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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

السابعةالحلقة 

 

اير 20حرك8888888ة  المق8888888دمات التاريخي8888888ة، الرض8888888ية السياس8888888ية، المكون8888888ات،: ف8888888بر

ي والتعببر السياسي
.التحديد الطبقق

ي�� حرك��ة 
اير المغربي��ة، و تاريخي��ا لع��ب الش��باب 20ش��كل الش��باب ق��وة أساس��ية فف ف��بب

ي مراحل مختلفة من تاري����خ المغرب المعاص 
ي أدوارا طلئعية فف س��نة 100(المغربب

ة ي الع��ام، م��ن أج��ل دراس��ة خصائص��ها و)الخبر��
ي�� س��ياقها الت��اريخف

، و لوض��ع الحرك��ة فف
اته�������ا، فلب�������د، م�������ن ب�������اب المقارن�������ة، إعط�������اء ص�������ورة مقتض�������بة ع�������ن تل�������ك الدوار ف ممبر

ي مراحل مختلفة
. الطليعية للشباب فف

:شباب الحركة الوطنية - 1

ي��� 
، بع���د1912م���ارس  30س���قط المغ���رب تح���ت الحماي���ة الس���تعمارية الفرنس���ية فف

توقي������ع وثيق������ة الحماي������ة الخياني������ة م������ن ط������رف الس������لطان عب������د الحفي������ظ، و تص������دى
، قبائل و مدن و بوادي للدخول الستعماري للبلد ي . الشعب المغربب
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ي���� الس����هول و الجب����ال 
آخ����ر المع����ارك( و بع����د انته����اء المع����ارك المس����لحة البطولي����ة فف

ي��� الطل���س الص���غبر بجن���وب المغ���رب1934انته���ت س���نة 
، انتقل���ت المواجه���ة م���ع)فف

ي���� مقدم����ة المع����ارك، ج���زء م����ن ه����ذا الش���باب
الس���تعمار إل الم���دن، وك����ان الش����باب فف

ي�� مف��اهيم الحري��ة،
ي�� الث��ورة الفرنس��ية، م��ن خلل تبنف

سيجد أسلحته اليديولوجية فف
ورية لمواجه�����ة م�����ا ك�����ان يس�����م بالمهم�����ة المس�����اواة و المواطن�����ة، أس�����لحة ك�����انت صف�����
ي�� مق��دمته فرنس��ا الس��تعمارية، و ق��د وج��د ج��زء

التمديني��ة للغ��رب الس��تعماري، و فف
ق  ي�� أفك��ار الس��لفية التي��ة م��ن الشر��

محم��د عب��ده و جم��ال(آخر من الش��باب ض��الته فف

ي
ي العلوي و أبو شعيب الدكالي) الدين الفغابف ي كان يمثلها الشيخ محمد بلعربب

. النل

ي��
، ب��دأت الش��بيبة المغربي��ة الوطني��ة فف ف�� انطلق��ا م��ن الثانوي��ات و م��ن جامع��ة القرويير

ي��� مجموع���ات 
ي��� تنظي���م نفس���ها فف

ي��� فف
ينات م���ن الق���رن الماضف مجموع���ة الرب���اط(العشر���

ي����� الري�����ف) مجموع�����ة س�����ل، مجموع�����ة ف�����اس
وعن�����دما انطلق�����ت الح�����رب التحريري�����ة فف

ي�����  ي����� الثانوي�����ات ) ش������مال المغ�����رب(المغربب
ي����� التع�����اطف فف

ثانوي�����ة( وج�����دت ص�����داها فف
ينات...) بف���اس " م���ولي إدري���س"بالرب���اط، ثانوي���ة " م���ولي يوس���ف" ي��� العشر���

، و فف
، لينتهي�� المط��اف بخل��ق م��دارس تح��رك الش��باب مطالب��ا بتح��ديث النظ��ام التعليمي��

ي��"المدارس الحرة"بديلة، و هو ما يسم ب 
ت فف ، تأسست أولها بفاس، ثم انتشر

العدي���د م���ن الم���دن المغربي���ة، و اهت���م الش���باب بالمش���اكل الجتماعي���ة و السياس���ية،

ي
من���ددا ب���الفقر ع���ن طري���ق توزي����ع المناش���بر و كتاب���ة الم���ذكرات وإص���دار الجرائ���د ال���نل

ف�� المط��الب السياس��ية و الجتماعي��ة و اس��تغل الش��باب ك��ل الف��رص كم��ا. جمع��ت بير
ف���اس، ص���فرو،(حص���ل عن���دما انفج���ر مش���كل الم���اء بالنس���بة لمجموع���ة م���ن الم���دن 

ال�����ذي ك�����ان مناس�����بة لتنظي�����م الجتماع�����ات وكتاب�����ة العرائ�����ض و انت�����داب...) مكن�����اس 
.الوفود و تأطبر المظاهرات
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بري-  :الظهبر البر

ي سنة 
ف��1930فف بري، للتفري��ق بير ، أص��درت الحماي��ة الفرنس��ية م��ا س��مي ب��الظهبر ال��بب

الع�����رب و الم������ازي����غ و لتس�����هيل حكمه�����ا للمغ�����رب ك�����رد فع�����ل عل المقاوم�����ة الباس�����لة
ي ك��ان يحركه��ا الش��باب، و ك��ان رد

، فعم��ت المظ��اهرات الم��دن، ال��نل ي�� للش��عب المغربب
، و التعذيب و الغتيالت  ي

ء(الستعمار الفرنشي عبب القمع الوحشر المعتق��ل الشي��
ف من مدنهم و نفيهم إل مناطق و مدن أخرى)الذكر كلميمة . ، و تنقيل المناضلير

لق�����د تربب����� ه�����ذا الجي�����ل، ال�����ذي ش�����كل النوي�����ة الول للحرك�����ة الوطني�����ة البورجوازي�����ة
المغربي���ة ض���من م���ا ك���ان يس���م بالس���لفية المتج���ددة، إض���افة إل بع���ض أفك���ار الث���ورة
ي���� الثلثين����ات، و س����ينهض ه����ذا الجي����ل

الفرنس����ية و ت����أثبر الجبه����ة الش����عبية بفرنس����ا فف
. للمطالبة بالستقلل و قيادة الحركة الوطنية

و م���ن وث���ائق المطالب���ة بالس���تقلل إل اتفاقي���ة إيك���س ا ليب���ان م���ع فرنس���ا، ق���اد ه���ذا
ي واض������ح لمفه������وم اتيخب الجي������ل حرك������ة النض������ال ض������د الس������تعمار، دون تص������ور اس������بل

عية عل الس��لطان، مم��ا هي��أ) أخط��اء إيك��س ا ليب��ان(الس��تقلل  وخط��أ إض��فاء الشر��
ظ����روف ع����ودته و انف����راده بالس����لطة، ث����م العلن، بع����د تص����فية المقاوم����ة و جي����ش

ف"التحري���ر، ع���ن س���لطة سياس���ية اس���تبدادية تح���ت غط���اء  ي��� عه���د" إم���ارة الم���ؤمنير
فف

ي سنة 
ح عب��د الكري��م1962الحسن الثابف ، ولم يك��ن ذل��ك ولي��د الص��دفة، عن��دما اق��بل

(وعلل الفاسي���� ) ط����بيب ذو تك����وين عصي(الخطي����ب أح����د ق����ادة جي����ش التحري����ر 
ف���� ي���� الدس����تور) رج����ل دي����ن، خري����ج جامع����ة القرويير

ف فف إدخ����ال مفه����وم إم����ارة الم����ؤمنير
.1961وذلك سنة 
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ة  - 2 :1961 – 1956فبق

، م��ن ي�� ة، حرب��ا دموي��ة ض��د الش��عب المغربب ي�� ه��ذه الف��بل
ادوري فف خ��اض النظ��ام الكم��بب

ي خلقته���ا
أج���ل أن تس���تتب ل���ه الوض���اع و ينف���رد بالس���لطة، مس���تفيدا م���ن الهال���ة ال���نل

ي��( الحرك��ة الوطني��ة البورجوازي��ة ح��ول ش��خص المل��ك 
وي����ج لظه��ور ص��ورته فف ت��م البل

، و انتصت الملكي��ة كنظ��ام)القمر م��ن ط��رف عناص ح��زب الس��تقلل البورج��وازي
ي���� ه�����ذه الح����رب، حي�����ث تم�����ت عملي����ة تص����فية التنظيم����ات

ادوري فف اس����تبدادي كم�����بب
الفدائي��������ة الشية، و القض��������اء عل مجموع��������ات جي��������ش التحري��������ر، و اغتي��������ال قادته��������ا

ي��� ش���مال المغ���رب(
اغتي���ال الكولوني���ل المس���اعدي، أح���د أب���رز ق���ادة جي���ش التحري���ر فف

بق���رار م���ن اللجن���ة المركزي���ة لح���زب الس���تقلل، مم���ا يكش���ف تواط���ؤ قي���ادات ح���زب
ي هذه المرحلة

ي عمليات الغتيال فف
).الستقلل فف

ي��� لس���تقلل المغ���رب ع���ن
اتيجية ثوري���ة، و تص���ور حقيقل ي��� س���ياق غي���اب أي���ة اس���بل

و فف
ي������ ف������خ الملكي������ة، و التغطي������ة ع������ن التص������فية و

، ت������م الس������قوط فف الس������تعمار الفرنشي������
التقتي����ل، أخط����اء قاتل����ة أدت إل لف����ظ العناص الوطني����ة المخلص����ة م����ن الس����لطة، و
ي��� نص���ه

ف به���ا المه���دي ب���ن برك���ة فف اس���تتباب الم���ر للملكي���ة و القط���اع، أخط���اء اع���بل

ي ما أسماها ب " الختيار الثوري: "الشهبر
).الخطاء القاتلة الثلث(و صنفها فف

 

ة  - 3 :1975-1961فبق

ي للق��وات الش��عبية، ال��ذي تأس��س
ة ب��دخول ح��زب التح��اد ال��وطنف ت ه��ذه الف��بل ف�� تمبر

ي����
ة فف ي���� نهاي����ة الخمس����ينات، بع����د صاع ض����د الجنح����ة الممثل����ة للبورجوازي����ة الك����ببر

فف

ي�����
ة فف ا ع����ن مص����الح و مواق�����ف البورجوازي�����ة الص�����غبر ح�����زب الس�����تقلل، و ج�����اء تع�����ببر

، الم��دن و الب��وادي، و من��ذ انطلق��ه غل��ب التأرج��ح و التذب��ذب عل خط��ه السياسي��
ف���� فيم����ا يخ����ص الموق����ف م����ن الملكي����ة، مم����ا جع����ل التع����ايش داخ����ل الح����زب قائم����ا بير
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ي : ثلث تي��ارات  ف ي خ��بب ،)تي��ار المحج��وب ب��ن الص��ديق، عب��د ا ابراهي��م(تي��ار نق��ابب
، و تي���ار ث���الث)تي���ار عب���د الرحي���م بوعبي���د(تي���ار إص���لحي يرف���ض القط���ع م���ع الملكي���ة 

ي������ ي������دعو إل إس������قاط الملكي������ة و جمهوري������ة عل الطريق������ة الناصية بلنكي������ ا انقلبب
ي(

). الفقيه محمد البصي، عبد الرحمان اليوسقف

نض���الت الحرك���ة الطلبي���ة،(و نض���الت بداي���ة الس���بعينات  1965و بع���د منعط���ف 
ع������رف الح������زب انش������قاقا ت������وج) نض������الت الطبق������ة العامل������ة، النتفاض������ات الفلحي������ة

ي كرس�������ت انش�������طار الح�������زب إل ش�������طرين1972يولي�������وز  30بص�������دور ق�������رارات 
، ال�������نل

ي احتفظت باسم (
ي للق��وات الش��عبية، و"مجموعة الدار البيضاء النل

التحاد الوطنف
ي اختارت اسما جديدا هو 

اكي للقوات الشعبية"مجموعة الرباط النل ")التحاد اشبل
ي فشلت و أدت إل اعتقالت، 3و أطلق التيار الجذري حركة 

مارس المسلحة، النل
ي ص��فوف التج��اه الج��ذري

ي صفوف الحزب، و خاصة فف
.و محاكمات و إعدامات فف

ي س���نة 
، و ق���ام1975و بع���د مفاوض���ات م���ع القص، عق���د الح���زب م���ؤتمره الس���تثنابئ

النض�����������ال"بلف�����������ظ التج�����������اه الج�����������ذري م�����������ن ص�����������فوفه، و أطل�����������ق م�����������ا س�����������مي بخ�����������ط 

، و عرف��ت الس��نوات اللحق��ة صاعات داخ��ل الح��زب أدت إل لف��ظ"ال��ديموقراطي
اكي للق��������وات(ك��������ل التي��������ارات المناض��������لة داخل��������ه، و اندم��������ج الح��������زب  التح�������اد الش��������بل

، ال������ذي أطل������ق علي������ه اس������م) الش������عبية ي
ي������ المسلس������ل ال������ذي أطلق������ه الحس������ن الث������ابف

فف
و قض����������ية" المسلس����������ل ال����������ديموقراطي"مح����������ور : بمح����������ورين" المغ����������رب الجدي����������د "

.الصحراء، و قد أصبح هذا الحزب اليوم جزءا من المشهد السياسي الرسمي

 

:1965انتفاضة  - 4

ي 23أحداث انتفاضة  1965مارس  24-23-22اندلعت أيام 
م��ارس المجي��دة، ال��نل

فجرته�����ا الحرك�����ة التلميذي�����ة المغربي�����ة انطلق�����ا م�����ن ثانوي�����ة م�����ولي عب�����د ا بال�����دار
، لتع��م)إن��اث(البيضاء، و التحقت بها ثانوي��ات محم��د الخ��امس ث��م ثانوي��ة الخنس��اء 

5



www.30aout.info

ج�������ل الثانوي�������ات و الع�������داديات بالمدين�������ة، ث�������م انتقل�������ت إل مجموع�������ة م�������ن الم�������دن
ثانوية مولي يوسف، ثانوية الليمون، ثانوية نزهة، عم���ر(المغربية، من بينها الرباط 

، كم�����ا التح����ق)ثانوي�����ة م�����ولي إدري�����س(و ف�����اس ) الخي����ام و م����دارس محم�����د الخ�����امس
و ك���ان التعمي���م. العم���ال و الع���اطلون و جم���اهبر م���ن الش���عب بص���فوف المتظ���اهرين

ي(الص��ادر ع��ن وزارة التعلي��م  ، و ال��ذي يمن��ع التلمي��ذ)وزارة يوس��ف بلعب��اس التع��ارحب
أول إع��دادي(س��نة م��ن متابع��ة تعليمه��م بقس��م الس��ادس  15الذين سنهم أكبر م��ن 

.المفجر لهذه النتفاضة) حاليا

ي��� ي���وم 
ي فف

29و بع��د س���حق النتفاض���ة و س��قوط آلف الش���هداء، ألقل��� الحس��ن الث���ابف
، خطابا فجر فيه حقده عل الشباب المتعلم و رجال التعليم، و ق��ال1965مارس 

ي ل زالت تحكم سياسة النظام
ة و النل ي قولته الشهبر

: الحسن الثابف

ن" ن88 مزع88ومير مخاطب���او " لي88س هن88اك م88ن خط88ر أك88بر بالنس88بة للدول888ة م88ن مثقفير
ن: " قائل الشباب ". من الحسن لكم أن تكونوا جميعا أميير

ي�� المغ��رب 
و ه��و) % 50ل��م يع��د يتع��دى (وابتداء من هذه الس��نة تجم��د التم��درس فف

، الذين حكموا مص، و الذي بع��د أن أقف��ل الم��دارس و ف بذلك يذكر بأحد الخديويير
". شعب جاهل يسهل حكمه من شعب متعلم: "الجامعات صح قائل

ي عن����د ه����ذا الح����د، ب����ل ذه����ب بعي����دا ح����د إغلق معه����د
و ل����م يتوق����ف الحس����ن الث����ابف

ف م������ن وبولوجي������ا بالرب������اط، و ق������ام بط������رد الس������اتذة التق������دميير السوس������يولوجيا و النبر
ي�� بداي��ة الثمانين��ات عن��دما ع��وض) مغارب��ة و أج��انب(الجامعة 

و اس��تمر ه��ذا النه��ج فف

ش�������عبة الفلس�������فة و الدراس�������ات الجتماعي�������ة بش�������عبة الدراس�������ات الس�������لمية، و هي�������
ي��� المغ���رب،

ي س���تخرج العدي���د م���ن أط���ر و منظ���ري الحرك���ات الظلمي���ة فف
الش���عبة ال���نل

ق ي م�����ن الشر�����
خاص�����ة و أن النظ�����ام اس�����تدع مجموع�����ة م�����ن دهاقن�����ة الفك�����ر الخ�����وابف

).رشدي فكار نموذجا(للتدريس بالجامعات المغربية 
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ي�� وق��ت ل��م تج��ف في��ه
، و فف ي ظروف القم��ع ال��دموي ال��ذي تعرض��ت ل��ه الجم��اهبر

و فف
ي للق������وات الش������عبية و ح������زب

دم������اء الش������هداء بع������د، ك������ان إص������لحيو التح������اد ال������وطنف
ي��� حكوم���ة وح���دة

الس���تقلل، يتس���ابقون للتف���اوض م���ع النظ���ام م���ن أج���ل ال���دخول فف
. وطنية

 

:الحركة الماركسية 88 اللينينية المغربية- 5
ف�����  ة مخ�����اض و مراجع�����ة، 1970و  1965بير ي����� ف�����بل عاش�����ت طلئ�����ع الش�����باب المغربب

ي ك���انت
بع���دما ع���ايش الش���باب و قواع���د الح���زاب، خيان���ة القي���ادات الص���لحية، ال���نل

تس��ع كعادته���ا إل الته���افت عل المقاع��د الحكومي��ة م��ا أن يعل��ن النظ��ام اس��تعداده
لذلك، خاصة و أن دماء الشهداء لم تجف بعد، و انض��اف إل ذل��ك تل��ك المواق��ف

يوني��و 5المتخاذل��ة له��ذه الح��زاب اتج��اه القض��ية الفلس��طينية، كم��ا أجج��ت هزيم��ة 
س���خط جم����اهبر الش����باب الث����ائرة، ه����ذا الش����باب ال����ذي ب���دأت تص����له أص���داء 1967

، و ب����دأ)بفرنس����ا 1968حرك����ة م����اي (الث����ورة الثقافي����ة الص����ينية و الث����ورات الطلبي����ة 
ع يق���رأه بنه���م اس���تعدادا لبل���ورة ي��� الث���وري، فشر���

ينتق���ل إلي���ه الفك���ر الماركشي��� �� اللينينف
.البديل الثوري 

ف م��ن النض��الت العمالي��ة البطولي��ة، و قي��ام1970و عندما دقت سنة  ، و بعد سنتير
ف)1970 – 1968(انتفاض��ات فلحي��ة  ف الماركس��يتير ، أعل��ن ع��ن تأس��يس المنظم��تير

، منظم��ة  ف ف المغربيتير ي�� غش��ت"م��ارس 23"و منظم��ة " إل الم��ام"ا اللينينيتير
، و فف

ي��������1972
ي�������� فف

ي ق��������دمها اليس��������ار الماركشي�������� ��� اللينينف
، انتصت اللئح��������ة الثوري��������ة، ال��������نل

ف"الجامعة تحت اسم  ي�� الم��ؤتمر " الجبهة الموحدة للطلبة التق��دميير
للتح��اد 15فف

ي لطلب�������ة المغ�������رب، كم�������ا عرف�������ت العدي�������د م�������ن النقاب�������ات 
خاص�������ة النقاب�������ات(ال�������وطنف

ي�� ص��فوفها) التعليمي��ة
ف�� فف ف ��� اللينينيير ف الماركس��يير ي�� . انتش��ارا للمناض��لير

أبري��ل 22و فف
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"النقابة الوطنية للتلمي��ذ"، وزعت طلئع الشباب التلميذي بيان تأسيس 1972
ي سياق معارك بطولية خاضتها الشبيبة التلميذية عل امتداد تلك السنة

.فف
ي������� عملي�������ة بن�������اء الح�������زب

لق�������د انخرط�������ت الحرك�������ة الماركس�������ية ��� اللينيني�������ة المغربي�������ة فف
، و هي�� المرحل��ة الثاني��ة  ي�� ي�� المغربب

المرحل��ة الول دش��نها الح��زب(الماركشي�� ��� اللينينف
ين و فش������لت بس������بب خط������ه ي������ الربعيني������ات م�����ن الق������رن العشر������

ي������ فف الش������يوعي المغربب

ي�������
ة، ق�������دمت ه�������ذه الحرك�������ة تض�������حيات جس�������ام، و)التحريقف ، و خلل ه�������ذه المس�������بر

ادوري، ال�����ذي واجهه�����ا بك�����ل أش�����كال خاض�����ت نض�����الت بطولي�����ة ض�����د النظ�����ام الكم�����بب
ة مناض������������ليها و ، ف������������امتلت الس������������جون و المعتقلت الشية بخبر������������ ي������������

القم������������ع الفاسر
عب������د اللطي������ف: الش������هداء الثوري������ون الثلث������ة (مناض������لتها، فس������قط منه������م الش������هداء 
ي الثمانينات) ( زروال، سعيدة لمنبهي و جبيهة رحال

).و شهداء الحركة فف
و رغ���م القم���ع و الجتث���اث، فق���د ق���دمت الحرك���ة الماركس���ية ��� اللينيني���ة المغربي���ة إرث���ا

مفهوم الحزب( ثوريا هائل من الكتابات النظرية و التجارب التنظيمية و النضالية 
، مفهوم الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، سلطة مج���الس ي

الماركشي �� اللينينف

ف�� الش��عبية، الجمهوري��ة الديموقراطي��ة الش��عبية، الش��كل السياسي�� العم��ال و الفلحير

ف الش��عبية، النض��ال الث��وري و خ��ط الجم��اهبر )لجمهورية مجالس العمال و الفلحير
ي�� مرحل��ة 

حي��ث ك��ان الخ��ط الث��وري س��ائدا داخ��ل منظم��ة 1980 – 1970خاص��ة فف
، م��ا زال��ت تنتظ��ر هض���مها و اس��تيعابها و اس���تثمارها م��ن ط��رف الجي��ال"إل الم��ام"

.الثورية الجديدة
وط بات، تهي�����أت الشر����� وز التي�����ارات بع�����د م�����ا تعرض�����ت ل�����ه ه�����ذه الحرك�����ة م�����ن صف����� ل�����بب

ي س�����تعلن ت�����دريجيا ع�����ن اللتح�����اق بص�����فوف 
المسلس�����ل"الص�����لحية داخله�����ا، وال�����نل

منظم��ة"و ك��انت . ، و الص��طفاف ح��ول موق��ف النظ��ام م��ن الص��حراء"الديموقراطي

ي أول م��ن قب��ل بالملكي��ة و العم��ل م��ن داخ��ل النظ��ام، و" العم��ل ال��ديموقراطي الش��عنب
ي�� قض��ية الص��حراء، ب��ل س��يقوم أطره��ا المؤسس��ون بتحرك��ات م��ن

دع��م ه��ذا الخبر�� فف
ف- أج���ل ج���ر أك���بب ع���دد ممك���ن م���ن الحرك���ة الماركس���ية  اللينيني���ة إل ص���فوف الق���ابلير
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ف م����ن داخ����ل ص����فوف مؤسس����اتها، و ذل����ك كإش����ارة عل حس����ن بالملكي����ة، و الع����املير
منظم�����ة"انظ�����ر الرس�����الة الموقع�����ة م�����ن ط�����رف ثلث�����ة ق�����ادة م�����ن (الني�����ة تج�����اه النظ�����ام 

، و ل����م ينت����ه الم����ر عن����د ه����ذا)الموجه����ة إل إدري����س البصي وزي����ر الداخلي����ة" العم����ل
ي تعتبب نفسها ذات صلة باليس��ار الجدي��د

الحد، بل إن مجموعة من التنظيمات النل
اكي الموحد ي مقدمتها اليوم ، يوجد الحزب الشبل

...قد تبنت نفس المواقف، و فف

 

ي و جيل حركة  6
ن جيل الشباب السبعينن اير 820 بير ) :مقارنة(فبر

ة م��ن تاري����خ المغ��رب ال��ذي ط��رح ي مئ��ة س��نة الخبر��
كان جيل السبعينات أول جيل فف

بش�����كل واض�����ح موقف�����ا م�����ن الملكي�����ة، و دع�����ا إل القض�����اء عل الملكي�����ة، لي�����س فق�����ط
، و لكن أيضا اجتثاث ج��ذورها الطبقي��ة و السياس��ية و اليديولوجي��ة كنظام سياسي
والثقافية، و دعا إل ديموقراطية شعبية تجسدها سلطة ش��عبية تق��وم عل أس��اس
، و بينم������ا ك������ل ف ف������ والجن������ود الث������وريير المج������الس الش������عبية الثوري������ة للعم������ال و الفلحير

، ل��م تط��رح بوض��وح، ب��ل تجنب��ت1912الجي��ال المتعاقب��ة عل تاري����خ المغ��رب م��ن 
عنة س����لطة المل����ك رغ����م أن ك����ل ط����رح موق����ف م����ن الملكي����ة، ب����ل أحيان����ا ق����امت بشر����

ي���� الجب����ال والس����هول ث����ائرين" ح����روب التهدئ����ة"
ي راح ض����حيتها آلف المغارب����ة فف

ال����نل
ض���د دخ���ول الس���تعمار إل المغ���رب ق���د تم���ت بظه���ائر س���لطانية، فجي���ل الثلثين���ات
ق�����دم مخطط�����ه للص�����لحات دون ط�����رح اس�����تقلل المغ�����رب، ث�����م لم�����ا تق�����دم بوث�����ائق

المطالب��ة) ثلث��ة وث��ائق و لي��س واح��دة فق��ط كم��ا ي��دعي النظ��ام و ح��زب الس��تقلل(
بالس��تقلل تجن��ب أي رب��ط للمطالب��ة ب��الموقف م��ن الملكي��ة، ب��ل جع��ل م��ن المل��ك
ملك��ا يق��ود الحرك��ة الوطني��ة، و عن��د منتص��ف الخمس��ينات، لم��ا ب��دأت المفاوض��ات

عية المل��ك الوطني��ة"م��ع فرنس��ا، ت��م تكري��س  وط، و" شر�� و ع��ودته للحك��م ب��دون شر��
".مجلس العرش"تم القبول بما يسم ب 
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، ق�����امت تنظيم�����ات الحرك�����ة الوطني����ة السياس����ية بالتغطي����ة1961إل  1956و م����ن 
ي(عل المذابح و المجازر و التص��فيات ب��ل ش��اركت فيه��ا 

الم��دير الع��ام للم��ن ال��وطنف
ي الخمس�������ينات و)ه�������و الغ�������زاوي أح�������د قي�������ادات ح�������زب الس�������تقلل ، و ح�������نل اتح�������ادبي

اف بن بركة نفسه  ي ذلك باعبل
). الختيار الثوري"انظر كتابه (الستينات ساهموا فف

ي أو(أما حركة المقاومة الشية 
ي أسس��ها محم��د الزرقط��وبف

سواء المنظم��ة الشية ال��نل
ي أسس��ها عب��د الكري��م ب��ن عب��د ا و ذات ص��لة ب��الحزب

منظم��ة الهلل الس��ود ال��نل

ي���� فل����م تك����ن معارض����ة لس����لطة المل����ك، ب����ل جعل����ت من����ه رم����زا له����ا،) الش����يوعي المغربب
ء الذي أسقط عليه هالة ستسهل عليه فيما بعد تصفيتها ي

. الشر

ي�� النص��ف الول م��ن الخمس��ينات
و ق��د ك��انت لقي��ادات المقاوم��ة و جي��ش التحري��ر فف

ة، والرافض���ة خلف���ات م���ع قي���ادات ح���زب الس���تقلل، المنتمي���ة للبورجوازي���ة الك���ببر
ت مواق���ف المقاوم���ة و جي���ش) اس���تقلل بط���رق س���لمية(للعم���ل المس���لح  بينم���ا ع���بب

ي ل����م تك����ن تت����وفر عل أي
ة الجذري����ة، ال����نل التحري����ر ع����ن مص����الح البورجوازي����ة الص����غبر

ي كل الحوال لم تكن تراه خارج إطار 
ي"تصور لستقلل المغرب، و فف ".ملك شعنب

ي انفص������لت ع������ن ح������زب
ي للق������وات الش������عبية، ال������نل

ل������م تخ������رج قي������ادة التح������اد ال������وطنف
ف�� مغازل��ة النظ��ام و سياس��ة 1958الستقلل سنة  عن هذا الخط، فظل��ت ت��زاوج بير

الكولس���ة و التحري���ك م���ن أج���ل التف���اوض عل الحكوم���ة، إل أن انفج���رت انتفاض���ة
ي 

ي فجره��ا تلمي��ذ ال��دار البيض��اء. 1965مارس  23الشباب فف
إن هذه النتفاضة ال��نل

ي التح���ق به���ا العم����ال و الطلب���ة
وامت���دت إل مجموع���ة م���ن الم����دن المغربي����ة... و ال���نل

و رغ���م عفويته���ا، فق���د طرح���ت ش���عارات جذري���ة مناوئ���ة للنظ���ام...) ف���اس، الرب���اط(
هي المقدمة التاريخي��ة لنش��أة الحرك��ة 65كانت انتفاضة . الملكي و داعية لسقاطه

ي
ي فف

وط تنامي الصاع الطبقل ي شر
الماركسية ��� اللينينية المغربية بداية السبعينات، فف

ي القارات
، حيث كان العالم يعرف تنامي مد ثوري فف المغرب و عل الصعيد العالمي

ي�� يفج��ر ث��ورات غض��به  م��ايو) (بفرنس��ا 1968م��اي (الثلث، و ك��ان الش���باب الوروبب
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ي إيطاليا
ي كان الشباب أحد) الزاحف فف

إضافة إل اندلع الثورة الثقافية الصينية النل
ى م��ن(مفجري��ها  وليتارية الك��بب تشكل الحرس الحمر عند اندلع الثورة الثقافية البب

).التلميذ و الطلبة و بعض الساتذة الشباب

بالجامع���ة المغربي���ة، ك���ان جي���ل جدي���د منتمي��� إل 1970عن���دما انفج���رت نض���الت 
ف ق��د وص��ل إل ف�� و الفق��راء و الك��ادحير الجم��اهبر الكادح��ة م��ن أبن��اء العم��ال و الفلحير

، فك��انت المواق��ف الجدي��دة لليس��ار الث��وري1968الجامعة، و ذلك ابتداء من س��نة 
تاريخي��ا، ك��ان مش��كل التعلي��م ه��و أح��د مفج��ر. هي�� التع��ببر ع��ن ه��ذا التح��ول الج��ذري

ادوري، و ظ���ل ه���ذا الصاع ي��� و النظ���ام الكم���بب ف��� الش���عب المغربب النض���الت القوي���ة بير

ي الجامعات، إل أن تمكن النظام بعد سياسة التقويم الهيكلي��
مستمرا رغم القمع فف
اجتث��اث اليس��ار الث��وري....) 1990-1984-1981انتفاض��ات (و قم��ع النتفاض��ات 

و إحك��ام قبض��ته عل الجامع��ة، بمس��اعدة م��ن الق��وى الظلمي��ة، ث��م س��ن فيم��ا بع��د،
بي�����ة و التك�����وين"م�����ا يس�����م ب  ي����� مكش�����وف و" ميث�����اق البل

ال�����ذي دش�����ن لتعلي�����م طبقل
ة و النخ��ب ة تخ��دم أبن��اء الع��ائلت الك��ببر ف بنخبوية كببر صارخ، فأصبح التعليم يتمبر

ي���� س����ياق. البورجوازي����ة، و الفئ����ات المس����تفيدة م����ن الري����ع و النه����ب و الس����تغلل
و فف

ت ي تعرض����ت فيه����ا التي����ارات الثوري����ة للجتث����اث، انتشر�����
ه����اته المرحل����ة الكامل����ة، ال����نل

ي��
تدريجيا التيارات الصلحية و التحريفية، و بس��طت أفكاره��ا و تص��وراتها خاص��ة فف

ي"حقل ما يسم ب  ، بينم��ا اكتس��حت الحرك��ات الظلمي��ة قطاع��ات"اليسار المغربب
ة م�������ن الش�������باب  ة الفك�������ر الظلمي�������...) الجامع�������ات، الثانوي�������ات، الحي�������اء(ك�������ببر ناشر�������

اكية و للفك������ر ال������ديموقراطي الث������وري كيب������ة الطبقي������ة. المع������ادي للش������بل و عرف������ت البل
للمغ������رب العدي������د م������ن التح������ولت، منه������ا انته������اء و ج������ود التي������ارات الجذري������ة وس������ط
ة بفئاته���ا المختلف��ة، و انتص���ارات التي���ارات الص���لحية داخله���ا، البورجوازي��ة الص���غبر
مش�����كلة ب�����ذلك الرض�����ية الخص�����بة لق�����وى الص�����لح، و التي�����ارات الص�����لحية ب�����البلد

اكي و تجرب���ة الحرك���ة الماركس���ية �� اللينيني���ة المغربي���ة، انبث���اق( تجرب���ة التح���اد الش���بل
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مس���تبطنة للهزيم���ة و داعي���ة إل الخط���وط تنظيم���ات بع���د موج���ات إطلق الشاح، 
الية ). السلمية و النتقال السلمي و الديموقراطية و الليبب

ي�� س��ياق الهج��وم 
الي"و فف ت م��ن"النيولي��بب يالي��ة، انتشر�� ، ال��ذي دش��نته العولم��ة المبب

المنت����ديات الجتماعي����ة، الملتقي����ات الدولي����ة(خلل الحرك����ات المناهض����ة للعولم����ة 
ي���� مفه����وم الث����ورة، و) المناهض����ة للعولم����ة

ي أع����ادت النظ����ر فف
العدي���د م����ن الفك����ار، ال����نل

مناهض��ة"و " محارب��ة الفس��اد"تروج للصلح الجتماعي و القتص��ادي، م��ن خلل 
و حماي����������ة الخ����������دمات العمومي����������ة، و باختص����������ار، تروي����ج الوص����������فات لدول����������ة" الري����ع

اجتماعي���ة م���ن داخ���ل منظوم���ة الرأس���مالية، و هك���ذا ب���اتت الرأس���مالية ق���درا مقب���ول،
يؤك���د أص���حاب ه���ذه النظري���ات(ب���ل نهاي���ة التاري����خ، م���ا دام أن���ه ل ب���ديل للرأس���مالية 

الي�������ة"عل معارض�������تهم  و ليس�������ت الرأس�������مالية، ب�������ل الع�������ودة إل ن�������وع م�������ن" للنيوليبب
ية" ف ية الجديدة" ( النيوكبف ف )).الكيبف

ي�� عل ه��ذه الفك��ار، مم��ا ي سياق هذا الجو العام، ترب��ت فئ��ات م��ن الش��باب المغربب
فف

20يؤكد خطأ ادع��اء غي��اب أي أرض��ية ثقافي��ة أو إيديولوجي��ة سياس��ية لنش��أة حرك��ة 
اير .فبب

ي س��تعرف انتش��ارا واس��عا م��ع
هاته الفكار، مضاف إليها فلسفة حقوق النسان، النل

، و التبش���بر بع���الم واح���د جدي���د، ي
ص���عود غورباتش���وف و س���قوط التح���اد الس���وفيابل

ون جل���دتهم و يعتنق���ون تل���ك ي الم���س يغبر��� ء ال���ذي جع���ل العدي���د م���ن يس���اربي ي���
الشر

.الفكار بحماسة المؤمن الجديد

اير، ولص������ول ش������بابها الطبقي������ة و لنتماءاته������ا 20إن دراس������ة لمكون������ات حرك������ة  ف������بب
ف ان عناصها المؤسس�������ة ل تخ�������رج ع�������ن الجتماعي�������ة و المهني�������ة و القطاعي�������ة، ت�������بير
القاعدة المذكورة، فلم يكن من باب الصدفة أن تنطلق الحركة من داخل المواق��ع

ي أرض��يتها التأسيس��ية و...) الفايس��بوك، اليوت��وب (الجتماعي��ة 
و لي��س غريب��ا أن ت��أبل

ي تلقح��������ت فيم��������ا بينه��������ا مجموع��������ة م��������ن
ة ع��������ن ه��������اته الج��������واء ال��������نل ش��������عاراتها مع��������بب
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ة و ك النتم���اء إل البورجوازي���ة الص���غبر الي���ديولوجيات و المواق���ف، قاس���مها المش���بل

الفئات المتوسطة، وأيديولوجيتها المؤمنة بحياد الدولة و الطريق الس��لمي للتغيبر��
ي التغيبر و وطنية هلمية مجردة

.و التدرج فف

بع��������د تحلي��������ل الوض��������اع القتص��������ادية و الجتماعي��������ة للبلد، و تحمي��������ل مس��������ؤوليتها
ي ت��رى الوثيق��ة أن

وط الموض��وعية للنتفاض��ة، ال��نل للمل��ك، وبع��د الق��رار بت��وفر الشر��
ي نفوس من ينتمي لجنس النسان هو الشعور بفقد الكرامة،

المذكي لفتيل الثورة فف
الم�����واطن الي�����وم يتع�����رض لش�����نل الوض�����اع الماس�����ة بإنس�����انيته، م�����ا دام أن الح�����اكم ل
ف ف و اله��اتفير ي�� ص��ف المص��فقير

ه أك��بر م��ن مج��رد رق��م غبر�� قاب��ل للتص��نيف إل فف يعت��بب
، و غبر�� قاب��ل لن يك��ون موض��وعا لسياس��ة معين��ة أم��ام عدس��ات التلفزي��ون الرس��مي
ي تتي���ح للح���اكم ض���مان الجل��وس عل

إل سياس���ة التفقبر��� و التجهي��ل و التض���ليل، ال���نل

.الكرسي

بع��د تحمي��ل المل��ك مس��ؤولية الوض��اع ب��البلد، يت��م اللج��وء إل التع��ويم باس��تعمال
ف لي�������س هن�������اك م�������ن تحدي�������د لطبيع�������ة النظ�������ام ي������� كل الح�������التير

مص�������طلح الح�������اكم، و فف

ي��
الطبقية، سواء من حيث القاعدة الداخلية، أو من خلل التوجه��ات الخارجي��ة، فف

ي�� الس��احة الدولي��ة، مم��ا
وق��ت تس��جل في��ه الوثيق��ة انس��حاب المغ��رب م��ن م��وقعه فف

ي الساحة الدولي��ة
ي سابقا فف

يؤثر عل مصالح الوطن، كما لو ان حضور الحسن الثابف
كان يخدم الوطن، إنها مقابلة غبر�� ذات معنف�� تعك��س خطاب��ا فارغ��ا ين��م ع��ن وطني��ة

.زائفة

ي��� الوثيق���ة 
ي��� س���ياق الكلم ع���ن اس���تقللية الحرك���ة ج���اء فف

و هي��� حرك���ة مس���تقلة: "و فف
م ف ي�� الس��احة، تقتن��ع و تل��بل

ي التنظيمات الموجودة فف
عن كل الحزاب و النقابات و بافل

ي إطار ما ينتجه القانون و المواثيق الدولي��ة لحق��وق النس��ان م��ن إمكان��ات
بالعمل فف

، م���ن أج���ل المطالب���ة ي��� ، و ه���دفها العم���ل إل ج���انب الش���عب المغربب ي
للفع���ل المي���دابف

ف ض���د بكرامت���ه، و العم���ل م���ن أج���ل ص���الح ال���وطن، بمحارب���ة ك���ل الفاس���دين ال���واقفير
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،....الرادة الش���عبية، و هي��� حرك���ة مس���تقلة ع���ن ك���ل الح���زاب  ي��� الس���احة، و بالت���الي
فف

ي���� وق����ت ت����دعي لنفس����ها العم����ل
ي، فف تض����ع الحرك����ة نفس����ها كم����ا ل����و أنه����ا إط����ار جم����اهبر

ي�� عمقه��ا، علم��ا ب��أن مكوناته��ا
بشكل سياسي واسع بتبنيها مط��الب سياس��ية حزبي��ة فف

ي ت������م خلقه�������ا تح������ت
كله�������ا حزبي�������ة تحركه�������ا م������ن وراء س������تار، م������ن خلل الهياك������ل ال�������نل

وراء ه�����ذه الفق�����رة، يوج�����د غط�����اء و حج�����اب لنتمائه�����ا لمكون�����ات. مس�����ميات ال�����دعم
حزبي��ة مختلف��ة، عل أرض��ية تحالف��ات سياس��ية، مم��ا يس��مح بع��دم محاس��بتها عل

.أرضية إيديولوجية و سياسية و طبقية

ي��� إط���ار الق���انون و المواثي���ق الدولي���ة لحق���وق النس����ان"تق����ول الحرك����ة ب 
"العم����ل فف

ي يتبناه��ا
بمعنف�� العم��ل عل نف��س الرض��ية القانوني��ة للدول��ة و المواثي��ق الدولي��ة ال��نل

عية ي إطار الشر
ي العمل فف

.النظام، بما يعنف

ي�� ذل��ك،
؟ قب��ل الخ��وض فف ي اتيخب فه��ل يتعل��ق الم��ر بمج��رد تكتي��ك أم ان��ه تص��ور اس��بل

، ي ى م����ا ج����اء ب����ه ملفه����ا المطل����نب فالحرك����ة تق����ول ع����ن نفس����ها حرك����ة س����لمية، إذن لبف����

ي اتيخب إلغ��اء دس��تور: "برنام��ج ي��ؤطره المطل��ب الول ال��ذي ه��و بمثاب��ة طرحه��ا الس��بل
ء الظ����روف لنتخ����اب هيئ����ة تأسيس����ية م����ن ط����رف الش����عب تن����اط به����ا 1996 ي���� و تهنر

ح عل أن يكون عل أسس حديثة تأخذ مهام إعداد دستور يعرض للستفتاء، نقبل
في�������ه الملكي�������ة ش�������كلها الح�������ديث كرم�������ز لوح�������دة الم�������ة دون ص�������لحيات تنفيذي�������ة أو

يعية أو قضائية ".تشر

ي��
لو احتفظت الحركة بموقفها من الملكية، و اكتفت بطرح هيئة تأسيسية للبث فف

الدس������تور، لقلن������ا أن موقفه������ا ك������ان تكتيكي������ا، و لربم������ا أنه������ا اس������توحت نم������وذج الث������ورة
ي���� البداي����ة، ث����م تط����ورت الح����داث

الفرنس����ية، بحي����ث ل����م يط����الب بإس����قاط المل����ك فف
ح لص����الح القض����اء عل الملكي����ة و تق����ديم المل����ك إل المقص����لة، و لك����ن الحرك����ة تق����بل
مس��بقا عل الهيئ��ة التمثيلي��ة موقف��ا مج��ددا للملكي��ة، مم��ا يجع��ل منه��ا حرك��ة ملكي��ة
اتيجية م���ن م���ن أج���ل إص���لح الملكي���ة، وب��ذلك تجي���ب ع���ن س��ؤال التكتي���ك و الس���بل
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خلل الموق����ف م����ن الس����لطة، ال���ذي ل ين����اقش الملكي����ة باعتب����ار م����ا تس����ميه الوثيق����ة
وب���ذلك تص���دح بموقفه���ا قب���ل اي اس���تفتاء تط���الب ب���ه،) أي الملكي���ة(رم���زا لل���وطن "

فمن قرر ذلك؟ ومنل كانت الملكية رمزا لهذا الوطن منذ تأسيس الشة الحاكمة؟

، مث�����ال إقال�����ة ي اتيخب ي المط�����الب فهي����� ل تخ�����رج ع�����ن س�����ياق المطل�����ب الس�����بل
أم�����ا ب�����افل

ف�� حكوم��ة انتقالي��ة، ث��م م��ن خلل الوثيق��ة، فالحرك��ة لم��ان وتعيير الحكوم��ة و ح��ل البب

تفتخ�����ر بك�����ون مؤسس�����يها أول م�����ن دع�����ا بش�����كل ج�����دي إل النتفاض�����ة كح�����ل واقعي�����

.للخروج من الوضع الحالي

ي�� الح��ديث  ول ع��ذر لم��ن يجه��ل(يظهر أن مح��رري الوثيق��ة يجهل��ون التاري����خ المغربب
م�������ا ع�������دا ه�������ذا، يظه�������ر ك�������أن أص�������حابها خرج�������وا ع�������ن أس�������لوب الم�������ذكرات و) التاري����خ

ي ك������انت تطب������ع مواق������ف
الك������واليس و لغ������ة الرم������وز و اليح������اء و اليم������اء و الشية ال������نل

ي������(الح������زاب السياس������ية 
ي للق������وات الش������عبية و ح������زب الس������تقلل فف

التح������اد ال������وطنف
و الح���ال أن الحرك���ة س���ارت عل نف���س خ���ط الم���ذكرات الحزبي���ة) علقتهم���ا بالقص

ي������� الدبي�������ات السياس�������ية
ي������� الس�������لوب فق�������ط، أو م�������ا يمك�������ن أن يس�������م فف

م�������ع تغيبر������� فف
.بالصلحية الجذرية

و بالنس�����بة لش�����عارات الحرك�����ة، فق�����راءة متأني�����ة له�����ا، تظه�����ر محاول�����ة الحرك�����ة التق�����اط
ي���� الس����احة، م����ع مح����اولت إدخ����ال

ش����عارات متداول����ة م����ن ط����رف حرك����ات مختلف����ة فف
.بعض الشعارات السلمية أو مستقاة من تجربة الحركة الوطنية
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