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عبد املومن شباري
فقيد النهج 

. الثمن :  4 دراهم

.  العدد :          
 من  19  إلى 25  نونبر  2019

   . رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

كلمة العدد

خرق  ملفات  على  االشتغال  باملغرب  احلقوقية  احلركة  الفت 
او  الضحايا  من  بشكايات  بصددها   تتوصل  التي  االنسان  حقوق 
ذويهم. ويف هذا االطار راكمت هذه احلركة احلقوقية جتارب مهمة 
املناضالت  ويكرم  بها  ويعتد  العاملي  الصعيد  على  معروفة  اصبحت 
مسموعة  كلمة  ولهم  ويستشارون  املغاربة  احلقوقيون  واملناضلون 

وطنيا ودوليا.

االقــتــصــاديــة  بــاحلــقــوق  املتعلق  احلــقــوقــي  املــوضــوع  اصــبــح 
من  النضال  جبهة  لتوسع  نظرا  االهتمام  يسترعي  واالجتماعية، 
من  املغلف  او  السافر  االنتهاك  الى  تتعرض  التي  احلقوق  هذه  اجل 
ابتداء  الدولة  اجهزة  تواطؤ  طرف  من  او  متخصصة  مافيا  طرف 
من السلطات الترابية الى القضاء والترسانة القمعية كلها مبا فيها 

املعتقالت والسجون.

كثر،  ضحايا  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  هذه  إلنتهاك 
اآلالف  نقل  لم  إن  املئات  عن  ناهيك  وشهداء  قتلى  سقوط  فيه  مبا 
من املعتقلني او املشردين من العمل والسكن او احملرومني من العالجات 

االساسية او املطرودين من املدارس واجلامعات.

للمواطنات  واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق  إنتهاك  يجد 
االنتاج  منط  يف  يسببه  الذي  املنبع  او  مصدره  املغاربة  واملواطنني 
تتحكم  حيث  التبعية  الرأسمالية  انتاج  منط  إنه  ببالدنا.  السائد 
كمشة من البرجوازية الطفيلية ومالك االراضي الكبار يف أهم ثروات 
املغرب سواء كاحتكاريني او كشركاء للشركات الرأسمالية االجنبية 
استغالال  العاملة  اليد  تستغل  الكمشة  هذه  إن  للقارات.  العابرة 
واالقتصادية  االجتماعية  احلقوق  كل  من  العاملة  الطبقة  يحرم 
مبا فيها تلك احلقوق  التي  تتغنى بها الدولة واملتضمنة يف قوانينها 
النهب  الــى  الشعب  اغلبية  الكمشة  هــذه  تعرض  كما  ودستورها، 
واالفتراس سواء بإطالق اليد للغالء الفاحش ملجمل املواد االساسية 
القطاعات  على  االجهاز  الى  أو  املقاصة،  صندوق  وضرب  للمعيشة 
املواطنني  وإجــبــار  والصحة  التعليم  يف  االساسية  االجتماعية 
واجب  من  والتي  بها  لهم  قبل  ال  تكاليف  تأدية  على  واملواطنات 

الدولة حتملها ألنها سبق وان انتزعت ضرائب مباشرة وغير مباشرة 
اطلقت  االنتهاكات  هذه  الى  باإلضافة  املواطنني.  هؤالء  نفس  من 
الدولة يد مافيات العقار لالستحواذ على االراضي يف املدن والبوادي 
مبا فيها اراضي اجلموع. شكل النضال ضد الترامي على اراضي ذوي 
تضحيات  املتضررون  فيها  ادى  نضالية  حلركة  قويا  مجاال  احلقوق 
الذي  الغازي  غالية مبا فيها االستشهاد كما حصل يف حالة خالدة 
كان  ألنه  السجن  يف  الطعام  عن  ــراب  االض من  يوما   90 بعد  تويف 
خالدة  واستشهاد  بإنصافه.  ويطالب  حقه  يف  اجلائر  احلكم  يرفض 
الغازي يعتبر درسا مؤملا للحركة السياسية واحلقوقية ببالدنا ألنها 

لم تتابع حالته وال هي علمت بإضرابه حتى اعالن استشهاده.

استغالل  يف  ماضية  السائدة  الطبقية  الكتلة  كون  من  انطالقا 
وتهب هذا الشعب ومن كون الدولة املخزنية ال تقيم وزنا لترسانتها 
بحقوق  ــر  االم تعلق  طاملا  ورق  على  حبرا  تبقى  التي  القانونية 
لم  اذا  وسيتصاعد  سيستمر  احلقوق  هذه  انتهاك  فإن  املواطنني؛ 
يكن هناك ملن يتصدى له. من جهة ثانية اظهرت السنوات االخيرة 
وتارة  تلقائي  تارة بشكل  املتضررون  بها  التي يقوم  املواجهة  تصاعد 
بشكل منسق مع قوى سياسية وحقوقية؛ انطالقا من كل ذلك، فإننا 
السياسية  برامجنا  أولويات  ضمن  من  نضع  الدميقراطي  النهج  يف 
شعبنا  جماهير  تأطير  يف  واملبدئية  اجلدية  املساهمة  والنضالية 
عن  التعبير  أجل  من  او  وصيانتها،  عليها  للذود  احلقوق  هذه  حول 
أو موقعهم يف  أيا كانت صفتهم  املستغلني  وانتزاعها من يد  مطالبها 

النظام القائم.

ومن أجل حتصني احلركة االجتماعية حول احلقوق االقتصادية 
أثناء  ســواء  الضحايا  واقــع  الــى  االنتباه  من  بد  ال  واالجتماعية 
والسجون.  املعتقالت  ويف  احملاكمات  أثناء  أو  والنضال  االحتجاج 
يجب أن يناضل اجلميع على تصنيف هؤالء الضحايا ضمن املعتقلني 
معاملتهم  ورفض  واالقتصادية،  االجتماعية  واحلقوق  السياسيني 
القمعية وتنكل بهم وتسهل عزلتهم  كمجرمني تنفرد بهم االجهزة 

السياسية واملعنوية وسط الشعب.
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قضايا حول احلزب بني  لينني 
وروزا لوكسمبورغ

6 احلزب الكبير حاجة طبقية
 ام حاجة انتخابية؟
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ضيف العدد : 

محمد صدقو 

 ارتفاع  وثيرة القمع الذي تعرفه بالدنا من 
خالل جلوء الدولة إلى قمع كـــــل احلركات 

االحتجاجية

" العهد اجلديد" الجديد حتت الشمس يف 
انتهاك احلقوق واحلريات

334 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية ضحايا كثر

األلتراس  ... حركة 
إحتجاجية داخل املالعب
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للجبهة  التحضيرية  اللجنة  عــقــدت 
ــا، يــوم  ــي االجــتــمــاعــيــة، لــقــاء تــشــاوريــا أول
املــركــزي  باملقر   ،2019 نونبر   09 السبت 
بالدار  للشغل  الدميقراطية  للكونفدرالية 
جمعوية،  تنظيمات  عدة  حضرته  البيضاء، 
شبابية،  ســيــاســيــة،  حــقــوقــيــة،  نــقــابــيــة، 

. ئية نسا
ــع واملــقــتــرحــات  ــاري ــش ــد تـــدارســـت امل وقـ
اجلبهة،  تأسيس  دينامية  بإطالق  الكفيلة 
الــقــوى  بــاقــي  عــلــى  منفتحة  تــظــل  ــي  ــت وال
تتقاطع  الــتــي  والتقدمية  الدميقراطية 
الدفاع  يف  واملتمثلة  اجلبهة،  ومهام  وأهداف 
ــات ألوســـع شــرائــح  ــريـ عــلــى احلــقــوق واحلـ
القضايا  عمقها  ويف  الشعبية  اجلماهير 
وذلك  والثقافية،  واالقتصادية  االجتماعية 
احلراكات  كل  ودعــم  واالنــخــراط  باملبادرة 
املطالب  مصلحة  يف  تصب  التي  النضالية 

للمغاربة. احليوية 
مــبــادرات  اتــخــاذ  إلــى  اللقاء  خلص  وقــد 
عــمــلــيــة لـــإعـــداد لــإعــالن الــرســمــي عن 
املغربية،  االجــتــمــاعــيــة  اجلــبــهــة  تــأســيــس 
ــرورة مــوضــوعــيــة لــلــتــكــتــل وتــوحــيــد  ــضـ كـ

النضالية. املبادرات 
: املوقعة  األولية  املنظمات  يلي  فيما 

الشبيبة  لتربية  املغربية  اجلمعية   -
.AMEJ

االجتماعية. للتربية  املواهب  جمعية   -
والشباب  للطفولة  التنمية  جمعية   -

.ADEJ

العام. املال  حلماية  املغربية  اجلمعية   -

التلميذ. حلقوق  املغربية  اجلمعية   -
واإلنصاف. للحقيقة  املغربي  املنتدى   -

اإلنسان. حلقوق  املغربية  اجلمعية   -
والتعبير  ــالم  ــ االع ــات  ــري ح منظمة   -

"حامت".
الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية   -

التعاقد. عليهم  فرض 
للشغل. الدميقراطية  الكونفدرالية   -

)ك.د.ش( للتعليم  الوطنية  النقابة   -
وموظفي  لــعــمــال  الــوطــنــيــة  اجلــامــعــة   -

)ا.م.ش(. احمللية  اجلماعات 
ت.د.  / للتعليم  الوطنية  اجلامعة   -

الفالحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة   -
)ا.م.ش(.

املوحد. االشتراكي  احلزب   -
الدميقراطي. النهج  حزب   -

الوطني االحتادي. املؤمتر  - حزب 
- حزب الطليعة الدميقراطي االشتراكي.

املغرب. - أطاك 
الدميقراطي. اليسار  فيدرالية  شبيبات   -
التقدمية  الدميقراطية  الشبيبة  حركة   -

"حشدت".
االحتادي. الشباب  منظمة   -

الطليعية. الشبيبة   -
الدميقراطي. النهج  حزب  شبيبة   -

الوطني  املــؤمتــر  ــزب  ح نــســاء  منظمة   -
االحتادي.

الــنــهــج  حلــــزب  الـــنـــســـائـــي  ــاع  الـــقـــطـ  -
الدميقراطي.

الطليعة  ــزب  حلـ الــنــســائــي  ــاع  ــط ــق ال  -
االشتراكي. الدميقراطي 

االشــتــراكــي  ــزب  حل النسائي  الــقــطــاع   -
املوحد.

الدميقراطيني. اجلامعيني  قطاع   -
التقدميني. الباحثني  األساتذة  تيار   -

هيئات دميقراطية يف اللقاء التشاوري األول لتأسيس اجلبهة اإلجتماعية  

 2019 نبر  نو  12 ء  ثا لثال ا م  يو نا  فقد

ق  د ــا ــص ل ا ــل  ض ــا ــن مل ا فــيــقــنــا  ر ط  بــا لــر بــا

م  و ــد ــ خلـ ا ب  حملــــبــــو ا و ــب  ــ حملـ ا ق  ــو ــ ــل ــ خل ا

سعيد  بــن  " ر  لصبو ا و بر  لصا ا ش  لبشو ا

قــلــبــيــة  ــة  ب ــو ن ثـــر  إ عــلــى  يف  تـــو  ، " بــر صــا

ة  ر ــا حلـ ا لــقــلــبــيــة  ا ي  ز ــا ــع ــت ل ا  ، جــئــة مــفــا

بنسعيد  ئلة  عا جميع  و بنتيه  و جته  و لز

 . ة لــكــبــيــر ا و ة  لــصــغــيــر ا ئــلــة  لــعــا ا ــة  ف ــا ك و

لعمل  ا ف  صفو يف  ضل  نا بر  صا نا  فقيد

د  حتــا ال ا و ي  جلمعو ا ي  بو لتر ا و يف  لثقا ا

جلــمــعــيــة  ا و ب  ــغـــر ملـ ا ــبــة  لــطــل طــنــي  لــو ا

ملعطلني  ا ت  ا د لــشــهــا ا حلــمــلــة  طــنــيــة  لــو ا

ق  حلــقــو بــيــة  ملــغــر ا جلــمــعــيــة  ا و ب  ملــغــر بــا

 20 و ــي  ط ا ــر ــق مي ــد ل ا ــج  ــه ــن ل ا و ن  نـــســـا إل ا

ت  محطا يف  ر  حلــضــو ا ئـــم  ا د و  . . يــر ا فــبــر

د  حتا ال ا  ، ي مــا حت  فا من  لتضا ا و ل  لنضا ا

طي  ا ميقر لد ا جه  لتو ا  ، للشغل بي  ملغر ا

 ، . . ها غير و للتعليم  طنية  لو ا معة  جلا ا

سيني  لسيا ا ملعتقلني  ا  ، ق ا لعر ا  ، فلسطني

 ، يـــف لـــر ا  ، م ا عـــــو جــبــل   ، تـــهـــم ئـــال عـــا و

. . . ة د ا جر

لي  لغا ا نا  فقيد ن  جــثــمــا نــقــل  سيتم 

ء  بعا ر أل ا م  ليو ا ح  صبا  " بنسعيد بر  صا "

هلل  ا ء  ــا ش مــا  مــة  قــا إ ئــلــتــه  عــا ل  مــنــز مــن 

مــســتــشــفــى  و ــن  س ــا ن ز بــنــي  ــة  ح ــا س ب  قـــر

ض  يا لر ا حي  ة  مقبر ه  جتا ا يف   ، يسي لسو ا

ن  ــا ــم ــث ج فــــن  د ــة  ــي ــل ــم ع ســتــتــم  حـــيـــث 

 )1 3 س ( ــر  ــه ــظ ل ا ة  صـــال ــد  ــع ب ــا  ن ــد ــي ــق ف

ض. يا لر ا ن  جا مر ب  قر ملسجد  با

  الرفيق عبد الرزاق اإلدريسي ينعي الرفيق بن سعيد صابر
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قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

مناضلي  من  مجموعة  قام 
الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــالــدار 
حــمــلــة  إطـــــار  يف  الـــبـــيـــضـــاء 
بتواصل  بالتنظيم    التعريف  
العمال  جماهير  ــع  م مــبــاشــر 
التاريخي  احلي  يف  والعامالت 
ــي  ــي املـــنـــاضـــل احلـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ

احملمدي،

وعمال  لعامالت  ومشاركة 
صعبة  وضعية  ظل  يف  يناضلون 

من كل اجلوانب .

النهج  رفــاق  عانق   وخاللها 
البيضاء  بالدار  الدميقراطي 
آمــال  واجلــنــوبــيــة    الشمالية 
ــم  وه الــعــمــال  هــــؤالء  واالم 
مغموسة  عيش  لقمة  يتناولون 

من  املتناثر  والغبار  بالتراب 
والسيارات  الشاحنات  عجالت 
التي متر مسرعة وكانها تالحق 

طيفا يتوارى وراء االفق.

وباهتمام شديد كان العمال 
والعامالت يستمعون الى شروح  
عن  يحدثونهم  وهــم  الــرفــاق 
ــمــهــم املـــوعـــود  ــم /حــل ــه ــزب ح

املستقبل. ناصية  المتالك 

ــت الــعــامــالت  ــانـ ــو كـ ــن ــح ب
منشورات  يعانقون  والــعــمــال 
حقيقة  ايــصــال  هــدفــه  ــزب  ح

يستغلهم. من  وحقيقة  الوضع 

ــوة اخـــذ احـــد الــعــمــال  ــق ب
حزب  ان  علم  ان  بعد  االوراق 
اليشارك  الدميقراطي  النهج 

التي  املفبركة  املسرحيات  يف 
ويسميها  املـــخـــزن  يــنــظــمــهــا 
مقاطعتها  اصبحت  انتخابات 

. امرا مفروغا منه 

يتساءلن  كن  عامالت  عدة 
ويحكني معاناتهن مع الباطرونا 
والتترك  شئ  كل  تسلبهن  التي 
املغمسة  اللقمة  هــذه  اال  لهن 

بالغبار.

ــم تـــغـــب صـــــور رفــاقــنــا  ــ ل
دمهم  اعطوا  ممن  ورفيقاتنا 
املوعد  هــذا  على  لنكون  ثمنا 
ــر مـــع صـــنـــاع تــاريــخ  ــم ــت ــس امل
العاملة  الطبقة  البشرية...مع 
...مستقبل  املستقبل  سيدة 

االنسانية.

حملة التواصل مع الطبقة العاملة بالدار 
البيضاء متواصلة

توصلت شبكة تقاطع للحقوق الشغلية بالدار البيضاء بشكاية من 
مجموعة من عمال شركة البراق سرفيس للعمل املؤقت والذين كانوا 
عدم  مفادها  عثمان  بسيدي  املهني  التكوين  لدى  باحلراسة  يعملون 
للضمان  الوطني  الصندوق  لدى  بهم  التصريح  يتم  ولم  اجورهم  اداء 
االجتماعي ويقول العمال ان هذا هو ديدن هذه الشركة والتي عانى 
القانون.بها عمال اخرون بالقصر الكبير فمن يحمي هذه الشركة اخلارجة عن 
واإلدارات  املــؤســســات  حتى  بــل  اخلــاصــة،  الــشــركــات  مــن  الكثير 
املنظمة  بالقوانني  يلتزمون  أجرائهم، وال  العمومية، ال حتترم حقوق 
فا من  بينهما، ويضربون بقواعد حقوق اإلنسان عرض احلائط، تعسُّ
بها  تقدم  التي  األخيرة  الشكاية  ذلك؛  ومن  ليهم،  مشغَّ جتاه  لني  املشغِّ
حراس األمن اخلاص بالوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بالقصر 
الكبير إلى مندوب الشغل بإقليم العرائش بشأن وضعيتهم الراهنة يف 
املزرية  وضعيتهم  حل  يف  العاجل  التدخل  منه  يطلبون  حيث  العمل، 
الشهر  منتصف  يف  القادمة  اجلديدة،  سيغفيس”  “البراق  شركة  اجلاري.مع 

الزمن وهم يشتغلون  العّمال على إمتام عقدين من  أن قارب  فبعد 
بوكالة “الراديل” مبدينة القصر الكبير، وقد تواترت عليهم مجموعة 
من  القادمة  سيغفيس”  “البراق  شركة  على  الدور  جاء  الشركات،  من 
“بنگرير”، والتي أتت بقانون خاص بها، ال ينضبط و مدونة الشغل 
املنظمة حلقوق وواجبات األجير والعامل، بل فيه خرق سافر لقوانينها، 
حيث حتاول أن تفرض عليهم أجرة شهرية تتجلى يف 1800 درهم، يف 
)السميك( هو  األدنى لألجور  أن احلد  الشغل على  2500 درهم.حني تنص مدونة 

بإقليم  الشغل  ملندوب  احلــراس  بها  تقدم  التي  الشكاية  حسب  و 
العرائش، والتي أتوفر على نسخة منها، فإنهم اجتمعوا يف جلسة اتفاق 
دوا بطردهم وتشريدهم جماعة إذا لم  مع ممثلي الشركة الذين توعَّ
للفرد بدون  1800 درهم  والتي من بينها  عطل وال هم يحزنون.يقبلوا بشروطهم اجلديدة، 
أحد  أن  بالشركة،  ــراء  األج من  مصدر  لي  أكــد  السياق؛  ذات  ويف 
ليها أخبرهم أنهم لن يستفيدوا أيَّ شيء من محاولة اعتراض قرار  ممثِّ
أنهم  إلى  األجر اجلديد، ألن لها نفوذا وهناك من يحميها، باإلضافة 

يف حالة رفضهم لشروطها، فالباب مفتوح على مصراعيه أمامهم، وهي 
َوَتِر الفقر وحاجة املواطن املغربي  هنا حسب نفس املصدر، تلعب على 
الكبير على  املغرب عموما، والقصر  الذي يسود  الوضع  العمل، وهو  وجه اخلصوص.يف 
)السميك(  باملغرب  األجور  من  األدنى  احلد  موضوع  إلى  بالرجوع 
لم  املغربية  فاحلكومة  النقاش،  إلــى  يحتاج  مــوضــوع  ــه  ذات حــد  يف 
ر املعاناة التي يعيشها املواطن املغربي مع  تستطيع الرفع منه، ولم ُتقدِّ
اليوم الواحد، ومتطلبات الزوجة واألبناء والعيدين  الكراء، ومصروف 
وعاشوراء والدخول املدرسي…، فِعوض أن تلتزم الشركة بقانون الشغل 
الها سيان.على األقل، بادرت إلى تقليص األجرة والنقص منها، و كأن موت وحياة  ُعمَّ
من  الواحد  الفرد  عن  ستتقاضى  التي  سيغفيس”  “البراق  شركة 
املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  لدن  من  درهــم   4000 حوالي  عمالها 
على  تسترزق  أن  تريد  الوكالة،  داخــل  من  مصادر  حسب  والكهرباء 
من  جدا  الكثير  لها  ليبقى  جدا،  القليل  إعطاءهم  وحتاول  الضعفاء، 

األموال، وهنا أتساءل أال يعتبر هذا اجتارا بالبشر؟

 LC Waikiki متاجر أل سي وايكيكي    
معاناة عمال وعامالت الشركة التركية

"أل  متاجر  تستمر    
التركية  وايكيكي"  سي 
بكل  التكاثر  يف  املنشأ 
مــــدن املـــغـــرب خــاصــة 
معها  وتستمر  الكبيرة 
عمالها  متاعب  باملوازاة 

غياب  ظل  يف  وعامالتها 
الــعــمــل بــبــنــود مــدونــة 
حدا  باعتبارها  الشغل 
الباطرونا  لعالقة  أدني 

ل. لعما با
ــو  ــؤول ــس ويـــحـــاول م
ــة مــــؤخــــرا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
احـــالل الــعــمــل املــؤقــت 
ممــا  ــر  ــاجـ ــتـ املـ ــل  ــ ك يف 
من  الــتــخــلــص  يقتضي 
ــالت  ــامـ ــعـ ــال والـ ــمـ ــعـ الـ
الطرق  بشتى  القدامى 
ــيـــب. ويــعــانــي  ــالـ واألسـ
ــالت  ــام ــع ــون وال ــعــامــل ال

غياب  من  الشركة  بهذه 
للعمل  دقــيــق  تــوقــيــت 
الساعات  ــر  اج اداء  او 
ــة وهـــــو مــا  ــ ــي ــ ــاف ــ االض
معاناتهم  على  ينعكس 
ــد اخلــــــــروج لــيــال  ــنـ عـ

ــالت  ــواص حــيــث تــقــل امل
ــر الـــســـرقـــة ممــا  ــث ــك وت
يــشــكــل صــعــوبــة كــبــرى 
للنساء  بالنسبة  خاصة 

العامالت.
هــــــــؤالء الـــنـــســـاء 
تــولــيــهــن  ال  ــي  ــواتـ ــلـ الـ
ــار  ــب ــت اع اي  الـــشـــركـــة 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــاصـ ــ خـ
ــي  ــواتـ ــلـ ــل الـ ــوامـ ــحـ ــلـ لـ
ــن  ــه ــروف ظ تـــراعـــى  ال 
احلمل.  مع  ومعاناتهن 
كـــمـــا تـــنـــعـــدم امـــاكـــن 
ــة  ــرك ــش ــال الــتــغــذيــة ب

حــيــث يــضــطــر الــعــمــال 
ــى تــنــاول  والــعــامــالت ال
املنازل  من  يجلبونه  ما 
كما  ســيــئــة،  ــروف  ظـ يف 
احلساسية  امـــراض  أن 
ــس  ــفـ ــنـ ــتـ ــق الـ ــ ــ ــي ــ ــ وض

العاملني  اغلب  يصيب 
اهتمام  دون  والعامالت 
بذلك،  الشركة  أصحاب 
ملصحات  وجود  ال  حيث 
وال  املـــتـــاجـــر  داخــــــل 

الشغل. لطبيب 
ــاب  ــيـ ــغـ ونــــــظــــــرا لـ
ــة  ــم ــظ ــن ــني امل ــ ــوان ــ ــق ــ ال
فان  املتاجر  هذه  داخل 
بــدون  تكون  العقوبات 
من  لتبدأ  املساطر  اتباع 
التنقيل  ــى  ال التوبيخ 
دون  ــر  آلخـ مــتــجــر  مــن 

العامل. سكن  مراعاة 

بني براق البيضاء وبراق القصر الكبير العمال ضحايا عدم احترام القانون

الدار البيضاء
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كــة  شــر ل  ــا ــم ع و ت  ــال م ــا ع م  عــتــصــا ا ملــلــف  بــعــة  مــتــا

ة  عمير ا يت  ا  AG O U R R A M م  ا كر ا ر  ا و بد ر  فلو ا  ز و ر

نخبر   2 0 1 9 بر  كتو ا  3 1 منذ  ها  با يــت  ا كة  شتو با

: لية  لتا ا ت  ملعطيا با طني  لو ا و حمللي  ا م  لعا ا ي  أ لر ا

ت  مال لعا ا من  عة  ملجمو لصحية  ا لة  حلا ا ر  هو تد  -

ملعتصم. با يبنت  تي  ا للو ا ت  يضا ملر ا و ت  ملسنا ا

فقة  ر ملعتصم  با تبيت  ت  ئال عا نية  ثما ك  هنا  -

 4 بني  ما هم  ر عما ا ح  و ا يــتــر ين  لذ ا ر  لصغا ا ئها  بنا ا

ق  حــقــو ب  تــضــر صــعــبــة  ف  و ظــر يف  ســنــة   1 2 و  شــهــر  ا

ثة. ر بكا ر  تنذ و ئط  حلا ا ض  عر لة  لطفو ا

كــة  شــر  ( و  كــر ملــا بــا كــة  شــر مــن  لــني  و مــســؤ م  ا ــد ق ا  -

ن  و ــر ط ــا ــب ل ا لــنــفــس  د  تـــعـــو و ر  ــو ــل ف ا  ز و ــر ــ ل ــة  ي د ــا ــح م

 1 3 ء بــعــا ر ال ا مــس  ا م  يــو  ) ئل لشتا ا ج  نــتــا ا يف  تختص 

يــق  لــطــر ا ــح  ــت ف و ملــعــتــصــم  ا ــك  ف عــلــى   2 0 1 9 ــبــر  ن نــو

عنه  نتج  ممــا   PA L M AG R O كــة  شــر لــى  ا ل  خــو لــد ا و

لــى  ا بــعــضــهــن  نــقــل  ت  ــال م ــا ــع ل ا ت  بـــا صـــا ا و ت  ا ء غـــمـــا ا

. ملستشفى ا

 PA L M AG R O كــة  بــشــر لـــني  و ملـــســـؤ ا م  ا ــد ــ قـ ا  -

عــلــى   2 0 1 9 ــر  ــب ن ــو ن  1 4 ــس  ــي ــم خل ا م  لـــيـــو ا ح  صـــبـــا

قليم  ال ا لة  عما لــى  ا كــة  لــشــر ا ه  بــهــذ ت  مــال لــعــا ا نقل 

بفتح  لبة  ملطا ا و ت  لسلطا ا على  ج  حتجا ال ا ض  بغر

مــقــر  لــى  ا ل  ــو خ ــد ل ــا ب ت  مــال لــلــعــا ح  لــلــســمــا يــق  لــطــر ا

ع  ضا و ال ا ن  فإ بها  صل  ملتو ا ت  ملعطيا ا حسب  و عملهن 

ر للتطو شحة  مر

م  عد من   PA L M AG R O كة  شر ت  مال عا ني  تعا  -

ت  با لعقو ا و ت  لتعسفا ا من  و لشغل  ا ن  نو قا تطبيق 

ل. لعما ا يب  د منا ب  غيا و يبية  ذ لتأ ا

الطبقة العاملة باشتوكة ايت باها وجرائم الباطرونات

النهج الدميقراطي يخلد ذكرى استشهاد الرفيق أمني التهاني بوجدة
التهاني،  أمني  الرفيق  الستشهاد   34 للذكرى  تخليدا 
 09 الــســبــت  يــوم  الــدميــقــراطــي  للنهج  ــدة  وجـ فــرع  نــظــم 
أعقبتها  التهاني.   أمني  الشهيد  لقبر  زيــارة  نونبر2019 
الطبقة  حــزب  بناء   " عنوان  حتت  سياسية  فكرية  نــدوة 
قام  زواال     12 الساعة  فعلى  الكادحني".    وعموم  العاملة 
السياسية  الهيآت  وممثلو  الدميقراطي  النهج  مناضلو 
قبر  بــزيــارة  الفعاليات  بعض  و  احلقوقية  و  النقابية  و 
والد  التهاني  احلسني  الفقيد  قبر  و  التهاني  أمني  الشهيد 
سيد  مقبرة  أمــام  رمزية  وقفة  بعدها   نظمت   ، الشهيد 
قيم  نسيان  عــدم  عن  تعبر  شعارات  رفعت   حيث  املختار 
من  املغربي  الشعب  شهداء  وكافة  التهاني   أمــني  الشهيد 
اللينينية  املاركسية  احلركة  و  عامة  التقدمية  احلركة 
و  احلرية  و  االجتماعية  العدالة  و  الكرامة  عن  املدافعة 
االستبداد  وجه  يف  املغربي  الشعب  كلمة  وإعــالء  املساواة 
:األولــى  كلمتان  والقيت  الفساد،  و  واالستغالل  السياسي 
بوسماحة  الدميقراطي  للنهج  احمللي  الكاتب  طــرف  مــن 
اللجنة  عضو  فقير  علي  الرفيق  طرف  من  الثانية  و  بهلول، 
الرابعة  الساعة  من  ابتداء  و   . الدميقراطي  للنهج  الوطنية 
الدميقراطية  الكونفدرالية  مبقر  الندوات  بقاعة  مساء 
/ مناضلي  طرف  من  الشعارات  رفع  وبعد   ، بوجدة  للشغل 
الرفيق  افتتح  الدميقراطي وعموم احلاضرين /ات  النهج  ات 
بورقتني  مستهال  الندوة  احمللي  الكاتب  بهلول  بوسماحة 
علي  الرفيق  و  التهاني   أمــني  الشهيد  من  لكل  تعريفية 
ذلك   وبعد  الدميقراطي  للنهج  الوطنية  اللجنة  عضو  فقير 
افتتحها  الندوة  مؤطر  للرفيق  مباشرة   الكلمة  أعطيت 
املغاربية  للشعوب  املوحد  النضالي  التاريخ  إلى  بالتنبيه 
هذا  يف  الضفتني  على  احلدود  سكان  ودور  االستعمار  خالل 
التجارب  عن  حتدث  و  بينها،  احلدود  فتح  أهمية  و  النضال 

احلركة  و  التقدمية  االحتادية  احلركة   من  لكل  السابقة 
إلى  منظمة  بتجربة  مرورا   ، املغربية  اللينينية  املاركسية 
استعداد  إلى  وصــوال  الدميقراطي  النهج  وتأسيس  األمــام 
الطبقة  حــزب  تأسيس  عن  لإعالن  الدميقراطي  النهج 

. املقبل  مؤمتره  يف  العاملة 

موضوع  مع  تفاعال  مبداخالت  احلاضرون  شارك  وقد      

الهموم  و  االنشغاالت  عن  تنم  غالبيتها  يف  كانت  الندوة  
البالد  يف  السياسي  التغيير  مهمة  وعن  للمناضلني  العميقة  
احلــزب  أطــروحــة  ــول  ح تــســاؤالت  ،وطــرحــت  معضالته  و 
نضالي  تواضع  و  اهتمام  بكل  فقير  علي  الرفيق  معها  تفاعل 
وسط  النقاش  استمرار  ــى   إل الــعــام  الــوضــع  حاجة  مثيرا 
اجلماهير  تنظيم  يف  املطلوب  التقدم  لتحقيق  التقدميني 
املتميز يف ساحة  السياسي  و بناء صوتها  والكادحة،  املنتجة 

جبهات  بناء  أهمية  على  ركز  ،كما  ببالدنا  الطبقي  الصراع 
الفكرية  و  واالجتماعية  السياسية  املختلفة  النضال  
براهنية  ذلك  وربــط  والتبعية  الرأسمالية  غول  ملواجهة 
األزمة  خطورة  إلى  منبها  والسياسي  االقتصادي  الوضع 
و   2020 و احلربي لسنة  االمني  املالي  القانون  التي يعكسها 
كذلك إلى االستمرار يف خنق احلريات واالعتقال السياسي 

جلنة  به  تقوم  مبا  مستدال  املقاومة،  ضرورات  وإلى  بالبالد 
األحياء  ــان  وجل باحملمدية  سمير  ال  محطة  عــن  الــدفــاع 
بدعوى  كلمته  يف  فقير  علي  الرفيق  واختتم   ، بها  الشعبية 
نقاش  يف  االســتــمــرار  ــى  إل الشرقية  باجلهة  التقدميني 
النضالية  باملمارسة  وربطها  /ن  وسطهم  العالقة  القضايا 
باعتبارها  الــكــادحــني   و  الــعــمــال  جــانــب  ــى  إل الــوحــدويــة 

. التحرر  نحو  االفاق  لفتح  الوحيد  السبيل 

بوسماحة بهلول 
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جتمع املهنيني السودانيني 
الطيب حسن الشيخ . السودان 

جتــمــع املــهــنــيــني الــســودانــيــني 

ابـــن شــرعــى  و  امـــتـــداد طــبــيــعــى 

ــيـــني  ــفـ ــني والـ ــيـ ــنـ ــهـ الحتـــــــاد املـ

انـــشـــاؤه  مت  ــذى  ــ الـ ــى  ــودانـ ــسـ الـ

مبثابة  وكـــان   .1988 ــام  عـ ــى  ف

جــســم نــقــابــى يــضــم الــنــقــابــات 

نقابة  للمهنيني.تعتبر  العامة 

ونقابة  اخلرطوم  جامعة  اساتذة 

للعلوم  السودان  جامعة  اساتذة 

هيئة  والحـــقـــا  الــتــكــنــلــوجــيــا  و 

االهلية  درمان  ام  جامعة  اساتذة 

اجــازة  عقب  تكوينهم  مت  الذين 

 2005 لعام  االنتقالى  الدستور 

الــنــقــابــات  بــقــيــام  ــذى ســمــح  الـ و 

استكملت  النقابات  .هذه  املهنية 

العملية  واخلطوات  االجراءت  كل 

حقيقية  نقابة  لتكوين  املطلوبة 

وسمات  اساسى  نظام  ــداد  اع من 

الــبــرامــج   و   ــداف  ــ ــاله ــ ل عـــامـــة 

اجازته  و  العضوية  على  وعرضه 

العمومية  اجلــمــعــيــة   بــواســطــة 

ــات الـــفـــروع و  ــاب ــخ ــت ولـــوائـــح ان

رفضت  .عندما  النقابية  الهيئة 

ــراف  ــتـ االعـ ــني  ــت ــع ــام اجل ادارة 

ــان  ــري ــس ــة ل ــب ــس ــني ن ــت ــاب ــق ــن ــال ب

مينع  الــذى  الفئة  املنشاة  قانون 

رغم  الغاؤه  يتم  لم  والذى  نقابة  

الــدســتــور.هــنــا جلا  تــعــارضــه مــع 

ــذة اجلــامــعــات لــرفــع دعــوة  ــات اس

املنشاة  قانون  لتعطيل  دستورية 

ــور  ــت ــدس ــذى يــتــنــاقــض مـــع ال ــ ال

التنظيم  حــق  ممــارســة  ــع  ــن ومي

املهنية.بعد  الفئة  فى  النقابى 

احملكمة  فــصــلــت  ــوات  ــن س ثــالثــة 

ورفضت  الدعوة  فى  الدستورية 

فى  الـــدســـتـــورى  احلـــق  حــمــايــة 

ــع عن  ــداف نــقــابــة فــئــة ت تــكــويــن 

ذلك  وينطبق  االســاتــذة  حقوق 

االخرى. املهنيني  فئات  بقية  على 

نقابتى  بــني  التنسيق  مت  وهــنــا 

لالستفادة  اجلــامــعــتــني  ــذة  ــات اس

وحتويلها  النقابية  القاعدة  من 

ــذة اجلـــامـــعـــات  ــ ــات ــ ــع اس ــم ــج ــت ل

اجلها  من  التى  االهداف  لتحقيق 

الــنــقــابــتــني  والحــقــا  تــكــويــن  مت 

انضم لهذا التجمع ممثل الساتذة 

وبعدها  االهلية  درمان  ام  جلامعة 

ــم ممــثــل جلــامــعــة الــزعــيــم  ــض ان

مع  التنسيق  بدا  هنا  ــرى.و  االزه

النشاط   ذات  املهنية  االجــســام 

ــلـــحـــوظ ضــد  االحـــتـــجـــاجـــى املـ

فى  املتمثلة  احلكومة  سياسات 

التعليمية   الطبية  اخلدمات  سؤ 

الفئات  ملصلحة  تكلفتها  وارتفاع 

االطباء  نقابة  وكانت  الطفيلية 

احمد  الدكتور  بقيادة  الشرعية  

باحمد  املشهور  الشيخ  اهلل  عبد 

املعلمني  جلــنــة  وممــثــلــى  الــشــيــخ  

 2012 عام  اجتماع  اول  عقد  .مت 

احمد  الــدكــتــور  بــعــيــادة  يــولــيــو 

ــام درمــــان حــضــر هــذا  الــشــيــخ بـ

ــاع  اســـاتـــذة اجلــامــعــات  ــم ــت االج

بة  نقا , سني ملهند ا , ملعلمني ا ,

بات  النقا هذه 

كل  استكملت 

ات  الخطو و اءت  االجر

ين  لتكو بة  المطلو العملية 

اد  اعد من  حقيقية  بة  نقا

وسمات  اساسى  نظام 

اف لالهد عامة 
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ــة  ــب ــاس ــن ــت م ــ ــرب ــ ــت ــ ــا اق ــمـ ــلـ كـ
عن  الكالم  كثر  كلما  انتخابية، 
توحيد هذه الفئة من االحزاب او 
فيها  يتقارب  مناسبة  تصبح  تلك. 
حظوظ  ليضمنوا  االحزاب  بعض 
متوقعهم ضمن اخلريطة احلزبية 
كانوا  مما  اكثر  بتمثيلية  والفوز 
ســيــحــصــلــون عــلــيــه مــتــفــرقــني. 
متيز  السياسية  هــذه  اصــبــحــت 
ــوك االحـــــزاب االنــتــخــابــيــة  ــل س
الدعم  ربــط   ملا  خاصة  الصغيرة 

االنتخابات. بنتائج  املالي 

بعد  ــة  ــاص خ ســـابـــق،  ــت  وقـ يف 
املاضي  القرن  ستينيات  منتصف 
ــة االســتــثــنــاء،  ــال بــعــد انـــهـــاء ح
تشكلت جبهة متحالفة من احزاب 
الكتلة  نفسها  ســمــت  املــعــارضــة 
توحيد  ــع  ــداف ال ــان  ك الــوطــنــيــة. 
من  لهم  توفر  ما  وحشد  اجلهود 
ــام وكــذلــك  ــظ ــن ــة ال ــه ــواج ــوة مل قـ
ــاوض اجلــمــاعــي.  ــف ــت ــن اجـــل ال م
ايضا  الكتلة  تشكيل  دوافع  كانت 
غالبا  التي  القواعد  لقوة  تعود 
اكــثــر  ــة  ــارض ــع م تــتــمــوقــع يف  مـــا 
االحــزاب.  قيادات  من  راديكالية 
لهذه  يسمح  كان  الكتلة  فتشكيل 
احلزب  هذا  قواعد  بلجم  القيادة 
كسقف  الكتلة  تصدره  مبا  ذاك  او 
السياسي.  ملــشــروعــهــا  تــصــور  او 
االحتاد  قيادة  الكتلة  مكنت  هكذا 
والحقا  الشعبية  للقوات  الوطني 
االنتقال  من  االشتراكي  االحتــاد 
مـــن ســقــف الـــنـــضـــال اجلــــدري 
النضال  ســقــف  الـــى  الــنــظــام  ــع  م

واسلوب.  كهدف  الدميقراطي 

من  ايضا  النظام  الكتلة  مكنت 
ضمن  الستيعابها  الطريق  متهيد 
الدميقراطي  باالنتقال  سمي  ما 
طويل  مسلسل  عبر  طبق  والــذي 
ــذه املــعــارضــة  انــتــهــى بـــإدمـــاج هـ
تتمتع  مــعــارضــة  مـــن  وحــولــهــا 
بــقــســط مـــن االســتــقــاللــيــة الــى 
تخاصم  اجلاللة  صاحب  معارضة 
مــســالــة  يف  ــة  ــي ــب ــل االغ احـــــزاب 
امللك  وخطب  بتوجيهات  االلتزام 
وسقف  بوصلتها  اصبحت  الــتــي 

طموحاتها.

ــد هـــذا االدمـــــاج ألحـــزاب  ــع ب
بعد  ــن  ــ وم الــوطــنــيــة،  ــة  ــكــتــل ال
هذه  انتهت  الدميقراطية،  الكتلة 
ــراب،  او خ اطـــالل  ــى  ال ــزاب  ــ االح

ــور  ــه ــم ــا وج ــدهـ ــواعـ ـــدت قـ ـــق وف
حتتل  أصبحت  معها.  املتعاطفني 
ــزاب هـــذه الــكــتــلــة الــصــفــوف  ــ اح
املتأخرة يف نتائج االنتخابات وقد 
التصدع،  ــرأب  ل الــدولــة  تتدخل 
على  لتحافظ  املقاعد  ومتنحها 

البرملاني. الفريق 

كأحزاب  ــزاب  االح هــذه  انتهت 
اجتماعية  فــئــات  مصالح  متثل 
وبأساليبها  بطرقها  عنها  وتدافع 
واستولت  اقتحمتها  ــزاب  اح الــى 
ــا مــجــمــوعــات  ــهـ ــادتـ ــيـ ــى قـ ــلـ عـ
ــريف الــريــع  ــت ــح ــان وم ــيـ مـــن االعـ
االحزاب  هذه  حتولت  السياسي. 

ــغ  ــب ــق وص ــي ــط ــب الــــى وكــــــاالت ت
أصبحت  االنــتــخــابــات.  سماسرة 
حمالتها  يف  متارس  االحزاب  هذه 
التي  االساليب  نفس  االنتخابية 
الــتــي  االدارة  أحــــزاب  طبقتها 

الداخلية. وزارة  صنعتها 

عاد   2021 انتخابات  ــق  اف يف 
ــكــالم عــلــى احلــزب  مــن جــديــد ال
هذا  خلفية  الكبير.  االشتراكي 
هي  ــاله  أع شرحناه  وكما  الــكــالم 
الــتــمــوقــع  وراء  اجلـــري  خــلــفــيــة 
نزيف  وقف  هو  والهم  االنتخابي 
ــذه  ــتــشــتــت الــــذي تــعــيــشــه ه ال
الكبيرة  فــاملــفــارقــة  االحـــــزاب. 
بـــني دعــــوة الـــوحـــدة والــتــكــتــل 
تخضع  كــانــت  والـــتـــي  بـــاالمـــس 
فإن  املناضلة،  الــقــواعــد  لضغط 
االعلى  من  يقودها  اليوم  الدعوة 
وسماسرة  االعيان  من  مجموعة 
على  يحافظون  علهم  االنتخابات 
على  يجبروا  ان  ــدل  ب مواقعهم 

ثانية. جلهة  الترحال 

ــهــذه الــغــايــة تــصــدر دعـــوات  ل
القيادية  العناصر  بني  املصاحلة 
ــتـــعـــدت عـــن االحتــــاد  ــي ابـ ــتـ الـ
او  ــتـــراكـــي ســــواء كـــأفـــراد  االشـ
دعوات  أيضا  وتصدر  كجماعات، 
تيارات  او  احزاب  التحاق  أجل  من 
ــاد االشــتــراكــي  ــ ــارج االحت ــن خـ م
لم  الكبير.  احلــزب  هذا  وتشكيل 
العديد  فأعرب  االجابات،  تتأخر 
ــن االحتـــاديـــني الــســاخــطــني او  م
االستجابة  رفضهم  عن  املبتعدين 
ليس  االنتخابات  سماسرة  لدعوة 
ــهــم يــتــبــنــون مــوقــفــا جــذريــا  ألن

لكنهم  االنتخابية،  اللعبة  مــن 
مع  العمل  يف  االستمرار  يرفضون 
إبعادها.  ويودون  احلالية  القيادة 
االشتراكي  االحتاد  خارج  من  أما 
ترفض  فــعــل  ردود  صـــدرت  فــقــد 
ــزب  ــذا احلـ ــ ــل ه ــث االلـــتـــحـــاق مب
الـــذي تــكــون قــاطــرتــه االحتـــاد 
ــن وهــنــاك من  ــراه االشــتــراكــي ال
اشتراكي  حزب  تشكيل  الى  يدعو 
على االنقاض يكون هو من يقوده 
عــمــوده  يــشــكــل  ــل  ــ االق عــلــى  أو 

الفقري.

واملناوشات  النقاشات  هذه  كل 
ــول احلــزب  وحــتــى الــصــراعــات ح
داخــل  مــن  صــدرت  ســواء  الكبير 
مــن  أو  ــي  ــ ــراك ــ ــت ــ االش ــاد  ــ ــ االحتـ
خـــارجـــه، مــحــكــومــة بــالــهــاجــس 
تستند  ال  دعوات  إنها  االنتخابي. 
وحركية  القواعد  دينامية  الــى 
يف  والرغبة  االجتماعي  النضال 
والطبقات  الفئات  نضال  قــيــادة 

االجتماعية املتضررة من سياسات 
الهاجس  هو  هذا  كان  لو  الدولة. 
تناقش  االحــــزاب  هـــذه  لــرأيــنــا 
أسبابها  وحتلل  املقاطعة  معضلة 
نقطة  مــنــهــا  ــل  ــع وجت الــعــمــيــقــة 
خاللها  مــن  تــفــاوض  برنامجية 
الضرورية  الشروط  على  النظام 
والتي  انتخابات  أليــة  واملسبقة 
االنتخابات  تفقد  توفرها  بدون 
نسبة  حلجم  نظرا  مصداقيتها 
ذلك  عكس  املنتظرة.  املقاطعة 
تطبيق  االشتراكي  االحتاد  اقترح 
الغرامة  وفــرض  املقاطعة  جترمي 

املقاطعني.   على 

املقاطعة  نسبة  رفع  أسباب  من   
ــك  ذل املــقــبــلــة  االنــتــخــابــات  يف 
توليه  ــذي  الـ الــبــالــغ  االهــتــمــام 
أجهزتها  مختلف  عــبــر  ــة  ــدول ال
احلزب  صنع  الى  إعالمها  ووسائل 
توليه  يف  املــرغــوب  ــي"  ــب ــل "االغ
ــا تــولــت  ــه رئـــاســـة احلــكــومــة. إن
ــاس وبــطــرق  ــق صــنــاعــتــه عــلــى امل
االشــهــاد.  رؤوس  وعــلــى  واضــحــة 
البيجيدي  حتجيم  تــريــد  إنــهــا 
ــزب االحـــــرار يف  ــح وتــعــويــضــه ب
والى  التغيير"   " الى  ترمز  خطوة 
"الــتــجــديــد" وســيــران احلــيــاة يف 
الــدولــة  تفعل  الــنــظــام.  شــرايــني 
االنتخابات  أن  تعلم  ألنها  ذلــك 
نخب،  بــني  الــتــبــاري  فــرصــة  هــي 
فــهــنــاك نــخــب تــتــراجــع وأخـــرى 
السياسة  تصبح  وبذلك  تتقدم، 
ــي  ــاع ــم ــت ــي االج ــرق ــت ــل مـــجـــال ل
يستحق  الذي  الريع  اوكــار  وبناء 
وهــؤالء  وحمايته  عليه  الــدفــاع 
و"بارشوكاته"  النظام  جنود  هم 

املــواطــنــات  يــتــابــع  املستقبلية. 
ــذه املــــنــــاورات  ــ ــني هـ ــ ــن ــ ــواط ــ وامل
لــيــزداد  السياسوية  والــســيــاســة 
االنــتــخــابــات  بعبثية  إدراكـــهـــم 
املزيفة. الدميقراطية  وحقيقة 

ــد  ــدي ــع ال يف  ــا  ــم ك ــرب  ــغـ املـ يف 
فيها  أجــريــت  الــتــي  الــبــلــدان  مــن 
العام  املنحى  ــإن  ف االنــتــخــابــات، 
أو  برمته  النسق  رفض  الى  يسير 
بالسيستيم"،   " عليه  يصطلح  ما 
التعبير  اليوم  يتم  الشارع  لغة  يف 
الدكاكني  برفض  ارفض،  هذا  عن 
موقف  يكون  ولــهــذا  السياسية. 
رفض  على  تعبير  هــو  املقاطعة 
عالقة  به  له  من  وكل  السيستيم 
بعيد.  ــن  م او  قــريــب  ــن  م ســـواء 
او  فرنسا  إنتخابات  أعطت  لقد 
املنحى  هــذا  تكرس  نتائج  تونس 
بتونس  سعيد  قيس  ميثله  ــا  وم
ــض  رف ــج  ــائ ــت ن احــــدى  إال  ــس  ــي ل
ــن  ــذي الــســيــســتــيــم مـــن طـــرف ال
أقلية  وهم  االنتخابات  يف  شاركوا 
حتى  تقاطع  فإنها  االغلبية  أمــا 
تقدمها  التي  االختيار  طريقة 
رفض  أي  االســتــبــداديــة  الــدولــة 

االنابة. دميقراطية 

النظام  أزمــة  شــروط  ظل  ففي 
الدميقراطية  أقــنــعــة  ــوط  ــق وس
عقود  منذ  طبقت  التي  املزيفة 
عــلــى  الـــعـــام  املــنــحــى  ظـــل  ويف 
اجلــهــوي،  او  الــوطــنــي  الــصــعــيــد 
التكتل  بناء  إلعادة  الدعوة  فإن 
تشكيل  أو  الــكــبــيــر  االنــتــخــابــي 
تبقى  الكبير  االشتراكي  احلــزب 
تريد  ال  ألنــهــا  واد  يف  صــيــحــات 
ــق جلــمــاهــيــر  ــي ــم ــع ــات ال ــ ــص ــ اإلن
دولة  سياسات  ضحايا  املتضررين 
املواطن  إقناع  على  قادرة  تعد  لم 
وبرامجها  بخطابها  واملــواطــنــة 

وسياساتها.

إن املنفذ الضروري والسديد هو 
أجل  من  واجلــاد  املتواصل  العمل 
االجتماعية  احلــركــات  توحيد 
إجتماعية  قوة  لتصبح  وتشبيكها 
على  الــدولــة  إجــبــار  على  قـــادرة 
الليبرالية  سياستها  عن  التراجع 
لتلبية  ــخ  ــرض ت وأن  املــتــوحــشــة 
احلراكات  لهذه  املطلبية  امللفات 
دنيا  مرحلة  وتلك  االجتماعية 

سقفها. ورفع  املطالب  لتصعيد 
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ملف العدد

يف هذا العدد نخصص امللف ملوضوع حقوق االنسان باملغرب يف ما سمي    " بالعهد 

العام  الشارع  يف  القمع  جراء  من  شهداء  سقوط  بدوره  العهد  هذا  عرف  اجلديد". 

االنسان  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  ضحايا  انهم  السجون.  او  املعتقالت  يف  او 

امللف  هذا  يف  تتوقف.  لم  مستمرة  زالت  ال  الرصاص  سنوات  ان  على  يبرهن  مما 

يلزم  مما  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  ضحايا  ظاهرة  تنامي  ايضا  نرصد 

السياسيني  املعتقلني  ضمن  الفئة  هذه  بــإدراج  احلقوقية  واجلمعيات  املنظمات 

على  واحلفاظ  حمايتهم  اجل  من  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  ضحايا  و 

الشعب. ووسط  املجتمع  يف  ومعنوياتهم  كرامتهم 

"العهد اجلديد" الجديد حتت الشمس يف انتهاك احلقوق واحلريات

"العهد اجلديد والقتل خارج احملاكمات  أكبر دليل على زيف اإلنصاف واملصاحلة"
على  الــدولــي  القانون  يف  ُيطلق 
تسمية  املمارسات  من  النوع  هــذا 
القضاء.  نطاق  خــارج  اإلعــدامــات 
خالل  مــن  العمليات  هــذه  وتنفذ 
للدول  التابعة  األمنية  األجــهــزة 
الــدول  يف  نظرائها  مع  بالتنسيق 
األخـــــــرى. ومــــن ممـــيـــزات هــذه 
حتقيق  مــن  مُتكن  أنها  العمليات 
املتوخاة  اإلستراتيجية  األهــداف 
يف وقت قصير دون أن تترك دالئل 
اإلستراتيجية  هــذه  تثير  إدانــة. 
بني  كبيرا  وخارجيا  داخليا  نقاشا 
على  شرعيتها،  ــول  ح املختصني 
خــارج  القتل  عمليات  أن  اعتبار 
مجموعة  تنتهك  القضاء  نطاق 
رأسها  على  الدولية  املواثيق  من 
الدولي  اإلنــســان الــقــانــون  اإلنساني.حقوق 

لعمليات  القانوني  اإلطــار   : أوال 
اإلعدام خارج نطاق القضاء

ــن تــنــامــي  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
االغتياالت  حــول  االحتجاجات 
خــارج  ــات  ــدام اإلع أو  االنتقائية 
املفاهيم  هذه  فإن  القضاء،  نطاق 
تبقى غير واضحة وليس لها أساس 
الدولي.  القانون  يف  محدد  إطار  أو 
الدولي  الرسمي  التعريف  ويبقى 
الذي  التعريف  هو  العمليات  لهذه 
املــقــرر  ــون،  ــت ــس أل فيليب  ــه  ــاغ ص
اخلاص التابع لألمم املتحدة املعني 
أو  القضاء  خارج  اإلعــدام  بحاالت 
حيث  تعسفًا.  أو  موجزة  بإجراءات 
“عملية اإلعدام خارج إطار  يقول: 
التي  االغتيال  عملية  هي  القضاء 
سبق  وعن  متعمد  باستخدام  تتم 
املميتة  للقوة  والترصد  اإلصـــرار 
من طرف فاعل يف القانون الدولي، 
أي من قبل الدول أو وكالئها الذين 
قبل  من  أو  للقانون  وفقا  يتصرفون 
إطار  يف  منظمة  مسلحة  جماعة 
شخص  ضــد  موجهة  مسلح،  ــزاع  ن
دون  فـــردي  بشكل  اخــتــيــاره  يتم 
املــاديــة  الــوصــايــة  للمعتد“.أن يــكــون حتــت 

نطاق  “خارج  باإلعدام  ويقصد 
القضاء”  “خارج  أو  القانون” 
ترتكبها  ــي  ــت ال الــقــتــل  عــمــلــيــات 
ــارج اإلطـــار  ــ ــة خ ــدولـ ســلــطــات الـ
ويقصد  الــقــانــونــي.  أو  القضائي 
ــان  ــرم احل موجزة”  “بإجراءات 

عقوبة  مبوجب  احلياة  من  السريع 
ال  موجزة،  محاكمة  عقب  تفرض 
العادلة.  احملاكمة  ضمانات  حتترم 
تعمد  فهو  “تعسفا”  اإلعـــدام  أمــا 
عبر  أو  احلكومة  مــن  بأمر  القتل 
أو  الــتــســاهــل  أو  مــعــهــا  ــؤ  ــواط ــت ال
إجـــراءات  أيــة  دون  لــهــا  ــان  ــ قانونية.اإلذع أو  قضائية 

املستشار  ميلزر،  نيلز  ويــوضــح 
للصليب  الدولية  للجنة  القانوني 
“اإلعدام  كــتــاب  ومــؤلــف  األحــمــر 
الدولي”،  الــقــانــون  يف  االنتقائي 
االغتيال  عملية  أن  نحكم  لكي  انه 
أن  يجب  القضاء  إطــار  خــارج  متت 
يكون استخدام القوة متعمدًا بدال 
سبق  مــع  الــتــهــور،  أو  اإلهــمــال  مــن 
طوعي،  مجرد  من  بــدال  اإلصـــرار 
الشخص  موت  أن  مبعنى  ومتعمد 
النهائي  الــهــدف  ــو  وه املستهدف 
التي  احلالة  عكس  على  للعملية، 
ليكون  املتعمد  املوت  فيها  يستمر 
غرض  ذات  لعملية  عرضية  مختلف.نتيجة 

املميتة  للقوة  االستخدام  هــذا 
شرعية  حول  قانونيا  نقاشا  يثير 
القانون  ناحية  من  العمليات،  هذه 
الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 

: حلقوق اإلنسان 

عملية  كانت  إذا  فيما  النظر   •
نــفــذت يف  أو االغــتــيــال  ــدام  ــ اإلع
احلالة  هذه  يف  مسلح،  نــزاع  سياق 
خالل  من  اجلرمية  إلى  النظر  يتم 
اإلنــســانــي على  الــدولــي  الــقــانــون 
الــذي  املــجــال هــو  ــاس أن هــذا  أسـ
القانون  يف  ــروب  احلـ سير  الدولي.يــؤطــر 

يف  الــقــتــل  عملية  متــت  ســـواء   •
فإن  احلرب،  وقت  يف  أو  السلم  وقت 
لسيادة  انتهاكا  يعتبر  األمــر  هذا 

إذا  العملية  فيها  متت  التي  الدولة 
أما  بها.  األخيرة  هذه  تعلم  تكن  لم 
العملية.يف حال موافقتها فإن هذه األخيرة  يف  شريكة  تعتبر 

للقانون  ووفًقا  أخرى،  ناحية  من 
يعد  اإلنـــســـان،  حلــقــوق  الـــدولـــي 
حالة  القضاء  نطاق  خارج  اإلعدام 
مبوجب  اإلنــســان  حلقوق  انتهاك 
يف  ــق  احل مــن  التعسفي  ــان  ــرم احل
احلياة  يف  ــق  احل ويعتبر  احلــيــاة. 
مـــن احلـــقـــوق املــكــفــولــة مبــوجــب 
حلقوق  العاملي  من اإلعالن   3 املادة 
العهد  مــن   6 ــادة  ــ واملـ  ، اإلنـــســـان 
املدنية  باحلقوق  اخلــاص  الدولي 
ــال يــجــوز الــتــذرع  والــســيــاســيــة، ف
بالظروف االستثنائية، مبا يف ذلك 
حالة احلرب أو التهديد باحلرب أو 
الداخلي  السياسي  االستقرار  عدم 
لتبرير  أخرى،  طوارئ  حالة  أية  أو 
تــنــفــيــذ اإلعــــــدام خــــارج نــطــاق 
أو  مــوجــزة  ــراءات  ــإج ب أو  .القضاء  تعسفًا

ومن  املغرب،  يف  لنا  بالنسبة  أما 
االنصاف  هيئة  ملسار  تتبعنا  خالل 
احلديث  نقصد  فإننا  واملصاحلة، 
اجلسيمة  االنتهاكات  ماضي  عن 
املغرب  عاش  التي  اإلنسان  حلقوق 
على إيقاعها منذ سنة 1956، فلكي 
الذي  األليم  املاضي  هذا  يعود  ال 
وذاكرتنا  تاريخنا  من  جزءا  أصبح 
أن  عــلــيــنــا  يــجــب  ال  اجلــمــاعــيــة، 
ننسى ما حدث يف هذا املاضي حتى 
باستمرار  ومتأهبني  يقظني  نظل 
ــاب الــســيــاســيــة  ــبـ ــة األسـ ــه ــواج مل
التي  والثقافية  واإليديولوجية 
لالنتهاكات  اخلصبة  التربة  شكلت 
والتي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
وتداعياتها  انعكاساتها  تقف  لم 
الضحايا  حـــدود  عند  اخلــطــيــرة 
لتطال  جتاوزتهم  بل  املباشرين، 

ما  جراء  من  برمته  املغربي  الشعب 
واستبداد.عاناه إبان سنوات اجلمر والرصاص  فساد  من 

املغربية  الــدولــة  فـــإن  ــك،  ــذل ل
ــا  ــي ــا وجــنــائ ــي ــاس ــي ــة س ــؤولـ ــسـ املـ
ــة كــافــة  ــاي ــم ــى ح ــل وأخـــالقـــيـــا ع
مـــواطـــنـــاتـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا مــن 
ــات اجلــســيــمــة حلــقــوق  ــاك ــه ــت االن
ضد  جــرائــم  باعتبارها  اإلنــســان 
اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون 
من  املاضي  هذا  تعالج  بأن  مطالبة 
الشاملة  التسوية  حتقيق  واملنصفة.خــالل  والعادلة 

والنواقص  االختالالت  ولتدارك 
ال بد من حتقيق الغايات واألهداف 

: التالية 

احلقيقة  عن  الكشف  استكمال   •
الكاملة حول ما حدث من انتهاكات 
ومــلء  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  جسيمة 
يف  الدولة  تركتها  التي  البياضات 
ــداث  األح من  بالعديد  يتعلق  ما 
التي  واالجــتــمــاعــيــة  االنتهاكات.السياسية  تلك  تخللتها 

العمل  يجب  السياق  هــذا  ويف   •
ــى كل  ــل الـــلـــثـــام ع ــة  ــاطـ ــى إمـ ــل ع
واملستندات  واملعلومات  املعطيات 
ما  ومــالبــســات  بــظــروف  املتعلقة 
واغتياالت  اختطافات  من  حــدث 
سياسية طالت بعض قادة املعارضة 
من  املناضلني  وبــعــض  السياسية 
واحلسني  بركة  بــن  املــهــدي  أمــثــال 
املـــانـــوزي وعــبــد احلـــق الــرويــســي 
اللطيف  وعبد  الــواســولــي  وعمر 
سنة   45 االن  مـــر  ــذي  ــ ال زروال 
حقيقة  معرفة  إلــى  نصل  أن  دون 
وغيرهم  دفنه  مكان  وال  استشهاده 

الضحايا.  من 

أشكال  مــن  شكل  أي  مناهضة   •
حق  وحماية  العقاب  من  اإلفــالت 

يف  حــقــوقــهــم  ذوي  أو  الــضــحــايــا 
الولوج إلى العدالة من أجل متابعة 
املتورطني يف ما تعرض له الضحايا 

جسيمة.  انتهاكات  من 

ــة  ــالزم ال ــات  ــمــان ــض ال تــوفــيــر   •
مــن أجــل عــدم تــكــرار مــا حــدث يف 
جسيمة  ــتــهــاكــات  ان مــن  املــاضــي 
خالل  من  ــك  وذل اإلنــســان  حلقوق 
السياسية  بــاإلصــالحــات  الــقــيــام 
والتربوية  والقانونية  والدستورية 
الالزمة، وهو ما يفرض على الدولة 
كافة  على  املصادقة  األول  املقام  يف 
حقوق  حول  الدولية  االتفاقيات 
ــل الــبــروتــوكــوالت  ــ اإلنـــســـان وك
القوانني  ومــالءمــة  بــهــا،  املتعلقة 
الدولية  التشريعات  مع  الوطنية 
بسمو  واإلقـــرار  اإلنــســان  حلقوق 
وتفعيل  األولــــى،  عــلــى  األخــيــرة 
املتعلقة  الدستورية  املقتضيات 
ــة والـــنـــهـــوض بــحــقــوق  ــاي ــم ــاحل ب
العدالة  منظومة  وإصالح  اإلنسان 
ــرار بــالــســلــطــة املــســتــقــلــة  ــ ــ واإلقـ
ــالح األجـــهـــزة  ــ ــإص ــ لــلــقــضــاء، وب
إطـــار  يف  ــة  ــي ــن األم والــســيــاســات 
هذه  كل  وجعل  األمنية  احلكامة 
املباشرة  املسؤولية  حتت  األجهزة 
للحكومة  التنفيذية  للسلطة 
التشريعية  السلطة  مراقبة  وحتت 
حقوق  ثقافة  ــاج  ــ وإدم لــلــبــرملــان، 
واملناهج  الــبــرامــج  ضمن  اإلنــســان 
للناشئة  والتكوينية  التعليمية 
ــر ومــوظــفــي  ــ ــة وألط ــام بــصــفــة ع
بصفة  العمومية  والقوات  خاصة.األجهزة 

لكننا يف ما سمي بالعهد اجلديد 
القانون  خارج  االعدامات  مازالت 
اجلمعية  وقــفــت  وقــد  مــســتــمــرة، 
على  االنــســان  حلــقــوق  املــغــربــيــة 
وميكن  املــمــارســة  هـــذه  اســتــمــرار 

: التالي  تلخيصها يف اجلدول 
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احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف مهب الرياح
         احلق يف التعليم واحلق يف الصحة منوذجا 

يهدف هذا املقال إلى إثارة االنتباه، 
املغربي  الشعب  حقوق  وصلته  ما  إلى 
تدهور  من  واالجتماعية  االقتصادية 
أي  يف  ــاع  األوض بانفجار  ينذر  فضيع 
املقال  هــذا  يف  سنركز  محتمل،  وقــت 
ــق يف  ــ ــق يف الــتــعــلــيــم، واحل عــلــى احلـ
سلسلة  يف  نعود  أن  أمل  على  الصحة، 
حقوق  عن  للحديث  الحقة  مقاالت 
العمل  يف  ــق  ــاحل ك ــرى  ــ أخ ــة  ــي ــاس أس
السكن  يف  واحلــق  الشغلية  واحلــقــوق 
الالئق واحلق يف بيئة سليمة واحلق يف 

احلماية االجتماعية.....
ترشدنا  السياسية،  الناحية  مــن 
استنتاج  إلــى  التحليل  يف  املاركسية 
ــة  ــادي ــص ــت االق األوضــــــاع  حـــالـــة  أن 
ــا، مــا هي  واالجــتــمــاعــيــة يف بــلــد مـ
نــوع  ــم  ــراك ــت ل إال حــصــيــلــة حــتــمــيــة 
بها  املرتبطة  العمومية  السياسات 
ونوع  السياسي  احلكم  نظام  ولطبيعة 
يف  السائدة  االجتماعية   الطبقات 
فتدهور  املنطلق  هذا  ومن  البلد،  هذا 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق 
إلى  األولى،  بالدرجة  مرده،  بالدنا  يف 
املخزني  السياسي  الــنــظــام  طبيعة 
ال  نظاما  باعتباره  املغرب  يف  السائد 
غير  شعبيا،  وال  دميقراطيا  ال  وطنيا، 
وال  الــوطــن  بتقدم  ال  إطــالقــا  معني 
األساسية،  وبحقوقه  الشعب  مبصالح 
مستبدا  ــدا   ــاس ف نظاما  وبــاعــتــبــاره 
للفساد واالستبداد، ال ميكنه،  وراعيا 
على  يجهز  أن  إال  التحليل،  نهاية  يف 
وضمنها  شعبنا  وحــقــوق  مكتسبات 
الصحة  يف  واحلــق  التعليم  يف  ــق  احل

موضوع هذا املقال،
تستند  احلقوقية،  الناحية  مــن 
املرجعية  إلى  املوضوع  لهذا  مقاربتنا 
ألزم  التي  اإلنــســان  حلقوق  الدولية 
الدولي  املنتظم  أمــام  نفسه  املــغــرب 
مقتضياتها،  وإعـــمـــال  بــاحــتــرامــهــا 
األرقــــــام  إدراج  يف  وســنــعــتــمــد، 
التقارير  بعض  على  واإلحصائيات، 
املنظمات  بعض  وتــقــاريــر  الرسمية 
الدولية واإلقليمية واملعاهد املختصة 
واملــنــظــمــات احلــقــوقــيــة الــوطــنــيــة، 
الــذي  ــتــردي  ال حجم  على  لــلــوقــوف 
وواقــع  التعليم  يف  احلــق  واقــع  يعرفه 
سنتناولهما  اللذين   الصحة  يف  احلق 

كما يلي:
شعبي  مكتسب   : التعليم  يف  احلق 
من  املمنهج  لإجهاز  يتعرض  فتئ  ما 

طرف النظام املخزني :
ــد  ــدي ــرد وحت ــ عــمــلــيــا يــصــعــب ج
التعليم  منظومة  أزمة  مظاهر  جميع 
ليس  صغير،  مقال  مجرد  يف  باملغرب 
األقسام  يف  املهول  االكتضاض  أقلها 
التجهيزات  يف  الكبير  ــاص  ــص واخل
ــوارد  املـ ويف  واملـــواصـــالت  والــبــنــايــات 
يف  ــني/ات  ــدرس امل وتوظيف  البشرية 
وإلغاء  باإلذعان  التعاقد  فرض  إطار 
احلق يف الوظيفة العمومية )بالنسبة 
 1069 توظيف  سيتم   2020 مليزانية 
مقابل  بالتعاقد  التعليم  يف  شخصا 
و5000  الــداخــلــيــة  وزارة  يف   9104

ونــوع  الــوطــنــي(،  الـــدفـــاع  إدارة  يف 
التكوين  وضــعــف  واملــنــاهــج  الــبــرامــج 
وتشجيع  املستمر  التكوين  وانــعــدام 
كافة  منحه  مع  اخلصوصي  التعليم 
العمومي  التعليم  ملزاحمة  التسهيالت 
يف أفق القضاء عليه تدريجيا وضعف 
املغرب،  يحتل  أن  غرابة  وال  امليزانية، 
يف  املــتــأخــرة  املــراتــب  ــك،   ــ ذل بسبب 
على  التعليم  مجال  يف  الترتيب  سلم 
وتكفي  والدولي،  اإلقليمي  املستويني 
جامعة   1000 بني  من  أنه  إلى  اإلشارة 
مصنفة يف العالم ال توجد وال جامعة 
مغربية واحدة )حسب تصنيف معهد 
 HYPERLINK التابع   العالي  التعليم 
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بحدة  املطروح  والسؤال  تونغ(  جياو 
احلقيقية  األســبــاب  هــي  مــا  هــو  هنا 
وفاشال  مفلسا  تعليمنا  جعلت  التي 
إلى هذه الدرجة؟ إن اجلواب ال ينبغي 
املخططات  خــارج  عنه  البحث  بتاتا 
النظام  ينهجها  الــتــي  الــتــصــفــويــة 
وحقوق  مكتسبات  كل  على  لإجهاز 
بتخريبه  أنــه  ــدرك  يـ فــهــو  شعبنا، 
الشباب  مبــاليــني  ســيــدفــع  للتعليم 
جيشا  ليكونوا  البطالة  صفوف  إلــى 
يف  البورجوازية  تستعملهم  احتياطيا 
معاملها وضيعاتها الفالحية يف ظروف 
وحــاطــة  ومهينة  قــاســيــة  اســتــغــالل 
مئات  فــإن  اإلطــار  هــذا  يف  بالكرامة، 
حاليا  يوجدون  األطفال  من  اآلالف 
اآلالف  وعشرات  الدراسة  أسوار  خارج 
يجدون  ال  اجلــامــعــات  خريجي  مــن 
العديد من  ما تورده  شغال قارا حسب 
يف  مبــا  والوطنية  الدولية  التقارير 
للتربية  األعلى  املجلس  تقارير  ذلك 
سبق  الذي  العلمي  والبحث  والتكوين 
للهدر  نــســب  أعــلــى  أن  أوضـــح  أن  ــه  ل
التي  اجلامعة  داخل  تسجل   املدرسي 

يغادر الدراسة فيها بدون شهادة 64% 
من الطلبة.

على  ــة  ــي ــوص ال ــوزارة  ــ ــ الـ وحــســب 
ــي  ــدرس الــقــطــاع  فــنــســبــة الـــهـــدر امل
خــالل  بلغت  ــي  ــدائ ــت االب بالتعليم 
 38 الدراسي2017-2018،    املوسم 
وبلغت  وتلميذا  تلميذة   740 و  ألــف 
 183 اإلعدادي  الثانوي  مستوى  على 
ومجموع  وتلميذا،  تلميذة  و218  ألف 
ــادروا املــدرســة  ــ ــن غـ ــذي الــتــالمــيــذ ال
و958  ــف  أل  221 هــو  معا  بالسلكني 
تلميذا وتلميذة، وهكذا نطق ناطق من 
أهلها رغم أن هذه األرقام مشكوك يف 
تعودنا  الذي  التعتيم  بحكم  صحتها 
الرسمية،  املؤسسات  طرف  من  عليه 

وهو التشكك تؤكده اإلحصائيات التي 
الدولية   املنظمات  من  العديد  تقدمها 
ومن  املغرب  يف  التعليم  وضعية  حول 
التي  اليونسكو  منظمة  تقارير  بينها 
يقوم  املغرب  يف  التعليم  أن  اعتبرت 
يحقق  وال  االجتماعية  الفوارق  على 
نبهت  كما  اجلميع،  بني  الفرص  تكافؤ 
القادم   اخلطر  إلى  لها  تقرير  آخر  يف 
التعليمية  املنظومة  يستهدف  الــذي 
مليون   1.68 أن  توقعت  إذ  املغرب،  يف 
خارج  أنفسهم  سيجدون  مغربي  طفل 
فيما   ،2030 سنة  بحلول  املـــدارس 
يقدر عدد األطفال الذين ال يذهبون 
بـ1.53  الراهن  الوقت  يف  املــدارس،  إلى 
تتحدث  الوصية  )الوزارة  طفل  مليون 
عن 650 ألف فقط(، من الذين تتراوح 
حسب  ســنــة،  و17   5 ــني  ب أعــمــارهــم 

تقرير لليونسف. 
التعليم  لقطاع  الهش  الــواقــع  هــذا 
إلى  الطلبة  من  اآلالف  بعشرات  دفع 
يف  دراساتهم  ملتابعة  املغرب   مغادرة 
اخلارج حيث تفضل نسبة كبيرة منهم 
بلد  ــى  إل الــعــودة  على  هناك  البقاء 
بعض  تتحدث  إذ  فيه،  احلياة  سئموا 
 100 من  أزيــد  أن  على  اإلحصائيات 
ألف طالب وطالبة يتابعون دراساتهم 
يزيد  ما  ضمنهم  أجنبية،  بلدان  يف 
فرنسا  يف  وطالبة  طالب  ألف   40 على 
كبيرة  ــر  وأط هائلة  وحدها)طاقات 

تضيع فيها البالد سنويا(. 
تخريب  عملية  أن  سبق  مما  يتضح 
إلى  أوصلته  ممنهجة  صيرورة  التعليم 
أن  غير  اإلفـــالس،  مــن  كبيرة  درجــة 
والقضاء  القطاع  يستهدف  ما  أخطر 
التعليم  يف  احلــق  على  نهائية  بصفة 
اإلطار  القانون  هو  املجاني  العمومي 
السنة  ــذه  ه احلكومة  مــررتــه  الــذي 
لتدق الدولة املخزنية من خالله آخر 
إسفني يف نعش التعليم إذا لم نتحرك 
الــقــانــون   ــذا   ــ ه ــه،  ــاط ــق إلس جميعا 
اخلطير ينص صراحة على أن التعليم  
أنــه  أي  بــــاألداء  سيصبح  الــعــمــومــي 
سيصبح سلعة معروضة للبيع والشراء.
ثانيا: احلق يف الصحة يف ظل قطاع 

ينخره املرض :
قطاع الصحة، بدوره، ال يقل إفالسا 
فهو  التعليم،  قــطــاع  ــن  ع وتـــدهـــورا 
حاجة  يف  نفسه  وهــو  للغاية  مريض 
إلى العالج، ومن بني أكبر املشاكل التي 
التي  امليزانيات  ضعف  فيها،  يتخبط 
تستجيب  ال  التي  سنويا  له  تخصص 
حتددها  التي  الدنيا  للحدود  حتى 
احلق  لتأمني  العاملية  الصحة  منظمة 
واملــواطــنــني،  للمواطنات  الصحة  يف 
القطاع ال يتجاوز  الدولة على  فإنفاق 
لــلــدولــة  الــعــامــة  املــيــزانــيــة  ــن  %5 م
الوطني  الــدخــل  مــن   2% مــن  ــل  وأقـ
الداخلي  الــنــاجت  مــن   %  5 مــن  وأقـــل 
العاملية  الصحة  منظمة  اخلام)توصي 
على  احلكومي   اإلنــفــاق  يقل  ال  بــأن 
ذلك  إلــى  يضاف   )12% على  الصحة 
وقلة  واملستوصفات  املستشفيات  قلة 
التجهيزات واخلصاص املهول يف املوارد 
االســتــقــاالت  أمـــام  خــاصــة  البشرية 
وغياب  واملمرضني(  لألطباء  املتتالية 
القطاع،  ــالح  إلص السياسية  اإلرادة 
عبر  الــصــحــة  إلـــى  الــولــوج  وتسليع 
اخلــاص  القطاع  وتشجيع  استنبات 
مقابل  مرتفعة  أداءات  يفرض  الــذي 
احلق  أن  يعني  ما  الطبية  اخلــدمــات 
إال  ــه  ب يتمتع  يــعــد  ــم  ل الــصــحــة  يف 
وهكذا  األداء،  إمكانيات  لهم  اللذين 
ــرة من  ــي ــب ــك ــة ال ــي ــب ــل ــت األغ ــح ــب أص

جتد  الــكــادحــة  الشعبية  اجلماهير 
العالج  إلــى  الولوج  يف  كبيرة  صعوبة 
مستوياتهما  أبسط  يف  حتى  ــدواء  وال
املعقدة  باملستويات  بالنا  فما  الدنيا 
والــشــرايــني  القلب  ملــرضــى  بالنسبة 
ــوي واألمـــــــراض  ــلـ ــكـ ــور الـ ــ ــص ــ ــق ــ وال
املزمنة  واألمــراض  والعقلية  النفسية 
التي  الكبدي  وااللتهاب  كالسرطان 
وتدخالت  مستمرة  عالجات  تتطلب 
أن  حيث  مسترسلة  طبية  وخــدمــات 
يصطدمون  ــراض  األم بهذه  املصابني 
والتجهيزات  لألدوية  خيالية  بأثمنة 
تفوق  األمراض  بهذه  املتعلقة  الطبية 
وقدراتهم  إمكانياتهم  أضعاف  بعدة 
  20% حــوالــي  يضطر  ممــا  الشرائية 
واللجوء  ممتلكاتهم  بيع  إلــى  منهم 
إلى  يلجأ  من  )ومنهم  االقتراض  إلى 
العالج  فــاتــورات  لتسديد  التسول( 
واالستشفاء واألدوية، بل إنها تفوق يف 
كثير من األحيان أثمنة مثيالتها حتى 
الدول األوربية، الشيء الذي فاقم  يف 
للجميع  الصحة  يف  احلق  تدهور  من 
املواثيق  تكفله  أساسيا  حقا  باعتباره 
الدولية جلميع البشر بغض النظر عن 
السيما   التمييز  أسباب  من  سبب  أي 
االجتماعية  الفوارق  بسبب  التمييز 
لقطاع  الهش  الوضع  هــذا  واملجالية، 
ــل مــاليــني  ــع ــرب ج ــغـ املـ ــة يف  ــح ــص ال
محرومني/ات  واملــواطــنــات  املواطنني 
من حقهم/ن األساسي يف الصحة، كما 
املتأخرة يف  املراتب  املغرب يحتل  جعل 
سلم الترتيب اخلاص باحلق يف الصحة 
والولوج إلى العالج والدواء، ليس فقط 
ولكن  واإلقليمي  العاملي  املستوى  على 
أيضا حتى مقارنة بجيراننا كاجلزائر 

وتونس. 
خالصة  عامة  : رغم أن حجم املقال 
ال يتسع للمزيد من التشخيص)يرجى 
االطالع على تقرير اجلمعية املغربية 
محور   ،2018 لسنة  اإلنسان  حلقوق 
احلق يف الصحة، ص الصفحات من 135 
إلى 149(، فإن كل املعطيات أعاله تبني 
يوجدان  والصحة  التعليم  قطاعي  أن 
يف  غــارق  منهما  فكل  الرياح،  مهب  يف 
السياسات  بسبب  خانقة  بنيوية  أزمة 
أزمة  وهي  لشعبنا،  املعادية  العمومية 
بحكم  التوسع  من  املزيد  إلى  مرشحة 
إلى  سياسيا  يتجه  املخزني  النظام  أن 
املزيد من إغالق احلقل السياسي ومن 
يف  احلق  ومنع  العامة  احلريات  خنق 
االحتجاج والتجمع والتظاهر السلمي 
واحلق يف التنظيم عبر التضييق على 
سياسة  وعبر  املناضلة  اإلطــارات  كل 
بــاألصــوات  والـــزج  واالعــتــقــال  القمع 
املعارضة يف السجون، وكل ذلك بهدف 
املجال  لفسح  النضالية  الساحة  إفراغ 
تبقى  ما  على  اإلجهاز  من  املزيد  أمام 
كل  وحــريــات،  وحقوق  مكتسبات  من 
ذلك يجعلنا نستنتج أن الوضع خطير 
كافة  صــفــوف  رص  ــرورة  ــ ض يتطلب 
التغيير  يف  مصلحة  لها  التي  القوى 
مـــن أجـــل صـــد مــخــطــطــات الــنــظــام 

التخريبية التي تستهدف اجلميع .

الصحة،  قطاع 
يقل  بدوره، ال 

وتدهورا  إفالسا 
التعليم  عن قطاع 

فهو مريض للغاية 
وهو نفسه في حاجة 
بين  ومن  العالج،  إلى 
التي  المشاكل  أكبر 

يتخبط فيها

عبدالسالم العسال
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استهداف اجلمعية املغربية حلقوق االنسان سياسة ثابتة جتاه هذه 
          اجلمعية  املناضلة

من  والــعــشــرون  ــع   ــراب ال منذ    
اجلمعية  مسار  طبع   1979 يونيو 
باملغرب  اإلنسان  حلقوق  املغربية 
أنــه  إال  واجلــــــزر؛  بـــاملـــد  طــبــع 
لوزير  املــشــؤوم  التصريح   ومنذ 
اسم  )حصار(  األسبق  الداخلية 
البرملان   قبة  يف   – مسمى  على 
وجديدة  اخرى  مرحلة  سيدشن 
اجلمعية  على  احلــرب  سياق  يف  
وجــودهــا  يف  باستهدافها  ــك  وذل
ــك عــبــر مـــنـــع  حتــركــاتــهــا   ــ وذلـ
ــر  أنــشــطــتــهــا االشــعــاعــيــة  ــض وح
املغرب. ربوع  كل  يف  والتكوينية 

املتكررة  اإلجـــراءات  ــذه   ه ان 
اجلمعية  ضد  النطاق  والواسعة 
لهو  ــان  ــس اإلن حلــقــوق  املــغــربــيــة 
متت  ممنهجة  حملة  على  مؤشر 
بــاوامــر عــلــيــا حملــاصــرتــهــا وجلــم 
حتــركــاتــهــا واخــــــراس صــوتــهــا 
مضجع  يــؤرق  ظل  الــذي   املمانع 

. املخزني 
هــذا  ســر  مــا  نــتــســاءل  أن  فلنا 
املكافح؟  اإلطار  هذا  على  الهجوم 
مند  اجلمعية  ملصار  املتابع  ان 
إلى  سيصل  اليوم  إلى  التأسيس 

املعطيات  من  مجموعة 
هــذه   طبعت  الــتــي  واحلــقــائــق 
أن  ميكن  أهمها  ولعل  السيرورة 

 : يلي  فيما  نختزله 
ــرأة يف  ــ كــانــت لــلــجــمــعــيــة اجلـ
املــواضــع  مــن  مجموعة  اخــتــراق 
األمس  إلــى  ضلت  التي  الشائكة 
يصعب  طابوهات  تعتبر  القريب 
العلمانية  مثل  منها  االقــتــراب 
ــدم  ــ وع اإلرث  يف  واملـــــســـــاواة 
اجلرائم  يف  العقاب  من  االفــالت 
وكلنا   واالقتصادية،  السياسية 
قدمتها   الــتــي  الــالئــحــة  نــتــذكــر 
الــدولــة  وأطـــر  لــرمــوز  اجلمعية 
اإلنسانية  ضد  جرائم  يف  تورطت 
الــذي  والتقتيل  الــتــعــذيــب  ويف 
السياسني  املعتقلني  ضد  مــورس 
ــلــدولــة املــغــربــيــة   واملــعــارضــني  ل
اجلمر  ــوات  ــن س يــســمــى  ــا  م ــان  ابـ

والرصاص.
على  اجلــمــعــيــة   احلـــاح  وكـــذا 
ــة  ــدولـ ضــــــرورة وضــــع أســــس الـ
ــي تــؤمــنــه  ــت ــة ال ــي ــراط ــوق ــدمي ال
والــكــامــلــة  احلقيقية  املــواطــنــة 
دستور  عبر  احلقوق   كل  وتصون 
ــي يــجــســد الــســيــادة  ــراط ــوق دمي
حقيقي  بفصل  ويــقــر  الشعبية 
املسؤولني  مسائلة  وكــذا  للسلط 
ــم  ــ ــرائ ــ ــات واجل ــاكـ ــهـ ــتـ ــن االنـ ــ ع
باإلضافة  واملالية  االقتصادية 
ــوق  ــقـ ــاحلـ إلــــــى االهــــتــــمــــام بـ

. واالقتصادية  واالجتماعية 
على  اجلــمــعــيــة   احلـــاح  وكـــذا 
ــة     ــدولـ ضــــــرورة وضــــع اســــس الـ
الـــدميـــوقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــؤمــن  
والــكــامــلــة   احلقيقية  املــواطــنــة 
خالل  مــن  احلــقــوق  كــل  وتــصــرف 
ــي يــضــمــن  ــراطـ ــوقـ ــور دميـ ــتـ دسـ
بفصل  ويقر  الشعبية  السيادة 
مساءلة  ــذا  وك للسلط  حقيقي 

ــن االنـــتـــهـــاكـــات    ــ املـــســـؤولـــني ع
واملالية  االقتصادية  واجلــرائــم 
ــام   ــمـ ــتـ ــى االهـ ــ ــة  إلـ ــ ــاف ــ ــاإلض ــ ب
بــــاحلــــقــــوق االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

والثقافية.  واالقتصادية 
واالصطفاف  الضحايا   مؤازرة   •
سياسات  ضحايا  كل  جانب  إلــى 
حقوق  وثقافة  قيم  ونشر  الدولة 
بها  املواطنني  وحتسيس  اإلنسان 
تسليحهم  أجــل  مــن  وتأطيرهم 

بــالــثــقــافــة احلــقــوقــيــة ملــواجــهــة 
عن  والدفاع  جهة  من  االنتهاكات 

. أخرى  جهة  من  حقوقهم 
تــقــاريــرهــا  إصـــدار  مــواصــلــة   •
مبتابعة  حتظى  والتي  السنوية 
ــة  ــعـ وتـــغـــطـــيـــة إعـــالمـــيـــة واسـ
للمنظمات  مهما  مرجعا  وتعتبر 
اإلنسان  بحقوق  املهتمة  الدولية 
الــروايــات  كــل  بالتالي  وتــدحــض 
حتاول  التي  الرسمية  والتقارير 
والقبيح  الدميم  الوجه  جتميل 

اإلنسان. حقوق  لواقع 
أغــلــب  بــالــفــضــح  مــواكــبــتــهــا   •
بحقوق  املرتبطة  الكبرى  امللفات 

اإلنسان.
لعبه  الـــذي  ــوري  احملـ ــدور  الـ  •
 20 حركة  قــيــادة  يف  مناضلوها 

ير. ا فبر
ــذه االعـــتـــبـــارات وغــيــرهــا  ــه ل
لـــهـــذه   ، ــة  ــيـ ــعـ ــمـ اجلـ ــر  ــ ــاص ــ حت
الطوق  يشتد  وغيرها  األسباب 
باحلصار  يــوم   بعد  يوما  عليها 
واحملاكمات  وبالقمع  تــارة  واملنع 
الــصــوريــة واملــفــبــركــة لــرمــوزهــا 
ــا ومــنــاضــلــيــهــا تـــارة  ــه ــي ــادي ــي وق

أخرى.
مناخ  ظــل  يف  يــجــري  هــذا  كــل   
كل  على  الكلي  بالتراجع  يتسم 
واحتجاج  البشرية  مكتسبات 
على  الدول  من  كثير  يف  الشعوب 
ــوق االقــتــصــاديــة  ــق انــتــهــاك احل
ــة والــثــقــافــيــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
ــة لـــلـــحـــكـــومـــات   ــ ــي ــ ــاس ــ ــي ــ ــس ــ وال

الكلي  االجـــهـــاز  نــحــو  ــرة  ــائ ــس ال
عـــلـــى املـــكـــتـــســـبـــات واحلـــقـــوق 
ــذه  ه وزر  املــواطــنــني  ــل  ــي ــم وحت
املــقــابــل  ويف  الــعــاملــيــة  ــات  ــ األزمـ
من  واألغنياء  الشركات  متكني  
يف  وتسهيالت  ضريبة  امتيازات 
مما  الــشــغــلــيــة  ــني  ــوان ــق ال مــجــال 
وجعل  االســتــغــالل  مــعــه  تــفــاقــم 
والشبكات  احلقوقية  املنظمات 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  تهب  
دولية  سياسة  بــإقــرار  وتطالب 

ــة  ــدالـ ــعـ ــي الــــتــــوازن والـ ــ ــراع ــ ت
اإلنسان. حقوق  واحترام 

ــاخ الــدولــي   ــن مــســتــغــال هـــذا امل
للدوائر  التبعية  عالقاته  وكدا 
االمـــبـــريـــالـــيـــة واإلمـــــــــالءات 
واحلصانة  الــدولــيــة  الصناديق 
التستر  عــبــر  لــه  تتيحها  الــتــي 
ــذا اخــتــالل  ــ ــه  وك ــم ــرائ عــلــى ج
يقود  لــصــاحلــه  الــقــوى  ــن  ــوازي م
حملة  بــاملــغــرب  الــقــائــم  الــنــظــام 
ــني  ــع ــان ــم مـــســـعـــورة ضـــد كـــل امل
ــه حــني  ــات ــاس ــي ــس ــني ل ــارضـ ــعـ واملـ
عن  ورســمــي  علني  بشكل  أعــلــن 
ــع اجلــمــعــيــات  ــه مـ ــل ــام ــع ــدم ت ــ ع
سياساته  تنتقد  التي  واإلطارات 
ــة  ــي ــاع ــم ــت االقـــتـــصـــاديـــة واالج

املسيحية  الشعارات  عن  ويخرج 
)اإلجماع  اإلطارات  مع  لعالقاته 
 – االجتماعي  السلم   – الوطني 
اجلبهة  الدميوقراطي  املسلسل 

.)........... الداخلية 
املغربية  اجلمعية   نالت   وقد 
الهجوم  هذا  من  األوفر  النصيب 

: خالل  من  جليا  ذلك  تبدى 
فروع  ثلتي  من  أكثر  حرمان   •
ــوق  ــق اجلــمــعــيــة املـــغـــربـــيـــة حل

 ( اإلبــداع  وصــوالت  من  اإلنسان  
.  ) فرعا    60 من  أكثر 

جتديد  ملفات  تسلم  رفــض    •
اجلمعية  ــازة  ــي ح رغـــم  الــفــروع 
أكثر  االنــســان  حلــقــوق  املغربية 
احملكمة  عن  صــادر  حكم   47 من 

 • اإلدارية 
االستفادة  من  اجلمعية  حرمان 
والقاعات  العامة  الفضاءات  من 

مية. لعمو ا
اجلمعية   أعــضــاء  اســتــهــداف   •
ــا وكــــذا الــنــشــطــاء  ــه ــي ــؤول ــس وم
ملفات  فبركة  عبر  احلقوقيني 
بهم  الــزج  بهدف  وسيناريوهات 

السجن. يف 
عبر  األمنية  األجهزة  تغول   •
املناضالت  خصوصيات  اقتحام 
حسابات  الــهــواتــف  واملــنــاضــلــني 
.)........... االجتماعية  املواقع 
واملمنهج  الكبير  التصعيد   •
الـــتـــنـــظـــيـــم  يف   احلـــــــق  ضـــــد 
والتظاهر  اجلمعيات  وتأسيس 
ــدت بــاخلــصــوص  ــس الــســلــمــي جت
والغير  العنيفة  الــتــدخــالت  يف 

العمومية. للقوات  مبررة 
نشاط   190 ــن  م أكــثــر  مــنــع   •
ــوق  ــق لــلــجــمــعــيــة املــغــربــيــة حل

. العمومية  القاعات  يف  االنسان 
ــالت  ــاض ــن امل ــى  ــل ع الــهــجــوم   •
يف  بهم  التشهير  عبر  واملناضلني 
للمخزن. موالية  إعالمية  منابر 

والعبث  اجلمعية  مقر  اقتحام   •

من  أكــثــر  طــرف  مــن  مبحتوياته 
سافر  خرق  يف  أمنيا  عنصرا   30

والقوانني. األعراف 
الــرصــيــف  صــحــافــة  تسليط   •
حــتــى عــلــى الــفــاعــلــني املــقــربــني 
ــة  ــي ــع ــم ــع اجل ــ واملـــتـــعـــاطـــفـــني م
التكفير  حــد  إلــى  وصــلــت  والــتــي 
ــوة لــلــقــتــل  ــ ــدع ــ والــتــخــويــن وال

عصيد(. )أحمد  منودج 
لعدم  املانحني  على  الضغط   •
الــتــعــامــل مــع اجلــمــعــيــة بــهــدف 

ماليا. خنقها 
املستقبلية اآلفاق 

ــه  ــرب ح يف  ــام  ــظـ ــنـ الـ يـــراهـــن 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  على 
ــوب  ــل ــر نــهــجــه اس ــب اإلنـــســـان ع
ــات  ــم ــاك الــتــضــيــيــق واملـــنـــع واحمل
ــن  ــزم ــى عــامــل ال ــل الـــصـــوريـــة ع
سرعتها  وإبـــطـــاء  ــا   ــه ــراق ــت الخ
أفق  يف  وسطها  تناقضات  وخلق 
حلها  ال  ولم  ديناميتها  توقيف 
ــر  ــي االخ اخلـــيـــار  هـــذا  أن  رغـــم 
هو  وال  ثــمــنــه  ــزن  ــخ امل ميــلــك  ال 
بالنظر  ضريبته  لدفع  مستعد 
املغربية  اجلمعية  أصــبــحــت  ــا  مل
ــه مــن  ــل ــت ــان حت ــ ــس ــ حلـــقـــوق اإلن
مــكــانــة عــلــى املــســتــوى الــوطــنــي 

. والدولي 
األسلوب   لهذا  يلجأ  فهو  لهذا   
ومواقفها  اجلمعية  من  انتقاما 
التي  القضايا  من  مجموعة  من 
وكـــذا  لــهــا  تــعــرضــنــا  وأن   ســبــق 
 20 حركة  يف  اجلمعية  مشاركة 
ــي كــانــت  ــت فــبــرايــر املــجــيــدة وال
ومــعــمــعــان  قــلــب  يف  ــة  ــي ــع ــم اجل
فجرتها  ــي  ــت ال املـــعـــارك  ــل  ك ــا  ه
واالستبداد   الفساد  ضد  احلركة 
ــن كــان  ــل م ــبــة  بـــرأس ك واملــطــال
من  املــغــرب  إلــيــه  ــل  وص ملــا  سببا 

. كارتية  أوضاع 
القوة  اســتــعــراض  معركة  انها 
لصالح  مختلة  املــوازيــن  ان  رغــم 
ــال هو  ف لــكــفــتــه  ــل  ــي ــزن ومت ــخ امل
سياسياته  عن  للتراجع  مستعد 
ــى تــبــعــيــتــه  ــلـ ــوم عـ ــ ــق ــ ــي ت ــ ــت ــ ال
والتي  الليبيرالية  للسياسات 
الدولة  وتخلي  اخلوصصة  تشكل 
ــات الــعــمــومــيــة احــد  ــدم ــن اخل ع
ينبأ  فالوضع  وبالتالي  جتلياتها 
والهجوم  االحتقان  من  باملزيد 
للمواطنني  اليومي  القوت  على 
املكتسبات  كل  عن  التراجع  وكذا 
ــي راكـــمـــتـــهـــا  ــ ــت ــ واحلـــــقـــــوق ال
سنوات  منذ  الشعبية  اجلماهير 
حلقوق  املــغــربــيــة  اجلمعية  وال 
الدميواقراطية  والقوى  االنسان  
مستعدة  التغيير   لهم  واحلاملة 
تلبية  أجل  من  شعار:  عن  للتنازل 
لألغلبية  االساسية  احلاجيات 
وصحة  تعليم  من  املواطنني  من  
القادمة  لألجيال  ويسمح  وسكن 
الكرامة  مغرب  مــن  باالستفادة 
والدميوقراطية  الكرمي  والعيش 
 ، للجميع  اإلنسان  حقوق  .وكافة  الصراع  ويتواصل 

 محمد الرجدالي

اف  استهد
الجمعية   أعضاء 
وكذا  ومسؤوليها 

الحقوقيين  النشطاء 
عبر فبركة ملفات 

بهدف  وسيناريوهات 
بهم في  الزج 

السجن
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  قضايا  نظرية

هذا  يف  ــواردة  الـ :االراء  ملحوظة 
ــة لــلــنــقــاش، وهــي  ــوع ــوض ــص م ــن ال
مساهمة شخصية يف تفكيرنا الراهن 
يف مرحلة بناء حزب الطبقة العاملة 
النهج  دخــل  التي  الكادحني  وعموم 
ــالن  الــدميــوقــراطــي يف مــشــروع اإلع
الوطني  ــره  ــؤمت مل ــدادا  ــع ــت ،اس عــنــه 

اخلامس. 
لينني  عند   احلزب  نظرية  عرفت 
حركة  وداخــل  خــارج  من  ومنتقديه 
ــقــاشــات حــادة  الــطــبــقــة الــعــامــلــة ن
أهم  ومن  والتكتيك،  املنهجية  حول 
روزا  انتقادات  هى  االنتقادات  هــذه 
عن  بعمق  دافــعــت  التى  لكسمبورغ 

وجهة نظر بديلة للحزب.
روزا ليكسمبورغ و مخاطر املركزية 
ــات احملــافــظــة  ــ ــاه ــ ــة واالجت ــرط ــف امل

للقيادة
املنفصلة  النوادى  ضد  نضالها  فى 
ميزت  ،الــتــى  احمللية  واملــجــمــوعــات 
1900 فى روسيا ،جتد  الفترة املاقبل 
هي انه من املفهوم ملاذا وجد اشخاص 
املــركــزيــة  ــو  ه قــويــة  منظمة  يـــروا 
تغطى  ال  املركزية  أن  تذكر  ،ولكنها 
بالنسبة  التنظيم  مــســألــة  متــامــا 
الروسية  الدميقراطية  لالشتراكية 
أن  إنــكــار  إمكانية   عــدم  رغــم  ــه  ،ألن
فى  املركزية  نحو  عضوى  ميل  هناك 
الدميقراطية  االشتراكية  احلركة 
ــن االقـــتـــصـــادى  ــوي ــك ــت ــدره ال ــصـ مـ
للرأسمالية، فقد تصبح معيقا لتطور 

ومبادرة الطبقة العاملة ذاتها.
بهذا تنتقذ روزا لوكسمبورج لينني 
بني  الرئيسى  الــفــرق  يقدر  ال  ألنــه 
الدميقراطية  االشتراكية  تنظيم 
أوالبالنكية  اليعقوبية  تنظيم  وبني 
بــان  لينني  رأي  ــد  ض روزا  ،وتــكــتــب 
الثورى االشتراكى الدميقراطى ما هو 
تنظيم  فى  متاما  مندمج  يعقوبى  إال 
واعية  أصبحت  التى  البروليتاريا 
االشتراكية  وأن  الطبقية  مبصاحلها 
بتنظيم  ملحقة  ليست  الدميقراطية 
ذاتها.  البروليتاريا  وأنها  البروليتاريا 
تقيدها  ثمن  بــأى  يجب  ال  لــذلــك 
وتأديبى،  متطرف  تنظيمى  بشكل 
التامة  باحلرية  لها  السماح  يجب  بل 
من  لألمام  الكبرى  فاخلطوة  بالتطور 
ال  النضال  ووســائــل  التكتيك  حيث 
املركزية  واللجنة  القادة  يخترعها 
التى  لــلــحــركــة  ــام  عـ ــاج  ــت ن ولــكــنــهــا 

تختمر.
فبالنسبة للوكمسمبورج كان فشل 
احملافظ  امليل  هذا  تقدير  فى  لينني 
روسيا  ظــروف  فــى  خصوصا  خــطــرا 
البروليتارية  احلــركــة  كانت  حيث 
فى  بعد  النضج  مكتملة  غير  شابة 

السياسى. تعديلها 
التحذيرات  هــذه  إلــى  باإلضافة 
ــة –  ــزي ــرك الــعــامــلــة مــن مــخــاطــر امل
لوكسمبورغ  تتعامل  للينني  املتطرفة 
فهى  واالنتهازية  احلــزب  قواعد  مع 

االنتهازية  طريق  أن"  فكرة  ترفض 
فى  فقرات  بواسطة  يسد  أن  ميكن 
هى  فاالنتهازية  احلـــزب"،  دســتــور 
فى  حتمية  ومرحلة  تاريخى  نتاج 
أنه  لوكسمبورج:  وتعتقد  احلركة 
من السذاجة متني إيقاف هذا التيار 
بواسطة معادلة موجودة فى دستور. 
يف  بعيدا  ليكسمبورغ  روزا  ذهبت 
خطته  معتبرة  للينني  انتقاداتها 
ــوي أو  ــ ــراف ذاتـ ــحـ الــتــنــظــيــمــيــة انـ
التاريخى  التوجه  عن  بيروقراطي 
حركة  بــني  خــلــط  أنــتــجــه  املـــــادى، 
املهام  مــع  ناضجة  غير  بروليتاريا 
ــى  ــا ،وفـ ــه ــه ــواج الــضــخــمــة الـــتـــى ت

دور  عــلــى  لينني  تــشــديــد  مــواجــهــة 
احلـــزب وقــيــادتــه شـــددت هــي على 
هذا  مثل  فى  الكامن  احملافظ  الــدور 
العفوية  وبني  بينه  وباينت  االختيار 
الثورية للجماهير فى نضالها مذكرة 
عن  خــارجــى  كتعبير  بــاإلضــرابــات 
النضج الداخلي للثورة ذاتها كثيرا ما 
حتضير  بدون  اإلضرابات  تلك  بدأت 

أو حتى مجرد صناديق إضراب.
يف  ــورغ  ــب ــم ــس ــك ــي ل روزا  ــرت  ــبـ عـ
اإلضراب  حول  دونته  الذي  الكتيب  
ضد  اجلــدل  من  كجزء  اجلماهيري 
،حيث  التنظيمية  وخطته  لينني 
ــن يــحــاولــون  ــذي ــؤالء ال اعــتــبــرت هـ
الــتــخــطــيــط إلضـــــراب اجلــمــاهــيــر 
فى  املبالغة  ضــد  مــحــذرة  ذاتــويــني، 
وبالتحديد  احلزب  إمكانيات  تقدير 

قيادة احلزب. 
رد لينني  ومفهوم  املركزية

يقول لينني " يف السياسة ال يوجد 
أو  الغباء  اخليانة  بسبب  بــني  فــرق 

اخليانة بشكل متعمد  ومحسوب".  
للحزب  ميكن  ال  هذا،  من  انطالقا 
يف  مؤثر  بشكل  يشتبك  أن  الــثــوري 
كان  إذا  إال  العاملة  الطبقة  نضاالت 
واحد  كجسم  يعمل  مركزيًا  حزبًا 
لهذا  ميــكــن  وال  منضبط.  وبــشــكــل 
مع  إيجابيًا  يتفاعل  أن  أيضًا  احلزب 

أثناء  املتقدمني  العمال  احتياجات 
النضال إال إذا كان حزبًا دميقراطيًا.

كما  والدميقراطية،  املركزية  وبني 
العاملة،  والطبقة  الثوري  احلزب  بني 
املركزية  طغت  إذا  جدلية.  عالقة 
يغرق  فــســوف  الــدميــقــراطــيــة  على 
حدث  وإذا  االســتــبــداد.  يف  احلـــزب 
حالة  احلزب  يعاني  فسوف  العكس، 
يعمد  لينني  كان  والشلل.  العجز  من 
املركزية  األجهزة  تقوية  إلى  دائمًا 
إغفال  دون  ،لكن  البلشفي  احلزب  يف 
أيدي  بني  تقع  النضالية  املبادرة  أن 
احلــزب  ومهمة  نفسها،  اجلماهير 
يف  لكن  املــبــادرة  تلك  خنق  يف  ليست 

وتطويرها. تنميتها 
لقد أدرك لينني أن املنظمة الثورية 
يجب أن تستجيب بشكل مباشر لكل 
السياسية،  واملتغيرات  املستجدات 
يف  الثورية،  املمارسة  يف  وعبقريته 
مثلت  والتكتيك،  االستراتيجية 
داخــل  هيمنته  يف  أســاســيــًا  عــامــاًل 

احلزب البلشفي.
لينني  لـــدى  العلمي  الــفــهــم  كـــان 
وفقها  يسير  التي  العامة  للحركة 
حركة  بتطلعات  محصنًا  الــتــاريــخ، 
ذلك  أعطى  وقــد  العاملة،  الطبقة 
ما  لــلــيــنــني يف صــحــة  ــة  ثــقــة هــائــل
كانت  لــذلــك،  ووفــقــًا  يطرحه.  ــان  ك
التنظيمية  والــضــوابــط  الــقــواعــد 
،ذي  احلزب  داخل  الروتيني،  والعمل 
للممارسة  بالنسبة  ثانوية  أهمية 
الضيق  املسار  ويف  العملية.  السياسية 
،طور  اإلمبريقية  و  الدوغمائية  بني 
بشكل  املــاركــســيــة  النظرية  لينني 
احلــزب  نظرية  ذلــك  يف  ،مبــا  عملي 
مت  الصحة  من  درجة  ألعلى  الثوري، 

التوصل إليها.
هذا  من  الدميقراطي  النهج  موقع 
النقاش؟ ال حزب ثوريا بدون وحدة 

فكرية ثورية  
املاركسي-  احلـــزب  ــاح  جن يعتمد 
رسالته  التاريخية  أداء  يف  اللينيني 

والتنظيمية،  الفكرية  وحدته  على 
ألن الوحدة الفكرية ال  تكفي وحدها 
للحزب  التاريخية  الرسالة  ألداء 
الذي يسترشد  بالنظرية املاركسية- 
الوحدة  هذه  كانت  إذا  إال  اللينينية، 
وحدة  على  ومعتمدة  الفكرية  قائمة 

تنظيمية سليمة وصحيحة. 
الفكرية  الوحدة  تقوم  جهة  فمن 
املــاركــســي-  لــلــحــزب  والتنظيمية 
االسترشاد  أســاس  اللينيني،  على 
اللينينية،  املاركسية-  بالنظرية 
وكذلك على  أساس برنامجه ونظامه 
االنحياز  يعكسان  اللذين  الداخلي 
الواضح  الطبقي  واخلط   واالنضباط 

لينني  قائال:  أكد  والواعي.  والهادف 
يف  مــتــراصــة  جــمــاعــة  نسير  "نــحــن 
بقوة  وصعب  متكاثفني  وعــر  طريق 
اجلــهــات،  كــل  مــن  األعـــداء  يطوقنا 
الـــدوام  نسير  على  أن  لنا  وينبغي 
لقد  لنيرانهم.  عرضة  ونحن  تقريبا 
بغية  إرادتنا،  احتدنا  مبلء  احتدنا 
للوقوع  ال  بالذات،  األعــداء  مقارعة 
المنا  الـــذي  املستنقع  املــجــاور  يف 
يف  احتدنا  ألننا  البدء،  منذ  سكانه 
طريق  وفضلنا  ــدة  على  ح جماعة 

النضال على طريق املهادنة". 
ــرى نــســتــحــضــر  ــ ــ ــن جـــهـــة أخ ــ ومـ
ثوري  ماركسي  حزب  بناء  مقتضيات 
ميكن  ــتــي  ،ال القيصرية  روســيــا  يف 
خاصة  كتجربة  منها  االســتــفــادة 
منها  ُتستخلص   ، خاصة  ظــروف  يف 
للتطويع  ،قابلة  عامة  استنتاجات 
ولكنها  والتطبيق يف ظروف مختلفة، 
معها  نتعامل  ألن  بالتأكيد  ترقى  ال 
االشتراكي  احلزب  يف  عامة  كنظرية 
قد  نــضــال  ــروف  ظـ فثمة  الـــثـــوري. 
تقتصر  حزبية  منظمة  من   تقتضي  
،وأخـــرى  محترفني  مناضلني  على 
فضفاضا  حزبيا  تنظيما  تتطلب  قد 
احلزب  برنامج  يتبنى  من  لكل  يتسع 
ــواء كـــان مــنــاضــال مــحــتــرفــا أو  ــ ،سـ
ورؤيته  احلــزب  مبادئ  مع  متعاطفا 
الذكر  عن  وغني  لبرنامجه.  ومتبنيا 

أن السرية أو العلنية أو نصف السرية 
ونصف العلنية، هي أمور تخضع متاما 
يف  للنضال  احملددة  العينية  للظروف 

املكان والزمان.
واحلــراكــات  ــزب  احل يخص  وفيما 
على  لــلــتــفــتــح  مـــآل  ال  الــشــعــبــيــة، 
هنا  جنـــادل  ال  ،بحيث  ديناميتها 
تلك  فيه  مبا  الثوري،  النضال  أن  يف 
)يف  للنهوض  السحرية  اللحظات 
طالبية  انتفاضة  او  عمالي  إضــراب 
شعبية(  ــورة  ثـ أو  فــالحــي  متـــرد  أو 
كامل  ومــكــان  زمــان  أي  يف  يشمل  ال 
أو  الطبقة  أو  االجتماعية  الفئة 
ذلك  يف  املصلحة  أصحاب  من  الشعب 
النضال، أو كل الساخطني على الظلم 
والتواقني  واالستغالل  واالضطهاد 
عدالة  أكثر  وحياة  وملجتمع  للحرية 
يتقدم  من  هناك  دائما  وإنسانية. 
أعلى  استعدادا  يبدون  من  الصفوف، 
لــلــمــقــاومــة والــتــضــحــيــة ويــظــهــرون 
خالقا  وإبداعا  بل  وإقداما،  شجاعة 
يــفــوق أقصى  ــا  م ــا، عـــادة  ــش ــده وم

توقعات الكوادر احلزبية الثورية.
 ،1981  ،1965 انتفاضات  يف  ولنا 
،اســطــع  بــعــدهــا  ــا  م أو  فــبــرايــر   20
الغير  الــثــوري  الــزخــم  عــن  األمثلة 
له  مستعدين  نكن  لم  الــذي  املؤطر 
اجلماهير  عفوية  نوعية  أبرز  والذي 
يف  مــحــددة  ستكون  الــتــي  الشعبية 
قدرتتا  حيث  من  تنظيمنا  صالبة 
على ادراجها يف السيرورة الثورية من 

أجل مجتمع اشتراكي. 
أن  بالضرورة  يجب  عــام،  وبشكل 
املرجعني  هما  ولينني  ماركس  يكون 
عام  حكم  ألي  نستخدمهما  الذين 
حول  لوكسمبورج  روزا  نظرية  على 
روزا  كــانــت  كثيرة  أوجـــه  يف  احلـــزب 
عن  ماركس  من  ــرب  اق لوكسمبورج 
عند  الــقــوة  بنقاط  متــيــزت  لينني 
لالنفصالية  مــعــارضــتــه  مـــاركـــس، 
اجلماهيري  الفعل  على  وتــركــيــزه 
للطبقة العاملة. متيزت أيضا بنقاط 
الضعف عند ماركس: رؤية مبالغة يف 
العملية  عن  النظر  وقصيرة  التفاؤل 
من  الطبقة  خاللها  من  تتحول  التي 
طبقة يف ذاتها إلى لذاتها – االفتراض 
املوضوعية  االقتصادية  الوحدة  بان 
إلى  عفويا  ــؤدى  ت العاملة  للطبقة 
بالتالي  كمنتهى.  السياسية  وحدتها 
إلى  ميله  يف  مــاركــس  روزا  شــاركــت 
القدرية يف مجال التنظيم. كذلك لن 
نقول انها كانت مخطئة يف جدالها مع 
1904، ولكن استطاع لينني،  لينني يف 
يصحح  أن   ،1905 جتربة  خالل  من 
وبالتالي  املبكرة  صياغاته  أحادية 
ماركس،  على  احلاسم  تفوقه  يحقق 
أن  لوكسمبورج  تستطع  لــم  بينما 
لتستوعب  لــوعــاشــت  ــك  ذلـ تــفــعــل 
رمبا  األملانية،  الثورة  جتربة  وتتفهم 
أن  ــدا،  جـ محتمال  بــل  ممــكــنــا،  كــان 

حتقق هذا التصحيح .

  قضايا حول احلزب
          بني  لينني وروزا لوكسمبورغ

 محمد بن الطاهر
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أمني لقبايب 

األلتراس  وإحتجاجات  الربيع 
العربي  واملغاربي

ــورة الــيــاســمــني  ــ مــنــذ إنـــــدالع  ث
ــاة  وف وبــعــد   2011 ســنــة  بــتــونــس 
الشعب  خرج   ، البوعزيزي  الشهيد 
ــي رافـــضـــا املــهــانــة  ــ الــتــونــســي اآلب
مشاركة  األلتراس  نزلت   ، واحلكرة 
أيضا  ومساهمة  اإلحتجاجات  يف 
زين  الهارب  الرئيس  ضد  بشعاراتها 

العابدين بن علي. 
دورا  األلتراس  مجموعات  لعبت 
2011، وشاركت  مهما يف ثورة يناير 
يف حشد الناس للخروج إلى الشوارع 
والتظاهر ضد نظام الرئيس املخلوع 
داخل  واعتصموا  مــبــارك،  حسني 
حماية  يف  وساهموا  التحرير  ميدان 
البلطجية  مواجهة  أثــنــاء  الــثــوار 
قــوات  مــع  والــفــّر  الــكــّر  يف  خلبرتهم 
ــن املـــركـــزي يف عــهــد الــنــظــام  ــ السابق.األم
األلتراس  ظهر  الثورة  جناح  وبعد 
فترات  على  السياسية  الساحة  يف 
ــالل الــفــتــرة  ــ ــواء خ ــ مــتــقــطــعــة سـ
املجلس  ــا  ــ أداره الــتــي  االنتقالية 
ونصف  لعام  واســتــمــرت  العسكري 
محمد  الرئيس  حكم  خالل  أو  عام 

مرسي. 
مكانا  الشوارع  جــدران  وأصبحت 
ــراس عن  ــ ــت ــ لــتــعــبــيــر أعـــضـــاء األل
فــقــامــوا  واحــتــجــاجــهــم،  غضبهم 
اجلــداريــات  مــن  العشرات  بتدوين 
ــارف املــلــونــة  ــزخـ ــي متــيــزهــا الـ ــت ال
الثورية  والــشــعــارات  والــرســومــات 
والسياسية، مطاَلبة بسقوط احلكم 
الشهداء  لذكرى  وتخليدا  العسكري 
ــداث  وأح الــثــورة  يف  سقطوا  مجزرة بورسعيد.الذين 
إحتجاجات  مع  يختلف  ال  األمر 
جميع  يف   ، ــر  ــراي ــب ف  20 حــركــة 
شباب   ، للحركة  األولـــى  املسيرات 
ــة  ــوري ــث ــراس بــأغــانــيــهــم ال ــ ــت ــ األل
ــداد  ــب ــت ــة لــلــفــســاد واإلس ــض ــراف ال
 )ACAB( املخزني ولوحات مرسومة
مدرجات  الفكرة  تلك  يف  كانت  كما   ،

مشتعلة بشعارات احلركة . 
األلتراس لن حتل

ــالث كــلــمــات لــيــســت عــاديــة ،  ثـ
بــادرت  كما   ، وهــنــاك  هنا  هاشتاغ 
اإللتراس املغربية يف اآلونة األخيرة 
يف  املــواقــف  وتوحيد  االلتئام  إلــى 
أفق استعادة مكانتها وااللتحاق مرة 
وعكفت  املالعب،  بـ"كورفات"  أخرى 
على القيام مبجموعة من اخلطوات 
الذي  املنع  قرار  رفضها  عن  للتعبير 
من منافسات املوسم الكروي املاضي.طال أغلبها ابتداًء من الثلث األخير 
يف  املغربي"  األلتراس  "احتاد  وأطلق 
رفضه  عن  للتعبير  له  نشاط  آخر 
الفصائل  طـــال  الـــذي  املــنــع  قـــرار 
التي  "الغرافيتي"  حملة  املغربية، 
املــجــمــوعــات،  أغــلــب  فيها  شــاركــت 
عــبــارة  فصيل  ــل  ك بكتابة  ــك  وذلـ
ــتــراس لــن حتــل" على جــدران  "اإلل
وأنشط  الــشــوارع  أكبر  يف  مدينته، 
ــرق لــضــمــان وصـــول الــرســالــة  ــط ال

للمسؤولني دون تأخير.
وكــانــت األلــتــراس املــغــربــيــة قد 
للمباريات  مقاطعتها  عــن  أعلنت 
اجلهات  السياق،  هــذا  يف  داعــيــًة   ،
حول  قــرارهــا  مراجعة  إلــى  املعنية 
"نبذ ومحاربة اإللتراس ونزع القيود 
والنقاش  ــوار  احلـ ــاب  ب وفــتــح  عنها 
لضمان  واملوضوعي  والبناء  الهادف 
من  احلــط  ــدم  وع اجلماهير  ــودة  كرامتها.ع

على  األلتراس  غالبية   واتفقت 
ثم  أولي،  كإجراء  الصفوف  توحيد 
التي  السلبية  الصورة  إزالة  محاولة 
أحداث  بعد  بـ"األلتراس"  ألصقت 
املالعب  من  عدد  يف  متفرقة  شغب 
ــا ســقــوط  ــة، لــعــل أبـــرزهـ ــي ــن ــوط ال
بعد  الرجاء،  جمهور  من  ضحيتني 
بويز"  "غــريــن  فصيلي  بــني  صـــراع 
و"اإليغلز"، املشجعني للنادي نفسه.

األلتراس والفساد الرياضي
هدف  لها  ــان  ك  '' إرحـــل   '' كلمة 
واضـــــح وهــــو إســـقـــاط الـــرؤســـاء 
الــفــاســديــن لــألنــديــة  الــريــاضــة ، 
ــاج ليست  ــك بـــرا ودي ــع  ــل وإطــل إرحـ
وإمنا   ، إحتجاجية  لوقفات  فقط 
جــداريــات  عــلــى  مكتوبة  كــتــابــات 
أندية  لــرؤســاء  األحــيــاء  جميع  يف 
مالية  بإختالسات  يقومون  رياضية 
ــات مــشــبــوهــة وســمــســرة  ــي ــزان ــي وم
ــب  ــالع ــت وصــفــقــات مــشــبــوهــة وال
إلى  باإلضافة   ، املــبــاريــات  بنتائج 
وعالقتهم  الــنــادي  رؤســاء  إرتــبــاط 
بـــاألحـــزاب اإلداريـــــة املــخــزنــيــة . 
على  الرسم  أو  "الغرافيتي"،  وبــات 
ــدران، وســيــلــًة لــإلــتــراس عبر  ــ اجل
العالم، لإطاحة بكل مسؤول سولت 
له نفسه العبث بتاريخ النادي الذي 
للتعبير عن  أداًة  تسانده، كما أصبح 
لالحتفاء  وكذا  والتوّجهات،  اآلراء 

برموز النادي وتخليدها.
أصداء مدرجات األلتراس: 

مقاربة حتليلية ملضامني األهازيج
املتابع لبعض  أو  قد يقف املشاهد 
شباب  يبدعها  التي  الفنية  التيمات 
حركات  يــالحــظ  وهــو  األلـــتـــراس، 
ــاب بــاملــدرجــات وقــفــزاتــهــم  ــب ــش ال

أغاني  مجرد  أغانيهم  تــرديــد  مــع 
ــني، لكن  ــام ــض وامل ــوى  ــت ــة احمل ــارغ ف
سطور  بــني  مضمر  هــو  ملــا  املتبصر 
سيجد  الكتابية  االبــداعــات  هــذه 
غير  آخر  مسارا  تتخذ  أصبحت  أنها 
الهتافات  تــرديــد  على  االقــتــصــار 
إلى  به  والدفع  لفريقها  التشجيعية 
ثناياها  بني  حتمل  وصــارت  األمــام، 
رساالت قوية ملن يهمهم الشأن على 
خصوصا  واملــجــاالت  ــزوايــا  ال كافة 
ال  فكان  السوسيواقتصادية.  منها 

من  آلية  على  املــرور  من  هنا  لنا  بد 
آليات صناعة اخلطاب االحتجاجي 
حتليل  ــر  ــب ع ــاعـــات  ــمـ اجلـ لـــهـــذه 
مدرجات  على  خطاباتها  محتويات 
تفكيك  خالل  من  وخارجه،  املالعب 

شيفرة مقاطعها الغنائية مضمونا.
العربي  الربيع  موجة  تزامن  مع 
تنوع  األلــتــراس  فصائل  أخـــذت   ،
تطرحها،  التي  السمعية  منتجاتها 
ــن صــبــغــة الــتــشــجــيــع  وتـــلـــونـــت مـ
الكروية  فرقها  بإجنازات  والتغني 
وتنافساتها، إلى صبغة أكثر متردية 
الفساد  ــال  ــك أش ــل  ج عــلــى  ــة  ــوري ث
ــؤالء  ه طــالــت  الــتــي  التعسفات  و 
نشاطاتهم  ميارسون  وهــم  الشباب 
حتت ظل االستفزازات والتضييقات 
يف  األمن  أجهزة  من  يطالونها  التي 
يلخصونه  كما  أو  األحــيــان،  بعض 
تقدمت  هنا  “احلكرة”.  مصطلح  يف 
تتغنى  بــأغــانــي  ــدة  ــدي ع فــصــائــل 
ــة لــشــبــاب هــذا  ــرام ــك بــاحلــريــة وال
فصيل  أول  هــنــا  ونـــذكـــر  ــر،  ــك ــف ال
“ألتراس  فصيل  للحصر،  ال  للذكر 
 2011 سنة  ــرح  ط الـــذي  عسكري” 
والتي  “احلرية”،  بعنوان:  أغنية 
الذي  للتنكيل  كرد  كلماتها  جــاءت 
طالهم؛ من قبيل: “لربي العالي نرفع 
الوضعية،  لهذه  عندو  احلل  يداي، 
شباب  السلطوية،  العيشة  مليت 
يااله  شباب  يا  ضحية،  رايــح  اليوم 
قوة  رجال  كونوا  باحلرية،  نطالبوا 
والتمحيص  بالتحليل  شعبية…” 
هم  أن  لنا  يتبني  األغنية  جوهر  يف 
توجيه  مــن  انتقل  األول  الــشــبــاب 
توالي  جراء  لفريقهم  االتهام  أصبع 
توجيهه  إلى  وإخفاقاته،  انتكاساته 
تضييق  عــن  املــســؤولــة  الفئة  نحو 

من  الشباب  هــؤالء  خنق  ومحاولة 
من  والتضييق  نشاطاتهم  ممارسة 
بؤرتها أكثر، فاخلطاب االحتجاجي 
انتقل من كونه خطابا يتأسس على 
املطالبة  قاعدة احتجاجية تتوخى 
بشتى  التشجيع  يف  املشروع  بحقها 
دون  عليها  يجمعون  التي  الوسائل 
جهة  أو  جهاز  من  حكر  أو  رقابة  ما عليهم.أية 
ال  آخـــر  فصيل  ــرى  أخـ جــهــة  ــن  م
أهمية عن سابقه يف خطاباته  يقل 
بتوجهاته  اشتهر  طاملا  ال  القوية، 
النقدية على املكتب املسير لفريقه، 
ــات املـــســـؤولـــة بــاملــديــنــة،  ــه ــج ــل ول
“حاللة  فصيل  عــن  هنا  احلــديــث 
بويز” ، ما يتميز به هذا الفصيل عن 
التمردي  بتوجهه  الفصائل  باقي 
مقاطعه  علي  ــان  ــي األح غــالــب  يف 
يطرحها  التي  املوسيقية  وألبوماته 
يتسع  ال  عديدة  فالعناوين  كثيرا، 
عنوان:  منها  نذكر  حلصرها  املجال 
 NO ONE CAN STOP OUR“
“رهانات  ومــقــطــع:   ”AMBITION
بعنوان:  ــر  آخ ومقطع  سياسية”، 
 ”RESIST TO EXIST-INTRO“
ــرى…،  والــعــديــد مــن املــقــاطــع األخـ
على  سيقتصر  هنا  حديثنا  لكن 
سابقيه  عن  أهمية  يقل  ال  مقطع 
 SYSTÈME“ بعنوان:  الفصيل  لهذا 
ترجمته  يحيل  والــذي   ”POURRI
املقطع  هذا  ننت”،  “النظام  لعبارة: 
الذي طرح سنة 2018، كانت كلماته 
قوة  أكثر  االحتجاجية  وعباراته 
الشفرة  فبالد   ” منها:  نذكر  وثقال، 
 POURRI سيسطيم   ، والتبزنيس، 
ــد العــبــهــا  ــس ــف ــه لــفــيــس، وامل ــي وف
وشكون  ضــاع،  حقي  فبالدي  ديــس، 
غاتقمع،  هدرتي  ويال  يسمع،  لينا 
عليك  بــزاف  وخــلــع،  ع  ْجـــوَّ سياسة 
عطيتي،  لي  القسم  فني  لبوليتيك، 
فـــاملـــال الـــعـــام تــبــروفــيــطــي، ولــي 
فجيوبك مايكفيك…”. ما نرقبه من 
الكلمات أن محتواها نحى نحو  هذه 
املسؤولة  للجهات  ــالذع  ال االنتقاد 
عن تدبير الشؤون العامة، والتي لها 
زمام  تقبض  يجعلها  سلطوي  نفوذ 
األمور تسييريا، مطالبني وضاغطني 
مصير  ومتابعة  الكشف  يف  بحقهم 
ــوال املــصــروفــة واملـــهـــدورة من  ــ األم
املسؤولني الذين يلعبون دور “ديس” 
األذان  لسياسية  منهم  إشـــارة  يف 
ينهجونها  التي  الالمبالية  الصماء 
وهــذا  مطالبهم،  مــع  التعاطي  يف 
وخداعهم  ماكريتهم  على  يدل  ما 
“الشفرة  بلد  داخل  ينهجونه  والتبزنيس”.الذي 
يجرنا احلديث مرة أخرى لفصيل 
أكثر  اشتهر  طاملا  األخرى  الضفة  يف 
الالمشروطة  ومآزرته  بتشجيعاته 
عدة،  مناسبات  يف  الكروي  لفريقه 
أقل  االحتجاجية  نزعته  كانت  وإن 
لكنه  سابقيه،  من  وثيرة  وأضعف 
صيته  داع  مبقطع  مــؤخــرا  اشتهر 
من  العديد  وتناقلته  العالم،  أرجاء 
الوطن  بــربــوع  التلفزية  احملــطــات 
فصيل  عــن  هنا  احلــديــث  الــعــربــي، 
بعنوان:  أغنيته  طرح  الذي  “إيغلز” 

 ،2017 سنة  ظلموني”  ــالدي  ب “يف 
ظلموني،  “فبالدي  كلماتها:  فكانت 
ــوى لــلــرب  ــك ملـــن نــشــكــي حـــالـــي، ش
فهاد  داري،  لــي  هــو  غير  الــعــالــي، 
طالبني  فغمامة،  عايشني  الــبــالد 
صرفو  موالنا،  يا  انصرنا  السالمة، 
خــالونــا  فــكــتــامــة،  حشيش  علينا 
فالقيامة،  نتحاسبوا  اليتامى،  كي 
ــة  ــدوخ ــال ــا، ب ــوه ــت ــع ــي ــب ض ــواهـ مـ
تشوفوها،  بغيتو  كيف  هرستوها، 
ــوس الـــبـــالد كــــاع كــلــيــتــوهــا،  ــلـ فـ
جينيراسيون  عطيتوها،  للبراني 
املقطع.  نهاية  لغاية  قمعتوها…” 
صرخة  يشكل  الـــذي  املقطع  ــذا  ه
مبارياتها،  يف  الرجاوية  للجماهير 
موجات  بعد  قوي  صوت  عن  وتعبر 
قمع  عن  الناجت  والتذمر  االحباط 
باملنطقة  ــي  ــراط ــق ــدمي ال الــربــيــع 
البلدان  بعض  لتتخذها  العربية، 
هتافاتها  يف  أيضا  املــجــاورة  العرب 
أيقونة  منها  وجتــعــل  الــشــعــبــيــة، 
فئات  له  تتعرض  ما  تناهض  الوطن من تضييق األوطان وقمعه.شعبية 
خــالل  مــن  اآلخـــر،  الفصيل  أمـــا 
ــات  ــى املـــدرجـ ــل ــط رســائــلــه ع ــس ب
ــالف تــوجــهــاتــهــا املــســانــدة  ــت ــاخ ب
عمل  اآلخر  هو  لفريقها،  والداعمة 
يف  جعل  موسيقي  مقطع  طرح  على 
الشعب  لهموم  مقاسمة  حموالته 
االجتماعية  ومــعــانــاتــه  املــغــربــي، 
لهشاشته  تكرس  التي  واالقتصادية 
فصيل  عــن  هنا  احلــديــث  وضعفه. 
“وينرز” ، الذي وضع مقطعا  ألتراس 
 ، حزين”  “قلب  بعنوان  موسيقيا 
يتماشى  احلزين  املقطع  حلن  فكان 
لتأتي  ــل،  ــ األص طــبــق  كلماته  ــع  م
قلب  “يا  التالي:  الشكل  على  كلماته 
ضاعت  سنني  على  يبكي  حــزيــن، 
يزيد  العمر  ــني،  ف مستقبل  مــنــي، 
اجتهدت  أنا  حتا  يعاني،  راهو  فقير 
مالقيت،  نــخــدم  بــغــيــت  وقـــريـــت، 
للبراني،  تعطي  ماعطاتنيش  بالدي 
مارانيش أليز،. يأتي املقطع كانتقاد 
تتخبط  التي  املزرية  لألوضاع  حاد 
نسب  ارتــفــاع  مــن  منظومتنا،  فيها 
التطبيب  جودة  وانخفاض  البطالة، 
لزحف  إضافة  املستشفيات،  وعدد 
القطاعات  على  اخلوصصة  شبح 
التعليم،  من  بــدءا  للبلد  احليوية 
الهجرة  نسب  ارتــفــاع  ذلــك  على  زد 
السرية للشباب نحو املجهول. زيادة 
والتضليل  التلفيق  إشكالية  عليه 
اإلعالمي الذي جعل زاويته موجهة 
باملقابل  األمـــور،  مــن  التافه  نحو 
وتقريب  تغطية  عن  النظر  صــرف 
املــهــضــوم  “املسكني”  مــن  حقوقيا كما جاء يف املقطع .املـــواطـــن 
حساسة  وقضايا  عناوين  كلها 
جعلت هذا الفصيل يتوجه برسائله 
وصناع  املسؤولني  نحو  السياسية 
القرار بالبلد ليوقفوا زحف سرطان 
أمكن  ما  االجتماعي  والظلم  الفساد 
كافية  شافية  حلوال  ويجدوا  ذلك، 
مجحفة  حلول  من  بــدال  يجول  ملا 
سوى نحو التقهقر واالضمحالل .ترقيعية ال تدفع من واقعنا املعيشي 
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التونسية  ــات  ــاب ــخ ــت االن ــاءت  ــ ج
تشتهيه  ال  مبــا  و  محبطة  األخــيــرة 
التونسية،  اليسارية  القوى  توقعات 
خصوصا  محير،  تراجع  عن  وكشفت 
ــزءا من  تــكــن جـ ــم  ل ــوى  ــق ال أن هـــذه 
السلطة، وبالتالي لم تكن حتت ضغط 
حظيت  أنها  كما  االنتخابية،  الوعود 
برامجها  لتقدمي  مالئمة  بــشــروط 
االئتالف  إخفاقات  بسبب  للناس، 
نداء  حزب  يقوده  كان  الذي  احلاكم 
ــك يظل  ــا مــن ذلـ ــالق ــط تــونــس. وان
بعد  يبلغ  لم  ملاذا  هو  القائم  التساؤل 
اليسار التونسي من احلجم ما يناسب 
مشروعية  فــلــديــه  الــرمــزي؟  ــه  إرثـ
ومشروعية  التضحية،  و  االستشهاد 
ــي، ومــشــروعــيــة  ــخ ــاري ــت ــنــضــال ال ال
الـــرؤيـــة االجــتــمــاعــّيــة املــســاواتــيــة 
الهوية  نحت  يف  اإلسهام  ،ومشروعّية 
كل  التونسية،  لــلــدولــة  احلــداثــيــة 
واخللفّية  املرجع  مبنطق  طبعا  هذا 
يتقدم  لم  لكّنه  النضالي؛  التاريخ  و 
الرصيد  هــذا  استثمار  نحو  خطوة 
يؤهله  الـــذي  النحو  على  الضخم 
املشهد  الطبيعية يف  الحتالل مكانته 

احلالي. التونسي  السياسي 
هــذا  يلعب  أن  املــفــتــرض  مــن  كــان 
 " يف  مــحــوريــا  و  رائـــدا  دورا  الــيــســار 
انطلقت  التي   " الثورية  الصيرورة 
نظرا  بتونس   2011 بــدايــات  منذ 
الربيع  لثورات  األساسي  املفجر  ألن 
االقتصادية- املشكلة  هــي  العربي 
املعاقة"  "التنمية  جراء  االجتماعية 
النظام  طل  حتت  البالد  عرفتها  التي 
لم  يــبــدو  مــا  على  ــه  أن إال  عــلــى.  بــن 
الشارع،  حركة  استيعاب  من  يتمكن 
جيل  استقطاب  عن  عاجزا  زال  ما  و 
التغيير الذي ال ينتمي لتيار سياسي 
التغيير  بشعارات  متشبث   و  واضــح، 
القانون  ودولة  االجتماعية  والعدالة 
واملواطنة، بل و األشد مرارة  أن اليسار 
عميقة،  أزمـــة  يف  يــدخــل  التونسي 
ويــخــســر حــتــى مــقــوالتــه الــثــوريــة 
سياسية  تعبيرات  لصالح  التقليدية 
سعيد  ــس  ــي ق غــــرار  ــى  ــل ع أخـــــرى، 
الثورة  مبقوالت  بالرئاسة  فاز  الذي 
احمللية  واملجالس  الشعبية  واإلرادة 
ــة االجــتــمــاعــيــة، وائــتــالف  ــعــدال وال
الذي  مخلوف  الدين  لسيف  الكرامة 
على  والسيادة  الثورة  مقوالت  يرفع 

اليميني. تصنيفه  برغم  الثروات 
لقوى  احلــالــيــة  الــوضــعــيــة  فــهــل  
كونه  عــن  نــاجتــة  التونسي  اليسار 
عقيدة  يتبنى  جامد  أرثــودوكــســي 
أحادية ترى الواقع مبا تشتهي ال كما 

فاليسار  ال،  أكيد  اجلواب:  ؟  فعال  هو 
التونسي و بالتحديد املاركسي  يسار 
يشك  وال  متفاعل.  و  منفتح  متعدد 
عاقل يف أن مقارباته للواقع التونسي 
بحثيا  ومجهودا  معرفيا  ثراء  تعكس 
تغييره.  أجــل  من  الواقع  هــذا  لفهم 
البرسبيكتيف   " فتجربة  العكس  بل 
خير  احلصر  ال  املثال  سبيل  "  على 
اليسارية،  التجربة  غنى  عن  دليل 
تشكلت  ثورية  شبابية  حركة  فهي 
على  مطلعة  مثقفة   وقوى  طلبة  من 
املاركسية اجلديدة وخاصة  القراءات 
الفرنسية،  وحــاولــت  تأويالتها  يف 

بديال  يكون  تونسي  منــوذج  صياغة 
الوطنية ،وقد  الدولة  خيارات  عن 
السبعينيات  أواخــر  منذ  استطاعت 
أحــداث  لثالثة  اإليجابي  التفاعل 
ــيــة   ــثــان ــى مــحــلــيــة وال ــرى األولـ ــبـ كـ
ــن وصــفــهــا  ــك ــة والــثــالــثــة مي ــي ــوم ق
ــالن  إع بالترتيب  وهـــي  بــالــعــاملــيــة؛ 
فــشــل جتــربــة الــتــعــاضــد  والــتــوجــه 
محليا  الليبرالية  اخلــيــارات  نحو 
األيام  بحرب  يعرف  ما  أو  ،والنكسة 
ماي  أحــداث  مباشرة  وتلتها  الستة،  
إلى  إضافة  هذا  فرنسا وقبلهما.  يف 
الــيــســار ميــتــد  منذ   هــذا  تــاريــخ  أن 
الشيوعي  احلــزب  عقد  تاريخ   1939
التونسي مؤمتره التأسيسي الذي هو 
رأت  التي  الشيوعية  للجامعة  امتداد 
التجارب  لتتوالى   ،1921 سنة  النور 
وتتعدد تيارات تنتسب إلى املاركسّية 
منظمات  يف  أولى  مرحلة  يف  وتشّكلت 
تتفّرع  أن  قبل  ــدة،  ــدي ع سياسّية 
بعد  جّلها  توّحد  اجّتاهات  عّدة  إلى 
لتحقيق  الشعبّية  اجلبهة  يف  الثورة 

أهداف الثورة .
أن  يبدو  الثراء  هذا  كل  رغم  لكن 

جانفي   -   2010 ديسمبر   17 ــورة  ث
ذلك  كــّل  احملــك  على  وضــعــت   2011
للشروع  حان  قد  الوقت  أّن  و  الزخم. 
أّي  التالّية: إلى  يف معاجلة اإلشكالّية 
قّدمتها  الّتي  اإلجــابــات  كانت  مــدى 
املطروحة  القضايا  عن  التيارات  تلك 

وعملّية؟ ناجعة 
إعــادة  يجب  مــا  أول  اعتقادنا  يف 
ماهية  هي  لليسار  بالنسبة  قراءته 
عاشته  الـــذي  الــتــاريــخــي  احلـــدث 
بوضع  فاالكتفاء   ،2011 يف  تونس 
ثورية  لسيرورة  انطالقة  أنه  فرضية 
لن  االشتراكي  املجتمع  حتقيق  أفقها 

ووضع  خطاب  صياغة  على  يساعد 
تطلعات  على  جتيب  دقيقة   برامج 

الشعب.  ورغبات 
ــراك  ــن ح ــارة ع ــب ــو ع فــمــا وقـــع ه
فكرتي  بني  يجمع  عــارم  جماهيري 
ــد اثــبــت هذا  ــالح، وق ــ ــورة واالص ــث ال
على  مسبوقة  غير  قـــدرة  ــراك  احلـ
على  القدرة  دون  التغيير  حالة  خلق 
ال  يصبح  ــم  ث ومـــن  بــحــســم.  فــرضــه 
مرحلة  على  الــتــفــاوض  مــن  مــنــاص 
اكبر  فيها  يشارك  توافقية  انتقالية 
السياسية  الــقــوى  مــن  ممكن  عــدد 
ــرم يف  ــ مـــع اســتــثــنــاء طــبــعــا مـــن أج
انتقال   " ســيــرورة  إنها  الشعب،  حق 
كــأي  ". وطــبــعــا  ثـــوري  ــي  ــراط ــق دمي
وضع  أوال  حتتاج  دميقراطي  انتقال 
ــة والــقــانــونــيــة  ــوري ــت ــدس األســـس ال
بشكل  السلطة  بتداول  تسمح  التي 
لكافة  املــواطــنــة  مــبــدأ  وتــقــر  سلمي 
ــرط هــاتــه  ــت ــش ــب. وت ــع ــش أفـــــراد ال
الصراع  ال  التجميع  منطق  املرحلة 
قضايا  يف  خــصــوصــا  واالســتــقــطــاب 
كقضايا   ، املجتمع  داخـــل  خالفية 
ــراءة  ــق ــن واالعــتــقــاد. فــهــل ال ــدي ال
جتاه  التونسي  لليسار  األرثوذكسية 

يــزداد  الشرخ  يجعل  ما  وهــو  الدين 
الشعبية  قواعده  وبــني  بينه  عمقا 
سوء  كان  هل  آخر  مبعنى  احملتملة؟  
الدفاع  يف  اليسار  يتورط  أن  تقدير 
االرث  يف  كــاملــنــاصــفــة  قــضــايــا  عــن 
تبدو  وجعلها  الــفــرديــة  ــات  ــري واحل
ثوابته  حساب  على  أولوياته  ضمن 
والسياسية  الفكرية  ومرجعياته 
للعدالة  املطلقة  األهمية  تولي  التي 
وحترير  الثورة  وتوزيع  االجتماعية 
راس  سيطرة  من  الوطني  االقتصاد 

املهيمن؟ العاملي  املال 
اليسار  على  الذي  اآلخر  االشكال 

ملعاجلته  بجدية  االنكباب  التونسي 
وطروحاته  تصوراته  صياغة  وإعادة 
هو العمل الوحدوي، فتجربة اجلبهة 
الشعبية التي تأسست يف 2012 يبدو 
أنها وصلت إلى مرحلة املأزق. واملدخل 
ببديهية  التسليم  هو  يكون  أن  يجب 
اليسار  يضم  واســع  طيف  اليسار  أن 
بتعقل  ندخل  وكي  وغيره.  املاركسي 
يجب  املفاهيمي  اجلـــدل  هــذا  إلــى 

هو  هل  "يسار"،  مفهوم  نعرف  أن  أوال 
ونابعة  بحتة  راديكالية  نزعة  مجرد 
عدة،  وفكرية  فلسفية  مفاهيم  من 
إلــى  ينتمي  فــكــري  منطلق  ــو  ه أم 
عن  النظر  بغض  االشتراكية  املدرسة 
بالتيار  االسم  نحصر  أم  مرجعياتها، 
كجزء  املختلفة  بتالوينه  املاركسي 
املــدرســة  طيف  مــن  ومهيمن  رئــيــس 

االشتراكية؟.
فاليسار التونسي كغيره يف املنطقة 

 : يستند إلى اصلني أساسيني هما 
طريقه  شــق  مــاركــســي  يــســار  أوال 
ــورة  ــا قــدمــتــه ث بــاالعــتــمــاد عــلــى م
عام  روســيــا  يف  االشتراكية  أكتوبر 
عمل،  وأساليب  مفاهيم  من   1917
أوائـــل  ــار يف  ــم ــع ــت نــاضــل ضـــد االس
أن  وحـــاول  املــاضــي  الــقــرن  ومنتصف 
البوصلة  فقد  لكنه  طريقه  يشق 
مثل  قومية،  قضايا  مع  التعامل  يف 
الــوحــدة  وقــضــيــة  فلسطني  قضية 
للمفاهيم  سحبه  عن  عدا  العربية، 
وتعميمها  وحتالفاتها  الطبقات  عن 
لبلدان  العياني  الــواقــع  قــراءة  دون 

. املنطقة 
ــوري  ــي ث ــراط ــق ثــانــيــا  يــســار دمي
فكرية  أصـــول  ــن  م يــنــبــع  مــتــحــول، 
األحـــــزاب  فــشــل  يف  رأت  أصــيــلــة 
دافعا  برنامجها  حتقيق  يف  العروبية 
أكثر  سمتها  مواقع  إلى  لالنتقال  لها 
القومي  الفكر  من  بالتحول  تقدما، 
البالنكية  ــنــزعــة  ال ذو  الــتــقــدمــي 
دون  املــاركــســي  الفكر  ــى  إل املــغــامــرة 
التخلي عن املنطلقات القومية، ومثل 
ذلك يف التجربة الفلسطينية كل من 
والدميقراطية  الشعبية  اجلبهتني 
اجلبهة  وقبلهما  فلسطني،  لتحرير 
واحلركة  اليمن،  جنوب  يف  القومية 
املاركسية باملغرب جتربتي إلى األمام 
23 مارس. لتتشكل مدرسة جديدة  و 
يف الفكر االشتراكي احمللي، جتمع بني 
واالنتماء  احمللية،  اخلصوصية  نزعة 

الكوني. االشتراكي  للفكر 
عميقة  ملناقشات  يحتاج  األمـــر 
مقتضيات  لتحديد  مكوناته  بــني 
وأليات  مستقبال  الــوحــدوي  الفعل 
داخــلــه،  اخلــالفــات  وتدبير  ــازه  اجنـ
أي  احلــالــيــة  املــرحــلــة  وأن  خصوصا 
تبدو  التي   " الربيع  ــورات  "ث بعد  ما 
الدميقراطي  لالنتقال  املرحلة  كأنها 
ثالت  ــط  خ ــروز  بـ تستلزم  ــوري  ــث ال
ــي أجنـــزت  ــت يــحــصــن مــكــتــســبــات ال
مطالب  جتــذيــر  اجتـــاه  يف  ويضغط 
اقتصاد  وبناء  االجتماعية  العدالة 
ــر  دوائ هيمنة  مــن  متحرر  الوطني 

      اليسار التونسي  
      األسئـــــــــــــــــــلة امللـــــــــحة

ل  و أ اعتقادنا  في 
اءته  يجب إعادة قر ما 
هي  ر  لليسا بالنسبة 

يخي  ر التا الحدث  ماهية 
ي عاشته تونس في  الذ
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انفضاح  مــوضــوع  يف  ــوض  اخل قبل 
الدور املوكول للمؤسسات املخزنية يف 
حقوق اإلنسان  املقترح علي من طرف 
النهج  جريدة  حترير  هيئة  يف  الرفاق 
جلريدة  بالشكر  أتقدم  الدميقراطي، 
اهتمامها  على  الدميقراطي  النهج 
مبـــوضـــوع االنــتــهــاكــات اجلــســيــمــة 
واحلاضر.  املاضي  يف  اإلنسان  حلقوق 
اجلاد  املنبر  هذا  من  يفوتني  ال  كما 
واحــتــرام  تقدير  بتحية  أتــقــدم  أن 
املصير  مجهولي  املختطفني  كل  إلى 
السياسيني  املعتقلني  وعــائــالتــهــم، 
الــقــابــعــني  يف ســجــون الـــذل والــعــا ر 
الشعب  شهداء  كل  إلى  و  وعائالتهم 

والكرامة.  احلرية  شهداء  املغربي 
بـــدأت  فــقــد  ــى  ــس ــن ن ال  حــتــى  و 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
من  وتنوعت   1956 سنة  مند  باملغرب 
وآثارها  عنفها  ودرجة  طبيعتها  حيث 
القسري،  االختفاء  وشملت  وأبعادها 
خارج  اإلعــدام   ، التعسفي  االعتقال 
الوحشي  التعذيب   ، القانون  نطاق 
املوت،  او  مستدمية  عاهة  إلى  املفضي 
املنفى االضطراري او االختياري هربا 
احملاكمات  السياسي،  االضطهاد  من 
ونــزع  احلــصــار  ــرة،  ــائ اجل السياسية 
ــادرة املــمــتــلــكــات، االغــتــصــاب  ومـــصـ
ــارس عــلــى الــضــحــايــا وخــاصــة  ــمـ املـ
االنتهاكات  هاته  شملت  كما  النساء 
بأكملها  واملناطق  واجلماعات  األفراد 
ــه االنــتــهــاكــات  ــات اتــســمــت ه لــقــد   .
منطا  وشكلت  والشمول  باالستمرارية 
للدولة  سياسيا  واختيارا  ثابتا  ونهجا 
السياسية  احلـــركـــات  مــواجــهــة  يف 
االحتجاجية  واحلــركــات  املــعــارضــة 
املخزني  النظام  تعامل  ما  و  الشعبية 
وجرادة  بالريف  الشعبي  احلراك  مع 
املــاضــي  اســتــمــراريــة  إال دلــيــل عــلــى 
جوابا  أيضا  شكلت  كما  احلاضر.  يف 
االجتماعية  املــطــالــب  ــن  ع رســمــيــا 
للشعب  واالقــتــصــاديــة  والسياسية 
لكي  ــر  ــاض احل و  ــي  ــاض امل يف  املــغــربــي 
خيرات  نهب  خدامه  و  للنظام  يتسنى 

املشروعة. طموحاته  وكبح  الشعب 
ببالدنا  حاليا  احلقوقي  الوضع  إن 
يتجلى  وهذا  تراجعيا  منحى  يتخذ 
ليست  ــي  ــزن ــخ امل ــام  ــظ ــن ال كـــون  يف 
ملفات  حلل  السياسية  اإلرادة  لديه 
ــة حلــقــوق  ــم ــي ــس ــاكـــات اجل ــهـ ــتـ االنـ
ــان مبـــا فــيــهــا إطــــالق ســـراح  ــسـ اإلنـ
عن  التضييق  و  السياسيني  املعتقلني 
وقد  اجلماعية.  و  الفردية  احلريات 
على  والترافع  للتنظير  الدولة  جلأت 
تعنى  مؤسسات  خلق  إلــى  خروقتها 
الدور  لكن  رسميا  اإلنسان"  "بحقوق 
صورة  تلميع  هو  بها   املنوط  الفعلي 
الدولية  احملافل  لدى  املغربي  النظام 
تغليط  وكذا  اإلنسان  بحقوق  املهتمة 
بالتصريحات  الوطني  الرأي  وتضليل 
بالتقارير  أو  ــارة  تـ الــدميــاغــوجــيــة 
ويف  أخــرى  تــارة  املغلوطة  و  املفبركة 
الضوء  تسليط  سنحاول  املقال  هذا 
و  تــؤكــد  الــتــي  املعطيات  بعض  على 

املؤسسات  لهذه  املوكول  الدور  تفضح 
املخزنية.  " "احلقوقية 

لــلــمــؤســســات  املـــوكـــول  الـــــدور   •
املخزنية يف حقوق اإلنسان

ــرق وبــاخــتــصــار  ــط ــت ــاول ال ــأحـ سـ
بعض  تلعبه  ــذي  الـ الفعلي  ــدور  ــل ل
الــدولــة  )وزارة  املـــؤســـســـات  ــذه  ــ ه
املجلس  ــان،  ــس اإلن بحقوق  املكلفة 
املندوبية  و  اإلنسان  حلقوق  الوطني 
اإلنسان(  بحقوق  املكلفة  الــوزاريــة 
موضوعي  على  مركز  بشكل  و  مكتفيا 
االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
الشعبة  االحتجاجية  احلــركــات  و 

الريف. أحداث  وخصوصا 
بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة    1.2-

اإلنسان
املكلفة  الـــدولـــة  وزارة  ــام  ــه م إن 
احلماية  هو  نظريا  اإلنسان  بحقوق 
الفردية  اإلنسان  بحقوق  والنهوض 
ذلك  يفند  الــواقــع  لكن  واجلماعية 
مهضومة  اإلنــســان  حــقــوق  فأبسط 
الصحة،  التعليم،  يف  احلق  بلدنا  يف 
ــن الـــالئـــق، الــشــغــل، حــريــة  ــك ــس ال
بني  الفعلية  املساواة  أساسا  و  التعبير 
يف  املتبعة  السياسة  إن   املــواطــنــني. 
الفقير  بإفقار  باألساس  تتميز  بالدنا 
تكريس  نتائجها  ومن  الغني  وإغناء 
ــني مــكــونــات  ــد االجــتــمــاعــي ب ــق احل
املغربي  الشعب  وانــقــســام  املجتمع 
متناقضني  رئــيــســيــني  قــطــبــني  إلـــى 
الريع  مــن  يستفيد  مخزني  قطب 
تعليمه  له  أشكالها  بكل  واالمتيازات 
ــروض إلـــى اجلــامــعــة  ــ ــن ال اخلـــاص م
املستقبل  ــر  أط تكوين  منه  الــهــدف 
النظام  نفس  إنتاج  إلعــادة  املؤهلني 
على  والــدفــاع  احملافظة  و  السياسي 
لإمبريالية  التبعي  املخزني  النظام 
وقطب  الفرنسية  خصوصا  و  العاملية 
الطبقة  ــن  م ــا  ــاس أس يــتــكــون  شعبي 
املوظفني  و  الكادحني   وعموم  العاملة 
الصغار و املتوسطني والذي له تعليمه 
ــدارس  امل وبعض  العمومي  )التعليم 
أدنى  فيها  تتوفر  ال  التي  اخلصوصية 
الغرض  والتعليم(  التربية  ــروط  ش
ال  العقل،  مشلول  إنسان  تكوين  منه 

تبعي  إنسان  اليفكر،  السؤال،  يطرح 
فقط  يؤهله  مهني  تكوين  من  متمكن 
و  السائدة  الطبقات  مصالح  خلدمة 
كل  و  اجلنسيات  املتعددة  الشركات 
مبا  ذلــك  تؤكد  الرسمية  اخلطابات 

الدولة. رئيس  خطاب  فيها 
بحقوق  املكلفة  الــدولــة  وزارة  إن 
لهذه  اهــتــمــام  أي  تعير  ال  اإلنــســان 
تصدر  باملقابل  و  األساسية  احلقوق 
"منجز  حول  تقريرا  آخرها  و  تقارير 
التطور  بــاملــغــرب:  ــان  ــس اإلن حــقــوق 
وحصيلة  والــتــشــريــعــي  املــؤســســاتــي 
بعد  العمومية  الــســيــاســات  تنفيذ 

"بــاملــنــجــزات   تشيد   "2011 دســتــور 
ــي قــطــعــهــا املــغــرب يف  ــت ــرى" ال ــب ــك ال
بدءا  اإلنسان  بحقوق  النهوض  مجال 
2011  و املصادقة  بالدستور املمنوح ل 
إذا  لكن  الدولية  املعاهدات  على بعض 
املمنوح  الدستور  يف  جيدا  تفحصنا 
فإننا جند أن االستبداد ال زال موثقا 
هناك  أن  نالحظ  أننا  بل  الدستور  يف 
على  التنصيص   على  حتى  تــراجــع 
و  التعليم  يف  كاحلق  احلــقــوق  بعض 
'بيجب  تعويضها  و  الشغل  و  الصحة 
عــلــى الـــدولـــة تـــيـــســـيـــر......'.  أمــا 
املعاهدات  على  املصادقة  بخصوص 
محتواها  من  تفرغها  فإنها  الدولية 
ــود  ــن ــب بــتــحــفــظــهــا عـــلـــى بـــعـــض ال
املغربية  اخلصوصية  باسم  األساسية 
الــدولــي  االتفاقية  بــشــأن  ــع  وق كما 
أثار  ما  و  القسري.  االختفاء  ملناهضة 
احملور  هو  التقرير  هــذا  يف  انتباهي 
الرابع املتعلق ب تتبع تنفيذ توصيات 
الــذي  و  واملــصــاحلــة  اإلنــصــاف  هيئة 
املغالطات  من  مجموعة  على  يحتوي 
الدمياغوجة   و  أحيانا  والكذب  مرة 
مرة أخرى فمن املغالطات أن التجربة 
معايير  عــلــيــهــا  تــنــطــبــق  املــغــربــيــة 
استثنينا  فــإذا  االنتقالية  العدالة 
الفردي  الضرر  بجبر  املتعلق  الشق 
كل  ــإن  ف التعويضات  شمل  الـــذي  و 
يف  تتوفر  ال  األخرى  واملبادئ  الركائز 
من  االنتقال  أولها  املغربية  التجربة 
نظام استبدادي إلى نظام دميقراطي 

البحث  ثانيها  التكرار،  لعدم  تفاديا 
اعتراف  استثنينا  فإذا  احلقيقة  عن 
النظام املخزني مبسؤوليته يف ارتكاب 
فإن  اإلنسانية  ضد  جسيمة  جرائم 
غائبة  زالــت  ال  مجملها  يف  احلقيقة 
حاالت   6 بوجود  تصريحه  و  ومغيبة 
دليل   إال  املصير  مجهولي  من   عالقة 
املخزني  الــنــظــام  ــن  ع ــه  ــاع دف عــلــى 
ثالثا   ، بالكذب  حتى  ولو  نعمته  ولي 
القصاص فالعفو عن اجلالدين و عدم 
على  دليل  إال  الفردية   األسماء  ذكر 
الوزير  والسيد  احلكم  هو  اجلاني  أن 
املنظور  على  قوة  بكل  يدافع  و  ينظر 

اإلنتهاكات  ملف  بخصوص  املخزني  
. اجلسيمة حلقوق اإلنسان 

حلقوق  الــوطــنــي  املــجــلــس    2.2-
واملصاحلة اإلنصاف  هيئة  اإلنسان 

استقالليته  عن  يقال  ما  كل  فرغم 
التقارير  ألن  ذك   يكذب  الواقع  فإن 
إال   ــنــور  ال تــرى  ، ال  يــصــدرهــا  الــتــي 
أكثر  ــل  ب ــة  ــدول ال رئــيــس  مبــوافــقــة  
املجلس  إنــشــاء  ومــنــذ  ــه  أن ــك  ذل مــن 
مــرورا   اإلنــســان  حلقوق  االستشاري 
ووصوال  املصاحلة  و  اإلنصاف  بهيئة 
اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس  إلى 
يرافع  و  جــاهــدا  يعمل  جنــده  فإننا 

صورة  لتلميع  الدولية  احملافل  لدى 
إلى  ذلــك  أدى  لو  و  املخزني   النظام 
الوطني  املجلس  جنــد  إننا  الــكــذب. 
طمس  يف  ساهم  قد  اإلنسان  حلقوق 
االنتهاكات  جرمية  اجلرمية،  معالم 
ذلك  و  اإلنــســان   حلقوق  اجلسيمة 
يتجلى على سبيل املثال ال للحصر يف 
لتازمامارات،  السري  املعتقل  تدمير 
ترك  العقار،  ملافيا  الكوربيس  تفويت 
لإهمال،  األخرى  السرية  املعتقالت 
بخصوص  التحريات  مواصلة  عــدم 
للقول  يجتهد  بــل  العالقة  امللفات 
تتعدى  ال  العالقة   امللفات  عدد  بأن 
أن  إذ  ذلك   يكذب  الواقع  و  حاالت    6
من  أكثر  يف  غائة  زالــت  ال  احلقيقة 
الكشف عن  500 حالة، عدم مواصلة 
يلعب  جنــده  باختصار  أي  احلقيقة 
لهذا  بالنسبة  النظام  محامي  دور 
امللف. أما بخصوص عدم التكرار فإنه 
نعيش  أننا  اآلن  أحد  على  يخفى  ال 
املاضي يف احلاضر لكن بطرق و أدوات 
زال  ال  اإلنتهاكات  جوهر  لكن  أخرى 
واحملاكمات  االعتقاالت  ما  و  قائما  
الشعبية  احلراكات  نشاء  طالت  التي 
خير  إال  الصحافيون  محاكمات  و 
السياق  نفس  ويف  ــك  ذل على  دلــيــل 
املجلس  رئيسة  بوعياش،  أمينة  نفت 
مقابلة  يف  اإلنسان،  حلقوق  الوطني 
سجناء  هــنــاك  يــكــون  أن  "إيف"،  مــع 
سجناء  ــل  ب املــغــرب،  يف  ســيــاســيــون 
أعمال  يف  تــورطــهــم  جـــراء  اعتقلوا 
الـــرأي  ــن  ع عنيف  تعبير  أو  عــنــف 
بذلك  مدافعة  التجمعات  تلك  خالل 

املخزني. النظام  على 
املكلفة  الــوزاريــة  املندوبية    3.2-

اإلنسان بحقوق 
الــوزاريــة  للمندوبية  سبق  لققد 
أصدرت  أن  اإلنسان  بحقوق  املكلفة 
"هيومن  منظمة  تقرير  حول  بالغا 
رايــتــس ووتـــش" بــخــصــوص أحــداث 
"تقرير  أن  فيه  أكــدت  و  احلسيمة 
حول  ووتش"  رايتس  هيومن  منظمة 
نشرته  الـــذي  احلــســيــمــة،  ــداث  ــ أح
تضمن   ،2017 شتنبر   05 بــتــاريــخ 
األساس  عدمية  ومغالطات  ادعــاءات 
السلطات  ومــعــاجلــة  تــدبــيــر  حـــول 
عرفها  التي  لالحتجاجات  العمومية 
ــاورة. و  ــج ــذا اإلقــلــيــم واملــنــاطــق امل ه
جرى  ما  حــول  رسمي  تقرير  أول  يف 
املندوب  أكــد  احلسيمة،  أحـــداث  يف 
أن  اإلنسان  بحقوق  املكلف  الــوزاري 
مع  تعاملها  يف  األمــنــيــة  الــســلــطــات 
منوذجا  "قــدمــت  الــريــف  تــظــاهــرات 
فضلى  ممارسة  أول  إلى  يرقى  نوعيا 
يف تاريخ املغرب منذ عام 1956" و هذا 
املوكول  ــدور  ال وفهم  النفضاح  كــاف 
تلميع  وهي  املخزنية  املؤسسات  لهذه 
ــرد عــلــى احملــافــل  ــ ــزن وال ــخ ــورة امل صـ
اإلنــســان  بحقوق  املهتمة  الــدولــيــة 
املخزن  لتبرئة  الــتــرافــع  و  ــاع  ــدف وال
حلقوق  اخلــطــيــرة  األنــتــهــاكــات  ــن  م

اإلنسان.

انفضاح الدور املوكول للمؤسسات املخزنية يف حقوق االنسان
عبد احلق الوسولي

الوضع  ن  إ
حاليا  الحقوقي 

يتخذ  ببالدنا 
ا  وهذ اجعيا  تر منحى 

النظام  ن  يتجلى في كو
يه  لد ليست  المخزني 

السياسية لحل  ادة  ر اإل
االنتهاكات  ملفات 
ق  لحقو الجسيمة 

ن اإلنسا
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الثقافة والتغيير

الثقافية

املنع  لــة  مــســأ يف  شــتــى  بــلــبــوســات  محمال  لــدولــة  ا عــنــف  ــرد  ي

ملــجــردة  ا لــعــني  ا تــلــمــســه  جــلــيــا  ــارة  ــت ف لــثــقــافــيــني،  ا ــان  ــرم احل و 

أن  ســلــمــنــا  اذا  و   ، شــفــافــا يــنــســاب  خــفــيــا  أخـــرى  و  احلـــواس،  و 

ع  الصرا عــن  أهمية  يقل  ال  االيــديــولــوجــي  و  الثقايف  ع  لــصــرا ا

 ، زئبقيا مخاتال  فعال  يغدو  الثقايف  احلياد  فان  االجتماعي، 

السائدة  الطبقات  و  أ لــدولــة  ا فــان  أعــاله  التصور  على  بناء  و 

السبعينات  بداية  يف  سارعت  حيث  األيــدي،  مكتوفة  تبق  لم 

الباحث  امرة  حتت  كان  الذي  السوسيولوجيا  معهد  اغالق  الى 

الثمانينيات  بداية  يف  مجالت  وصادرت  اخلطيبي،  الكبير  عبد 

لــبــلــدي  ا ــرح  ــس مل ا قـــالع  ــان  ــ رك أ دكـــت  و  ــة،  ــاري ــس ي مــســحــة  ذات 

مــادة  حــاصــرت  و  شــعــبــيــة،  ــرة  كـ ذا بــاعــتــبــاره  لــبــيــضــاء  را لــدا بــا

وفاس  الرباط  كليتي  يف  تدريسها  على  واقتصرت  الفلسفة، 

على  احلصار  طوق  ضربت  كما  الثانوي،  يف  حصصها  من  وقزمت 

وأحكمت  ة،  الهوا مسرح  فرق  حاربت  و  السينيمائية،  األندية 

وضيقت  اجلادة،  اجلمعيات  وجه  يف  الشباب  دور  على  مراقبتها 

ومنعت  لــهــادفــة.  ا لــغــنــائــيــة  ا ملــجــمــوعــات  ا بــعــض  عــلــى  اخلــنــاق 

ويحضر  الرسمي.  اعالمها  من  السنوسي"بزيز"  أحمد  فكاهة 

ئــر  لــدا ا ع  ــرا ــص ل ا يف  مــحــايــدة  كــانــت  هــل  ــرى  ت بــقــوة،  لــتــســاؤل  ا

أكثر  آخــر  عن  ثقافيا  خطا  تناصر  لــم  أ املغرب،  كتاب  باحتاد 

دميوقراطية  شعبية  وطنية  ثقافة  ملــشــروع  وحــامــال   ، حتــررا

اقامة  لثقافة  تسوق  دامــت  ما  مشرقة،  جوانب  لها  حداثية 

لألضرحة. األضحيات  و  املواسم 

الشعبية  األحــيــاء  حــرمــان  يف  فيتجلى  لــثــقــايف  ا العنف  مــا  أ

املكتبات  من  الكادحني  عموم  و  العاملة  الطبقة  تقطنها  التي 

مالعب  و  البلدية  املسابح  و  الشباب  دور  و  املسارح  و  العمومية 

يف  تــغــط  اجلــمــاهــيــر  ــذه  ه تــاركــة  ملــوســيــقــى،  ا مــعــاهــد  و  لــقــرب  ا

تــهــا  مــأســا و  أ مــصــيــرهــا  ــة،  ــل ــرذي ل ا و  لــتــخــلــف  ا و  اجلــهــل  ســبــات 

الباب  فتح  مما  الشبابية،  العمرية  الفئات  وخاصة  بنفسها، 

يف  لــهــالك  ا جحيم  أو  لــتــطــرف  ا و  لــالنــحــراف  مــصــراعــيــه  عــلــى 

حــاملــة  و  ــرى  األخـ لــضــفــة  ا لــى  ا اخلـــالص  ــدة  ــاش ن ملـــوت  ا ــوارب  قـ

األخضر  على  تأتي  ضروس  حرب  بحق  انها  أكثركرامة.  بحياة 

الثقافية  هويتها  مــن  الشبيبة  هــذه  ــراغ  اف ــروم  وت لــيــابــس،  وا

لــريــاضــيــة  ا اجلــمــاهــيــر  هــي  هــا  و  لــلــخــنــوع،  لــرافــضــة  ا ملــقــاومــة  ا

تسفه  حناجرها  تصدح  و  امليادين  يف  القاطع  الدليل  تعطي 

الساحر،  على  السحر  انقلب  قد  يكون  بهذا  و  الزيف،  شعارات 

الى  تهدف  كانت  التي  الرياضة  من  املخزن  مشاريع  وتبخرت 

ذلك  كسرت  قد  تكون  وبذلك  املعيش،  واقعها  عن  الناس  الهاء 

الشقي. وعيها  تتجاوز  و  الكروي  االستيالب 

اال  يستقيم  أن  ميكن  ال  والعنيف  البئيس  املشهد  هــذا  ان 

قوى  تبنيه  والكرامة  احلداثة  و  العقل  لقيم  حامل  مبشروع 

العضويني  ملــثــقــفــني  ا مــن  خـــزان  عــلــى  تــتــوفــر  يــســاريــة  وطــنــيــة 

الغرامشي. باملفهوم 

قلب يف زحمة املتالشيات 
سنوات الرصاص الثقافية

ــي  ــن ن أ أحــســســت  ــا  ــ "وملـ
وأصبحت  أتالشى،  بدأت 
ئـــدة(،  )زا فضلة  حياتي 
إلى  ودلفت  نفسي  حملت 
وهناك  املتالشيات،  سوق 
لــلــبــيــع.  نــفــســي  عــرضــت 
ــة  ــوم ك ــط  ــ ــت وس ــب ــص ــت ن ا
من  مــنــتــظــرا  اخلـــردة  مــن 
قـــطـــع غـــيـــاري  يــقــتــنــي 
ــة  ــاحل ــت ص ــ ل ــازا ــ م ــي  ــتـ لـ ا

حملت  وفجأة  لالستعمال، 
كما  تنبش  وهي  متبضعة 
بــرة  إ عــن  تبحث  نــهــا  أ لــو 
رفعتني  قـــش.  كــومــة  يف 
األرض  عن  انقطعت  حتى 
عن  لـــبـــوعـــار"  "ا لــت  وســأ
طلبتني  الزهيد،  سعري 
حينها  تردد،  أدنى  دومنا 
قفصي  يف  لــبــرغــَي  ا ر  أدا
قلبي  نــتــزع  وا لـــصـــدرّي  ا

يــنــبــض  زال  ــا  ــ م ــذي  ــ ــ ل ا
بـــــاحلـــــيـــــاة.. حــمــلــتــه 
ــال  لـــــى حـ إ ــت  ــ ــرف ــ ــص ــ ن وا
على  ــوي  ــل ت ال   ، ســبــيــلــهــا
بــقــلــب  مــنــتــشــيــة  شــــيء، 
ــلـــه عـــزميـــة وصـــفـــاء،  كـ

. . ء فا و و

أصبحت  أني  أدركت  وملا 
نفسي  ألقيت  محرك  بال 
جــاءت  مــهــمــالت،  ســلــة  يف 

إلى  فحملتني  الشاحنة، 
وهناك  النفايات،  مطرح 
ــي األظـــــــالف  ــ ــن ــ ــرت ــ ــس ــ ك
ــى غــصــت  ــت فـــر ح واحلـــوا
ثمة  األرض،  ــاق  ــم أع يف 
أن  نـــتـــظـــرت  ا ــت،  ــيـ ــنـ متـ
زهــر،  ُأ عّلني  غيثا  ُأسقى 
مــعــطــاء  ــا  ــم ــرع ب ــح  ــت ــف ت أ
نـــحـــو غــيــر  ــر عـــلـــى  ــم ــث ي

" . ق مسبو

عبد اللطيف صردي 

املربي العمرّي

  "رأي يف املدينة الفاضلة "
ــار  ــك األف مـــؤرخـــو  دأب 
ــة  ــنـ ــديـ ملـ "ا تـــتـــبـــع  ــى  ــلـ عـ
ثـــــار  آ يف  ــة"  ــ ــل ــ ــاض ــ ــف ــ ل ا
ــون،  أفـــالطـ ــوف  ــس ــل ــي ــف ل ا
لــفــيــلــســوف  ا إرث  ويف 

إلى  باإلضافة  الفارابّي، 
لــصــفــاء..  ا ــوان  إخـ تــركــة 
أن  لــلــمــهــتــم  ــق  ُحـ لــذلــك 
ــاءل عــــن حــــدود  ــ ــس ــ ــت ــ ي
املفهوم  ــذا  ه  (( راهــنــيــة 
مفهوم  يــضــارع  قــد  لــذي  ا
لـــيـــوتـــوبـــيـــا"(( عــلــى  "ا
األطر  اختالف  من  الرغم 
مــن  ملــرجــعــيــة الســيــمــا  ا
لــســيــاســيــة  ا ــني:  ــت ــه ــوج ل ا
وال  واإليــديــولــوجــيــة.. 
ــاب يف  ــ ــيـ ــ رتـ ا يـــعـــتـــريـــنـــا 
مالمسة  محاولة  جــدوى 

. ث لو لثا ا

فـــــالطـــــون: ال  أ لـــــدى 

إن  بـــكـــرا  ــارا  ــكـ فـ أ نـــقـــول 
ُعرف  ما  استدعينا  نحن 
ــوف  ــس ــل ــي ــف ل ا ــذا  ــ هـ ــن  ــ ع
ــى  ل إ ــه  ــزع ــن م ــوص  ــص ــخ ب
ــة،  ــيـ لـ ــا ــثـ ملـ ا ــلـــســـفـــة  لـــفـ ا

ليس  لــواقــع  ا أن  بــدعــوى 
ظالل  أشباٍح،  قــِع  وا سوى 
بــعــد  أ مــشــوهــة،  مــزيــفــة، 
احلقيقة،  عــن  تــكــون  مــا 
ــه"  ــصـ ــخـ ــلـ تـ مــــــا  وهــــــــو 
ــف"،  ــ ــه ــ ــك ــ ل ا أســــــطــــــورة 
نــتــصــر  ا ــد  وقـ ــاة.  ــاكـ واحملـ
ــة،  ــف ــالس ــف ــل ل صـــاحـــبـــنـــا 
رأس  على  إياهم  معتبرا 
السياسية  السلطة  هــرم 
ــك ال  ــ ــذل ــ ول احلـــاكـــمـــة، 
البشر،  إسعاد  إلى  سبيل 
بــأحــد  تـــوســـل  إذا  إال 

: سلني لتو ا

مقاليد  يتولى  أن  مــا  إ

ــة  ــ ــف ــ ــالس ــ ــف ــ ل ا احلـــــكـــــم 
نــهــج  ــى  ــلـ ــرون عـ ــ ئ ــا ــ ــس ــ ل ا
ــة احلــقــيــقــيــة،  ــف ــس ــل ــف ل ا
 ، ـ  قلنا  كما  ـ  الصحيحة 
الطبقة  تتحول  أن  مــا  وإ

ــة  ــن ــم ــي ــه مل ا ــة،  ــ ــم ــ ــاك ــ احل
لــســيــاســّي،  ا عــلــى احلــقــل 
ــزات  ــج ــع م ــن  مـ مبــعــجــزة 
لــى  إ اإللـــهـــيـــة،  اإلرادة 
ــني..  ــي ــق ــي ــق فـــالســـفـــة ح
ــؤاد  ف لــصــفــاء.  ا )إخـــوان 
ــدى.  ــ ملـ ا ر  دا ــوم.  ــصـ ــعـ مـ
 ...  1998 دمــشــق.  .01 ط:
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أفالطون  من  يعنينا  ما 
ــة  ــالقـ كــــــــــه عـ إدرا هـــــو 
ــالــســيــاســة؛  ب ــســفــة  ــفــل ل ا
االضــــطــــراب  ــى  ــ ــ وع إذ 
أرخــى  لـــذي  ا ــّي  ــاس ــي ــس ل ا
ــى  ــل َلـــــه ع لـــيـــُلـــه ســـــدو

نـــّي  لـــيـــونـــا ا ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ملـ ا
النظر  نــعــمــت  ))أ نــذاك  آ
ــاة  ــ ــي ــ احل ــرك  ــ ــت ــ ــع ــ م يف 
فـــراعـــنـــي  ــيـــة  ــيـــاسـ لـــسـ ا
 ، فيها ــداث  ــ األح تــالحــق 

بــرقــاب  ــا  ــه ــض ــع ب ــذ  ــ وأخـ
بــي  نــــتــــهــــى  وا ــض.  ــ ــعـ ــ بـ
ــني  ــب ت أ أن  ــى  ــ ل إ ملـــطـــاف  ا
احلكم  أنظمة  أن  بوضوح 
 ، جميعها اآلن  ملــوجــودة  ا
أنظمة  اســتــثــنــاء  وبـــدون 
إن  بــــل  فـــــــاســـــــدة..((، 
ملــمــتــع" يف  ا لـــطـــريـــف،  "ا
الفيلسوف  ــون  ك هــو  آن، 
لـــتـــأمـــل  ا ــعـــد  بـ ــدى  ــ ــت ــ اه
أصــل  أن  ــى  ل إ ملــســتــقــصــي  ا
تــلــك  مـــنـــتـــج  ــاد،  ــ ــس ــ ــف ــ ل ا
امللكية:  هو  االضطرابات، 
ملــرجــع  )ا لــتــمــلــك"  ا ــب  "ح
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كل  مــن  أكتوبر   17 يف    -   1
العاملي  باليوم  العالم  يحتفل  سنة 
من  تنظر  كيف   ، الفقــــر  حملاربة 
لهذا  حــقــوقــي  كمناضل  مــوقــعــك 
راكمتـــــه  فيمــــــا  رأيك  وما  ؟  اليوم 
احلركة احلقوقيـة يف هذا املجال؟.
النهج  جــريــدة  ــر  ــك أش بــدايــة    
استضافتي  عــلــى  ــي  ــراط ــق ــدمي ال
لهـا  متمنيــا  الــعــدد  لهذا  كضيف 
عن  الــدفــاع  يف  والتألق  االستمرار 
وعمـــــوم  العاملة  الطبقة  قضايا 

ببالدنا. الكادحيــــن 
 196/47 الــقــرار  ومبــوجــب  انــه    
أعلــنت   1992 يناير   22 يف  املــؤرخ 
املتحدة  لــألمم  العامة  اجلمعيــــة 
كيوم  أكــتــوبــر  ــن  م عــشــر  الــســابــع 
ملا  نظـرا  الفقر،  على  للقضاء  دولي 
حلقوق  انتهاك  من  الفقر  يشكله 
التحسيــس  اجل  من  وذلك  اإلنسان 
وباملعاناة  عنه  الناجتة  باملخاطـــــر 
بسبب  ــراء  ــق ــف ال يتكبدها  ــتــي  ال
 ، أقليــــة  يــــد  يف  الــثــروة  تركيز 
سياسات  إتخاد  إلى  الــدول  ودعــوة 
اجل  من  الفقراء  ومبشاركة  ناجعة 

الفقر. علــى  القضاء 
محتوما  ــدرا  ق ليس  الفقر  ان     
ــو نــتــاج  ــا هـ ــ ــى الـــشـــعـــوب وإمنـ ــل ع
الــســيــاســات املــنــتــهــجــة مــن طــرف 
بالدنا  يف  عنها  نتج  والتي   ، الــدول 
وتفقير  أقلية  يد  يف  الثروة  تركيز 
فحسب   ، الشعب  أبــنــاء  أغلـــبية 
نسبة  فــإن  املتحدة  األمم  برنامج 
يعانون  الـــــذين  املغاربــــة  الفقراء 
نسبة  بلغت  الشديد  احلرمان  من 
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اليوم  هــذا  فــإن  لــي  وبالنسبة     
ــة مـــن اجــل  ــام يــشــكــل مــنــاســبــة ه
ــة  ـــ ــكــارثــي ــج ال ــائ ــت ــن ــة ال ــم ــاك ــح م
للسياسات  السلبية  واالنعكاسات 
املنتهجة على العديد من املستويـات 
االقــتــصــاديــــــــــــــة واالجــتــمــاعــيــة 
ببالدنا ، والتي كانت سببا يف ارتفاع 
وحرمـــان  ببالدنا  الفقر  مستوى 
يف  احلــق  من  املواطنني  من  العديد 

الكرمي. العيش 
ــود املــبــذولــة  ــه    انـــه ورغـــم اجل
ــة احلــقــوقــيــة يف  ــرك ــن طـــرف احل م
عن  ينتج  مــــا  مــنــاهــضــة  مــجــال 
الدولة  طرف  من  املتبعة  السياسات 
للعديـــــد  وتهميــــش  فقر  مــن 
ومن   ، واملواطنات  املواطنني  مـــــن 
خصـوصا  اإلنسان  حلقوق  انتهاكات 
االقتصادية  احلقوق  مجـــال  فـــــي 

فإنها  والــثــقــافــيــة  واالجــتــمــاعــيــة 
ــة بـــبـــذل مــجــهــود اكــبــر  ــب ــال ــط م
ــذه  ــا ه ــاي ــح ــى ض ــل ــتــاح ع ـــ لــالنــفـــ
املناسبة  اآلليات  وفرز   ، االنتهاكات 
وتأطــــــيرهم  تنظيمهم  قــصــد 

. للدفاع عن حقوقهم 
 

من  ــد  ــدي ــع ال 2   -   أكــــدت 
ــق   ــى احل ــل املـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة ع
فـــــي  احلــقــيــقــــــــة  مــعــرفـــــــــــة  يف 
ــة حلــقــوق  ــق ــاب ــس االنـــتـــهـــاكـــات ال
العالقة  إلى  تنظر  كيف   ، اإلنسان 
احلق  وإقرار  احلقيقـــــة  معرفة  بني 

وإرساء العدالة ؟.

ــال فــقــد أولــت  ــ مــن طــبــيــعــة احل
العديد من املواثيق الدولية حلقوق 
الــقــرارات  ذلــك  فــي  مبــا  اإلنــســان 
اإلنسان  الصادرة عن مجلس حقوق 
فــي  احلـــق  حـــول   9/11 كــالــقــرار 
بتاريخ  الــصــادر  احلقيقة   معرفة 
إيـــالء  2008على  ســبــتــمــر    24
احلقيقة  ملــعــرفــة  خــاصــة  أهــمــيــة 
الصارخة  االنتهاكات  حــول  كاملة 
وحق   ، اإلنسان  حلقوق  واجلسيمة 
حقوق  من  حق  هو  احلقيقة  معرفة 
للمجتمع  وحــق  وذويــهــم  الضحايا 
مبا فـــي ذلك معرفــــة هوية اجلناة 
االنتهاكات  ارتــكــاب  يف  املــتــورطــني 
حلقـــــوق  واجلسيمــــــة  الصارخة 
هذه  ووقائع  أسباب  وكــذا  اإلنسان 
وقعت  التي  والــظــروف  االنتهاكات 

فيها.
احلقيقة  معرفة  يف  ــق  احل ان     
ــاط بــاحلــق  ــبـ ــد االرتـ مــرتــبــط أشـ
لضحايا  فعـــــال  انتصــــاف  يف 
ضررهم  جبر  يف  وباحلق  ولذويهم 

ومـــــن   ، أضــرار  من  له  تعرض  فيما 
ومن  العقاب  من  اإلفالت  عدم  اجل 
اجل عدم التكرار وبهــدف تعزيــــــز 
من  وحمايتهما  اإلنسان  حقــــوق 

االنتهاكات.

العامة  اجلمعية  أعلنت  وقــد     
دجــنــبــر   21 يف  املـــتـــحـــدة  ــألمم  ــ ل
دوليا  يوما  مـارس   24 يــوم   2010
فيما  احلقيقة  مــعــرفــة  يف  للحق 
اجلسيمـــــــة  باالنتهاكات  يتعلق 

اإلنسان. حلقـــــوق 
   س : بعد ملف االختفاء القسري 
االنتهاكات  من  التعسفي  واالعتقال 
التي  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمــــــة 
طبعت تاريخ املغرب منذ االستقالل 
امللف  فــي هذا  ما اجلديد   ، الشكلي 

اليوم ؟.
 13 على  يزيد  ما  اآلن  مر  لقد     
اإلنصــــــاف  هيئة  تقدمي  على  سنة 
اخلتامي  لتقريرها  واملصــاحلــة 
اآلن  وحلـــدود   ،  2006 يناير   6 يف 
كافة  مصـــــير  عـن  الكشف  يتم  لم 
مجهولي  واملختطفني  املختفني  
املصير وذاك رغم مصادقة الدولـــة 
حلماية  الدولية  االتفاقية  علــــى 
االخــتــفــاء  ــن  م ــاص  ــخ األش جميع 
والزالت   ،  2012 سنـــــة  القســــري 
ــالت املــخــتــطــفــني مــجــهــولــي  ــائـ عـ
الكشف  اجــل  مــن  تــنــاضــل  املــصــيــر 
الذي  الوقت  يف  أبنائها  مصير  عن 
اإلعــالن  يف  تتبرم  الــدولــة  الزالــت 
احلقيقة  وكشـــــــف  مصيرهم  عن 

وضعيتهم. عن  كاملة 

ــرى  ــذك ال ــول  ــل ح مــع     -   3
فكري  محسن  الغــتــيــال  الــثــالــثــة 
املدن  مـــــن  العديد  يف  وتخليدها 
ال  املغربي  الشعب  ان  تبني  املغربية 
ينسى أبناؤه الذين قدموا  أرواحهم 

التي  الطرق  اختالف  مع  له  فــداء 
اســتــشــهــدوا بــهــا كـــرمي الــشــايــب / 
العماري  كمــــال   / الغازي  خــالدة 
تفسرون  كــيــف   ، كثير  وغــيــرهــم 
األمنية  املقاربة  نهج  يف  االستمرار 

وكل  التظاهرات  مع  التعامل  فـــــي 
االحتجاجية؟. األشكال 

دفاعه  ويف  املــغــربــي  الشعب  ان 
الكريـــــم  الــعــيــش  يف  احلـــق  ــن  ع
والفساد  لالستبداد  ومنــــاهضتــــه 
بناء  ــل  اج مــن  نضاله  مــســرة  ،ويف 
الدميقراطيـــة  الوطنية  الــدولــة 
ــداء  ــه ــش ال مـــن  الـــعـــشـــرات  ، قـــدم 
عن  دفاعا  بأرواحهم  ضحوا  الذين 
ولهم   ، املغربي  الشــــعب  مطـــــــالب 
بــذكــراهــم  االحــتــفــاء  ــق  ح علينا 
واعترافا  ولتضحياتهم  لهم  تقديرا 

للشعب  ميــكــن  فـــال  ــك  ــذل ب مــنــــــــه 
املغربي ان ينسى أبدا شهداءه.    

الذي  القمع  وثيرة  ارتــفــاع  ان     
تــعــرفــه بـــالدنـــا مـــن خـــالل جلــوء 
احلركات  كـــــل  قمع  إلــى  الــدولــة 
عن  عجزها  يؤكد   ، االحتجاجية 
وعن  احملتجني  ملطالب  االستجابة 
الدميقراطية  حول  شعاراتها  زيف 
بالعودة  ويبشر   ، اإلنسان  وحقوق 
الــرصــاص  لسنـــــوات  القويــــة 
األمن  أجهزة  هيمنة  مع  خصوصا 

على دوالب الدولة.        

ــة  ــي ــدوب ــن م ــت  ــ ــدم ــ أق  -   4
ــون عــلــى اتــخــاد عــقــوبــات  ــج ــس ال
حــــق  فــي  بالتأديبية  وصفتها 
املعتقلني  الــريــف  حــراك  معتقلي 
وجهة  من  بفاس  املــاء  رأس  بسجن 
ــى  ــع إل ــ ــدواف ــ ــا هـــــــــــي ال نــظــرك مـ
ــى  ــون إل ــج ــس ــة ال ــي ــدوب ــن ــوء م ــ جل
معتقلي  حــق  يف  اإلجــــراءات  ــذه  ه

؟ الريف  حـــــــراك 

طرف  من  املتخدة  العقوبات  ان 
معتقلي  حق  يف  السجون  مندوبية 
املــاء  رأس  بسجن  الــريــف  حـــــراك 
مجموعة  على  تشتيتهم  خالل  من 
فـــــي  ووضــعــهــــــــم  الــســجــون  مــن 
من  ومنعهم  يوما   45 ملــدة  الكاشو 
ــال  ــص واالت عائلتهم  ــارات  ــ زي ــق  ح
كما  بــالــتــأديــب  لها  عــالقــة  ال  بها 
انتقامية  إجــراءات  هي  بل   ، تزعم  
املعتقلــــني  مــــــن  االنتقـام  هدفها 
على  فعل  ــرد  ك جــاءت  وتعذيبهم 
من  ــو(  اوديـ  ( صوتية  رســالــة  نشر 
ما  فيه  فضح  زفزايف  ناصــــر  طـــرف 
له من تعذيب ومن معامالت  تعرض 
اإلنسانية  بالكرامة  وحاطة  مشينة 
وأذان فيه واقعة حرق العلم املغربي 
لهـــــــا  عالقة  ال  ان  واعتبر  بفرنسا 
بذلك  فــأفــشــل   ، ــف  ــري ال ــراك  ــح ب
له  التهيء  يتم  كان  الذي  املخطط 
والطعن  احلراك  ضــــــرب  اجل  من 
املشروعة  مطالبه  مصداقيته  يف 
وهـو   ، مطلبية  اجتماعية  كحركة 
املخزنية  الدولة  دفــع  الــذي  األمــر 
إلى  السجون  مندوبية  طريق  عن 
الغير  اخلطوات  هـــــذه  اتخــــــاد 
فتئت  ما  والتي  العواقب  احملسوبة 
صمـــود  ــام  أمـ عنها  تــراجــعــت  ان 
اضــرابــات  يف  ودخــولــهــم  املعتقلني 
ــام ودعـــم  ــع ــط ال ال مـــحـــدودة عـــن 
احلقوقية  واحلــركــــــــة  عــائــالتــهــم 
والـــدميـــقـــراطـــيـــة واملـــــبـــــادرات 
االئتالف  اتخذها  التي  النضالية 
سراح  إطالق  اجل  من  املعتقلني وفك احلصار عن الريف.الدميقراطي 

يف هذا العدد الذي خصصنا ملفه ملوضوع وضعية حقوق االنسان يف ما سمي بالعهد اجلديد نستضيف الرفيق محمد 

صدقو باإلضافة الى كونه مناضل النهج الدميقراطي وعضو اللجنة الوطنية فهو استاذ محامي وعضو اجلمعية املغربية 

حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  مبلفات  دقيقة  دراية  وله  باملغرب  السياسية  احملاكمات  من  العديد  يف  رافع  االنسان  حلقوق 

التي  االسئلة  حول  القيمة  وبإفاداته  الدعوة  بقبوله  صادقو  محمد  املناضل  رفيقنا  نشكر  وجديدها.  قدميها  االنسان 

وجهناها له.

وثيرة  رتفاع  ا  
ي  الذ القمع 
بالدنا  تعرفه 

ل لجوء  خال من 
ولة إلى قمع  الد
الحركات  كـــــل 

االحتجاجية
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وسائل  يف  يقال  كما  والــبــوز  السبق  ستحقق  صــورة   يف  
تونس  رئيس  سعيد  قيس  يحمل  االجتماعي  التواصل 
حاوية  مــن  يأكل  كــان  طفال  ذراعــيــه  بــني  أخــيــرا  املنتخب 
القمامة، رآه الرئيس وهو يف موكبه فوقف ليحتضن الطفل 
الرئاسية.  السيارة  يف  معه  ويركبه  ذراعيه  بني  ويحمله 
النبالء  بحركة  شبيهة  الرئاسية  االلتفاتة  هــذه  اليست 
اسطورة  الى  واملنسوبة  الشعبي  املخيال  يف  راسخة  هي  كما 
توتنهامشاير  تخوم  يف  وحاميهم  املظلومني  ناصر  هود  باجنلترا يف القرون الوسطى.روبن 

حزب  ال  جامعي  استاذ  وهو  منتخب  رئيس  سعيد  قيس 
اجلديدة  السياسية  املوجة  وجوه  احد  هو  بل  له،  سياسي 
ويف  ماكرون  اميانويل  فرنسا  يف  فهناك  العالم.  جتتاح  التي 
موجة  حملتهم  أشخاص  إنهم  يشبهه.  من  اخــرى  مناطق 
برز  النظام.  او  النسق  ضد  او  السيستيم"  "ضد  عليها  يطلق 
السياسية  االنظمة  امناط  جميع  يف  القادة  من  النوع  سواء الرئاسية او البرملانية.هذا 

يعود سبب جناح هذا املنحى السياسي الى واقعة جوهرية 
الى  التمثيلية  الدميقراطية  وصــول  يف  املتمثلة  وعميقة 
اكبر أزماتها بحيث أنها فقدت الهيمنة والتحكم يف القواعد 
جتدب  الدميقراطية  هذه  تعد  لم  اجلمهور.  من  الواسعة 
كأسلوب  حقيقتها  وتعرت  زيفها  اكتشفوا  ألنهم  االنصار  لها 
تغليف  أجــل  مــن  السائدة  االقلية  متــارســه  ــذي  ال احلكم 
موجة  ظهرت  هكذا  الشعب.  كل  مصالح  وكأنها  مصاحلها 
نقدها  ووجهت  الشعبي  السخط  هــذا  اعتمدت  سياسية 
وأحزابه  بحكومته  فاسدا،   كله  باعتباره  السيستيم  ملجمل 
ولم يعد قادرا على االبتكار واالقناع وحان تعويضه بنظام 
مباشر اجلمهور.جديد يكون قادته خارجني ومستقلني عنه، وميثلون بشكل 

املباشر  بالوالء  تدين  التي  الشعبوية   تطورت   هكذا  
تؤمن  انها  وتنظيمه.  تعريفه  مت  وكما  تفهمه  كما  للشعب 
املعارك  تخاض  أن  يستحق  الذي  الشعب  وهو  هي  بشعبها 
أهداف  حول  تتشكل  الشعبوية  وألن  وبواسطته.  أجله  من 
جندها  معينة،  واجتماعية  اقتصادية  مصالح  تترجم 
هذا  فبفضل  ويــســاريــة.  ميينية  شعبويتني  الــى  تنقسم 
التقسيم الشعبوي يصبح الشعب اما شعبا ميينيا او يساريا. 
هو  اجلمهور  عند  مستساغا  وجعله  املنحى  هذا  قوى  ومما 
يستطيع  املواطن  يعد  لم  االنتخابات  يف  االحزاب  صراع  أن 
التمييز بني برامج بعضها عن يعض. كل البرامج تتشابه ولم 
بينما  قائما.  يعد  لم  مجاله  ألن  االختيار  على  قادرا  يعد 
الشعبوية بانشطارها الى ميني ويسار تعيد " الوضوح" عند 
يصوت  ملا  جديد؛  هيكل  أمــام  أنه  يعتقد  وجتعله  املواطن 
الطرف  يقصي  وملا  يريد،  ما  حقيقة  يختار  فإنه  اآلخر فإن املصوت يعتقد أيضا أنه أبعد طرفا ال يرغب فيه.لصاحله، 

الرئاسة  الــى  يصل  أن  سعيد  قيس  استطاع  تونس  ففي 
بعد ان اشتغل هو وفريقه على ركوب هذه املوجة اجلديدة. 
انتصر  بأنه  سعيد  قيس  على  صوت  الــذي  املواطن  إعتقد 
الهيمنة  ــن  وم التخلف   مــن  الــبــالد  سينقد  ــل  رج بــوضــع 
االمبريالية وستسود املساواة والتوزيع العادل للثروة. والسيد 
البطالة  من  الشباب  سينقذ  بأنه  جازما  يعتقد  الرئيس 
وهاهو  قصره،  يف  ممثليهم  بعض  يستقبل  وهاهو  والفقر. 
يلتقط اول طفل رأته عيناه يأكل من حاوية االزبال... لكن 
سيادة الرئيس، ال سلطة له على املواقع واملصادر التي تنتج 
البطالة وتهميش الشباب وال على تلك التي ترمي باألطفال 
الهشاشة  ضحايا  هم  او  عنهم  متخلى  كأطفال  الشارع  الى 
يناضل  هــود  ــن  روب الــى  قيس  سعيد  سيتحول  العائلية. 
السيستيم  لكن  عليه  قضة  انه  يعتقد  سيستيم  نتائج  ضد 
ثقل الفوادع بدون ان يصل الى القضاء على اسبابها.استطاع ان يستقطب قيس سعيد كموظف كبير يلطف من 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 قيس سعيد او روبن هود تونس

 االنتخابات العامة يف إسبانيا    
              تفرض حتالف اليسار التقدمي ضد تصاعد اليمني املتطرف

،ولثاني  سنوات  أربع  خالل  مرة  لرابع    
اإلسبان  توجه  أشهر،  سبعة  خــالل  مــرة 
من  العاشر  يــوم  االقــتــراع  صناديق  إلــى 
األساس  اخلالصات  من   و    .2019 نونبر 
إجرائها  إلقـــرار  قـــراءة  مــن  املستخلصة 
يف  تراجع  أوال   ، ولنتائجها   وملجرياتها 
يف  ــة  ــائ امل 75,5يف  ــن  م املــشــاركــني  نسبة 
69,8يف  إلــى  السابقة   أبريل  انتخابات 
وثانيا  األخــيــرة؛  االنتخابات  يف  املــائــة  
احلكومية  السياسية  ــة  األزمـ اســتــمــرار 
االنتخابات  عجزت  حيث   ،  . اإلسبانية 
ــات األربـــع  ــاق ــق ــح ــت يف مــخــتــلــف   االس
األخيرة  ســنــوات  األربـــع  خــالل  املنظمة 
ومنسجمة. ــة  ــح واض أغلبية  فـــرز  ــن  ع
املرحلة  عن  السابقة  الفترات  كانت  فإذا 
احلزبني  ألحد  األغلبية  تعطي  احلالية 
الشعبي  احلزب  أي  الكبيرين  التقليدين 
 ، اإلسباني  العمالي  االشتراكي  واحلــزب 
تعط  لم  األخيرة  األربع  االنتخابات  فإن 
األغلبية  الذكر  السابقي  احلزبني  من  أيا 
املـــاضـــي حصل  أبـــريـــل  املــطــلــقــة. فــفــي 
احلــزب  وهــو  االنتخابيات  يف  حــزب  أول 
بعيدا  ليظل  مقعدا   123 على  االشتراكي 
تشكيل  عن  ،ويعجز  املطلقة  األغلبية  عن 
إعــالن  إلــى  رئيسه  ليضطر  احلــكــومــة، 
 10 األحــد  جرت  والتي  مبكرة  انتخابات 
2019 متيزت بدورها  بعدم احلسم  نونبر 
فيها)  األول  فاحلزب   ، واضحة  أغلبية  يف 
يحصل  لم  العمالي(  االشتراكي  احلــزب 
أعطته  االصــوات  من  املائة  28يف  على  إال 
120 مقعدا ؛ وثالثا  ازدياد مقاعد احلزب 
انتقل  الذي  فوكس"   " املتطرف  اليميني 
املاضي؛  أبريل  انتخابات  يف  مقعدا   24 من 
"بودميوس"الذي  تراجع  استمرار  ورابعا 
 42 إلى   2015 سنة  مقعدا   70 من  انتقل 

إلى  ثم  املاضي  أبريل  انتخابات  يف  مقعدا 
35 مقعدا يف االنتخابات األخيرة.

انعكاسات  استمرار  تفيد  نتائج  إنها 
ــة   ــيـ ــالـ ــة واملـ ــ ــادي ــ ــص ــ ــت ــ األزمـــــــــات االق
املشهد  غلى  والسياسية  واالجتماعية 
فرغم  ــالد.  ــب ال يف  احلــكــومــي  الــســيــاســي 
واملالية  االقــتــصــاديــة  ــرات  ــؤش امل حتسن 
البطالة  نسبة  تظل   ، االجتماعية  وحتى 
فترة  مستوى  عن  تراجعها  رغم  مرتفعة 
فقد   ،  -2014  2008 الرأسمالية  األزمــة 
14,2 يف املائة  وصلت يف شتنبر املاضي إلى 
عن  يزيد  ما  أي  النشيطة  الساكنة  من 
يف  البطالة  معدل   ( عاطل  ماليني  ثالثة 
منطقة األورو 8,1يف املائة( . وعلى املستوى 
السياسي استمرار تأثير مشكل  كطالونيا 
الذي لم حتسم احلكومة املركزية فيه بل 
اإلسباني  القضاء  إصدار  بعد  حدة  ازداد 
الكطالونيني  القادة  على  بالسجن  أحكاما 
عن  االستقالل  استفتاء  نظموا  الــذيــن 
عارمة  احتجاجات  إلى  أدى  مما  إسبانيا 
عن  القوي  العزوف  وبالتالي  اإلقليم  يف 
لالستقالل  الداعية  لألحزاب  االنتخابات 

وصلت  التي  الرأسمالية  األزمة  وساهمت   .
للمشهد  تشتت  يف   2008 منذ  إسبانيا  
ــرزت االحــتــجــاجــات  ــ احلـــزبـــي فــقــد أفـ
حزب  ،أبرزها  جديدة  سياسية  تنظيمات 
تشتت  إلــى  إضافة  اليساري،  بــودميــوس 
اليمني بظهور حزب سيوددانوس ؛ وازدياد 
البالد.ويظل  يف  احلزبي  املشهد  تشتت 
واللجوء  الهجرة  حول  السياسي  التقاطب 
التشكيل  يف  لعبت  التي  ــرات  ــؤث امل ــد  أح
فوكس  ــزب  ح استغل  حيث  االنتخابي 
وبتظافر  القضية  هذه  املتطرف  اليميني 
الكطالونية  والقضية  البطالة  أزمــة  مع 
والتخويف  الوطنية  املشاعر  لدغدغة 
إلى  بها  والصعود  واالنفصال  الهجرة  من 
نفوذه  ليتصاعد  الشوفينية  مستوى 

االنتخابي.
اليسار  قوى  التحام  الوضعية   فرضت  
اليمني  على  الــطــريــق  لقطع  التقدمي 
)احلزب  سانشيز  بيدرو  ،بإسراع  املتطرف 
إيغليسياس  وبابلو  العمالي(  االشتراكي  
تشكيل  على  اإلتفاق  بــودميــوس(،إلــى   (

حكومة إئتالفية تقدمية.

ــارة  ــزي ــت ايــفــانــكــا تـــرامـــب ب ــام ق
كبيرة  ببهرجة  احيطت  املغرب  الــى 
الــتــعــبــيــر عن  مــنــه  يـــراد  ــاء  ــف ــت واح
ترامب  والــدهــا  اللتفاتة  االمــتــنــان 
االمريكية  املتحدة  الواليات  رئيس 
ضد  والعدوانية  االمبريالية  مركز 

منطقتنا. شعوب 
لها  االعداد  كان  الزيارة  هذه  قبل 
وكأنها  ايفانكا  صرحت  خضمه  ويف 
تــفــشــي ســبــقــا صــحــافــيــا قــائــلــة بــأن 
والرجل  املرأة  مساواة  سيعلن  املغرب 
مفاجئا  تــصــريــحــا  ــان  كـ االرث.  يف 
احلــكــومــة.  وزراء  فــيــه  مبــا  للجميع 
بذلك  تصرح  ان  السيدة  لهذه  كيف 
أنها  أو  أخــبــرهــا  مــن  هــنــاك  ان  ــوال  ل
كما  وفهمته  دقيق  غير  كالما  سمعت 

لها. يحلو 
على  ــارة  ــ ــزي ــ ال ــذه  ــ ه تـــقـــدمي  مت 
ترمب  إيفانكا  بها  تقوم  ــارة  زي انها 
الرئيس  وابــنــة  مستشارة  بصفتها  
ــد تــرمــب، وتــدخــل  ــال األمــيــركــي دون
"مــبــادرة  لبرنامج  الــتــرويــج  ــار  اط يف 
للمرأة"  العاملي  ــار  واالزدهـ التنمية 
االمــريــكــيــة.  االدارة  ــه  ــررت ق ــذي  الـ
إيفانكا  كشفت  منه   اولى  وكمرحلة 
دوالر  مليون   2.6 مبلغ  تخصيص  عن 
للمغربيات  تــصــرف   مالية  كمنحة 

املــســتــفــيــدات مـــن هــــذه املـــبـــادرة 
كية. مير أل ا

من  جزءا  خصصت  ثانية  جهة  من 
وخاصة  البادية  يف  للنساء  زيارتها 
ولعل  السالليات.  بالنساء  املعنية 
املتتبعني  جعل  مــا  هــو  املــوضــوع  هــذا 
الزيارة  هذه  خلفيات  عن  يتساءلون 
الترويج  يف  محصورة  حقا  هي  وهــل 
ام  ذكرخ  السابق  االمريكي  للبرنامج 
يزداد  واكبر؟  اهم  قضية  خناك  ان 
السيد  ان  علمنا  اذا  غموضا  ــر  االم
مبنطقة  يهتم  ال  ايفانكا  ابو  ترامب 
ما  بقدر  منوها  او  تنميتها  يف  حبا 
ــدى  امل عــلــى  ربــحــه  ميكنه  ــا  م يهمه 
ان  امللفت  ومن  املتوسط.   او  القصير 
حيزا  احتل  اجلموع  اراضــي  موضوع 

الزيارة  بعد  املشترك  البالغ  يف  هاما 
للهدف  "ووفــقــا  فيه  جــاء  ممــا  ــذا  وه
النمو  حتقيق  يف  املتمثل  املشترك 
يكرسه  ــذي  ال املندمج  االقــتــصــادي 
ــدي األلــفــيــة  ــ ــة حت ــس ــؤس ــاق م ــث ــي م
ــار  واالزده التنمية  مــبــادرة  ومــبــادئ 
ــان  ــرمل ــب ــادق ال ــ ــي لـــلـــمـــرأة، ص ــامل ــع ال
ستعمل  مهمة  قــوانــني  على  املغربي 
أراضي  يف  النساء  حقوق  تعزيز  على 
يف  املــشــاركــة  مــن  ومتكينهن  اجلــمــوع 
توفرها  التي  االقتصادية  الــفــرص 
القوانني  ذلك  يف  مبا  ــي،  األراض هذه 
وفد  وهنأ   .64.17″  63.17 و   62.17
احلكومة  املتحدة  الواليات  حكومة 
السريعة  املــصــادقــة  عــلــى  املــغــربــيــة 

القوانني" هذه  على 

ترامب يلتفت الى املغرب من قناة ايفانكا ابنته

محمد الشاعر 


