبير يف فكر هذه املنظمة ،وخصوصا نظرية الثورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية التي نتبناها اليوم يف استراتيجية
النهج الدميقراطي منذ تأسيسه سنة  1995كاستمرارية
سياسية وفكرية للحركة املاركسية-اللينينية املغربية
وخاصة "الــى األم ــام" ،كحل للتناقض الرئيسي بني الكتلة
الطبقية السائدة يف املغرب واملكونة من الكمبرادور واملالكني
العقاريني الكبار واالمبريالية من جهة ومن الطبقة العاملة
وعموم الكادحني والفالحني الفقراء والطبقات الوسطى وكافة
الشعب املغربي من جهة أخرى .هذه الثورة التي ستحقق مهام
التحرر الوطني من التبعية االقتصادية والسياسية والثقافية
لالمبريالية وستمكن من بناء الدميقراطية الشعبية على
املستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واملجالية
يف اطار دولة فيدرالية متنح اجلهات ذات اخلصوصيات أكبر
قدر من التسيير الذاتي بعد حتطيم البنية الطبقية للدولة
املخزنية املبنية على االستبداد على املستوى السياسي ،الريع
واالحتكار على املستوى االقتصادي ،املنة والصدقة على
املستوى االجتماعي.

وانطالقا من مرجعيته الفكرية املبنية على اجلوهر احلي
للماركسية ليس كعقيدة وامنا كأداة لتحليل املجتمع وكنظرية
للتغيير الثوري  ،ينخرط النهج الدميقراطي يف أربع سيرورات
ثورية مترابطة ومتداخلة :
أوال  :سيرورة بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وعموم
الكادحني الذي سنعلن عن تأسيسه يف مؤمترنا اخلامس يف
الصيف املقبل

اثنيا :

الشعبية

.

ســيــرورة بناء التنظيمات املستقلة للجماهير

اثلثا :بناء جبهة الطبقات الشعبية  ،ويف هــذا االطــار
بادرنا كخطوة الى بناء اجلبهة االجتماعية املغربية املشكلة
من أربعني تنظيما من األحزاب اليسارية واحلركة النقابية
املناضلة واحلركة احلقوقية واحلركة النسائية واملجتمع
املدني ونأمل أن تتوسع بانخراط احلركة األمازيغية وغيرها
من احلركات املجتمعية املناضلة

.

رابعا  :بــنــاء أممــيــة ماركسية وبــنــاء جبهة مناهضة
لالمبريالية ومن أجل السلم والسالم يف العالم .ويف هذا اإلطار
فإننا قد ساهمنا يف بناء القمة العاملية للشعوب ونحضى
بعضوية سكرتاريتها كممثلني عن العالم العربي واملغاربي

أيهتا الرفيقات ،أهيا الرفاق

.

لقد عرت جائحة كورونا عمق األزمة البنيوية للرأسمالية
يف ظل طورها النيوليبرالي يف ظل سيادة الرأسمال املالي
املضارباتي واعطائها األولوية لألرباح على حساب األرواح وعدم
قدرتها على التحكم يف الوباء ونزوعها الى االنكفاء واالنغالق
واحلمائية على املستوى االقتصادي ،وعلى املستوى السياسي
تصاعد احلركات العنصرية املعادية لألجانب وصعود اليمني
احملافظ واليمني املتطرف واندحار الدميقراطية البرجوازية
وعــزوف الشعوب عن املشاركة يف االنتخابات وفقدان الثقة
يف النخب البرجوازية وتنامي غطرسة الــدول اإلمبريالية
عدوة الشعوب وخاصة االمبريالية األمريكية واالمبريالية
الفرنسية مما يفتح الباب لألحزاب الشيوعية للدعاية بقوة
لالشتراكية ولــأحــزاب اليسارية ملناهضة النيوليبرالية

والدعوة لتعدد القطبية.

وعرف العالم العربي واملغاربي منذ  2011سيرورات ثورية
ضد األنظمة االستبدادية والرجعية طالبت فيها اجلماهير
املنتفضة بالقضاء على الفساد واالستبداد وباحلرية والعدالة
االجتماعية والدميقراطية واملساواة

.

لكن يف غياب األدوات الثورية  ،حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني واجلبهة الشعبية ،وان استطاعت كنس العديد من
رؤســاء الــدول من رموز الفساد واالستبداد ،استطاعت فلول
األنظمة البائدة العودة الى السلطة بدعم من االمبريالية،
والزالــت تعيش بعض الــدول على ايقاع احلــرب بالوكالة من
طرف القوى االقليمية واالمبريالية .ويعرف العالم العربي
واملغاربي موجة ثانية من السيرورات الثورية ال زالت تتلمس
الطريق .ويف ظل األوض ــاع املتأزمة لشعوب العالم العربي
واملغاربي استطاع بعض قادة الدول الرجعية يف اخلليج واجلناح
العسكري يف الــســودان التطبيع مع الكيان الصهيوني حتت
ضغط ترامب

.

ويف املــغــرب تتصدى الطبقة العاملة وعــمــوم الكادحنب
واحلركات الشعبية املستمرة واملسترسلة منذ حركة  20فبراير
املجيدة التصدي للسياسات النيوليبرالية والتبعية التي
عرتها جائحة كورونا حيث انكمش االقتصاد الوطني بنسبة
ناقص  7يف املائة وتفاقمت املديونية والبطالة لتناهز  15يف
املائة وليفقد االقتصاد الوطني ما يناهز  700ألف منصب
شغل ولتعتمد الدولة املقاربة القمعية متجهة نحو الدولة
البوليسية سياسيا والدولة الفاشلة اقتصاديا

.

يف األخــيــر البــد مــن اإلشـــادة بــالــثــورة الصينية بقيادة
احلــزب الشيوعي الصيني التي حولت الصني من بلد فقير
ومتخلف إلى القوة االقتصادية األولى يف العالم رغم تضييق
اإلمبريالية األمريكية وبفضل صمود البريكس جلعل العالم،
عاملا متعدد األقطاب ودحر االمبريالية األمريكية

.

براهمة املصطىف
الكاتب الوطين للهنج الدميقراطي

النهج الدميقراطي بجهة فاس -مكناس يعلن تضامنه املبديئ والالمرشوط مع نضاالت
الطبقة العاملة

عقدت الكتابة اجلهوية للنهج الدميوقراطي جهة فاس_
مكناس اجتماعها عن بعد يوم اجلمعة 6نونبر  ،2020وقفت
خالله عن جملة من القضايا التنظيمية والسياسية باجلهة.
وكذااالوضاع االقتصادية واالجتماعية يف ظل ارتفاع مؤشرات
الوباء باجلهة و يف ظل محدودية البنية التحتية وارتباك الدولة
عبر أجهزتها على مستوى اجلهة يف اتخاد التدابير الوقائية
واالحترازية ملواجهة اجلائحة يف ظل األوضاع املزرية واملتعددة
األبعاد ومنها ارتفاع تكاليف املعيشة على خلفية ارتفاع أسعار
اخلضر والفواكه ؛ وكل مستلزمات احلياة اليومية  ،إضافة إلى
غالء فواتير الكهرباء واملاء .. .. ،؛ وتتسم اجلهة بتراجع كبير
يف سوق الشغل ؛ حيث ارتفعت نسبة البطالة يف صفوف حاملي
الشهادات  ،وإغالق العديد من الوحدات اإلنتاجية واخلدماتية
وتسريح العاملني بها؛ وتقليص ساعات العمل بوحدات أخرى ،نتج
عنه انخفاض أجور العمال والعامالت و التعويضات االجتماعية
؛ و غياب اإلجــراءات املتخدة ملواجهة اجلفاف وتأخرتساقط
االمطارمما زاد من تعميق الفقر والبؤس واحلاجة يف صفوف
قاعدة اجتماعية عريضة بساكنة اجلهة .كما عرت األزمة
الوبائية بشكل جلي عن نقص كبير يف البنيات الصحية باجلهة
 ،وضعف اخلدمات الصحية التي تقدمها؛ مما رفع نسبة الوفيات

 .وتعاني اجلهة من ضعف العرض التربوي يف قطاعي التعليم
املدرسي واجلامعي جراء غياب رؤية إستراتيجية لقضية التعليم
باجلهة ،وسيادة الرؤية اللبيرالية املدرسة واجلامعة مضمونا
وتدبيرا ،وهو ما يسجل ارتفاع نسبة الهدر املدرسي واجلامعي
باجلهة  ،وضعف البنيات التحتية  ،وارتفاع مؤشرات االكتضاض
واخلصاص يف األطر التربوية واإلداريــة واجلامعية  ،وانتصار
األكادميية اجلهوية للتربية و التكوين ومصاحلها اخلارجية
لثقافة التدبير بالنتائج الذي هو من صميم ثقافة املقاولة.
وتعيش جهة فاس مكناس العديد من مظاهر أزمة السكن بسبب
سيطرة لوبيات العقار على األوعية العقارية باملدن والضواحي
والتحكم يف األسعار .غياب بنيات حتتية تستجيب حلاجيات
التنمية االقتصادية واالجتماعية بكل أقاليم اجلهة ،مما
يجعلها يف عزلة عن بعضها البعض

.

وبناء عليه فإن الكتابة الجهوية للحزب :
 تعلن تضامنها املطلق مع مطالب اجلماهير الشعبية ومختلفمطالب الفئات وتطالب اجلهات املسؤولة بتوفير احللول املناسبة.
 تدين املقا ربة القمعية وأسلوب االستقواء يف التعاطي معمختلف القضايا من طرف أجهزة الدولة

.

 تستنكر الوضع املزري الدي أصبح قطاع الصحة والتعليميتخبطان فيه نتيجة رفع الدولة يدها عنهما

.

 تستنكر اساليب النهب والــتــرامــي على املــلــك الغابويواالستغالل املفرط للفرشة املائية باجلهة مما نتج عنه نضب
البحيرات واملــجــاري املائية األمــر الــذي جنم عنه ضــرر كبير
بالبيئة وبالسكان

.

 تعلن تضامنها مع نضاالت فروع اجلمعية الوطنية حلملةالشهادات املعطلني باجلهة

.

 تعلن تضامنها وتدعم نضاالت الطبقة العاملة والعمالالزراعيني يف الدفاع عن مطالبها وصون املكتسبات

.

 تــديــن األســالــيــب القمعية يف مــواجــهــة االحتجاجاتواملسيرات والوقفات كان آخرها التدخل يف حق األساتذة الذين
فرض عليهم التعاقد بصفرو

.

 تطالب بــإطــاق جميع املعتقلني السياسيني ومعتقلياحلراكات ويف مقدمتهم معتقلي الريف وجــرادة وبني جتيت
ومعتقلي حرية الرأي والتعبير من صحافيني ومدونني ومعتقلي
احلركة الطالبية

.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

آلة القمع ال تعرف "راحة"

ازدادت أجهزة الدولة املخزنية من
ممارساتها القمعية يف املدة األخيرة،
مساعدة يف ذلك بحالة الطوارئ التي
أعلن عنها ،حيث لم تعد للقانون أية
قيمة

.

املقع :منع الوقفات االحتجاجية
واملطلبية ،تفريق بعضها بالضرب،

اعتقال معارضني املعبرين عــن أراء
وأفـــكـــار خــاصــة ،اعــتــقــال مــواطــنــن
بأسباب واهية ...
 "محاكمة املناضل اجلسور عمرالــنــاجــي عــضــو اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة
حلقوق اإلنــســان فــرع الــنــاضــور ،عمر
الناجي احــد املدافعني األوفــيــاء عن
حــقــوق اإلنــســان ،مــنــاصــر للضعفاء،
داعما للمهاحرين جنوب الصحراء،
مناهضا للفساد واالستبداد..
عمر مناضل حالم باحلرية والكرامة
وال ــع ــدال ــة االجــتــمــاعــيــة واملـــســـاواة

والدميقراطية للمجتمع.

حتــيــاتــي لــلــرفــاق يف هيئة الــدفــاع
 ،ليس غريبا عنهم مـــؤازرة ضحايا
االنتهاكات فما بلك مبؤازرة رفيق من
طينتهم ومعدنهم الصايف".
 -.احلكم على املناضل عبد الصادق

بــنــعــزوزي مبحكمة بــوعــرفــة بشهر
ســجــن مــوقــوف التنفيذ مــع غــرامــة
 500درهـــم ،بتهمة التحريض على
االحــتــجــاج ببني جتيت التي تعاني
التهميش و اإلقصاء

.

 اعتقاالت جديدة بجرادة. احملكمة االبتدائية بوجدة حتكمعلى املعتقل "سفيان بوهوش"(جرادة)
بــاحلــبــس ملـــدة 3اشــهــر حــبــســا نــافــذا
و500درهــــم غــرامــة مالية وبالتالي
سيغادر السجن بعد أسبوعني

.
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الرفيقة الفالحة ،أمينة جبار ،ضحية
االضطهاد

مت استدعاء الرفيقة الفالحة  ،أمينة جبار،
للمثول أمام وكيل امللك يوم األربعاء11 ،نونبر .2020

الفقيرة املدافعة عن حق عائلتها يف األرض ،واجب
نضالي.

ناهبي األراضــي معززين باجهزة الدولة حتاول
حرمان عائلة جبار من حقها يف األرض.

فرغم أن الرفيقة راعــيــة ،فــاحــة ،لــم متــر من
املدرسة(ال توجد املدرسة مبنقطتها) فهي واعية

و للتذكير ،فقد سجنت الرفيقة مرتني ،و هم
يحاولون اليوم إرجاعها إلى سجن بنسليمان للمرة
الثالثة ،و هي متشبة بحقوق عائلتها املشروعة.
حــضــرت الــرفــيــقــة أمــيــنــة جــبــار ي ــوم  11نونبر
للمحكمة و لم يحضر من يطمع يف األرض مما جعل
وكيل امللك ميتنع عن االستماع إليها.

كل الوعي بحقوق عائلتها املشروعة .سجنت مرتني،
و ناهبي األراضي يريدون إدخالها للسجن مرة ثالثة.
مينة جبار عضوة مكتب اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان ،فرع بنسليمان ،و عضوة النهج الدميقراطي
فرع احملمدية.
حتية الصمود لك أيتها الرفيقة الغالية.

التضامن مــع الرفيقة أمينة جــبــار ،الفالحة

اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب تطالب بإطالق سراح جميع املعتقلني
السياسيني
إىل :
 كافة مناضالت ومناضلي فروع اجلمعية الوطنية حلملةالشهادات املعطلني باملغرب  -املعطلني القدامى  -اجلماهير

-

نعتبر اإلعتقال السياسي ألية إيديولوجية يف يد

النظام لكبح كل حركة إحتجاجية.
-

نــرفــض املــقــاربــة القمعية البوليسية يف التعامل

الشعبية املتعاطفة مع نضاالتنا ( عمال  -فالحني  -طلبة-
الداعمة لنضاالتنا (السياسية  -النقابية -

لــذا ندعوكم لتسجيل حضوركم عبر املشاركة املكثفة
والوازنة يف اليوم الوطني ضد اإلعتقال السياسي وذلك يوم

ألننا :

االثنني  16نوفمبر  2020على مستوى فروع اجلمعية الوطنية

 -لم ولــن ننسى املعتقلني السياسيني الذين اعتقلوا من

وتنسيقاتها اإلقليمية واجلــهــويــة حتــت شعار  :اإلعتقال

أجلنا.
أو شرط.

اإلعتقال السياسي.

 -نطمح لوطن يتسع للجميع.

السياسيني السابقني  -عائالت املعتقلني السياسيني -عائالت

 -نطالب بإطالق سراح كافة املعتقلني السياسيني دون قيد

 -نطالب بإستقالل القضاء ونــرفــض توظيفه يف ملفات

 -ندافع عن حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم.

احلقوقية  -النسائية  -الشبيبية  -اجلمعوية -)....املعتقلني

الشهداء.

طبقية .

 -نرفض كل أشكال القمع واملنع والتضييق.

أســاتــذة -معطلني -فــراشــة  - )...اإلطـــارات الدميقراطية
والتقدمية

 -جنسد موقفنا الثابت من اإلعتقال السياسي كقضية

مع النضاالت واملطالب العادلة واملشروعة لعموم اجلماهير
الشعبية.

السياسي قضية طبقية"

عاشت الجمعية الوطنية إطارا صامدا ومكافحا
املجد للهشداء

قضايا عاملية وحقوقية

النهج الدميقراطي فرع تطوان يطالب الجهات املسؤولة
باملدينة بترسيع إنشاء مشاريع تخلق فرص الشغل للساكنة
وقــفــت الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي
بتطوان يف اجتماعها العادي على أهم القضايا
الوطنية واحمللية ،وأهمها األزمــة اخلانقة التي
يعيشها اإلقــلــيــم وزادت مــن تعميقها األزمــة
الصحية التي فرضها فيروس كوفيد  19على
كافة املستويات ،اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا،
مع تأثيرها على الطبقة العاملة والكادحني/ات
وعموم ساكنة اإلقليم ،مبا يشمل خنق احلريات
واحلقوق

.

ويف املجال الصحي مت تسجيل ارتفاع مهول
ومتصاعد بشكل مستمر يف اإلصابات بفيروس
كوفيد  ،19منذرا بخطر حقيقي على صحة
وسالمة ساكنة إقليم تطوان ،وعلى رأسها الطبقة
العاملة وكافة الشغيلة ،نتيجة غياب البنيات

أجل تخفيض السومة تضامنا يف ظل اجلائحة .
كما سجلنا تخبطا يف بداية املوسم الدراسي
وغياب رؤيــة واضحة لسير العملية التعليمية
التعلمية يف ظل اجلائحة ،ورغــم تسجيل عدد
من حاالت اإلصابة بالوباء يف مؤسسات تعليمية
مختلفة يف صفوف األطــر التربوية واإلداريــة
والتالميذ/ات ،دون أن يتعامل املسؤولون بحزم
باتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تصب يف مصلحة
الشغيلة التعليمية والتالميذ/ات

.

وعليه فإن النهج الدميقراطي بتطوان يعلن
للرأي العام الوطني واحمللي ما يلي :
حتميله املسؤولية كاملة عما يقع للسلطات
احمللية لعدم تدخلها إليجاد حلول ملا تعرفه
ّ
تفش للفيروس ،مع عدم انفتاحها
املدينة من
عــلــى املجتمع املــدنــي التــخــاذ قــــرارات بشكل
تشاركي

بني مالل
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الطبقة الكادحة ببني مالل تحتج ضد التهميش
والتفقري املامرس عليها
خـــــــرج الـــــعـــــشـــــرات مــن
املواطنني واملواطنات ،صغار
وك ــب ــار ،بــكــل تــنــكــارف أيــت
عــبــدي وتــزكــات وتــاغــازوت
التابعة إلقليم بني مــال،
يف مسيرة احتجاجية مشيا
عــلــى األقــــدام ص ــوب واليــة
جــهــة بــنــي مـــال خــنــيــفــرة،
لــلــمــطــالــبــة بــتــوفــيــر األم ــن

لـــذويـــهـــم وحــمــايــتــهــم مــن
الــهــجــومــات املــتــكــررة الــتــي
ب ــات ــت ت ــه ــدد اســتــقــرارهــم
وتستهدف أغــنــامــهــم ،وكــذا
مــن أجــل رفــع مــلــف مطلبي
شــامــل حـــول مــجــمــوعــة من
مــطــالــب الــســاكــنــة احملــلــيــة
للجهات املعنية (الصحة)...

.

مطالبته بإنشاء مستشفى ميداني يستوعب
كــل امل ــرض ــى/ات الــذيــن يتلقون الــعــاج داخــل
بيوتهم/ن حتى يكونوا حتت املراقبة من طرف
أطباء/ات مختصني ،مع زيادة يف الطاقم الصحي
وفتح الــبــاب التوظيفات اجلــديــدة ،إلــى جانب
تسريع العمل لفتح املستشفى اجلهوي ومستشفى
األمراض الصدرية بنب قريش

.

التحتية الكفيلة بتطبيق الــشــروط الوقائية
والصحية الضرورية لسالمتها ،وغياب البنيات
التحتية الستقبال املــرضــى وقلة التجهيزات
الطبية (مستشفى واحد فقط مخصص ملرضى
كوفيد  ،)19مع النقص احلاد يف األطقم الصحية
والتمريضية ،خاصة مع إصابة عدد منهم ،ويف
غياب تام إلعالن عدد اإلصابات يف صفوفهم من
طرف اجلهات الرسمية ،ما زاد من تأزم الوضع.
ويف هـــذا الــصــدد نــحــيــي األطــقــم الصحية
والتمريضية واألع ــوان على املجهود املضاعف
الذي يقدمونه يف مواجهة األزمة الصحية التي
فرضها فــيــروس كوفيد  ،19يف ظــروف قاسية
وصعبة ،دون أي حتفيز مــادي أو معنوي ،ويف
تنصل القطاع اخلــاص من مسؤوليته يف حتمل
ولو جزء من العبء يف هذه الظرفية التي تتطلب
التضامن والتآزر إلنقاذ الساكنة من هذا الوباء
املميت ،وتوفير الدواء باملجان لكل املرضى ،سواء
املــتــواجــدون باملستشفى أو مــن لــم تستوعبهم
الطاقة االستيعابية ،وظلوا متروكني ملصيرهم
داخل منازلهم ،ما يشكل خطرا على باقي أفراد
األسرة واحمليط

.

كما أن الكتابة احمللية وقفت على ما تعرفه
ترد لوضعها
الطبقة العاملة والشغيلة عموما من ّ
االقتصادي واالجتماعي يف ظل اجلائحة ،إذ مت
االستغناء عن العديد من العمال/ات دون أي
تعويض يذكر ،خصوصا غير املصرح بهم لدى
صندوق الضمان االجتماعي ،مع عــدم حتمل
الدولة مسؤوليتها يف دعمهم املادي أمام االرتفاع
املهول يف أسعار املواد الضرورية ومصاريف السكن
واملـــاء والــكــهــربــاء؛ يف حــن كــان على املسؤولني
الــتــدخــل مــن أج ــل وض ــع حــد لــهــذا االستهتار
باملواطنني/ات ،والضغط على شركة أمانديس من

تضامنه مــع كــل الــعــمــال/ات الــذيــن فــقــدوا
مناصب شغلهم/ن ،ومطالبته بإرجاعهم/ن إلى
عملهم/ن مع تعويضهم/ن وتخصيص دعم محلي
لكل الفئات الهشة باملدينة ونواحيها ..وتضامنه
مع عمال كولينور ملا يعانونه من تسلط رب العمل
ومحاربته للعمل النقابي ،بتواطؤ مفضوح مع
مسؤولني محليا ..ويطالب يف هذا الصدد االحتاد
اجلهوي لالحتاد املغربي للشغل للقيام بالالزم
حتى ال تــســوء الوضعية أكــثــر ،كما يستنكر
محاكمة ثالثة عمال من املعمل نفسه وتقدميهم
إلى وكيل امللك الذي أحالهم على قاضي التحقيق،
بتهم ملفقة الغرض منها ترهيب العمال وثنيهم
عن الدفاع عن ملفهم املطلبي ومحاربة العمل
النقابي يف املعمل

.

يــنــدد بــالــغــيــاب الــتــام لــلــشــروط الــوقــائــيــة
والصحية الالزمة ،مع االكتظاظ والغياب التام
ملسافة األمــان ،يف حافالت النقل احلضري ،ما
يعرض حياة الساكنة خلطر اإلصابة بالوباء،
ويحمل املسؤولية للشركة الوصية على النقل
احلضري واملسؤولني باملدينة بسبب هذا الوضع

.

يطالب اجلــهــات املسؤولة باملدينة بتسريع
إنــشــاء مشاريع تخلق فــرص الشغل للساكنة،
وخاصة الشباب العاطل والنساء اللواتي أصبحن
مبعية عوائلهن عرضة للفقر املدقع نتيجة إغالق
معبر باب سبتة ،الذي كان مصدر عيش املئات من
العائالت باملدينة

.

ويف اخلــتــام تتمنى الكتابة احمللية للنهج
الدميقراطي بتطوان الشفاء لكل املــرضــى/ات
املصابني/ات بفيروس كوفيد  ،19وتقدم العزاء
لعائالت املتوفني ،وتطالب الساكنة باملزيد من
االحتياط والعمل بالبرتوكول الصحي املنصوص
عليه من طرف دوائر الصحة العمومية

.

شتوكا أيت باها

ال بديل عن النضال من أجل
الحقوق املرشوعة

"عــامــات وعــمــال شــركــة صوبروفيل
بــاشــتــوكــة ايـــت بــاهــا يــســتــأنــفــون /ن
احتجاجاتهم أم ــام فــرع هــذه الشركة
بــطــريــق الــســبــت بــبــيــوكــرى حــيــث مت
الــدخــول يف اعتصام ومبيت ليلي مند

مساء يوم الثالثاء  10نونبر  2020بعد
فشل املــفــاوضــات وتعنت إدارة الشركة
وتهربها مــن أيــجــاد حــل للمشاكل التي
يــعــانــي مــنــهــا الـــعـــامﻻت والــعــمــال مند
سنوات"(.عن شبكة التقاطع).
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الرأي

للدولة املغربية نية مبيتة يف إقبار
ملف املختطفني مجهويل املصري
فبالرغم من تضحيات وصمود ضحايا االختفاء القسري
وعائالتهم ،فالنظام املخزني الزال متعنتا يف إخفاء احلقيقة
حول حتديد مصير ما تبقى من املختطفني مجهولي املصير،
وحتديد مالبسات اختطافهم واملسؤولني عن اقتراف هذه
اجلــرائــم اجلسيمة ضــد اإلنسانية ومحاسبتهم وتقدميهم
للعدالة .ويف هذا الصدد سنقدم حالة أخينا عمر الوسولي
لنبني من خاللها عدم وجــود اإلرادة السياسية لدى النظام
لالستجابة للمطالب احلقيقية واملشروعة التي تكفلها جميع
املواثيق الدولية ،يف مقدمتها إجالء احلقيقة كل احلقيقة حول
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان وخاصة مصير املختطفني

يف أبريل  2004أكــد شخص يقطن يف مدينة الرشيدية
أنه التقى عمر مبدينة الرشيدية ،ففي حينه أخبرنا هيئة
اإلنصاف واملصاحلة وطالبنا منها التحري يف هــذه املزاعم.
إال أن والدنا تويف يف يونيو  2004وباملناسبة قام أعضاء من
هيئة اإلنصاف واملصالة بزيارتنا يف منزل الوالدين باجلرف
وأمددناهم بكل املعطيات التي بحوزتنا ومكناهم من االستماع
لبعض األشخاص لإلدالء بشهادات لها صلة باملوضوع

.

يف  6نونبر  2006وبعد اطالعنا على تقرير هيئة اإلنصاف
واملصاحلة والذي ذهب إلى حد حتريف إن لم نقل تزوير بعض
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عبد الكرمي الوسولي
أخ املختطف عمر الوسولي

مبدينة *فالنسيا* إلى املغرب يوم  2يونيو  1988عبر املركز
احل ــدودي بــاب سبتة .إن هــذا يستوجب أيضا االطــاع على
محاضر التسليم والكشف عن املؤسسات واألشخاص املتورطني
يف هــذه اجلــرائــم حتى يتمكن القضاء مــن االستماع إليهم
وحتديد مسؤولياتهم ،وذلك من أجل حتديد مصير املختفي
والوصول إلى احلقيقة كاملة كل احلقيقة .كما يتوجب مساءلة
السلطات اإلسبانية يف *فالنسيا* عن املعلومات التي قد تكون
يف حوزتها والتي قد متكن من الوصول إلى شهود آخرين أو إلى
جزء من احلقيقة

.

وبعد االطالع عىل هذا التقرير أصدرت العائلة بياان استنكاراي
وتوضيحيا للرأي العام.
يف سنة  2010أصــدر املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان
تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة
امللحق  1حــاالت االختفاء القسري .بعد التذكير باحلاالت
الفردية العالقة ( 66حالة) جاء يف التقرير الصفحة " 21كونت
الهيئة قناعتها بخصوص ست وستنب حالة  ،متت دراستها،
وجتتمع فيها العناصر التكوينية لالختفاء القسري ،وارتأت أن
من واجب الدولة متابعة البحث بشأنها بغية الكشف عن مصير
أصحابها .وورد يف الصفحة  158بطائق تقنية عما مت إجنازه
بخصوص  9حالت عالقة من ضمنهم حالة عمر الوسولي والتي
لم تخرج عن املعتاد إذ أنها تتضمن بعض املغالطات على الرغم
من مراسلتنا للمجلس عدة مرات بشأنها

.

مجهولي املصير وذلك من أجل الطي العادل واملنصف لهاذا امللف
حتى ال يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات

.

بداية البد من التذكير أنه منذ أن أعلنت عائلتنا عن اختفاء
أخينا عمر الوسولي سنة  1989للجمعية املغربية حلقوق
اإلنــســان وعائالتنا تتعرض ألشكال مختلفة من التضييف
والترهيب كــزيــارات متتالية إلــى منزل الــوالــديــن باجلرف
الرشيدية لعناصر من املخابرات وحتت غطاءات مختلفة

.

يف سنة  1998ورد اسم عمر الوسولي ضمن ما سمي بالئحة
 112مصنف يف خانة حي يرزق وموجود باخلارج دون إعطاء أي
معلومة .وردا على طلبنا امللح ملدنا باملعطيات التي مت على إثرها
بناء هذه اخلالصة تفاجئنا بتوصلنا باستدعاء للمثول أمام
جلنة التحكيم وذلك من أجل وضع طلب للتعويض ،األمر الذي
رفضناه .فتواصلت الزيارات ملنزل الوالني لنشر أخبار زائفة

.

يف سنة  1999نشر املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان
الئحة تتضمن دائما  112حالة اعتبرتها اجلمعيات احلقوقية
وعائالت املختطفني مجهولي املصير وضحايا االختفاء القسري
باملغرب التفافا على مطالبها من طرف النظام املخزني ودخلت يف
نضاالت متعددة كاإلضرابات عن الطعام واملشاركة يف مسيرات
فاحت ماي للمطالبة بإجالء احلقيقة كل احلقيقة حول مصير
كل املختطفني مجهولي املصير وضحايا االختفاء القسري
واالعتقال التعسفي توج هذا املسار بتأسيس املنتدى املغربي
من أجل احلقيقة واإلنصاف يف نونبر  1999والذي تكون من كل
ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان و عائالتهم ومت
تسطير برنامج نضالي للمطالبة باالستجابة ملطالب الضحايا
و أسرهم واحلركة احلقوقية

.

يف نونبر  2003وبتوصية من املجلس االستشاري حلقوق
اإلنسان مت إحــداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة والتي سوقت
كآلية للعدالة االنتقالية وسيتبني فيما بعد أنها ال تنطبق
عليها معايير العدالة االنتقالية كون االستبداد ال زال مستمرا
واحلقيقة غائبة أو مغيبة والذاكرة يطالها التدمير والنسيان
والعدالة غائبة والتكرار ال زال مستمرا.

الشهادات لكي تخلص إلى اإليحاء بأن حالة عمر الوسولي
من املرجح أن تكون ال عالقة لها باالختفاء القسري ومع ذلك
أوصى مبواصلة التحريات وأدرج اسمه ضمن احلاالت العالقة
كما تضمن التقرير أنه تعرض لالعتقال مرتني ،األولى يف املركز
احلدودي زوج بغال يف  18ماي  1986والثانية يف مركز مصالح
األمن بتطوان بتاريخ  2يونيو     1988

.

 - 1اعتقاله بتاريخ  18ماي  1986من طرف مصالح أمن
وجــدة باملنطقة احلدودية زوج بغال ليتم إطــاق سراحه يف
 20ماي .إن هذا يستوجب اإلطالع على محضر مصالح احلدود
واألمن يف كل من اجلزائر واملغرب واالستماع إلى كل من له عالقة
بامللف

.
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تسليمه من طرف السلطات اإلسبانية التي اعتقلته

وبتوصية
من المجلس
االستشاري
لحقوق اإلنسان تم
إحداث هيئة اإلنصاف
والمصالحة والتي سوقت
كآلية للعدالة االنتقالية
وسيتبين فيما بعد أنها
ال تنطبق عليها معايير
العدالة االنتقالية كون
االستبداد ال زال
مستمرا والحقيقة
غائبة أو مغيبة

وبعد ذلك وجهنا طلبا لفريق العمل األممي حول االختفاء
القسري "  "GTDFوالذي تبنى حالة عمر الوسولي واعتبرها
حالة اختفاء قسري بناءا على الوثائق واملعلومات التي قدمناها
له .ثم متت مراسلة احلكومة املغربية من طرف الفريق األممي
ليأتي الرد مخيبا لآلمال يكرر ما ورد يف تقرير هيئة االتصاف
واملصاحلة من طرف املجلس الوطني حلقوق اإلنسان بالوكالة
عن احلكومة املغربة يف شخص أمينه العام .بعد ذلك مت الرد من
طرفنا على املجلس الوطني وراسلنا الفريق األممي يف املوضوع
أكدنا فيه على مسؤولية الدولة يف اختفائه وبينا لهم كذلك
بالوثائق التزوير الذي طال شهادة الشهود حتى يتسنى خلدام
الدولة بناء االستنتاج اململى عليهم من طرف النظام املخزني
وذلك من أجل إقبار احلقيقة وبالتالي تلميع صورة املخزن.
بناءا على هذا الرد فإن فريق العمل التابع لألمم املتحدة ال زال
وإلى حدود الساعة يتبنى حالة املختطف عمر الوسولي كحالة
اختفاء قسري

.

كما أن العائلة وجهت رسالة يف شتنبر  2019إلى الرئيسة
احلالية للمجلس الوطني حلقوق اإلنسان وأمددناها بجميع
املعطيات كما طرحنا عدة أسئلة للتحري واإلجابة عنها من
بينها ما مصير عمر منذ  2يونيو 1988عندما كان يف ضيافة
مصالح األمن بطوان حسب تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة ،إال
أنه وحلد اآلن لم نتلق أي جواب ،بل بالعكس إن املجلس الوطني
استغل احلجر الصحي و أشار يف تقريره السنوي األخير أنه
لم يتبق من احلاالت العالقة إال حالتني و يكون بهاذا قد أقبر
احلقيقة كل احلقيقة حول املختطفني مجهولي املصير و الذين
يعدون باملئات

.

هذا مقتطف من منوذج تعامل املخزن مع ملف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان والذي نستنتج منه أن الدولة ليست
لديها اإلرادة السياسية إلجالء احلقيقة

.

ويف األخير ال بد من اإلشارة إلى ندوة مراكش ومؤمتر املنتدى
األخير وجمع عام عائالت املختطفني مجهولي املصير وضحايا
االختفاء الذين أجمعوا كلهم على أن وحدها جلنة مستقلة
للحقيقة لها جميع الصالحيات يف التحري بشفافية وجدية،
بتمكينها من الصفة القضائية وتزيدها بجميع اإلمكانيات
ميكن لها السير على درب احلقيقة

.
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ضعف مواجهة املرشوع املخزين :األسباب واملآالت

حسن جعفري

    ال يخفى على أي متتبع للشأن السياسي باملغرب
عجز القوى املمانعة بكل أطيافها عن احلد من متدد املخزن
ومشروعه الالشعبي والالوطني و الالدميقراطي إلى مختلف
شرائح املجتمع املغربي وإلى أغلب الهيئات سياسية كانت أو
نقابية أو جمعوية أو ثقافية

أن التركيبة الطبقية للحركة التقدمية املغربية التي تهيمن
عليها البرجوازية الصغيرة واملتوسطة سواء يف صفوف احلزب
الشيوعي املغربي الــذي أدى ثمن أخطائه أو  ،أويف صفوف
االحتاد الوطني للقوات الشعبية ،وبعد ذلك حزب االحتاد
االشتراكي للقوات الشعبية سهلت على النظام املخزني خلق
تناقضات داخل هذه التنظيمات وتأجيجها وبالتالي إضعافها
محسنا استعماله للميكيافلية " اجلزرة للذين يلهثون وراء
فتاته والعصا لكل من يرفض سياساته الالشعبية والالوطنية
 ،وكذلك عدم قدرة الشيوعيني املغاربة واحلركة االحتادية
اجلذرية على التحالف ضده وحتديد التناقضات املرحلية
 .هذه اإلجراءات املخزنية رغم القمع واالعتقاالت واجهتها

واصطالحا هو املكان الذي تتمركز فيه كل السلطات  ،وبالتالي
كل اخليرات .وعليه فهو الذي يغدق على من يريد ومن يخدم
مصاحله مبا يريد وحسب قيمة اخلدمات التي تقدم له،
لذلك فمنذ االستقالل الشكلي مع اتفاقية "إكــس ليبان"
املشؤومة  ،عمل النظام املخزني مبكيافيلية مقيتة وبدعم
من االمبريالية خاصة الفرنسية والصهيونية والرجعية
العربية  ،حيث قــام بــإدمــاج اخلــونــة وعــمــاء االستعمار
والكمبرادور واإلقطاعيني يف بنياته ووفر لهم كافة شروط
التغلغل والهيمنة ومن جهة ثانية قام باغتيال واعتقال وقمع
كل مناهضي سياساته الالوطنية ،وتصفية جيش التحرير.
فإذا كان منطق الصراع يجعلنا نفهم سياسات النظام القائم
والطبقات السائدة امللتفة حوله  ،فإن السؤال احملوري الذي
يطرح نفسه هو كيف وملــاذا جنح النظام من توسيع دائرته
والتقليص من دائرة الرافضني له ولسياساته الالشعبية وما
هي األسباب التي جعلت جزءا مهما من املناضالت واملناضلني
واإلطارات تتساقط كأوراق اخلريف وتصطف يف طابور املخزن
وتنتظر دورها حتى يرضى عليها ويدمجها يف بنياته

اجلماهير الشعبية مبقاومة كبيرة  ،خاصة مع ميالد احلركة
املاركسية الللينينية املغربية يف السبعينات والتي أحيت
اآلمال لدى عموم الكادحات والكادحني ،ويف صفوف احلركة
التالميذية والطالبية وكذلك الطبقة العاملة من خالل
إضرابات بطولية خلفت ضحايا ومعتقلني ومجهولي املصير.
إال هذه املعارك سرعان ما متكن النظام من االلتفاف عليها
بدعم من القوى امللتفة حوله التي بدأت تتسع مع ما يسمى
باملسلسل الدميقراطي وبعد حتييد اجليش بعد احملاولتني
االنقالبيتني الفاشلتني  .هكذا استمر الصراع بني املشروع
املخزني واحلركة التقدمية يف شخص احلركتني االحتادية
واملاركسية  .لكن وانسجاما مع املشروع االمبريالي قام النظام
بتشجيع ودعم احلركة اإلسالمية يف منتصف السبعينات
والــتــي نابت عنه للقيام مبجموعة مــن العمليات القذرة
كاغتيال املناضل عمر بنجلون والطلبة القاعديني  :املعطي
بوملي وآيت اجليد بنعيسى وغيرهم  ،ومساعدة النظام على
نسف أي فعل نضالي داخل اجلامعة بل على اعتقال العديد
من الطلبة القاعديني  .هكذا انحرف الصراع وحتول النظام
املخزني من املسؤول األول واألخير عن كل املصائب التي نزلت
بالوطن إلى حكم بني املاركسيني واإلسالميني وبني املاركسيني
والقوى اإلصالحية التي أصبحت ملكية أكثر من امللك  .هذا
التطاحن زاد من إضعاف أيــة مقاومة  .فــإذا كانت احلركة
املاركسية – اللينينية أجهضت يف مهدها بسبب تكالب اجلميع
ضدها وبعدم قدرتها على التجذر وسط الطبقة العاملة
وعموم الكادحني  ،نتيجة احلصار والقمع املمنهج الذي مورس
عليها  ،فإن احلركة االحتادية لم تستطع الصمود أمام همجية
النظام بسبب سياسات الكولسة التي كانت تنهجها القيادات
ضدا على قواعدها ،بل خلق قاعدة من األتباع واملريدين
حسب تعبير عبد اهلل حمودي ،عوض جيش من املناضالت
واملناضلني  .هــؤالء األتــبــاع يتم استعمالهم /هــن كورقة
ضغط يف مفاوضاتهم مع النظام  .كما مت استعمال الطبقة

.

فما هي أسباب هذا الضعف وهذا التراجع يف مواجهة هذا
النظام و مشاريعه الالوطنية و الالشعبية و ما هي املآالت
املمكنة لهاذا وضع و ما هي اإلمكانيات املتاحة لوقف هذا
املد الرجعي

؟

؟

؟

     فاملخزن لغويا هو املكان الذي يتم فيه تخزين اخليرات،

؟

؟

    إن هــذا التهافت يرجع يف نظري إلــى أسباب عديدة
منها أساسا ،رفض احلزب الشيوعي املغربي لوثيقة املطالبة
باالستقالل ،حيث كــان الشيوعيون املغاربة يعتقدون أن
حترير الوطن املغربي والبروليتاريا املغربية مرتبط بتحرير
البروليتاريا الفرنسية ،وهو املوقف الذي جعله يدخل إلى
املقاومة متأخرا مقارنة مع حزب االستقالل وجيش التحرير
وبالتالي عزلة الشيوعيني املغاربة عن احلركة الوطنية
هذا املوقف وظفه املخزن واجلناح اليميني حلزب االستقالل
إلضعافه ،كما اتهم الشيوعيني باإلحلاد حسب "ألبير عياش"
للتأثير على جزء مهم من الطبقة العاملة سالح أي حزب ثوري،
لالنسحاب من االحتاد املغربي للشغل وتأسيس نقابة االحتاد
العام للشغالني باملغرب  .بهذا التقسيم النقابي األول بدأ عزل
الشيوعيني املغاربة عن الطبقة العاملة وبالتالي إضعافه  .كما

.

العاملة عبر نقابة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل عوض
خدمتها ،وهذا ما سهل على النظام اختراق احلزب والنقابة
وتقسيمهما .إن ذلك لم يضعف احلركة النقابية فحسب  ،بل
أضعف احلركة التقدمية عامة ومقاومتها إلى أن جاءت حركة
 20فبراير املجيدة ،وأحيت األمل مجددا  ،وأجبرت العديد
من القوى غير امللتفة حول النظام على اجللوس حول نفس
الطاولة رغم اختالف املرجعيات  ،حيث حاولت التمييز بني
التناقضات  ،فكانت الشرارة والتقى الدميقراطي واإلسالمي
واملاركسي  ،وحاول اجلميع تفادي نقط االختالف والتركيز
على املشترك وعلى العدو الرئيسي املتمثل يف النظام  .غير
أن هذا األخير استبق األحــداث وقام بإجراءات ساهمت يف
إضعاف احلركة وبالتالي مقاومتها ،بل إن البعض يعمل على
إرجاع الصراع إلى ما قبل  20فبراير ،وهو ردة إلى الوراء ،مثل
رفض النضال املشترك أو ربطه باشتراطات غير موضوعية
،ال تأخذ بعني االعتبار موازين القوى ،والتركيز على نقط
االختالف وتضخيمها عوض القواسم املشتركة ،النفخ يف
الذوات وشيطنة اآلخر إلى درجة أن البعض يستعد لتقدمي
خدمات للنظام من خالل محاولة نسف إطارات مكافحة  .هذا
دون أن نغفل غياب احملسوبني على املثقفني فكريا ونضاليا .
هذه األوضاع املتردية دفعت بالعديد من الفئات واملناطق إلى
خوض نضاالت مطلبية خاصة ومعزولة دون ربطها بالصراع
العام  ،وهذا ما حد من تأثيرها رغم حجمها وطبيعتها كما هو
الشأن بالنسبة حلراك الريف واجرادة وتنغير و أوطاط احلاج
وبني جتيت وغيرها ،وكذلك النضاالت العمالية يف العديد من
القطاعات .هذه النضاالت رغم أهميتها لم تساهم يف إضعاف
املخزن بل فقط مكنته من استقطاب البعض من رموز هذه
النضاالت أو على األقل تليني مواقفها آملة يف استجابة املخزن
ملطالبها املشروعة  .فإلى متى ستظل هذه االنكسارات ؟وهل
أصبحت احلرية والكرامة رخيصتني لدى اإلنسان املغربي
وهو اإلنسان الــذي كان يفضل املــوت واقفا عوض اخلضوع
للمستعمر؟ وهل احلصول على بعض املكتسبات املادية أهم
من العيش بكرامة والتمتع بكامل احلرية يف التفكير وتقرير
إنها معضلة مجتمعية تتطلب تفكيك املجتمع
املصير
املغربي وآليات تفكيره .إن طريق التحرر الوطني يف أفق بناء
مجتمع اشتراكي طويل وشاق  ،لكن ليس مستحيال  ،وليس من
حقنا ككادحات وكادحي هذا الوطن اجلريح وأحراره وحرائره
التنكر لتضحيات العديد مــن خيرة بنات وأبــنــاء املغرب
وشهدائه  .لكن الوفاء للشهداء والسير على نهجهم/هن،
اليتم بالشعارات بل بالعمل القاعدي الدؤوب واملستمر من
أجل بلترة تنظيماتنا وتغيير موازين القوى لصالح املنتجات
واملنتجني األح ــرار  .لقد وضــع النهج الدميقراطي تصورا
لذلك قابال للتطوير واإلغناء  ،ميكن تلخيصه يف بناء أدوات
الدفاع الذاتي للجماهير الشعبية وجبهة الطبقات الشعبية
التي تتطلب نزول اجلميع من أبراجها والتركيز على املشترك
عوض البحث عن الذرائع وإضاعة الزمن السياسي الذي ال
ينتظر أحدا

؟

.

   معا للنضال واالجــتــهــاد لتوحيد املاركسيني املغاربة
والتجدر وسط الطبقة العاملة وعموم الكادحات والكادحني
الذين يفتقدون ألداتهم السياسية  ،حزب الطبقة العاملة،
األداة الوحيدة القادرة على خدمة الطبقة العاملة عوض
استخدامها وحسم السلطة السياسية لصاحلها .فهل ستراجع
مجموعة من التنظيمات والفئات ممارساتها وتــدرك أن
ملفاتها ومطالبها سياسية وليست مطلبية بحتة ؟ نتمنى
أن يدرك اجلميع دقة املرحلة وأن يساهموا يف وحدة الصف
املناهض للمخزن ..
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العدد 384 :

من  17إلى  23نونبر 2020

االختطاف واملصري املجهول للضحااي أبشع مظهر للقمع السيايس

يصادف شهر نونبر من كل سنة ذكــرى العديد من االختطافات،
واإلعدامات و االعتقاالت ،و يف هذا اإلطار قرر النهج الدميقراطي
تنظيم ندوة رقمية حول االختطاف واالعتقال ...كما قررت جريدة
النهج الدميقراطي تخصيص ملف عــددهــا هــذا ( )384لقضية
املختطفني مجهولي املصير
فاالعتقال و االختطاف و اإلعدام ،ممارسات بنيوية لدى النظام

.

املخزني ،و ليست ظاهرة عابرة ،و هي أبشع مظهر للصراع السياسي
وبالتالي للصراع الطبقي
"ال يستطيعون قتل األفكار و لكنهم يقتلون الرجال الذين ميثلون
هته األفكار .ال يستطيعون شراء اإلنسان احلقيقي لكنهم يشترون أي
خائن أو وضيع يجدونه يف العالم مستعد لذلك" (فيدال كاسترو)

.

.

االختطاف شكل من أشكال الرصاع الطبقي:حالة املغرب

عبد اهلل مسداد

عانت البشرية والشعوب املضطهدة والزالــت من انتهاك
خطير وجسيم حلقوق اإلنسان ،يصطلح على تسميته يف
اخلــطــاب السياسي باالختطاف ويف األدبــيــات احلقوقية
باالختفاء القسري ،وقد ارتبط باألنظمة االستبدادية التي
تنعدم فيها احلريات الفردية واجلماعية واستقالل القضاء.
وجرمية االختطاف هي نتاج الصراع الطبقي وهو موجه
ضد املعارضني السياسيني وعموم الكادحني ،وتهدف من ورائه
أنظمة االستبداد إلى ترهيب القوى الثورية والدميقراطية
وعموم اجلماهير ،وفــرض إراداتــهــا واختياراتها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،وخطورة االختطاف وجسامته
تكمن يف كونه مقرونا بانتهاكات جسيمة أخــرى ،تتمثل يف
االعتداء على احلق يف احلياة وممارسة التعذيب بكل أشكاله
وإقامة احملاكمات غير العادلة

.

أكتوبر ...1965
إن نضال القوى اليسارية يف الداخل واخلارج سيهيئ التربة
وميهد لتحول هــام ،متثل يف بــروز حركة عائالت املعتقلني
السياسيني واملختطفني مجهولي املصير .ويف تأسيس اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنــســان التي أعطت أهمية كبرى مللف
االعتقال السياسي واالختطاف والنفي القسري ،وان نضال
احلركة الدميقراطية واحلقوقية وحركة العائالت إلى جانب
الضغوطات الدولية ستكون لها آثار على سياسة النظام الذي
بادر إلى خلق املجلس االستشاري حلقوق اإلنسان سنة ،1990
وإنشاء وزارة مكلفة بحقوق اإلنسان سنة  ،1993كما أن تلك
اجلهود النضالية أسفرت يف السنوات األولى من التسعينات
على اإلفــراج على جزء هام من املختطفني مجهولي املصير

ويف مذكرة املجلس االستشاري يف يوليوز  1994ألول مرة
تتم اإلشــارة إلــى ملف املختطفني ،ويف أبريل  1995اقترح
املجلس االستشاري جلنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة
الــعــدل وحــقــوق اإلنــســان وأعــضــاء مــن املجلس االستشاري
لتصفية مشكل املختفني ،ويف نهاية شتنبر  1998سيعمل
املجلس االســتــشــاري على حصر الئحة املختفني يف 112
حالة ،وصنفتهم إلى  56حالة وفاة؛ و 12على قيد احلياة؛ و44
مجهولي املصير ،ويف أبريل  1999اقترح املجلس إحداث هيئة
للتعويض

.

وجتــدر اإلش ــارة إلــى أن احلركة احلقوقية واجهت هذه
اإلجـــراءات التي كانت تهدف إلــى طمس احلقيقة الكاملة
والعمل على إغالق هذا امللف بشكل نهائي .متثلت هذه املواجهة

وان التصدي لهذا االنتهاك له بعدين أساسيني وهما:
بعد سياسي تضطلع به القوى التقدمية ،ويتجلى يف حمالت
التضامن والفضح واإلدانــة واالستنكار وامل ــؤازرة القانونية.
وبعد حقوقي تضطلع به احلركة احلقوقية العاملية واحمللية
واملنتظم الدولي املؤسس على اآلليات احلقوقية ،وإن اجلهود
الدولية أسفرت على إقرار األمم املتحدة " االتفاقية الدولية
حلماية جميع األشــخــاص مــن االختفاء القسري " ،التي
متنع وجترم االختفاء ،وتؤكد على كشف احلقيقة وتقدمي
التعويضات وجبر الضرر الفردي واجلماعي ،ومعاقبة اجلناة
مرتكبي جرائم االختطاف

.

وكما أشرنا يف البداية بأن االختطاف نتاج الصراع الطبقي
ويرتبط باالستبداد ،واملغرب لم ينأى عن هــذه القاعدة،
فالتاريخ السياسي للمغرب منذ االستقالل الشكلي كان
مطبوعا بالقمع السياسي وممارسة أجهزت الدولة لالختطاف،
الذي كان دائما مرتبطا بالصراع الطبقي وطبيعته ،فمنذ
االستقالل الشكلي سنة  1956وبعالقة بالصراع على السلطة
السياسية وباالنتفاضات التي عرفها املغرب يف الريف عقب
االستقالل الشكلي ،والدار البيضاء يف مارس  1965واألحداث
االجتماعية وما رافقها من انتفاضات شعبية 1981؛ 1984؛
 ،1990وينضاف إلى ذلك احملاولتني االنقالبيتني سنتي 1971
و 1972وحركة  03مارس  1973املسلحة ،ومع بروز احلركة
املاركسية اللينينية التي أطرت وقادت النضال اجلماهيري
يف عــدة مواقع ،والتي عملت مشروع تغيير النظام وإقامة
الدميقراطية الشعبية يف أفــق نظام اشتراكي .إن الصراع
الطبقي بتلك التجليات واجهه النظام بالقمع السياسي
وممارسة االختطاف الــذي انطلق منذ سنة  ،1956وحصد
اآلالف وكانت له آثار وأضرار جسيمة ،من بينها وفيات بسبب
التعذيب يف مراكز االختطاف ،وعاهات مستدمية واختالالت
عقلية ونفسية

.

ومن بني الضحااي ،نذكر :
ضحايا االختطاف بارتباط مع الــصــراع السياسي على
السلطة منذ 1956؛ وبعالقة بانتفاضة الــريــف 1958؛
املختطفون على إثر أحداث يوليوز  1963أو ما يعرف بقضية
املؤامرة.

.

املختطف املعارض والقائد السيايس املهدي بنربكة

واملعتقلني السياسيني وعودة املنفيني سنة .1994
كما أشرنا
في البداية بأن
االختطاف نتاج
الصراع الطبقي ويرتبط
باالستبداد ،والمغرب
لم ينأى عن هذه القاعدة،
فالتاريخ السياسي للمغرب
منذ االستقالل كان مطبوعا
بالقمع السياسي وممارسة
أجهزت الدولة لالختطاف
الذي كان دائما مرتبطا
بالصراع الطبقي
وطبيعته

يف املــبــادرة إلــى تأسيس املنتدى املغربي من أجــل احلقيقة
واإلنصاف يف نونبر  ،1999وتنظيم املناظرة الوطنية حول
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف شهر نونبر ،2001
التي أسفرت عنها توصيات هامة ضمنها إنشاء هيئة وطنية
للحقيقة

.

وإن حذر ويقظة احلركة احلقوقية والدميقراطية وبفضل
نضالها سيفرض على الدولة عبر املجلس االستشاري حلقوق
االنسان إصدار توصية بشأن إحداث هيئة االنصاف واملصاحلة،
التي ستعتمد مقاربة جديدة يف معاجلة ملف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق االنسان ،وإن لم ترقى للتوصية الصادرة عن
املناظرة الوطنية األولى القاضية بتشكيل اللجنة الوطنية
املستقلة للحقيقة ،وإن توصية املجلس االستشاري كانت
جتاوزا لهيئة التحكيم التي اختزلت وعاجلت ملف االختطاف
يف التعويض املالي

.

وبفضل صمود وإسرار عائالت املختطفني مجهولي املسير
واحلركة الدميقراطية واحلقوقية ،سيبقى ملف االختطاف
مفتوحا إلى حني حتقيق كل مطالب الضحايا وذوي احلقوق
مؤازرين ومدعمني من طرف احلركة احلقوقية والدميقراطية،
هذه املطالب تتمثل يف كشف احلقيقة الكاملة وجبر الضرر
واالعتذار الرسمي للدولة وحفظ الذاكرة مساءلة اجلناة
مرتكبي جرمية االختطاف ،وإرســاء ضمانات فعلية بعدم
التكرار

.

امللف

اإلختفاء القرسي باملغرب:
من أجل آلية وطنية الستكامل الحقيقة

اتــخــذت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنــســان مباشرة بعد
االستقالل الشكلي عدة أشكال :اعتقاالت تعسفية ،اختطافات
وممارسات لالختفاء القسري وعمليات قتل خارج نطاق القضاء،
ومحاكمات انتفت فيها معايير احملاكمة العادلة ،صدرت عن بعضها
أحكام باإلعدام ثم مت تنفيذها .وظهرت مراكز لالعتقال التعسفي
واالختفاء القسري ،كدار بريشة ودار املقري ،واملقاطعة السابعة.
ومنذ بداية الستينيات ،اكتست هذه االنتهاكات طابعا منهجيا من
طرف األجهزة األمنية للدولة ،وتفاقمت عند اللحظات السياسية
املفصلية نذكر منها على سبيل املثال سنوات ،1973 ،1969 ،1963 :
 .1976وأصبح عــدد الضحايا يعد بــاآلالف مما أدى إلــى إزديــاد
عدد املعتقالت السرية الرهيبة كتازمامارت ،قلعة مكونة ،أكدز،
الكوربيس ،النقطة الثابة رقم  .…» PF3 « 3وتخللت هذه الفترات
هزات اجتماعية واجهتها الدولة بقمع دموي وحشي خلف مئات
القتلى بالرصاص احلي سنوات  1965و  1981يف الــدار البيضاء
و  1984مبدن الشمال و  1990يف مدينة فاس و أخيرا يف احلسبمة
وجــرادة وعــدة مد مغربية أخــرى  ،واعتمدت األجهزة األمنية يف
ممارستها املنهجية لهذه االنتهاكات على ممارسة ضروب العقوبات
واملعامالت القاسية واملهينة واحلاطة من الكرامة

.

كما أن عددا من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان تتقاطع
بعض خاصياتها مع عدد من خاصيات االختفاء القسري ،فالقتل
خارج نطاق القضاء أو املس باحلق يف احلياة حتت التعذيب أفضى إلى
بقاء مصير رفات عدد من الضحايا مجهوال،وهي حاالت عرفها املغرب
بشكل واسع ،مما يستدعي إعمال احلق يف معرفة احلقيقة يف جميع
هذه احلاالت

.

ومن أجل معاجلة حــاالت االختفاء القسري باملغرب ،مت سنة
 1999إنشاء هيئة التحكيم املستقلة للتعويض بجانب املجلس
االستشاري حلقوق اإلنسان ،اعتبرت مقاربتها من طرف احلقوقيني
والضحايا اختزالية يف التعويض ،إذ لم تكن تتمتع بصالحيات البحث
والتحري حول احلقيقة حسب املعايير الدولية وبعيدة عن مفهوم
جبر األضرار

.

ومت سنة  2003إنشاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة التي سوقت على
أنها تندرج ضمن إطار العدالة االنتقالية باملغرب كشفت حترياتها
عن أسماء العديد من ضحايا االختفاء القسري من بينهم الذين
توفوا مع حتديد أماكن دفنهم ،بينما خلصت إلى تويف البعض اآلخر
دون الكشف عن أماكن دفنهم كما بقيت العديد من احلــاالت دون
الكشف عن مصيرها ،وهو ما سمي باحلاالت العالقة .فالسؤال الذي
يطرح نفسه بإحلاح هو مدى مطابقة التجربة املغربية عبر هيئة
اإلنصاف واملصاحلة ألهداف و آليات العدالة االنتقالية

.

مفهوم العدالة االنتقالية
مفهوم العدالة االنتقالية مفهوم مركب مكون من مقطعني هما
العدالة واالنتقال ويف تعريفه نقول أنه حتقيق العدالة يف فترة
انتقالية متر بها الدولة خالل االنتقال من حكم تسلطي استبدادي
إلــى حكم دميقراطي أو من حكم عسكري إلــى حكم مدني أو من
حكم ديني إلى حكم مدني ،أو من حالة حرب داخلية أو خارجية
إلى حالة سلم عبر تطبيق مجموعة من التدابير القضائية وغير
القضائية تعالج من خالها ما ورثته من انتهاكات جسيمة حلقوق
اإلنسان .إن النظام املخزني املرتكب ألفظع االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق اإلنسان قبل سنة  1999نظام تسلطي استبدادي يسوده
احلكم الفردي املطلق .إن االنتقال الذي شهدته السلطة سنة 1999
لم يغير جوهر احلكم لدى النظام املغربي و بعبارة أخرى لم يشهد
املغرب االنتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم دميقراطي بل
التجربة املغربية أجنزت يف ظل استمرارية النظام املخزني املتسلط و
املستبد .نستنتج أن التجربة املغربية تتعارض كليا مع مفهوم العدالة
اإلنتقالية وهذا ما سيتضح من بعد أن احلقيقة التي تعتبر من أهم
ركائز العدالة اإلنتقالية ال زالت غائبة أو باألحرى مغيبة .ال ميكن
ألحد أن ينكر أن النظام املخزني نظاما مهيكال (الــدرك ،اجليش،
الشرطة )......يتوفر على كل احلقائق بالنسبة للجرائم املقترفة

من طرفه و و بطبيعة احلال ال يكن للمجرم أن يكشف عن احلقيقة
التي تدينه وهذا دليل على عد وجود إرادة سياسية حلل هذا امللف
حال منصفا وعادال

.

مقارنة أهداف وآليات العدالة االنتقالية مع التجربة املغربية
ينطوي مفهوم العدالة االنتقالية على أربــع دعائم رئيسة
ومترابطة تشكل آليات وأهدافا يف الوقت ذاته هي:
معرفة احلقيقة ،احملاسبة والقصاص ،التعويض وجبر الضرر
وأخيرا ضمانات عدم التكرار.
 - 1الحق يف معرفة الحقيقة حول االنهتاكات الجسمية لحقوق اإلنسان
من أهــم حقوق ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
معرفة احلقيقة حــول األســبــاب والــظــروف التي ارتكبت خاللها
التجاوزات واجلرائم التي ترتب عليها إحلاق الضرر بهم بكافة صوره
املادية واملعنوية .ويتسع هذا احلق خالل فترات العدالة االنتقالية
ليشمل املجتمع كله .فــأول أهــداف العدالة االنتقالية هو كشف
احلقيقة ،ومعرفة طبيعة ما وقــع من جرائم وانتهاكات حلقوق
اإلنسان خالل فترة االستبداد أو القمع ،مع حتديد املسئول عنها،
باعتبار ذلك حقا لكل مواطن وبالتالي يجب التحري و اإلجابة على
مجموعة من التساؤالت نذكر منها:

• ؟

من ويتعلق األمر بالتحديد الدقيق لهوية الضحايا املختفني
قسرا ومجهولي املصير.

•

؟

•

؟

متى ويتعلق األمر بتحديد تواريخ االحتجاز أو االختطاف أو
القتل خارج نطاق القضاء مع إخفاء اجلثث أو الوفاة يف حالة حدوثها.
كيف ويتعلق األمر بتحديد ظروف االعتقال أو االختطاف،
وظروف االحتجاز وظروف وأسباب الوفاة وظروف الدفن.

• ؟

أين ويتعلق األمر بتحديد أماكن االحتجاز أو الوفاة يف حالة
حدوثها ،وأماكن الدفن.

• ملن الرفات ؟

وإعادتها.

•

 :التأكد من هوية الرفاة التي مت العثور عليها

حتديد املسؤولية  :من هم املسؤولون ومن هي اجلهات املسؤولة

تصنيف احلاالت

عن ذلك.

•
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احداث اجتماعية
ضحايا االعدامات
وفيات خالل االختفاء بالصحراء
ضحايا سلموا للصليب االحمر الدولي
الناجون من المعتقالت السرية المفرج
لم يذكر
عنهم

من  17إلى  23نونبر 2020

عبد احلق الوسولي

؟

ملــاذا ويتعلق األمــر بتحديد السياقات اخلاصة بشخص
الضحية وباملسئولني عما تعرض له من انتهاكات ،وبالسياقات
العامة :سياسية ،اجتماعية واقتصادية...
إن الظهير اخلاص باملصادقة على النظام األساسي لهيئة اإلنصاف
واملصاحلة املــادة السادسة ،أكــدت أن اختصاصات هيئة اإلنصاف
واملصاحلة غير قضائية .وال تثير املسؤولية الفردية عن االنتهاكات.
ومن مهامها البحث والتحري والتقييم والتحكيم واالقتراح .إن هذه
املادة لوحدها قد أقبرت جزء كبير من احلقيقة وتنتفي متاما مع
مبادئ العدالة االنتقالية

.

اليوم ،وبعد مرور عشر سنوات على صدور تقاريرهيئة املتابعة يف
املرحلة األولى سنة  ،2010وبعد العديد من الوعود بنشر التقارير
عن نتائج اشتغال جلنة املتابعة يف مرحلتها الثانية ،يظل الكشف
عن احلقيقة غير مكتمل بالنسبة إلى العديد من احلــاالت يتم
تناولها بالتفصيل يف املذكرة امللحقة .ويقصد باحلقيقة يف هذا
السياق التحديد الدقيق ملصير ضحايا االختفاء القسري من قبيل
الكشف عن مصير الضحية هل هو حي أم متوفى ،والكشف عن ظروف
ومالبسات الوفاة يف حالة حدوثها ،وليس االكتفاء بالقول بوجود
قرائن قوية على الوفاة دون ذكرها ،وحتديد أماكن الرفات بالنسبة
ملن ثبتت وفاتهم ،وإجــراء التحاليل األنتروبولوجية واجلينية
للرفات ،والكف عن اعتبار قبول التعويض من طرف ذوي احلقوق
كمؤشر على إغالق احلاالت ،يف غياب القبول الصريح بالنتائج من
طرف العائالت التي الزالت تطالب بالرفات ،او التملص بالتراجع
عن حاالت االختفاء القسري التي لم يتم االستقصاء حولها بشكل
كاف باعتبارها ليست حاالت اختفاء قسري .بل أكثر من ذلك مت
استغالل احلجر الصحي من طرف املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
وأصدر تقريرا يجزم فيه أن حالتني فقط هما اللذان ال زالت مصيرها
مجهوال والواقع يؤكد العكس أنظر اجلداول أسفله (دراسة قامت بها
جلنة التنسيق لعائالت املختطفيت مجهولي املصير) وبهذا يتكلف
املجلس الوطني مرة أخرى بتبييض وبتلميع صورة النظام املخزني
ولو بتزوير ااحلقائق و خصوصا يف اخلارج ،بدل متابعة التحريات كما
جاء يف توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة

.

التقرير
الرسمي
دجنبر
2009

التقرير اخلتامي

وفيات خالل فجر االستقالل الشكلي
وفيات ما بين 1992-1960
وفيات – اختفاء قسري طويل االمد
أحداث مسلحة 1960
أحداث مسلحة 1964
احداث مسلحة مارس 1973
تداعيات الفرار من P.F.4

8
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امللف

العدد 384 :

من  17إلى  23نونبر 2020

تمتة مقال اإلختفاء القرسي ابملغرب
إن هذا االرتباك الواضح يفتح املجال للتشكيك يف جدية
التحريات املنجزة و مصداقية املعطيات

تصنيف الحاالت

إن النتائج املعلن عنها إلى اليوم تظل محدودة و للتذكير
فإن العديد من العائالت ال تزال تطالب بتحديد هوية الرفاة
وتسليمها بعد التأكد من هويتها و حتديد مصير املختطفني و
إطالق سرا األحياء منهم.
إن االغلبية املطلقة من عائالت الضحايا تطالب بإجراء
التحاليل اجلينية للتأكد من من هوية رفات ذويها.
إن ما اعتبرته جلنة التحريات استجالء ملصير  58حالة
كما هو مبني يف اجلدول اسفله ال ميت إلى احلقيقة بصلة ،بل
محاولة منها للتملص من مسؤوليتها يف الكشف عن احلقيقة
الكاملة و ان مزاعمها حتتاج إلى أدلة و حجج إلثبات مصداقيتها

المجموع

وفاة

قرائن
على

مدقق

6

6

27 197
79

د و ن

13

13

غير

73 74 147

43

9

8

3 47

40 4

5

83 88

5
22

12

1
6

61 79

إن تقليص عدد حاالت مجهولي املصير و حصرها يف تسع
( )9حــاالت فقط وعــد يف ( )6وأخــيــرا يف ( )2أمــر غير صحيح
ويكذبه الواقع ألن القيام بعملية اختزال و إسقاط أسماء الضحايا
من لوائح مجهولي املصير دون استجالء ملصيرهم احلقيقي و دون
تقدمي مبررات مقنعة ال ميكنه أن ينزع عنهم هذه الصفة و استنادا
إلى مراجعة اللوائح السابقة يتضح أن عددهم يفوق  60حالة
ينضاف إليهم  111من طلبة املدارس العسكرية السابقة الهرمومو
و الذين اختفوا عشية  10/07/1971والزال مصيرهم مجهوال إلى
جانب عدد كبير من ضحايا األحداث االجتماعية الذين لم يتم
الكشف عن هوياتهم أو مدافنهم  ....الخ
لقد أبرز التقرير السنوي لفريق العمل األممي املعني باالختفاء
القسري وغير الطوعي برسم سنة  2019وجود  153حالة عالقة
تخص املغرب ،وال يخص هذا الرقم إال احلاالت التي تقدمت األسر
املعنية بشكايات بشأنها لدى الفريق ،والتي لم تتشكل القناعة
لدى الفريق بحلها ،بينما لم يتقدم العديد من أقرباء ضحايا
االختفاء القسري بشكايات لديه.
لقد أصدرت الندوة الدولية التي نظمتها هيئة متابعة توصيات
املناظرة الوطنية حــول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
مبراكش بتاريخ  20-21-22.أبريل  2018توصية من أجل إنشاء

5

1

عـــمـــلـــيـــات

االخــتــفــاء القسري

إن

استجالء

ضمن خانة املتوفني

احلــقــيــقــة بالنسبة

كــــــان عـــلـــى أســــاس

جلل ملفات االختفاء

وجــــود ق ــرائ ــن على

الـــقـــســـري ال تــــزال

الــوفــاة مما يعني أن

نـــاقـــصـــة الن جــل

اســتــجــاء مصيرهم

الــضــحــايــا لــم حتــدد

م ــج ــرد فــرضــيــات و

مــدافــنــهــم و لــم يتم

ليست حقيقة مؤكدة

التأكد من هوياتهم

ويـــعـــدون مــجــهــولــي

وبالتالي نتساءل على

املصير.

استكمال

أي أســـاس استندت

2

17

اخلطير يف األمــر أن ما مت اإلعــان عنه يف بعض امللفات غير
صحيح و هو أقرب إلى املغالطات منه إلى استجالء احلقيقة بل
إن بعض الوثائق و األدلــة التي استندت عليها عمليات التحري
يف بعض امللفات مناقضة للحقيقة ( منوذج بلقاسم وزان – عمر
أقصيصر  -عمر الوسولي) ....

مدقق
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غير

47

1 20 26
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20

مكان الوفاة

غير

تصفية

تاريخ الوفاة

تاريخ الدفن

مكان الدفن
مدقق

ضحايا اإلعدامات

ملفات عالقة
أحداث مسلحة  -مارس 1973
حاالت خاصة

9
2
3

د و ن

وفيات االختفاء القسري
خالل فجر االستقالل
متوفون خالل االختفاء
القسري للفترة ما بين
1992 - 1961
متوفون خالل االختفاء
القسري الطويلة األمد
باألقاليم
متوفون
الصحراوية
أحداث مسلحة ما بين
1964 - 1960
الفرار من
تداعيات
النقطة الثابتة الرابعة
وفيات خالل األحداث
االجتماعية

اختفاءال عالقة له بالدافع السياسي

9

غير

تصنيف الحاالت

اختفاء ألسباب سياسية

49

العدد
توزيع الحاالت
1
هاجر إلى الخارج منذ 1964
1
اختفاء بسبب مرض نفسي
47
وفيات خالل االختفاء القسري
2
متوفون غرقا
اختفاء دون توفر الدافع السياسي  -دون تحديد المصير 7
9
لم يتم تحديد مصيرهم
2
وفيات أثناء مواجهة مسلحة  -مارس 1973
1
دفين بمقبرة يعقوب المنصور  -الرباط

جلنة املتابعة لوضع
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1

13

6
8
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قبو ر هم ؟ ( ضحا يا

6
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آلية وطنية الستكمال احلقيقة حول ملفات االختفاء القسري
العالقة وهــي التوصية التي تبناها املؤمتر اخلامس للمنتدى
واجلمع العام لعائالت املختطني وضحايا االختفاء القسري باملغرب
املشتغلة يف إطــار املنتدى املغربي من أجــل احلقيقة واإلنصاف،
املنعقد بالرباط بتاريخ  3مارس  2019عبرت خالله العائالت عن
تشبثها باحلق يف معرفة احلقيقة حول ذويها من ضحايا االختفاء
الــقــســري ،واستكمال الكشف عــن احلقيقة مبــا فيها التحليل
االنتربولوجي واجليني بالنسبة إلى الرفات املعروفة أماكن دفنها،
وتسليم الرفات للعائالت و إطالق سراح اأحياء منهم واتخاذ تدابير
حلفظ الذاكرة و عدم التكرار.

•  2املحاسبة و القصاص

لقد سبق أن أصدر عفوا شامال من طرف رئيس الدولة الراحل
على جميع مرتكبي اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان باإلضافة
إلى املادة  6من الظهبر اخلاص بالنظام األساسي لهيئة اإلنصاف
واملصاحلة و الذي يؤسس لإلفالت من العقاب و عم إعمال العدالة
و بهذا تكون التجربة املغربية قد ضربت بعرض احلائط مبدأ آخر
من دعائم العدالة اإلتتقالية.

•  3التعويض وجرب الرض

الـــــشـــــهـــــادات عــلــى

مت تعويض عــدد ال يستهان به من الضحايا و ذوي احلقوق
تعويضا ماديا لكنه ال يرقى إلى جبر الضرر الفردي و اجلماعي
الــذي ميكن الفرد و اجلماعة من وسائل العيش الكرمي بكرامة
(السكن ،الصحة ،التعليم ،التقاعد ،الــشــغــل .)....مع العلم أن
هناك مجموعة من الضحايا لم يشلهم التعويض بذريعة انهم

79

أكدز – قلعة مكونة -
أحــداث يونيو 1981

بالدار البيضاء ).
إن تصنيف حوالي
 100حالة من ضحايا

أمــا املعطيات
التي تضمنتها لوائح
الــضــحــايــا ال تـــزال
ن ــاق ــص ــة – يف جــل
احل ــاالت (  40%من
احلــــاالت لــم يحدد
تاريخ وفاتها و 55%
لــــم حتـــــدد أمـــاكـــن
دفنها ...الخ) –

خارج اآلجال وكذلك لم تشمل السوية اإلدارية لضاحايا السجن
الرهيب تازمامارت.

•  4مضاانت عدم التكرار و الحفاظ عىل الذاكرة

إن ضمانات عدم التكرار تستوجب معاجلة ملف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق اإلنسان وفق مبادئ العدالة االنتقالية و على
رأسها االنتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم دميقراطي
يكون فيه الشعب سيد نفسه يف تقرير مصيره  .كما تسوجب
الكشف عن احلقيقة كاملة و احملاسبة واحلفاظ على الذاكرة وعدم
تركها لإلهمال ٌ
(قلعة مكونة ،أكدز )...أو تدمير معالم اجلرمية كما
وقع يف تازمامارت أو تفويتها ملافيا العقار كما وقع يف الكربيس .إن
الواقع يعلو وال يعلى عليه فالتكرار الزال مستمرا والذاكرة يطالها
التدمير و اإلهمال.

ما العمل؟

الكشف عن احلقيقة الكاملة جلميع حاالت االختفاء القسري
باملغرب مبا فيها حالة الوفيات حتت التعذيب يف مراكز االستنطاق
وأماكن االحتجاز واالعتقال ،وكل احليثيات السياسية واألمنية
التي أدت إلى هذه اجلرائم وتوضيح جميع مالبساتها.
العمل على التأسيس وإنشاء اآللية الوطنية املستقلة للحقيقة
واستنفاذ ش ــروط املــصــادقــة على بقية مقتضيات االتفاقية
الدولية حول االختفاء القسري وعلى اخلصوص مبادرة احلكومة
بالتصريح بقبولها تلقي اللجنة األممية الشكايات مباشرة من
الضحايا واملتضررين واملعنيني دون حاجة الى وساطة من الدولة.

امللف

10

العدد 384 :

من  17إلى  23نونبر 2020

ما اشبه اليوم باالمس
رسالة للخطايب تفضح حجم االختطاف واالعتقال السيايس بعد االستقالل الشكيل
أمــام ما ذكرمتوه يف املذكرة التي قدمتموها إلى وزارة الداخلية
بشأن املختطفني واملعتقلني واملبدعني مع قائمة إضافية بأسماء
بعض املختطفني واملعتقالت التي أنشئت لتعذيب األبرياء واألحرار
من املجاهدين فلقد استغربت كثيرا كيف خفيت عنكم معرفة ذلك
بالتفصيل ،مكانا وزمانا ،رغم وجودكم يف البالد ،وتتبعكم بأنفسكم
أحداث هذه املآسي التي كانت من أهداف هيئتكم السياسية .مع أننا قد
استطعنا بواسطة استعالماتنا الضئيلة ،ووسائلنا القليلة ،أن نحصل
على الوثائق الصحيحة التي أفادتنا بكلما حدث يف البالد باملكان
واالســم والهدف والداعي ،و الظروف واملالبسات ،سواء يف ذلك قبل
إعالن ما أسموه “االستقالل” أو بعده.

تعذيب وتنكيل ،وأخيرا قتلوهم عن أخرهم ،وبالضبط نقلوهم من
هناك ليلة (  )06/10/1958وقتلوهم ليلة (  )07/10/1958بغابة على
شاطئ بقبيلة بقيوة ،وكلهم من أبناء اجلنوب.

املآسي حدثت يوم كان وزير الداخلية احلالي رئيسا للحكومة آنذاك،
مما جعله يحيط بكل ما جرى وحدث إحاطة كافية لكشف احلقائق
أمام الرأي العام املغربي.

ويف املعهد الديني باحلسيمة قتلوا ( )25ودفنوهم يف نفس املعهد
ووضعوا عليهم البالط يف بيوت معروفة لدى املهتمني ،وكلهم من اجلنوب
أيضا.

أما املختطفات من بنات املغرب العزيز فلقد بلغ عددهن ()235
ما بني املتزوجات واألبكار ،ومن الشمال فقط اختطفت ( )75حشروا
منهن ( )25يف دار معروفة بحومة ( سانية الرمل) بتطوان ،حيث ظلوا
يترددون عليهن صباح مساء ليل نهار ،لهتك أعراضهن ،إلى أن اختفني
نهائيا من الوجود .ويف عزبة معروفة على شاطئ وادي ورغة حشروا
( )15لنفس الغرض والغاية ،وهو هتك أعراضهن .ويف دار معروفة

ويف جنان بريشة بتطوان الذي اعتبر يف الدرجة األولى من املعتقالت
اجلهنمية اغتالوا فيه (  )120مجاهدا بعدما عذبوهم وشوهوهم.

إننا قد حصلنا على معلومات دقيقة ومفصلة تفصيال كافيا لكشف
كل املؤامرات املصطنعة التي دبروها للمجاهدين والعاملني ،مما جعلنا
نأسف حلــدوث ما شوه سمعة بالدنا ،ومسخ تاريخنا وســود صحيفة
وجودنا كأمة شريفة ذات التاريخ املجيد الوضاء السامي .وهي وثائق من
األهمية مبكان ،نحتفظ بها عبرة وذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد .ومع كل هذا فإننا نعلم أن أس كل املصائب هو وجود العدو
احملتل كما قلنا ،أجل كما قلنا سابقا ونقوله اآلن ،وكما نكررها دائما
وأبدا.
وإليك بعضا من هذه املعلومات الدقيقة التي ال يتطرق إليها الشك
أبدا (معلومات حتمل بني طياتها مآسي تفتت األكباد وتذيب العقول
وتشمئز منها النفوس وتقشعر منها اجللود وحتار لها العقول) ()...
هناك يف إقليم سوس ( )12مركزا من مراكز التعذيب والتقتيل،
ونعتقد أنكم تعرفونها وال شك .وبعد ،فهذه بعض من األماكن التي
أنشئت خصيصا للتعذيب والتنكيل منذ ( 27فبراير  )1956ويف هذه
املعتقالت اجلهنمية ذاق العاملون واملجاهدون واملخلصون كل أنواع
التعذيب والتجويع مع العلم بأنها كانت متفاوتة يف الشهرة – أي التشهير
بالتعذيب – واملبالغة يف السرية والكتمان .إذن جلها كانت معتقالت
سرية احتفظوا بسريتها إلى أن فضحها املعذبون ،وكشفها املهتمون.
أجل ،هذه هي املعتقالت التي عذبت فيها النفوس ،وأزهقت فيها األرواح
البريئة ،نتيجة ملؤامرات مصطنعة خلقها املغرورون بأنفسهم إرضاء
للمستعمر الذي ظل ينتظرها ويترقبها ليحقق بها النكسة الكبرى التي
حطمت معنويات العاملني ،حتى أصابتهم خيبة األمل .ولقد حتققت
رغبة املستعمر مع األسف الشديد ،ومما يحز يف قلوبنا أنها حدثت يف
وقت كنا يف أشد احلاجة إلى التبصر واحلكمة ولم الشعث .ولكن الطمع
وحب الكرسي واملنصب أعمى البصيرة حتى حدث ما لم يشهده تاريخ
بالدنا من املآسي والفواجع واألهوال.
أما املعتقلون فلقد بلغ عدد الذين عذبوا يف هذه املعتقالت اجلهنمية
التي ذكرناها بالضبط والتدقيق ( )9672كلها معروفة باالسم واللقب
والعمر واملهنة وحتى احلالة املدنية ،ال يتسع املجال لذكرها يف هذه
اآلونــة .وأطلق سراح (  )6520لغاية ( )26/02/1960وجلهم مازالوا
مشوهني ومبتورين من األعضاء التناسلية أو األرجل أو العيون أو األذن،
أما الباقي فما زال يف غياهب السجون واملعتقالت املجهولة ،على أن
جلهم قد القوا حتفهم من جراء التعذيب.
ففي تيزي أوسلي بقبيلة كزناية حشروا ( )82ضحية يف كهف يقع
يف طريق تيزي أوسلي – تالة مغيث ،وواروا عليهم الكهف وهم أحياء
بعدما عذبوهم وشوهوهم.
ويف أجدير بقبيلة بني ورياغل مبقاطعة الريف الوسطى حشروا
( )75ضحية وقتلوهم رميا بالرصاص بعدما عذبوهم وشوهوهم،
وكانوا يدفنونهم حتت ستار الظالم يف أماكن مختلفة ،مبعثرين هنا
وهناك ولكنها معروفة لدى املهتمني .ومما يجدر ذكره أن بعض أفراد
ممن كانوا يحرسون من كان يقوم بتنفيذ اإلعدام يف هؤالء الضحايا
ما زال حيا يرزق ،معروفني باالسم والعمر ،وهم يعترفون بذلك بكل
بساطة وبدون مبالغة.
ويف أربعاء تاوريرت ببني بوعياش بقبيلة بني ورياغل مبقاطعة
الريف الوسطى ،حشروا ( )35ضحية ،قضوا فيها ثالثني شهرا كلها

ويف بئر بضواحي مدينة الناضور مبقاطعة الريف الشرقية حشروا
( )30ضحية وواروهم التراب ،اكتشفهم األحرار يف شهر (.)02/1960
ويف كوميسارية الدائرة السابعة بالدار البيضاء قتلوا رميا بالرصاص
( )90ضحية ،ودفنوهم يف ضواحي املدينة ،وما زال بعض احلراس الذين
شاهدوا ذلك بأعينهم يرزقون ويعيشون يف مدينة وجــدة ومكناس
وطنجة والرباط
ويف مكان معروف يبعد عن الرباط ( )8كيلومترات يف طريق الرباط
– متارة أقبروا ( )92ضحية أحياء بعدما حفروا قبورهم بأيديهم.
ويف ” كوملني” بسوس أقبروا ( )65ضحية بعدما عذبوهم وشوهوهم
وبتروهم.
ومما يجدر ذكره بهذه املناسبة أن مقبرة ضحايا ” متارة” ما زالت
معاملها ظاهرة للعيان حلد الساعة .هذا ..ونحن نعلم سلفا ،أن كل هذه

وفي
كوميسارية
الدائرة السابعة
بالدار البيضاء قتلوا
رميا بالرصاص ()90
ضحية ،ودفنوهم في
ضواحي المدينة ،وما زال
بعض الحراس الذين
شاهدوا ذلك بأعينهم
يرزقون ويعيشون
في مدينة وجدة
ومكناس وطنجة
والرباط

ومشرفة على مدينة احلسيمة بالريف األوسط حشروا ( )15لنفس
الغرض ،وقد استطاعت ثالث منهن أن ينجني بأرواحهن إلى مدينة
سبتة ،وما زلن حلد الساعة هناك .ويف مدينة الناضور ونواحيه ،فلقد
وقع ما تشمئز منه النفوس ،وتقشعر منه اجللود ،يف هتك األعراض
وسلب بكارة البنات والعذارى .
أما املساجني ،فلقد بلغ عدد من دخل السجن ،وزج به يف غياهبه
بدون أسباب معقولة ،منذ إعالن االستقالل املوهوم لغاية فاحت أبريل
سنة  ،1959نقول بلغ عددهم ( 80ألف) وزعت على السجون املركزية يف
املدن والصحاري والقفار ،منها يف الشمال فقط ( )2342ومن السخرية
مبكان أن ( 95باملائة) منهم ال ذنب لهم أبدا ،وال جرمية لهم مطلقا،
والدليل على ذلك أنهم ملا كانوا يريدون أن يطلقوا سراحهم يأخذون
منهم تعهدا بعدم إفشاء سر دخولهم للسجن ،ويهددونهم بالرجوع إذا
ما أفشوا سر تهورهم هذا.
أما مساجني حوادث الشمال يف أوائل سنة ( )1959فلقد بلغ عددهم
( )8420أطلق سراح ( )5431بعدما ذاقوا ما ال يوصف من أنواع التعذيب
والتنكيل يف املعتقالت العسكرية التي كانوا يحيطونهم فيها باألسالك
الشائكة ،وحكم على ( )323بأقسى حكم سمعنا به حلد اآلن ،والباقي
ما زال محتفظا به يف السجون بدون محاكمة وال إطالق سراحهم.
أما املبعدون إثر حــوادث الريف فقط ،فلقد بلغ عددهم ()542
موزعني على ” إسبانيا وإيطاليا واجلــزائــر وأملانيا ويف جهات أخرى
معروفة” واملسجونات واملعتقالت فلقد بلغ عددهن ( )110أطلق سراح
( )95منهن فقط.
هذا ،وليس معنى ما ذكرناه ،أننا قد أفرغنا كل ما يف جعبة معلوماتنا،
التي تأكدت لدينا وإمنا هناك ما هو أكثر خطورة وأكبر جسامة ،ولكن
توخينا أال نذكرها اآلن ،عل وعسى أن تتبدل األوضاع يف صالح األمة
املغربية ،فحينئذ نرى من األحسن واألفضل أال نبينها ،محافظة على
وحدة األمة ،ويف مقدمة تبديل هذه األوضاع ،إجناز قضية اجلالء.
القاهرة يف  27يوليوز 1960
أخوكم املخلص محمد عبد الكرمي الخطايب
منقول من موقع حراك الريف

الدولية
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بوليفيا ،عنوان قارة عانت
من ديكتاتوريات متفاشية وانقالبات دموية
يف أوساط شهر أكتوبر املاضي نظمت بوليفيا أخيرا انتخابات
رئاسية بعد ان مت تأجيلها لثالثة مرات متتالية .هذه االنتخابات
أدت الى سقوط حكومة اليمني بزعامة الرئيسة "جانني آنييز" وذلك
بعد سنة عن انقالب أطاح بحكومة إيفو موراليس .هذا االنقالب
كما سابقيه بالقارة ،كان من تدبير الواليات املتحدة األمريكية التي
دعمت دوما ماديا وعسكريا الطبقة االوليغاركية املتنفذة واحلاقدة
على الطبقات الشعبية والشعوب االصلية .ففي  10نونبر 2019
أرغم العسكر الرئيس املنتخب على تقدمي استقالته والتخلي عن
احلكم .ويف الشارع قامت مليشيات مسلحة باالعتداء على مناضلني
من حزب الرئيس املقال ،احلركة من اجل االشتراكية ( ،)M A Sكما
متت مبناطق عدة من البالد اعتداءات على كل من اشتبه به انه
من السكان األصليني الذين ينحدر منهم موراليس .االنقالب الذي
عرفته بوليفيا ليس األول بأمريكا اجلنوبية ،فمنذ مطلع هذا
القرن عرفت القارة انقالبات عدة ،منها انقالب فينزويال ()2002
وهايتي ( )2004وبوليفيا نفسها ( )2008و الهندوراس( )2009و
اإلكوادور ( )2012و البرازيل ( )2016و نيكاراكوا ()2018

.

يف الفترة ما بني  1980و 1990أدت السياسات النيوليبرالية التي
تبنتها احلكومات اليمينية السائدة آنذاك مبعظم بلدان شبه القارة
الى تدهور احلالة املعيشية لشعوب املنطقة ما نتج عنه تزايد الفقر
بشكل مذهل ونتج عن ذلك سخط شعبي على حكومات اليمني
والصعود املتتالي حلكومات يسارية بالقارة .هذه احلكومات عملت
على تبني برامج اقتصادية واجتماعية هدفها تقليص الفوارق
الطبقية واحلد من تأثيرات السياسات النيوليبرالية على أوضاع
الطبقات املفقرة .صعود اليسار وتوليه تدبير شؤون دول بأمريكا
الالتينية ما كان ليروق للنخب االوليغاركية احمللية وال حللفائها
بالواليات املتحدة األمريكية ،لذلك عمل هذا احللف كل ما بوسعه
إلنهاء هذا املسلس .االنتخابات "كأسلوب دميقراطي" يحظى بقبول
كل األطــراف هي الوسيلة األولــى التي مت توظيفها لهذا الغرض،
فقد قامت األحــزاب التقليدية بتعبئة إمكانيات مالية ضخمة،
كما اعتمدت أساليب دعائية متطورة وهــددت بسحب أموالها
من البنوك وخلق أزمة اقتصادية يف حالة فوز اليسار .مت اعتماد
هذه الوصفة االنتخابية لسنوات وبينت عن جناعتها الى حني
فوز "هوغو شافيز" بفينزويال سنة  .1998ابتداء من هذا التاريخ
أتت نتائج االنتخابات املنظمة يف دول عديدة بأمريكا الالتينية
معاكسة لتطلعات اليمني وملصالح الواليات املتحدة االمريكية .إثر
هذا التحول ،مت تبني استراتيجية جديدة تعتمد "الثورات امللونة"
او ما ميكن ان يطلق عليه باالنقالبات "املدنية" بحيث يتم تأليب
الشارع من طرف االوليغاركية والعسكر من اجل اإلطاحة بكل رئيس
يساري يتم انتخابه

.

ضلت أمريكا اجلنوبية ضحية انقالبات عسكرية دموية ،أشهرها
االنقالب الذي دبره العسكر  1973بالشيلي ضد الرئيس التقدمي
سلفادور ألندي وهــو االنــقــاب الــذي وفــر كل الــشــروط املطلوبة
لتطبيق نظام اقتصادي نيوليبرالي .فالشيلي ،يف ظل الدكتاتورية
العسكرية ،كان أول حقل جتارب لتطبيق التوجه النيوليبرالي،
كما شكلت بوليفيا ،التي عاشت بدورها حتت احلكم العسكري
الى حدود  ،1980املختبر الثاني للنيولبرالية و كل ما ترتب عنها
من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وخيمة على أوضاع الطبقات
الشعبية .إن أمريكا الالتينية ظلت ولعقود مبثابة الساحة اخللفية
للواليات املتحدة األميركية حتتفظ فيها مبصالح اقتصادية
كبيرة ،لذلك أقامت بها أكثر من  420قاعدة عسكرية ،كما كان
لتمثيليتها الدبلوماسية بــدول هذه القارة تاريخ اســود يف حبك
الدسائس ضد احلكومات اليسارية املنتخبة والتدخل يف شؤونها
الداخلية .فاالنقالب ضد إيفو موراليس نظم من طرف اليمني
بزعامة الرئيس السابق " كارلوس ميسا "وبدعم من الواليات
املتحدة األمريكية و"منظمة الدول األمريكية" املرتبطة بها .هذه
األخيرة وفرت املبرر الكايف للعسكر إلرغام الرئيس على االستقالة

وذلك مبمارسة الضغط على احلكومة الشرعية وعدم االعتراف
بنتائج االنتخابات التي أعطت فــوز موراليس .سبب اإلطاحة
بهذا األخير هو سياسي-اقتصادي طبعا ،بحيث يف فترة رئاسته
متت مضاعفة أجور املوظفني  60%و انخفضت نسبة الفقر أيضا
بنفس النسبة ،وهذه السياسة االقتصادية -االجتماعية لم تكن
ممكنة التطبيق لوال جلوء حكومة موراليس إلى تأميم العديد
من القطاعات االقتصادية احليوية ،خاصة املعادن ،وهو االختيار

هذه االنتخابات
أدت الى سقوط
حكومة اليمين بزعامة
الرئيسة "جانين آنييز"
وذلك بعد سنة عن انقالب
أطاح بحكومة إيفو موراليس.
هذا االنقالب كما سابقيه
بالقارة ،كان من تدبير الواليات
المتحدة األمريكية التي دعمت
دوما ماديا وعسكريا
الطبقة االوليغاركية
المتنفذة والحاقدة على
الطبقات الشعبية
الذي لم يعجب االوليغاركية املتنفذة .فبوليفيا لديها أكبر مخزون
على املستوى العاملي من "الليثيوم" ،و برنامج موراليس يرمي ،ليس
فقط الستخراج املعدن من األرض وتصديره ،بل أيضا معاجلته
واستخدامه يف صناعة محلية للبطاريات .وكبريات الشركات عبر
العالم ال تقبل بان تتحكم حكومة يسارية يف انتاج وتسويق مادة
أساسية مطلوبة ،ليس يف صناعة البطاريات فقط ،بل أيضا يف
صناعة السيارات الكهربائية والطائرات والهواتف احملمولة ورمبا
أيضا يف انتاج املعدات الصحية واالدوية .الرئيس موراليس هو أيضا
أول رئيس ينحدر من السكان األصليني وهذه الصفة اثارت عليه
الكثير من األحقاد خاصة وانه وفر لشعبه أكبر قدر من احلقوق
وحسن بشكل ملموس احوالهم املعيشية وهــو شعب يتشكل يف
غالبيته من السكان األصليني الذين اعتبروا لفترة طويلة سكانا من
الدرجة الثانية

.

لقد اثــارت االحــداث التي وقعت ببوليفيا يف األشهر املاضية
انتباه الكثير من املتتبعني وركزت عليها وسائل االعالم والتواصل
االجــتــمــاعــي مــن دون غــيــرهــا .غير ان احلـــراك الشعبي الــذي
تعرفه أمريكا الالتينية مؤخرا ال يقتصر على بوليفيا لوحدها،
فكوستاريكا هي األخرى عاشت على وقع اضراب عام ملدة أسابيع
شل احلركة االقتصادية بالكامل ،كما تخللته مواجهات عنيفة
بني املتظاهرين والشرطة ،ذلك الن الشعب رفض تطبيق امالءات
صندوق النقد الدولي وأرغم الرئيس "كارلوس ألفيرادو" على إنهاء
كل املفاوضات مع صندوق النقد .يف نفس الفترة تقريبا عرفت
كوملبيا اضرابا وطنيا ليومني متتاليني قادته نقابة رجال التعليم
ضد قرار الرئيس احملافظ "ايفان دوك" لفتحه املــدارس من دون
اتخاذ أي إجراءات وقائية حتد من انتشار فيروس كورونا  .19 -وقد
أنظم لإلضراب كل من الطلبة والنقابات العمالية ومنظمات املجتمع
املدني والسكان االصلني احتجاجا على واقع احلريات بهذا البلد
الذي شكل ولعقود أخطر رقعة يف العالم على حياة املناضلني .بنفس
الفترة من العام املاضي عرفت مناطق كبيرة من الشيلي احتجاجات

العدد 384 :

من  17إلى  23نونبر 2020

بوتبغى احلسني

شعبية عارمة كان مطلبها األساسي هو ارغام احلكومة احملافظة
ل«سيباستيان بنييرا"على تنظيم استفتاء بتغيير دستور عمر منذ
الديكتاتور بنوشي .اما ببوليفيا فقد بينت االحداث التي عرفتها
البالد مؤخرا أن حكومة "جانني آنييز" قد فشلت فشال ذريعا
اضطرت معه لترك كرسي احلكم حلزب اختاره الشعب وذلك بعد
أسبوع من اإلضراب أرغم الرئيسة على تنظيم االنتخابات الرئاسية
التي أعطت ،شهر أكتوبر املنصرم ،فوز حزب موراليس ،حزب احلركة
من أجل االشتراكية ()MAS

.

تناوب حكومات يسارية و ميينية بدول أمريكا الالتينية مسألة
مرتبطة إلى حد ما باألزمات االقتصادية واألوضــاع االجتماعية
لشعوب املنطقة .فقد عــرفــت العديد مــن هــذه الـــدول تعاقب
حكومات ديكتاتورية كما هو احلال بكل من غواتيماال و البارغواي
والسلفادور و فينزويال .كانت حصيلة هذه الديكتاتوريات كارثية
بالنسبة للفئات الشعبية كما اتضح ذلك باخلصوص ابان االنتقال
إلى حكومات منتخبة مستهل ،1980حيث تعبأ الشارع بداية االمر
بكل من البرازيل فالبارغواي ثم بوليفيا وباناما إلسقاط األنظمة
الديكتاتورية .و أواخر القرن العشرين عرفت شبه القارة الالتينية
حراكا شعبيا وأزمات مؤسساتية واجتماعية كانت مبثابة التعبير
عن رغبة شعوب املنطقة يف التحكم يف اقتصادياتها وسياساتها
بعد أن عانت لفترة طويلة من قمع الديكتاتوريات العسكرية .يف
ظل أزمــات الدين اخلارجي وتفاقم األوضــاع االجتماعية حترك
الشارع بقوة واستطاع أن يعيد اليسار الى احلكم بعد غياب دام
ألكثر من  60سنة .كانت البداية مع "هوغو شافيز" الذي فاز يف
انتخابات بفنزويال  ،1998وكل اليسار الذي فاز بباقي دول أمريكا
الالتينية من بعده تبني تقريبا نفس السياسات االقتصادية
واالجتماعية الهادفة الى احلد من الفقر والــى تدخل الــدول يف
االقتصاد لوضع حد لالختالالت وتوقيف اخلوصصة ،مع تعبئة
املــوارد األولية لبلدانها ،خاصة البترول ،بغرض متويل املشاريع
االجتماعية واالقتصادية .هكذا يكون توجه السياسات احلكومية
بأمريكا الالتينية نحو اليسار هو نتيجة لسنوات القمع التي عانت
منها شعوب شبه القارة يف ظل أنظمة متفاشية وأزمات مؤسساتية
واقتصادية كانت نتائجها كارثية فاستطاعت دفع املترددين من
الطبقات الصغيرة واملتوسطة لالنخراط يف االحتجاجات واملطالبة
بالتغييرات الدميقراطية وإرغـــام العسكر بــالــرجــوع لثكناته

واالكتفاء ،يف كثير من األحيان ،باملراقبة عن بعد .وبكل دول أمريكا
اجلنوبية التي فاز بها اليسار عاش هذا االخير فترات من احلكم
متتع فيها مبشروعية وسند شعبي قوي وتبنى فيها خطابا يساريا
قويا وسياسات اجتماعية حسنت من أوضاع الطبقات الدنيا .غير
انه يف نفس الوقت عانى أيضا من نوع من االستنزاف واالنهاك
ألسباب ذاتية و أخرى موضوعية منها املؤامرات واحلصار و األزمات
وكذا الهزائم االنتخابية والتراجعات واالنقالبات العسكرية

.

ختاما ميكن الــقــول أن الــســيــاســات العمومية الــتــي تبنتها
احلكومات اليسارية بدول شبه القارة األمريكية لم تستطع املس
مبصالح األولغاركيات املتنفذة ،وقليلة هي الدول التي شهدت بها
األوضاع العامة تغييرات حقيقية خاصة على املستوى املؤسساتي
والــدســتــوري .فمع مــرور الزمن وظهور مشاكل اقتصادية برزت
التناقضات الطبقية احلــادة بشكل الفــت واحتدم الصراع حول
معاجلة قضايا شائكة منها املديونية وتوزيع الثروة و أوضاع الفئات
املــأجــورة وملف التقاعد وغيره .وجدير بالذكر انــه كي تعترف
األوليغاركيات احمللية بفوز اليسار والسماح له باحلكم ،كان على هذا
اليسار القبول بالتفاوض وبالسماح لنخب تقليدية محافظة بتبوء
مواقع هامة بالدولة وعدم جتاوز مشاريعه للخطوط احلمراء التي
وضعتها االوليغاركية .لقد استوعب اليسار تكلفة الوصول للحكم
وقبل بها تفاديا لعرقلة تطبيق برامجه ،لكن مع مرور الزمن اتضح
لهذا اليسار أن إمكانيات حتركاته السياسية ومشاريعه املجتمعية
هي املستهدفة وهي التي مت تقويضها و شلها بتلك التنازالت

.
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املرأة املناضلة

بعض من معاناة أمهات وزوجات املعتقلني السياسيني
تخليدا لذكرى شهداء الشعب املغربي و الذي يتزامن
مع إصدار هذا العدد جلريدة النهج الدميقراطي ،ارتأينا
بالتذكير أن املــرأة( زوجــة،أم ،أخــت ،)...رافقت و عاشت
القمع و االعتقال و العنف من طرف السلطات ،أيام سنوات
الرصاص و مازالت إلى حد أالن

.

مقتطفات من مقال الرفيق الرياضي نــور الدين عن
بعض نساء عايشنا ماسي ذويهن

.

" لم تكن عائالت املعتقلني السياسيني خاصة منهم
األمهات والزوجات مبناي عن معاناة األبناء و األزواج بل
منهن من قاسمنهم نفس املعاناة ونفس االعتقال.
فعال أرشيف هذه العائالت املناضلة ال يسعه مجلدات
فباألحرى مقال وعليه فنحن سنرصد بعض املعاناة لهذه
العائالت لكي تطلع األجيال الصاعدة على ذلك التاريخ
الذي حتاول الدولة إقباره

.

أم الشهيدة سعيدة املنبهي األم فخيتة هاللي ،ناضلت
وثابرت رغم ظروف اعتقال واحتجاز ابنتها ،وعاشت معها
حلظات إضرابها عن الطعام إلى حني استشهادها بالسجن،
وكانت حاضرة يف نضاالت عائالت املعتقلني السياسيني
باملغرب ،ملا شكلته من سند ومن دعم ال نظير له لنضاالت
املعتقلني السياسيني

.

عائلة الشهيد عبد اللطيف زروال عانت األمــريــن،
اعتقل األب واألم وعذبا  .أثناء البحث عن عبد اللطيف
تـم اعــتــقــال األب احل ــاج عبد الــقــادر زروال مــن طرف
الشرطة السرية التي اقتادته معصوب العينني إلى املخفر
الرهيب درب موالي الشريف ،وكادوا يعتقلون والدته لوال
إصابتها مبرض القلب ،احتفظوا به إلى أن تـم اعتقال عبد
اللطيف

.

حتكي والدة الشهيد عبد اللطيف عن تفاصيل مثيرة
مــن حياة ابنها وكيف كــان زروال شخصا حنونا وطيبا
ويتحلى بخصال نبيلة ،إضافة إلى صرامة وحزم منقطع

النظير ،الــذي جتلى بشكل بــارز حلظة اعتقاله ،حيث
رغم كل أشكال وصنوف التعذيب لم يبح باسم واحد من
رفاقه...،
هــذه املعاناة شملت عائالت املعتقلني السياسيني وان
كانت من جنسية غير مغربية وهي املعاناة التي عاشتها
كريستني السرفاتي والتي وضعت العراقيل يف وجهها ووجه
السرفاتي حينما حاول عقد قرانهما....
نفس املــعــانــاة عاشتها الكاتبة الفرنسية املغربية
جوسلني اللعبي ،زوجــة الكاتب واملناضل اليساري عبد
اللطيف اللعبي من قبل السلطات املغربية ...و من السفارة
الفرنسية التي تعاملت مع جوسلني بنوع من التضييق
نتيجة عدم قدرتها على التدخل فيما كان يقع باملغرب
من جتاوزات آنذاك

.

وتكون املعاناة أقسى وأصعب حينما يقتل الزوج وتختفي
جثته فال قبر يزار وال مصير يعرف تلك كانت حالة السيدة
غيثة زوجة الشهيد املهدي بن بركة  ،حيث عاشت جحيم
املطاردات البوليسية واالعتقاالت ... ،رافقت غيثة وابنها
البشير زوجها يف كثير من احملطات الصعبة ،بل إنها خضعت
رفقته لإلقامة اإلجبارية ملدة ثالثة شهور حني استبعد
إلى منطقة تالسينت يف عمق الرشيدية...
لكن احملنة الكبرى لغيثة بدأت منذ أن قرر املهدي بن
بركة  ،طلب اللجوء السياسي يف اجلــزائــر ،ومــا تال ذلك
من أحداث ... ،قبل أن ينتهي مسلسل املطاردة باختطاف
املهدي بن بركة يف فرنسا سنة  ،1965وهو ما حتم على
أسرة املعارض املغربي اللجوء إلى فرنسا التي اختفى فيها
يف ظروف غامضة

.

بدورها عاشت لطيفة التازي زوجــة الشهيد عمر بن
جــلــون أشــكــال احمل ــن ،يف ســنــوات الــرصــاص ،لكنها قبلت
تسديد ضريبة االرتباط بــزوج معارض للنظام ،مالحق
يوميا من طرف املخبرين السريني والعلنيني ،ما كبدها
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نور الدين الرياضي

أمراضا مزمنة بدءا بضغط الدم وانتهاء بداء السكري.
جنت لطيفة مــرات من االغتيال السياسي ،خاصة يف
ليلة عيد األضــحــى مــن شهر يناير  ،1973حــن سمعت
طــرقــات قوية على بــاب منزلهما الكائن بــشــارع «كامي
دي موالن» الذي أصبح الحقا يحمل اسم شارع «املسيرة
اخلضراء» ،فارتابت من هول املداهمة

.

خرجت الزوجة لتستطلع سر الطرق املبرح ،فسلم لها
رجل بزي مدني طردا بريديا من الورق املقوى ،مختوما
عليه من طــرف وكالة البريد املــركــزي بــالــدار البيضاء،
موجها يف اسم عمر بن جلون الذي كان جالسا داخل البيت.
الحــظ عمر أن الــطــرد ال يحمل اســم املــرســل ،وحني
تسلمه من زوجته حمله بني يديه بعناية كبيرة إلى درج
حديقة البيت محاوال فتحه مبعرفة املهندس اخلبير،
وعندما اكتشف أن الطرد ملغوم رمى به إلى احلديقة بعد
أن أبطل مفعوله.
وقد ظلت لطيفة منذ اغتيال زوجها يف دجنبر سنة
 ،1975تــطــارد خــيــوط التصفية اجلــســديــة ،وتطالب
بالكشف عن مدبري ال منفذي جرمية القتل التي تعرض
لها على مقربة من مقر سكناه على يد أشخاص ملتحني إلى
حني وفاتها.
فقد مست املتابعات واالعتقاالت عائلة الشهيد جبيهة
رحال منذ اعتقاله حتى استشهاده ونتيجة هذا االستشهاد
الذي نتج عن عملية فرار لثالثة معتقلني بينهم الشهيد
جبيهة رحال .عانت العائلة بأكملها ومن ضمنهم النساء
ويف هذا الصدد يقول الدكتور عمر جبيهة أخ الشهيد :
"اعتقلت زوجتي أمينة وأختها آسية زوجة رحال ،وأطلق
سراحها بعد  48ساعة ،يف حني احتفظوا بآسية زوجة
رحــال التي قضت شهرا بسجن لعلو التهامها مبساعدة
الشهيد على ف ــراره مــن السجن قبل أن تصدر احملكمة
حكمها القاضي بعقوبة  3أشهر موقوفة التنفيذ"...

املناضالت هن املناضالت

منقول

نضال املــرأة مسألة كونية ،فسواء تعلق األمر بالنضال من
أجل كسرة خبز ،أو النضال من أجل احلرية ،أو الكفاح السلمي او
املسلح ضد االحتالل ،كانت املرأة دائما متواجدة

ما تزال حية وشاركت يف احلركات االجتماعية األخيرة للشعب
اجلزائري

لكن ،عندما نتكلم عن النضال ،مبفهومه الطالئعي ،ال
نقصد به النضال اليومي من أجل كسرة خبز ،بل نقصد به
العمل املمنهج ،داخل تنظيم (سري أو علني ،مفتوح أو مغلق) من
أجل الدفاع عن قضية أو املساهمة يف التأثير على الرأي العام
والسياسات واالستراتيجيات املتبعة ،سواء من موقع املعارضة ،أو
من موقع املشاركة يف احلكم

مناضلة مغربية من مواليد  ،1952تنتمي ليسار سبعينيات
القرن املاضي .ناضلت بشراسة يف االحتاد الوطني لطلبة املغرب،
ثم يف تنظيم "إلى األمام" .نتيجة ألنشطتها ومواقفها حوكمت
بسبع سنوات سجنا وتعرضت ألبشع أنواع التعذيب .سنة 1977
ستدخل يف إضراب عن الطعام ملدة  36يوما فارقت إثره احلياة.
وتعد سعيدة ملنبهي اليوم أيقونة للحركة الطالبية ولبعض
التنظيمات اليسارية

بعد القيام بانقالب على النظام البرملاني باألرجنتني،
دشن اجليش سلسلة من قمع املعارضني عن طريق االغتياالت
واالختطافات ،وكرد فعل على هذه اإلجراءات القمعية ،قامت
أمهات املختفني واملختطفني ،وكانوا يعدون باآلالف ،بتنظيم
اعتصامات مرة كل أسبوع بساحة  6مايو ببوينوس أيريس إلى
أن عادت الدميقراطية من جديد

مواطنة إيطالية من مواليد  .1948عرفت كمناضلة ضد ما
كان يسمى آنذاك بالزواج التوافقي ،matrimonio riparatore
حيث كان التقليد يفرض على املرأة املغتصبة الزواج باملغتصب
درءا للفضيحة .تعرضت فرانكا لالغتصاب ورفضت اإلذعان
لفك اجلبر عن طريق الزواج ،وناضلت على جميع اجلبهات حتى
أقرت القوانني اإليطالية معاقبة املغتصبني بدل الزواج التوافق

مواطنة أمريكية سمراء من مواليد  .1944اشتغلت أستاذة
للفلسفة بجامعة كاليفورنيا ،غير أن أفكارها وانخراطها يف
احلزب الشيوعي األمريكي (وكانت ضمن قيادات احلزب) دفع
إدارة اجلامعة إلى فصلها من اجلامعة سنة  ،1969كما لفقت
جرمية قتل لكن التضامن الدولي ساهم يف تبرءتها وإطالق
سراحها سنة 1973

.

.

لقد سبقنا جيل من املناضلني واملناضالت عملوا يف ظروف
قاسية ،وكانوا يحملون معهم هموم قضايا كثيرة ،وألجل الدفاع
عن تلك القضايا ،عرضوا/عرضن أنفسهم لكثير من املخاطر،
ومنهم/منهن من قدم حياته من أجل تلك القضايا

.

فيما يلي عينة من مناضالت تاريخيات .االختيار ال يستند
على فكرة مسبقة ،بقدر ما اريد من وراءه االستدالل على هذه
املقدمة البسيطة التي ترمي إلى تكرمي املناضالت واالعتراف
بدورهن يف حتقيق كثير من احلريات التي نعيشها اليوم

جميلة بوحريد:

.

مقاومة جزائرية .انخرطت يف جبهة التحرير الوطني
وهي صغيرة .ونتيجة لدورها الطالئعي يف الثورة اجلزائرية،
اعتقلتها السلطات االستعمارية وعرضتها لتعذيب بشع حتى
تدلي مبواقع متركز املجاهدين .ورغــم أنها ذاقــت كل أنــواع
التعذيب بقيت صامدة وحكم عليها باإلعدام .غير أن الرأي
العام الفرنسي املناهض لالستعمار حال دون تنفيذ اإلعدام.

.

سعيدة املنهبي:

.

فرانكا بيوال:

.

دالل املغريب:

دالل مناضلة فلسطينية من مواليد  1958يف مخيمات
املهجرين الفلسطينيني يف مخيمات بيروت

.

انضمت الى صفوف الثورة الفلسطينية كفدائية يف حركة
فتح وهي على مقعد الدراسة .يف صبيحة  11مارس  1978نفذت
عملية جريئة ،إذ استطاعت مع فرقتها أن تلج قلب تل أبيب
وتستولي على حافلة للجنود اإلسرائيليني ،وعندما حاصرت

احلافلة مجموعة كبيرة من الفرق اإلسرائيلية املدججة
بالسالح ،اضطرت لتفجير احلافلة حيث سقط معها ومع رفاقها
عدد كبير من اجلنود اإلسرائيليني

.

أمهات ساحة  6مايو:

.

أنجيال دايبيس:

.

سيلبيا نمي:

مواطنة بيضاء من جنوب إفريقيا .من مواليد  .1937إثر
معاينتها ملذبحة املواطنني السود يوم  20مارس  1960بشاربفيل
يف جنوب إفريقيا ،قــررت االنضمام إلــى احلــركــة املناهضة
للتمييز العنصري يف بلدها .بعدها انضمت إلى احلزب الشيوعي
اجلنوب-إفريقي كمناضلة وكقيادية إلى جانب مواطنيها السود
والبيض معا

.
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البناء االقتصادي التحتي والبناء الفوقي للمجتمع وتفاعلهام

رشيد بنزها

إن أســلــوب إنــتــاج اخلــيــرات املــاديــة هــو الــقــوة الرئيسية
احلاسمة للتطور االجتماعي .أما كيف يقرر أسلوب اإلنتاج
وعــاقــات اإلنــتــاج جميع الــعــاقــات االجتماعية األخــرى
(السیاسیة واحلقوقية واألخالقية...الخ) وكیف تؤثر هذه
األخيرة بدورها على التطور االقتصادي للمجتمع ؟ فان كل
هذه القضايا جتيب عليها النظرية املاركسية اللينينية عن
البناء التحتي والبناء الفوقي

البناء الفوقي على أفكار ومؤسسات مختلف الطبقات والفئات
االجتماعية علما بان األفكار واملؤسسات اخلاصة بالطبقة
املسيطرة اقتصاديا هي السائدة فيه .رتب ماركس واجنلز...« :
إن الطبقة التي متثل القوة املادية السائدة يف املجتمع ،هي يف
نفس الوقت قوته الروحية السائدة» .ففي ظل الرأسمالية
تسيطر البرجوازية اقتصاديا .ولذا فان األفكار واملؤسسات
البرجوازية هي السائدة يف املجتمع وتستخدمها البرجوازية
لتخليد سيطرتها على الطبقة العاملة

 مــن بــن كــل تنوع العالقات االجتماعية تبرز املادية
التاريخية العالقات املادية ،عالقات اإلنتاج بوصفها العالقات
األساسية واحلاسمة .ويشكل مجموع هذه العالقات البنية
االقتصادية للمجتمع ،أي بناءه التحتي .وتعني عالقات
اإلنتاج يف مجموعها أشكال امللكية ،وما ينجم عنها من عالقات
بني الناس يف عملية اإلنتاج ،وأشكال توزيع وسائل املعيشة

غير أن البرجوازية يف املجتمع الرأسمالي تواجهها الطبقة
العاملة التي تصيغ أفكارها اخلاصة وتقيم مؤسساتها اخلاصة.
وبالتدريج يبدأ البروليتاريون يف فهم جوهر الرأسمالية
ويدر کون ضرورة القضاء عليها .وألجل محاربة البرجوازية
يبنون تنظيماتهم اخلاصة :حزبا سیاسیا ونقا بات وجمعيات

.

ما هو البناء التحیت وما هو البناء الفویق؟

.

 ولكل مجتمع بناؤه التحتي اخلــاص .ونــوع هــذا البناء
التحتي ،مجموع العالقات اإلنتاج ،يعتمد على حالة القوى
املنتجة .وال ميكن أن يظهر أي بناء حتتي ما دامت لم تنشأ
يف أحشاء املجتمع القدمي الظروف املادية الالزمة -القوى
املنتجة الضرورية مليالده وعندما ينبعث البناء التحتي
فانه يلعب دورا ضخما يف حياة املجتمع  .وهو ميكن الناس من
تنظيم اإلنتاج وتوزيع اخليرات املادية .والناس بدون الدخول
يف عــاقــات اقتصادية يعجزون عــن اإلنــتــاج و بالتالي ال
يستطيعون توزیع وسائل املعيشة وان اخلاصية األهم للبناء
التحتي هي انه يشكل األساس الواقعي الذي يقوم عليه البناء
الفوقی ،أي آراء املجتمع السياسية واحلقوقية والفلسفية
والسلوكية واجلمالية والدينية ،وكذلك العالقات واملؤسسات
والتنظيمات املطابقة لها .هذا هو السبب يف أن البناء التحتي
يشكل ذلك اجلانب من أسلوب اإلنتاج الذي يقرر بشكل مباشر
مالمح املجتمع وأفكاره ومؤسساته .يلعب البناء الفوقي أيضا
دورا كبيرا يف التطور االجتماعي ،فهو إذ ينبعث على بناء
حتتي اقتصادي معني ،إمنا يعبر يف آخر التحليل عن موقف
الناس من هذا األساس .فاألفكار املتنوعة يستخدمها الناس
لتعليل ضرورة تعزيز أو حتطيم البناء التحتي ،بينما متكنهم
املؤسسات واملنظمات (الدولة ،األحزاب السياسية...الخ) ،من
تطبيق هذه األفكار .ومن خالل البناء التحتي يؤثر البناء
الفوقي كذلك على تطور القوى املنتجة

.

الدور الحامس للبناء التحیت ابلنسبة للبناء الفويق

إن البناء الفوقي وليد البناء التحتي وبــه ارتباطا ال
انفصام العرى وهما من نوع واحد .ولنأخذ على سبيل املثال
البناء التحتي للمجتمع البدائي .إن عدم وجود ملكية خاصة
وطبقات و بالتالي تناقضات طبقية فيه ،كان هو السبب يف
عدم احتواء البناء الفوقي للمجتمع البدائي على فكرة
الدولة واألفكار السياسية واحلقوقية واملؤسسات املناسبة لها.
وأدى ظهور امللكية اخلاصة والطبقات ،أي البناء التحتي
للمجتمع العبودي ،إلى ظهور بناء فوقي من نوع مختلف.
فنشأت افکار تعلل مالك العبيد للعبيد كما ظهرت مؤسسات
الدولة وغيرها ) حتمي هذا احلكم

.

.

تعاونية...الخ ،ويف مجری النضال الثوری ،تتضلع البروليتاريا
يف النظرية املاركسية الطليعية ،وتخلق قيمها األخالقية
اخلاصة وأفكارها السياسية واحلقوقية واجلمالية

.

إن الدور احلاسم للبناء التحتی جتاه البناء الفوقي ال
يتجسد فقط يف حقيقة أن البناء الفوقي هو وليد البناء
التحتى بل أيضا يف أن التغيرات الهامة يف النظام االقتصادي
تفضي من كل بد إلى تغيرات يف البناء الفوقي .يف البناء
الــفــوقــي .فمثال ،أثــنــاء االنــتــقــال مــن الرأسمالية مــا قبل
االحتكارية إلــى اإلمبريالية ،طــرأ تغير هــام يف االقتصاد
الرأسمالي :فاملزاحمة احلرة أخلت مكانها لالحتكار .وطبقا
لذلك حدث تغير يف البناء الفوقي البرجوازی أيضا .ففي
عدد من البلدان تنتقل البرجوازية يف ميدان إدارة الدولة من
أشكال احلكم البرجوازی الدميقراطي إلى األشكال الرجعية
الفاشية أو شبه الفاشية .ويـــزداد االعــتــداء على حقوق
الشغيلة ومالحقة األحزاب الشيوعية واملنظمات التقدمية.
كما يزداد انحدار الفن البرجوازي ويــزداد شأن اشد أشكال
املثالية رجعية يف مجال الفلسفة وينتشر الدين على نطاق
واسع

.

إن البناء التحتي للمجتمع املتناحر طبقيا هــو بناء
متناقض .فهو بتعبيره عن تباين عالقات الناس بوسائل
اإلنتاج ،إمنا يعكس تضاد املصالح الطبقية ،والتناحر بني
املظلومني والظاملني .ومن هذا النوع ،مثال ،البناء التحتي
االقتصادي للرأسمالية احلديثة  ،فهو يتميز بالدرجة األولى
بالتناحر بني البرجوازية والبروليتاريا ،رغم أنه ال يجوز،
طبعا حصر البنية االقتصادية للمجتمع البرجوازی فقط
يف العالقات بني هاتني الطبقتني األساسيتني املتناحرتني
ففي املجتمع الرأسمالي ،باإلضافة إلى البرجوازية و الطبقة
العاملة توجد طبقات وفئات اجتماعية أخرى -الفالحون
الكادحون واملثقفون والبرجوازية الصغيرة يف املدينة والقرية
 -متناقضة أيضا مع البرجوازية االحتكارية

حتدث تغيرات عميقة جدا يف البناء الفوقي عندما يحل
بناء حتتي اقتصادی جدید محل البناء االقتصادي القدمي
بنتيجة الثورة االجتماعية .يف سياق الثورة تتم تصفية
احلكم السياسي للطبقة القدمية و ترسيخ احلكم السياسي
للطبقة اجلديدة .ويتم إنشاء جهاز دولة جديد (شبكة من
املؤسسات السياسية واحلقوقية) محل جهاز الدولة القدمي
ويتغير الــوعــي االجــتــمــاعــي ،حيث تــزاح اإليديولوجية
القدمية بواسطة اإليديولوجية اجلديدة التي تتفق مع
البناء التحتي اجلديد .وباختصار  :يتساقط « البناء الفوقي
» القدمي يف عهد الثورة وينشأ بناء فوقی جدید  ...بجهود
مختلف القوى االجتماعية،...على حد تعبير لينني

ولكون البناء الفوقي يف املجتمع الطبقي التناحرى انعكاسا
للتناقضات يف البناء التحتي ،فهو اآلخر متناقض ويشتمل

 . يتمتع البناء الفوقي ،رغم كونه وليدا للبناء التحتی،
باالستقالل النسبي .ومن أهم مظاهر هذا االستقالل التوارث

.

.

االستقالل النسيب والدور النشيط للبناء الفویق

يف تطور البناء الفوقي .ويتجلى هذا التوارث يف أن الثورة يف
البناء الفوقي التي حتدث لدى حلول بناء حتتى اقتصادی
جدید محل البناء التحتي القدمي ال تعني القضاء أوتوماتيكيا
على جميع سمات البناء الفوقي القدمي .إن البناء الفوقي
القدمي كشيء متكامل ،كنظام من األفكار واملؤسسات للمجتمع
القدمي ،يكف عن الوجود عند تصفية البناء التحتي القدمي.
لكن بعض عناصر هذا البناء الفوقي تبقى قائمة حتى بعد
القضاء على البناء التحتي القدمي الذي أوجده وتنتقل إلى
البناء الفوقي للمجتمع اجلديد .علما بان البناء الفوقي
اجلديد ال يأخذ من القدمي إال العناصر التي ميكن أن تخدم
طبقات املجتمع اجلديد وتتفق مع مصاحلها .فكل مجتمع
استغاللي جديد يأخذ من البناء الفوقي للمجتمع السابق
له األفــكــار التي تقدس االستغالل وتــدافــع عن املؤسسات

السياسية واحلقوقية لالستغالليني وعن الدين ،الذي ظهر
يف املجتمع العبودي خدم بإخالص اإلقطاعيني وهو اآلن
يخدم البرجوازية ويحتوي كذلك البناء الفوقی ألي مجتمع
عناصر غير عابرة ذات أهمية البشرية جمعاء .وتلك هي،
مثال ،املبادين األخالقية اإلنسانية العامة وأفضل منجزات
اآلداب والفنون و بسبب الــتــوارث ،فان البناء الفوقي لكل
مجتمع معنى إمنا هو ظاهرة معقدة للغاية .فهو يشتمل على
األفكار واملؤسسات املوروثة عن املجتمع القدمي وكذلك األفكار
واملؤسسات التي نشأت على أساس البناء التحتي االقتصادي
املعنى .كما أن االستقالل النسبي للبناء الفوقي يتجلى أيضا
يف دوره النشيط يف تطور البناء التحتي االقتصادي الذي
ظهر على أساسه والهدف من األفكار واملؤسسات السائدة يف
املجتمع الطبقي التناحرى هو حماية وتدعيم البناء التحتي
لهذا املجتمع .فهي تبرر سيطرة الطبقة التي أوجدت هذه
األفكار واملؤسسات لكي تدافع هي عن مصاحلها .وهذه األفكار
واملؤسسات تعلل نظريا وتنظم نضال الطبقة املسيطرة ضد
الطبقات األخرى القائمة يف املجتمع التناحرى املعنى ،ويف
احملل األول ضد الطبقات الكادحة ،حيث تقمع تطلعها إلى
التحرر من االستغالل ومن االضطهاد االستعماری وغيره
من انواع الظلم .ولنأخذ ،على سبيل املثال ،أفكار و مؤسسات
البرجوازية ففي مرحلة نشوء البناء التحتي الرأسمالي
ساهمت بنشاط يف تطويره وتدعيمه ،وكانت وسيلة قوية يف
النضال ضد طبقة اإلقطاعيني

.

ويف الــوقــت احلــاضــر ،حيث احلكم الــتــاريــخ على البناء
الرأسمالي بالفناء ،تستخدم األفكار واملؤسسات البرجوازية
لقمع كل القوى التقدمية وللحفاظ على هذا البناء التحتی
بأي ثمن كان ولدرء فناء الرأسمالية أو لتأجيله على األقل .إن
السبب يف أن الرأسمالية املعاصرة ما زالت باقية هو ،بالدرجة
األولى ،أن مصاحلها حتميها الدولة والقانون البرجوازيان ،و
كل وسائل التأثير اإليديولوجي الذي يلعب دورا كبيرا جدا
يف الدفاع عن الرأسمالية

.

الثقافية

فقط أكتب
يا لروعتك يا مبدع....
يــــا جلـــمـــال كــلــمــاتــك يــا
صانع....
يــا بــاعــث الــدجــى يف كبد
الليل احلالك....
فقط أكتب
دون ما استطعت...
لـــن ت ــن ــدم ابـــــدا عــلــى ما
سطرت...
عــلــى مـــا صــنــعــت يـــداك
مــن الــســطــور ...ومــا شيدت
أفكارك من جسور...
فقط أكتب
حتى يعرف من يقرأ...
أنــه ال ميكن أن يعيش بال

أخطاء...
فقط أكتب
دع األحالم تتحقق...
واألمنيات تتدفق...
ك سيل جارف...
ك نبات وارف...
كقلب للجميل عارف...
فقط أكتب
قـــبـــل أن ت ــن ــض ــب مــنــك
الكلمات...
قــبــل تــغــيــب الــشــمــس يف
السموات...
وتشيخ الصفات...
فقط أكتب

عادل لعريف
فهناك من يقرأ...
من يحتاج األمل ليبرأ...
ولذمته أبرأ ...
فقط أكتب
إصنع من احلروف كلمات...
وامنح للفكرة معنى..
امنح للخيال واقع ًا...
وللواقع موطن ًا...
فقط أكتب...
وال تخشى حياة الكاتب...
فهي وإن سقمت...
تشفى بسطر محكم...
فقط أكتب ...

سعيد سليم
طفل صغير
خلف امرأة
يقف
أمامها رجل
خلف الباب
ترتعد
يسلمها استدعاء
للمحكمة
يف حق ابنها
الغائب
أين هو؟
جــاءهــمــا الـــســـؤال خلف
الباب
من يغلقه؟
أفـــــق الـــطـــفـــل الــصــغــيــر
املرجتف
رجلى أماه
املرتعدة
الرجل يقف
األم تهوي
الطفل يصرخ
صمت يف جوف الليل
ال احد يحضر
األم ال جتيب
رمبا حتتضر؟
اجليران نيام
قصرا أو خوفا
هما سيان
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الثقافة و التغيري

الطفل والبوليس السيايس ()1
الطفل يبحث عن مجيب
يسمع خطى الرجل
وهو ينزل درجات السلم
ويبتعد
ينتظر
يريد أن يجيب عن سؤال
لم يطرحه عليه أحد
يبحث عن عيون الليل
ولب اجلواب
ليس هناك إال فراغ
يبكي يف صمت
يشهد له به التاريخ
األم تعود إليه
ابتسامة شاحبة
ووجه غزاه الشيب
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يف حلظات
تنهض
يذهب
للنوم
يحس بجسده يرتعد
حتت الفراش
ينام
األم تهوي عشرات املرات
يف املنام
ويعرف أن ذلك البلد
ليس له
فعليه السالم...
أو فليذهب إلى اجلحيم...
وال يستيقظ إال بعد ألف
عام

مىت تنبت األجنحة لكل
املقهورين؟
حسن أيت اعمر
يف الــتــراث الشعبي االفــريــقــي  -األمــريــكــي ،هناك
حكاية مشهورة ،حتكي عن امرأة تعمل يف املزرعة ولم
تتعاف بعد من الوضع ،يصرخ وليدها اجلوع فتجلس
لترضعه .يضربها سائق العبيد .تقوم للعمل لكنها
تسقط من شدة التعب ،يضربها مجددا ،وهكذا بشكل
متكرر ،ملدة ليست باليسيرة ،حتى تتطلع املرأة لشيخ
عجوز إفريقي من العبيد الذين يعملون كذلك يف
املزرعة ،وتقول له بلغة ال يفهمها سادة املزرعة ":هل
حان الوقت يا والــدي؟" فيجيبها بنفس اللغة الغير
املفهومة ":حــان الوقت يا ابنتي" فــإذا بــاملــرأة تطير
بصغيرها وقــد نبتت لها أجنحة .يتكرر املشهد مع
عبيد اخرين يف امكنة وازمنة مختلفة .وحني انتبه رب
املزرعة ومساعده وسائق العبيد ،إلى أن الشيخ املعمر
هو مصدر الكلمات التي جتعل العبيد تطير ،هاجموه
لقتله ،ولكن الشيخ يضحك بكل هدوء واستخفافا بهم
جميعا ،ووجه كالمه احملرر بصوت جهوري لكل عبيد
املــزرعــة ،وأثناء حديثه بــدأو يتذكرون كل االشياء
التي نسوها ،ويستحضرون ما كان لهم من قوة يظنون
انهم فقدوها ،ثم نهض العبيد للتو جميعا ،اجلدد
منهم والقدمى .رفع الشيخ يديه فقفزوا جميعا يف
الهواء وهم يهتفون يف صوت واحد ،ويحلقون كسرب
من الطيور ،الرجال يصفقون والنساء يغنني واالطفال
يضحكون ...ولم يكونوا خائفني...
اشتغلت الكاتبة املصرية الراحلة رضــوى عاشور،
على هــذه احلــكــايــة الشعبية ،فلم تعتبرها مجرد
حكاية أنتجها املخيال اجلماعي للعبيد االفارقة يف
العالم اجلديد ،الذي عرف الحقا بالواليات املتحدة
االمريكية ،فهذه احلكاية ظاهريا ،تصور واقعهم،
وتكسر أغاللهم ،وتوسع عبر اخليال عواملهم ،فتعيد
لهم الثقة يف قــدراتــهــم االنسانية الــتــي ظــنــوا انهم
فــقــدوهــا حتــت ســطــوة االســتــاب واالمــعــان يف متريغ
الكرامة يف التراب ،لكنها أيضا حكاية فريدة تلتقط
قانونا اساسيا من قوانني النضال الشعبي من أجل
التحرر ،حيث الذاكرة شرط أساسي من شــروط هذا
الفعل التحرري.
لكن الــى أيــن حلق العبيد ؟ ومــن سيقوم بعملهم
الــشــاق بدالعنهم ؟ مــن سيستيقظ بــاكــرا ملــاقــاة
السوط والظلم ؟ ومن سيمأل الزنازين والسجون...
أكيد،القيام باعمال السخرة الشاقة ،واالسيقاظ
باكرا للغوص يف مزارع ومعامل السوط والظلم والسوق
ظلما الــى املــعــاقــل والــســجــون لــيــس قـــدرا محتوما،
الــشــعــوب تغفو بعض الــوقــت لكن هممها الميــكــن ان
متــوت أو تنام دائــمــا ،ففي تاريخ وذاكــرة الشعوب ما
سيحول قصورهم الى بيوت عنكبوت...
فمتى ســيــقــول كــل مــقــهــوري هــذا الوطن:هل حــان
الــوقــت لرفع كــل هــذا الظلم واالســتــبــداد ؟؟ هنالك
سيستجيب قدر "الشابي"  :نعم حان وقت طلوع الفجر
واجنالء الليل وانكسار القيد ،وتنبت لهم اجنحة لكي
يحلقوا بها بعيدا الى عالم يسود فيه العدل ،احلرية،
الكرامة والعدالة االنسانية ،الى عالم ال مستغل فيه
َ
مستغل...
وال
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يف عالقة مع ملف العدد  384من جريدة الهنج الدميقراطي الخاص ب"املختطفني مجهويل املصري" ،قررت هيأة التحرير
استضافة أخت املختطف مجهول املصري ،املناضل السيايس والنقايب عبد الحق الروييس ،املناضلة سعيدة الروييس.
املناضلة سعيدة ،الغنية عن التعريف ،كحقوقية (املنتدى املغريب من أجل الحقيقة واإلنصاف) ،املحامية املدافعة عن
ضحااي االعتقال السيايس ،وعن مختلف معتقيل القضااي العادلة(معتقيل الريف ،) ...قبلت الدعوة وهي مشكورة يف ذلك.
1

منذ تــاريــخ اختطافه ونحن نــحــاول أن نتحدى األلــم
هــل ميكن تــزويــد الــقــراء ببعض املعطيات حول

اختطاف أخيك عبد احلق الرويسي؟

واملعاناة باألمل

للقائه ومعانقته.

بعد اختطافه قدم إلى منزلنا رجل والذي سنعرف بعد

بــتــاريــخ أكــتــوبــر  1939منحت أمــنــا الشهيدة فاطمة

الصقلي لفلذة كبدها عبد احلــق تأشيرة الــدخــول إلى

العالم بوطنه املغرب مبدينة الدار البيضاء.

ذلــك أنــه أحــد املخبرين ليوهمنا أن شقيقي عبد احلق

يوجد باجلزائر.

وبعد إحلاح أمنا على أبي حسن ،سافر إلى بلد اجلزائر

كانت فرحة ابينا املقاوم حسن الرويسي كبيرة مبولد
ابنه البكر والــذي اختار له اسم عبد احلق ليظهر احلق
بتحرير الوطن من نير االستعمار الفرنسي الغاشم.
األب الــذي نــاضــل يف إطــار احلــركــة الوطنية وتعرض
لإلعتقال من طرف املستعمر سنة  1930ويف سنة 1952

وكان عبد احلق طفال يف سن.13

األب الـــذي رفــض أن يــأخــذ أي تــعــويــض عــن النضال

باعتبار أن املقاومة واجب وطني.

منحت أمي تأشيرة احلياة ألخي عبد احلق الــذي كنا
نناديه بعزيزي عبد احلــق ،وأخــتــي حبيبة التي أثــرت

للبحث عنه وبعد اتصاله بابن خال أمي املناضل ،جواد
العراقي الــذي تعرض للنفي ،أكد ألبي أن عبد احلق ال
يوجد باجلزائر وانه مختطف سياسي باملغرب.
مــن ذل ــك احل ــن لــم نــعــد نــثــق بــخــداعــهــم واحتيالهم
وتــزويــرهــم حلقيقة جرمية اإلختطاف السياسي الــذي

تعرض له عزيزي عبد احلق.
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مبا أن حالة عبد احلق الرويسي ليست الوحيدة ،هل

ميكن لك احلديث عن حركة عائالت املختطفني مجهولي

املصير ؟

صدمة اختطاف شقيقنا بتاريخ  4اكتوبر  1964على

منذ اختطاف املناضل النقابي والسياسي عبد احلق

حملها وسالمة جنينها والــذي مــات بعد والدتــه بشهور

وعائلتنا متحلية بالثبات والــعــزميــة واألم ــل ومواصلة

واســمــه عبد الــعــزيــز ،وأخــي محمد الــذي تعرض بــدوره

النضال يف الكشف عن مصير شقيقنا املجهول املصير.

االختطاف السياسي سنة  ،1972والــذي مت تهديده من
طــرف أحــد اجلــاديــن أن مصيره سيكون كشقيقه عبد
احلق  ،وأختي خديجة التي كان عمرها سنة وتسع أشهر

والتي تعرضت لالعتقال السياسي سنة .1985

الذي

تعرض له شقيقي عبد احلق الــذي كنت أناديه عزيزي

ألنه كان مبثابة أبي الثاني.

كان شقيقي وسيما ،لطيفا ،قليل الكالم وإذا تكلم كان

كالمه ذو معنى وداللة وكان يقضي وقته بالقراءة.

كان مناضال نقابيا باإلحتاد املغربي للشغل وكانت له
عالقة مع بعض النشطاء السياسيني من مجموعة شيخ
العرب.
كان ضد حرب الرمال وكان يدعو إلى مقاطعة االستفتاء

على دستور .1962

كما كــان مناهضا للتجارب الــنــوويــة الفرنسية على

األراضي املوريطانية.

هذا املسار النقابي والسياسي سيعرضه لالعتقال سنة

.1963

وبــتــاريــخ  4اكــتــوبــر 1964ستتم جــرميــة اإلخــتــطــاف
السياسي يف حقه

وهو شاب يف سن  25سنة.

كان اختطافه كالصاعقة على عائلتنا املكلومة ليقلبوا
حياته إلى جحيم بسلب حريته واغتصاب شبابه وحياته
باإلختطاف والتعذيب والتعنيف وقلب حياتنا إلى جحيم
ألننا كنا نحس بعذاباته وجنهل مصيره الى حدود اآلن.
شمعوا بيته وسلبونا غصبا لباسه حتى ال نشم رائحة
عزيزنا وسلبونا صوره وكتبه ....

خــال ســنــوات اجلــمــر والــرصــاص خصوصا يف الستينات
 ،فــإن عائالت املختطفني السياسيني عقدوا العزم على
االجتماع من أجل معرفة احلقيقة كل احلقيقة عن مصير

كنت طفلة يف سن السابعة  ،عانيت الكثير من اآلالم
العميقة اثــر مأساة جرمية االختطاف السياسي

ومبــا أن جــرميــة اإلخــتــطــاف الــســيــاســي كــانــت متفشي

املختطفني السياسيني مجهولي املصير،
اجــتــمــاعــات أيــضــا مــع املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن سابقا
واألحـــزاب التقدمية ونشطاء حقوق اإلنــســان وأعضاء
بعض اجلمعيات احلقوقية والــتــي كانت لبنة للتفكير
يف تأسيس إطــار هو املنتدى املغربي للحقيقة واإلنصاف
الذي كان من أهدافه كشف احلقيقة ،كل احلقيقة حول

إن عائلتنا
وعائالت
المختطفين
السياسيين
مجهولي المصير ،تؤكد
على أن جريمة االختفاء
القسري من الجرائم
ضد اإلنسانية
التي ال يطالها
التقادم

مصير املختطفني السياسيني مجهولي املصير وتسليم
رفــات املتوفني لذويهم إلقــامــة اجلنائز وإعــان احلــداد
وعدم اإلفالت من العقاب مبحاسبة املتورطني يف جرمية
اإلختفاء القسري ،التي تعد من اجلرائم ضد اإلنسانية،
وحفظ الذاكرة واالعتذار الرسمي عما جرى من انتهاكات
جسيمة حلقوق اإلنسان لألفراد واجلماعات التي شملت
مدنا بكاملها ،ورد االعتبار حتى ال يتكرر ما جرىن ومن
مت طي صفحة املاضي األليم واملصاحلة إلقامة العدالة

االنتقالية .
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ماهي مطالب عائالت املختطفني السياسيني مجهولي

املصير يف الوقت الراهن؟

لــقــد أصـــدرت عــائــلــة املختطف الــســيــاســي عــبــد احلــق

الرويسي بيانا من أجل حفظ حقنا يف اللجوء إلى القضاء.
إن عائلتنا تعلن تشبثها باالستمرار يف النضال إلى جانب
عائالت املختطفني السياسيني مجهولي املصير باملغرب من
أجل الكشف عن مصير كل احلاالت العالقة باملختطفني

قسرا .

نطالب مــن تعميق التحريات حــول مقبرة السباحة
بــالــدار البيضاء التي كانت مسرحا رهيبا إلقبار رفات
ضحايا من مجموعة شيخ العرب وعدد كبير من ضحايا
االنتفاضة االجتماعية التي تشهد عليها مدينة الدار
البيضاء سنة

.1965

رغــم الــنــضــال املستمر فــإن مصير شقيقنا املختطف
السياسي مازال عالقا ولم يتم الكشف عن مصيره املجهول
حتى الــيــوم ،وكــذا مصير املختطف واملــنــاضــل السياسي
املهدي بنبركة الذي لم يتم الكشف عن حقيقة اختطافه
واغتياله وغياب احلقيقة عن مصير املختطف السياسي
احلسني املــانــوزي ،وكــذا مصير املختطف السياسي عمر
الواسولي....
وغــيــرهــم مــن املختطفني الــســيــاســيــن الـــذي مــازالــت

احلقيقة غائبة إلى اآلن عن مصيرهم املجهول.

إن عائلتنا وعــائــات املختطفني السياسيني مجهولي
املــصــيــر ،تــؤكــد عــلــى أن جــرميــة االخــتــفــاء الــقــســري من

اجلرائم ضد اإلنسانية التي ال يطالها التقادم.

نطالب بالكشف عن احلقيقة كل احلقيقة حول مصير
املختطفني السياسيني مجهولي املصير خــال سنوات
اجلمر والرصاص ومعاقبة املتورطني يف جرمية اإلختطاف
السياسي والتعذيب والقتل تفعيال ملبدأ عــدم اإلفــات
من العقاب حتى ال يتكرر ما جرى من انتهاكات جسيمة

حلقوق اإلنسان.

نعلن أنه رغم النضال املستمر للعائالت وكل الفعاليات
السياسية واجلمعوية لم يتم حل هذا امللف حال منصفا
وعـــادات وبــذلــك مــا زال معلق ًا ومفتوحة بــعــدم تنفيذ
توصيات املقررات من أجل اإلنصاف مبا حتمل الكلمة من
معنى وإطــاق جميع املعتقلني السياسيني والصحفيني
ومــعــتــقــلــي الــــرأي مــن اجـــل املــصــاحلــة وإرســــاء الــعــدالــة

االنتقالية .
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األخرية

يف إثيوبيا :حركات التحرر تبعرث األوراق
كــامــتــداد لــعــدة م ــق ــاالت عــلــى هــذه
الصفحة تطرقنا مــن خاللها حليثيات
الــتــفــاوض القائم حــول إقــامــة و تشغيل
سد النهضة بني إثيوبيا ومصر والسودان،
نتطرق يف هــذا املقال لبعض املستجدات
التي قد تعصف باملشروع ككل وقد حتد
مــن تعنت إثيوبيا وتشبثها بــالــقــرارات
األحادية اجلانب فيما يتعلق بالبناء واملأل
و التشغيل وما يترتب عنه من نتائج كارثية
على ماليني الفالحني واملزارعني بالسودان

ومصر.

يــبــدو أن رئــيــس الـــــوزراء و زم ــاؤه
املــفــاوضــون ب ــدؤوا يخففون مــن لهجتهم
املستمدة قوتها مــن صداقتهم بالكيان
الــصــهــيــونــي ،ومــــرد هـــذه الــتــهــدئــة هو
االنصراف للتركيز على املشكالت الداخلية
ومــواجــهــة حــركــات الــتــحــرر واالســتــقــال
التي انبعثت بقوة ،وخصوصا يف األقاليم
الكبرى و على رأسها إقليم تيغراي الذي
تعرض للقصف من طــرف قــوات النظام،
أسفر عن مقتل ستة أفــراد واعتقال أحد
قادته امليدانيني،و هو اإلقليم الذي طالبت
األمم املتحدة سلطات إثيوبيا بالتفاوض
مــع قــادتــه خصوصا وأن ــه قــاد االئــتــاف
احلاكم لعقود إلى أن مت صعود آبي أحمد
عام  .2018ويعتبر إقليم تيغراي واحدا
من تسعة أقاليم تشكل إثيوبيا ومنها من
يطالب بتقرير املصير واالنــفــصــال عن
السلطة املــركــزيــة .ورغ ــم صغر مساحة
إقليم تيغراي مقارنة مع جماعة أورمو التي
ينتمي إليها رئيس الــوزراء ،إال أنه ال زال

ميلك السالح و النفوذ والعمق واالمتداد
الشعبي ،وله جيش مدرب وجبهة شعبية،
هي التي كانت وراء اإلطاحة بامبراطور
إثيوبيا هيال سيالسي ،مبساعدة ودعم
مــن جبهات شعبية أخ ــرى متثل أقاليم
أخرى وهي األخرى احتفظت بسالحها ولم
تسلمه للسلطة املركزية .و هو الوضع الذي
يعقد مهام آبي أحمد و أطماع من وراءه،
الذي عليه أن يواجه رغبات و تطلعات هذه
األقاليم لالستقالل الذاتي ،الذي إن حدث
فهو يهدد الدولة الفيدرالية بالتشتت إلى
دويــات كل واحــدة ستتحكم يف مصيرها
االقتصادي و السياسي و تتحكم يف مواردها
املائية و الطاقية و املنجمية مما يجعل من
مشروع سد النهضة مشروع فاشال بحكم
تواجده يف شنقول و القريب من تيغراي
املتزعمة للحركة التحررية بواسطة وقيادة
اجلبهة الشعبية لتحرير تيغراي .و كان
هذا اإلقليم قد أجرى انتخابات داخلية
وفقا لدستور البالد الذي يجيز إنتخابات
فيدرالية ،ولم يتبقى لإلقليم إال خطوات
ليعلن رسميا استقالله .و هو ما دفع برئيس
الوزراء إلى توظيف قوة اجليش إلجهاض
هذه اخلطوة " التحريضية " ،مما أغضب
بعض حلفائه يف السلطة وعمق التناقض
داخ ــل التحالف احلــاكــم و يــنــذر بحرب
ألية وشيكة كنتيجة للتراكم عدة أسباب
منها املماطلة يف تنظيم انتخابات عامة
بحجة كورونا ،واعتقال جمهر محمد أكبر
معارضيه ومنافسيه من نفس قبيلته ،فيما
القطرة التي أفاضت الكأس هي اغتيال
املغني هــاكــالــو هونديسا ذي الشعبية

مصطفى خياطي

الكبيرة وقتل عشرات املتظاهرين وهي
اجلرمية التي أغضبت احللفاء واخلصوم

والشعب عامة.

إن االختيار العسكري الذي تبناه آبي
أحمد سيولد اختيارات ثوريا حترريا لدى
باقي األقاليم املكونة للدولة الفيدرالية،
وقد هذا اخليار مدخال حلرب أهلية طويلة
األمـــد تفضي لتفتت إثــيــوبــيــا وفــقــدان
السيطرة على إقليم شنغول الــذي يقع
سد النهضة على أراضــيــه ،.وهــو اإلقليم
الذي يستعد سكانه و قيادييه للسير على
خطى االستقالل إسوة بتيغراي وتنظيم
انتخابات داخلية ،ولن يربح من كل هذا
إال السودان املتاخم لإلقليم و مصر التي
بدأت تفقد األمل يف كرم نهر النيل و األمل
يف األمن املائي ذي الصلة الوثيقة باألمن
الزراعي و الغذائي ملاليني الفالحني الصغار.
الوضع اآلن هناك أمام احتمالني ال ثالث
لهما:
إما أن اإلقليم سيحصل على استقالله
وهــو الـــذي ال ميلك اإلمــكــانــيــات املــاديــة
واللوجستية الستكمال بناء سد النهضة،
وبــالــتــالــي سيصبح أطـــاال مــن املــاضــي.
وإمــــا ســيــبــقــى حتـــت ســيــطــرة السلطة
املركزية اإلثيوبية وستنشغل باحلرب
األهلية واملشكالت الداخلية بتناقضاتها
وصراعاتها وهي التي بدأت متول املشروع
باالقتطاع من املوازنة وتبرعات املواطنني،
وبالتالي ستوجه هذه املوارد املالية لتمويل
احلــرب وتكاليفها ومخلفاتها التدميرية

الكارثية.

احلدود إلى بوليفيا.

ورافـــقـــه حــلــيــفــه الــســيــاســي الــرئــيــس
األرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي أخبره
بأنه سيفتقده ،وانتقد الطريقة التي عومل

بها موراليس يف بوليفيا.

وعاد الرئيس السابق إيفو موراليس إلى
بوليفيا غداة تنصيب لويس آرسي املقرب
منه رئيسا جديدا للبالد ،وبعد سنة من
استقالته ومغادرته البالد إثر إعادة انتخابه
املثيرة للجدل لوالية رابعة.

وقال موراليس قبل أن يعبر سيرا اجلسر
احلـــدودي ال ــذي يــربــط مدينة الكوياكا
األرجنتينية مبدينة فيالزون يف بوليفيا ،إن

"قسما من حياتي يبقى يف األرجنتني".

ومنذ فوزه يف االنتخابات قلل آرسي من

االستبدادية املتزايدة.

واستقال موراليس  -أول رئيس من سكان
بوليفيا األصليني  -يف  10مــن نوفمبر/

ملف املختطفني ومجهويل املصري
لن يطاله التقادم والنسيان
التيتي الحبيب
يــحــي املــنــاضــلــون افــــرادا وأحــزابــا وعــائــات
ومنظمات حقوقية يوم املختطفني ومجهولي
املصير يف كــل سنة وعــلــى مــدار الــعــقــود .انهم
يجددون العهد على مواصلة النضال من اجل
اظهار احلقيقة وكشف اجلرمية الشنعاء التي
ذهــب ضحيتها خــيــرة بــنــات وأبــنــاء الشعب ال
جلــرم ارتــكــبــوه ســوى انــهــم احــبــوا الــوطــن احلر

والشعب املتشبث بحقوقه.

وبــفــضــل ه ــذا الــنــضــال املــتــواصــل واالصــــرار
عــلــى مــعــرفــة مــا ج ــرى تتكشف احلــقــائــق عن
اجلــرميــة وع ــن املــتــورطــن املــبــاشــريــن والــغــيــر
مباشرين .ان اعظم اكتشاف حتقق اليوم هو
اصرار الدولة على الصمت وعلى التغطية على
اجلرمية وحماية املجرمني املتورطني يف القتل
خــارج منظومة عدالتها نفسها .انها متعتهم
باحلصانة ورقتهم يف املسؤوليات وكافأتهم على
افعالهم البغيضة .اكتشف الرأي العام الوطني
والدولي وعائالت املختطفني ومجهولي املصير
وجــود من تاجر واستفاد من تضحيات هؤالء
الشهداء االحياء او االمــوات .فهذا الرهط من
املتاجرين ابرموا صفقات مع الدولة ويكونون
قــد اطلعوا على بعض احلقائق يف هــذا امللف

مصطفى خياطي

عاد رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس
إلى بالده اليوم االثنني بعد عام يف املنفى،
وبعد يوم من تولي خلفه اليساري اجلديد
لويس آرســي منصبه رئيسا للبالدودخل
موراليس األراضي البوليفية من األرجنتني
املجاورة حيث استقبله أنصاره قبل عبور

من  17إلى  23نونبر 2020

من وحي األحداث

قرأنا لكم :موراليس يعود إىل بوليفيا بعد عام يف املنفى
التكهنات بوجود دور رئيس ملوراليس يف
إدارته ،خاصة وأن شعبية األخير تضاءلت
يف ســنــواتــه يف الــرئــاســة األخــيــرة بسبب
رفضه قبول مدة الوالية ،وبسبب ممارساته

العدد 384 :

تشرين الثاني عام  ،2019بعدما تخلت عنه
الشرطة واجلــيــش حتــت ضغط مظاهرات
للمعارضة رأت أن إعــادة انتخابه لوالية
رابعة يف  20أكتوبر/تشرين األول من العام
املــاضــي قــد شابها احتيال ،وجلــأ أوال إلى

املكسيك قبل أن يتوجه إلى األرجنتني.

حتت شرط الصمت والتزام كتمان السر مقابل
املناصب والريع ،ومنهم طبعا من تولى منصب
وزارة الــعــدل او كــاتــب وزارة ســـواء يف حــزب
االحتاد االشتراكي وحزب االستقالل والتقدم

واالشتراكية .

اليسار املتمخزن بــاع رصيده التاريخي مبا
فــيــه تضحيات الــعــديــد مــن شــهــدائــه االم ــوات
واألحياء املختطفون ومجهولي املصير .وحده
اليسار املناضل ،اليسار اجلديد لم يتاجر يف
دم ــاء مناضلي شعبنا وهــو مــن يــواصــل الــيــوم
معركة املساءلة واملطالبة باحلساب رغم كون
بعض املتساقطني من نفس هذا اليسار وظفوا
من اجل طي صفحات هذا امللف لكنهم فشلوا
فشال دريــعــا فانتهت واحترقت ورقتهم وبقي
ملف اجلرائم قائما منتصبا يأبى النسيان او

الردم .

يعلمنا التاريخ ان شعوبا أخــرى عاشت مثل
جتربتنا ،انها انتصرت واستطاعت ان تظهر
احلقائق وان يعاد االعتبار للضحايا وان تقام
لهم اجلنائز الــتــي تليق مبقامهم وان يحاكم
اجلالدون وهم يف القبور وان تنبش تلك القبور

ويبعدون الى مقابر تليق بهم كمجرمني.

