
عبد الرحمان النوضة

 الوثيق��ة الحالي��ة ه��ي المداخل��ة ال��تي س��اهم به��ا الس��يد عب��د
 الرحم��ان النوض��ة، ف��ي إط��ار نش��اط حق��وقي نظ%م��ه ''منت��دى حق��وق

 ما هي الحتمالت الم�ستقبلية التي تنتظر الحزاب والجمعيات''

.بالمغرب ؟'' 14 من 1صفحة    عبد الرحمان النوضة 

 ما هي
 الحتمالت

 الم�ستقبلة التي
 تنتظر الحزاب
 والجمعيات
 الم�دافعة عن

 حقوق النسان
بالمغرب ؟ 



 )، خلل ي��ومي الجمع��ةFDH_NorMaالنس��ان لش��مال المغ��رب'' (
 ، ف���ي مدين���ة الحس���يمة. وك���ان2012 دجن���بر 22، والس���بت 21

 الموضوع العام خلل اللقاء الحقوقي هو : ''أي دور للحركة الحقوقية
 ف��ي ال���ترافع ع���ن قض���ايا النتهاك���ات الجس���يمة لحق���وق النس���ان
 المص��احبة للح��راك الجتم��اعي الس��لمي / جه��ة الش��مال نموذج��ا''.
 وفضZل الكاتب إبراز العناصر التالي�ة ال�تي يعرض�ها ف�ي ه�ذه الوثيق�ة

الحالية :    

  ) كيف سيكون مستقبل الحراك الجتماعي بالمغرب ؟   1
 قبل تن��اول موض��وع ''أي دور للحرك��ة الحقوقي��ة'' (ف��ي مج��ال
 الترافع عن قضايا النتهاكات الجسيمة لحق�وق النس�ان المص�احبة

 كي!!ف س!!يكون المس!!تقبلللحراك الجتماعي السZلمي)، لنتساءل : 
 ب!!!المغرب، خلل الش!!!هور، أو رب'م!!!ا الس!!!نوات المقبل!!!ة ؟ ه!!!ل
 النتهاك!ات الجس!يمة لحق!وق النس!ان س!وف تتقل4!ص ؟ أم أنه!ا

 سوف تتكاثر، وتتصاعد، وتتفاقم ؟
 من خلل تحليل تسلسل الحداث الرZاهنة بالمغرب، نلحظ

التوجZهات الجديدة التالية لدى الدولة : 
  المbجتمعي��ة (بأبعاده��ا القتص��ادية، والمالي��ة،الزم!!ة- 1.1

 والسياس��ية، وغيره��ا) ستس��تمر، ب��ل تتف��اقم. وأب��رز عناص��رها، م��ا
 يل���ي : تك���اثر البطال���ة المزمن���ة خاص���Zة وس���ط الش���بان وح���املي
 الشهادات، وانتفاخ الت%ضخ%م، واستمرار تفاقم غلء المعيشة، وتزايد
 عج��ز المي��زان التج��اري، وتعم��Zق عج��ز مي��زان الداءات، وتن��اقص
 ع��وائد الس��ياحة، وتض��اءل االت%ح��oوnيلmت النقدي��ة للمغارب��ة الع��املين
 بالخارج، وانخف�اض الص�ادرات، وتف�اقم نفق�ات ص�ندوق المقاص�ة،

 ما هي الحتمالت الم�ستقبلية التي تنتظر الحزاب والجمعيات''
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 وتقل%ص الستثمارات المباشرة، وانخفاض الثقة في اس��تقرار البلد،
إلى آخره. 

  م��ن اس��تمرار ت��أثيراتالس'!!لطة السياس!!ية تخ!!اف- 1.2
 ''ح��راك الربي��ع ال��ديمقراطي أو العرب��ي''. وتخش��ى احت��داد ديناميكي��ة
 الحرك��ات الحتجاجي��ة أو الثوري��ة داخ��ل المغ��رب. وتخ��اف م��ن أن
 تتج��اوز ه��ذه الحتجاج��ات نقط��ة اللyع��ودة، أو أن ت��دخل ف��ي ط��ور

يستحيل الت%حكzم فيه.    
 - أصبح المسئولون الكبار في الدولة يتبن%ون أك��ثر ف��أكثر1.3

 النهج القديم الذي سبق للملك الحسن الثاني أن إت4بعه في تدبير
 . أي أنهم يفضZلون المbقاربة المنية عل��ى المbقارب��ة السياس��يةالحQكم

 الص���لحية. حي���ث يميل���ون إل���ى تفض���يل القم���ع الش���رس لب���bذ�ور
 الحتجاجات والنتفاضات في مهدها، قب��ل أن تنض��ج، أي قب��ل أن
 تتحول إل�ى حرك�ة جماهيري�ة عارم�ة. ويعت�برون أن�ه، ول�و ك�ان قم�ع
 هذه الحركات شرسا، أو م�bثيرا لش�مئزاز ال�رأي الع�ام، ف�إنه أحس�ن
 وأخفZ من القمع الكبر الذي سوف ت�سoت�و�جnبه هذه الحتجاجات في

حالة إذا ما تحو�لت إلى انتفاضة جماهيرية، شعبية، أو عامZة.  
 تش!!ديد- يظه��ر م��ن خلل الح��داث أن الدول��ة ق��رZرت 1.4

 . حيث قرZرت وق��ف التس��اهل الس��Zابق م��ع ''حرك��ةأساليبها القمعية
  ف��براير''، وم��ع حرك��ة المbعط%لي��ن، وم��ع غيره��ا م��ن الحرك��ات20

 الحتجاجي�ة (بم�ا فيه�ا الحرك�ات الحقوقي�ة). وق�رZرت الدول�ة ك�ذلك
 منع أي تظاهر في الشارع العمومي، وفضZلت الد%ولة قمعه بأي ثمن

كان. 
 - راجعت الدولة أجهزتها القمعي�ة، وزادت ف�ي مbع�د%اتها،1.5

 حس'!!نت ق!!دراتها عل!!ىورفع��ت مس��توى ج�اه�زnي��Zة قواه��ا القمعي��ة، و
 ما هي الحتمالت الم�ستقبلية التي تنتظر الحزاب والجمعيات''
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 ، وحسن%ت مستوى فعاليتها. كم�ا حس�Zنت وس�ائلهاالتدخ4ل السريع
في التواصل والتنسيق. 

 الزيادة في أع!!داد عناص!!رها- تلجأ الجهزة القمعية إلى 1.6
  لمعرف�ة تفاص�يلها.السرية المتسر'بة داخل الحركات الحتجاجي!!ة

 وتمن��ع تظ��اهرهم. وتعم��ل عل��ى تحيي���د المناض���لين الب��ارزين، أو
 ،تض!!ربهمالن%شيطين، أو المbحرZضين. وت�حاص��رهم، وتهج��bم عليه��م، و

 وت�ره�به��م، أو تعتقله��م خلل بض��ع س��اعات، ف��إن ل��م يك��ف ذل��ك،
  بتهم مbلف%قة (غير سياسية)، بهدف تغييبهم عنتعتقلهم وتسجنهم

الحركات الحتجاجية.
  م���ن حض���ورالص!!!حافيين- تمن���ع الجه���زة القمعي���ة 1.7

 المbظ��اهرة، أو المbش��اركة فيه��ا (وذل��ك بط��رق منافي��ة للق��انون). ب��ل
 يص!!و]ر الحرك!!اتأص��بح الب��وليس الس��Zري يbحاص��ر ك��ل ش��خص 

 . ث��م يهجم��ون علي��هالحتجاجي!!ة، أو يQص!!و]ر ت!!دخ4ل ق!!وى القم!!ع
 بشكل عنيف، وبالض�Zرب، ويحج�زون ب�القو�ة آلت�ه المص�و�رة، وب�دون
 سابق إنذار، ول مbحاكمة. فيصبح المناضلون الذين يري��دون تص��وير
 المظ��اهرات، أو تص��وير قمعه��ا، مض��طرZون إل��ى اس��تعمال ك��اميرات

خ�فيZة. 
 - وظهر (مثل م�ن خلل المس��يرة المس��اندة لفلس��طينيي1.8

 ، بالدار البيضاء والرباط)، ظه��ر أن الدول��ة2012 نونبر 25غزة، في 
 أص��بحت ت�عب��Zئ الم��واطنين الفق��راء ال��ذين يس��تفيدون م��ن إعان��ات
 الدول��ة، أو م���ن م��ا يbس��مZى ب ''المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة البش��رية''،
 وت�عبZئهم على ش�كل أنص�ار م�bوالين للس�لطة، أو عل�ى ش�كل ''أنص�ار

 ''، مbهيZئي��ن لمحارب�ةمQرتزق!!ة''، أو ك ''بلطجي!!ةالملك''، وتحرZكه��م ك ''
 المناض���لين المbعارض���ين للنظ���ام السياس��ي الق���ائم. وتق���د%م ه���ؤلء
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 احتمالالمناضلين على شكل ''أعداء الملك''. الشيء الذي يزيد من 
 . ويمك��ن أنح!!دوث ص!!دامات عنيف!!ة، وواس!!عة، ف!!ي المس!!تقبل

تكون لهذه الصدامات عواقب وخيمة على مجمل المbجتمع. 
 اعتبار�ا لمجل العناصر المbقد%مة أعله، ف��إن الحتم��ال الك��بر
 بالمغرب، خلل الشهور أو السنوات المقبلة، هو حbد�وث تصاعد في
 الن%ضالت المطلبية، أو الحتجاجية، وتزايد القمع، وتكاثر خروق��ات

 النتهاك!!!ات الجس!!يمة لحق!!وقحق��وق النس��ان. وبالت%��الي، ف��إن 
 و يتوق%�ف فض�ح ه�ذه النسان سوف تتكاثر، وتتص!اعد، وتتف!اقم.

 الخ�روقات عل�ى وج�ود، وعل�ى حيوي�Zة، ش�بكات متع�د%دة، ومbتنو�ع�ة،
 ول يس��تطيع الت%عري��ف به��ذه النتهاك��اتمن أنصار حقوق النسان. 

 الجسيمة لحقوق النسان، أو ب�الترافع عنه�ا بفعالي�ة، إل� ش�بكة م�ن
 المناضلين المbتخصZصين، أو المحترفين.    

 
   ) هل مستقبل المغرب سdيQشcبه نموذج تونس ومصر، أم  2

نموذج سوريا وليبيا ؟
 بما أن تأثيرات ''الربيع الديمقراطي أو العرب��ي'' عل��ى المغ��رب

  ف��براير''، أم20سوف تستمر في المستقبل، سواء� على شكل ''حركة 
 على شكل حركات احتجاجية م�ن ن�وع آخ�رى، فكي�ف س�يكون ن�وع
 الحسم في الثورة المbحتملة المقبلة في المغ��رب ؟ ه��ل س��يكون م��ن
 ن�وع الحس��م ال��ذي وق�ع ف�ي ت�ونس، ال��تي ه�رب فيه�ا الرئي��س زي�ن
 العاب��دين ن��ن عل��ي حينم��ا أح��س أن الح��راك الش��عبي تج��اوز نقط��ة

pointاللyع��ودة (  de  non  retour؟ أم ه��ل س��يكون م��ن ن��وع ( 
 الحسم الذي وقع في مصر، والتي أقدم فيها الرئيس حس��ني مbب��ارك
 على إعلن تنحيه، وتخل%ي�ه ع�ن مه�امه الرئاس�ية ؟ أم ه��ل س�يكون
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 من نوع الحسم ال�ذي وق�ع ف�ي ليبي�ا وس�وريا، واللت�ان دخ�ل فيهم�ا
 رئيس الدولة في التحد%ي، وفي استعمال الجيش لقم��ع المعارض��ين،

ولتقتيل الثوار ؟ 
 ل أح���د يس���تطيع الت%نب���Zؤ بمس���تقبل المbجتم���ع عل���ى م���دى
 السنوات المbقبلة. كما ل يمكنه أن يbثبت أن الثورة ستحدث، أو أن
 ي�ج��oزnم أنه��ا ل��ن تح��دث. (وف��ي م��ا يخ��ص ت��ونس مثل�، خلل س��نة

 ، كان مجمل ملحظي العالم، وخ���براءه، يؤك�zدون بثق�ة ك�بيرة،2010
 أن الن%ظام السياسي لزين العابدين بن علي هو نموذجي، وقوي جد%ا،

 ، وك��ذ%بت الث��ورة2011ومbس��تقر. ث��مZ ج��اءت المbفاج��أة ف��ي ين��اير 
 تنب��Zؤات جمي��ع ه��ؤلء الخ��براء). وف��ي مغ��رب الي��وم، وم��ن خلل
 استقراء التطورات، قد يظهر لبعض المbحل%لين، أن أحد الحتم��الت
 المbمكنة في المغرب، هو حدوث صيرورة ثوري�ة مbش�ابهة لم�ا ح�دث
 ف�ي ت�ونس أو مص�ر. وق�د يظه�ر لمbحل%لي��ن آخري��ن أن حظ��وظ تك�رار
 ثورة مbشابهة لما جرى في تونس أو مصر تبقى ضعيفة في المغ��رب،
 بل مbستبعدة. وقد يعت�بر ه��ؤلء المbحل%لي�ن أن الحتم��ال الك�بر ه�و
 أن تلجأ الفئة الحاكمة في المغرب إلى نهج يشبه، إل�ى ه�ذا الح�د% أو
 ذاك، ما حدث في ليبيا أو سوريا. وقد يbفسZرb هؤلء المbحل%ل��ون ذل��ك
 الت%وجZه بكون النظام السياسي ف�ي المغ�رب عني�د ج�د%ا. وأن�ه يbفض�ل
 الت%حدي على الت%وافق. وقد يbذ�كzر بعض المbحل%لي�ن بم�ا س�بق أن عب�Zر
 عنه الملك الحسن الثاني، حيث نسب إلى المذهب السZني الم��الكي،

 تقتي�ل الثل�ث الفاس�د م�ن الش�عب، لنق�اذ«كلم��ا يعن�ي القب�ول ب 
 . وقد يعتبر بعض المbحل%لين أن الفئة الحاكمة ف��ي»الثلثين الباقيZين

 المغ��رب س��وف ت�فض��Zل ش��ن ح��رب أهلي��ة عل��ى القب��ول ب��التوافق أو
 بالتنازل. وقد يع��رض بع��ض المbحل%لي��ن بع��ض المظ��اهر ال��تي ت���دعZم
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 رأيه��م، ومنه��ا مثل أن الدول��ة ل تكتف��ي بمختل��ف الجه��زة القمعي��ة
 المتوف%رة حاليا لديها، والتي هي جيوش جرارة، بل بدأت هذه الدولة
 منذ الن تهيئ جماعات إض�افية م�ن ''البلطجي�ة''، وم�ن ''المرتزق�ة''.
 وق��د يعت��بر بع��ض المbحل%لي��ن أن الحتم��ال الك��بر ه��و أن مس��تقبل
 المغ��رب ل��ن يك��ون مش��ابها لم��ا ح��دث ف��ي ت��ونس أو مص��ر، وإنم��ا

 و2011سيكون مbشابها لما حدث في ليبيا أو سوريا (خلل س��نتي 
 ). وق��د يعت��بر ه��ؤلء المراقب��ون أن الحتم��ال الك��بر ه��و أن2012

 يتطو�ر المغرب في إتجاه حرب أهلية، ول��و أن ه��ذه الح��رب الهلي��ة
 ق��د تختل��ف ف��ي ش��كلها ع��ن تل��ك ال��تي ح��دثت مثل ف��ي ليبي��ا، أو

سوريا. 

   ) كيف ستكون العلقة بين ''السلميين'' والتhقدgمfي'ين  3
في المستقبل ؟

 العلقة المQحتملة في المستقبلفي المغرب، وفي ما يخص 
 بي!!ن التي!!ارات ''الس!!لمية'' والتي!!ارات الت4قدمي!!ة (أي العلماني!!ة،

 التع!!ايش، ل ندري هل ستكون من نوع والليبرالية، والشتراكية)
  ضد الستبداد السياسي، أم من ن��وعالتحالف، أم من نوع الس'لمي
 والتناحر. الص'دام

 وم�ا تس�توجبه مص�الح الش�عب العbلي�ا، ه�و أن تتع�ايش ه�ذه
 التيارات (السلمية م�ن جه�ة، والتقد%مي�ة م�ن جه�ة أخ�رى) بش�كل
 سلمي، أو أن تناضل بشكل مbشترك ضد الستبداد السياسي، وض��د
 الفساد. وحتى إذا لم تستطع أن تتح��الف، وح��تى إذا ل��م تس��تطع أن
 تناضل بشكل مشترك ضد نظ�ام الس��تبداد والفس�اد، ف�إن مص�الح
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 الش��عب تف��رض عليه��ا، كح��د% أدن��ى، أن ت��دبZر خلفاته��ا الفكري��ة
والسياسية بشكل سلمي، ودون السقوط في مواجهات عنيفة. 

 أم�ا إذا انحرف�ت ه�ذه التي�ارات (الس�لمية والتقدمي�ة) نح�و
 الت%صادم أو التناحر العنيف فيما بينها، فإن مbعانات الشعب س��وف

تصبح كارثة على الجميع. 
 وأخط��ر احتم��ال عل��ى الش��عب، ه��و أن يح��دث تح��الف بي��ن
 التيارات السلمية من جه��ة أول��ى، والنظ��ام السياس��ي الس��تبدادي
 من جهة ثاني��ة، به��دف ف��رض ''الش��ريعة الس��لمية'' عل�ى المbجتم��ع،
 وبbغية هزم أو سحق التيارات التقد%مية (أي العلماني��ة، و الليبرالي��ة،

و الشتراكية). 
 وف���ي حال���ة ن�ش���وب ص���دام طوي���ل الم���د بي���ن التي���ارات
 ''الس��لمية'' م��ن جه��ة، وم��ن جه��ة أخ��رى التي��ارات التقد%مي��ة، ف��إن
 خ�رbوق�ات حق��وق النس��ان ق��د ت�ص��بح ك��ثيرة وفظيع��ة. وح��دوث ه��ذا
 الحتمال أو ذاك، يتوق%ف في المستقبل على درجة الن%ضج السياس��ي

المتوف%رة لدى كلZ تيار من بين هذه التيارات. 
 ومهما تفاوتت الت%نب�ؤات، وهي كل%ه�ا قابل�ة للص�Zواب، وك�ذلك

 الحتم!!الللخطأ، فإن نسبة هامZة من المbحل%لين يbرجZحون أن يك��ون 
كبر هو أن الصدامات العنيفة، والخروقات الجس!!يمة لحق!!وق  ال

 ، وربZما فظيع��ة. ويل��زمالنسان، سوف  تكون في المستقبل كثيرة
بالت%الي أن تستعد% الحركة الحقوقية لتبعات هذا السيناريو السيZئ. 

   ) ما هي مهام الحركة الحقوقية، وكيف تoكnي'ف  4
 تنظيماتها، وأساليب عملها، مع التhطو]رات المQستقبلي'ة

المQحتملة ؟ 
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 اعتبار�ا للمعطيات التي سبق ذكرها، ت�صبح الحركة الحقوقي��ة
 ، ع�برتطوير تنظيماتها، وإل!!ى تحس!!ين أس!!اليب عمله!!امدعو�ة إلى 

مراعاة العناصر أو المقترحات التالية :
 أن ل تoراه!ن الحرك!ة الحقوقي!ة عل!ى تقي'!د- يbستحس�ن 2.1

 ، أو ب���احترام حق���وقالدول!!!ة، أو ق!!!وى القم!!!ع، ب!!!احترام الق!!!انون
 النسان. (حيث أن الدولة ل تتردد في تج��اوز ح��تى بن��ود الدس��تور،

فبالحرى أن تحترم القانون العام).
  الحرك���ة الحقوقي���ة م���ن القم���عأن تحت!!!اط- يbستحس���ن 2.3

 الش��رس ال��ذي يbحتم��ل أن ت�س��ل%طه ق��وى القم��ع عل��ى أعض��اء ه��ذه
 .ع!!بر إخف!!اء أو تم!!ويه بع!!ض أعماله!!االحرك��ة الحقوقي��ة، وذل��ك 

 ويbستحس��ن أن تعم��ل ش��بكة الحرك��ة الحقوقي��ة، لي��س ف��ي العلني��ة
 الت%امة، ولكن في س�رZية جزئية، وذلك عبر س��تر ك��ل م��ا ه��و حس��Zاس

في نشاطها. 
 - ونظرا لكثرة مهام الحركة الحقوقية، ونظ��را لك��ون ه��ذه2.4

 ،الخf!!برة، والد4ق!!ة، والس'!!رعةالمه��ام تتطل%��ب مس��توى مbتق��د%م م��ن 
 . ويbفض��Zل أنتك!!وين أعض!!ائهايbستحسن أن ت�عيد الحرك��ة الحقوقي��ة 

 الت4خص!صت�شجZع الحركة الحقوقية كل عضو من بين أعضائها عل�ى 
 في نوع واحد من المهام، أو في ا�ث�ن�يoن فقط من ه��ذه المه��ام، ولي��س
 في عدد أكبر منها، وذلك بهدف تعمي��ق تك��وينهم ف��ي ه��ذه المه��ام،
 وبbغي��ة رف��ع مس��توى أدائه��م. أي أن��ه يbستحس��ن النتق��ال بnمbناض��لي

. من الهzوyايdة، إلى الت4خxص'ص أو الwحvتfرdافالحركة الحقوقية 
 أن تoراج!!ع الحرك!!ة الحقوقي!!ة هيكلته!!ا أو- ويbسoتحسن 2.5
 ، وذل���ك به���دف تحيينهم���ا، أو به���دف مbلءمتهم���ا م���عتنظيمه!!!ا

 التطو�رات الجديدة الح�اص�لة، أو التي س��وف تحص��ل، خلل الظ%رoف�ي��Zة
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  ال��تي تحك��م التنظي��م ه��يالمب!!ادئ التنظيمي!!ةالحالية، أو المbقبلة. و
التالية : 

 (أ) أن ن�ن�طلق أول  من تحدي�د نوعي�ة المه�ام المطروح�ة عل�ى
 الحركة الحقوقية، وأن ن�سجل لئحة مختلف أنواع هذه المه��ام ال�تي

يجب على الحركة الحقوقية أن تنجزها. 
 (ب) أن نخلق لكل نوع من المهام إطارا تنظيمي��ا، أو لجن��ة،
 أو ل�ج�يoن��ة مbخ�تص�Zة. [ويمك�ن أن تتض�مZن الهيكل�ة التنظيمي�ة للحرك�ة
 الحقوقية جزء�ا علنيZا، وجزءا س�رZي�ا لتلفي ضربات الجهزة القمعية].
 (ت) ف��ي ك��ل لجن��ة، نح��د%د مس��ئول رئيس��يا، ون��ائبه الو�ل،
 ونائبة الثاني، ونائبه الثالث، ونائبه الرابع، وهك�ذا. وكل%م�ا ت�ع�ط%�ل أو

ت�غ�يZب عضو، يbعو�ضه فور�ا نائبه. 
 (ث) نعم��ل بمب��دأ القي��ادة الجماعي��ة، والت%ش��اور، والتع��اون،
 والتكام��ل. [فل ب��bد% م��ن التنس��يق، والتع��اون، والتكام��ل، فيم��ا بي��ن
 مناض��لين مbح�زZبي���ن وغي��ر مbح�زZبي��ن. وم��ن الض��روري أن يتع��اون
 مناض���لون ينتم���ون إل��ى مجم���ل تي���ارات اليس��ار ب��المغرب. لن���ه
 يستحيل على أي تيار، أو أي حزب، مهما كان، أن يضطلع بnوح��ده

بهذه المهام كل%ها]. 
(ج) كل العضاء يخضعون للمراقبة وللمحاسبة، وللنقد. 

(ح) منع ت�راكم المسؤوليات لدى شخص واحد. 
(خ) تغيير توزيع المسؤوليات بعد كل بعد كل سنة تقريب�ا. 

 (د) ت�ن�زع المس�ئوليات م�ن ك�ل عض�و ي�ث�ب�bتb ف�ي حق�ه أن�ه ل
 ينجز المهام المbوكلة إليه في الحين المbحد%د لها، وبالجودة المطلوبة

فيها. 
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 (ذ) طرد العناصر التي يثبت في حقها أنه�ا بوليس�ية مbندس�Zة.
إلى آخره.  
 '' المطروح��ةأن!!واع المه!!ام- يجب التمييز بين مختل��ف ''2.6

على أعضاء الحركة الحقوقية. ومنها مثل : 
 ،جمع المعلومات، وضبط صfح'تهاأ) تغطية الحتجاجات، و

 والت%أكد من دnق%ت�ها، عبر التص�ال المباش�ر بالض�حايا، أو ب�nد�وnيهم، أو
 بالشهود الع�يZان. (وعلى عك��س المظ��اهر، ف�إن ه��ذه المهم�Zة ليس�ت
 س��هلة، ب��ل تتطل��ب تجرب��ة، ودnق%��ة، وح�نك��ة، ودراي��ة، وحكم��ة ف��ي
 التعام��ل م��ع الم��واطنين). ولتقلي��ص حظ��وظ تع��رZض المناض��لين
 الحقوقيين للقمع، يتوجZب عليهم أن ل يشاركوا مباشرة ف�ي الحرك�ة
 النض��الية، ب��ل عليه��م أن يكتف��وا بعمله��م المح��ترف (مث��ل تغطي��ة
 الحتجاجات، وجمع الخب��ار، والمعطي��ات، ومراقبته��ا، وتص��ويرها،
 إل�ى آخ�ره)، به��دف الن%ج�اح ف�ي مهمZته�م الحرفي�ة. والمbكل%ف��ون به�ذه
 المbهمZة يقومون عادة بدراس��ة احتم��الت ك��ل حرك��ة احتجاجي��ة قب��ل
 ح��دوثها. ويدرس��ون الم��اكن المواتي��ة للمراقب��ة والتص��وير (أس��طح
 العم��ارات، أو نواف��ذ الش¤��قق المطل%��ة عل��ى مك��ان التظ��اهر، أو عل��ى

م�س�ار المbظاهرة).
  والح��داث (أثن��اء ح��دوثها)، إم��Zاتص!!وير الحتجاج!!اتب) 

 بشكل علني، وإن ت�عذ%ر ذلك، فبشكل س�رZي (عبر اس��تعمال ك¥م���ر�ات
 ]، وذل�ك به��دف تلف�ي احتجازه�اCaméra cachéeف�يدnيbو خ�ف�ي��Zة [

 من طرف البوليس). والتص�وير م�ن أس�oط�ح العم�ارات، أو م�ن ش��ق�ق
 س���كنية مدروس���ة س����ل�ف¦ا. [وخلل ك���ل حرك���ة احتجاجي���ة، ل يكف���ي
 العتماد على صحفي واح�د، أو عل�ى مbص�و�ر واح�د، حي�ث يمك�ن أن
 يقم���ع، أو أن يعتق���ل، أو أن تحج���ز آل���ة تص���ويره. ب���ل نحت���اط،
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 ونس��تعمل ع��ادة ثلث��ة مbص��و�رين. حي��ث أن��ه إذا ل��م يbس��عف الح��ظ
 مصو�را مbعيZنا، يكون مbصو�ر ثان، أو ثالث، قد انتهز الفرصة، وحصل
 على الصZور الدقيق�ة، ف�ي اللحظ�ة الحاس�مة، ال�تي ت�ص�و�ر الض�ربة، أو
 العتداء، أو خرق حقوق النسان. وقد يحتاج العض�و المbكل%�ف به�ذه
 المهم���Zة إل���ى معرف���ة ف���ن تركي���ب أو تش���كيل الف�ي���دnيbوه�ات عل���ى

الحاسوب].
 ، والخب��ار، والمق��الت، ح��ول خروق��اتتحري!!ر التق!!اريرت) 

 حق��وق النس��ان، طبق��ا للمع��ايير المتف��ق عليه��ا. [وه��ي مهم��ة غي��ر
 سهلة، حيث تتطلب حد%ا أدنى في مجال معرف��ة الق��انون، وتتطل��ب
 إتقان اللغة، أو فن الكتابة، وربZما أيضا التحكم ف��ي الحاس��وب، وف��ي
 النترنيت. وتحتاج إل�ى الس�رعة ف�ي تغطي�ة الحرك�ات الحتجاجي�ة،
 والد%قة في الخبار، والحرفية في الشكل، وتحت�اج ك�ذلك إل�ى ت�دعيم

)].videoهذه الخبار ب ''فيديوهات'' (
 ، أو المق��الت، بالس��Zرعة وب��الجودةبع!!ث ه!!ذه التق!!اريرث) 

 اللزمتين، إلى الجهات المعنية، أو المbختصZة، في داخل البلد، وفي
 خارجه���ا. ومنه���ا مثل : ال���وزارات، المنظم���ات غي���ر الحكومي���ة،
 الجمعي��ات الحقوقي��ة، الق��وى السياس��ية، الت%لف��زات، الج��رائد، إل��ى
 آخره. وكل واحد منها يحتاج إلى أسلوب خاص ف��ي التواص��ل مع��ه.
 [وبه��ذا الص��دد، نلح��ظ أن الحرك��ة الحقوقي��ة ب��المغرب ل زال��ت ل
تس��تغل ك��لZ المكاني��ات التقني��ة الهائل��ة ال��تي يس��مح ''الن��ترنيت'' (

Internetد% إذن م��ن الس��تعانة بخ��براء ف��ي ه��ذا��bبإنجازه��ا. فل ب ( 
الميدان لرفع مستوى تواصل الحركة الحقوقية].

 ، و م!!!ؤازرةخ���رق حق���وق النس���انمس!!!اعدة ض!!!حايا ج) 
 ، ودعم عائلتهم، معنوي�ا أو مادي�ا. (وه�ي مهم�ة ص�عبة،المعتقلين
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 ومضنية، وتتطلب التنس��يق فيم�ا بي��ن جه�ود ع�دد ل ب�أس ب�ه م��ن
المناضلين).

 ''أرشيف'' مQمdنcهd!!ج،ح) جمع الخبار، وترتيب المعطيات، في 
 ، وح�ف�ظ هذا الرشيف من الض��ياع، أو م��ن القم��ع، أو م��نومضمون

 الهمال، وإتاحة استغلله من طرف ك��ل ب��احث يهم��Zه الم��ر. (وه��ي
 مهمة تتطلب المنهجية في العمل، والدق�ة، والمث�ابرة، والتحك��م ف�ي

الحاسوب).
 أنويجب على كلZ عض��و م��ن بي��ن أعض��اء الحرك��ة الحقوقي��ة 

  الم��ذكورة س�ابقا، أو عل�ىيتخص'ص في نوع واحد من هذه المه!!ام
 الكثر في اثنين فقط، وليس في ع�دد أك��بر م��ن ه��ذه المه��ام. وم��ن
 غير السZليم أن يظن أي عضو ف�ي الحرك�ة الحقوقي�ة أن�ه بمس�تطاعه
 أن ينجز هو وحده، وفي نفس الوقت، كلZ ه��ذه الن��واع م��ن المه��ام،
 أو أن ي�ت�ك¥ل%ف بعدد كبير م�ن ه�ذه الن��واع م�ن المه�ام. لم�اذا ؟ لن
 الضطلع بعدد كبير من ه�ذه المه�ام م�ن ط�رف ش�خص واح�د ه�و
 أم�ر مس�تحيل. ولن ك�ل ن�وع م�ن بي�ن تل�ك المه�ام الس�الفة ال�ذكر
 يتطلب من المناضل في الحركة الحقوقية جهدا كبيرا، ومbث���اب�رة ع��بر
 الزمان، كما يتطل%��ب من�ه معرف��ة فن%ي�ة، أو خ��برة عملي��ة، ويس��تهلك

جزءا كبيرا من وقته الشخصي.

 وختام�ا، أتمنى أن تكون هذه الفك��ار المbقترح��ة ق��د س��اهمت
في إفادة مناضلي الحركة الحقوقية بالمغرب. والسلم عليكم. 

عبد الرحمان النوضة
  دجن��بر20(وح��رر ف��ي ال��دار البيض��اء، ف��ي ي��وم الخمي��س 

2012 .(
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