ا
النضال الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" و مسلسل العتقالت

www.30aout.info

1

ا
النضال الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" و مسلسل العتقالت

منشورات موقع " 30غشت"
www.30aout.info

النضال الثوري للمنظمة
الماركسية اللينينية المغربية
ا
"إلى المام" و مسلسل العتقالت

يناير 2016

www.30aout.info

2

ا
النضال الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" و مسلسل العتقالت

المحاور
ا
 1ـ منظمة " إلى المام" و مسلسل العتقالت :غشت  1970ـ ـ نونبر .1972
تقديم
  :1971اعتقالت مراكشا
  :1972العتقالت الولى:ـ بداية يناير  :اعتقال الرفيق فؤاد الهيللي عضو اللجنة الوطنيةـ
يوم  27يناير :اعتقال الرفيقين عبد اللطيف اللعبي و اابراهام السرفاتي عضوي الكـتابة الوطنيةـ
اعتقال كل المتعاونين مع مجلة اانفاس
 حملة يناير -فبراير -مارس :72ـ اعتقال مجموعة "صوت الكادح"
ـ اعتقال مجموعة اانيس بلفريج
ا
ـ اعتقال مجموعة "الوكالة الشعبية للخبار"
ـ اعتقال عبد اللطيف اللعبي و إفلت اابراهام السرفاتي من العتقال
 حملة مايو :72ـ اعتقالت مكناس و تسلسلها
اعتقال الرفيق عبد الحميد اامين عضو الكـتابة الوطنية
اعتقالت شتنبر :72ـ اختطاف الرفيق عبد العزيز لمنبهي و اعتقال العديد من الطلبة
ـ الرباط  26 :شتنبر  1972اعتقال إفلين السرفاتي و تعذيبها
ا
منظمة "إلى المام" وتقييم اعتقالت 1972
)فقرات من "تقرير  20نونبر  "1972الذي قام بتقييم تجربة المنظمة خلل هاته الحقبة(.

ا
 2ـ منظمة " إلى المام" و مسلسل العتقالت :نونبر  1972ـ ـ نونبر . 1974
تقديم
ا
 منظمة "إلى المام" و مسلسل العتقالت1974-1973 : اعتقالت مارس 73ا
 المحاولة الولى: اعتقالت في صفوف النقابة الوطنية للتلميذ المحاولة الثانية: اعتقالت الرباط  :مارس 73 اعتقالت خريف 73ـ اعتقالت القنيطرة-الخميسات -تيفلت
ـ دجنبر  :73محاصرة حي القصبة بالرباط و محاولة اعتقال الرفيق فؤاد الهيللي و الفلت من العتقال
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 اعتقالت سنة 1974ـ الدار البيضاء  :ماي 74
ـ طنجة :غشت  :74حملة اعتقالت واسعة
ـ القنيطرة:شتنبر 74
 حملة نونبر 74ـ الدار البيضاء :بداية نونبر :74حملة قمع واسعة في صفوف منظمة  23مارس
ا
ـ منظمة "إلى المام"و اعتقالت نونبر :74
ـ وجدة 5 :نونبر  :74اعتقال الرفيق محمد البكراوي
ـ الدار البيضاء 5 :نونبر :
 اعتقال الرفيق عبد اللطيف زروال عضو الكـتابة الوطنية ) الرفيق محمود(ـ الدار البيضاء 9 :نونبر 74
 اعتقال الرفيق ابراهام السرفاتي عضو الكـتابة الوطنيةـ الدار البيضاء  9نونبر :اعتقال الرفيق محمد السريفي ) الروخو(
ـ الدار البيضاء :يوم  10نونبر  :لقاء طارئ
ـ توضيحات لبد منها
ا
حول احتلل المقر التقني المركزي من طرف الجهزة البوليسية و إفلت الرفيق الهيللي من العتقال
ـ بعض المعطيات حول المقر التقني المركزي

ا
 3ـ منظمة " إلى المام" و مسلسل العتقالت :يناير  1975ـ ـ اابريل  1976ـ اعتقالت .1977
تقديم
ـ اعتقالت يناير 75
الدار البيضاء  28 :يناير  :75اعتقال الرفيق عبد ا زعزاع عضو اللجنة الوطنية
الدار البيضاء  29يناير  75اعتقال الرفيق مصطفى التمسماني
مراكش  :فبراير 75
 حول تقييم اعتقالت نونبر  -74يناير  75و ما بعدهاـ اعتقالت دجنبر  - 1975يناير 1976
ا
فاس  :دجنبر  :75اعتقال الرفيق احمد الفصاص
إقران 10 :دجنبر  /75اعتقال الرفيق سعيد ااسغن
طنجة 21 :دجنبر  :75اعتقال المناضل ااحمد بوغابة
تطوان 22-21 :دجنبر 1975
تطوان :مساءا يوم  2يناير 1976
ا
الرباط  11يناير 1976يوم الحد على الساعة الثانية و الربع  :اعتقال الرفيق تيتي لحبيب
يوم النثنين  12يناير  :76اعتقال الرفيقين عزوز العريش و مصطفى فزوان
يوم الثلنثاء  13يناير  :76اعتقال الرفيق عبد القادر اامصري
الرباط  16يناير :اعتقال الشهيدة سعيدة لمنبهي بمقرالمنظمة
 16يناير  : 1976الطريق إلى درب مولي الشريف
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 سعيدة لمنبهي 48 :ساعة قبل اعتقالها يوم  16يناير  :76سعيدة لمنبهي تتوجه إلى بيتهاالدار البيضاء 20 :يناير 1976
 اعتقال الرفيق عبد الفتاح الفاكهاني عضو الكـتابة الوطنيةفاس 25 :يناير :1976
 اعتقال الرفيق عبد ا المنصوريالدار البيضاء 1 :مارس 1976
 اعتقال الرفيق حمادي الصافيالدار البيضاء  2مارس:
 اعتقال الرفيق عباس المشتري عضو الكـتابة الوطنيةالرباط 12 :اابريل 1976مساءا:
 اعتقال الرفيق محمد الرحويـ اعتقالت سنة 1977
ا
ـ حول السلحة القمعية لتدمير المناضل و النسان
ـ التعذيب ،النضباط و البنية التنظيمية
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منظمة " ال ا المام" و مسلسل اعتقالت
غشت  1970ـــ نونب 1972
تقديم:
ا
تحــت شــعار":ل إصــلح ل رجعيــة قيــادة نثوريــة" دشــنت منظمــة "إلــى المــام" و الحركــة الماركســية – اللينينيــة المغربيــة
معركـتها السياسية ضد قوى الصلح و التحريفية في المؤسســات التعليميـة ) الثانويــات و الجامعــات ( و ضــد البيروقراطيــة
داخل نقابة التحاد المغربي للشغل ،لتتسع إلى مستوى عمل دعائي واسع ،نقلت صداه المجلت الحائطيــة بالجامعــة و
المنشورات الثورية التي كان يتم توزيعها في الثانويــات و مجلـة " اانفــاس" الـتي ب اـدات نســختها باللغــة العربيـة تصــدر ابتـداءا
مــن .1971ـ كمــا كــانت الملتقيــات و العــروض و المحاضـرات و اللجــان الثقافيــة و النــوادي الســينمائية و الجمعيــات الثقافيــة
ا
فضاءات لنشر الفكر الثوري الجديد .و خاضت الحركة الطلبية بتانثير من اليســار الثــوري ااو تحــت قيـادته ،معــارك بطوليـة
دفاعا عن المطالب العادلة للحركة ،و عن تصـور نثــوري للعمـل النقــابي و عــن تصــور جديـد لمفهـوم التعليـم ،يلخصـه شـعار
"من ااجل تعليم عربي ديموقراطي و شعبي" .و بدورها قـامت الحركـة التلميذيـة تحــت قيـادة المنظمـة و الحركـة الماركسـية
– اللينينية بتفجير معارك تاريخيــة عرفــت ااوجهــا فـي الفــترة الممتــدة مــن فــبراير – مــارس إلــى نهايــة الســنة الدراســية -1971
 ،1972و ذلك دفاعا عن مطالبها المشروعة و العادلة ،و في مقدمتها الحق في التنظيم النقابي .و عرف التضــامن الطلبــي
– التلميــذي ااوجــه فــي معركــة فــبراير – مــارس  ،1972حيــث ااصــبحت الكليــات و الحــي الجــامعي و المؤسســات الثانويــة،
فضاءات محررة ،تعقد على اارضها و في مقراتها الجموع العامة للحركـتين ،و كذا الندوات و العــروض و غيرهــا مــن الوســائل
ا
التي كانت تسـتعمل لنشـر الفكـر الثــوري الماركسـي – اللينينـي و دحـض الطروحــات الصـلحية و التحريفيــة .كـان الشـعار
ن
انــذاك هــو  :ل إصــلح ل رجعيــة قيــادة نثوريــة ،بمــا كــان يحملــه مــن مضــمون يتمحــور حــول ضــرورة بنــاء قيــادة نثوريــة للحركـة
الجماهيرية و تجاوز الخطوط المساومة الصلحية منها و التحريفية.
فــي ااوج هــذه المعــارك اارغمــت الحركــة الطلبيــة النظــام علــى الرضــوخ لمجموعــة مــن المطــالب ،و جــاء ذلــك فــي خطــاب
ن
لوزير التعليم انذاك.
خلل هــاته الحقبــة عمــت المظــاهرات شــوارع المــدن الكــبرى بــل تجاوزتهــا إلــى مجموعــة مــن المــدن الصــغرى شــمال و
جنوبــا .كمــا انتشــرت الكـتابــات الحائطيــة علــى جــدران اازقــة و شــوارع المــدن مصــحوبة بتوزيــع كـثيف للمناشــير المنــددة
بالنظام تقوم بتوزيعها مجموعات من المناضلين والمناضلت المنتمين إلى اليسار الثوري.
و مــن نتائــج هــاته النضــالت الــتي ســاهمت فــي تعميــق اازمــة النظــام ،انفجــار التناقضــات فــي صــفوف النظــام علــى إنثــر
المحاولتين النقلبيتين في  10يوليوز  1971و  16غشت .1972
ا
و تميزت هاته الفترة بلحظتين ااساسيتين كان لهما تانثير على مسار النضال الثوري للبلد لما بعد .1972
ا
ا
ا
الولى و تتمثل في العلن عن تاسيس النقابة الوطنية للتلميذ بعد توزيع بيانها الول في  22اابريل .1972ـ الثانية و تتمثل في انعقاد المؤتمر الخــامس عشــر للتحــاد الـوطني لطلبــة المغـرب و اكـتســاح اليســار الثــوري للمـؤتمر وصعوده إلى قيادة الحركة الطلبية من خلل نقابتها التقدمية.
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عمومــا كــان نشــاط المنظمــة النقــابي مرك ـزا داخــل قطاعــات مختلفــة تابعــة للتحــاد المغربــي للشــغل :النقابــة الوطنيــة
للتعليم ،قطاع السكك الحديدية ،قطاع الطاقة و المعادن ،القطاع الفلحي خاصة بمنطقة الغرب.
ا
و شـمل عملهــا الــدعائي قطاعــات مختلفــة مثــل :الحيــاء الشــعبية ،الجمعيــات الثقافيــة و النــوادي الســينمائية إضــافة إلـى
مجالت العمل داخل القطاعات الشبيبية )طلبة و تلميذ(.
ـ  : 1971اعتقالت مراكش
عرفــت هــاته الســنة حملــة كــبيرة مــن العتقــالت مســت مدينــة مراكــش همــت مجموعــة مــن المناضــلين و تتشــكل مــن 33
مناضــل منهــم الرفــاق  :الحســين التــوكي و عبــد الجبــار حســون .بينمــا نجــا منهــم البعــض بــاللجوء إلــى مــدن ااخــرى كالربــاط
ن
)اختبــاء المحجــوب ايــت غنــو لمــدة ااربعــة ااشــهر بمنــزل فــؤاد الهيل لــي( ذلــك اان المنظمــة لــم تكــن تتــوفر بعــد ،علــى بنيــات
ا
الستقبال للرفاق المتابعين لن الجهاز المركزي السري لم ينبن إل بعد صيف .1972
ا
ـ  : 1972العتقالت الولى
عرفت هذه السنة إحدى ااهم الحملت التي تعرضت لها المنظمة.
ا
ابتدات السنة باعتقالت فردية مست مجموعة من الرفاق.
بداية يناير :اعتقال عضو اللجنة الوطنية الرفيق فؤاد الهيللي.
ا
ا
ا
تــم اختطـاف الرفيــق فـؤاد الهيل لـي عضـو اللجنــة الوطنيـة لمنظمـة "إلـى المــام" خلل الســبوع الول مــن ينــاير  72مــن
ن
اامام وزارة البريد انذاك في مظاهرة صاخبة نظمتها الحركة التلميذيــة بثانويــة مــولي يوسـف الـتي كــانت متجهــة نحــو وســط
ا
شــارع محمــد الخــامس معصــب العينيــن ،و قــد تــم اقتيــاده نحــو مكــان مجهــول تــبين فيمــا بعــد اانــه الــدائرة الثانيــة للمــن
بالربــاط .بعــد  48ســاعة مــن التعــذيب الشــديد حــول انتمــائه للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين )لحــدود تلــك الفــترة كــان
البوليس يعتقد اان الجبهة في الجامعة ذات صلة بالجبهة الشـعبية لتحريــر فلســطين ،التنظيـم الـذي كــان ذا شــهرة عالميــة
ن
انــذاك( و قــد قــام البــوليس بتكــديس العش ـرات مــن المناضــلين التلميــذ و التلميــذات بتلــك الــدائرة حيــث تعــرض الجميــع
للتع ــذيب باس ــتعمال طريق ــة "الببغ ــاء" و "الجف ــاف" )بتش ــديد الجي ــم( و ج ــرى تع ــذيب الرفي ــق الهيل لــي عل ــى ي ــد الجلد
ا
بــودريس و هــو حــارس شخصــي ســابق للحســن الثــاني تــم إلحــاقه بــدائرة المــن الثانيــة بالربــاط بعــد هروبــه خلل المحاولــة
ا
النقلبيــة الولــى .و قــد تــم إطلق سـراحه تحــت ضــغط نضــالت الحركـة التلميذيــة ،و قــدم الرفيــق فـؤاد الهيل لـي و اابراهــام
السرفاتي تقريرين عن مسلسل تعذيبهما باللغة الفرنسية سيتم نشرهما في الخارج في إحدى النشرات الفرنسية بالخارج.
يوم  27يناير:
ا
اعتقال الرفيقين عبد اللطيف اللعبي و ابراهام السرفاتي عضوي الكـتابة الوطنية للمنظمة.
يوم  27يناير  1972تم اختطاف عضوي الكـتابة الوطنية عبد اللطيف اللعبي و اابراهام السرفاتي في فجر يوم العيـد بيـن
السادسـة و النصـف و الثامنـة صـباحا ،و قـد تعرضـا لتعـذيب شـديد ) "جمعيـة مدرسـي الفرنسـية بالثـانوي و التعليـم العـالي
بـالمغرب" تصـدر بلغـا ستنشـره جريـدة "مغـرب اانفورماسـيون" ) جريـدة مغربيـة كـانت تصـدر باللغـة الفرنسـية( فـي عـددها
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ليوم  7فبراير ،و مما جـاء فيـه" :إن مدرسـي اللغـة الفرنسـية بـالتعليم الثـانوي و العـالي ليمكنهـم اال يهتمـوا بالوضـع المقلـق
ا
داخل المؤسسات حيث يدرسون ،من جراء العتقالت الخيرة للمدرسين المغاربة(".
و اامــام تصــاعد الحملــة التضــامنية بالخــارج و نضــالت الشــبيبة المدرســية و اســتنكار العديــد مــن المثقفيــن المغاربــة،
سيضــطر النظــام الكمــبرادوري إلــى إطلق سـراحهما يــوم  25فيرايــر  1972مــن داخــل ســجنهما ،و ســيعاود النظــام محــاولته
من جديد و ذلك يوم  14مارس  ،1972حيث تمكن من اعتقال عبد اللطيــف اللعـبي بينمـا اسـتطاع السـرفاتي الفلت مـن
العتقال ليدخل في السرية.
ا
ا
ا
سيتم اعتقال ااخت السرفاتي إيفلين و تعذيبها من اجل انتزاع مكـان وجـود اخيهــا دون ان يسـتطيع البـوليس الحصـول
ن
علــى ذلــك ،و تــوفيت إيفليــن ســنتين بعــد ذلــك مــن ج ـراء انثــار التعــذيب ،كمــا تــم حبــس مــوريس الســرفاتي ابــن اابراهــام
السرفاتي في منزله دون السماح له بالخروج.
لقد وضع ابن السرفاتي في وضع العتقال داخل منزله حيـث كـان يشـرف علـى حراسـته عنصـران مـن البـوليس بحيــث ل
ا
يسمح له بمغادرة المنزل كما يتم منعه من النوم و إنهاكه بالسئلة حول اابيه ،و يتم مصاحبة ذلك بالصــفع ،و قــد ااصــبح
رهينة يضغط بها على اابيه لتسليم نفسه ،و قد كان موريس مصابا في رجله على إنثر حادنثة سير و قد منع البوليس دخول
ااي طبيب لمعالجته.
إعتقال كل المتعاونين مع مجلة اانفاسا
حســب قصاصــة لوكالــة النبــاء و التحريــر المعروفــة اختصــارا ب ) اا.ب.ل( و المؤرخــة ب  24مــارس ،و اعتمــادا علــى بلغ
ا
للجنـة التضـامن مـع مجلـة اانفـاس صـادر يـوم  23مـارس" :كـل المتعـاونين مـع المجلـة قـد تـم اعتقـالهم و بـالخص رسـام مـن
مدينة الدار البيضاء محمد شبعة الذي تم اعتقاله من مدينة طنجة" ) .اا  .ب .ل :وكالة اانباء فرنسية تقدمية(
حملة ينايرـ فبراير ـ مارس :1972
 اعتقال مجموعة " صوت الكادح"ا
ا
ابتـ اـدات الحملــة فــي ينــاير مــن هــذه الســنة حيــث اســتطاعت ان تحصــد مجموعــة مــن اطــر "صــوت الكــادح" و هــي جريــدة
ا
ا
سـرية لمجموعـة انشـقت عـن منظمـة  23مـارس ،ضـمت عـددا مـن الطـر الـتي ستشـكل العناصـر الولـى لمـا سـمي فيمـا بعـد
ا
بفصــيل "لنخــدم الشــعب" ،و مــن الســماء الــتي كــانت تمثلهــا هنــاك ااحمــد حرزنــي و البــاري محمــد والراحــل زرورة محمــد و
ن
اخــرون .و قــد اســتطاع البــوليس اان يخــترق المجموعــة عــبر ااحــد عناصــره الــذي كــان يــدعي اانــه مقــاوم ،و قــد ســاعد الطــابع
الشبكي لهذه المجموعة على تسرب هذا االعنصر البوليسي ،و استطاع اان يتعرف على مجمـوع عناصـر الشـبكة الـتي سـيتم
اعتقالها إضافة إلى عناصر من منظمة  23مارس ،نظرا للرتباطات السابقة بين المجموعتين.
و قد كان لذلك اانثر كبير على قيادة منظمة  23مـارس حيـث فـر العديـد منهـم إلـى الجزائـر و مـن تـم توجهـوا إلـى فرنسـا ،و
قد ضمت هذه المجموعة ااهـم العناصـر المؤسسـة لمنظمـة  23مـارس ،وقـد تـم نقـل المناضـلين المعتقليـن إلـى دار المقـري
) ااحد المعتقلت السرية للنظام بالرباط(.
اعتقال مجموعة اانيس بلفريج
خلل هــاته الفــترة ســيتم اعتقــال مجموعــة اانيــس بلفريــج الــذي كــان يتحــرك ضــمن مجموعــة صــغيرة ذات طــابع شــبكي
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تضم بعض الشباب من ااحياء الصفيح بالدار البيضاء .و في ليلـة  2مـارس ) 1972كـان نظـام الحسـن الثـاني يحتفـل بيـوم 3
مارس كعيـد للعـرش( قـامت المجموعـة بـإحراق " ااقـواس النصـر" و مجموعـة مـن صـور الحسـن الثـاني بمدينـة الـدار البيضـاء.
فكــانت الحملــة الــتي اادت إلــى اعتقــال اانيــس بلفري ــج و مجمــوعته ،لكــن العتقــال لــم يتوقــف عنــد هــذا الحــد .تــم نقــل
المعتقلين إلى "درب مولي الشريف" ااحد المعتقلت السرية للتعذيب بمدينة الدار البيضاء.
ا
 اعتقال مجموعة "الوكالة الشعبية للخبار"ا
انتقلت العتقالت من مجموعة اانيس بلفريج إلى مجموعة ااخرى ستعرف فيما بعـد بمجموعـة الوكالـة الشـعبية للخبـار
التي كان مـن بيـن ااعضـائها اانيـس بلفريـج .و مـن اابـرز عناصـر هـاته المجموعـة بلخضـر جمـال و نوضـة عبـد الرحمـان و رفـاق
ا
ا
ن
اخــرون .كــانت عناصــر هــاته المجموعــة و بــالخص زعيمهــا بلخضــر جمــال تعمــل مــن داخــل منظمــة "إلــى المــام" مســتغلة
ن
الوضــع التنظيمــي الــذي كــان ســائدا انــذاك لتقــوم بعملهــا التكـتلــي خــارج ااي علــم للمنظمــة .كــان هــدف الوكالــة الشــعبية
ا
للخب ــار ه ــو نش ــر ااخب ــار النض ــالت العمالي ــة و الش ــعبية و زعي ــم ه ــاته المجموع ــة كــان معروف ــا بمفه ــومه الش ــبكي للعم ــل
التنظيمــي ،و قــد اســتطاع البــوليس اان يقضــي علــى هــذه المجموعــة )بعضــها اســتطاع الف ـرار( ،و كــان مــن نتائــج اعتقالهــا
وصول البوليس إلى عبد اللطيف اللعبي و عبد الفتاح الفاكيهاني اللذان تم اعتقالهما بينما استطاع اابراهام الســرفاتي الفـرار
و دخول السرية.
 اعتقال الرفيق عبد اللطيف اللعبي و إفلت الرفيق اابراهام السرفاتي من العتقالف ــي ي ــوم  14م ــارس ق ــامت ااجه ــزة النظ ــام الس ــرية بمحاول ــة جدي ــدة لعتق ــال الرفيقي ــن عب ــد اللطي ــف اللع ــبي و اابراه ــام
ا
السرفاتي ،و بينما استطاعت إلقاء القبض على الول ،تمكن الثاني من الفرار.
حملة مايو 1972
 اعتقالت مكناس و تسلسلهاا
ن
ســتطال العتقــالت مجموعــة مــن مناضــلي منظمــة "إلــى المــام" ينتمــون إلــى مــدن مكنــاس ،ازرو ،خنيفــرة ،بعــد توزيــع
منشور عشية فاتح ماي  1972و يحمل المنشـور مجموعـة مـن الشـعارات المنـددة بالنظـام .و نظـرا لتهلهـل التنظيـم و غيـاب
ااي خط فاصل بين التنظيم السري و علقاته الجماهيرية ،استطاع البوليس اان يجتث تنظيمات المنظمـة بالمدينـة و مـن
ن
تم انتقال العتقالت إلى مدن ااخرى مثل ازرو و خنيفرة و بني ملل و الدار البيضاء ،نثم كرسـيف و تـازة و القنيطـرة .و مـن
ا
بين السماء المعتقلة داخل المنظمة هناك  :محمـد الموسـاوي )طـالب بالمدرسـة الوطنيـة للفلحـة بمكنـاس( بناصـر و هـو
ا
ا
ن
فلح و مقاوم سابق حضر الندوة الوطنية الولى للمنظمة ،ااحد الرفاق من ازرو )سبق لـه اان حضـر النـدوة الوطنيـة الولـى
للمنظمة( ،محمد كنـاد ) تـازة ،ااحـد قيـاديــي الحركـة التلميذيـة فـي المنظمـة و ااحـد مؤسسـي النقابـة الوطنيـة للتلميـذ ( ،و
عبــد ا المنصــوري ) ااحــد ااطــر المنظمــة و كـان عضــوا ســابقا للجنــة الوطنيــة للتنســيق( و ااخــوه المختــار المنصــوري )الــدار
البيضاء(
ا
 اعتقال الرفيق عبد الحميد امين عضو الكـتابة الوطنيةتم اختطاف الرفيق عبد الحميد اامين عضـو الكـتابــة الوطنيـة مــن مقـر عملـه و ذلـك يـوم  19مـاي  1972حيــث سـيتعرض
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ا
إلــى تعــذيب شــديد مــن طــرف الجهــزة القمعيــة دون اان يســتطيع البــوليس اان ينــتزع منــه ااي اعــتراف يــؤدي إلــى العتقــال .
خلل شهور فبرار  -مــارس  -مـايو تــم اعتقــال العديـد مـن ااطـر و مناضـلي المنظمـة و ذلـك فـي اتصـال مرتبـط بالحملـة الـتي
تعرضــت لهــا الحركــة الماركســية -اللينينيــة عامــة .و مــن المعتقليــن عبــد اللطيــف اللعــبي )الرفيــق اابراهــام الســرفاتي يــدخل
السرية بعد محاولة اعتقاله مرة نثانية( و عبد الفتاح الفاكهاني و علي فقيــر و الموســاوي محمـد و هــم ااعضــاء اللجنــة الوطنيــة
ا
للمنظمــة ،كمــا تــم اعتقــال مجموعــة مــن الرفــاق و الطــر منهــم عبــد العزيــز لــوديــي و عبــد ا المنصــوري و ااخــوه المختــار
المنصوري و محمد كناد و محمد الدرج و الخطبي و بلخضر جمال ..
عموم ــا انتم ــى مناض ــلو المنظم ــة و الحرك ــة الماركس ــية اللينيني ــة المغربي ــة لس ــنة  72إل قطاع ــات اجتماعي ــة مختلف ــة:
مســتخدمون ،عمــال ،حرفيــون و مثقفــون ااســاتذة ،طلبــة و تلميــذ ،و كــان مــن بيــن المعتقليــن اابــو دقــة ،ممثــل الجبهــة
الديموقراطية لتحرير فلسطين الذي كان على صلة باليسار الثوري الماركسي – اللينيني المغربي.
ـ اعتقالت شتنبر 1972
 اختطاف الرفيق عبد العزيز لمنبهي رئيس التحاد الوطني لطلبة المغرب و اعتقال مجموعة من الطلبةفي يوم  2شتنبر  1972علـى الســاعة التاسـعة صـباحا و بعـد بضـعة اايـام مـن المـؤتمر  15للتحـاد الـوطني لطلبـة المغـرب
ا
الذي انتخبه رئيسا ،تم اختطاف الرفيق عبد العزيز لمنبهي ااحد مؤسسي منظمة "إلى المـام" إلـى جــانب مجموعـة واسـعة
ا
مــن المناضـلين الطلبـة ،و بعـد ااسـبوع مــن التعــذيب تـم تقـديمه إلـى قاضـي التحقيــق بتهمـة المـس بــامن الدولـة الـداخلي و
محاول ــة إس ــقاط النظ ــام الملك ــي و بن ــاء نظ ــام جمه ــوري ،و ت ــم إطلق سـ ـراحه تح ــت ض ــغط نض ــالت الحرك ــة الطلبي ــة.
يــوم  6شــتنبر تمــت دعــوة الرفيــق للحضــور مجــددا اامــام نفــس القاضــي بالــدار البيضــاء الــذي ظــل يماطــل خلل اللقــاء حــتى
يرخــي الليــل ســدوله و تفــرغ المحكمــة ليســهل اختطــافه ،و ذلــك اان رجــال المبــاحث كــانوا يرابضــون هنــاك فــي انتظــار
النقضــاض علــى الرفيــق ) قاضــي التحقيــق هــذا كــان يطلــق عليــه المعتقلــون السياســيون اســم " الســيد الليــل" نكايــة بــه و
اســمه الحقيقــي الضــو( .إل اان الرفيــق تمكــن مــن الهــروب مــن المحكمــة لتبـ اـدا المطــاردة عــبر شــوارع الــدار البيضــاء ،و قــد
استطاع الفلت من العتقال.
و قــد ااذاعــت إذاعــة و تلفــزة النظــام بيانــا لــوزارة الداخليــة يعلــن عــن اعتقــال عزيــز لمنبهــي رئيــس التحــاد الــوطني لطلبــة
ا
ا
المغرب ،و تضمن البيان كذلك تهديدا للطلبة و الساتذة باقصــى العقوبــات فـي حالــة التضــامن مــع رئيــس التحــاد الـوطني
لطلبة المغرب.
ا
ا
و قد حاصرت قوات الســيمي المدججــة بالســلحة و الكلب البوليســية الكليــات و الحـي الجـامعي باكـدال بالربــاط ،و تــم
ا
اقتحــام الحــي الجــامعي تحــت قيــادة إدريــس حصــار المــدير العــام "للمــن الــوطني" فــي وقــت كــان طلبــة الحــي الجــامعي
يعقدون تجمعا عاما لهم .و قد نتج عن هذا القتحام اعتقال الرفيق عبد العزيز لمنبهي و العديد من المناضــلين الطلبــة ،و
قــد خلــف ذلــك العديــد مــن الجرحــى و عشـرات المعتقليــن ،و تــم نقلــه إلــى الكوميســارية المركزيــة ليتعــرض للتعــذيب لمــدة
نثلنثة اايام بدون ااكل و شرب...
و دخلت الحركـة التلميذيـة علـى الخــط مفجـرة العديــد مــن الضـرابات ،و التحقــت بالمظــاهرات دعمــا للحركــة الطلبيــة و
منددة بالعتقال .
ا
ا
بعد هذا العتقال خرجت الحركة الطلبية في مظـاهرات صـاخبة عمــت شـوارع و ازقــة العديــد مــن احيــاء مدينــة الربــاط و
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مدن ااخرى.
و بعد إحــدى المظـاهرات الكـبيرة الـتي نظمــت بحـي يعقــوب المنصـور و بعـد مواجهـات مـع رجــال القمـع ،ســيزعم النظـام
من خلل بيان إخباري مقتل ااحد اافراد الشرطة.
فــي يـوم  24ينــاير ينعقــد مجلــس للحكومـة برئسـة الحســن الثــاني يعلــن حــل التحـاد الـوطني لطلبـة المغــرب  .و فــي ظــل
المظاهرات و المواجهات التي عمت مدينة الرباط يدخل النظام المدينة في حالة حصار.
في  3فبراير  1973و على الساعة الحادية عشرة ليل ،و بعد ااسبوعين من التعذيب داخل الكوميسارية ) الدائرة الثانية
ا
للمن الوطني بالرباط ( ينقل الرفيق عبد العزيز لمنبهي إلى المعتقل السري السيئ الذكر المعــروف ب"الكــومبليكس"  .و
ا
بعد سنة سيتم نقله إلى معتقل"الكوربيس" الكائن باحد مستودعات مطار اانفا الدار البيضاء.
في  3يوليوز حوالي العاشرة ليل ينقل الرفيق من"الكوربيس" إلى درب "مولي الشريف".
ا
و عند انعقاد محاكمة الدار البيضاء في غشت  1973تم الحكم على الرفيق غيابيا بالمؤبد باعتبار انه في حالــة فـرار ،فــي
وقت كان يقبع في إحدى المعتقلت السرية للنظام
و في  12فبراير  1974تم نقل الرفيق إلى السجن المدني )غبيلة( بالدار البيضاء.
 الرباط  26:شتنبر  : 1972اعتقال إيفلين السرفاتيا
كــانت إيفليــن الســرفاتي ) ااخــت اابراهـام الســرفاتي( متوجهــة نحــو ســيارتها حينمــا حاصـرها إنثنــان مــن المخــابرات و ارغماهـا
ا
ا
على تــوجيه ســيارتها نحــو الـدائرة الثانيــة للمـن ،و عنـد وصـولها تــم إدخالهــا لحــد المكــاتب حيــث تجمــع العديــد مــن رجــال
المخابرات و فورا اارغماها على نزع تنورتهــا و حـذائها لتب اـدا عمليـة تعـذيبها باسـتعمال طريقــة "الببغـاء" بعينيــن معصـبتين و
خرقة في الفم لخنقها .نثم واكب ذلك العديد من التهديدات و الضغوطات من قبيل "عليك اان تتكلمي ااو تمــوتي" )باللغــة
الفرنسية(.
ا
قضــت إيفليــن فــي الكوميســارية تســعة ايــام مــن التعــذيب الجســدي و النفســي فــي محاولــة للحصــول علــى مكــان اختبــاء
ااخيها ،و في يـوم  4ااكـتـوبر  72ااطلــق سـراحها ،و اســتطاعت يـوم  16ااكـتـوبر  1972القيـام بكـتابــة شــهادتها حـول التعــذيب
ا
الــذي تعرضــت لــه .تقــول إيفليــن فــي شــهادتها "بعــد تســعة اايــام مــن العتقــال كــان وجهــي وعنقــي قــد تلونــا بــاللون الزرق،
ال ــرجلن والق ــدمان منتفخ ــان و لونهم ــا اازرق ،ج ــرح عمي ــق ف ــي رجل ــي اليمن ــى ،و ال ــذراعان و الص ــدر مغط ــاة بالكم ــدات".
كانت إيفلين تعرف مكان وجود ااخيها و رفضت النصياع لجلديها.
تنقــل عنهــا خديجــة لمنبهــي فــي كـتابهــا "مقتطفــات مختــارة مــن كـتــاب الضــطهاد" قولهــا" :مــا كــان ليكــون لــي اابــدا نظــرة
ن
العتزاز و الستقامة تلـك و ل هـذا الـوجه الـذي ينظـر إليـك اليـوم مباشـرة ااو ينظـر فـي وجـه الخريــن لــوقمت بخيانــة ااخـي".
سنتان بعد اعتقالها توفيت إيفلين من اانثر مضاعفات التعذيب.
ا
منظمة " إلى المام" و تقييم اعتقالت 1972
) فقرات من تقرير  20نونبر  1972الذي قام بتقييم تجربة المنظمة خلل هاته الحقبة(
ا
قامت المنظمة بتقييم هـذه التجربــة مـن خلل نقـد الخطـاء الـتي اادت إلـى الســقوط فيهـا تنظيميــا و سياسـيا ) اانظـر و نثيقــة
"عشــرة ااشــهرمن كـفــاح التنظيــم  :نقــد و نقــد ذاتــي"( الــتي نقتطــف منهــا مجموعــة مــن الفق ـرات لتبيــان نظــرة المنظمــة إلــى
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ااخطائها و تجربتها خلل هاته الفترة .72 -70
ن
"فمرحلة القمع لم ا
تبدا بالنسبة للتنظيم ككل إل في اخر يناير ،حيث اانثرت هذه العتقالت فــي ممارســة التنظيــم فــي تلــك
ا
الفــترة ،وبــالخص فــي الــدفع بحركــة الجمــاهير .فبســبب النضــال السياسـي و اليــديولوجي الــذي بـ اـدا التنظيــم يخوضــه علنيــا
ا
منذ نشاته ،ااصبح مجموعة من الرفاق الذين ساهموا في هذا النضال العلني معرضين لقمع العدو ،في الــوقت الــذي كــان
ا
فيه العمل الساسي يتم في السرية ،و حين ااخذ الحكم ينفذ مخططه القمعي ضد الحركة الماركسـية-اللينينيـة كـان هـؤلء
ا
الرفاق بسبب هذا النضال العلني هم المرحلة الولى في تنفيذ هذا المخطط.
منـذ بدايـة التنظيـم كـان واضــحا اان النظـام العميـل لــن يسـمح لهـذا الجنيــن الثــوري الناشـيء بـالنمو و سـيعمد إلـى ضـربه
قبــل نمــوه و تجــذره داخــل حركــة الجمــاهير ،إل اان هــذا الــوعي لــم ينعكــس علــى مســتوى الممارســة ،و هكــذا لــم يعمــل
التنظيم علـى تشــطيب كـل المسـلكيات البرجوازيــة الصــغيرة المورونثــة عــن الحــزب التحريفــي و بنــاء جهــاز سـري مــتين .فلـم
تمر بضعة ااشهر من وجود التنظيم حتى نزل القمـع الوحشــي برفاقنــا فــي مراكـش )  ...إل اان هـاته الضـربة ،فـي ظــل الواقـع
التنظيمـي الســائد لــم تنعكــس علـى مسـتوى خــط و ممارسـة التنظيــم بســبب عزلــة الرفــاق فـي مراكــش عــن بــاقي التنظيــم فـي
ا
إطار اللمركزية ،و هكذا مرت الضربة دون القيــام بايــة مراجعــة شـمولية لجــذورها السياســية و اليديولوجيــة و التنظيميـة(.
و قبل هذه الفترة فإننا لم نستغل كل إمكانيات المرحلة السابقة إلى ااقصى حد ،و ذلك بسبب مبالغتنا في تقدير العدو،
ا
هذه المبالغة التي ســتقودنا –كمـا ســنرى -إلــى النكمـاش فـي صــيف  ،72و هـذه المبالغــة كـان مصـدرها تــانثير اليديولوجيــة
البرجوازية داخل التنظيم التي كانت تميل إلى تقديم الجهاز القمعي للنظام كجهاز قوي و منظم و قــادر علــى التســرب إلــى
كل المنظمات الثورية ،في نفس الوقت الذي كانت فيــه بنيــة التنظيـم اللمركزيــة ل تقــوم علـى ااســاس هـذا التقـدير المبـالغ
فيه ،حيث اللمركزية المفرطة و الممارسات الليبرالية سائدة و انعدمت ااية مجهودات حقيقيــة مــن ااجــل تحضــير الشــروط
الملموســة لبنــاء الجهــاز الســري و تهيــيء التنظيــم لمواجهــة القمــع و العتقــالت و التعــذيب ،فــي وقــت كــان العــدو ل ي ـزال
ن
يجهل ااي شـيء عــن التنظيـم ،و هـذا مـا اانثبتتــه اعتقـالت ينــاير ،و هـو مـا ســيتمكن منـه العـدو فـي اخـر مـارس مـع الشـبكات
البرجوازية الصغيرة التي تنمو على هامش الحركة الماركسية-اللينينية .و اانثبتت هـذه العتقــالت اان وسـيلة جهــاز القمـع فـي
ضرب المنظمات الثورية هـي التسـرب و التعـذيب ،و هـي طريقــة توفـق فيهــا مـع شـبكات الــبرجوازيين الصـغار منـذ  63إلـى
 69و  70نثم في فبراير و مارس .1972
ا
و منـذ البدايــة ااكـدنا دائمــا اان الـرد الوحيــد علـى هـذا الســلوب هـو التجــذر داخــل حركــة الجمـاهير الثوريــة ،و بنــاء الحــزب
الثوري داخل هذه الحركة ،إن المناضلين المتجذرين داخل حركــة الجمـاهير الثوريــة يحملـون داخلهــم طاقتهــا الثوريــة ،و
ا
تجــذر فــي عضــويتهم اليمــان بالجمــاهير و بقــدرتها علــى تحطيــم العــداء الطبقييــن و محــو اســتغلل النســان للنســان .إن
هؤلء المناضلين يمكنهم و يجب عليهم اان يقاوموا التعذيب و هاته الحقيقة الـتي اانثبــت الرفـاق فـي اعتقــالت مــاي و يونيـو
ا
إمكانياتهــا و صــحتها كنهــج ســديد لمواجهــة محــاولت العــدو لتحطيــم اليســار الثــوري ،كــانت قــد بـ اـدات تتاكــد منــذ اعتقــالت
يناير ،سواء في مواجهة الجلدين ،ااو في حركة الجماهير في فبراير و مارس".
 .1اعتقالت مارس :
"لقــد اكـتشــف العــدو و معــه القــوى السياســية البرجوازيــة ،بانــدهاش ،مــن خلل رد فعــل الجمــاهير الشــعبية الثوريــة و
مســاندة الجمــاهير الواســعة لهــا ) ااي التنظيمــات الثوريــة( ضــد القمــع فــي ينــاير ،اان الخــط الثــوري ،إن لــم تكــن التنظيمــات
الثورية نفسها قد لعبت دورا ااساسيا في تحريك و قيادة هذه النضالت ،و لهذا فقد ركـز العــدو مخططـه القمعـي فـي مرحلــة
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اللقــاء مــع القــوى البرجوازيــة ،لضــرب الحركــة الماركســية-اللينينيــة ،مســتغل شــبكات المثقفيــن الــبرجوازيين الصــغار الــتي
ا
كانت تنشا سريا في تلك الفترة على هامش المنظمتين الماركسيتين-اللينينيــتين..." ) .اســتطاع العــدو اان يقــوم باعتقــالت
واسعة و يحطم هاته الشبكات ،و يتمكن في نفس الوقت من ضرب المنظمتين-الماركسيتين-اللينينيتين(.
بالنسبة لنا فإن ااهم ااسباب هذه العتقالت تكمن فيما يلي :
ـ بنية التنظيم نفسها القائمة على اللمركزية المفرطة ،فبسبب وجود عناصر ل تؤمن بخط التنظيم الثوري الجمــاهيريداخــل الجهــاز التقنــي للتنظيــم الــذي يملــك اســتقلل عــن التنظيــم فــي إطــار اللمركزيــة ،فإنهــا اســتغلت هــذه الوضــعية و
انعدام ااية مراقبة سياسية و إيديولوجية حازمة و ااخذت تطور إمكانياتها في بناء شــبكة و القيــام باتصــالت داخــل التنظيــم
ا
تحت غطاء الجهاز التقني .بل اانشات نشرة جماهيرية خارج إطار التنظيم و دون علمه.
ـ المســلكيات الليبراليــة و انعــدام النضــباط الثــوري الحديــدي ،فــالرفيق المســؤول عــن الجهــاز التقنــي كــان عضــوا فــي
القيـادة الســابقة للتنظيـم )المعنـي هنـا هـو بلخضــر جمـال( و نظـرا لعـدم اتفـاقه علـى الخـط الجمــاهيري الماركسـي-اللينينـي،
ن
فقد انسحب حوالي منتصف  71من القيادة على ااساس الحتفاظ بارائه و استغلل إمكانياته في بناء جهاز تقني للتنظيم.
ا
ا
و بــدل اان تلجــا القيــادة الســابقة إلــى فتــح ص ـراع سياســي و إيــديولوجي داخــل التنظيــم ككــل مــن ااجــل تشــطيب الفكــار
ا
ا
الخاطئــة كاســلوب نثــوري فــي تــدعيم و تقويــة الخــط الســديد و ضــرب كــل النحرافــات ،لجــات القيــادة إلــى ااســلوب شــبيه
ب"المسـ ــاومة" ،و قـ ــد اسـ ــتغل الرفيـ ــق كمـ ــا قلنـ ــا وضـ ــعية التنظيـ ــم مـ ــن ااجـ ــل إنجـ ــاز عملـ ــه التقسـ ــيمي و بنـ ــاء شـ ــبكـته.
ا
و كنتيجة حتمية لمنطق بناء الشبكة نفسها ،فإن التسرب البوليسي يكون اامرا سهل ،لن مقــاييس الســتقطاب ل يمكنهــا
ا
اان تكون إل ذاتية ،لنهــا ل تسـتند علـى الممارسـة اليوميـة فـي النضـال الجمـاهيري ،و بالتـالي يســهل التسـرب إليهــا ااو ربــط
اتصالت بوليسية داخلها ،و هذا ما حدث في الحالتين معا في فبراير و بداية مارس ،فالمثقف البرجوازي الصغير الذي ل
يــؤمن بالمكانيــات الثوريــة للجمــاهير و يســتبدل ذلــك بمحاولــة إحكــام تقنيــة شــبكـته كحصــانة فــي وجــه القمــع البوليســي،
سرعان ما يجد نفسه وحيدا في مواجهة الجهاز البوليسي و في عالم الجلدين ،دون اان يحمل معه اليمان بقوة الجماهير
الش ــعبية ع ــبر الكـف ــاح الملمــوس داخله ــا ،و بس ــبب اان ــه يعتق ــد اان التقني ــة ااق ــوى م ــن النس ــان ،ف ــإنه ينه ــار تح ــت تقني ــة
التعــذيب ،إنــه يعتقــد بطــبيعته اان حيلــه التقنيــة ســتوقف القمــع و العتقــالت ،باعترافــات جزئيــة مثل ،إل اان الجلديــن ل
يزيــدهم ذلـك إل إمعانــا فــي تشــديد التعــذيب ،فكــل اعــتراف مــن ااجــل إيقــاف التعــذيب ليــس إل تشــجيعا جديــدا للجلديــن
من ااجل انتزاع كل شيء.
ا
ا
فــي هــذه المرحلــة مــن العتقــالت لــم يســتخرج التنظيــم كمــا فــي المرحلــة الولــى الــدروس الساســية مــن القمــع ،رغــم اان
الونثيقة الصادرة في  19مارس  72من ل.و ) اللجنة الوطنية ااي قيادة المنظمة(" .مهامنا في الوضــع الراهــن" كــانت تهــدف
ا
إلى إنجاز ذلك ،ليس فقط بسبب غياب المعطيات الواضحة بــل لنهـا وضــعت مهـام مواجهــة القمـع كـإجراءات تقنيـة دون
ا
ربــط ذلــك بالمراجعــة النقديــة لخــط التنظيــم و ممارســاته ،فسياســة تكــوين الطــر لــم ينظــر إليهــا إل كمهمــة تثقيفيــة دون
ربطهــا بمراجعــة مفهــوم الحــزب الثــوري و دوره و هيكلتــه ،و ربــط ذلــك بمنظمــة المحــترفين الثــوريين ،منظمــة الطليعــة
القادرة على الندماج في الجماهير و قيادتها.
ا
كما اان اللمركزية التي كانت تراجعا عن المركزية الديمقراطيــة الــتي كــانت قـد اقرتهــا ن.و) النـدوة الوطنيــة لمنظمـة "إلـى
ا
المام" التي انعقدت خلل يومين ما بين  31دجنبر  71و فاتــح ينـاير .(72ـ لــم يفهــم منهـا إل إجـراءا لمواجهـة القمـع و منـع
تسلســل العتقــالت مــن منطقــة إلــى ااخــرى ،و فــي حيــن كــان التحليــل السياســي فــي هــذه الونثيقــة ســديدا فــي فهــم تطــورات
الوضع في تلك المرحلة فإنه لم يحدد المهام التي تطرحها المرحلـة ،فانعــدم ذلـك ااي تهيــيء للتنظيـم و تحضـير بنـاء جهــاز
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سري قوي لمواجهة القمع المتصاعد باستمرار ،و لذلك سرعان ما وجد تنظيمنـا نفسـه فـي مواجهـة حملـة ااشـد و ااعنــف فـي
ااواخر ماي و بداية يونيو.
اا -تحليل نقدي للعتقالت و مراحلها.
ن
 .2اعتقالت اخر يناير :
ن
 .3اعتقالت اخر ماي و يونيو :
 النهيار تحت التعذيب الوحشي للبوليس و إعطاء معلومات وافية جدا عن التنظيم ،و إلى ااقصى الحدود التي يمكنتصورها ،و في بعض الحالت كان هذا النهيار يتم مباشرة بعد العتقال.
ا
ـ الليبراليــة الشــديدة داخــل التنظيــم الــتي تســمح للرفــاق بمعرفــة معلومــات ل تمــس مهــامهم مــن قريــب او بعيــد داخــلالتنظيم ،كانت تزيد في تعميق الضربة ،و تعطي هذه المعلومات مجانا للبوليس.
ا
ـ تسليم بعض الرفاق اانفســهم للبـوليس ،ااحــدهم عضــو ل.و .و تحــت ضــغط عــائلي فــي بعــض المـرات ،دون معرفــة راين
التنظيم ،إن هذا يعبر عن عمق النزعة البرجوازية الصغيرة التي ل تبصر افاق العمل الثوري في شروط القمع و السرية.
ـ بعض الرفاق المتابعين كانوا يمارسون ضغطا معنويا على التنظيم في مرحلة القمع لرســالهم إلــى الخــارج ااو تســليمهمقدرا ماليا بدعوى اان اعتقالهم سيكون خطيرا على التنظيم ) مثال رايموند بنعيم (...
 بعض الرفاق انهارت معنوياتهم بشكل نهائي حتى في مرحلة التحقيق و داخل السجن.و وسط هـذه الممارســات البرجوازيــة بــرزت نمـاذج مـن الممارسـات الثوريـة ،اســتطاعت اان توقــف مسلسـل العتقــالت و
ن
عملية تفكيك التنظيم بفضل صمود بعض الرفاق و تضحياتهم ،بدوي و رفاقا اخرين الــذين قــاوموا اابشــع اانــواع التعــذيب
فــي زنزانــات العــدو بالصــمت الكامــل اازيــد مــن شـهر مثــال ســاطع لكــل الثــوريين ببلدنــا ،و هـو كـاف فــي حـد ذاتــه لتكــذيب
المزاعم البرجوازيــة الصـغيرة ،الـتي تبـالغ فـي تقــدير العـدو ،و تجعــل مـن مقاومـة التعـذيب ضـربا مـن البطـولت الخياليـة و
ا
هي اايضا تنبيه إلى واجباتنا في تشطيب كل الممارسات الليبرالية وتشطيب كافة الخطاء داخل منظمتنا".
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منظمة " ال ا المام" و مسلسل اعتقالت
نونب  1972ـــ نونب 1974
تقديم:
فــي ظــروف بالغــة التعقيــد تتميــز بخــروج النظــام مهــزوزا بعــد المحاولــة النقلبيــة الثانيــة ) ااي المحاولــة الــتي قادهــا الجنيـرال
ااوفقيــر ااحــد ااعمــدة النظــام فــي  16غشــت  ،(1972باشــر هجــومه الفــوري علــى الحركــة الطلبيــة بعــد نهايــة المــؤتمر  ،15كمــا
ااعلــن عــن نيتــه فــي استئصــال الحركــة الماركســية اللينينيــة و الجنــاح الثــوري للحركــة التحاديــة .و فــي ســياق الضــربة الــتي
ا
تعرضت لها المنظمة إبان فترة فبراير – ماي  ،1972قامت المنظمة بمراجعـة تجربتهـا و خطهـا السياسـي فاصـدرت لجنتهـا
الوطني ـ ــة تقري ـ ــر" 20نون ـ ــبر "1972ـ ـ ـ ال ـ ــذي يحم ـ ــل عن ـ ــوان  10" :ااش ـ ــهر م ـ ــن كـف ـ ــاح التنظي ـ ــم ،نق ـ ــد و نق ـ ــد ذات ـ ــي" .
ا
تحت شـعار "مـن ااجـل منظمـة طليعيـة ،صـلبة و راسـخة جماهيريـا" ،انطلقـت منظمـة "إلـى المـام" فـي سـيرورة إعـادة بنـاء
ذاتهــا علــى قاعــدة المبــادئ الــتي ســطرتها هــاته الونثيقــة .و قــامت العديــد مــن الونثــائق الصــادرة لحقــا بمهمــة تعميــق خطهــا
السياسي و الستراتيجي و التنظيمي.
ا
ا
و في ظل ااجواء مشحونة بالقمع )بعد المحاولتين النقلبيتين ضد النظام ،قام هذا الخيـر بمحاولـة إعـادة بنـاء اجهزتـه
القمعية بمساعدة و توجيه من المبريالية الفرنسية دعما منها لحليفهـا المحلـي و لمصـالحها السـتراتيجية فـي المغـرب و فـي
المنطقـة الفريقيـة( و العتقـالت و الختطافـات و الطـرود الملغومـة و التعـذيب الوحشـي و المحاكمـات .كـذلك ،و فـي ظـل
احتـداد اازمـة النظـام و تفاقمهـا و انعكاسـاتها السياسـية و القتصـادية و الجتماعيـة علـى الجمـاهير ،واجهـت المنظمـة مهمـة
إعادة بنائها تحت شعار "مـن ااجـل بنـاء منظمـة طليعـة صـلبة و راسـخة جماهيريـا" ،منظمـة تنبنـي فـي العواصـف الثوريـة و
تحت نيران العدو .هكذا ساهمت المنظمة في تنظيم مقاومة الهجوم المضاد للنظام ضد الحركة الجماهيريـة و ضـد الحركـة
الثورية و الحركة الماركسية – اللينينية المغربية.
و قد ساهمت المنظمة في تنظيم النضـالت الدفاعيـة للحركـة الطلبيـة الـتي قـام النظـام بحـل منظمتهـا العتيـدة  :التحـاد
الــوطني لطلبــة المغــرب فــي  24ينــاير  .1973ـ كمــا قــامت المنظمــة بــدعم تواجــد النقابــة الوطنيــة للتلميــذ وســط الحركــة
التلميذيــة و ســاهمت فــي نضــالتها و مقاومتهــا لسياســات النظــام )الضـراب الــوطني العــام لســنة (1974ـ علــى إنثــر اغتصــاب
رجال القمع لحدى مناضلت النقابة الوطنية للتلميذ.
انخرطت المنظمة في العديد من المعارك النقابية للطبقة العاملة كمعـارك قطـاع السـكك الحديديـة و منـاجم الفحـم فـي
ا
ج ـرادة و مجموعــة مــن المعامــل و المؤسســات الصــناعية فــي مدينــة الــدار البيضــاء )المكـتــب الــوطني للكهربــاء ،الوراش
ا
البحرية ،النسيج  (...و في مجموعة من المدن الخرى.
و جن ــدت المنظم ــة ك ــل طاقاته ــا و إمكانياته ــا ف ــي فض ــح النظ ــام و دع ــم النض ــالت الجماهيري ــة و مس ــاندة المعتقلي ــن
السياسيين و مناهضة كل ااشكال القمـع و العتقــال ،و التحريــض علـى النضــال ضـد النظــام و القيــام بنشــر الفكــر الثــوري و
مواجهة النحرافات اليمينية ااو اليسراوية داخل الحركة الماركسية – اللينينيــة المغربيـة ،و كـل اادبيــات المنظمـة فـي هـاته
ا
الفترة )جريدة "إلى المام"" ،الشرارة"  (...تحمل نبض هذه النضالت و ترفع عاليا راية النضال الثــوري الــذي ســارت عليــه
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ا
منظمة "إلى المام" الماركسية – اللينينية المغربية.
قــام النظــام الكمــبرادوي بالــدخول فــي سياســة منهجيــة لستئصــال المنظمــة و ضــرب بنياتهــا ،لكــن مقاومــة مناضــليها و
رفاقها و رفيقاتها ااحبطت كل محاولته.
ا
 منظمة "إلى المام" و مسلسل العتقالت 1973 :ـ 1974-بعد حل التحاد الوطني لطلبة المغرب واعتقال العديد من قادته و في مقدمتهم رئيس التحاد عبد العزيز لمنبهــي و نــائبه
عبــد الواحــد بلكــبير و ااعضــاء مــن اللجنــة الداريــة للمــؤتمر الخــامس عشــر ،منهــم الرفيــق عبــد العزيــز لــوديــي و عش ـرات
المناضــلين الطلبــة ،و اضــطرار العديــد مــن قيــاديــي الحركــة الطلبيــة إمــا الــدخول إلــى الســرية ااو الهــروب إلــى الخــارج ،لــم
تتوقف الحركة الطلبية بقيادة اليسار الثوري عن الستمرار في النضال ،فعمت المظـاهرات فـي مختلــف المواقــع الطلبيـة
ا
و ااصــبحت مدينــة الربــاط عاصــمة المظــاهرات الحاشــدة الــتي عاشــت علــى إيقاعهــا كــل الحيــاء الشــعبية ،كحــي يعقــوب
ا
المنصور و حي التقدم و السويقة و الشوارع الرئيسية .و دخلت الحركـة التلميذيـة علـى الخـط ،فاصــدرت نقابتهــا المناضـلة
"النقابة الوطنيـة للتلميـذ" العديـد مـن المناشـير و البيانــات منـددة بقـرار حـل التحــاد و مطالبـة بعـودته .و بعــد اجتماعـات
ا
ماراطونية انعقدت بــالمقر الســري للقيـادة الكــائن بــالمنزل رقــم  ،10الطــابق الول لعمـارة )كــانت ملكــا لبــونعيلت المقــاوم
التحادي المعروف( و توجد قرب ملتقى زنقة ميريل و سانت ساينس مونتـان ،الدارالبيضــاء( و حضـرها اابــرز قادتهـا )منهــم
ن
الراحــل محمــد تيريــدا ،فــؤاد الهيل لــي ،الطــاهر المحفــوظي و اخــرون( اتخــدت القيــادة قـرار الــدخول فــي معــارك كــبرى إلــى
جــانب الحركــة الطلبيــة لتعــم بــذلك المظــاهرات و النضــالت مختلــف مــدن المغــرب مطالبــة بعــودة التحــاد الــوطني لطلبــة
المغ ــرب و إطلق س ـراح المعتقلي ــن السياس ــيين و بسياس ــة تعليمي ــة وطني ــة ،ديموقراطي ــة و ش ــعبية و تحقي ــق المط ــالب
النقابيــة للحركــة التلميذيــة ،إلــى جــانب هــذا لــم تخلــو الســاحة مــن نضــالت عماليــة و غيرهــا .و بــدوره ااعلــن اليســار الثــوري
التحادي )حركة  3مارس الثورية( عن انطلق العمليات المسلحة ضد النظام.
و فــي ااوج النضــالت الــتي كــانت تقودهــا منظمــة "إلــى االمــام" و الحركــة الماركســية اللينينيــة المغربيــة و اليســار الثــوري
التح ــادي ،يعل ــن النظ ــام م ــن خلل خط ــاب الحس ــن الث ــاني ف ــي م ــارس  1973ع ــن نيت ــه ف ــي اجتث ــات م ــا ااس ــماه بج ــذور
ا
الرهاب ....فانطلقت حملت واسعة من التمشيط و الجتثــات لضــرب اليســار الثــوري .فمـن العتقــالت و التعــذيب بابشــع
ا
الوسائل و الغتيال و إرسال الطـرود الملغومـة و الـزج بالمناضـلين فـي غيـاهب معتقلت سـرية هـي ااقـرب لمـاكن المـوت و
العــزل القروســطية إلــى المحاكمــات الصــورية و إعــدام المناضــلين و غيــر ذلــك مــن الوســائل الفاشــية الــتي تفنــن فيهــا النظــام
الكمبرادوري.
ا
خلل ه ــاته الحقب ــة الس ــوداء م ــن تاري ــخ المغ ــرب تص ــدت منظم ــة "إل ــى الم ــام" للحملت القمعي ــة و الرهابي ــة للنظ ــام
الكم ــبرادوري مدش ــنة خ ــط النض ــال الجم ــاهيري الث ــوري و المق ــاوم للترس ــانة القمعي ــة الفاش ــية المدعم ــة م ــن المبريالي ــة
ا
ا
الفرنسية و البلجيكية و المريكية التي كــانت تســهر علــى إعـادة بنــاء الجهـزة القمعيـة للنظــام بعـد المحــاولتين النقلبيــتين
الـتي تعــرض لهــا .و فـي هذاالسـياق انطلقــت العصــابات الجراميـة المسـماة "الشـبيبة السـلمية" بقيـادة مطيـع فـي حملتهــا
التكـفيريــة و الرهابيــة ضــد اليســار الثــوري و التقــدمي خدمـة لمصــالح النظــام )راعيهــا و حاميهــا( و ااســياده المبريــاليين .كمــا
اســتعان النظــام بفلــول "الخــوان المســلمين" الفــارين مــن الشــرق لشــغور مناصــب التــدريس بالجامعــة بعــد حــذف مــادة
ا
ا
الفلسفة و طرد الساتذة التقدميين المغاربة و الجانب من الجامعة و حتى من الثانويات.....
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ا
لــم تنعــزل المنظمــة عــن الحركــة الجماهيريــة بمــبرر القمــع ااو تراجــع هـاته الخيــرة بــل انخرطــت فــي العديـد مـن النضـالت
الجماهيريــة جنبــا إلــى جنــب مــع الجمــاهير كمــا تشــهد علــى ذلــك اادبياتهــا و حضــورها فــي المعــارك النقابيــة بالعديــد مــن
القطاعــات إضــافة إلــى نضــالها المســتميت دفاعــا عــن ااوطــم )التحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب( و عــن المطــالب التلميذيــة و
الشــبيبية .كــان هنــاك شــعاران يحركــان خــط المنظمــة الجمــاهيري" :المطرقــة تكســر الزجــاج و تصــلب الفــولذ" ،ف "لنبــن
الحزب الثوري تحت نيران العدو".
ـ اعتقالت مارس 1973
خلل هذا الشهر قام النظام بمحاولتين لضرب الحركة الماركسـية اللينينيـة المغربيـة ،إحـداها مـن خلل اعتقــال مجموعـة
من قـادة النقابــة الوطنيـة للتلميـذ )المنتميـن لمنظمـة  23مــارس( و الثانيــة مـن خلل محاولــة اخـتراق و اجتثـات التنظيــم
ا
المحلي لمنظمة "إلى المام" بمدينة الرباط.
ا
المحاولة الولى:
 اعتقالت في صفوف النقابة الوطنية للتلميذعرف مارس من سنة  73إحدى ااكبر الحملت القمعية ضد النقابة الوطنية للتلميذ ،و قـد شـملت الحملـة مجموعـة مـن
ااطرهــا و قادتهــا و قواعــدها ،و ســيعرف معتقلــو هــاته الحملــة بمجموعــة ) 36وهــو عــدد المعتقليــن( و ااغلــب ااعضــائها مــن
منظمة  23مارس.
ا
انطلقت العتقالت من مدينة فاس ،بعد اعتقال عبد العزيز مطالعة في  1فبراير و محمد بوغابــة و عبــد ا اعكيــب فـي
ا
 2فبراير و الخوين زغبوش في  3فبراير لتشمل مدن الدار البيضاء ،مراكش ،القنيطرة والخميسات.
هكذا سقط العديد من ااطر و قادة النقابة الوطنية للتلميذ في إحدى ااشرس الحملت الــتي عرفهــا شــهر مــارس مــن هــاته
السنة.
ا
و في يـوم  3مــارس  1973اســتطاعت اجهـزة النظـام القمعيـة الوصـول إلـى مقـر القيـادة المركزيـة للنقابــة الوطنيــة للتلميـذ
بالدار البيضاء ،فتعرضت النقابة لحدى ااكـبر الضـربات القمعيـة علـى يـد النظـام عنـدما اسـتطاع اعتقــال عـدد مـن قادتهــا و
هــم الراحــل محمــد تيريــدا و الطــاهر المحفــوظي و عائشــة مفتــوح ،و قــد كــانوا جميعــا مجتمعيــن بمقــر القيــادة ضــمن خليــة
لمنظمة  23مارس كانت تضمهم إلى جانب الراحل محمد مداد و ااحمد الفكاك.
ا
و لن المكان كان مقرا لقيادة النقابة الوطنية للتلميذ تعقد فيه اجتماعاتها ،فقد كان بإمكان البوليس اصــطياد المزيــد
ا
مــن قــادة النقابــة لــول ســرعة تحــرك قيــادة المنظمــتين ،حيــث ااخــبرت الكـتابــة الوطنيــة لمنظمــة "إلــى المــام" الرفيــق فــؤاد
الهيللي بعدم التوجه إلى المقر خاصة و اان موعد الجتماع كان قريبا جدا.
عموما ،فمجموعة  36و التي ااصبح يطلق عليها مجموعة بوغابة و من معه ااو قضية النقابة الوطنيــة للتلميــذ تغيــر عــدد
ا
ااعضائها ليصبح  43عندما التحق بها مجموعة من رفاق و مناضلي منظمة "إلى المام" الــذين سـقطوا فــي حملـة خريــف 73
ن
و منهــم الرفــاق قاســم شــباب ،ابراهيــم ســايس ،عبــد الــرؤوف فلح ،ابراهيــم اامنــاي و الراحــل كرطــاط الغــازي و اخ ـران .
)للمزيــد مــن الطلع علــى ظــروف العتقــال و التعــذيب الشــديد الــذي تعــرض لــه ااطــر و مناضــلوا النقابــة الوطنيــة للتلميــذ
خلل هــاته الحقبــة انظــر كـتــاب " :اافــول اللي ـل" يوميــات مــن ســنوات الرصــاص ،للرفيــق المناضــل الطــاهر المحفــوظي،
الطبعة الثانية ،اابريل  2006ـ مطبعة القرويين(.
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 المحاولة الثانية: اعتقالت الرباط :مارس 73ا
ا
ا
ا
ا
بدات الحملة بمدينةالرباط باعتقال احد مناضلي منظمة "إلى المام" عن طريق احد اصـدقائه كـان قـد سـلم لـه مقـالت
ليق اراه ــا فــي ذك ــرى  23م ــارس ) ذك ــرى انتفاض ــة  23م ــارس  1965المجي ــدة ،انتفاض ــة انطلق ــت ش ـرارتها م ــن مدينــة الــدار
ا
البيضاء( ،كان هذا العنصر مندسا مــن طـرف الجهـزة القمعيـة و فـي موعـد لـه مـع مناضـل المنظمـة قـام بتسـليمه للبـوليس
السري الذي انقض عليه ونقله إلى إحدى مقرات التعذيب الخاصة بالجهاز القمعــي .اســتطاع البـوليس الوصــول إلـى إحــدى
مق ـرات المنظمــة بالربــاط و تــم احتل لــه و مــن هنــاك نصــبوا فخــا لصــطياد كــل وارد علــى المقــر ليحصــدوا حــوالي عشــرة
مناضــلين مــن بينهــم ااعضــاء مســؤولين مــن المنظمــة المحليــة ) فــرع المنظمــة بمدينــة الربــاط( .لكــن المنظمــة اســتطاعت
تحصين نفسها و التصدي لتداعيات الضربة.
اعتقالت خريف 1973ـ اعتقالت القنيطرة -الخميسات
فــي خريــف  1973تــم اعتقــال مجموعــة مــن رجــال التعليــم النقــابيين المرتبطيــن بالمنظمــة بــالقنيطرة و الخميســات و
ن
انتقلت العتقالت إلى تيفلت .و من بين المعتقلين الرفيق فلح عبد الــرؤوف ،الســايس ابراهيــم ،قاســم شــباب و اخــرون.
ـ دجنبر 73
محاصرة حي القصبة بالرباط و محاولة اعتقال الرفيق فؤاد الهيللي و الفلت من العتقال.
حــوالي  12دجنــبر  73تمــت محاولــة اعتقــال الرفيــق فــؤاد الهيل لــي بعــد محاصــرة حــي القصــبة )حــي يوجــد شــمال شــرق
ا
الرباط عند مصب نهر اابي رقراق علـى المحيـط الطلسـي( و المنـزل مــن كـل جهـة ،لكـن البـوليس لـم يتمكــن مـن اعتقـاله،
ليدخل في السرية التامة .و علـى امتـداد شــهور تمـت محاصـرة المنــزل و محـاولت ترهيــب العائلـة فـي وقـت تـم فيـه اعتقـال
ا
محمد الهيللي ااب الرفيق الذي تم تعذيبه حوالي  20يوما في محاولة لنتزاع مكان وجود ابنــه و الضــغط علـى هـذا الخيــر
من ااجـل تســليم نفسـه لكـن دون جـدوى ،و قـد حــاولوا اعتقــال اامـه حبيبـة بلحاضــي الجيـراري  -تلـك المـ اراة البسـيطة الـتي
قامت بتنظيم عملية فرار الرفيق بتكليف ااحد اابنائها بمهمة ترصد مجيئ ابنها الذي اعتاد اان يصل المنزل في وقت معيــن
بتنــبيهه قبــل الوصــول إلــى الحــي  -لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن ذلــك و قــامت اام الرفيــق بتهريــب العديــد مــن الكـتــب و الونثــائق
المتبقيــة فــي المنــزل بينمــا ســاعد كــل مــن الرفيقيــن محمــد الرحــوي و عبــد القــادر اامصــري علــى تهريــب الونثــائق فــي ظــروف
ا
الحصار و المراقبـة الشـديدة للمنــزل حيــث احتــل البـوليس السـطح و حاصـر المـداخل .و تــم اعتقــال عبـد الهـادي الهيل لـي
ا ا
ن
لعدة اايام و هوالخ الصغر للرفيق و قد كان انذاك طفل و بنفس الهــدف ،و بعـد عشــرين يومـا ااطلـق سـراح ااب الرفيــق فـي
وضعية صحية مزرية )و بجلباب مليئ بالقمل(.
 اعتقالت سنة 1974ـ الدار البيضاء :ماي 74
ا
ا
فــي شــهر مــايو مــن هــاته الســنة تــم اعتقــال الرفيــق عبــد الرحمــان نوضــة و هــو احــد الطــر الســرية النشــيطة لمنظمــة "إلــى
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ا
المام" بمدينة الدار البيضاء ،على إنثــر وشــاية مــن ااحـد العناصـر المشــبوهة الـتي كــانت تعمـل فـي المجــال الجمعـوي .و قـد
تــم العتقــال عــن طريــق موعــد كــان لــه مــع نفــس الشــخص الــذي "شــرفه" فــي هــذا الموعــد بــالتعرف علــى البــوليس و ســيتم
اعتقــال الشــخص نفســه خلل حملــة  1976بعــدما ضــبط البــوليس ونثيقــة بخــط يــده عبــارة عــن نقــد ذاتــي عــن ممارســته.
ـ طنجة :غشت : 74حملة اعتقالت واسعة
ا
ا
في غشت من نفس السنة عرفت مدينة طنجة إحدى اكبر حملت العتقال ،ذلك انه علــى إنثــر توزيــع منشــور مــن طــرف
ا
ا
منظم ــة "إل ــى الم ــام" ف ــي المعام ــل و الحي ــاء الش ــعبية و الثانوي ــات )بن ــي مك ــادة ،نثانوي ــة اب ــن الخطي ــب و مجموع ــة م ــن
ا
المعامــل (...و قــد بـ اـدات الحملــة باعتقــال العديــد مــن العمــال منهــم مــن كــان مرتبطــا بمناضــلي منظمــة "إلــى المــام" حيــث
ا
ســيعثر البــوليس علــى مجموعــة مــن المقــالت و النشـرات الماميــة ،و كــان للعتقــالت اانثــر علــى مدينــة الربــاط حيــث ااصــبح
بعــض الرفـاق الطلبــة متــابعين )عبــد المجيـد يســري و مصـطفى التمسـماني( )و كانــا عضـوان فــي خليـة "جيــاب" الـتي كــانت
ن
تضــم إلــى جانبهمــا كل مــن فــؤاد الهيل لــي و مصــطفى خلل و هــي خليــة مســؤولة عــن عمــل المنظمــة داخــل كليــة الداب
بالربــاط( و كــان المنشــور يتطــرق إلــى مشــكل المــاء و العطــش الــذي كــانت تعــاني منــه ســاكنة المدينــة بالضــافة إلــى الطــرد
الــذي كــان يتعــرض لــه العمــال و العــاملت ) عنــوان المنشــور الشــهير هــو " حكــم الحســن -عبــد ا – الــدليمي ،حكــم
العطش و الجوع و الطرد و السيمي(.
ا
تم نقل المجموعة المعتقلة التي تعرضت إلى تعذيب شديد بمدينة طنجة قبل ان يتم نقلها إلى المعتقل السري الســيئ
الذكر"درب مولي الشريف" بالدار البيضاء .من بين المعتقلين عبد المجيـد يســري ،محمـد عزيبـو ،محمـد البشــير الزنــاكي
و العديد من المناضلين.
ـ القنيطرة :شتنبر 74
ا
ا
عل ــى إنث ــر توزي ــع مناش ــير غي ــر واض ــحة المص ــدر ب ــدات حمل ــة اعتق ــالت ادت إل ــى تجمي ــع العدي ــد م ــن المعطي ــات ح ــول
مناضــلين ينتمــون إلــى المنظمــة ،كمــا تــم اعتقــال مجموعــة مــن العناصــر ذات صــلة برفيــق ينتمــي إلــى منظمــة  23مــارس .
 حملة نونبر 74ـ الدار البيضاء :بداية نونبر  :74حملة قمع واسعة في صفوف منظمة  23مارس
ا
ا
ابتــداءا مــن ااوائــل نونــبر  74تعرضــت منظمــة  23مــارس ل كــبر حملــة قمــع فــي تاريخهــا ادت إلــى اعتقــال كــل قيادتهــا
بالــداخل و جــل ااطرهــا و مناضــليها .و قــد جــاءت الحملــة علــى إنثــر اعتقــال ااحــد قادتهــا محمــد الكرفــاتي الــذي و بــدون اان
يتعرض للتعذيب اافشى للبوليس كل ااسرار المنظمة ،و قد استطاع البـوليس و فـي حـدود  24سـاعة تـم اعتقــال كـل قيـادة
ا
التنظيــم ،و كــان لهــاته العتقــالت اانثــر كــبير علــى منظمــة " "إلــى المــام" الــتي كــانت تجمعهــا روابــط و علقــات سياســية و
تنظيمية مع منظمة 23مـارس ،و مــن اابــرز هـاته النتائــج اعتقــال الشــهيد عبــد اللطيــف زروال الــذي كـان علـى موعـد مـع ااحــد
قادتها و هو عضو بمكـتبها السياسي.
ا
ـ منظمة " إلى المام" و اعتقالت نونبر 74
وجدة  5 :نونبر  :74اعتقال االرفيق محمد البكراوي
ا
ا
يــوم النثنيــن العاشــرة صــباحا :تــم اعتقــال محمـد البكـراوي ) اســتاذ فلسـفة ( و عضـو فــي منظمــة "إلـى المــام " عــن طريــق
إدلءات قام بها ااحد ااعضاء المكـتب السياسي لمنظمة  23مارس و هو نفس الشخص الذي ساهم فـي اعتقــال عبــداللطيف
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زروال ،و قد تم نقل محمد البكراوي إلى مقر درب "مولي الشريف" السيئ الذكر.
كــان محمــد البك ـراوي )عضــو ســابق فــي قيــادة النقابــة الوطنيــة للتلميــذ و خليــة وجــدة إلــى جــانب محمــد الكــاموني،
ا
ا
اختطف من مدينة وجدة وعندما لــم يعــثر البــوليس علـى ااي ونثيقــة لـديه احتجــز هـذا الخيــر كـتـاب" الجمهوريــة" لفلطــون
ا
ا
الذي سـيقدم إلـى محاكمـة ينــاير  77كاحـد المحجـوزات ،و بـذلك قـام القضـاء المتخلــف بــالمغرب بــاول محاكمـة فـي التاريــخ
ا
لكـتــاب الجمهوريــة لفلطــون باعتبــاره محجــوز و ونثيقــة إدانــة( ،اامــا محمــد الكــاموني فقــد كــان مســؤولعن المنظمــة بمدينــة
ن
جـ ـ ـرادة العمالي ـ ــة و يش ـ ــتغل كمهن ـ ــدس كهرب ـ ــاء ف ـ ــي من ـ ــاجم الفح ـ ــم ف ـ ــي نف ـ ــس المدين ـ ــة و ق ـ ــد ت ـ ــم اعتق ـ ــاله ه ـ ــو الخ ـ ــر.
ـ الدار البيضاء  5نونبر :74
 اعتقال الرفيق عبد اللطيف زروال عضو الكـتابة الوطنية )الرفيق محمود(ا
ا
يوم النثنين الخامسة مساءا :تم اعتقال الشهيد عبد اللطيــف زروال عضـو الكـتابــة الوطنيــة لمنظمـة " إلـى المـام" و احـد
قادتهــا البــارزين ،علــى إنثــر موعــد مــع عضــو المكـتــب السياســي لمنظمــة  23مــارس الــذي حضــر للموعــد مصــحوبا بــالبوليس
الســري التــابع للــدرب ) درب" مــولي الشــريف"( و ذلــك عنــد تق ــاطع شــارع الزرقطــوني مــع شــارع الزي ـراوي قــرب محطــة
للحافلت بالدار البيضاء ،و كان اللقاء يدخل في إطار عمل لجنة التنسيق بين المنظمتين ) لقاء روتيني لعــداد و لضــبط
ا
بعض المور خارج الجتماع الدوري( ،و من منزله في طريق الجديــدة نقلـه عبــاس المشــتري إلــى مكـان الموعـد و تركــه علـى
ا
بعد مسافة  20مترا و كان اابراهام السرفاتي في انتظاره بالسيارة بعد ساعة من ذلك اللقاء لكنه لم يات .و قد نقــل الشــهيد
ا
ا
إلى الدرب ،و بعد عشرة اايام من التعذيب الوحشي سيتم اغتيال الشهيد و ســيلفظ اانفاســه الخيــرة يــوم الربعــاء  14نونــبر
 1974و قد سلم الجهاز الطبي ورقة طبية مزورة و باسم مزور ) البقالي( و بذلك تثبت مشاركـته في الجريمة النكراء.
ـ الدار البيضاء  9 :نونبر 74
اعتقال الرفيق اابراهام السرفاتي عضو الكـتابة الوطنيةعلى إنثر اعتقالت نونبر  74ااصبحت مدينــة الــدار البيضـاء فـي حالــة حصــار ،كـل شـوارع المدينــة و اازقتهــا مطوقــة برجــال
ا
الجهــزة المخابراتيــة ،كمــا كــانت دوريــات راجلــة ااو بالســيارات و صــور اابــرز رفــاق المنظمــة تــم وضــعها داخــل "ســطافيتات"
إضــافة إلــى حملت تمشــيط عشــوائية تخضــع لهــا الشــوارع و المقــاهي و يقــوم "المقــدمون" ) ااعــوان الســلطة( بجــولت فــي
ا
الحياء بحثا عن غرباء يسكنون في بيوتها حيث تتم مساءلة صاحب البيت عن هوية المكـتري ،لقد كان الوضع ل يطــاق
و المدينــة فــي حالــة حصــار شــبيه بتلــك الحصــارات الــتي كــانت تعرفهــا دول اامريكــا اللتينيــة فــي الســبعينات و الثمانينــات.
)انظر فيلم " حالة حصار" لغوستاس غافراس(.
ا
ا
فــي هــذه الجــواء دبــرت الجهــزة القمعيــة فخــا محبوكــا بإتقــان بوليســي بنــاءا علــى معلومــات توصــلت بهــا نتيجــة اعتقــالت
ا
ن
نونبر الولى )بداية نونبر (1974ـ حيث اادلى محمد الكرفاتي و اخرون بمعلومات عن ااوصاف اابراهام و عــن منــازل المقـرات
ا
ا
ا
للجتماعــات المشــتركة مــع منظمــة "إلــى المــام" إضــافة إلــى بعــض الســاتذة التقــدميين الجــانب ،إضــافة إلــى خطــإ ســيتم
ن
ارتكــابه حينمــا ســيتم بيــع المنظمــة ل لــة طبــع مســتغنى عنهــا بواســطة ســيدة فرنســية ) كريســتين جوفــان ( كــانت متابعــة
ا
بسبب المعلومات السالفة الذكر و ذلك في سوق القريعة الشهير بالــدار البيضــاء .هكــذا ااصــبح البــوليس متاكــدا مــن وجــود
الســرفاتي بمدينــة الــدار البيضــاء بعــدما كــان يعتقــد اانــه يوجــد بالخــارج .لقــد وفــرت المعلومــات  -رغــم الغمــوض الــذي ل زال
ا
يلف المسالة  -إمكانية اعتقال الرفيق حيث سيتم اعتقــاله فــي مقـر سـكناه الــذي كـان يجهلــه كـل الرفـاق بــدون اسـتثناء ،و
ا
عندما فاجـا البـوليس اابراهـام السـرفاتي بـذلك المنــزل كـانت لـديه فــاتورات المـاء و الكهربـاء كـان قـد اادى نثمنهـا للتـو فحــاول
بلعها لكن البوليس استطاع إخراجها و كانت تحمل عنوان المقر التقني المركزي الذي كان يسكنه محمد السريفي.
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ـ الدار البيضاء  9نونبر :74
اعتقال الرفيق محمد السريفي ) الروخو(
يوم الجمعة  9نونبر  74تم اعتقال محمد السريفي عند مخرج العمارة التي يوجد بها المقر التقني المركــزي لمنظمــة "إلــى
ا
المــام" .لحــظ محمــد الســريفي وجــود غربــاء ســرعان مــا اقــتربوا منــه ،و حينمــا خــاطبوه حــاول تمــويههم بالتحــدث باللغــة
السبانية التي يتقنها جيدا )محمد السريفي من ااب مغربي و اام اسبانية( لكن لم ينخدع البوليس فانقضــوا عليــه ليتــم نقلــه
مباشــرة إلــى درب "مــولي الشــريف" ليتعــرض إلــى تعــذيب شــديد ،و قــد كــان محمــد الســريفي عضــو الجهــاز التقنــي المركــزي
ا
للمنظمة و ااحد ااطرها الساسيين في الجهاز السري الذي كان يتكون من المحترفين الثوريين كما كان اايضــا عضــوا بخليــة
ابراهيــم الرودانــي إلــى جــانب بلعبــاس المشــتري و فــؤاد الهيل لــي و عضــوا باللجنــة المحليــة )القيــادة المحليــة لمدينــة الــدار
البيضــاء( إضــافة إلــى مســؤوليته عــن العمــل وســط الحركــة الطلبيــة بمدينــة الــدار اليبضــاء و هــو عضــو فــي اللجنــة الداريــة
للتحــاد الــوطني لطلبــة المغــرب  -المؤتمرالخــامس عشــر .-و بعــد اعتقــال كــل مــن اابراهــام الســرفاتي )عضــو الكـتابــة الوطنيــة
ا
ا
للمنظمة في مقر سكناه السري ،و قد كان اايضا مسؤول عن الجهاز التقني و عن العلقة مع الساتذة الجانب التقدميين(
ا
ا
و محمـد السـريفي تعرضــت المنظمـة لحـدى الضـربات القويـة الـتي مســت إحـدى الجهـزة ال كـثر سـرية )فـالمقر هـو المكـان
ا
الذي تصدر به جريدتها المركزية "إلى المام" و كل نشراتها و منشوراتها الداخلية و الجماهيرية(.
الدار البيضاء يوم  10نونبر :74
لقاء طارئ
ا
ـ يوم الحد  10نونبر و قرب سوق الجملة القـديم بالـدار البيضــاء )مارشـي كريـو( التقـى الرفيقيـن مشـتري بلعبــاس و عبـدا زعزاع بالرفيق فؤاد الهيللي ليخــبراه باحتمــال اعتقــال اابراهـام الســرفاتي .و بعــد التــداول فــي كيفيـة التعامــل مــع الوضـع
ا
تقرر اان يلتقي الرفاق الثلنثة يوم النثنين صباحا على الساعة التاسعة قرب مكان ل يبعــد عــن ســينما الوبـرا ،ذلـك اان فـؤاد
ا
الهيللي كان على موعد مع الرفيـق محمـد السـريفي اامـام سـينما الوبـرا علـى السـاعة الثامنـة و النصـف صـباحا قصـد التـوجه
معا إلى المقر التقني المركزي.
و فــي صــبيحة يــوم النثنيــن  11نونــبر تــوجه الرفيــق الهيل لــي إلــى الموعــد المــذكور ليلحــظ عــدم حضــور الرفيــق الســريفي
ا
ليتوجه مباشرة بعـد ذلـك إلـى اللقـاء مـع الرفيقيــن فاخبرهمـا بعـدم مجيـئ الرفيــق السـريفي ليتــدعم احتمـال اعتقـاله ،و بعــد
ا
تداول و مناقشة حادة بين الرفاق الثلنثة تكلف الرفيق فؤاد الهيل لـي بالـذهاب إلـى المقـر المركـزي التقنـي ليسـتطلع المـر.
و في مناورة حاول من خللها و بشكل غير مباشر التعرف على ما يجري داخل المقـر )المقـر التقنـي المركــزي( اارسـل بـواب
العمــارة إلــى الشــقة الــتي كــان يســتقر فيهــا محمــد الســريفي مــدعيا اانــه يبح ــث عنــه ،لكــن و مــا اان طــرق البــاب حــتى تــم
ا
النقضاض عليه و حمله فوق ال كـتاف و رميه داخل المقر من طرف ااشخاص ذوي بنيـة ضـخمة و الــذين سـرعان مــا تنبهــوا
إلى وقوف الرفيق ااسفل الدرج .و بعد مناورة نثانية ااظهر فيهــا الرفيــق عــدم تفطنـه لهويــة هـؤلء سـار نحـو بــاب العمـارة و مــن
ا
ا
هناك لذ بالفرار ،ا
لتبدا المطاردة عبر مجموعة من الزقة و الشوارع و اختفاء الرفيق باسطح العمارات و دخوله إلى إحدى
المستوصــفات و مــن هنــاك إلــى "بــاب مراكــش" )حــي شــعبي بالدارالبيضــاء( و مــن تــم عــبر الطريــق الشــاطئي وصــول إلــى
المنزل السري القائم ب  10طريق زناتة ) المنزل كان يوجد بحي عين السبع( على طريق المحمدية .لم يفلح البوليس في
ا
القبــض علــى الرفيــق .و فــي نفــس اللحظــة لذ كــل مــن عبــد ا زع ـزاع و المشــتري بلعبــاس بــالفرار بعــدما تــاخر الرفيــق عــن
موعدهم الثاني الذي كان سيخبرهم فيه بوضعية المقر و حالة الرفيق محمد السريفي.
و قد كـتب عبد ا زعزاع في مذكراته عن هذه اللحظة ،لكنه ااورد مغالطات تستوجب التصحيح  .يقول ":ذات يوم كان
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ا
علينا اان نتاكد من وضعية محمد السريفي ،لكــن لـم تكــن هنــاك مـن وسـيلة ااخـرى سـوى محاولــة اللتحـاق بـه حيــث يقيــم
فـي مقـر الجريـدة .كـانت محاولــة محفوفـة بالمخــاطر ،لقـد ااصـبح بلعبــاس المحـور المركـزي للتنظيــم .سـيكون اعتقـاله كارنثيــا
بالنسبة للمنظمة .
ا
ا
عنــد وصــولنا إلــى عيــن الســبع ،و بعــد ان قمنــا بعــدة دورات حــول مجموعــة مــن المنــازل و حيــث لــم يتــبين لنــا اي شــيء
ا
اقترحت عليه )الكلم هنا عن عبدا زعزاع( ااي بلعبــاس الـذهاب لوحـدي لرؤيـة مـا يحصـل لكنـه رفــض "للن إذا اعتقلــت
فإن القاعدة اللوجستيكية للمنظمة في الدار البيضاء ستذهب اادراج الرياح".
ن
ااعطيتهــم عنــاوين لمنزليــن اخريــن تحــت ضــغط التهديــد فقــط وحــدهم رفــاق الكـتابــة الوطنيــة غــادروا المكــان .لقــد تــرك
المشتري موعدا لي ،لم ااحب اابدا عباس المشتري كما ااحببتـه هـذه الليلـة .فالمنظمـة لـم تســقط بالكامــل بســبب خطئـي".
ذهب إلى ذلك المكان لوحده لكن راودته الشكوك فعاد اادراجه  " .لقد كان " الروخو" قد اعتقل و إل لكانت له الوســيلة
لعادة ربط التصال "
) هاته المقتطفات من نص بالفرنسية ) قمت بترجمته( حول درب "مولي الشريف" لعبد ا زعزاع.
توضيحات لبد منها
ا
حول احتلل المقر التقني المركزي من طرف الجهزة البوليسية و إفلت الرفيق الهيللي من العتقال
بينمــا اســتطاع الرفيــق فــؤاد الهيل لــي الفلت مــن العتقــال بعــد تــوجهه إلــى المقــر التقنــي المركــزي الســري للمنظمــة بق ـرار
ا
جماعي بين عباس المشتري و عبد ا زعزاع و فؤاد الهيللي ،و بعد مطاردات في مجموعة من الشـوارع و الزقــة و ااسـطح
ا
ا
العمــارات )اختبــاء باحــد المستوصــفات بقســم طــب الســنان( يســتطيع فــؤاد الهيل لــي الــدخول بــاب مراكــش )حــي شــعبي
ا
بمدينة الدار البيضاء يطل ااحد جـوانبه علـى مينـاء الـدار البيضـاء( و مــن تـم التـوجه مشـيا علـى القـدام )يبتعــد المقـر بسـبع
كيلومترات عن الحي المذكور باب مراكش( إلى المقـر السـري القــائم ب  10طريــق زناتــة عيــن السـبع الـدار البيضـاء ،ليلتقـي
كــل مــن الرفيقيــن مصــطفى التمســماني و إدريــس بنزكــري و ســتتم مغــادرة المقــر بســرعة  :الهيل لــي و التمســماني نحــو حــي
سباتة الشعبي و إدريس بنزكري نحو حي إفريقيا.
ا
ا
بعد ااسبوع تم نقل الرفيق الهيللي إلى مقر جديد بحــي إفريقيــا فـي انتظـار ان يتـوفر علـى اوراق هويـة جديـدة بعـد ضـياع
ا
الولـى خلل مطـاردة " المقـر التقنـي المركــزي" .سيضـم هـذا المنـزل بالضــافة للرفيـق كـل مــن ادريــس بــن زكـري و عبـد ا
الحريف.
و لتوضيح كيفية العتقال الــذي تــم بحــي افريقيــا خلفــا لمــا جــاء فـي طـرح عبــد ا زعـزاع فـإن يــوم العتقــال كــان هـو يـوم
ا
اجتماع خلية  23مارس التي ادابت على عقد اجتماعاتها السبوعية في هذا المنزل .و اقتحم البوليس التابع للدرب المكان
علــى الســاعة الثامنــة والنصــف ليل ،و هــو بالضــبط موعــد الجتمــاع حيــث كــان كــل مــن فــؤاد الهيل لــي وعبــد ا الحريــف
ينتظران مجيئ عبد ا زعزاع الذي لم يكن يسكن هذا المنزل بينما كان الهيل لــي و الحريــف يســكنانه إلــى جــانب ادريــس
بنزكــري .دقــائق قبــل الموعــد تعــرض المنــزل لطرقــات خاصــة هــي عبــارة عــن كــود متفــق عليــه بيــن عبــد ا زع ـزاع و فــؤاد
ا
الهيل لــي و لمــا فتــح هــذا الخيــر بعــد تــردد اقتحــم المنــزل بقــوة مــن طــرف عصــابة مســلحة بحيــث تمــت محاصــرة الرفيــق
الهيللي بين الباب الحديدي و الجدار و وضع ااحد ااعوان المجرم اليوسفي قدور مسدسا على عنق الرفيق طالبــا إيــاه تحــت
التهديــد رفــع يــديه و إل ســيطلق النــار .بعــد ذلــك تــم تجميــع الرفــاق الثلنثــة ادريــس بــن زكــري و عبــد ا الحريــف و فــؤاد
www.30aout.info

22

ا
النضال الثوري للمنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى المام" و مسلسل العتقالت

الهيللي في البيت الذي كان ينام فيه بن زكري و بعد التهديـدات و مجموعـة مـن اللكمـات و وضـع "العصـابات" )مـن نثـوب
ااسود( لحجب الرؤيا عن المعتقلين قامت العصابة المدججة بالسلح بنقلهم إلى المعتقل السري "درب مـولي الشـريف"
حيث استقبلوا بالضرب و اللكم و نزعت ملبسهم بالقوة ا
ليبدا مسار التعذيب.........
من المعلوم اان الكـتابة الوطنية للمنظمة بعد اعتقال اابراهام السرفاتي و محمد السريفي في نونبر  1974قد قامت بنقـل
اارشيف المنظمة إلى هذا المقر ) و لم يكن قاطنو المنزل الثلنثة على علم بـذلك ( و عنـدما اقتحـم البـوليس المنـزل يـوم 30
ا
ينـاير  1975اسـتولى علـى اارشـيف المنظمـة ،و كـان خطئ فادحـا مـن طـرف الكـتابـة الوطنيـة حينمـا وضـعت ذلـك الرشـيف
ا
ا
فــي منــزل ل يتــوفر علــى الحــد الدنــى مــن الشــروط المنيــة الــتي يتــم بهــا حمايــة ااسـرار المنظمــة بــل لــم يكــن المكــان يســمح
للرفاق بالفرار في حالة التطويق و هو ما حصل يوم  30يناير ).1975ـ غياب ااي منفـذ( .إن جـل الكـتابـات الخاصـة بالشـهيد
ا
عبد اللطيف زروال قد تم حجزها هي الخرى بهذا المنزل الذي كان قائما بحي افريقيا عندما تم القتحام.
حول المقر التقني المركزي :بعض المعطيات
ا
في سياق العلقات الوحدوية بين منظمة " إلى المام " و منظمة  23مارس خاصة بعد صـدور" بيـان التوحيـد" فـي ااكـتـوبر
.72ـ تم التفاق على تشــكيل لجنـة تقنيـة مشـتركة بيــن المنظمــتين .و ستضـم هـذه اللجنـة كل مـن عبـد الرحمـان نوضـة عــن
ا
ن
"إلى المام " و محمد الغريسي و رفيــق اخـر عــن  23مـارس ،و كـانت اللجنـة تخضـع للجنـة التوحيـد ) إطــار قيـادي مشــترك
بين المنظمتين(.
ا
لكــن بعــد انــدلع الخلف بيــن المنظمــتين ابتــداءا مــن مــارس  -ابريــل  73انفــرد كــل تنظيــم بإصــدار نش ـرته و مــن تــم
اايضــا ،بنــاء جهــازه التقنــي الخــاص و كــانت تحــت إش ـراف الكـتابــة الوطنيــة للمنظمــة.و قــد ضــمت اللجنــة كل مــن عبــد ا
زعزاع و عبد الرحمان نوضة.
ا
ا
هكــذا شــكلت "إلــى المــام" لجنــة خاصــة بهــا ليصــبح مقــر الجريــدة قائمــا بزنقــة الوكــالبتوس فــي عيــن الســبع بالــدار
البيضاء ).قبل نونبر (...72
خلل سنة  1974تم تغيير مكان المقر بعدما تقرر تغيير طاقمها ،حيث سيغادر زعزاع اللجنة و يتخصص في الجانب
ا
اللوجستيكي و المني خاصة بعدما تم تسريحه من الشغل.
ا
ا
هكذا ااصبح المقر المركـزي السـري يوجـد باحــد العمــارات الـتي كـان يســكنها فرنســيون .و بالضــبط مــن جانبهــا اليمـن و
ا
السفل و هي عبارةعن شقة صغيرة ذات نوافذ مغلفة بصوف زجاجي )لمنع تسرب الصوت إلى الخارج( قرب إعدادية عمــر
الخيــام للبنــات ،ذلــك اان المنظمــة ااصــبحت تتــوفر علــى جهــاز ااوفســيت ،و مــن هــذه اللحظــة ااصــبحت الجريــدة تصــدر
ا
بال لوان و الصور و قد التحق محمد السريفي باللجنة الجديدة و بعده فؤاد الهيللي.
بعد اعتقالت نونبر  74ا
بدات المنظمة تهيئ شروط نقـل المقـر إلـى مدينـة ااخـرى )المقـر السـابق تــم اقتحـامه مـن طـرف
البوليس ( .و بالفعل تحول المقر إلى مدينة فاس و كان الراحل البو حسن صـلة الوصـل بيــن مدينـة فـاس و الــدار البيضــاء
و قام الرفيق عبد القادر اامصري بنفس الدور.
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منظمة " ال ا المام" و مسلسل اعتقالت
يناير  1975ـــ اأبريل 1976
اعتقالت 1977
تقديم:
ا
ا
يحاول الكاتب تقديم صورة عن اكبر ضربة تعرضت لها منظمة "إلى المام" في تاريخها و قد مست ما تبقى من قيادتها
ا
بالكامــل وجــل ااطرهــا بالــداخل بينمــا نجــا رفاقهــا بالخــارج و لــم تفلــح الجهــزة القمعيــة فــي ضــرب شــبكة التنظيمــات الثوريــة
الشــبه الجماهيريــة  -الــتي كــانت بنتهــا مــن نونــبر  1972إلــى حــدود اعتقــالت  - 76ـ إل جزئيــا فظــل العش ـرات خــارج دائــرة
العتقال .و لخص الكاتب تقييم المنظمة لعتقالت نونبر  74يناير  75و خطة عملها لهاته الفترة دعما لفهم ما جرى ،كمـا
ا
تنــاول بعــض الجــوانب النظريـة فـي قضــية التعــذيب و الصـمود و ااســاليب تحطيــم المناضــل الــتي تنهجهــا الجهــزة القمعيــة.
 اعتقالت يناير 75الدار البيضاء 28 :يناير  :75اعتقال الرفيق عبد ا زعزاع عضو اللجنة الوطنية
بعـد شــهرين تقريبــا مـن بدايـة اعتقـالت نونـبر سـيتم اعتقــال الرفيـق عبـد ا زعـزاع )عضـو اللجنـة الوطنيـة للمنظمـة منـذ
ا
ا
الن ــدوة الوطني ــة الول ــى و مس ــؤول ع ــن العم ــل وس ــط الطبق ــة العامل ــة بال ــدار البيض ــاء و المس ــؤول الول ع ــن الج ــوانب
ا
اللوجسـتيكية كـتـوفير المنـازل السـرية و نقـل الجهـزة و الونثـائق و نقـل الرفـاق ،و كـان يعـرف بـالرفيق الجيل لـي( و علـى إنثـر
موعد مع ااحد الرفاق المنسحبين )عبد العالي حاجي( و ذلك يوم النثنين  28يناير .1975
بحكــم مهـامه داخـل المنظمـة المركزيـة و بشـكل روتينــي قـام عبـد ا زعـزاع بنقـل مصـطفى التمسـماني إلـى المنـزل الـذي
يقطنـان فيـه معـا علـى متـن دراجـة ناريـة .بعـد ذلـك تـوجه إلـى وسـط المدينـة )الـدار البيضـاء( حيـث سـيترك دراجتـه الناريـة
لــدى ااحــد الحـرا س و بالضــبط قــرب ســينما ريــتز و ريــالطو و مــن تــم تــوجه إلــى ســاحة محمــد الخــامس مــرورا مــن اامــام مقهــى
لشــوب متوجهــا إلــى موعــد لــه مــع عبــد العــالي حــاجي الــذي ســبق للمنظمــة اان اتخــذت فــي حقــه قـرار التجميــد بعــدما رفــض
النضـباط لقـرارات اامنيـة تتعلـق بالحفـاظ عليـه مـن العتقـال) .كـان الرفيـق زعـزاع يملـك دراجتـان ناريتـان ،واحـدة مـن نـوع
ا
ا
سوزوكي و الخرى من نوع ياماها ،تستعمل استعمالت مختلفة لسباب اامنية( .
ا
و بقرار من الكـتابة الوطنية حافظ عبد ا زعزاع على علقـة بحـاجي رغـم تنـاقض ذلـك مـع المبـادئ التنظيميـة و المنيـة
ا
خاصـة اان عبـد ا زعـزاع كـان المسـؤول الول عـن القاعـدة اللوجسـتيكية للمنظمـة و عـن اامـن الرفـاق .و فـي نقطـة محـددة
ا
وصل عبد ا زعزاع إلى شارع الحسن الثاني ليتوجه نحو سينما فوكس و بعد مروره الول من اامامها عاد مـرة ااخـرى ليلقـي
ن
نظرة إلى داخلها فلفت نظره وقوف ااحدهم مصـوبا نظراتـه نحـوه ،كمـا اان اخريـن كانـا يتصـرفان بشـكل مـثير للريبـة داخـل
مدخل السينما ) مسمرين( يراقبان الوضع عن كـثب ،و قد غادر الرفيـق المكـان مسـرعا نحـو سـاحة المارشـال )سـاحة غيـر
بعيدة عن باب مراكش( حيث توجد محطـة الحـافلت ،و قـرب الخـط رقـم  6جـذبه ااحـدهم مـن ااسـفل السـترة و ظـل بعيـدا
عنه و في ااقل من عشر نثواني ارتمى عليه مجموعة من العناصر المجهولة ،و بعـد إسـقاطه اارضـا تـم تقييـد يـديه إلـى الـوراء و
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نقلــه إلــى "إســطافيت" و تفتيشــه و تهديــده نثــم بعــد ذلــك إلــى ســيارة مــن نــوع اامريكــي حيــث تــم نقلــه إلــى "درب مــولي
الشـريف" بعـد تعـذيب شـديد لمـدة  48سـاعة ،زاد مـن حـدته اكـتشـاف البـوليس لـديه مجموعـة مـن المفاتيـح لمقـرات سـرية
)نثلث مقرات( للمنظمة حيث سيتعرف البوليس على عنوان المقرات الثلث للمنظمة.
الدار البيضاء  29يناير  75اعتقال الرفيق مصطفى التمسماني:
ا
هكذا تـم اعتقـال مصـطفى التمسـماني يـوم الثلنثـاء  29ينـاير  1975بعـدما تـوجه البـوليس نحـو احـد المقـرات الكـائن بحـي
إفريقيـا و تمـت محاصـرته و اقتحـامه و اعتقـال الرفيـق مصـطفى التمسـماني )المعـروف ب " تشـيكو الـدب" و "مـتى" (....هـو
ااحـد ااطـر المنظمـة ،تحمـل مسـؤوليات تنظيميـة فـي العديـد مـن المـدن ،مسـؤول خليـة "جيـاب" )تقاسـم عضـويتها مـع كـل
مـن فـؤاد الهيل لـي ،عبـد المجيـد يسـري ،مصـطفى خلل( ،كمـا كـان مشـرفا علـى مدينـة طنجـة )يعتـبر مصـطفى التمسـماني
ا
المؤســس الحقيقــي للتنظيــم المــامي بمدينــة طنجــة حيــث كــان يتمتــع بشــعبية واســعة .كــان اليوســفي قــدور جلد "درب
ا
مولي الشريف" يعتبره دينامو الحركة الطلبية و اعتقاله كان صيدا نثمينا بالنسبة للجهزة القمعية .و يعرف الرفاق الــذين
ا
كــانوا يشــكلون النــواة الساســية للمحــترفين اانــه هــو صــانع بطــائق التعريــف الــتي كــان بارعــا فــي تحويلهــا و تمويههــا و جعلهــا
صالحة للستعمال .لقد كان مبدعا.
 الدارالبيضاء 30 :يناير  :75اقتحام مقر المنظمة بحي إفريقيا و اعتقال الرفاق الثلنثة :فؤاد الهيللي ،إدريس بن زكريو عبد ا الحريف
تم اختطاف الرفاق إدريس بن زكري )عضو اللجنة الوطنية و مسـؤول جهـة الغـرب و تيفلـت و الخميسـات و كـان الرفيـق
يعــاني مــن مــرض حــاد عنــد اعتقــاله حيــث كــان يخضــع للعلج فــي ســرية تامــة و كــان يعــرف بــالرفيق )بومنجــل(( و فــؤاد
الهيل لــي ) مســؤول خليــة  23مــارس بالــدار البيضــاء و كــانت تضــم كل مــن عبــد ا زعـزاع و عبــد ا الحريــف ،و مســؤول
خلية بمراكش )حي الداوديات( و عضو خلية ابراهيم الروداني بالدار البيضـاء إلـى جـانب كـل مـن عبـاس المشـتري و محمـد
ن
الســريفي ،إضــافة إلــى خليــة ضــمت كل مــن عبــد الفتــاح الفاكهــاني و ااحمــد ايــت بناصــر و مســؤوليات عــن العمــل فــي مدينــة
خريبكة و اليوسفية و في جهة الغرب و منطقة المعازيز و عضوية الجهاز التقني المركزي و كان الرفيق يعرف باسم العربــي
) بفتح الراء( الذي حوكم به غيابيـا بالمؤبـد فـي محاكمـة غشـت  73نثـم ااصـبح محمـد الزرقطـوني و ااسـماءا ااخـرى كمصـطفى و
عبــد الرحيــم و الروخــو الطويــل( ،و عبـد ا الحريــف ) عضــو خليـة  23مــارس الـتي التحــق بهــا شـهرا قبــل العتقــال( و ذلـك
ا
يـوم الربعـاء حـوالي السـاعة الثامنـة و النصـف مسـاءا ليتـم اقتيـادهم مـن طـرف مجموعـة تابعـة ل "الفرقـة الوطنيـة للشـرطة
القضــائية" )مــا بيــن  10و  15شخصــا( مجهزيــن بالمسدســات و بنــادق رشاشــة نحــو المعتقــل الســري الســيئ الــذكر "درب
مولي الشريف".
مراكش فبراير 1975ســيتم خلل شــهر فــبراير اعتقــال مجموعــة مــن الرفــاق و هــم التــوكي الحســين و عبــد الجبــار حســون )و همــا عضــوان فــي
خليــة الــداوديات بمراكــش( و ادريــس ولــد القابلــة ) ااحــد قــادة الحركــة التلميذيــة فــي بدايــة الســبعينات ،تحمــل مســؤوليات
تنظيمية وطنية و محلية ،و قد تم اعتقاله من مدينة الخميسات و نقل بعد ذلك إلى مركز الشرطة بالقنيطرة قبل نقله إلـى
ا
درب مولي الشريف( و محمد الزكريتي )نقابي بمدينة القنيطرة و عضو سابق بمنظمة إلى المام(.
ـ إعطـاء تلخيـص مركـز و سـرد ااسـماء الرفـاق الـذين تعرضـوا للتعـذيب  :عبـد اللطيـف زروال ،اابراهـام السـرفاتي ،عبـد ازعزاع ،فؤاد الهيللي ،محمد السريفي ،عبد الرحمان نوضة.
ا
خلل هـاته الحقبـة بلـورت القيـادة ) ااي العضـاء الـذين اافلتـوا مـن اعتقـالت نونـبر -74ـ ينـاير (75ـ خطـة دعائيـة مسـتمدة
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ا
مــن تحليلهــا السياســي للوضــع القــائم ،و ااهــم مــا جــاء فــي هــذا التحليــل السياســي تاكيــده علــى اازمــة النظــام ،نمــو الحركــة
الجماهيرية و تحديده لطبيعة النضال المرحلي كنضال ديموقراطي.
 حول تقييم اعتقالت نونبر  -74يناير  75و ما بعدها:ااصــدرت قيــادة المنظمــة بعــد هــذه العتقــالت تقييمــا لهــا صــدر بالنشــرة الداخليــة "الشــيوعي" و هــو التقييــم المعــروف ب
"تقييم غشت ."75ـ و قـد حـاول هـذا التقييـم الجـواب علـى الوضـع الـذاتي للمنظمـة النـاجم عـن العتقـالت السـابقة الـذكر .و
ا
قد استعاد هذا التقييم مفهوم المقدمة التكـتيكية و ااكد على ضرورة التجدر داخل الجماهير من خلل تاكيده على تصــعيد
العمــل الــدعائي لفــك العزلــة و التقــدم فــي الرتبــاط بالجمــاهير و ااكــد علــى الجــوانب التقنيــة فــي تحليلــه لتلــك العتقــالت
)استعمال المفاتيح ،المقرات .(...و غاب الجانب التنظيمي في مقابل ذلك .و سياسيا ااصبح تركيز كل القـوى حـول قضـية
الصحراء في عملية سياسية دعائية هجومية.
ا
في هذا السياق تمت بلورة برنامج ديموقراطي يراعي شروط التحالف مع الحزاب الصلحية و قد تم طـرح هـذا البرنامـج
ا
ا
في جريدة "إلى المـام" العـدد .21ـ لمصـلحة هـذا البرنامـج تـم السـكوت عـن الحـزاب الصـلحية إلـى حـدود غشـت  ،75فـي
وقــت كـان الوضـع يتميـز بتصـاعد القمـع و الرهـاب و الشـوفينية و محاصـرة المنظمـة و تطويقهـا مــن طـرف تحــالف النظـام و
ا
الح ـزاب الصــلحية )اســتمرار هجــوم جريــدة المحــرر الــذي انطلــق منــذ افتتاحيــة غشــت  74المعنونــة ب " حكايــة البــؤرة
الثورية في الغرب العربي"( و استمر الهجـوم خلل  75و  76فـي وقـت عارضـت هـذه القـوى النضـالت الجماهيريـة و قـامت
بطرح السلم الجتماعي في وقت كان فيه السخط الجماهيري يتصاعد.
وطرحت الخطة الدعائية محوران للعمل:
اا -الرتباط و الهتمام بمشاكل الجماهير
ب -طرح قضية الصحراء بالدفاع عن موقف تقرير المصير و إعادة البناء على ااسس وطنية ديموقراطية.
حملت الخطة في طياتها عدة تناقضات لم تستطع الجواب عنها ،و من هذه التناقضات:
ا
ـ تاكيدها على دور الشبيبة المدرسية كمقدمة تكـتيكية في وقت كان الوضع يتميز بجـزر نسـبي داخـل هـذه الفئـة عكـسا
ما كانت تعرفه الفئت الشعبية الخرى التي كانت تتميز بتصاعد في نضالتها.
ا
كان هناك بحث عن صيغ تكـتيكية للتحالف مـع القـوى الصـلحية فـي وقـت كـانت فيـه هـذه الخيـرة تعـارض النضـالت
الجماهيرية و تدعو إلى السلم الجتماعي.
ا
 سقوطها في ازدواجية من جهة التعامل مع الحزاب الصلحية.كـان تكـتيـك المهادنـة هـذا يـؤدي إلـى تغليـب التكـتيـك علـى حسـاب السـتراتيجية ممـا كـان يسـقط فـي الصـلحية ،و قـد
دام هــذا الحــال عمليــا مــن دجنــبر  74إلــى دجنــبر  75حيــث حصــل ســكوت شــبه كلــي عــن الصــلحية رغــم هجوماتهــا و
ا
ا
حملتهــا المســعورة ،و قــامت جريــدة "إلــى المــام" فــي عــدد  25بإصــدار مقــال حــول الح ـزاب الملكيــة قــام بمهاجمــة هــذه
ا
الحـزاب الصــلحية و فــي نفــس الــوقت بتطــوير البرنامــج الــديموقراطي لمغازلتهــا ،و ظــل الموقــف مــن الصــحراء ) كموقــف
تكـتيكي( مطبوعا بنبرة شوفينية.
ا
فــي هــاته الفــترة كــان الوضــع العــام للمنظمــة يتطلــب اســتقللية سياســية اكـثر فــي مواجهــة قــوى الصــلح ،و كــذا طــرح
البــديل الثــوري ،لقــد كــان مطلــوب سياســيا مــن المنظمــة اان تحــل إشــكالين همــا  :خطــر الســقوط فــي النعزاليــة و فقــدان
الستقللية السياسية.
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اعتقالت دجنبر  - 1975يناير َ1976
ابتـ اـدات حملــة العتقــالت منــذ دجنــبر  1975لتســتمر إلــى حــدود مــارس  ،1976و هكــذا ســيتم اعتقــال الرفيقيــن عضــوي
الكـتابــة الوطنيــة بلعبــاس المشــتري والراحــل عبــد الفتــاح الفاكهــاني ااحــد الــذين حوكمــوا فــي غشــت  73فــي محاكمــة الــدار
البيضــاء ) مجموعــة  ،(44و بعــد خروجــه مــن الســجن التحــق بالعمــل الســري كعضــو فــي الكـتابــة الوطنيــة ،وبالضــافة إلــى
ا
الرفيقي ــن ت ــم اعتق ــال عض ــوي اللجن ــة الوطني ــة للمنظم ــة الص ــافي حم ــادي و عب ــد ا المنص ــوري و مجموع ــة م ــن الط ــر و
المناضــلين مــن بينهــم إدريــس الزايــدي و عبــد الرحيــم لــبيض و لعريــش عــزوز و ااحمــد الفصــاص و ســعيدة لمنبهــي و فاطمــة
ن
عكاشة و ربيعة لفتوح و العشرات من المناضلين الخرين.
فاس  :دجنبر  :75اعتقال الرفيق ااحمد الفصاص
تــم اعتقــال ااحمــد الفصــاص فــي دجنــبر  1975و هــو ااحــد مســؤولي القطــاع الطلبــي التــابع للمنظمــة ،كمــا كــان يتحمــل
ا
مسؤوليات تنظيمية متعددة كإشرافه على العمل في الحياء الشعبية بالرباط و عضـويته فـي خليـة الصـمود بنفـس المدينـة
إلــى جــانب فــؤاد الهيل لــي و بوجمعــة الزنزونــي ،إضــافة إلــى مســؤوليته علــى مدينــة طنجــة فــي فــترة مــارس – اابريــل  1975و
مسؤوليات ااخرى بمدينة فاس.
إفران 10 :دجنبر  :75اعتقال الرفيق سعيد ااسغن
اعتقــل الرفيــق ســعيد ااســغن وهــو عضــو خليــة مرشــحة تابعــة للمنظمــة بمدينــة إفـران يــوم  10دجنــبر  75وذلــك بنفــس
المدينة حيث كان يشتغل كمدرس لمادة التاريخ.
طنجة  21 :دجنبر  :75اعتقال المناضل ااحمد بوغابة
ا
ااحمــد بوغابــة مناضــل مــن مدينــة طنجــة )الناقــد و المخــرج الســينيمائي الحــالي( كــان عضــوا بإحــدى اللجــان الساســية
التابعة للمنظمة بمدينة طنجة .و قد تم اعتقال ااحمد بوغابة على إنثر معارك نضـالية خاضـها تلميـذ نثانويـة ابـن الخطيـب و
عن طريق ااحد المتراجعين الذي قام بإرشاد البوليس إلى بيته .بعد ذلك توالت العتقالت لتهم العديد مــن المناضــلين و
المناضلت منهم  :بوقرطاس مصطفى ،فريد الحداد ،و ليلى و نعيمة بنسعيد.
تطوان  22-21 :دجنبر :1975
ا
دخلت نثانوية التقنية الجديدة فـي إضـراب تـم خل لـه توزيـع مجموعـة مـن المناشـير موقعـة باسـم منظمـة "إلـى المـام"،
كما تم توزيع مجموعة مـن المقـالت للنقابـة الوطنيـة للتلميـذ ،و قـد تـم اعتقـال مجموعـة مـن التلميـذ مـن نفـس الثانويـة و
طالبان يدرسان بمدينة فاس ،نثم ما لبث اان ااطلق سراحهم .
لــم تتوقــف الحملــة بمدينــة تطــوان بــل ستتســع لتطــال العديــد مــن المناضــلين منهــم ااحمــد بــوراس اواحمــد الوهــابي و
ا
ا
فاطمــة الوهــابي و ليلــى و جمــال بــن عمــر )الممثــل الشخصــي الســابق لكــوفي عنــان الميــن العــام الســابق للمــم المتحــدة
ا
ولمينهــا الحــالي بــان كيمــون( و يــونس مجاهــد ) هــو الكــاتب العــام الحــالي للنقابــة الوطنيــة للصــحافة( .و فــي ســياق هــاته
الحملـة تـم تعـذيب ااخ ااحمـد بـوراس و تعرضـت اامـه و اابـوه للضـرب و ذلـك فـي إطـار عمليـة ضـغط مـن ااجـل اان يسـلم نفسـه
ن
للبوليس .و توالت العتقالت و شملت العديد من المناضلين منهم محمد مغاغة ،مصطفى الخطابي و اخرون...
و انتقلت العتقالت إلى مدينة فاس حيث اعتقل الرفاق عبد العالي اليزمي ،البوحسن ،عبد الباري الطيار....
تطوان :مساء يوم الجمعة  2يناير 1976
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في هذااليوم تم اعتقال الرفيق إدريس الزايدي و هو ااحد مسؤولي المنظمة بمدينة فاس إضافة إلى إشـرافه علـى نشـاط
المنظمــة بمدينــة تطــوان ،كمــا تحمــل مســؤوليات فــي مدينــة طنجــة ،و قــد تمــت عمليــة اعتقــاله و هــو فــي طريقــه إلــى مدينــة
تطوان لحضـور موعـد مـع ااحـد المناضـلين ،و سـينقض عليـه البـوليس السـري قبـل وصـوله إلـى مكـان الموعـد علـى بعـد 150
مــتر مــن المكــان ،و الرفيــق إدريــس الزايــدي مــن الرفــاق الــذين تعرضــوا لتعــذيب شــديد خلل حملــة اعتقــالت ســنة .1976
ا
الرباط  11يناير  1976يوم الحد على الساعة الثالثة و الربع :اعتقال الرفيق تيتي لحبيب
ا
تم إعتقال تيتي لحبيب علـى إنثـر لقـاء مـع يـونس مجاهـد الـذي كـان سـيلتقي بـه لول مـرة ،و قـد تـم اعتقـاله علـى السـاعة
ا
الثالثـة و الربـع قـرب محطـة القطـار )الربـاط المدينـة( حيـث ذهـب إلـى موعـد مـع يـونس و مـا اان خطـا الخطـوات الولـى نحـو
ا
هــذا الخيــر الــذي كــان واقفــا بالمكــان المحــدد حــتى انقضــت عليــه عناصــر مــن البــوليس الســري ،و قــد جــاء ســقوط الرفيــق
التيــتي فــي فــخ نصــب لــه علــى يــد عصــابة شــوخمان ) ااحــد ااشــرس العناصــر البوليســية بمدينــة الربــاط( نتيجــة عــدم معرفتــه
ا
باعتقــال يـونس مجاهـد لكـون هـذا الخيـر كـان قـد سـلم نفسـه للبـوليس .و بتـدخل مـن عمتـه المغنيـة عليــا مجاهـد و مقابــل
وعد بإطلق سراحه اارشد البوليس إلى موعدين من بينهما موعده مع التيتي لحبيب.
يوم النثنين  12يناير  :76اعتقال الرفيقين عزوز العريش و مصطفى فزوان
ا
في نفس المكان سيتم اعتقال كل من لعريش عزوز ) ااصبح هذا الخير عضوا فـي اللجنـة الوطنيـة بعـد اعتقـالت نونـبر
 74و يناير ( 75ـ و مصطفى فزوان و هما مسؤولن تنظيميان في مدينة الرباط و ذلـك بعـد نسـيان لموعـد سـابق مـن طـرف
لعريش عزوز مع يونس مجاهد الذي كان مصاحبا بالبوليس بحيث سيتم اعتقال كل من لعريش و فزوان .وخلفــا للرفيـق
التيتي لحبيب كان الرفيقان على علم باعتقال يونس لكنهما نسيا تغيير مكان موعدهما .هكذا جاء البوليس لعتقـال عـزوز
لعريش الذي كان له موعـد سـابق مـع يـونس فـي نفـس المكـان و إذا بـه يلقـى القبـض علـى رفيقيـن )لعريـش عـزوز و مصـطفى
فـزوان( و بـذلك تكبـدت المنظمـة ضـربة قويـة علـى مســتوى مدينـة الربـاط ،فالنثنـان المعتقلن مسـؤولن رئيسـيان بمدينـة
الرب ــاط .و س ــتتوالى حملت العتق ــال لتص ــل إل ــى مدين ــة تيفل ــت و نواحيه ــا حي ــث هم ــت ه ــذه العتق ــالت مجموع ــة م ــن
الفلحين.
ا
يوم الثلنثاء  13يناير  :76اعتقال الرفيق عبد القادر امصري
اعتقــل الرفيــق عبــد القــادر اامصــري بنفــس الطريقــة الــتي اعتقــل بهــا مــن قبلــه الرفــاق محمــد البك ـراوي و الشــهيد عبــد
ن
اللطيف زروال و عبد ا زعزاع و الزيدي ادريس و التيتي لحـبيب و عـزوز لعريـش و اخـرون مـن مناضـلي المنظمـة والحركـة
الماركسية اللينينية المغربية .و جـاء اعتقـال الرفيـق اامصـري علـى إنثـر موعـد لـه مـع مصـطفى فـزوان الـذي انتظـره هنـاك قبـل
النقضــاض عليــه .و عبــد القــادر اامصــري مــن المناضــلين الــذين كــانوا يعملــون فــي ســرية تامــة و تحمــل مســؤولية العمــل
ن
التلميذي بمدينة الربـاط إلـى جـانب الرفـاق محمـد الرحـوي و بوجمعـة الزنزونـي و حميـد بـن زكـري و يوسـف و اخـرون ،كمـا
ا
اشتغل في الحياء الشعبية ضمن لجنة شعبية كانت تعمل بحي العكاري و كان يشرف عليها الرفيق فؤاد الهيللي.
و عندما تم نقـل الجهـاز التقنـي للمنظمـة إلـى مدينـة فـاس تحمـل الرفيـق إلـى جـانب الراحـل البوحسـن و فـي سـرية تامـة
مســؤولية نقــل الونثــائق بيــن فــاس و الــدار البيضــاء )كــان مســؤول عــن نقلهــا مــن الربــاط إلــى الــدار البيضــاء بينمــا كــان ينقلهــا
البوحســن مــن فــاس إلــى الربــاط و ااحيانــا مباشــرة إلــى الدارالبيضــاء( .و قــد تعــرض الرفيقــان لتعــذيب شــديد و عــانى الرفيــق
البوحسن من جراء ذلك حتى بعد خروجه من السجن إلى اان فقدناه مبكرا.
الرباط  16يناير  :1976اعتقال الشهيدة سعيدة لمنبهي بمقر المنظمة
 16يناير  :1976الطريق إلى درب "مولي الشريف"
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 سعيدة لمنبهي 48 :ساعة قبل اعتقالهافــي إحــدى اايــام ينــاير البــاردة مــن ســنة  1976ســاور الرفيقــة ســعيدة لمنبهــي شــك بإمكانيــة اعتقالهــا انطلقــا مــن فرضــية
ا
اعتقال الرفيق الذي تشاطره مقر سكناها و الذي غاب عن النظار منذ  48ساعة.
لـم تضـيع سـعيدة الـوقت كـثيرا قبـل اان تتـوجه إلـى مقـر سـكناها لفراغـه مـن كـل مـا يمكـن اان يهـدد اامـن الرفـاق و اامـن
المنظمة من مناشير و ونثائق ،و معلومات قد تفيد ااجهزة القمع في حملتها على المنظمة.
يوم  16يناير  76سعيدة لمنبهي تتوجه إلى بيتها:ر ن
كان الوقت مساء و كانت الشمس قد ااكملت دورة غروبها و غابت و اء الفاق منذ مدة و خيم الظلم على المدينــة فــي
ا
مســاء بــارد .ســعيدة تقــف اامــام الســتوديو )عبــارة عــن شــقة صــغيرة( الــذي تســكنه و الواقــع بحــي مدغشــقر بالربــاط قــرب
ا
المحكمة البتدائيـة حاليــا .كـانت الســاعة السادسـة مسـاء حيـن وصــلت لمنزلهــا بعـد زيــارة لختهــا خديجـة لمنبهـي )خديجــة
ا
لمنبهي هي زوجة الرفيق عبد العزيز لودييــي عضو منظمة إلى المام و اللجنة الداريــة المنبثقـة عــن المـؤتمر الخــامس عشـر
للتحاد الوطني لطلبة المغرب ،اعتقل سنة  1972و حوكم سنة  1973بعشر سنوات سجنا قضى مدتها بالكاملة و خديجة
لمنبهــي ااســتاذة و كاتبــة و مناضــلة حقوقيــة لعبــت دورا بــارزا فــي حركــة عــائلت المعتقليــن السياســيين( ،و مــا اان فتحــت
الباب و حملقت بعينيها في جوانب غرفتها حتى وجدت كل شيء قد انقلــب اراســا علـى عقــب :ملبسـها ،كـتبهــا و حاجياتهــا
ا
ا
المختلفة و كان عاصفة قد ااصابت الستوديو.
لقد اادركت بحســها اان اللحظـة الـتي حدسـت و قوعهـا قـد ااصـبحت حقيقـة .و قبـل اان يتشــكل رد فعلهـا كـان ااربعـة مـن
الكلب المدربة مـن رجــال المجـرم اليوسـفي قــدور قاتــل الشـهيد عبـد اللطيــف زروال قـد انقضـوا عليهــا انقضــاض ذئـب علـى
فريســته واضــعين القيــد بمعصــميها و العصــابة الســوداء علــى عينيهــا لتنقــل ،تحــت وابــل مــن الســباب و النعــوت المحقــرة
للم اراة و للمناضلة ،إلى المعتقل السيء الـذكر درب "مـولي الشــريف" لتب اـدا رحلــة ااخــرى مـن حياتهــا النضـالية فـي مواجهـة
جلديها كلب حراسة النظام الفاشي.
قضت سعيدة نثلنثة ااشهر بالدرب إلى جانب رفاقها و رفيقاتها الذين حصدتهم الحملة الثانية الكبيرة ضد منظمة "إلــى
ا
المــام" ابتــداء مــن ســنة ينــاير .76ـ كــان نصــيب ســعيدة كــبيرا مــن التعــذيب النفســي و الجســدي كمناضــلة و كــام اراة مناضــلة
داخــل المعتقــل الســري الســئ الــذكر حيــث كــل الوســائل تســتعمل بل حــدود مــن طــرف زبانيــة النظــام و كلبــه المســعورة
لتحطي ــم المعنوي ــات و تكس ــير الرادة الثوري ــة ل ــدى المناض ــلين .و باعتباره ــا امـ ـ اراة ع ــانت س ــعيدة م ــن العقلي ــة الذكوري ــة
الوحشية للجلدين الحاطة من كرامة الم اراة و إنسانيتها الشئ الذي لم تنساه و هي تقف اامام القضاة الوجه المقنع للجلد
فــي دولــة اللقــانون و النتهاكــات الجســيمة لحقــوق النســان .اامــام قضــاتها فــي المحكمــة انتصــبت ســعيدة بــدورها لتحــاكم
جلديها في مداخلة دخلت تاريخ النضال السياسي بالبلد عموما و النضال النسائي خصوصا.
و خلل معركــة بطوليــة )إض ـراب عــن الطعــام دام  45يومــا( استشــهدت الرفيقــة ســعيدة لمنبهــي بعــدما تــم نقلهــا إلــى
مستشــفى ابــن رشــد بالــدار البيضــاء و ذلــك وســط إهمــال طــبي و لمبــالة ااجهــزة النظــام .لقــد اقــترف النظــام الكمــبرادوري
جريمتــه النك ـراء فاستشــهدت ســعيدة لمنبهــي لتنضــاف إلــى قافلــة شــهداء الشــعب المغربــي و ااصــبحت رم ـزا لنضــال الم ـ اراة
المغربية.
الدار البيضاء  20يناير :1976
 اعتقال الرفيق عبد الفتاح الفاكهاني عضو الكـتابة الوطنيةا
يــوم  20ينــاير مــن ســنة  1976اقتحــم رجــال المخــابرات ااحــد المقـرات الســرية لمنظمــة "إلــى المــام" بالــدار البيضــاء و
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ن
اعتقلواعبد الفتاح الفاكهـاني عضـو الكـتابــة الوطنيـة للمنظمـة و رفيــق اخـر) .التحـق عبـد الفتــاح الفاكهـاني بالكـتابــة الوطنيـة
لفترة قصيرة من خروجـه مـن الســجن بعـد محاكمـة غشــت .73ـ و تحمــل مسـؤوليات تنظيميـة فـي مدينـة الـدار البيضـاء علـى
ا
اراس خليا للمنظمة( ،و قـد اعتقــل الفاكهـاني لول مــرة فـي  8مــارس  1972بمدينـة خريبكــة و مــن هنــاك تــم نقلــه إلـى درب
"مولي الشريف" لينضم لمجموعة المعتقلين الماركسيين – اللينينييــن الــذين تـم تقـديمهم إلـى محاكمـة الدارالبيضــاء فـي
غشت  1973حيث سيتم إطلق سراحه.
ا
عند العتقال الخير للفاكهاني يوم  20ينــاير  1976تــم العثــور لــديه علـى مفتــاحين لمنزليــن يقطنهمــا نثلث رفــاق ســيتم
اعتقــالهم و هــم ) اامنــاي إبراهيــم ،ااحمــد بــن ســعيد و عبــد العزيــز طريبــق() .انظــر المزيــد :كـتــاب "لوكولــوار" لعبــد الفتــاح
الفاكهاني منشورات طارق (2005.
فاس  25يناير :1976
 اعتقال الرفيق عبد ا المنصوريتــم اعتقــال عبــد ا المنصــوري ،عضــو اللجنــة الوطنيــة و عضــو ســابق فــي لجنــة التنســيق الوطنيــة )التحــق باللجنــة
ا
الوطنيــة بعــد اعتقــالت نونــبر -74ـ ينــاير (75ـ لمنظمــة "إلــى المــام " ،فــي مدينــة فــاس و كــان مســؤول عــن مدينــة القنيطــرة،
فاس و طنجة و تم نقله بعد ذلك إلى درب"مولي الشريف".
الدار البيضاء  1مارس :1976
 اعتقال الرفيق حمادي الصافيتمــت عمليــة اعتقــال حمــادي الصــافي عضــو اللجنــة الوطنيــة للمنظمــة و مســؤول الجهــة الشــرقية يــوم فاتــح مــارس  76و
ذلك على يد عناصر من جهاز المخــابرات و بمســاعدة سمســار فــي العقــار وصــاحب المنــزل الــذي كـان ينــوي اكـتراءه و ااخيـه
ا
ا
الــذين ااقنعهــم البــوليس بــان الشــخص مــن عتــاة اللصــوص ،و ذلــك حينمــا كــان متاهبــا لك ـراء ااحــد المق ـرات الجديــدة بعــد
انكشاف المقر الذي كان يسكنه عبد الفتاح الفاكهاني.
الدار البيضاء  2مارس:
اعتقال الرفيق عباس المشتري عضو الكـتابة الوطنية
ا
ا
ا
ن
اعتقل اخر عضو في قيــادة منظمـة "إلــى المـام" المنبثقــة عــن النــدوة الوطنيــة الولــى للمنظمــة سـنة  72و يتعلــق المـر
ببلعبــاس المشــتري )كـان عضـوا فــي الكـتابــة الوطنيــة للمنظمـة و مسـؤول عــن مجموعــة مــن الخليــا بمدينــة الــدار البيضــاء و
ا
كان يعرف باسم الرفيـق يوسـف الـذي حـوكم بـه غيابيــا فـي محاكمـة غشـت  73و رشــيد و بــالخص إسـم الرودانـي( .و قـد تــم
اعتقاله على إنثر موعد محدد بشارع اانفا مع ااحد الرفاق ،و كان رجال المخابرات يحتلون إحدى الفيلت القريبة مــن مكــان
ا
ن
الموعــد بهــدف تســهيل مراقبــة المكــان ،و مــا اان وصــل إلــى المكــان اتيــا مــن جهــة شــارع الزيـراوي عــبر ااحــد الزقــة حــتى تــم
ن
النقضاض عليه و قـد كـان المكـان مطوقـا مـن كـل جهـة .و هكـذا ســقط اخـر عضـو مـن قيـادة المنظمـة المنبثقـة عـن النـدوة
ا
الوطنية الولى في مكان قـرب مدرسـة توجـد بجــوار ااوطيــل إيــدو اانفــا حاليـا علـى بعـد  300مـتر مـن مكـان اختطـاف الشـهيد
عبد اللطيف زروال.
شــكلت حملــة مــارس  76ضــربة قويــة للمنظمــة بمدينــة الــدار البيضــاء بعــدما توصــل البــوليس إلــى اعتقــال المحــترف
ا
ن
الثوري ااحمد ايت بناصر المسؤول الرئيسي عــن الحركــة التلميذيـة بالمدينــة و مجموعــة مــن المناضــلين الساســيين الــذين
كــانوا يشــكلون محــور العمــل بثانويــات الــدار البيضــاء و مــن هــؤلء عبــد اللطيــف صــابر و لحســن صــبير...بعــد هــذه الحملــة
ستفقد الحركة التلميذية المغربية نقابتها المناضلة :النقابة الوطنية للتلميذ.
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الرباط  12اابريل  1976مساءا :اعتقال الرفيق محمدالرحوي
اعتق ــل محم ــد الرح ــوي المع ــروف ب الص ــحراوي و الفيل ل ــي و الملق ــب ب"زعي ــتر" ) اقتب ــاس الس ــم م ــن وائ ــل زعي ــتر
ا
المناضل الفلسطيني الذي اغتالته المخابرات السرائيلية في سـنة (1972ـ )ـ محمـد الرحـوي مـن المناضـلين الوائــل داخــل
ا
منظمة "إلى المام" ذو ااخلق عالية تتسم بالخلص والتواضــع والنضــباط للقـرارات مهمــا كــانت خطورتهــا ،خــبر النضــال
ا
التلميذي و الطلبي و في الحياء الشعبية حيث ساهم على امتداد سنوات في توزيع المناشير الســرية للمنظمـة داخلهــا،
و حيــن تعرضــت المنظمــة فــي الربــاط للضــربات المتتاليــة ســنة  74تحمــل عــبئ النهــوض بهــا مــن جديــد إلــى جــانب رفــاق
ن
اخريــن مــن اامثــال عبــد القــادر اامصــري و اخريــن و احــترف العمــل الســري تحــت اســم زعيــتر( علــى إنثــر موعــد بحــي البريــد
بالرباط بعد لقائه مع ااحد العناصــر المشـبوهة ،و قــد وجــد عناصــر مــن المخــابرات فـي انتظــاره فلذ بــالفرار ،و بعــد مطـاردة
هوليوديــة اســتقل خللهــا تباعــا نثلث ســيارات ااجــرة ،و بعــدما ابتلــع ااوراق مــذكرة تضــم مجموعــة مــن المواعيــد ،تــوجه إلــى
ا
دوار الحاج قاسم )حي المل حاليا( حيث توجد إحدى المقرات السرية للمنظمة ،و ما اان دلف إلـى الــداخل حــتى تــوالت
طرقات قوية على الباب تبعتها مداهمة للمنزل من طرف عناصر مسلحة من المخابرات ،و قد كان يوجد هناك فــي المنــزل
كل من عبد الرحمان القنصي المعروف ب " الحبيب" و محمد النضراني المعروف ب"مصطفى" اللذان كــان يقطــن معهمــا
ا
محمد الرحوي ) .هذان الخيرين كانا عضوي لجنة ااساسية بثانوية ابن عبدون بخريبكة خلل سنة  74و كان يشرف على
هذه اللجنة فؤاد الهيللي نثم مصطفى التمسماني ،و انتقل الرفيقان إلى الرباط بعدما ااصبحا طالبين(.
ن
كــان المنــزل يحتــوي علــى الــة فيتناميــة للطبــع ،و مؤلفــات مــاركس لينيــن و مــاو تســي تونــغ و غيفــارا و هوشــي منــه و
ا
مجموع ــة مـ ــن منشـ ــورات المنظم ــة كنشـ ــرة " 24ينـ ــاير" " ،مغـ ــرب النضـ ــال"" ،المناضـ ــل"" ،النش ــرة" و "إل ــى المـ ــام"
ا
و"الشـرارة" الــتي كــان يتــم توزيعهــا فــي الحيــاء الشــعبية و نســخ مــن "الشــيوعي" ) النشــرة الداخليــة للمنظمــة( ،إضــافة إلــى
مجلة الهدف و الحرية الفلسطينيتين.
عرفــت هــذه الحملــة اعتقــال العديــد مــن المناضــلين ،منهــم  :عبــد الناصــر بنــو هاشــم المعــروف ب" ميمــون" و عبــد ا
ن
الحرايري و ادريس الحريزي و اخرون.
ا
هكذا ا
بدات إحـدى ااحلـك فـترات القمـع الـذي تسـلط علـى مناضـلي منظمـة "إلـى المـام" حيــث تنقــل ااعضـاء المجموعـة
بيــن ااســوء المعتقلت الســرية فــي مغــرب الســبعينيات ،فمــن " الكمبليكــس" بالربــاط إلــى ااكــدز )تــم نقــل المجموعــة الــتي
كانت تضم خمسة رفاق و هم  :محمد الرحوي و محمد النضراني و ادريس الحريزي و عبـد الرحمـان القنصـي و عبـد الناصـر
بنــو هاشــم مــن الكــومبليكس إلــى ااكــدز قــي  5غشــت ( 1977ـ نثــم قلعــة مكونــة و ســكورة بــإقليم ورزازات ،تســع ســنوات مــن
التعــذيب و المعانــاة فــي ســرية تامــة و فــي ظــل صــمت مطبــق فرضــه النظــام الكمــبرادوري علــى كــل الســجون و المعتقلت
ا
السرية .و قد ااخفى النظام جريمة اعتقالهم دون تقديمهم لية محاكمة ليصبحوا مفقودين و قد دامت محنة اختفــائهم مــن
 12اابريل  1976إلى  30دجنبر ) 1984للمزيد من المعلومات انظـر كـتـاب "موغـواغ" لمحمـد الرحـوي بالفرنسـية منشـورات
سعد الورزازي .(2008
ـ اعتقالت سنة 1977
ستعرف هذه السـنة اعتقــالت مجموعـة مـن المناضـلين المرتبطيــن بالمنظمـة الـذين حــاولوا إعـادة بنائهــا مـن جديــد و ذلـك
ن
إلى جانب مناضلين اخرين ينتمـون إلـى منظمـة " 23مـارس" وتعــرف هـاته المجموعـة بمجموعـة مكنـاس( ،و ينتمـي هـؤلء
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المناضلين في ااغلبيتهم إلى التنظيمات الثورية شبه الجماهيرية التي نجت من العتقــالت و إلــى مجموعــة مــن المناضــلين
ا
الصــحراويين .مــن بيــن المعتقليــن عبــد الســلم رضــوان و عبــد الســلم ااومالــك )إلــى المــام( عبــد الهــادي بــن الصــغير و عبــد
الواحد بلكبير )منظمة  23مارس( و عمر الزايدي )لنخدم الشعب( و مونثيق لحسن ) مجموعة الصحراويين(.
ا
ـ حول السلحة القمعية لتدمير المناضل و النسان
مــن الضــروري تقــديم تحليــل نظــري لظــاهرة التحــول الــذي يعرفــه المناضــلون خلل فــترة العتقــال و بعــدها )انظــر كـتــاب
فكـتور سيرج "كل مـا يجــب اان يعرفـه كـل نثــوري عــن القمـع" ،الكـتـاب تلخيـص للتجربـة البلشـفية فـي مجــال مقاومــة القمـع
ا
ا
وتــاتي ااهميتــه مــن كــون الكــاتب كــان مــن القلئــل الــذين اطلعــوا علــى ملفــات الوخرانــا )البــوليس الســري فــي ظــل حكــم
القيصرالروســي( و ذلــك بعــد نجــاح الثــورة البلشــفية و كــذلك كـتــابي رجيــس دوبــري " :ســلح النظريــة " و "النقــد بالســلح"
وهما جزءان لكـتاب واحد حول تجربة اامريكا اللتينية(.
عمومــا تظــل المبــادئ هــي نفســها مــع تغيــر مســتمر فــي التقنيــات بحكــم التطــور الهائــل الــذي تعرفــه تقنيــات التواصــل
وتخزين المعلومات و معالجتها إلى جانب الستفادة من دروس الثورات التي يتم تعليمها لرجال المخابرات )انظر في هــذا
ا
السياق فيلم "معركة الجزائر" الشهير الذي قامت المخابرات الفرنسية و المريكية بتدريسه في معاهدها البوليسية(.
ا
ا
و في كل الحوال ،عند العتقال ،تقوم الجهزة القمعية المختلفة بتعصيب عيني المعتقل و وضع القيد في معصميه،
نثـ ـ ــم تمنعـ ـ ــه مـ ـ ــن التواصـ ـ ــل مـ ـ ــع بـ ـ ــاقي المعتقليـ ـ ــن وتضـ ـ ــرب طـ ـ ــوق مـ ـ ــن العزلـ ـ ــة عـ ـ ــن الخـ ـ ــارج ،كمـ ـ ــا يمـ ـ ــدد المعتقـ ـ ــل
ا ا
علــى ظهــره و يمنــع مــن النــوم خاصــة فــي اليــام الولــى و ل يســمح لــه بــالتحرك إل صــوب المرحــاض ااو قاعــة التعــذيب و الــتي
تسمى " قاعة العمليات".
ا
يتع ــرض المعتقــل لكــل اش ــكال التع ــذيب الجســدي و النفســي بعــدما ت ــم تهييــئ ش ــرط النف ـراد بــه ليســهل الني ــل مــن
معنوياته و الحط من إرادته.
ا
و يكــون الهــدف مــن ذلــك تحطيمــه جســديا و الســيطرة عليــه بســيكولوجيا )عمليــة غســل الــدماغ( وصــول إلــى تــاليبه ضــد
ن
ا
نفسه وضد رفاقه ،المر الذي ينجح فيه الجلد مع البعض لكنه يفشل مع البعض الخر.
ا
ن
تحاول ال لة القمعية تحطيم النسان بقتل ااو نـزع كـل روح نقديـة لـدى المناضـل ،فهنــاك إيمـان راســخ لـدى الجلد بـان
التقنية قادرة علـى التفـوق علـى القــدرات البداعيــة للنسـان ،و بطبيعـة الحــال تسـتهدف الهجــوم علـى هـاته النـواة الصـلبة،
ا
هــاته الســطوانة الصــلبة المشــكلة مــن نــواة الفكــر الثــوري الــتي تســلح بــه النظريــة الثوريــة المناضــل الثــوري و خاصــة فــي
نقطتين ااساسيتين :
 اليمان بالجماهير و بقدرتها على صنع التاريخ مقابل هجوم الجلد على الجماهير و تبخيسها.ا
ن
ن
ـ اليمان بالنسان و تفوقه على ال لة و التقنية لنه هو من يبدعها مقابل النفــخ فـي قـدرة الـة التعــذيب علـى تكسـير إرادةالمناضل لدى الجلد.
هناك إذن صراع بين إرادتين و تصورين و مفهومين متناقضين هما  :المفهوم البرولتاري للعالم كمفهـوم مـادي جــدلي و
المفهوم البرجوازي للعالم كمفهوم مثالي ميتافيزيقي.
يعمــل الجلد منــذ البدايــة كمــا لــو اان عليــه مهمـة إنجــاز بحــث دراســي حينمــا يحــاول تحويــل المعتقــل إلــى مجــرد موضــوع
ا
بدون ذات ليقدمه اامام لجنة هي هنا المحكمة التي تستامر بالقوانين الطبقية للنظام و يكون عليها إجازة صــاحب البحــث
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ا
ا
بــاعلى الــدرجات )ميــزة مشــرف جــدا( لنــه ) ااي الجلد( خــدم"المصــلحة العليــا للــوطن" ااي مصــالح الكمــبرادور و الملكيــن
ا
العقاريين الكبار و سماسرة الستعمار ،و ينتشي النظام بهذا النتصار عندما يوحي لعلمه و اابواقه و الحـزاب الــدائرة فــي
فلك ــه ب ــالخوض ف ــي حملت تعتيمي ــة تس ــتهدف فك ــر الم ــواطنين و ع ــواطفهم م ــن خلل تش ــويه ص ــورة المعتقلي ــن فتت ــم
شيطنتهم و تقديمهم على اانهم ااعداء الوطن ااي"وطن الكمبرادور" مؤلبين بذلك الجماهير ضدهم و استعدائها تجاههم.
ا
حينما ل يتم إدراك جوهر هذا المريسقط العديد من المناضلين في ااخطاء قاتلة يتم تقديم شتى التــبريرات للقبــول بهــا
باسم الواقعية و ضرورة إنقاد الذات في انتظار ظروف ااخرى ااحسن ،و يتجلى هـذا سـواء اامـام الجلد مباشـرة ااو اامـام هيئـة
المحكمــة .بمثــل هكــذا نهــج يكــون المناضــل قــد وقــع علــى صــك مــوته السياســي ،و تعمــل الســنوات اللحقــة علــى تعميــق
ا
مسلسل انهياره و سقوطه النهائي ،ذلك اان دودة النهيار تظل تنخر ذاته حتى تاتي عليه .
اامــام الجلد ل يملــك المناضــل المعتقــل ســوى فكــره و صــموده ،فإمــا اان يتحــول ذلــك الفكــر و نــواته الصــلبة إلــى قــوة
ماديــة ،و إمــا اان تظهــر هشاشــته و ضــعف قنــاعته ،فل طريــق نثــالث بينهمــا .و طبعــا ل قيمــة لهــذا الكلم إذا لــم يفهــم فــي
ســياقه الســليم )منظمــة نثوريــة حقيقيــة ذات خــط سياســي نثــوري و نظريــة نثوريــة( ذلــك اان العكــس يكشــف عيــوب التربيــة
الديولوجية و السياسية التي عاشها المناضل من داخل المنظمة التي ينتمي إليهــا كـتجربــة شخصــية و جماعيــة ملموســة،
ا
و من تم قـد يســقط فـي فــخ الجلد الفاقـد لي إنسـانية ليملـي عليـه رغبتـه السـادية الـتي يلخصـها الشـاعر الفلسـطيني الكـبير
معين بسيسو في إحدى قصائده كما يلي:
اكـتب
و اركع للورقة
و اغرس قلمك في عيني طفلك
و اكـتب ما شاء لك السجان اان تكـتبه
.............................................
ـ التعذيب ،النضباط و البنية التنظيمية
ا
ا
ليس النضباط سببا بل نتيجة ،ااو تكـفير عن ذنب ما او إكراها ،إنه نمط عمل لجسم ) اوركانيزم(.
يعتقد المناضل اانه مضحوك عليه و تم الكذب عليه و اانه مخدوع و تم تضليله فيحس بإحباط فظيع.
عندما يغيرالمناضل معسكره ،في مثل هاته الحالة يقع ما يلي :
ا
ا
ا
في واقع المر يكون هذا المناضل قد استعاد حقيقته الديولوجية و السياسية ،اي اكـتشف حقيقته الصلية.
بالمعنى العام ،اان نتنظــم يعنـي كل متميـزا و ااعلـى مـن ااجزائـه المكونـة لـه ،بمـا يعنـي اان الجـزء مرتبـط بالكـل و الكــل
ا
ا
بــالجزء ،و هنــا خطــا مــن يربطــون مصــير انتمــائهم بمصــير الزعمــاء خاصــة لمــا ينهــار هــؤلء الخيريــن ،و تنتشــر هــذه الحالــة
لــدى المناضــلين الــبرجوازيين الصــغار الــذين يعيشــون حالــة تنــاقض بيــن كــائنهم الجتمــاعي )طــابعه التشــتت( و كــائنهم
الديولوجي ) النتقائية ( ) .انظر سلح النقد ل :ريجيس دوبري(
ا
ذلــك اان مــن يعيشــون مثل و يعملــون فــي الجامعــات و المكــاتب يكــون مــن الصــعب عليهــم ان يلعبــوا دور العامــل
الجماعي و دور المثقف الجماعي بال كـتفاء بذواتهم.
ا
ا
اان ننضبط تساوي اان نتنظم التي تساوي بــدورها ان نتبلـتر ،إننــا امـام جدليـة النظريـة و التنظيـم كمـا صـاغها فلدميـر
إيليتش لينين )انظر كـتاب " ما العمل"  :لينين(.
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