
 

  ''فبراير 20حركة '' تععرقلمجموعة غريبة نقد 

        
)1(             عبد الرحمان النوضة

  فبراير'' ال""تي20يعرض المقال النقدي الحالي بعض المعطيات حول ''حركة 
 لم يكن يعرفها كثير من الباحثين، والصحفيين، الذين سبق لهم أن كتبوا مق""الت أو

  فبراير''. فقد نششرت العديد من الدراسات حول نواقص ''حركة20أبحاثا عن ''حركة 
  فبراير'' (مثل غياب عناصر حاسمة مثل: هدف مركزي موحد، تنظيم منضبط،20

 قيادة معترف بها، تنسيق وطني، تفاعل معقلن ومضبوط فيما بين القوى المس""اهمة،
 20إلى آخره). لكنها لم تهتم بما في الكفاية بظاهرة وجود عناصر داخ""ل ''حرك""ة 

قبراير'' كانت ممارستها تؤداي إلى تقسيم هذه الحركة، أو نسفها من الدااخل. 
 هل النققد العلني مشروع؟

 هو مبدأ ث""وري، ''الحقيقة'' قولإن مناصرة العدل تحث  على الجهر بالحق. و
  وعكس قول ''الحقيقة'' هو المحاباة، أو الت ساهل، أو التحياز، أو النفاق،.بن اء، وأساسي

�راحةالصددق، وأو الكذب، أو الخداع. والنضال السياسي يتطل ب ��وح، والصد� .الوض
 بينما النتهازية تحتاج إلى الكتمان، أو السارية، أو المجاملة، أو المناورة. 

 فإذا اعتبرنا أن فاعل  سياسيا محداداا يتمادى في الساءة إلى النضال الجماهيري
  سياسية دقيقة تشجاه فاعل سياسي محداد، يصبحانتقاداتالمشترك، أو إذا توف رت لدينا 

 يلزمنا. وإنما من واجبنا أن ل نكتفي بنقده عبر نميمة مستترة، أو عبر وشاية ملتوية
أن ننتقد هذا الفاعل السياسي بشكل مكتوب، علني، صريح، مسئول، وبن اء. 

 قد يفضي النقد إلى صاراع فكري، أو مجادلة. وقد يساعد الصراع على تبي""ان
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 الحقيقة، أو القتراب منها. ويمكن لتوضيح الحقيقة أن يساعد الشخص المننتدقدد  عل""ى
تقويم سلوكه، بهدف تحقيق طموحاته.  

 إذا لحظنا مثل أن تصرافات ف""رد، أو''، فبراير 20حركة ''وفي ما يخصا 
 ،ف)، أو نسفها م""ن ال""دااخل20(ححركة الجماعة، تتمادى في محاولة تشتيت هذه 

 20حرك""ة السالوك المنحرف، وذلك مثل بدعوى ستر مشاكل ''علينا أن ل ندكتتشم هذا 
 ''، أو بدعوى صيانة صورتها المثالية لدى وسائل العلم، أو ل""دى ال""راأيفبراير

�ة، ،علينا أن نفضحيجب العام. على عكس ذلك، � ، ه""ذا الف""رد أووأن ننتقد، علني
�لمي،الجماعة. لن مصلحة النضال الجماهيري المشترك تتطل ب ��د السد��ادل النق� تب

 . وتتطل ب كشف الحقيقة، في الساحة العمومية، وإدانةالمكتوب، الواضح، والمسئول
كل من يتمادى في أعمال مشبوهة، أو تخريبية، أو جنائية، أو انتهازية، أو عدوانية. 
 وفي حالة ما إذا أخطئنا في انتقاداتنا هته، فما على الفاعل المننتقدد سوى أن يردا
 علينا بنقد مماثل، يوضح فيه خطأ نقدنا. وإذا لم نخطء في انتقاداتنا، فعل""ى الفاع""ل
 المننتقدد أن يعتذر عن تصرافه الخاطئ، وأن يقدام نقدا ذاتيا صريحا، وأن يشرع ف""وراا
 في تصحيح أخطاءه، وذلك للتعبير عن حسن نواياه، ولتتببيي ان عزمه على الرفع م""ن
 مستوى سلوكه، لكي يحظى من جديد بتقديرنا، أو لكي يصبح ج""ذيرا بتعاونن""ا، أو

 تضامننا.  
  فبراير''20  ظهور جماعة غريبة داخل ''حركة        

 ف)20'' (حفبراير 20حركة ''خلل الجموعات العاماة ل ، و2013منذ سنة 
  من الشخاص تتميازمجموعةلحظنا تكوان بمدينة الدار البيضاء، وخلل مسيراتها، 

  تسماي نفسهاالمجموعةبتحراكها كجماعة متماسكة، ومتعصابة، ومتشدادة.  وكانت هذه 
�ة أو ««أولد حي البرنوصي»، «شباب حي اسيب اتدا»، أو  بعبارات��رار حرك� 20أح
  فبراير) بعدد20». وكان أفراد هذه المجموعة يأتون إلى الجمع العام (لحركة فبراير

  شخصا تقريبا. ويحملون مواقف موحادة قبليا""ا.20 و 10من الشخاص يتراوح بين 
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 ون كمجموعة متماسكة، ومتعصابة. ويدافعون عن مواقفهم بحم""اس مف""رط.ويتحراك
 ويعبارون أحيانا عن أحاسيس عدوانية تجاه من يخالفهم في الراء. ويحاولون الضاغط
 على الجمع العام لكي يتبن ى مواقفهم، أو اقتراحاتهم، ولو عبر استعمال أساليب عنيفة،

أو غير ديمقراطية. 
 ''، أوالنزالأحيان ا إلى استعمال '' »فبراير 20حركة  وتلجأ مجموعة «أحرار

 الفوضى، أو خلق الضوضاء على منظ م النقاش (في الجمع العام)، أو إثارة التشويش
�اجرات أو تهديد من يعارض آرائهم، أو تفجي""ر سبدفي القاعة، أو �  بالي""دي.مش

 داخل الجمع العام، تقلق باقي المناضلين الخري""ن.وكانت هذه البلبلة، أو المشاحنة، 
 بل كانت هذه الضوضاء تزعج الحاضرين، أو تحث هم على مغادرة الجمع الع""ام، أو

 الخصومات تشؤداي أحيانا إل""ىعلى افتقاد الرغبة في العودة إليه مستقبل. وكانت هذه 
 نسف الجمع العام، أو الت شويش على مقراراته. فغدى عدد المشاركين في الجموع""ات

 '' (بالدار البيضاء) يتضائل. وساهمت كذلك تلك الساليبفبراير 20حركة العامة ل ''
  ف""براير''، أو20المقلقة في تناقص متزايد في عدد المشاركين في مسيرات ''حركة 

في وقفاتها. 
 بال""دار»  فبراير20أحرار حركة  مع مجموعة «ومجمل المشاكل التي عشناها

 ، سواء داخ""ل الجنموع""ات2015الن في سنة حدا إلى  2012سنة البيضاء، منذ 
  أن ه""ذهكانت توضاحالعامة، أم داخل اللجان التقنية، أم داخل الوقفات في الشارع، 

 ''. وهيفبراير 20حركة '' ل  حركة موازيةمن أجل خلق بإصرار المجموعة تعمل 
 '' إلى حركتين متناحرتين، وذلك رباما لكي يسهل عليهافبراير 20حركة ''تريد تقسيم 

«حركة» ب «حركة» أخرى معادية لها ! فيما بعد ضرب 
 والمشاحنة،البلبلة، » التشويش، وفبراير 20حركة مجموعة «أحرار وتستعمل 

تتكل م .والفوضى  ،''فبراير 20حركة ''باسم هي وحدها  وكانت دائما تشصرا على أن 
 سواء على صفحات ''الفيسبوك'' على النترنيت، أم في الشارع. ولو أن الجمع العام
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لم يمنح لها هذا المتياز. 
 » يسافورن إلى بعضفبراير 20حركة وكان بعض زعماء مجموعة «أحرار 

 المدن الخرى في المغرب، ويت صلون بالت نسيقيات المحلية فيه""ا، ويتح""داثون باس""م
 '' بالدار البيضاء، وينسجون علقات على الصعيد الوطني، وذلكفبراير 20حركة ''

 دون علم الجمع العام، ودون الحصول على موافقته. وقد يكون هدف هذه التصالت
 هو استقطاب بعض تنسيقيات المدن الخرى، أو التهيء لتنفيذ تكتيك""ات أخ""رى ل

نعرفها بعد صبنفها. 
  ف""براير» تح""ث  ع""ددا م""ن20فكانت تصرافات مجموعة «أحرار حركة 

  فبراير» إلى20مجموعة «أحرار حركة هدف المناضلين على التساءل التالي: هل ت
 ؟ هل تهدف إلى خل""قعن مسارها النضالي الصلي'' فبراير 20حركة تحريف ''

 ''، لكي يمكنها فيما بعد ضرب «فصيل» ب""آخرفبراير 20حركة «فصائل» داخل ''
 (مثلما يحدث في الحركة الط لبية داخل الجامعات)؟ هل غايتها هي محاولة  تفجي""ر

           ؟من الداخل'' فبراير 20حركة ''
 » ؟  فبراير   20  حركة   ما هي أحظاء مجموعة «أحرار 

 يعملون » هو أن أفرادهافبراير 20حركة أحرار  لدى مجموعة «الخطأ الول
�ن النضاليةويستعملون شعاراتها، وأساليبها، ''فبراير 20حركة ''من داخل � ، لك

. من الداخل فبراير'' 20حركة ''نسف تصردفاتهم تؤددي عمليا إلى 
 » ق""براير20حرك""ة «أح""رار وفي الجنموعات العاماة، كان أفراد مجموعة 

 ، أو ترمي إلى قبراير''20''حركة يففشللون كل محاولة تهدف إلى تنظيم يعارضون و
  لهذه الحركة. وكانوا يع""ادون أو يخراب""ون ك""ل تنظيميةخلق، أو تقوية، إطارات

  فيما بين فروع الحركة المتواجدة فيتنسيقمحاولة رسمية ترمي إلى خلق أو تنظيم 
  ق""براير20حرك""ة «تنظيم مختلف مدن المغرب. وكانوا، ول زالوا، يزعمون أن 

  فيقلبون هكذا المنطق على رأسه: كأن الفوضوية هي التي تقواي»!سيؤدي إلى قتلها
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 ! والغري""ب ه""والحركة النضالية، وكأن تنظيم هذه الحركة النضالية هو الذي يقتلها
  فبراير» من أجل توس"""يع،20أنه، في نفس الوقت، تعمل مجموعة «أحرار حركة 

 وتنظيم، وتقوية مجموعتها الخاصة! بمعنى أنهم ينجيزون لنفسهم الهيكلة والتنظي""م،
وفي نفس الوقت يحرامونهما على غيرهم! 

 بعض الش""باان الفق""راء، أو»  قبراير20حركة «أحرار مجموعة  وتستقطب 
 القاطنين في أحياء ضواحي مدينة الدار البيضاء. وتستقطب هذه المجموعةالمنعدمين، 

 الذين ل يتوف رون على تجربة سياس""ية، ول عل""ى تك""وينعلى الخصوص الشبان  
 به""دفويستغلون ضعف تكوين ه""ؤلء الش""بان . وضوح سياسيثقافي، ول على 

 ءلويغالطون ه""ؤ. إدراجهم في أعمال مغامرة، ل يدركون ل منطلقاتها، ول غاياتها
 وف""ي نف""س »تحقيق الديمقراطية في البلد«الشباان، حيث يقولون لهم أنهم يريدون 

 مناض""لينال، وض""د  التقدمي""ةالح""زابمجمل يجن دون هؤلء الشباان ضد الوقت، 
  .الديمقراطيةالحرية، والكرامة، و يدافعون عن وضدا كل  اللذين، الثوريين

�ادون أن أفرادها » هوفبراير 20حركة لمجموعة «أحرار  الخطأ الثاني� يفع
 غريبا""ا ويكن ون ع""داءا هذه الحزاب،  بالمغرب، ويكرهون مناضلي أحزاب اليسار

 . (والمقصود بعبارة أحزاب اليسار بالمغرب هم خصوص""ا: ''الح""زبقوياا ضدهمو
 الشتراكي الموحد''، و''حزب الطليعة الشتراكي''، و''حزب النه""ج ال""ديمقراطي''،

  من أجل»فبراير 20حركة و''حزب المؤتمر التحادي''). وتعمل مجموعة «أحرار 
 ئها، ولدى أنصارها. وذلك إلى درج""ة أنالعداء في نفوس أعضاالكراهية أو شحن 

 عدوهم هو أحزابعدوهم الرئيسي لم يعد هو نظام الستبداد والفساد، وإنما أصبح 
اليسار!

 » إلى وض""ع تط""ابق بي""ن قبراير20حركة «أحرار ويلجأ أفراد مجموعة 
 «الحزاب اليمينية الملكية»، و«الحزاب اليسارية». ويزعمون أن أحزاب اليسار هي
 عميلة للدولة، لن الدولة هي التي خلقتها. ويعادون الحزاب اليس""ارية أك""ثر م""ن
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 غيرها. وغاية هذا الخلط هي محاربة أحزاب اليس""ار تح""ت يافط""ة «نق""د ك""ل
  ويقدامون أنفسهم كبديل عن أحزاب اليسار، بينما هم ل يق""درون عل""ىالحزاب»!

إنجاز أية مقوامة من مقوامات أي حزب يساري.
 20حرك""ة «أح""رار  مجموعةأفراد وحدث مراراا وتكراراا أن وصف علنيا 

 «خونة». ول نعلم ع""ن أي""ةأحزاب اليسار بأنهم » العضاء المنخرطين في فبراير
 «خيانة» يتكل مون، ول في أي مجال، ول في أي زمان، ول ما هي حججه""م عل""ى

 أحزاب اليسار،المطلق ضدا ل ندري من أين أتاهم هذا العداء وجود هذه «الخيانة». فد
 مبراراته. خاصاة وأنه لم يسبق لهم أن عباروا عن أي نقد سياسي ملموس، هيول ما 

 مكتوب، واضح، أو دقيق، تجاه أحزاب اليسار. وإذا كانوا حقيقة  مقتنعين بأن أحزاب
 «جماعات من الخونة»، فإن الواجب يفرض عليه""م أن يفي""دوااليسار بالمغرب هم 

 الشعب عبر فضح هذه «الخيانة» كتابيا، وبحجج موضوعية، ويلزمهم أن ينشروا هذه
 الحجج التي تثبت تلك «الخيانة»! لكنهم يرفضون القيام بذلك! رباما لنهم يحساون أنهم

إذا حاولوا القيام بذلك الفضح المزعوم، فإن زيفه سينقلب ضدهم!
 ومهما كان شخص ما حامل للعداء ضد أحزاب اليسار، يمك""ن للملح""ظ أن

 الجوابوقد يكون  أو من محاربتها؟ ،من المستفيد من معاداة أحزاب اليسار :تساءلي
 المستفيد الوحيد الممكن من محاربة أحزاب اليس""ار ه""و  أن:هوسريعا وواضحا، و

 الستبدادي الفاسد! لن أهم فاعل سياسي، جماعي، منظم""م، ث""ابت،النظام السياسي 
 ومسئول، يحاول مقاومة الستبداد والفساد في البلد، هو أحزاب اليسار (بالض""فاة

إلى باقي القوى والتيارات والمواطنين المدافعين عن قب"يم اليسار). 
 ثان مرتبط بالتس""اءل يبرز في ذهن بعض المناضلين تساؤل السباب، هولهذ

 »ف""براير 20حرك""ة «أحرار مجموعة بعض أفراد كون ي أن ينحتملهل السابق: 
 ، من طرف أجهزة الدولة القمعية، وذلك س"""واءاين أو مؤط رموجاهين، أو منحراكين،
  بش""كل غي""رم وسواءا بشكل مباشر أأعضاء هذه المجموعة،بوعي أم بدون وعي 
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 قد يقول قائل بأن مثل هذا التهام مبالغ فيه. لكن لنتساءل: أل يح""ق  لك""لمباشر؟ 
 بهدف تقسيمها وشل ها؟ أل فبراير'' 20ملحظ أن يشكا في من يرفع شعارات ''حركة 

  فبراير'' م""ن أج""ل محارب""ة20يحق  لكل ملحظ أن يشكا في من يستغل  ''حركة 
 أحزاب اليسار؟ أل يمكن لفرد، أو جماعة، أن يسقطا في خدمة نظ""ام اس""تبدادي أو

فاسد، ولو أن هذا الفرد، أو هذه الجماعة، ل يعيان سقوطهما في خدمة  ذلك النظام؟
 ''المقاومة''، و''جي""شمثل الثورية في المغرب، (حزاب الحركات والوتاريخ 

 حزب التح""اد ال""وطني، ثم "1956التحرير''، إباان بداية استقلل المغرب في سنة 
 شهد عل""ى أن ي،)1960"، في سنوات الحزب الشيوعي المغربي"، و"للقوات الشعبية

  داخلمخرابة، أو منختبرة،يستعمل تسريب عناصر (ول يزال) البوليس السياسي كان 
 ويبغ""ض قب"""ي مهاومن يكره أحزاب اليس""ار، . الحزاب الثوريةهذه الحركات أو 

 يتبن""ى قي""م أح""زاب الشعب  منمواطنالنسانية، سينتهي بالضرورة إلى كشره كل 
  به""دف تحقي""ق، إلى تغيير أوضاع المجتمعاليسار، أو يطمح، مثل أحزاب اليسار،

المنجتمعية. والعدالة وحقوق النسان، الحرية، والكرامة، 
 وفي نفس الوقت، أعترف أن مساهمات أحزاب اليسار بالمغرب ل ترقى إل""ى

 20مستوى منرض أو كاف. لكن منهجي يختلف عن منهج مجموعة «أحرار حركة 
 أحزابفي ممارسة نتقد بعض النواقص الموجودة أأيضا أنا  كنتشحت ى إذا فبراير». ف

 أناعلى عكس ذلك، بل  . إلى معاداة أحزاب اليسارييسوقن هذا ل ينقدفإن اليسار، 
 أنني جزء ل يتجزاء من أحزاب اليسار، وأشعر أنني حليف لحزاب اليس""ار،حسا أ

 وأعبار،  (الموجودة في أحزاب اليسار) جزءا من مسئولية هذه النواقصأتحمال وأنني
 وأري""د .أح""زاب اليس""اروتضحيات مناضلي  لجهود وعن تقديري، ي،عن احترام

 تشص""لحلكي سواءا من داخلها أم من خارجها،  ،المساهمة في مساعدة أحزاب اليسار
 وفعالية، ونجاحا. أما من يتحداى أحزاب اليسار، إن ،نواقصها، ولكي تصبح أكثر قوة

 كان صادقا، فيلزمه أن يدخل الساحة السياسية، وأن يبني حزبه الخ""اص ب""ه، وأن
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 يع""ادي م""ن ينجز أكثر مماا تنجزه أحزاب اليسار، إن كان قادرا على ذلك. وأما""ا
 فإنه يلتق""ي موض""وعيا م""ع الق""وىأو يحاربها، أو يريد هلكها، أحزاب اليسار، 
يقبله. والعقلنية تفرض بأن نعامله على هذا الساس. ذلك أم لم قبل الرجعية، سواءا 

الثالث لدى مجموعة والخطأ   أفرادها همأن  هو» فبراير 20حركة «أحرار  
�ة، و��الية هامد��ة نض� لمبتدئون في ميدان النضال السياسي، ول يتمتقعون بتجرب

 ة،، أو معروفةواضحول يؤمنون بأية عقيدة سياسية ، أي فكر سياسي محددديحملون 
  وليست لهم أرضات سياسية مكتوبة، ول قانون داخل""ي يحك""م.أو موحادة، أو ثابتة

 على برنامجعلى نظرية سياسية، ول مجموعتهم، ول رؤية مستقبلية. ول يتوف رون 
 سياسي، ول على مشروع مجتمعي. ول يكتسبون تجارب نض""الية، أو حزبي""ة، أو
 سياسية. كأنهم يريدون العمل بعواطف الحقد، والكراهية، والعنف، بدل م""ن العم""ل
 بالمباديء النضالية، وبالقيم النسانية. والغريب هو أنهم يعادون المناض""لين ال""ذين

 الت ضحية، منذ  أربعة أو خمسة عقود، أي قب""ل أن يول""دسبقوهم إلى النضال وإلى 
»!فبراير 20حركة «أحرار هؤلء العضاء في مجموعة 

 »،فبراير 20أحرار حركة «مجموعة ل وأنا كملحظ، ورغم تتباعي لتحراكات 
 فإنني ل أعرف بوضوح هدفها السياسي. وأفراد هذه المجموعة هم أيضا ع""اجزون
 عن الفصاح عن مبتغاهم الساسي. ولحظتش أنهم يخلطون بين إيديولوجيات متباينة
 ومتناقضة (مروراا من السلم السياسي الصولي، إلى الليبيرالية، إلى الش""تراكية،
 إلى العنف الثوري، إلى الفوضوية، إلى العدمية، إلى الملكية، إلى الجمهورية). بل إن

 ثقافتهم تبقى ضعيفة، إن لم نقل غائبة.
 20حركة ''بترديد شعارات »  قبراير20حركة «أحرار ويكتفي أفراد مجموعة 

 مقولت وأفكار الحزاب اليسارية، لكن بهدف المزايدة على ه""ذه''، ويقل دون فبراير
  مبادئ سياس""ية مش""تركة، وإنم""اول تجمعهم. ثم محاربتهاثم تحدايها، الحزاب، 

 مجموعة مكونة من أصدقاء الحي،تجمعهم الرغبة في الحساس بدفء النتماء إلى  
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. ومتعصابة متميزة »قبيلة سياسية«أو الشعور بالعضوية في 
 وفي مجال الفرضيات، ومن زاوية رؤية سيكولوجية، يمكن أن يتبادر في ذهن
 الملحظ التساءل التالي: هل يمكن أحيانا لسبب السالوك العدواني لف""راد مجموع""ة

 أن يرجع إلى الحساس إماا بنوع من عقدة الداونية، وإما بالفقر، وإما بالجه""ل،معيانة 
 وإما بالهامشية، فتتول د لديهم رغبة دفينة في النتقام، أو الت حطي""م، أو المي""ل إل""ى

 هذا السلوك العدواني أن يكون هو العنصرمحاربة منافسيهم، أو سحقهم؟ وهل يمكن ل
الذي ينهداء إحساسهم بالنتماء إلى فئة منجتمعية منعيد مة، أو مهماشة، أو مسحوقة؟  

 أن بعض أفرادها ل هو» فبراير 20حركة «أحرار   لمجموعةرابعالوالخطأ 
 يتحك مون في أعصابهم، ول  في غرائزهم. ويفضالون منطق القواة على قواة المنطق.

�غط ، وتكرارامراراا ،استعملوا حيث��رط، والضد��بد، ، النفعال المفف��ف،والس� والعن
 من أحزاب اليسار، وذلك فقط لن مناضلي  أحزاب اليسار، ضدا مناضلين والضدرب

 ا. أو مش""اريعهأساليبها،، أو  فبراير»20«أحرار حركة  مجموعة يعارضون أفعال
 داخل الوقفات فيوالجنموعات العامة،  الضرب داخلذلك وقد سبق أن حدث وتكرار 

 '' فيفبراير 20حركة '' (وآخرها هو ما حدث خلل إحياء الذكرى الرابعة ل  الشارع
 ، في ساحة ''ماريشال''، وسط مدين""ة ال""دار2015 فبراير من سنة 20يوم الجمعة 

 الش ديد لكشرههمعملي  ما هو إل تطبيق ، أو الضرب،العنفالشتم، أو وهذا . البيضاء)
�ة''وكانت دائما النتيجة العملية لهذا العنف هي نسف أنشطة . لحزاب اليسار� حرك

. من الداخل'' فبراير 20
«أحرار  مجموعة  أفراد  ميزات  كرهاا» فبراير 20حركة ومن  يكرهون   أنهم 

 بواس""طة ول""و ، أو تهميش""ه،شديدا كل من يخالفهم في الرأي، ويحاولون إس""كاته
 وهذا السلوك يتناقض التهامات المنشدختصنة الزاائفة، أو الضاغط، أو الكراه، أو القوة.

  ب""ل. قيم الديمقراطية، ومع حقوق النسان، ومع''فبراير 20حركة '' مباديء مع
 مشترك، سواءاا ك""ان عمل  مهني""ا، أو لكل عمل الب دائيةيتعارض حتى مع المبادئ 
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 حرك""ة«أحرار  فهل يعقل أن تكره مجموعة .ا أو سياسيج معويا،أو أو ثقافيا، ، امدني
تكونفبراير 20 وأن  أن تضربهم،  تشتمهم، وحتى  اليسار، وأن  أحزاب  مناضلي   « 

 في نفس الوقت مناضلة من أجل الديمقراطية، والحرية، والكرامة، والعدالة؟ ل، مثل
هذا العداء لحزاب اليسار ل يمكن أن يتعايش مع قيم الديمقراطية والحرية ! 

 20حرك""ة "أن » ف""براير 20حركة «أحرار أفراد مجموعة  عمدا ويتناسى
�دة، مفتوحة، ديمقراطية، حركة جماهيرية، هي " فبراير��لمية، واح��دةس� .ومفوححد

  من خليط غير متجانس من المواطنين. وذلك إلى درجة''فبراير 20حركة وتتكوان ''
 أن عناصر بوليسية مستترة، أو مخبرة، أو بلطجية، كانت تتواج""د دائم""ا  داخ""ل
 الجنموعات العامة، وحتى في بعض اللجان العملية. وه""ذا الخلي""ط المتن""افر م""ن

 أن يبذلوا جهودا كبيرة لك""ي '' فبراير 20حركة ''المواطنين يفرض على مناضلي 
  فبراير'' بيقظة، ومرون""ة، ونض""ج،20يتعاملوا مع التناقضات الداخلية في ''حركة 

 وحكمة. ل أن يتعاملوا معها بانفعال، أو بتهوار، أو بالعنف. فحتى حينما كن ا نكتشف
 عنصراا بوليسيا مشاغبا داخل الجمع العام، فإننا كنا نرفض شتمه، أو ضربه، وإنم""ا

كنا نكتفي بإخراجه من قاعة الجمع العام. 
 ول ل يعادي مناض""ل آخ""ر، الذيأن المناضل الحقيقي هو ومن المعروف 

 يبدل كل ماالمناضل الحقيقي بل  عليه، ولو اختلف معه في الراء.ول يعتدي يهينه، 
 ، مع كل ماالنضال الجماهيري المشترك من أجل خوض وإنجاح ،في وسعه من جهد

 يتطل به ذلك النضال المشترك، من استماع للخرين، واحترامهم، وذل""ك بتواض""ع،
وتعاون، وتكامل.

 20حرك""ة «أحرار وسيكون من الخطأ الفادح الرد على عنف أفراد مجموعة 
 » بعنف مماثل أو مضاد. لن اللجوء إلى هذا العنف المضاد، يعني الخ""روجفبراير

 من ميدان النضال، والدخول إلى ميدان ج نائي، مع ما يفترضه ذلك من متابعة جنائية
 «أح""رارما تريده القواة المستترة المؤط رة لمجموعة أو قضائية. وقد يكون هذا هو 
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 والحل المثل، ليس هو الراد على عنف بعنف مضاد، وإنما هو ».فبراير 20حركة 
 الحرص المتواصل على التصراف بشكل عاقل، حذر، م ر ن، نقدي، نموذجي، صارم،
 رزين، مسئول، لكي يرى الشعب من هو المناضل، ومن هو المنتهوار، ولكي يص""بح

�دفسلوكنا المت زن نموذجا يقتدي به المنبتدئ، والمنتعل م، وخصوصا المنخطئ. لن � ه
�ا� النضال، ليس هو هزم الخصوم، أو تهميشهم المنافسين، أو سحق العداء، وإنم

 (أنظر ف""ي ه""ذاهدف النضال هو إصلح البشر، وتثقيفهم، وتوحيدهم، وتثويرهم 
’L''، ثم كتاب ''Le Politiqueالمجال كتاب: '' thique politiqueÉللكاتب عبد  ،'' 

 '').http://LivresChauds.Wordpress.Comالرحمان النوضة، على الموقع ''
 هي أنهم ي""أتون  فبراير»20حركة «أحرار  لفراد مجموعة الخطأ الخامسو

  فبراير''، وإلى الوقفات في الشارع، على ش""كل20إلى الجنموعات العامة ل  ''حركة 
 ويتحراك""ون. جماعة متراصدة، متشدددة، ومتعصدبة، وعدوانيةعلى شكل ، أي إنزال

  فبراير''. ويستغل ون تعدادهم، أو انض""باطهم20 ضد باقي مناضلي ''حركة كجماعة
 ، على باقي مناض""ليمواقفهم، أو اختياراتهميفرضوا الجماعي، أو عدوانيتهم، لكي 

  فبراير''. ويمكن أن يتحوال هذا التصرف إلى انحراف نحو نوع خ""اصا20''حركة 
» السياسية!«الطائفيةمن 

 حول مشكل أساسي، منذ'') فبراير 20حركة ''وقد سبق أن تصارعنا (داخل 
 ''ف""براير 20حرك""ة . وكان هذا المشكل هو: هل نعمل داخل ''2011نهاية سنة 

 كجماعات أم كأفراد؟ وانتهى مجمل مناضلي أحزاب اليسار، وك""ذلك الجماع""ات،
  فبراير''، إلى القتناع بضرورة20والتيارات الخرى الثورية، العاملة داخل ''حركة 

 احترام هذا المبدأ (أي العمل كأفراد، وليس كجماع""ات). ولما""ا ج""اءت مجموع""ة
 ، استفادت من ه""ذا الوض""ع،2012»، في نهاية سنة فبراير 20حركة «أحرار 

 فيهظل  الوقت الذي وأخذت تتحراك، هي وحدها،  كجماعة متراصاة ومتماسكة! وفي
 أفراد مجموعةبقي كأفراد، '' فبراير 20حركة ''داخل اليسار يعملون مناضلو أحزاب 
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  وكانوا.هم الوحيدين الذين يتصرافون كجماعة متراصاة» فبراير 20حركة «أحرار 
 هم وحدهم يصواتون كجماعة موحادة، تشقل د تصويت زعيمها (ول يص""واتون ب""آراء

 بعضهم بعضا). فظن وا أنهم أصبحوا أقوى م""ن أح""زابمختلفة كأفراد مستقل ين عن 
 «زع""امتهم»، أواليسار مجتمعة، وشعروا بغ""رور ب ""دائي. وأرادوا أن يفرض""وا 

 20حركة ''. وبدأوا يحلمون بقدرتهم على تمل ك ''فبراير 20حركة «قيادتهم»، على ''
 ''، أو تسخيرها لغراضهم المكتومة.  فبراير

 هذا المبدأيتناقض مع » فبراير 20ركة «أحرار حأفراد مجموعة سلوك وكان 
 والنقابات،كل الحزاب، مناضلي  لزموهذا المبدأ ين .''فبراير 20حركة ''الساسي في 

  فبراير''،20 الراغبين في العمل داخل ''حركة والتيارات،والجمعيات، والمجموعات، 
 كمناضلين أفراد، وليسبتواضع، أن يعملوا داخلها ركة، وبهذه الحبأن يدوبوا داخل 

 . لماذا؟ لن التجربة بيانت، مراراا وتكراراا، أن عم""ل مناض""لي مفتماسكةكجماعات
  فبراير''، يؤداي حتماا إلى20 داخل ''حركة مفتماسكة كجماعاتالحزاب أو التيارات 

  وإلى تنامي ع ص بية سياسية منخرابة، وإلى تحالفات لمنافسات حزبية ضياقة،ظهور 
 مبدئية، وإلى منافسات حلقية سلبية، وإلى محاص ص ة منكدبلل""ة، وإل""ى مش""اجرات ل

 داخ""لمنتهية. كما أن العمل كجماعات يسهل مناورات العناصر البوليسية المندسا""ة 
  أو مخنوقة، أو مكبللة، أو مشلولة،،. فتشصبح هذه الحركة منعرقدلة''فبراير 20حركة ''

 »فبراير 20حركة «أحرار  لكن على ما يظهر، ل يفهم أفراد مجموعة .أو عاجزة
 هذه الشكالية، أو ل يعبأون بعواقبها، أو رباما أنهم يريدون عمداا استثمارها به""دف

         '' من الدااخل.فبراير 20حركة إحباط ''
 20حرك""ة وقد سبق أن بيان ا، مراراا وتكرارا، لف""راد مجموع""ة «أح""رار 

�ل ''»، داخل الجنموعات العامة، أنه فبراير��ل داخ��ة يلزمنا جميعا أن نعم� 20حرك
�ات، أوفبراير��أحزاب، أو كنقاب��ارات، أو ك��ات، أو كتي� '' كأفراد، وليس كجماع

�راد،'' فبراير 20حركة . وقلنا لهم أن ''كجمعيات��واطنين الف��وية الم� تقبل عض
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  (مهما كانت نوعية هذه الهيئات). وسبق أن أوضحنا له""موترفض عضوية الهيئات
�ي،'' هو فبراير 20حركة أن نضال ''��ترك، ديمقراط� نضال جماهيري سلمي مش

 ''فبراير 20حركة ''. وقلنا لمجمل المشاركين أن تقدمي، وحدوي، وموحدد، وثوري
�ات��ن جماع��ادم بي��افس أو التص��ض التن� .تقبل التنافس بين الفكار، لكنها ترف

�يدقوحذ رناهم من � 20حرك""ة  (لن مجموعة «أح""رار عفقمم المنطق الحزبي الض
 » تتحراك فعل  كحزب خاص، ولو أنها، إلى حدا الن، ل تقول بأنه""ا تش""ك لفبراير

حزبا). 
 » تعمل من أج""لفبراير 20حركة ولماا رأينا بعض أفراد مجموعة «أحرار 

 20حركة ''''، أك دنا لهم أن فبراير 20حركة غرس الفكر السلمي الصولي داخل ''
 الفصل بين الدين والسياسة. لن الدين هو شأن شخصي، بينم"""ا تحتاج إلى ''فبراير

 '' هو تغييرفبراير 20حركة ''السياسة هي حق  مشترك لجميع المواطنين. ولن هدف 
 المجتمع، وليس هو تغيير الداين، أو إصلحه، أو فرضه على الجميع. ولن غايتن""ا

 الديمقراطية. وهدفنا ليس هو الفصل بي""نليست هي تطبيق الداين، وإنما هي تطبيق 
 ، وإنما غايتنا هي الفصل بي""ن الفك""ر»المواطن غير المتديان« و»المواطن المتديان«

 الدايني والفكر السياسي في مجالت تدبير الدولة والمجتمع. ولن الخلط بي""ن ال""داين
 «طالبان»، أو «القاع""دة»، أووالسياسة يمكن أن يؤداي إلى حماقات، مثل انحرافات 

 . وفكر السلم السياسي الص""ولي ه""وأو ما شابهها«بنوكو حرام»، «داعش»، أو 
 بالضابط الذي سهال نشوب حرب أهلية مدمارة في كل من سوريا، والعراق، واليم""ن،
 ومصر، وليبيا، والصومال، والسودان، والجزائر، وأفغانستان، وباكس""تان، وم""الي،
 والن يجر، وشمال نيجريا، إلى آخره. وفي المغرب أيضا، وعلى خلف بعض الراء،
 إذا لم نحتاط، يمكن لنفس السباب أن تنتج نفس النتائج، أي الح""رب الهلي""ة ف""ي

!المغرب
سابقة مجموعة بوليسية تسمدي نفسها «المستقلقين»!
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  فبراير'' بالدار البيضاء تجربة مري""رة20، عاشت ''حركة 2012خلل سنة 
 ».فبراير 20حركة مع مجموعة تحمل منميازات مشابهة لمميازات مجموعة «أحرار 

 كانت تلك المجموعة تسماي نفسها آنذاك «مجموع""ة المس""تقل ين». وك""انت ه""ذهو
 المجموعة تقوم باستمرار بأعمال تؤدي إلى خلق المشاحنات، وافتعال الصا"""دامات،
 وتفجير المشاجرات، وبث  الفوض""ى، س""واء داخ""ل الجنمنع ""ات العام""ة، أم خلل
 المسيرات. وتكرارت أعفالهم التخريبية إلى حدا أن اقتنع مجم""ل ب""اقي المناض""لين
 بصفتهم البوليسية. وحاولنا إخراجهم من الجمع العام، فرفضوا ب""القوة أن يغ""ادروا
 قاعة الجمع العام. ولتفادي أية صدامات عنيفة ل طائل منها، اضطررنا إلى إلغ"""اء

الجمع. وقرر الجمع العام منعهم من الدخول مستقبل إليه.  
كانت أحزاب «الحرار» في المغرب دائما محردكة من طرف السلطة السياسية

 في معظم الحالت، كانت المجموعات البشرية تلجأ إلى التعبير ع""ن الهوي""ة
�رارالسياسية التي تفضالها عبر السم الذي تمنحه لنفسها. وفي إسم مجموع""ة «� أح

 » أكثر من تساءل. هل المقصود ه""و أنالحرار»، تثير عبارة «فبراير 20حركة 
 20حرك""ة » يريدون التميا""ز (داخ""ل ''فبراير 20حركة أفراد مجموعة «أحرار 

 يعتبرون أن أحزاب اليس""ار ه""م'')  ب «تحرارهم» من أحزاب اليسار؟ هل فبراير
 مض""مونالوباء المطلق الذي ينبغي التحرار منه، أو التخل ""ص من""ه؟ وم""ا ه""و 

 «تحرارهم» هذا؟ وما هو الدليل على أنهم «متحرارين» حقيقة  من كل القوى السياسية
 الموجودة في البلد (بما فيهم السلطة السياسية)؟ وهل معنى ذلك «التحرار» ه""و أن

 الخرين، المنخرطين في أحزاب اليس""ار، ليس""وا «أح""راراا»؟ وه""لالمناضلين 
 «الحرية» تكتسب فقط من خلل النخراط داخل مجموعة متهوارة مث""ل مجموع""ة

 »؟ أل تعل منا الفلسفة أنه ل يقدر أي شخص أو جماعة علىفبراير 20حركة «أحرار 
 أن يكون «حراا» إل  إذا كان  يكافح بتواضع من أجل حراية الخرين، كل الخري""ن،

وليس من أجل سحقهم؟ 

 14 فبراير'' (عبد الرحمان النوضة).                     الصفحة    20وثيقة ''مجموعة غريبة تحاول نسف حركة 



�ةأحرار » في تسمية مجموعة «أحراروعودة  للتاريخ، نلحظ أن كلمة «� حرك
-1929» تذك ر كل ملحظ بتكتيكات الملك المستبد الحس""ن الث""اني (فبراير 20

 ). فحينما كان يريد الحسن الثاني  محاربة أحزاب المعار ضة، أو المناض""لة،1999
 ، أم ف""ي عه""د)1972-1920أفقير (سواء في عهد وزير الداخلية الجنرال محمد 

 ، كان يحث  بعض أنص""اره عل""ى)2007-1938 (وزير الداخلية ادريس البصري
 » مستقل ين عن الحزاب المعار ضة. وينوف ر لهم النظامن دعمأحرارالتكت ل بالضابط ك  «

 ، في تجربة «جبهة ال""دفاع ع""ن1963إدارات الدولة. وقد حدث هذا مثل في سنة 
 )، بتأطير من صديق الملك ومستشاره أحم""د رض""اFDICالمؤسسات الدستورية»(

 «الجبهة» بالغلبي""ة). وكما كان متوق عا، فازت فيما بعد هذه 1995-1922اكديرة (
الساحقة في انتخابات البرلمان والجماعات المحلية. 

 ، عندما تكوانت مجموع""ة البرلم""انيين1977وتكرارت هذه التجربة قي سنة 
Sans«الل  منتمين للحزاب السياس""ية» (  Appartenance  Politiqueأي ،( 

  تحولت هذه المجموعة إلى1978. وفي سنة » من الحزاب المنعارضبةالمتحردرين«
«التجمع الوطني للحرار»، برئاس""ة أحم""د عص""مان (حزب سياسي يحمل إسم 

 -...). وهو في نفس الوقت صهر الملك محمد الخامس. وكان هذا الح"""زب1930
 يحظى هو أيضا بدعم إدارات الدولة، ويحصد في النتخابات اللحقة نسباا هامة م""ن

  وفي الجماعات المحلية. وحظي بوزارات متعدادة في حكومات،المقاعد في البرلمان
متعاقبة، دون أن يأتي بأي جديد في تدابير الحكومة. 

 ، تكرر نفس التكتيك، لك""ن2007وفي عهد الملك محمد السادس، وقبيل سنة 
 بأساليب مختلفة نسبيا، ودون استعمال مصطلح «الحرار». حيث أقدم صديق الملك،
 (وهو في نفس الوقت وزير منتدب سابق في وزارة الداخلية)، أقدم  فؤاد عالي الهمة

 وأعيان، وبعض قدماء مناضلي اليسار، إضافة إلى انته""ازيينعلى ج مع برلمانيين، 
 حرك""ة«هذه المجموعة إلى تشكيلة سياسية سمااها كثيرين. ثم حوال فؤاد عالي الهمة 
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 ، حوال هذه الحركة إلى «حزب الصالة2009. وفي شهر غشت »لكل الديمقراطيين
 أخرى صغيرة موالي""ة للدول""ة.والمعاصرة». وجمع في هذا الحزب خمسة أحزاب 

  (التي كانت تتكون»الكتلة الوطنية«وكان هدف هذا التكتيك آنذاك هو: أول ، إضعاف 
 ''حزب التحاد الشتراكي''، و''حزب الستقلل''، و''حزب التقدم والشتراكية'')؛من 

 وكان الهدف ثانيا (قبل حدوث تفاهم بين السلطة السياسية و''حزب العدالة والتنمية'')
 هو قطع الطريق على ''حزب العدالة والتنمية'' السلمي لكي ل يكتسح نسبة ك""بيرة
 من الكراسي في النتخابات القادمة للبرلمان وللجماعات المحلية. وفي انتخابات سنة

 نسبة كبيرة من المقاعد. «حزب الصالة والمعاصرة»، حصد فعل 2009
 ألفت الجهزة القمعية للنظام ضرب حزب معارض بحزب مضاد، وضربفقد 

�دة��ية ناق��رب شخص��ة، وض� نقابة بنقابة مخالفة، وضرب جمعية بجمعية منافس
 حرك""ة. وليس غريبا أن يحاول النظام اليوم أيضا ضرب ''بأشخاص آخرين موالين

 !لها'' ومعادية فبراير 20حركة '' بحركة أخرى مشابهة، نابعة من داخل ''فبراير 20
�تقلقين»، أوفقد بيانت إذن التجربة التاريخية بالمغرب أن ��ات «المس� مجموع

�ا��ية، وأن غايته��لطة السياس� أحزاب «الحرار»، كانت دائما تككودن بإيعاز من الس
 الوحيدة هي ضرب أحزاب اليسار المعارضة، وإضعافها، ومنعها من الحصول على

 . وتكتيك مجموعات وأحزاب «الحرار» كان دائما هو إفس""ادتأييد الشعب أو دعمه
 المنافسة السياسية، وخلق البلبلة وسط الشعب، ومغالطته، وتفعيل الزبونية السياسية،
 وخنق نضالت الجماهير، والحيلولة دون حدوث تعاطف بي""ن الجم""اهير الكادح""ة
 والحزاب المعارضة أو اليسارية. لذا يتبادر في ذهن الملحظ التساءل التالي: ه""ل

 » هي تكرار لتجرب""ة أح""زاب «الح""رار»فبراير 20حركة أحرار «مجموعة 
الماضية؟  

 واعتبارا لتجارب سياسية ماضية ومتعدادة حدثت عبر العالم، أخشى أن تك""ون
 كل مجموعة بشرية تجتمع فيها عناصر محدادة، مثل: العداء لحزاب اليسار، وك""ره
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 قيم اليسار، وضعف الثقافة، والميل نحو الفوضوية، وعدم التحك م في العواط""ف أو
 الن زوات، والعنف، أخشى أن تنحرف مثل هذه المجموعة بسهولة نحو ميولت فاشية.

�ة�خ�لص
في الوضعية الراهنة بالمغرب:

 - هناك من يعمل من أجل خلق، أو تنشيط، أو دعم، حركات نض""الية ض""د
 الفساد، وضد الستبداد، وهناك من يعمل من أجل عرقلة هذه النضالت، أو تشتيتها،

أو فرملتها، أو توقيفها.
 - وهناك من يعمل من أجل تقريب شت ى أنواع المناض""لين، أو تجميعه""م، أو
 توحيدهم، وهناك من يعمل من أجل تفريقهم، أو تشتيتهم، أو بث  العداوة فيما بينه""م،

أو ضرب بعضهم ببعض. 
 - وهناك من يعمل من أجل تحليل قضايا النضال المعق دة، أو توض""يحها، أو
 تعميقها، أو نشرها، أو تسهيل الوعي بها، وهناك من يعمل من أجل خلق البلبلة ف""ي

الفكار، أو التعتيم، أو الرتباك، أو الغموض في التصوارات السياسية. 
 وكل اللذين يسقطون في معاداة الحزاب التقدمية، أو المعارضة، أو اليسارية،
 أو الثورية، إن لم ينصحاحوا خطأهم سريعاا، فإنهم سينفضحون حتما""ا، وإن التاري""خ

سوف يسجلهم في خانة الت ائهين، أو المنحرفين، إن لم يكن أسوأ من ذلك. 
 وكل  من يكره المناضلين، أو ينعاديهم، أو يعتدي عليهم، فهو عنصر رجع""ي،

وقد يكون مرتزقا لدى النظام. 
 وكل شخص ينتقد أحزاب اليسار بنية نزيهة، فإنه يلتزم باحترامها، ويساهم في
 تقويمها، سواء من داخلها، أم من خارجها. وكل من يكره فكر اليسار، أو ي"""بغض
 أحزاب اليسار، أو يعاديها، أو يحاربها، فقد يكون إماا ضال ، وإماا عميل لنظام الفساد

والستبداد. 
 '' إلى حركتين موازيتينفبراير 20حركة ''وكل شخص يعمل من أجل تقسيم 
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 ومتناحرتين، فالحتمال الكبر هو أنه إماا شخص ضال ، أو رجعي، وإماا أنه بلطجي،
أو مأجور لدى نظام الفساد والستبداد، سواءا كان واعيا بذلك أم ل.

أفراد مجموعة  مع  أحقدفبراير 20حركة  أحرار«ورغم خلفي  ل  فإنني   ،« 
 عليهم. بل أتمن ى لكل فرد منهم أن يصحاح أخطاءه في أسرع وقت ممكن، وأن يلتزم

  فبراير''، وأن يكون مناصرا للشعب، ولق""واه التقدمي""ة20بصدق بمباديء ''حركة 
 حرك""ة''والثورية، وأن يقبل بالعمل كفرد مستقل، وليس كمجموعة متعصابة، داخل 

 ''، مثله في ذلك مثل باقي المناضلين، سواء كانوا متحزابي""ن أم غي""رفبراير 20
 . وإن كنتش أنا مخطئا، فأتمنى أن أعي أنا أيضا أخط""ائي، وأن أص""حاحها.متحزابين

  ف""براير''20وكل من تشبيان ممارسته أنه يجتهد لتصحيح أخط""اءه، ف""إن ''حرك""ة 
 ستحتضنه من جديد. أما من يتمادى في ضلله، أو يرفض تصحيح أخط""ائه، ف""إن

''، وكذلك القوى المناصرة للشعب، ستلفظه ل محالة.  فبراير 20حركة ''
 عبد الرحمان النوضة)1( 

 (مهندس، نشر عداة كتب حول قضايا سياسية، معتقل سياسي سابق، محكوم بالسجن المؤب""د، وس""جن خلل
). 2015 مارس 1 سنة) (وحرار في 18قرابة 

++++++++++++++++++++++++++++++++++

 : ملـحـظـة معــعبرــرة
 بعد مرور بضع ساعات فقط عل�ى نش�ر ه�ذا المق�ال، عل�ى الموق�ع اللك�تروني

  معلققون. والغريب هو5)، علقق عليه فوراا 2015 مارس 12''هسبريس''، (في يوم الخميس 
�هم� أن كل هؤلء المعلققين هم بوليس مجنقدون لخخدمة النظام السياسي القائم. ويفضحون أنفس
 بأنفسهم. الشيء الذي يفثبت وجود فيلق سردي من البوليس السياسي، متفردغ ل،، أو متخصدص
�ل��ى ك� في، مراقبة ما ينشر على مواقع النترنيت، ومفك�لقف ب،الردد بالسدب، أو العدوانية، عل
�ؤلء��ور ه� مقال، أو رأي، يظهر أنه يحمل أفكاراا تقددمية، أو مناقضة للنظام السياسي. وأج
 الشخاص تكوددى طبعا من الضرائب التي يؤديها الشعب. والهدف قد يكون تسفيه ما ينشر، أو
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�ي� ترهيب الكتقاب والقرداء على حدد سواء. وفيما يلي، أعرض هذه التعليقات البوليسية كما ه
أصل،. وبعضها يحمل تهديدات مفبطقنة.  

 ، من طرف: الحاج عبد ال:1  الردد 
اليسارية، أو«  أو  المعارضة،  أو  التقدمية،  اللذين يسقطون في معاداة الحزاب   " كل 

الثورية، يسجلهم في خانة الت ائهين، أو المنحرفين ة
 " كل  من يكره المناضلين، أو ينعاديهم، أو يعتدي عليهم، فهو عنصر رجعي، ومرت""زق

لدى النظام
 " كل شخص ينتقد أحزاب اليسار وكل من يكره فكر اليس""ار، أو ي"""بغض أح""زاب

اليسار، أو يعاديها، أو يحاربها، فقد يكون إماا ضال ، وإماا عميل لنظام الفساد والستبداد
 فبراير'20" كل شخص يعمل من أجل تقسيم ''حركة 

 فالحتمال الكبر هو أنه إماا شخص ضال ، أو رجعي، وإماا أنه بلطجي، أو مأجور لدى
نظام الفساد والستبداد، سواءا كان واعيا بذلك أم ل...

 شكرا أستاذ، لقد فضحت حقيقة الفكر البلشفي الديكتاتوري الذي يجرم كل م""ن يخ""الفه،
 وكلمك واضح بدون تشفير يفهم منه القارئ من أي طينة انتم. تجرمون وتس""بون وتق""ذفون
 وتخونون المغاربة الذين يخالفكم الرأي، وهذا ما ل يفعله النظام الكثر تحض""را منك""م انت""م

الفاشلين المهزومين
والنظام أرحم واشرف منكم مليون مرة

 واعلن من ها هنا وبافتخار كبير بأنني رجعي، مخزني، عميل للنظام، ع""دو للبلش""فية
 »الحقيرة و.. وماذا بعد ؟ ماذا بوسعك أن تفعل؟ هل أنا مجبر أن افكر مثلك ؟ 

 فبراير'' :20  ، من طرف ''كارثة 2  الردد رقم 
فبراير" تسبب قي مايلي :20ظهور "«
 ) انتشار "الكرارس"والفراشات " بشكل لم يسبق له مثيل و ما يرافق ذلك من فوضى1

و كلم نابي و أوساخ و عرقلة للعديد من الزقة و الشوارع
)عودة انتشار البناء العشوائي بعدما قطع المغرب أشواطا كبيرة في محاربته.2
  درهم صافية شهريا للموطفين والذي كلف مبالغ هائلة لخزينة الدولة و600) زيادة 3

�تي��برى ال� الذي كان يمكن استغلله في تشغيل اللف من المعطلين و استمرار الوؤاش الك
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تعطل العديد منها
 ) حصول المغرب على دستور كان سيحصل على أحسن منه ل�و اش�تغل الف�اعلون4

السياسيون في ظروف عادية
�بر5��رب يعت� )أصبحنا مجرد مقلدين لما حدث في بعض الدول العربية بعدما كان المغ

 رائدا و نمودجا يحتدى به بسبب الصلحات السياسية والقتصادية و الجتماعية و الحقوقية
التي باشرها المغرب مند بداية التسعينات و التي مازالت مستمرة إلى اليوم

�ع� بفضل رزانة المؤسسة الملكية و الحزاب السياسية و المركزيات النقابية و المجتم
�ر��ي النظ� المدني و تعقل الشعب المغربي تجنب المغرب كارثة كانت ستعصف بكل شيئ ويكف

 »!فبراير" في ليبيا و سوريا ومصر واليمن و تونس.20إلى إنجازات أصدقاء "
: '' Idiots, non   من طرف ''3  الردد 

« les marocains tiennent à leur monarchie qui évolue graduellement et s 
ont tres heureux de vivre en paix , ne les prenez pas pour des idiots comme 
les syriens chassés de leur pays par l'argent du qatar qui a armé daech pour 
détruire le peuple syrien et son pays,, en plus les marocains vivaient avec des 
partis  militants  et  des  syndicats  combattants  pour  vivre  toujours  mieux 
contrairement aux pays arabes à partis uniques donc à mal unique comme 
celui du fascisme cubain ,

le mouvement 20 F a offert sa victoire aux islamistes pjd qui gouvernent, 
et il est contre la constitution votée avec une écrasante majorité ,alors que 
cherchent  ces  foutus  20  F,  de  l'anarchie,non  les  marocains  sont  contre 
l'anarchie,ils veulent la démocratie dans la paix et d'ailleurs les marocains sont 
des travailleurs acharnés et n'attendent pas la charité du gouvernement ,ils 
vivent de leur propre labeur ,les constructions sont l'oeuvre des marocains 
pour loger leurs familles!

amusez vous les gars du 20 FOUTU§ »       
   ، من طرف ''قايد راسو'' :4  الردد رقم 
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إليكم نص من نصوص دستور البلشفة« 
 "كل الذين يعادون الح""زاب التقدمي""ة أو المعارض""ة أو اليس""ارية أو الفصل الول :

 الثورية،، وكل  من يكره المناضلين أو ينعاديهم أو يعتدي عليهم وكل شخص ينتقد أحزاب اليسار
 وكل من يكره فكر اليسار أو ي"بغض أحزاب اليسار أو يعاديها، أو يحاربها،.... فهو أنه إما""ا
 شخص ضال  أو رجعي وإماا أنه بلطجي أو مأجور لدى نظام الفساد والستبداد سواءا كان واعيا
 بذلك أم ل فهو عنصر رجعي ومرتزق لدى النظام"..."يجب غطسه ف""ي ص""هاريج الحم""ض

 [يمك""ن النيتريك أو إرساله الى المشنقة أو إرساله الى غولغات الصحراء لتأديبه ومع""اقبته؟"
 للقاريء أن يلحظ أن هذه الجملة الخيرة غير موجود في المقال، وأن عبارة ''صهريج حمض
 النيتريك'' تذك ر بالطريقة التي تمات بها إذابة جث ة الشهيد المهدي بن بركة، حس""ب اعتراف""ات

''] !CABأحمد البوخاري، عضو سابق في البوليس السياسي السري ''
 هكذا تنظر شرذمة البلشفة الى الشعب وهكذا تحتقره وتسلب منه حريته ف""ي الختلف

والتفكير واقسم أنهم لو استطاعوا وتمكنوا لما فتحوا غولغات لقبار مخالفيهم فيها.
 ولهذه السباب يشرفني أنا كمواطن مغربي من أبناء هذا الوطن وحفي""د ش""هيد مق""اوم
 شريف أن نكون "بلطجية" النظام وعميل للمخزن ومحارب شرس تحت تصرف النظ""ام لك""ي
 نحافظ على وطننا بيتنا الذي يأوينا من شر ديكتاتورية اليسار وأننا نعاهد ال وانفس""نا وش""عبنا
 على أن نكون سد منيع يمنع مرو كل من يسب المغاربة و يحمل مثل هذه الفكار القص"""ائية

«. 
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 في فترة الستعمار خرج جميع المغاربة بجميع أطيافه ، هيئاته السياس""ية مكون""اته« 
 الشعبية لتقول محمد بن يوسف إلى عرشه و بن عرفة إلى قبره مما أنجح المطالبة بالس""تقلل
 حتى عاد محمد بن يوسف إلى وطنه و خطبته الشهيرة في طنجة هذه رسالة إلى جميع المغاربة
 حتى ل ندخل في متاهات التخوين و العمالة لنجعل نصب أعيننا المغرب لكل المغارب""ة نع""م

». لمحاربة الفساد نعم للحق في التعليم في الصحة في العمل وشكرا
[بدون تعليق]
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