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اير 20 الصاعات الطبقية بالمغرب وحركة :فبر

السياقات، التحديدات والفق الثوري

)1998 – 2012(

ي
بقلم: وليد الزرقطونن

الحلقة الثامنة

اير  20مكونات حركة - 7 :فبر
 

"من أجل ملكية برلمانية الن"تيار * 

ي 
ف الجدد"العديد من  2011ماي  29اجتمع فف ي الملكية و مري%%ديها" الممخزنيي من محبب

ي مناظرة وطنية تحت شعار 
و الجدير بالذكر". الن برلمانية ملكية أجل من"الجدد فف

ف من أبرز مكونات حركة  اير، و يتمثل الهدف السياسي%% م%%ن 20أن منظميها الرئيسييي فبب
ي%%%%% النض%%%%%ال م%%%%%ن أج%%%%%ل مجموع%%%%%ة م%%%%%ن المط%%%%%الس،- ه%%%%%%ذه المن%%%%%اظرة – حس%%%%%س منظميه%%%%%ا 

فف
بملكيDDDة دسDDDتور أجDDDل مDDDن"سياس%%%ية و اقتص%%%ادية و اجتماعي%%%ة و دس%%%تورية يركزه%%%ا ش%%%عار 

ي%%%% و ديم%%%%%وقراطي واس%%%%%ع يعم%%%%ل عل"الن برلمانيDDDDة
، كم%%%%%ا يه%%%%دفون إل خل%%%%ق ائتلف وطبف

.تحقيق هذه الغاية النبيلة حسس ادعائهم

ف عل  الملكيDDDDDDة أجDDDDDDل مDDDDDDن السياسيDDDDDD و الدسDDDDDDتوري العلن" ض%%%%%%%مت لئح%%%%%%%ة الم%%%%%%%وقعيي
لمانية اير  20هيئات سياسية كلها مكونات داخل حركة "  الن البر :فبب

ي التحDDDادي، الحDDDزب
، حDDDزب المDDDؤتمر الDDDوطنن اكي حDDDزب الطليعDDDة الDDDديموقراطي الشDDDبا

اكي الموحDDد، حDDزب البDDDديل الحضDDDاري، حDDزب المDDة  ان تنظيمDDان(الشDDبا DDذان الخباDDه
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يD حركDة )إسلميان
اير  20، ثم مجموعة من الحركات الشDDبيبية جلهDا منخرطDة فن :فDDبر

حركDDDDDDDDة الشDDDDDDDDبيبة الديموقراطيDDDDDDDDة التقدميDDDDDDDDة، منظمDDDDDDDDة الشDDDDDDDDباب التحDDDDDDDDادي، الشDDDDDDDDيبة
اكية، شDDDDDبيبة البDDDDDديل الحضDDDDDاري، و الطليعيDDDDDة، الشDDDDDبيبة التحاديDDDDDة، الشDDDDDبيبة الشDDDDDبا
ي و شخصDDDيات و فعاليDDDات

جمعيDDDات حقوقيDDDة، و عDDDدد مDDDن جمعيDDDات المجتمDDDع المDDDدنن
).غياب الحركات النسائية ( وطنية يتقدمهم محمد بن سعيد آيت يدر 

و قد كانت المناظرة فرص%%ة له%%ذه الح%%زاب السياس%%ية الملكي%%ة لع%%رض برنامجه%%ا السياسي%%
). برنامجها العام(و الجتماعي 

ي تأطبي سياسي غبي مباشر لحركة 
اير 20ساهمت هذه المكونات فف ". فبب

":من أجل ملكية برلمانية الن"فيما يخص شعار - 
ي ختام ندوتهم توافق المتناظرون عل إصدار إعلن جاء فيه

: فف

إق%%%%رار إعلن دس%%%%توري م%%%%ن أج%%%%ل ملكي%%%%ة برلماني%%%%ة الن ب%%%%المغرب، يش%%%%كل مح%%%%ورا تلت%%%%ف- 
اير بك%%%ل الوس%%%ائل 20ح%%%وله ك%%%ل الرادات الح%%%رة، العازم%%%ة عل العم%%%ل بج%%%انس حرك%%%ة  ف%%%بب

الس%%%%لمية، لتحقي%%%%ق تغيبي%%%% ديم%%%%وقراطي يقط%%%%ع بش%%%%كل ل رجع%%%%ة في%%%%ه م%%%%ع عه%%%%ود الفس%%%%اد و
ف%%%% النس%%%%اء و الس%%%%تبداد، و يدش%%%%ن عه%%%%د المواطن%%%%ة الح%%%%رة و الكرام%%%%ة و المس%%%%اواة الكامل%%%%ة بيي

.الرجال

ي
لمانية يعبف ي نظر المتناظرين أن القرار بالملكية البب

:و قد كان فف
ملكيDDة برلمانيDDة حيDDث الملDDك يسDDود و ل يحكDDم و ل تنتهDDك حرمتDDه، ملكيDDة برلمانيDDة"

عل سDDDDDيادة" "قائمDDDDDة وفDDDDDق نDDDDDص وثيقDDDDDة مبDDDDDادئ و مقومDDDDDات الدسDDDDDتور الDDDDDديموقراطي
وعل حقDDوق النسDDان كمDDا هيDD( ....) القانون الذي هو أسDDم تعDDببا عDن إرادة الشDDعب 

."متعارف عليها كونيا

ف%% الس%%لطة و القداس%%ة و أعم%%ال بيد أنه بالمقاب%%ل، أجمع%%ت المن%%اظرة عل رف%%ض الجم%%ع بيي
بم%%ا يمك%%ن حس%%س وثيق%%ة مب%%ادئ و مقوم%%ات دس%%تور ديم%%وقراطي لملكي%%ة برلماني%%ة"الم%%ال 
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ي%%%% إط%%%%ار اقتص%%%%اد"
ي تن%%%%درج فف

م%%%%ن من%%%%ع ك%%%%ل أش%%%%كال الحتك%%%%ار القتص%%%%ادي و المتي%%%%ازات، ال%%%%بت
". الري%%%%ع

عموم%%%%%%ا، إن إص%%%%%%دارات ه%%%%%%اته الملتقي%%%%%%ات ل%%%%%%م تخ%%%%%%رج ع%%%%%%ن الع%%%%%%ادة، أي شعان م%%%%%%ا يطوي%%ه%%%%%%ا
ي%% أن أص%%حابها

ا عل ورق، مم%%ا يعبف النس%%يان، كم%%ا أن دعوته%%ا إل تش%%كيل ائتلف ظ%%ل ح%%بب
ي انتظار 

".الن ليس و غدا أخرى برلمانية ملكية"جمعوا حقائبهم فف

اير ح%%بت ل 20إن الهدف الساسي من كل ه%%ذا الض%%جيج، ه%%و مح%%اولت ت%%أطبي حرك%%ة  ف%%بب

ي%%
ي المكون%%ات الخ%%رى فف

كون ب%%افت تخرج ع%%ن أي س%%قف غبي%% مح%%دد له%%ا، وم%%ن أج%%ل ه%%ذا يشر%%
اع قي%%ادة الحرك%%ة و ع%%زل الط%%راف ف ي%% نف%%س ال%%وقت هن%%اك محاول%%ة لن%%بت

مجل%%س ال%%دعم، و فف

ي تدعوا فقط إل د ستور ديموقراطي
ددة البت .المبت

ة فيم%%%%ا إن أقص م%%%ا يمك%%%ن أن يمثل%%%ه موق%%%ف الق%%%وى الص%%%لحية م%%%ن البورجوازي%%%ة الص%%%%غبي
ه%%%%و ملكي%%%%ة عل الطريق%%%%ة الس%%%%بانية و" م%%%%ن أج%%%%ل ملكي%%%%ة برلماني%%%%ة الن"يس%%%%م بمن%%%%اظرة 

ي%%%%ة كنظ%%%%ام سياسي%%%% للمغ%%%%رب، و ه%%%%و أح%%%%د أوهامه%%%%ا القاتل%%%%ة، أم%%%%ا م%%%%ا يس%%%%م برف%%%%ض ف النجلبي
ف%%% الس%%%لطة و القداس%%%ة و أعم%%%ال الم%%%ال، و م%%%ا ي%%%ؤدي إلي%%%ه ذل%%%ك الرف%%%ض، حس%%%س الجم%%%ع بيي
المب%%%%%%ادئ و المقوم%%%%%%ات لم%%%%%%ا يس%%%%%%مونه دس%%%%%%تور ديم%%%%%%وقراطي لملكي%%%%%%ة برلماني%%%%%%ة س%%%%%%يؤدي –
ي%% إط%%ار

حسس زعمهم – إل منع كل أشكال الحتكار القتصادي والمتيازات المندرجة فف
.اقتصاد الري%%%%ع

ي تتبناه%%%%%ا ه%%%%%اته
الي%%%%%ة ال%%%%%بت ف%%%%% س%%%%%طور ه%%%%%ذه الفق%%%%%رة، حقيق%%%%%ة اليديولوجي%%%%%ة الليببي ي%%%%% بيي

تختفف
ي%%%% البلد 

ادوري الس%%%%ائد فف اقتص%%%%اد(المكون%%%%ات، فهي%%%% ل ترف%%%%ض النظ%%%%ام القتص%%%%ادي الكم%%%%بب
ي%% رأيه%%م

الي فف ، و يظه%%ر م%%ن) لي%%ببي و لك%%ن يري%%دون إص%%لحه لص%%الح تنافس%%ية اقتص%%ادية أك%%ب،
ف تط%%ور  ي%% بل%%د ت%%ابع"خلل ذل%%ك، أن ه%%ؤلء يجهل%%ون ق%%وانيي

الي فف ي%%"اقتص%%اد لي%%ببي
، مم%%ا يعبف

ائح الرأسمالية الحتكارية بالمغرب  ادورية ( استحالة ووهم مطالبة الشر أن تعي%%د) الكمبب
ي%%%%%% عي%%%%%%ون ه%%%%%%ؤلء، و تق%%%%%%ديرا

عق%%%%%%ارب الس%%%%%%اعة إل ال%%%%%%وراء، و تتخل ع%%%%%%ن احتكاريته%%%%%%ا حب%%%%%%ا فف
).بؤس التفكبي و بؤس التنظبي(لرومانسيتهم الحالمة 
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حزب النهج الديموقراطي *

اير  13أصدرت اللجنة الوطنية لحزب النهج الديموقراطي بتاري%%%%خ  ، ما أس%مته2011فبب
ي الشعب إل نداء" ب  :، و مما جاء فيه " المغرنر

ي هذه المرحلة التاريخية، و" 
، انطلقا من وعيه بمسؤولياته فن و النهج الديموقراطي

وعة يتطلDDDDب وحDDDDدة الشDDDDعب DDDDات المششDDDDذه الطموحDDDDق هDDDDخة أن تحقيDDDDاعته الراسDDDDقن
ي إل النضال مDDن ه، يدعو الشعب المغرنر ي تقرير مصبا

ي قاطبة، لفرض حقه فن المغرنر
ي يرتكز عل 

: أجل إقامة نظام ديموقراطي برلمانن

بلورة مجلس تأسيسي - 

دستور ديموقراطي + ا لقطع مع نظام الحكم الفردي المطلق - 

"ا انتخابات حرة و نزيDDهة - 

يظه%%ر أن النه%%ج ال%%ديموقراطي ق%%د حس%%م طبيع%%ة النظ%%ام السياسي%% ال%%ذي يري%%ده: ملحظDDة
ي ديمDDDDDوقراطي نظDDDDDام" للمغ%%%%%%رب 

ة غم%%%%%وض و ت%%%%%ردد تحرك%%%%%%ت قي%%%%%ادات". برلمDDDDDانن بع%%%%%د ف%%%%%%بت
ي اتجاهات مختلفة 

ي%%(الحزب فف
ي فف

، تصيحات الك%%اتس ال%%وطبف ي%% زيارة مقر التح%%اد الوروبب
"اليس%%%%%%%%ار الج%%%%%%%%ذري" دع%%%%%%%%وة ....) + اس%%%%%%%%بانيا، زي%%%%%%%%ارة إل ت%%%%%%%%ونس، لجن%%%%%%%%ة دع%%%%%%%%م الش%%%%%%%%عوب 

.للجتماع

اير 20قبل ركوب قاطرة حركة  :فبب
ي- 
ي للكاتب استجواب فن

:جاء فيه ما مضمونه) اسبانية لمجلة(آنذاك  للنهج الوطنن

ه عDDDDن مص-  DDDDن المغDDDDرب عDDDDرف تطDDDDDورا ديموقراطيDDDDا خلل التسDDDDعينيات، و هDDDDDو مDDDDا يمبا
ي بعض المجDالت القتصDDادية و الجتماعيDة، فDالمغرب لDن

وتونس، و رغم التشابه فن
يDD المغDDرب ليDس ديكتاتوريDDا

ي مص وتونس، ثم إن النظام فن
يعرف ثورة كما هو الحال فن

ن الديموقراطية و الديكتاتورية . بل ديموقراتوريا، أي أنه يجمع بيا
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و له%%%%%%%%ذا التصي%%%%ح أهمي%%%%%%%%ة بالغ%%%%%%%%ة الدق%%%%%%%%ة، فاس%%%%%%%%تعمال مص%%%%%%%%طلح الديموقراتوري%%%%%%%%ة، ال%%%%%%%%ذي
ي 

:و ه%%و بالمناس%%بة مص%%طلح لي%%س ماركس%%يا (استعمله لول مرة بالمغرب أبراه%%ام الشفابت
ي%%% قب%%%ول بانتق%%%ال ديم%%%وقراطي متق%%%دم) ك%%%ل دول%%%ة هي%%% ديكتاتوري%%%ة

و ق%%%د س%%%بق لمنظ%%%ر. يعبف
ي أن صح ب%أن المغ%رب ق%د انتق%ل م%ن الس%ود إل الرم%ادي، أي م%ن

التيار، أبراه%ام الشفابت
إل مرحل%ة أطل%ق عليه%ا الديموقراتوري%ة، و ل%ذلك، وبع%د) سنوات الرص%اص(الديكتاتورية 

أن وض%%%%ع ذل%%%%ك المص%%%%طلح عل الرف%%%%وف لم%%%%دة، تم%%%%ت الس%%%%تعانة ب%%%%ه م%%%%ن جدي%%%%د و نف%%%%ض
ي خلل.. الغب%%%ار علي%%%ه

ي%%% اس%%%تعارته م%%%ن الك%%%اتس ال%%%وطبف
ف غضاض%%%ة فف و ل%%%م تج%%%د نادي%%%ة ياس%%%يي

. إحدى تصيحاتها

لمان زيارة-  ي البر :الورونر

إن هدفها الساسي التعريف و القناع بأن المغرب ليس هو ذلك البلد الذي تتصوره
القDDDوى السياسDDDية الوروبيDDDDة، بDDDل بلDDDDد مDDDا زال عليDDDه الكDDDثبا مDDDن العمDDDل، الخطDDDاب كDDDان
يDDDDDDDDDD تقDDDDDDDDDDديم صDDDDDDDDDDورة عDDDDDDDDDDن النهDDDDDDDDDDج كتنظيDDDDDDDDDDم مسDDDDDDDDDDؤول و يسDDDDDDDDDDع إل

واقعيDDDDDDDDDDا، بمDDDDDDDDDDا يعنن
.الديموقراطية

:  تونس إل الزيارة- 

ي النه%%ج زي%%ارة إل ت%%ونس ونظم%%وا لق%%اءا م%%ع ح%%زب العم%%ال الش%%يوعي وم%%ع نظ%%م بع%%ض قي%%ادبي
ه كة كال%%%%%%دعوة إل. غبي%%%%%% ف%%%%%% النه%%%%%%ج وح%%%%%%زب العم%%%%%%ال نق%%%%%%ط مش%%%%%%بت و المع%%%%%%روف، أن هن%%%%%%اك بيي

ف  ......المجلس التأسيسي والتنسيق مع السلمييي

اير، حيث س%%اد خط%%اب الهج%%وم عل 20بعدما تطورت الوضاع قبيل انطلق حركة  فبب
ي%% ت%%ونس ومص، و

ك%%ل الح%%زاب ونق%%دها م%%ن ط%%رف الجم%%اهبي تح%%ت ت%%أثبي م%%ا ك%%ان يج%%ري فف
بعد صمت طويل، دخل النه%%ج عل الخ%%ط إل ج%%انس ق%%وى سياس%%ية أخ%%رى بموق%%ف م%%ن

ي%%)النتظارية(ل موقف له 
ي الح%%زاب الخ%%رى إل أي تح%%رك فف

، و ل%%م ي%%دع الح%%زب مث%%ل ب%%افت
.أفق تفجبي انتفاضة أو ما شابهها
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تجل%%%ت مواق%%ف الح%%زب و انته%%%ازيته بش%%كل واض%%ح عل أرض%%ية التجرب%%ة الميداني%%ة لحرك%%ة
ي 20

اير، و تجل ذلك فف : فبب

طريق%%%ة التعام%%%ل م%%%ع الحرك%%%ة م%%%ن خلل تش%%%كيل مجل%%%س ال%%%دعم و مح%%%اولت الخ%%%روج- 1
.عن أرضيتها التأسيسية

المواقف السياسية المطروح%%ة داخ%ل الحرك%%ة أو خارجه%ا م%ن داخ%%ل مجل%%س ال%دعم و- 2
: التنسيقيات

.شعار المجلس التأسيسي- 

.السلوب السلمي الحضاري- 

ف الش%%%%%%عارات: الش%%%%%%عارات و المط%%%%%%الس-  ي م%%%%%%ع مض%%%%%%اميي
الحري%%%%%%ة،: رف%%%%%%ض التعام%%%%%%ل المب%%%%%%دبد

ها  ف المرأة و الرجل (المساواة و غبي ...).العلمانية – الحريات الفردية – المساواة بيي

ي م%ع الق%وى الظلمي%ة- 
ي: التح%الف اللمب%دبد

الع%دل و الحس%ان، رغ%م تض%ارب الص%يغ ال%بت
ر تح%%%الفه ه%%%ذا  ، تغلي%%%س التن%%%اقض الرئيسي%%%(ق%%%دمها، لي%%%بب ، تح%%%الف سياسي%%% ي

تنس%%يق مي%%دابف
ي%....) 

وككل القوى الص%%لحية و التحريفي%%ة، فاج%أت تط%ورات المسلس%%ل، ال%ذي انفج%%ر فف
اتيجيته  ، فل أوراق%%%ه ول اس%%%بت اتيجية(ت%%%ونس، النه%%%ج ال%%%ديموقراطي ول) إن ك%%%انت ل%%%ه اس%%%بت

، ك%%%%انت ي، و ل دع%%%%وته إل خ%%%%ط النض%%%%ال الس%%%%لمي مفه%%%%ومه للعم%%%%ل السياسي%%%% و الجم%%%%اهبي
تس%%%%%%%%اعده لدراك ج%%%%%%%%وهر اللحظ%%%%%%%%ة، و ل%%%%%%%%ذلك رك%%%%%%%%س سياس%%%%%%%%ة الحض%%%%%%%%ور، و العم%%%%%%%%ل بأق%%%%%%%%ل
الخس%%%%ائر، تجنب%%%%ا لم%%%%ا ل يحم%%%%د عقب%%%%اه، وب%%%%ذلك احت%%%%ل موق%%%%ع الوس%%%%ط داخ%%%%ل الحرك%%%%ة، ي%%%%د

ف(ممدودة نحو العدل و الحسان  .و أخرى نحو اليسار داخل الحركة) اليميي

ن-  ي بعض تصيحات عبد الحميد أميا
ن حركة : "فن اير و النضDDال 20لماذا الربط بيا فبر

"من أجل الديموقراطية؟ 

يDDD جوهرهDDDا حركDDDة مDDDن أجDDDل 20لسDDDبب بسDDDيط، هDDDو أن حركDDDة : "كDDDان جDDDوابه
اير فن فDDDبر

الديموقراطية، من حيث أهدافها و مطالبهDا وشDعاراتها، إن الهDدف الساسيD للحركDة
ي دامDDDت قرونDDDا

يDDD مDDDن السDDDيطرة المخزنيDDDة، الDDDنا هDDDو تخليDDDص المغDDرب و الشDDDعب المغرنر
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طويلDDDDة، معرقلDDDDة إمكانيDDDDة تطDDDDوير البلد نحDDDDو الديموقراطيDDDDة و التنميDDDDة القتصDDDDادية و
.الجتماعية و الثقافية و القيمية

يDD تDDوفبا 20لهDDذا فDDإن حركDDة 
اير، جDDاءت كاسDDتجابة و حاجDDة موضDDوعية، تتجسDDد فن فDDبر

ي العتيق 
".اللية النضالية الشعبية الموحدة، للقضاء عل النظام المخزنن

، اس%%%تعرض الك%%%اتس الطروح%%%ات الكامل%%%ة حه لمعبف%%% النظ%%%ام ال%%%ديموقراطي ي%%% س%%%ياق شر%%%
و فف

ف%%% الرج%%%ل و للجمعي%%%ة المغرب%%%ة لحق%%%وق النس%%%ان، بم%%%ا فيه%%%ا العلماني%%%ة و المس%%%اواة التام%%%ة بيي
ف%%%% عم التي%%%%ار المع%%%%ارض لي ط%%%%رح للعلماني%%%%ة والمس%%%%اواة بيي ف ي%%%% وق%%%%ت ك%%%%ان ي%%%%بت

الم%%%%رأة، ه%%%%ذا فف
ف م%%%%ن داخ%%%%ل الحرك%%%%ة  رات ش%%%%بت)حلل علين%%%%ا ح%%%%رام عليه%%%%م(الجنس%%%%يي ، و ذل%%%%ك تح%%%%ت م%%%%بب

، مراع%%%اة الحلي%%%ف الرئيسي%%% ( ، لي%%%س وقته%%%ا، هن%%%اك)الع%%%دل و الحس%%%ان(التن%%%اقض الرئيسي%%%
وهك%%%%%%ذا، ت%%%%%%م تناسي%%%%%% ك%%%%%%ل تل%%%%%%ك المب%%%%%%ادئ، و الكتف%%%%%%اء بش%%%%%%عارات فضفاض%%%%%%ة،...) أولوي%%%%%%ات

، مم%%ا ي%% الحرك%%ة و قيادته%%ا عملي%%ا، وتحقي%%ق رب%%ح سياسي%% ك%%ببي
ف ب%%التحكم فف ستسمح للعدلييي

ي%% العدي%%د م%%ن المواق%%ع عل مس%%مع و م%%رأى م%%ن الجمي%%ع،
جع%%ل الحرك%%ة تص%%ول و تج%%ول فف

ف  ف و اليسارييي ...).طنجة ، أكادير (أحيانا بدعم من أصدقائهم الحقوقييي

هكDDDDذا مDDDDرة أخDDDDرى، تفضDDDDح تجربDDDDة ملموسDDDDة ذوي الشDDDDعارات و المواقDDDDف النتهازيDDDDة،
ي المقرات و المكDDاتب، و أخDرس خارجهDDا تحDDت شDDعار 

ي فن
الواقعيDDة السياسDية و"علمانن

".النضج السياسي و تقدير دقة المرحلة 

: العدل و الحسان * 

المس%%تفيد الك%%بب م%%ن) أكبب تنظيم إسلموي ب%%المغرب"( العدل والحسان" كانت حركة 
اير 20حرك%%%%ة "انطلق  اس%%%%تطاع ه%%%%ذا التنظي%%%%م ال%%%%ذي ي%%%%ؤمن بالدول%%%%ة التيوقراطي%%%%ة". ف%%%%%بب

ي%%%%%%% الجامع%%%%%%%ة بجرائ%%%%%%%م اغتي%%%%%%%ال للطلب%%%%%%%ة) إقام%%%%%%%ة دول%%%%%%%ة الخلف%%%%%%%ة(
وال%%%%%%%ذي دش%%%%%%%ن ب%%%%%%%داياته فف

ي لطلب%%ة المغ%%رب ومس%%خ
، وبمح%%اولت ل تنتهي%% للس%%تيلء عل التح%%اد ال%%وطبف ف القاع%%دييي

ي لملح%%دي المغ%%رب"ه%%ويته التقدمي%%ة، بع%%دما ك%%ان ينعت%%ه ب
، ه%%ذا التنظي%%م"التح%%اد ال%%وثبف

ي%%%%% أي%%%%%ديولوجيته الظلمي%%%%%ة والقروس%%%%%طية اس%%%%%تطاع ابت%%%%%داء م%%%%%ن التس%%%%%عينات 
ب%%%%%ل(الغ%%%%%ارق فف
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الس%%%تفادة م%%%ن مرحل%%%ة القم%%%ع الس%%%ود ال%%%ذي ك%%%ان ينه%%%ال عل اليس%%%ار الث%%%وري، ب%%%ل) وقبله%%%ا

ي%%
ف القوى السياسية فف ي حركة هي الكبب بيي

وبتشجيع من النظام للقوى الظلمية، أن يببف
ات الل%%%وف م%%%ن النص%%%%ار، ويت%%%وفر عل أك%%%%بب الم%%%%داخيل المغ%%%رب، م%%%ن خلل تجني%%%د عشر%%%
ه وني%%%%ة، ب%%%%ل وإذاع%%%%ة قرآني%%%%ة، ويص%%%%ل ت%%%%أثبي المادي%%%%ة واللوجس%%%%تيك والمق%%%%رات ومواق%%%%ع إلكبت

ي%%%% علق%%%%ات. ونف%%%%وذه إل الجالي%%%%ات المغربي%%%%ة بأورب%%%%ا
كم%%%%ا اس%%%%تطاعت قي%%%%ادة الحرك%%%%ة أن تببف

يالي%%ة، خاص%%ة المريكي%%ة حي%%ث تس%%تقبل الس%%فارة المريكي%%ة هام%%ة م%%ع بع%%ض الق%%وى المبب
".العدل والحسان" بالرباط باستمرار قادة 

اير، ك%%%%%%ان  20عن%%%%%%دما انطلق%%%%%%ت حرك%%%%%%ة  يع%%%%%%رف حال%%%%%%ة انحس%%%%%%ار،" الع%%%%%%دل والحس%%%%%%ان"ف%%%%%%بب
ي م%%%ن عج%%%ز مس%%%تديم

ي%%% ص%%%فوفه، و ك%%%انت الحرك%%%ة تع%%%ابف
ص%%%احبته انس%%%حابات وتراجع%%%ات فف

ي%% عزل%ة سياس%ية مس%تمرة من%ذ
جم فف ، مم%ا ك%ان ي%%بت فيما يخص ق%%درتها عل الفع%ل السياسي%

. مدة طويلة

اير بالنس%%%%%بة لحرك%%%%%ة  20ش%%%%%كلت انطلق%%%%%ة  فرص%%%%%ة للخ%%%%روج م%%%%%ن" الع%%%%%دل والحس%%%%%ان"ف%%%%%بب
ة ت%%%ردد م%%%ن بس%%%ط نفوذه%%%ا عل عزلته%%%ا واس%%%تعراض قوته%%%ا، واس%%%تطاعت بالفع%%%ل، بع%%%د ف%%%بت

قته%%%ا وأص%%%بحت الق%%%وة الرئيس%%%ية داخله%%%ا، حجم%%%ا وحض%%%ورا 20حرك%%%ة  اير، بع%%%دما اخبت ف%%%بب

ي%%%ا ولوجس%%%تيكيا، ب%%%ل اس%%%تطاعت أن تقي%%%م تحالف%%%ا م%%%ع ح%%%زب النه%%%ج ال%%%ديموقراطي جماهبي
كة معه .وصل حد إصدار بيانات مشبت

ة اختبار القوى، أدرك  ي" العدل والحس%%ان"بعد فبت
ض%%عف ق%%وى المكون%%ات الخ%%رى، ال%%بت

ددة سياس%%يا، فرف%%ض ك%%ل الخط%%وط الحم%%راء، ي%%ا ولوجس%%تيكيا وم%%بت ك%%انت ض%%عيفة جماهبي
ف المرأة والرج%%ل وفرض عل تلك القوى التخلي عن شعار الدولة العلمانية والمساواة بيي

ي%%%%% الرث(
ا س%%%%%قف مطالبه%%%%%ا) ك%%%%%ذلك رف%%%%%ض المس%%%%%اواة فف ب%%%%%ل ح%%%%%اول المزاي%%%%%دة عليه%%%%%ا معت%%%%%بب

ف مكونات حركة . ضعيفا ي بيي
اير عل أس%اس 20ودعا التنظيم الظلمي إل حوار وطبف فبب

العدل"كلمته، وبطبيعة الحال فالغلبية بالنسبة له يمثلها ) الغلبية(أن يقول الشعس 
ودع%%%%%%%ا إل هيئ%%%%%%%ة" الدول%%%%%%%ة المدني%%%%%%%ة"، هك%%%%%%%ذا ن%%%%%%%اور براغماتي%%%%%%%ا وط%%%%%%%رح ش%%%%%%%عار "والحس%%%%%%%ان

.تأسيسية
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، ال%%ذي دع%%ا ادوري، بدأ يستعيد المب%%ادرة بع%%د خط%%ابه الش%%هبي وعندما بدا أن النظام الكمبب
فيه إل دستور جديد، بدأ الغموض يكتنف مواقف هذا التنظيم، ال%%ذي سينس%%حس م%%ن

ان الك%%ب، رجعي%%ة، ليعل%%ن ع%%ن 20حرك%%ة  اير، ويقتن%%ص فرص%%ة تش%%كيل حكوم%%ة ب%%ن كبي%% ف%%بب
ي%%" الع%%دل والحس%%ان"هك%%ذا انفض%%ح . مس%%اندتها ويفاوض%%ها م%%ن أج%%ل مكاس%%س سياس%%ية

فف
ي%%%%%ة ل%%%%%ه، أك%%%%%د م%%%%%ن خلله%%%%%ا رجع%%%%%تيه وزي%%%%%ف ادع%%%%%اء معارض%%%%%ته أول تجرب%%%%%ة سياس%%%%%ية جماهبي
للنظ%%%ام، كم%%%ا أظه%%%ر للعي%%%ان أن التنظيم%%%ات الخواني%%%ة وفي%%%ة دائم%%%ا لنتهازيته%%%ا وبراغماتيته%%%ا

ي%% القناف%%د أمل%%س
أم%%ا ال%%ذين راهن%%وا عل دور خ%%اص للتنظي%%م، م%%ن أج%%ل. وخيانته%%ا، فلي%%س فف

ة، خاصة بعدما أص%%اب تحقيق أهداف الحركة عل محدوديتها، فقد كانت خيبتهم كببي
ة لم%%ن يعت%%بب 20حركة  ي%% التاري%%%%خ ع%%بب

اير من وهن أدى إل تفككها ثم نهايتها، وفف فكم%%ا. فبب
.يقول ماركس ، من يجهل التاري%%%%خ محكوم عليه بإعادة إنتاجه

ي لدعم حركة *
اير  20المجلس الوطنن فبر

اير  23تأس%%%س ي%%%وم -  الش%%%بكة" ج%%%اءت مب%%%ادرة تأس%%%يس مجل%%%س ال%%%دعم م%%%ن  (2011ف%%%بب
ي الول ي%%%وم "الديموقراطي%%%ة المغربي%%%%ة ل%%%دعم الش%%%%عوب 

م%%%ارس 5و عق%%%د مجلس%%%ه ال%%%وطبف
و ق%%%د تش%%%كل بشعة فائق%%%ة، مم%%%ا ي%%%دل عل الخ%%%وف م%%%ن أي خ%%%روج للحرك%%%ة ع%%%ن) 2011

اير 20المجل%%س لت%%أطبي حرك%%ة " و ك%%ان ب%%الحرى أن يس%%م (الس%%يطرة،  تح%%ت ش%%عار") ف%%بب
وأك%%د المجل%%س دعم%%ه" جميعا من أج%%ل دس%تور جدي%د"، "ضد الستبداد، ضد الفساد "

وط لحركة شباب  اير و مطالبه%ا و كاف%ة أش%كالها النض%الية 20المطلق و اللمشر ه%%ذه. فبب

ي اس%%تطاعت بمبادرته%%ا توحي%%د جه%%ود كاف%%ة الق%%وى التواق%%ة للتغيبي%%
كم%%ا أن%%ه !!!الحرك%%ة ال%%بت

ي الول (!!!يؤكد أنه ل يشكل بديل لها
).المجلس الوطبف

ي%% مش%%كل م%%ن ح%%والي 
تنظي%%م 100وم%%ن الملح%%ظ أن البلغ%%ات تتح%%دث ع%%ن مجل%%س وطبف

ي و جمع%%%%وي، وم%%%%ن ع%%%%دد م%%%%ن الفعالي%%%%ات،
، ثق%%%%افف ي ، ش%%%%بابب ي

، نس%%%%ابد ي
، حق%%%%وفت ي ، نق%%%%ابب سياسي%%%%

بينم%%%%%%ا أص%%%%%%بحت العدي%%%%%%د م%%%%%%ن بيان%%%%%%اته ت%%%%%%دعو إل تنظي%%%%%%م أي%%%%%%ام نض%%%%%%الية وطني%%%%%%ة، و تحدي%%%%%%د
ات الحاشدة  .تواريخها، بل و حبت مكان اختيار المسبي
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من%%%ذ تأسيس%%%ها، تق%%%ول الحرك%%%ة باس%%%تقلليتها ع%%%ن ك%%%ل الط%%%ارات، بينم%%%ا ن%%%رى أن ك%%%ل أعض%%%اء
ي ال%%%%%ذي ي%%%%%دعي أن%%%%%ه لي%%%%%س ب%%%%%ديل للحرك%%%%%ة، ق%%%%%د أص%%%%%بح يص%%%%%در البيان%%%%%ات و

المجل%%%%%س ال%%%%%وطبف

ي%%
ي%% ت%%دخل واض%%حا فف

ات مع تحديد تواريخها، مما يعبف البلغات و يدعو إل تنظيم المسبي
.شؤون الحركة 

ي لدعم حركة - 
اير  20أعضاء المجلس الوطنن :فبر

ي من التنظيمات التالية 
: تكون المجلس الوطبف

، الع%%%%دل و الحس%%%%ان، ح%%%%زب الطليع%%%%ة-  اكي الموح%%%%د، النه%%%%ج ال%%%%ديموقراطي اليس%%%%ار الش%%%%بت
ي التح%%%ادي، الكونفدرالي%%%ة الديموقراطي%%%ة

، ح%%%زب الم%%%ؤتمر ال%%%وطبف اكي ال%%%ديموقراطي الش%%%بت
ي و شخص%%يات

ي%% للش%%غل، و ع%%دد م%%ن تنظيم%%ات المجتم%%ع الم%%دبف للش%%غل، التح%%اد المغربب
.غبي منتمية 

ة تشكل  :و بعد فبت

ي%%% م%%%ن أج%%%ل ملكي%%%ة برلماني%%%ة هن%%%ا و الن، يض%%%م ك%%%ل مكون%%%ات المجل%%%س-  الئتلف المغربب
ي للدعم، باستثناء النهج الديموقراطي و العدل و الحسان تحت اسم 

الئتلف" الوطبف
ي من أجل تحقيق ملكية برلمانية الن " .المغربب

ي م%%%%%وقفه م%%%%%ن
و بع%%%%%د تأكي%%%%%د دعم%%%%%ه للحرك%%%%%ة و مطالبه%%%%%ا العام%%%%%ة، يوض%%%%%ح المجل%%%%%س ال%%%%%وطبف

الدس%تور، و ي%دعو إل إق%رار دس%تور ديم%وقراطي م%ن حي%ث منهجي%ة بل%ورته و مض%مونه، و
ي 

.طريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديموقراطي الحقيفت

اير  20حركات داعمة انبثقت عن * : فبر
ة، تحم%%ل أس%%ماء بعد انطلقها، أفرزت الحركة من داخلها مجموعة من الحرك%%ات الص%%غبي

:مختلفة و هي 
حركة حرية – ديموقراطية الن - 

اير  20حركة -  الشعس يريد التغيبي ...فبب
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اير من أجل الكرامة النتفاضة هي الحل  20حركة -  فبب

اير من أجل التعديل الدستوري الشامل  20حركة -  فبب

اير حرية عدالة مساواة  20حركة -  فبب

ي -  اير  20حركة اتحادبي فبب

: حركات مناوئة * 

ادوري لحرك%%ة  ي%% س%%ياق مواجه%%ة النظ%%ام الكم%%بب
ف أن القم%%ع لي%%س 20فف اير، و بع%%دما ت%%بيي ف%%%بب

، و عل مس%توى منت%ديات ي
كافي%ا للجمه%ا، اس%تعمل جماع%ات البلطجي%ة للت%دخل المي%دابف

، أطلق%ت أجهزت%ه المني%ة مجموع%ة م%ن الحرك%ات المناوئ%ة، م%ن أج%ل التواصل الجتم%اعي
ف هذه الحركات  20محاربة حركة  اير و التشويش عليها، و من بيي :فبب

اير  20حركة شبابية ضد مجرمي         - فبب
اير و أعداء الوطن  20حملة ضد حركة         - فبب
اير للمس باس%تقرار البلد والح%ض 20حركة نطالس بمحاكمة حركة         - فبب

.عل الشغس 
اير 20: حركة نطالس بمحاكمة التخريس         - فبب

اير  20بعض المعطيات عن حركة *  :فبر

%38س%%نة أك%%ب، م%%ن  34إل  15حس%%س الحص%%ائيات الرس%%مية، تمث%%ل الفئ%%ة العمري%%ة م%%ن 
%70س%%%نة تص%%%بح النس%%%بة  14إل  8م%%%ن مجم%%%وع ع%%%دد الس%%%كان، و إذا أض%%%يف إليه%%%ا م%%%ن 

.تقريبا 

ي تحقيق عن حركة 
اير اعتمد نموذج مدينة الرباط ، فنجد الرقام التالية  20و فف : فبب

 %51,72: عدد الطلبة - 

) الناث  %48,27الذكور –  51,42( تساوي الذكور و الناث تقريبا - 

ي القطاع الخاص -
%34,48: العاملون فف
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%6,89: العاطلون -

%6,89: القطاع العام - 

ي أو الجمعوي - %68,97: النتماء السياسي أو النقابب

ف -  %20,69: غبي المنتميي

المهات- %  31,03 <==القطاع العام، القطاع الخاص  <==% 48,27: مهن الباء - 
ي نس%%%%%%%%اء<==% 41,37: 

القط%%%%%%%%اع الع%%%%%%%%ام و نف%%%%%%%%س النس%%%%%%%%بة لمه%%%%%%%%ات ل يش%%%%%%%%تغلن ، الب%%%%%%%%افت
.متقاعدات 

مجم%%%وع العين%%%ة المدروس%%%ة يؤشر%%% بق%%%وة أن الش%%%باب مس%%%يس نس%%%بيا، و أن الوس%%%ط <===
الع%%%%%%ائلي و مه%%%%%%ن ه%%%%%%ؤلء الش%%%%%%باب تجعلن%%%%%%ا نس%%%%%%تخلص ب%%%%%%أن انتم%%%%%%اءاته منبثق%%%%%%ة م%%%%%%ن هم%%%%%%وم
، و ف ي تت%%%دحرج فيه%%%ا ه%%%ذه الفئ%%%ة إل الس%%%فل م%%%ع م%%%رور الس%%%نيي

ة، و ال%%%بت البورجوازي%%%ة الص%%%غبي
تبة عن الزمة القتصادية العالمية  .مع النتائج المبت

ف <=== ه%%%ؤلء الش%%باب يع%%انون بم%%ا يس%%مونه ب%%الحكرة، و م%%ن أحاس%%يس ك%%ونهم مظل%%وميي
، أص%%بحوا ي%%دركون من طرف الدولة، و نتيجة انفتاحهم عل قنوات التواصل الجتم%%اعي
ي من%%ه بل%%دانهم، و

ي تعيش%%ها دول المعم%%ور، و م%%دى التخل%%ف ال%%ذي تع%%ابف
طبيع%%ة الحي%%اة ال%%بت

بالنتيجة لما وفرته المواقع من إمكانات الحصول عل المعلومات حول الفساد و الرفاه
ورة استئصال ج%%ذور الف%%ات ي المغرب، تشكل وعيهم بصف

السائد لدى الطبقات العليا فف
ي منها

ي تعابف
يفة " البت .انعكاس ذلك عل مطالبهم  <" ==المملكة الشر

ة، أن الش%%عس ي%% ه%%ذه الف%%بت
ي ص%%درت فف

و تظه%%ر مجموع%%ة م%%ن الدراس%%ات و التحقيق%%ات ال%%بت
ي%% ك%%ل

ي يش%%عر به%%ا الم%%واطن فف
ي%% الي%%وم يعي%%ش واقع%%ا ح%%افل بك%%ل مس%%ببات الهان%%ة ال%%بت المغربب

ي تتعم%%ق ح%%دتها بغلء الس%%عار
دي الح%%وال الجتماعي%%ة للغلبي%%ة الس%%احقة، ال%%بت ثاني%%ة، ب%%بت

ي%%% ص%%%فوف ح%%%املي الش%%%واهد العلي%%%ا، ال%%%ذين تقاب%%%ل
ي%%% البطال%%%ة ح%%%بت فف

ي الج%%%ور و تفسر
و ت%%%دبف

ي
ي من طرف النظ%ام ، و انتش%%ار المي%ة و ت%دبف

مطالبهم العادلة بالقمع و التعامل اللإنسابف
ان. مس%%%توى التعلي%%%م  ف%%% أم%%ا عل مس%%%توى انته%%%اك الحري%%%ات و حق%%%وق النس%%ان و اختلل مبي

12



www.30aout.info

ي 
درجة تجع%%ل النظ%%ام مس%%ؤول ع%%ن س%%نوات رص%%اص" العهد الجديد"العدالة، فقد بلغ فف

ي%%%%%%%%% التض%%%%%%%%%ييق عل الص%%%%%%%%%حافة و قم%%%%%%%%%ع المظ%%%%%%%%%اهرات و ع%%%%%%%%%ودة
جدي%%%%%%%%%دة، تتجل سياس%%%%%%%%%يا فف

ي%%% الس%%%جون الشية و العلني%%%ة، كم%%%ا تع%%%رف البلد تفش%%%يا واس%%%عا
الختطاف%%%ات و التع%%%ذيس فف

...للرشوة و المحسوبية و تشجيع اقتصاد الري%%%%ع 

ي%%%% ورق%%%%ة تعريفي%%%%ة لحرك%%%%ة 
اير موقع%%%%ة بتاري%%%%خ  20فف ، نق%%%%رأ فيم%%%%ا يخ%%%%ص2011-02 -16ف%%%%بب

ي الحركة ما يلي 
:دوافع النخراط فف

ي%% التفاع%%ل م%%ع الحق%%ل" 
، لن الشباب يرغ%%س فف لن الشباب ساخط عل الشأن السياسي

..."السياسي و تشي%%%%ع مسلسل النتقال الديموقراطي المتأخر 

ك%%%%ل أرض%%%%يات الحرك%%%%ة عموم%%%%ا، تتأس%%%%س عل مجموع%%%%ة أحاس%%%%يس ذات طبيع%%%%ة أخلقي%%%%ة،
فم%%%وقظ النتف%%%اض يكم%%%ن حس%%%س تع%%%ببي أص%%%حابها، يع%%%ود إل الحك%%%رة و فق%%%دان الكرام%%%ة و

.المس بإنسانية المواطن 

)2011خري%%ف  50وجهة نظر العدد " مجلة ( و حسس استجوابات قامت بها المجلة 
ف أن ال%%%%%%دعامات الساس%%%%%%ية لحرك%%%%%%ة  ف للحرك%%%%%%ة، ت%%%%%%بيي ي%%%%%% 20م%%%%%%ع المنتس%%%%%%بيي

اير تتمث%%%%%%ل فف ف%%%%%%بب
ش%%%بيبات تنظي%%%م الع%%%دل و الحس%%%ان و النه%%%ج ال%%%ديموقراطي و العدال%%%ة و التنمي%%%ة و ش%%%بيبة
اكي الموحد و حزب الطليعة و أطاك المغ%%رب و ش%%باب اكي و الحزب الشبت التحاد الشبت

.التنظيمات المازيغية 

 :المشاركات الملتبسة* 

انقس%%%%مت الح%%%%زاب و التنظيم%%%%ات السياس%%%%ية و النقابي%%%%ة و الجمعوي%%%%ة ب%%%%اختلف تلوينه%%%%ا
اير، 20اليديولوجي%%%%%%ة و السياس%%%%%%ية و الطبقي%%%%%%ة، فيم%%%%%%ا يخ%%%%%%ص الموق%%%%%%ف م%%%%%%ن حرك%%%%%%ة  ف%%%%%%بب

ي ش%%%كلت 
ي ل%%%دعم حرك%%%ة "فباس%%%تثناء الق%%%وى ال%%%بت

اير 20المجل%%%س ال%%%وطبف ، ف%%%إن أغل%%%س"ف%%%بب

تل%%ك الق%%وى ق%%د وق%%ف موقف%%ا مس%%اندا للنظ%%ام و من%%ددا بالحرك%%ة، غبي%% أن الوض%%ع السياسي%%
ف%% الم%%والة و ف%% بظ%%اهرة وج%%ود أح%%زاب سياس%%ية تتق%%ن لعب%%ة خل%%ط الوراق بيي ، يتمبي ي%% المغربب
ي%% الحكوم%%ة و تلع%%س دور المعارض%%ة، و العك%%س ص%%حيح، ولن ه%%ذه

المعارضة، فتجدها فف
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ي%% الس%%لة خوف%%ا م%%ن انقلب
القوى تعرف كيف تؤكل الكت%%ف، فإنه%%ا ل تض%%ع بيض%%ها ك%%امل فف

ي%%%% ذل%%%%ك نم%%%%اذج ب%%%%رزت من%%%%ذ
ي%%%% غبي%%%% ص%%%%الحها، فتتخ%%%%ذ مواق%%%%ف ملتبس%%%%ة، و لن%%%%ا فف

الوض%%%%اع فف
:انطلق الحركة، و منها 

يDD" الخوان المسلمون"التنظيم القطري لحركة " (العدالة و التنمية"حالة حزب - 
فن

) .المغرب

ي%%% إدانته%%%ا و ش%%%جبها رس%%%ميا، و 20عن%%دما انطلق%%%ت حرك%%%ة 
اير، ل%%%م يت%%أخر ه%%%ذا الح%%%زب فف ف%%%بب

ان، ال%%%ذي ظ%%%ل رف%%%ض المش%%%اركة فيه%%%ا، كم%%%ا ج%%%اء عل لس%%%ان أمينه%%%ا الع%%%ام عب%%%د الله بنكبي%%%
ي%% إط%%ار

يردد فيما بعد، أنه هو من أنقذ النظام عندما اتخذ ذلك الموق%%ف، لك%%ن الح%%زب فف
ي الرمي%%د،

ف و ه%%و مص%%طفف انتهازيته و براغماتيته الخواني%%ة، ل%%م يمن%%ع أح%%د ق%%ادته الساس%%ييي
ي حركة 

اير  20و كذلك جزءا من شبيبته، من المشاركة الملتبسة فف .فبب

ف%%"هكذا تحرك مصطفف الرميد، و ردد دع%%واته إل  ي بيي
ي%% عل أس%%اس ت%%واففت اس%%تثناء مغربب

المل%%%%%%%%ك و الش%%%%%%%%عس م%%%%%%%%ن أج%%%%%%%%ل إنج%%%%%%%%از ديموقراطي%%%%%%%%ة حقيقي%%%%%%%%ة ترتب%%%%%%%%ط فيه%%%%%%%%ا المس%%%%%%%%ؤولية
ي%% ذل%%ك ق%%د ي%%ؤدي إم%%ا آجل أو ع%%اجل إل ص%%دام ل مص%%لحة للبلد

بالمساءلة، و أي تأخر فف
:، و أعلن أن "فيه

ي%% " 
ي%% موق%%ف الش%%باب ال%%ذي أعل%%ن ع%%ن الخ%%روج للتظ%%اهر فف

ي إل تببف
اير ه%%و 20ما دفعبف ف%%بب

ي%% م%%ع
ي أعل%%ن عنه%%ا المتظ%%اهرون، ع%%بب ك%%ل الوس%%ائط العلمي%%ة تلتفت

أن مجم%%ل العن%%اوين ال%%بت
ي العدالة و التنمية ،و نؤمن به و نناضل من أجله

: ، لذلك كما يقول أنه"ما ندعو إليه فف

ف " طيي : قرر المساهمة بشر

ي لتظ%%اهرة  ا، س%%يبفت 20% أن ه%%ذا الخ%%روج الجم%%اهبي اير، ال%%ذي ق%%د يك%%ون قليل أو ك%%ثبي ف%%بب
ي الميدان 

.وفيا للشعارات المعلنة أو ستقع انزلقات شعاراتية فف

أن ه%%%%%ذا التظ%%%%%اهر و الحتج%%%%%اج سينض%%%%%بط لض%%%%%وابط الممارس%%%%%ة التظاهري%%%%%ة الس%%%%%لمية أو- 
.سيعرف انزلقات 

ي حالة النزلقات 
.لذلك سيكون النسحاب فف
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ي مع مواقفه الشخصية
ي إحدى التصيحات يقول الرميد أن مواقف الحركة تلتفت

. و فف

اكي للقوات الشعبية"حالة حزب -  "التحاد الشبا

ي الح%%%%%زب  اكيون"زعي%%%%%م اتج%%%%%اه ( بالعتم%%%%%اد عل أق%%%%%وال حس%%%%%ن ط%%%%%ارق أح%%%%%د قي%%%%%ادبي الش%%%%%بت
يص%%%در أي ق%%%رار س%%%واء المقاطع%%%ة أو المش%%%اركة، ف%%%إن الح%%%زب ل%%%م )داخ%%%ل الح%%%زب" الج%%%دد

).لذلك شارك هو و جزء من شبيبة الحزب(
ي%%%% الواق%%%%ع ش%%%%اركت مجموع%%%%ة م%%%%ن قي%%%%ادات الح%%%%زب بش%%%%كل محتش%%%%م، لك%%%%ن م%%%%ا أن ألفت%%%%

و فف
ي 

ح%%بت ب%%دأت ه%%ذه العناص تع%%ود إل قواع%%دها لتنخ%%رط 2011م%%ارس  9النطام خطابه فف
ي%%%%% ص%%%%%ياغته

ف فف ي%%%%% مسلس%%%%%ل ص%%%%%%ياغة دس%%%%%تور النظ%%%%%ام، ال%%%%%ذي أق%%%%%ر المش%%%%%%اركيي
م%%%%%ع الح%%%%%زب فف

ف"بالجماع بإقرار مفهوم  " .إمارة المؤمنيي

:  C D T حالة النقابات، نموذج- 

، موق%%%%%%ف الكونفدرالي%%%%%%ة الديموقراطي%%%%%ة ي و م%%%%%ن النم%%%%%%اذج الملتبس%%%%%ة عل المس%%%%%%توى النق%%%%%%ابب
ي%%%% إط%%%%ار ملكي%%%%ة برلماني%%%%ة، و دع%%%%ت إل مس%%%%اهمة

ي فف
ي دع%%%%ت إل نظ%%%%ام برلم%%%%ابف

للش%%%%غل، ال%%%%بت
ي%% الحرك%%ة 

ي%% إط%%ار اتص%%ال. فروعه%%ا فف
ي%% ش%%خص ن%%وببي الم%%وي ، و فف

لك%%ن قيادته%%ا المركزي%%ة فف
النظ%%ام بالنقاب%%ات م%%ن أج%%ل تهدئ%%ة الوض%%اع، ق%%ال أح%%د قادته%%ا، أن ه%%ذا التأوي%%ل ممك%%ن، و
يقصد بذلك مسألة التهدئ%%ة، ب%%ل و أن التص%%ال ك%%ان مرك%%زا عل التهدئ%%ة، و ل%%م تن%%اقش أي%%ة

. مطالس 

، نموذج -  ي
").جمعية المبادرة و التجديد"مواطنو المغرب ( حالة المجتمع المدنن

ف%%%% م%%%%ن ك%%%%ان م%%%%ع ف%%%% م%%%%ن اص%%%%طف إل ج%%%%انس النظ%%%%ام وبيي ي ب%%%%دوره بيي
انقس%%%%م المجتم%%%%ع الم%%%%دبف

ي%% أق%%وال
ة نقتب%%س بع%%ض م%%ا ج%%اء فف ف أصحاب المواق%%ف الملتبس%%ة، ه%%ذه الخبي%% الحركة و بيي

:ما يلي " جمعية المبادرة و التجديد"

إنن%%ا نعتق%%د أن نظام%%ا يعتم%%د حكوم%%ة ديموقراطي%%ة فاعل%%ة و يس%%تند إل س%%لطة تنفيذي%%ة- "
ي%%% المرحل%%%ة الراهن%%%ة،

علي%%%ا تتمت%%%ع بالس%%%تمرارية، يمث%%%ل النظ%%%ام الفض%%%ل بالنس%%%بة للمغ%%%رب فف
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ي تمت%%%%%%%%از بمث%%%%%%%%ل ه%%%%%%%%ذه الخاص%%%%%%%%ية
خصوص%%%%%%%%ا و أن بلدن%%%%%%%%ا تعت%%%%%%%%بب م%%%%%%%%ن ال%%%%%%%%دول القلئ%%%%%%%%ل ال%%%%%%%%بت

. المؤسساتية 

وعية-  هك%%%ذا ف%%%إن نظ%%%ام الحكام%%%ة ال%%%ذي نأم%%%ل أن يتبن%%%اه المغارب%%%ة، تت%%%وفر ل%%%ه لي%%%س المشر%%%
التاريخي%%%%ة فق%%%%ط ، و ملمس%%%%ته لمتطلب%%%%ات الظرفي%%%%ة الحالي%%%%ة، ب%%%%ل الك%%%%ب، م%%%%ن ذل%%%%ك، ف%%%%إنه
اتيجية أن ذلك النظام سيثبت مستقبل أن%%%ه افية و السبت ف من خلل رؤيتنا الستشر يتبيي
ي%%%% العم%%%%ق ع%%%%ن ب%%%%زوغ

ه%%%%و الفض%%%%ل عل الطلق، ه%%%%ذا الختي%%%%ار الح%%%%ر للمغارب%%%%ة س%%%%يعلن فف
ة قبلها  ي تستمد قوتها من وعيها أن مغربيتنا حاصف

".الملكية المواطنة، البت

:تصيحات مختلفة حول الحركة *
ي الشخصية: مصطفف الرميد 

ي مع مواقفف
. مواقف الحركة تلتفت

ف%% عب%%د الحمي%%د  ي%% مواق%%ف الحرك%%ة): قي%%ادي بالجمعي%%ة المغربي%%ة لحق%%وق النس%%ان(أميي
تلتفت

.مع مواقف الجمعية المغربية لحقوق النسان 

ي للنه%%ج ال%%ديموقراطي( عب%%د ا الحري%%ف - 
ي%% مواق%%ف الحرك%%ة م%%ع) : الك%%اتس ال%%وطبف

تلتفت
.مواقف النهج الديموقراطي 

ي%%%%%% - 
لق%%%%%%د اس%%%%%%تطاعوا) : رئيس%%%%%%ة الجمعي%%%%%%ة المغربي%%%%%%ة لحق%%%%%%وق النس%%%%%%ان( خديج%%%%%%ة الرياضف

.توحيدنا 

ل%%ذلك ش%%ارك ه%%و(حزبنا لم يصدر أي قرار س%%واء المقاطع%%ة أو المش%%اركة : حسن طارق - 
).و جزء من شبيبة الحزب

ي) : رجل أعمال(كريم التازي - 
لقد كنت من الوائل الذين حيوا المكتسبات الهائلة ال%%بت

اعها بفضل حركة  ف اير، لكن يظه%%ر لي%% أن ه%%ذه الحرك%%ة ت%%اهت  20تم انبت ح%%بت ب%%دون....فبب
ل يمكن لي كان الن، و لي%%س لح%%د الن أن يعطي%% الح%%ق لنفس%%ه الكلم.تدخل المخزن 
ي مناوئ لكل اختيار ث%%وري واض%%ح...باسم الشعس  كما يجس القبول بأن الشعس المغربب

ي للصلحات  ، المغاربة مهيؤون لمسلسل تدريجب ي
.أو ضمبف
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ف= 2011م%%%%%%ارس  9الع%%%%%%دد ) جوس%%%%%%ت ( لمجل%%%%%%ة عدال%%%%%%ة " ش%%%%%%باب الفيس%%%%%%بوك -  ياس%%%%%%يي
ي حركة (بزاز

اير 20ناشط فف ) :فبب

ي%% و الخ%%روج إل" تاريخي%%ا ل%%م تس%%تطع الح%%زاب السياس%%ية توحي%%د فص%%ائل الش%%عس المغربب
اير تمكنت من ذلك بسبس نزعها غطاء اليديولوجيا 20الشارع، و حركة  " . فبب

: بعض المناورات السياسية *

، ف%%%رض عل ك%%%ل الق%%%وى 20س%%%اهمت حرك%%%ة  ي سياسي%%% ي%%% إطلق نض%%%ال جم%%%اهبي
اير فف ف%%%بب

، مس%%تخدمة ي%% الصاع السياسي%%
السياس%%ية، بم%%ا فيه%%ا النظ%%ام أن تنخ%%رط بش%%كل أو ب%%آخر فف

ي المناورة، و نقدم هنا نماذج عن هذه المناورات 
اتها و تجارب%%ها فف : خبب

.إصدار بيان يعلن فيه التشبث بالدولة المدنية : العدل و الحسان - 

ي الحزاب الملكي%%ة ترف%%ض ن%%داء - 
اكية، العدالة و التنمية و بافت اير، 20التقدم و الشبت ف%%بب

العدال%%%%%ة و" (برك%%%%%ا"لك%%%%%ن بع%%%%%ض الش%%%%%بيبات ستس%%%%%اهم مث%%%%%ل الش%%%%%بيبة التحادي%%%%%ة و تنظي%%%%%م 
.مارس ستتقلص مساهمتها  9لكن بعد خطاب ) التنمية 

.معتقل سياسيا من السلفية الجهادية 190ابريل أعلن النظام العفو عن  14-

ي القط%%اع الع%%ام - 
ي%% أج%%ور م%%وظفف

و) دره%%م  600(اتخ%%اذ الحكوم%%ة المغربي%%ة ق%%رار الزي%%ادة فف
ي القطاع الخاص 

ي الحد الدبف للجور فف
.الزيادة فف

م%%%%ارس و ت%%%%م الح%%%%ديث ع%%%%ن دس%%%%تور الوص%%%%ايا الس%%%%بع و تش%%%%كيل 9ألفت%%%% المل%%%%ك خط%%%%اب - 
ف  ) .سياسة القص المشهورة ( لجنة لصياغة الدستور و لجنة التتبع : لجنتيي

اير  20محطات تظاهرات حركة * :فبر

اير  20 مدينة و قرية  70   : 2011فبب

موقع  100   : 2011مارس  20

اير  20من  اير  <==2011فبب ي  12 : 2012فبب
.يوم وطبف
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: اليام الوطنية للخروج -

اير 20 +ش%%تنبب  25+ يولي%%وز  17+ يوني%%و  26+ م%%اي  22+ابري%%ل  24+م%%ارس  20+ف%%بب
اير  19+ يناير  22+ دجنبب  25+ نونبب  20+ أكتوبر  23 فبب

ات خاصة بالتنديد بالقمع  : مسبا

2011يونيو  19 + 12 + 5" 

رفض الدستور الممنوح : يونيو  26

ي نتائج الستفتاء: يوليوز  3
مظاهرات حاشدة للتعببي عن استمرارية الحركة و الطعن فف

.

ة الصار: يوليوز  24 .مدينة و قرية  40أكب، من : مسبي

ي عدد من المدن : يوليوز  31
ات حاشدة فف .مسبي

.كل يوم سبت و أحد : من يوليوز إل رمضان 

ي عدة مدن : شتنبب 11 + 10 + 9
.تظاهرات حاشدة فف

ي مجموعة من المدن : نونبب  24 + 23
ات من التظاهرات فف .عشر

اع  27 ، غداة القبت ى  60: نونبب .منطقة، خاصة المدن الكبب

ى : دجنبب  4 ي المدن الكبب
ات شعبية خاصة فف .مسبي

ات شعبية بعدد من المدن : دجنبب  11 .مسبي

ي حركة : دجنبب  19
اير  2 0العدل و الحسان تعلن التوقف عن المشاركة فف .فبب

ى  60: دجنبب  25 .منطقة خاصة المدن الكبب

ي
وليد الزرقطونن

25 DDDD 7  DDD 2019
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