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كلمة العدد

الشعبي واالممي.

أزمة نظام التبعية يف بعديها االجتماعي واملجالي اجلهوي

انتهت سنة  2019بنتائج تزيد من تفاقم األوضاع االقتصادية
واالجتماعية لغالبية جماهير شعبنا .وهاهي سنة  2020تطل
مبعطيات املزيد من التقشف والتفقير وانحباس االستثمار وخلق
موارد العيش وخاصة التشغيل املنتج والقار .كل املؤشرات االجتماعية
الداخلية تبرز هذه احلالة املتردية .عند النظر الى قضية الشغل
فان قانون املالية املعتمد لسنة  2020ال يتضمن اية إفادات تسمح
بانتظار التقليل من هول البطالة التي تضرب حاملي الشواهد العليا
ومختلف الكفاءات الشبابية ،اللهم بعض املناصب التي ال تسمح
حتى بتعويض املتقاعدين اواملغادرين لشغلهم لسبب ما .اما فقدان
الشغل بسب افالس الشركات واملؤسسات وبسبب الهشاشة ،فهو امر
بات يتفاقم سنة بعد سنة؛ الى جانب البطالة هناك الغالء بسبب
تــردي االجــور وهزالتها وبسبب املضاربات واإلجهاز على صندوق
املقاصة ،يضاف الى كل ذلك تردي اخلدمات االجتماعية يف مجال
الصحة والعالج ويف مجال التعليم والعمومي .ففي هذين املجالني
االخيرين انضافت مصاريف اثقلت كاهل االسر الن الدولة استقالت
من التزاماتها وواجباتها االجتماعية والسياسية

.

هــذه الــشــروط امللموسة املــاديــة هي التي تفسر هــذا النهوض
النضالي الشعبي لالحتجاج على تردي االوضــاع العامة على شكل
نضاالت معظم الفئات االجتماعية بدءا من العاطلني واملهمشني
اصحاب املهن البسيطة وغير القارة وصوال الى احتجاجات االطباء
واألســاتــذة اجلامعيني واملهندسني .ليس فقط الطبقة العاملة
والــكــادحــن هــي التي تعرضت للنهب والتفقير بــل حتى الفئات
الوسطى تعرضت بدورها الى اخللخلة االجتماعية ومت الرمي بفئات
هامة منها الى أسفل السلم االجتماعي حيث عمت احتجاجات هذه
الفئات جل املدن الكبيرة والصغيرة شملت خريطة املغرب

.

انضاف الــى هــذه احلركات االجتماعية على خلفية القضايا
االجتماعية ظاهرة جديدة متثلت يف حراكات اندلعت مبناطق ما
كان يسميه االستعمار باملغرب غير النافع .ففي هذه املناطق انعكست
االزمة االجتماعية بشكل مضاعف وذلك لعدة اسباب وعلى رأسها
التهميش التاريخي الذي فرض عليها بشكل مدبر ومخطط له.
فجل هذه املناطق املنتفضة اليوم كانت مناطق عصية على التغلغل
االستعماري فقاومته وهي آخر من انتزع منه السالح .كان التهميش
اذن سياسة انتقام من قبائل وساكنة تلك املناطق بهدف افراغها من
شبابها وكل االصوات املعارضة .تولد عن هذا التهميش انعدام ابسط

ص 15

البنيات االقتصادية او متطلبات احلياة الكرمية ناهيك عن رغبة يف
جتريد املواطنات واملواطنني هناك من هويتهم وتاريخهم وثقافتهم
أي كل اسباب اللحمة التي جعلت منهم قوة التصدي للغزو االجنبي
وخاصة منه االستعماري

.

لم تتوقف سياسة التهميش التاريخية عند هــذا احلــد ،بل
استفحلت االوضاع مع دولة االستقالل الشكلي التي اطلقت يد النهب
والتسلط للمعمرين اجلدد والسماسرة وأصحاب الريع السياسي
واالنتخابوي يف تلك املناطق؛ هكذا توجهت االطماع الى االرض مبا
تعنيه من االستحواذ على ما بسطحها او يف باطنها من معادن ومياه

الدفاع عن احلق يف األرض.
تشكيل جبهة وطنية

2

.

لذلك كانت ميزة احلراكات املناطقية اجلديدة ذات طابع مزدوج،
ففي الوقت الذي تناضل من أجل احلقوق االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،فإنها تعني ايضا وقف التهميش واحليف التاريخي
واملطالبة بإحقاق احلقوق التاريخية واعــادة االعتبار للثقافة
واجلهوية والهوية العميقة للساكنة االصلية مبا انها امازيغية لها
احلق يف االرض واللغة وباقي احلقوق للساكنة كبشر اصحاب االرض

ما اجلدوى من اإلنتخابات ؟

6

.

فاحلراكات االجتماعية ببالدنا ال ميكن فهمها يف شموليتها اذا
لم نستوعب االسباب الكامنة يف مطالبها واهدافها وانها ذات بعدين
متداخلني وهما البعد االقتصادي االجتماعي والبعد التاريخي
املجالي واجلهوي .ان من شان هذا الفهم ان يساعدنا على االنخراط
املبدئي والراسخ فيها واعتبارها رافعة التغيير املنشود ببالدنا لوضع
حد للتسلط االستغاللي لكتلة طبقية سائدة وريثة دولة االستقالل
الشكلي تستغل وتنهب يف املغرب " النافع" وتسطو وتنهب يف املغرب"
غير النافع" .دور القوى املناضلة هو التجذر واالنغراس يف تربة
هذه احلراكات االجتماعية تعزيز وحدتها وإشاعة التضامن بني كل
االشكال االحتجاجية بروح جتميع القوى وصد الهجوم القمعي الذي
تسلطه االجهزة القمعية ضد طالئع هذه احلركات االجتماعية.يف
امللموس يجب ربط حراك "اكال" بسوس بحراك "الريف" وبينهما
بحراك "الهري" وهكذا دواليك حتى تنتصر قضايا اجلماهير هناك
وربط اجلميع باحلركة النضالية للفئات االجتماعية والطبقية
مبختلف املدن .يجب ان تتحول التنظيمات املناضلة الى االسمنت
الذي يربط ويوحد ويشحذ موازين القوى .عدم االلتزام بذلك
اوالتشويش عليه يعرض تلك القوى الى احملاسبة الشعبية ثم اللفظ
واملقاطعة

مدونة األسرة وضرورة
التغيير
النهج الدميقراطي يخلد
ذكرى سعيدة املنبهي

.

السحب :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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إعالن حول احلق يف األرض باملغرب

بعد اطــاعــهــا على الظهائر واملــراســيــم

التدبير ويف التملك والتفويت والتبادل إلى

وفق أعرافهم احمللية وما تقتضيه مصاحلهم

املجاالت وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها

والقوانني ذات الصلة بنزع ملكية األرض من

وزارة الداخلية ،دون مراعاة لألعراف والتقاليد

وحسب القواعد التي يتراضون عليها ويتفقون

املــائــيــة ،وضــمــان أولويتها يف الشغل يف كل

حولها؛

األوراش واملناجم الواقعة فوق أو حتت أراضيها؛

األفــراد والقبائل واجلماعات ،حتت مبررات
وذرائع مختلفة منها ،ما يسمى ب "التحديد
اإلداري للملك الغابوي و"التحديد اإلداري
البحري" ،و"املنفعة العامة" وغيرها ،ومن
ضمنها املــوجــة اجلــديــدة األخــيــرة مــن مثل
هذه القوانني من قبيل القانون رقم 13/113
اخلاص ب"الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير
امل ــج ــاالت الــرعــويــة واملـــراعـــي الــغــابــويــة"،
والــقــوانــن رقــم  17.62اخل ــاص بالوصاية
اإلداري ــة على اجلماعات الساللية و تدبير
أمــاكــهــا ،ورق ــم  17.63املتعلق بالتحديد
االداري ألراضــي اجلماعات الساللية ،ورقم
 17.64اخلاص باألراضي اجلماعية الواقعة
يف دوائــــر الــــري ،واعــتــمــادا عــلــى دراســتــهــا
لهذه القوانني والتشريعات ،التي تنهل يف
مرجعيتها من القوانني الصادرة عن السلطات

االستعمارية على شكل ظهائر .

وبعد النظر يف منهجية صياغتها ،التي
تتم يف غياب املالكني وذوي احلقوق ،يف جتاهل
سافر للمقاربة واملعاجلة التشاركية ،وبعد
الوقوف على طبيعة هذه القوانني اجلائرة
وخلفياتها وأبعادها ،التي ترمي ،صراحة ،إلى
جتريد السكان األصليني من حقهم التاريخي
يف األرض ،وإســنــاد الــوصــايــة الــشــامــلــة ،يف

املعتمدة من طرف اجلماعات الساللية.

نعلن نحن الهيئات املوقعة أسفله ،بصفتنا

•

مساندتنا للحركات االحتجاجية ذات

•

رفضنا للطريقة التي يتم بها استباحة

جمعيات مدنية تدرك أن احلق يف األرض يعد

الصلة مبظالم نزع ملكية األرض ،ووقوفنا ،بكل

أراضي السكان األصليني ،يف العديد من مناطق

حقا أساسيا وجوهريا من حقوق اإلنسان،

الوسائل املشروعة ،إلى جانب ضحايا ما يسمى

املغرب ،من طرف بعض اللوبيات اخلليجية

وتسعى إلــى الــدفــاع عن احلــق يف ضمان أمن

بالتحديد اإلداري الغابوي والتحديد اإلداري

الــتــي تــقــوم باستغاللها خـــارج أي ضوابط

حيازة األراضي والتمتع املتكافئ واملتساوي بها

البحري ،وضحايا القوانني الرسمية التعسفية

قانونية ،وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص

دون أي شكل من أشكال التمييز ،واحلماية من

من املنتسبني للجماعات الساللية وكل ذوي

العشوائي والرعي اجلائر وإنشاء محميات

احلقوق ،واملتضررين من قانون املراعي ،من

خاصة؛

أجل احلفاظ على حقوقهم/ن والعمل على

•

عمليات اإلخالء القسري ،عما يلي :

• تشكيل جبهة وطنية من أجــل الدفاع
عن احلق يف األرض ،وفق ما تقتضيه املصلحة
الفضلى للجماعات الساللية ولذوي احلقوق

احلق يف االنتصاف العادل؛

•

دعوتنا الدولة املغربية للمصادقة على

االتفاقية رقم 169بشأن الشعوب األصلية

تنديدنا بسياسة إغراق أراضي األهالي

والــقــبــلــيــة ،والــتــصــديــق عــلــى الــبــروتــوكــول

مــن كــافــة أفـــراد وقبائل وجــمــاعــات الشعب

بجحافل مــن اخلــنــازيــر البرية التي تهدد

االخــتــيــاري امللحق بالعهد الــدولــي اخلــاص

املغربي ،مع مراعاة املساواة بني اجلنسني ،وذلك

أرواحهم وسالمتهم اجلسدية ،والتي حتول

بــاحلــقــوق االق ــت ــص ــادي ــة واالجــتــمــاعــيــة

على أرضية املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان

بينهم وبــن ممــارســة أنشطتهم الفالحية

والثقافية ،والعمل على تنفيذ التزامها بإنشاء

الصادرة عن أجهزة األمم املتحدة أواإلقليمية

املعيشية التي تعتبر مورد رزقهم الوحيد؛

اآللــيــة اخلــاصــة بتلقي ودراســــة الشكايات

والقوانني واألعراف احمللية ذات الصلة؛

• استنكارنا لترويج مؤسسات الــدولــة ملا

• استعدادنا الدائم للتعاون مع كل اجلهات،

يسمى بالتحفيظ اجلماعي املجاني قبل طي

امللتزمة بحقوق اإلنــســان ،كما هــي معترف

كل النزاعات القائمة بني األهــالــي ،مالكي

بها أمميا ،وحرصنا على ربط وخلق قنوات

األرض األصليني ،ومندوبيات املياه والغابات

االتصال مع من له االستعداد من اجلماعات

بشكل عادل ومنصف ونهائي؛

املعنية باحلق يف األرض ،من أجل إعداد برامج
مشتركة للدفاع عن حقوق السكان األصليني
يف تدبير شؤونهم بأنفسهم وتقرير مصيرهم،

•

مطالبتنا بضمان حق السكان األصليني

يف االستفادة من ثرواتها املعدنية والطبيعية
والبحرية ،مبا يتيح تنمية مناطقها يف كل

املتعلقة بالقضاء على التمييز املنصوص
عليها يف الفقرة الثانية من املادة الرابعة عشر
من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

العنصري .

التوقيعات األولــيــة :اجلمعية املغربية
حلقوق االنسان ،تنسيقية أكال/أشال ،الشبكة
االمازيغية من أجل املواطنة أزطا
مفتوح للتوقيع

فصيل طلبة اليسار التقدمي يدين ضرب مجانية التعليم

عقدت السكريتارية الوطنية لفصيل طلبة
اليسار التقدمي اجتماعها الدوري  ،لتقف على
العديد من القضايا واملستجدات التي يعرفها
حقل التعليم ببالدنا ،واحلركة الطالبية على
وجه اخلصوص ،حيث وقفت عند املستويات
اآلتية :
وطنيا :
ال يزال النظام املخزني ،يستمر يف سياساته
الرامية لإلجهاز على ما تبقى من مكتسبات
الفئات الكادحة ،يف التعليم والصحة والنقل
والوظيفة العمومية ،..مطبقا بذلك سياساته
الطبقية الرامية خلوصصة هــذه القطاعات
إرضاء ملساعي االمبريالية العاملية ،وهو الشيء
الــذي رافقه قمع للعديد من االحتجاجات
التي عبرت عن رفضها لتلك السياسات ،ولعل
آخرها القمع الذي تعرض له االطر التربوية
من داخــل التنسيقية الوطنية ملوظفي وزارة
التربية الوطنية حاملي الشهادات يوم األربعاء
 4دجنبر  2019بشوارع الرباط والــذي اسفر
عن اصابات خطيرة ،هذا باإلضافة ملا يتعرض
له كافة املعتقلني السياسيني ويف مقدمتهم
معتقلو حــراك الريف من قمع وانتهاك .كما
الزال االساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
يخوضون نضاالتهم و إضراباتهم دفاعا عن
حقوقهم العادلة واملشروعة وضدا على مخطط
التعاقد املشؤوم ،كما تابعنا باستياء شديد
مسلسل الفرز األمني والتدخل السافر لألجهزة
املخزنية يف مباريات ولوج التعليم.
احلركة الطالبية :

الهجومات املخزنية لم يسلم منها التعليم
العالي ،خاصة بعد موافقة مجلس النواب
على مــا يسمى مبــشــروع قــانــون – إط ــار رقم
 51،17املتعلق مبنظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي ،حيث يــحــاول املــخــزن بكل
وســائــلــه وقــنــواتــه تنزيل بــنــوده الستكمال
خوصصة التعليم ودق آخــر مسمار يف نعش
مجانية التعليم ،الشيء الذي لم تقف احلركة

لطلبة املــغــرب ،الــذي الزال النظام املخزني
يحاول جاهدا ضرب أسس اعادة بنائها ،الشيء
الــذي متثل يف استمرار محاولته يف اإلجهاز
على املقر املركزي ل.أ.و.ط.م ،مما يطرح على
كل املناضلني التقدميني املخلصني لتراث هذه
النقابة العتيدة وإلرثها التقدمي أن يقف يف
صف واحد دفاعا عن هذا املقر ،مبا هو دفاع عن
التاريخ ،ومبا هو بناء للحاضر وللمستقبل.

الطالبية أمــامــه مكتوفة األيـــدي وفجرت
معارك نضالية كمثال مبراكش حيث حققت
هناك اجلماهير الطالبية العديد من املطالب
البيداغوجية واملادية ،وكذا نضاالت االقسام
التحضيرية بالعديد من املواقع اجلامعية..
كل هذه النضاالت تخوضها احلركة الطالبية
بالرغم من غياب هيكلة أداتــهــا التنظيمية
املتمثلة يف نقابتها العتيدة االحتــاد الوطني

كــمــا ان اجلــامــعــات املــغــربــيــة ه ــذا املــوســم
وكسابقيه من املواسم عرفت أحــداث عنف،
وضحنا مرارا وتكرارا يف العديد من املناسبات (
واخرها يف الندوة التي نظمتها اللجنة املركزية
للشباب للجمعية املغربية حلقوق االنسان
بحضور العديد من الفصائل التقدمية) بأنه
يخدم جهة واحدة وهي املخزن ،كما يساعده

على تنزيل مخططاته ،وشرعنة تضيقه على
احلريات النقابية داخل اجلامعة .وبناء عليه
تعلن السكريتارية الوطنية لفصيل طلبة
اليسار التقدمي ما يلي :
 - 1إدانتنا لكل احملــاوالت الرامية لإلجهاز
على املقر املــركــزي لــاحتــاد الوطني لطلبة
املغرب؛

 - 2إدانتنا لكل احملــاوالت الرامية لضرب
مجانية التعليم وخوصصة القطاعات العمومية
ورفضنا لقانون اإلطار  51.17املشؤوم؛
 - 3ادانتنا لكل ممارسات العنف سواء كانت
داخل او خارج اجلامعات بني مختلف االطراف
و دعوة كل الفصائل املناضلة إلدانته وفضحه
ومحاصرته؛
 - 4تضامننا مع كل نضاالت كل احلركات
االحتجاجية (االساتذة الذين فرض عليهم
التعاقد ،الطلبة املجازين ،املعطلني)..؛
 - 5دعوتنا لكافة الــقــوى الدميقراطية
والتقدمية للمزيد الى بذل اجلهود املشتركة
إليقاف مصادرة املقر املركزي لالحتاد الوطني
لطلبة املغرب والنضال ضد قانون االطار 51،17
دفاعا عن مجانية التعليم؛
 - 6دعوتنا فصائل التوجه الدميقراطي
التقدمي إلى العمل على توحيد الصف من أجل
موجهة محاوالت إقبار أ.و.ط.م واالستيالء
على مقر املنظمة

.

عاش اإلحتاد الوطني لطلبة املغرب
جماهيري تقدمي دميقراطي مستقل
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متطلبات اجلبهة االجتماعية
تــشــكــلــت ،يف اآلونـــــة األخــــيــــرة ،جبهة
اجتماعية تظم عــددا من القوى السياسية
والنقابية واجلمعوية الدميقراطية حول
برنامج حد أدنى وبهيكلة مبسطة.
واملــاحــظ أن هــذه اخلــطــوة لــم تثر حلد
اآلن حماسا كبيرا يف األوساط الدميقراطية
واليسارية املناضلة .فهذه األوســاط خبرت
العديد من املبادرات الوحدوية التي لم تعمر
طويال ولم يكن لها أي تأثير يذكر يف الواقع(
جتــمــع الــيــســار الــدميــقــراطــي ،تنسيقيات
نقابية.)...
لذلك وغيرة منا على هذه املبادرة وخوفا من
أن تلقى نفس مصير مبادرات سابقة وتساهم
بالتالي يف إحباط العديد من املناضلني ،نؤكد
على ما يلي:
يجب على القوى املشاركة يف هذه املبادرة أن
تستحضر أمرين:
أن تكون يف مستوى االنتظارات الشعبيةوانتظارات املناضلني(ات) .
أن تقدر تقديرا سديدا حجم التحدياتاملطروحة وخطورة الهجوم الرجعي على أوضاع

اجلماهير الشعبية والذي سيتصاعد يف اآلتي
من األيام.
ومــن الــواضــح إن اجلبهة االجتماعية يف
صيغتها ومبكوناتها احلالية بعيدة كل البعد
عــن تشكيل قــوة كافية لصد هــذا الهجوم
اجلهنمي ،فأحرى أن تقود التضال من أجل
انــتــزاع مكاسب اجتماعية معتبرة .لذلك
فتوسيع اجلبهة مسألة أساسية ،بل مصيرية.
وهـــو مــا يتطلب الــتــحــلــي بــالــصــبــر والـــروح
الوحدوية واالبتعاد عن احلسابات الضيقة
لتوفير شروط توسيعها ،خاصة وأن العديد من
التنظيمات واحلراكات أصبحت تتحفظ على
العمل املشترك مع القوى السياسية والنقابية.
من هذا املنطلق نعتبر أن إقصاء أية قوة
مناضلة ،مهما كانت إيديولوجيتها ،مسألة
خــاطــئــة وم ــض ــرة بــاجلــبــهــة االجــتــمــاعــيــة
وبالنضال الشعبي ألنها تقسم صفوف الشعب
وتسهل قمع االحتجاجات الشعبية .لذلك
ندعو االطــراف يف اجلبهة التي تضع الفيتو
على مشاركة قوى إسالمية مناضلة يف اجلبهة
إلى إعادة النظر يف موقفها.

إن احلركة النقابية مكون أساسي للجبهة
االجتماعية .لذلك يتحتم على املناضلني
الدميقراطيني واملــنــاضــات الدميقراطيات
العمل على أن تساهم املــركــزيــات النقابية
املناضلة يف اجلبهة االجتماعية.
لقد أدت أزمــة العمل النقابي إلــى بناء
تنسيقيات نقابية مختلفة خــارج املركزيات
النقابية .واحلراكات الشعبية التي عرفتها
عــدد مــن املناطق ،وخــاصــة الــريــف وج ــرادة،
أخدت مسافة من القوى السياسية والنقابية.
ورغم ذلك من الضروري السعي إلى أن تلتحق
هذه التنسيقيات واحلراكات بهذه اجلبهة.
وبدأ جزء من احلركة االمازيغية يتجاوز
الطرح اللغوي والثقايف للقضية األمازيغية
لطرح قضية األرض والتنمية .ويف هذا اإلطار
تشكلت تنسيقية أكــال التي تخوض نضاال
شعبيا من أجل حماية أراضي اجلموع يف جنوب
املغرب .ونفس األمر بالنسبة لفالحي منطقة
لهري وغيرهما .إن هــذا النضال مرشح إلى
االحتداد بسبب تسارع هجوم النظام والكتلة
الطبقية السائدة على هذه األراضي .الشيء
الــذي يستوجب احتضان هــذه احلركات من

حالة عمال شركة سمافرا تشبه حالة
عمال مطاحن الساحل

الدار البيضاء

حـــيـــنـــمـــا ت ــت ــوح ــد
الــبــاطــرونــا عــلــى التهام
عرق العمال ومجهودهم

تذهب ادراج الرياح ولعل
ح ــال ــة ع ــم ــال مــطــاحــن
الساحل بالرباط حيث

بالبيضاء أيضا ذلك
هو حــال كل مــن العامل
مــصــطــفــى اتـــويـــرســـي

وجتــعــل الــســلــطــة واقــيــا
بــيــنــهــا وبـــــن تــنــفــيــذ
االحكام القضائية على
هـــزالـــة مـــا تـــصـــدره من
تعويضات يجد العامل
نــفــســه ان صــرخــاتــه

يــتــســاقــطــون كــــــاوراق
الــشــجــر بــفــعــل املــعــانــاة
اليومية الــذي جعلتهم
يـــعـــانـــون مــــن امـــــراض
جسدية ونفسية الحصر
لها أكبر دليل على ذلك.

والــعــامــل بــوهــال فريد
الـــعـــامـــلـــن الــســابــقــن
بشركة سمافرا smafra
لصاحبها مطيع خالد
ال ــك ــائ ــن مــقــرهــا مبمر
االركــيــدي بــعــن السبع

مفادها اشتغالهما لدى
هذه الشركة املختصة يف
صنع مــبــردات السيارات
والــشــاحــنــات اال ان ــه يف
 2015قــرر التخلص من
الــعــمــال الــذيــن يعملون
لــديــه واعـــــادة تسمية
الشركة ،وذلــك مبنحهم
مبلغ 5000درهم والبدء
بــعــقــدة جـــديـــدة وقــد
باءت كل محاوالت الصلح
بالفشل ممــا اضطرهما
وغــيــرهــمــا لــلــذهــاب الــى
احملــكــمــة الــتــي حكمت
لــصــاحلــهــمــا غ ــي ــر ان ــه
حني التنفيذ وجــدوا ان
الشركة قد بدلت االسم
السابق الــى اســم جديد
هوسيزامي cisamiمما
حال دون تنفيذ احلكم،
ويعتزم العامالن خوض
عدة احتجاجات من اجل
نيل حقوقهما .

عبد اهلل احلريف

طرف اجلبهة االجتماعية.
ال يكفي لكي تكتسب اجلبهة قــوة فعلية
أن تتوسع إلى أكبر عدد ممكن من التنظيمات
السياسية والنقابية واجلمعوية واحلركات
االجتماعية واحلــراكــات الشعبية ،بل يجب
أيضا أن ال تكتفي برد الفعل على هجوم النظام
ألن ذلــك يضعها يف موقع دفــاعــي ،بل يجب
أن تكون مبادرة ومبدعة يف أشكال النضال
والتنظيم والدعاية .وهو ما يستوجب تطوير
بنيتها التنظيمية وبرنامجها وأساليب عملها.
وبدون بنائها على املستوى احمللي واإلقليمي
واجلهوي ستظل اجلبهة االجتماعية هيكال
فوقيا دون فعالية.
هكذا يتبني أن بناء جبهة اجتماعية قادرة
على قيادة النضال االجتماعي ليس باملسألة
الهينة .إنه يستوجب إقتناعا عميقا وراسخا
بضرورتها واستعدادا كامال لبدل كل اجلهود
إلجناحها ،ومنها معاجلة سديدة للقضايا التي
طرحناها أعاله .ويف غياب ذلك ،نخشى أن ال
تكون يف مستوى الــرد على الهجوم الرجعي
واملخزني على االوضاع االجتماعية لشعبنا.

تردي خدمات شركة تدبير النقل املفوض بفاس
يخرج سكان املرجة وأوالد الطيب لإلحتجاج
فاس
تعاني ساكنة اوالد الطيب

الطالبة (ي .ن) صرحت بأعلى

مــنــذ مـــدة م ــع ح ــاف ــات شــركــة

ايــا مــادارتــش سيتي

صوتها ”:

الــنــقــل احلـــضـــري املـــفـــوض لها

باص احلل غنثوروا ضدها .حيث

تدبير القطاع بفاس .فقد خرج

حنا كل مرة كيقولوا لينا غنديروا

السكان صبيحة هذا اليوم لتعبر

احلل .ومازال هاد احلل ماتدارش.

عن سخطهم وتذمرهم من قلة

من بداية السنة ونحن ننتظر.

احلــافــات وتـــردي حالتها ومن

حنا كنقطعوا الكــارط وكنوفيوا

غلظة وخــشــونــة وســـوء معاملة

بــالــتــزامــاتــنــا .فــلــمــاذا التــفــي

املراقبني الــذي يتفننون حسب

سيتي باص بالتزاماتها؟ أطالب

مــاصــرح بــه البعض يف التنكيل
باملرتفقني الذين اليؤدون واجب
التذكرة

املسؤولني يديروا لينا احلل”.

السيدة (أ.ب) تقول “عندنا
مطالب بسيطة .بغينا الطوبيس

يف نفس السياق ،وبدون سابق

وال ــط ــاك ــس ــي األبـــيـــض يــرجــع

إنــذار اشتعلت بــدورهــا العمران

للمدينة .واش حــي ميكو وحي

على بعد أمتار من إعدادية ابن

الــتــازي ماكاينينش فاخلريطة

عاشر باملرجة صباح هذا اليوم.

باش الطوبيس مايوقفش فيهم؟

فالعشرات من التالميذ والطلبة

واش والدنــا وبناتنا اللي ساكنني

واألمهات انتفضن ضد ما اعتبروه

فتلك االحــيــاء مــايــقــراوش؟ وراه

“تــرديــا خلــدمــات شــركــة تدبير

الشركة كتساهم فالهدر املدرسي

النقل املفوض”

وتتسبب فيه.
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احلراكات يف العالم العربي واملغاربي  ..أي دور لليسار؟
نظم فــرع النهج الــدميــقــراطــي بالبيضاء اجلنوبية

تثور على االنظمة االستبدادية وعلى واقــع التبعية

وض ــروة ان تتحمل االحـــزاب املناضلة مسؤوليتها وال

 13دجنبر  2019ندوة حول احلراكات الشعبية ومهام

لالمبريالية وهيمنتها وسعيها حلل ازمتها االقتصادية

يجب تبخيس او حتقير ذلك متاشيا مع موجة تسفيه

الــيــســار يف منطقتنا .رحــبــت الــرفــيــقــة امــيــنــة اغــيــات

على حساب شعوبنا.الثورات يف موجتها الثانية توسعت

ال ــدور احلــزبــي والــنــقــابــي.عــلــى الــيــســار ان يستنتج ما

الــكــاتــبــة احملــلــيــة بــالــفــرع لــلــدار الــبــيــضــاء اجلــنــوبــيــة

وانتشرت ملناطق لم تعرفها يف املوجة االولى.وهذا مؤشر

يجب عليه القيام به وان يستفيد من اخطاءه القاتلة

بــاحلــضــور وبالرفيقني محمد ال ــوايف ومحمد بلعتيق

قوي على ان هناك موجات اخرى ستعم مناطق اكبر.

يف عــدة جتــارب.بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب متــت االشــــارة الــى

الــذيــن قدما مداخلتني رئيسيتني يف املــوضــوع تلتهما

على القوى املناضلة ان تستعد وان تستخلص الدروس

موجة احلراكات الشعبية واهميتها باعتبارها الصيغة

مناقشة هامة جدا.كانت السيرورات الثورية مبنطقتنا

مــن جتاربها السابقة ومــن جتــارب الشعوب املنتفضة.

املــتــجــددة لــنــضــاالت الشعب جــوابــا على االزمــة.حــضــر

موضوع حتليل ومراقبة واستخالص الــدروس بالنسبة

يتضح من املوجة الثانية ان االحزاب الشيوعية توجد

لليسار ومهامه باملغرب .اجلميع اعتبر كل ما يعتمل

يف قلب االحتجاجت واالنتفاضات وبشكل مشرف واكثر

مبنطقتنا من ثورات له دوافع موضوعية جعلت شعوبها

حضورا من السابق .اكدت املداخالت على اهمية القيادة

حراك اكال يف النقاش ومتت االشارة الى غياب اهتمام
بعض القوى اليسارية بهذا احلراك وهو امر يضعها امام
املساءلة النضالية وتخليها عن حــراك شعبي بامتياز
حراك يواجه جشع الراسمال املفترس واالستحواد على
املناجم واخليرات التي توجد يف مناطق سوس واالطلس

ا لصغير .

كانت الــنــدوة مناسبة ليتقدم املناضلون بالدعوة
لالستعداد اجليد لرفع صوت اجلماهير الكادحة والتي
ستقاطع االنتخابات املقبلة حتى يتحول صوتها الى
راي وموقف االغلبية التي يجب ان ترسم مستقبل هذا
البلد هــذا الــصــوت الــذي يرفض اصحابه ان يستعمل
يف تبرير او تزيني او اصباغ الشرعية على دميقراطية

فا سد ة .

املوضوع واسع ومتشعب وجميع املشاركني يصرون على

مواصلة احلوار وتبادل الراي.

مسيرة هيئة متابعة توصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان
د فا عا عن ا ملشر و ع ا لد ميقر ا طي احلد اثي ؛
و من أ جل :
• صــو ن املــكــتــســبــا ت و ا لــو قــو ف ضــد ا لــتــرا جــعــا ت يف
مجال حــق حقو ق ا ال نــســا ن و ضــد تعطيل املقتضيا ت
ا لــد ســتــور يــة ذ ا ت ا لــصــلــة بــاحلــقــو ق وا حلــر يــا ت و ســد
قــنــوا ت ا حلـــوار أ مـــا م احلــر كــة احلــقــو قــيــة ا لــو طــنــيــة
واملجتمع ا ملد ني بشكل يقلص من د ور ه يف ا لوسا طة
و تد بير اال ز ما ت ؛
• إ يقا ف كا فة ا ملتا بعا ت و اال عتقاال ت ذ ا ت ا لطا بع
ا لسيا سي ؛
• و ضـــع ح ــد لــلــتــضــيــيــق ا ملــتــواصــل ض ــد احلـــق يف
التنظيم

والتجمع؛

• حــمــا يــة ا مل ــد ا ف ــع ــن ع ــن حــقــو ق ا إل نـــســـا ن و فــق
مقتضيا ت اإل عال ن ا لعا ملي ذي ا لصلة ؛
• إ عمال فعلي للد ميقرا طية التشاركية يف صنا عة
ا لسيا سا ت ا لعمو مية يف مجا ل حقو ق اإل نسا ن ؛
• تنفيذ كا فة توصيا ت هيئة ا إلنصاف واملصاحلة
و جــمــيــع نــتــائــج تــســو يــة مــلــف ا ال نــتــهــاكــا ت اجلسيمة

حلــقــو ق اإل نــســا ن باعتبارها را فــعــة ضــرور يــة إلر ســاء
عدم التكرار ؛
تنظم هيئة املتابعة املكو نة من املنظمة املغربية
حلقو ق اإلنسان  ،واملنتدى املغربي من أجل ا حلقيقة
وا إل ن ــص ــا ف  ،وا جلــمــعــيــة ا ملــغــربــيــة حلــقــو ق اإل نــســا ن ،
وجمعية عدا لة  ،والهيئة للمغربية حلقو ق ا إلنسا ن ،
وا لــعــصــبــة ا ملــغــربــيــة لــلــد فــاع عــن حــقــو ق اإل نــســا ن ،
و مــنــتــد ى بــدائــل ا ملــغــر ب  ،مسير ة وطنية ر مــز يــة يو م
األحد  15دجنبر  2 01 9مبدينة الربا ط  ،وذلك حتت
شعار :
دولة ا حلق والقانون ر هينة بالدميقراطية
و إ حقا ق حقو ق اإلنسا ن يف شموليتها
و ســتــنــطــلــق هــذ ه املــســيــر ة عــلــى ا لــســا عــة ا لــعــا شــرة
صــبــا حــا  ،ا نــطــاقــا مــن مــلــتــقــى ش ــارع ا حلــســن ا لــثــا نــي
و شــــارع مــحــمــد ا خلــا مــس ( قـــر ب عــمــار ة ا لــســعــادة) ،
وستو اصل سيرها عبر شارع محمد اخلا مس لتنتهي
عند محطة ا لقطار ا ملد ينة على ا لسا عة ا لــوا حــدة
بــعــد ا لـــــز وال  .و ســتــخــتــتــم بــكــلــمــة بــا ســم ا لــهــيــئــا ت
ا ملنظمة .
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قرار يف إعادة تنظيم احلزب على قاعدة خاليا املؤسسات
فــقــرة  .1يــظــهــر مــا يــقــوم من
اخــتــاف جــوهــري يف دور ونشاط
األحــزاب الشيوعية عن األحــزاب
االشتراكية-الدميقراطية ،أيضا،
يف أشكال التنظيم عند كل منهما.
فــاالشــتــراكــيــة-الــدميــقــراطــيــة،
املهتمة حصرا بــاالصــاح يف إطــار
الدميقراطية البرجوازية وخاصة
بالعمل اإلنتخابي والبرملاني ،إمنا
هــي منتظمة على أســاس املناطق
االنتخابية وقاعدتها هــو الفرع
احمللي ومبدأها التنظيمي هو مقر
السكن

إال متى كانت لــه خاليا قوية يف
املصانع والورشات واملناجم وسكك
احلديد ،الخ .ولقد أكدت التجربة
املــكــتــســبــة خـــال نــضــال احلـــزب
الشيوعي منذ املــؤمتــر الشيوعي
العاملي الرابع هذا األمر .إن لقرارات
املــؤمتــر الشيوعي الــعــاملــي الــرابــع
أهمية حيوية بالنسبة للحزب

يجب القيام بتغييرات سطحية
يف بنية األحــزاب ،بل يجب القيام
بتغيير عميق وفعلي يف منظماتنا
مــن خـــال إعــــادة تنظيمها وفــق
النموذج البلشفي .ويجب القيام
بــهــذا الــعــمــل عــلــى نــحــو منهجي
وبعناية حتى ال نخسر أيــة قوة.
ويجب أن تتواصل إعــادة التنظيم

جدد وجتمع مساهمات منخرطيها
الــتــي لــهــا مــنــهــا قــســطــا مــعــلــومــا
وتسجل أعــضــاءهــا ،ال ــخ .وحتــدد
خلية املؤسسة مهمة كل عضو من
أعضائها وتسهر على أن ينجز كل
عضو ما أوكلت إليه من مهمة .ومن
الطبيعي أن ميتد نــشــاط خاليا
املــؤســســات إلـــى جــمــيــع مــجــاالت

.

أمـــا احلــــزب الــشــيــوعــي ال ــذي
يدفع العمال نحو النضال الثوري
يف سبيل اإلطــاحــة بالرأسمالية
وكــســب السلطة ،فيخلق أشكاال
أخــــرى مــن الــتــنــظــيــم ألن نقطة
ارتكازه يف املصانع .لذا ،يجب على
احلزب الشيوعي أن تكون قاعدته
بني العمال يف املصنع ،أي يف مكان
الــعــمــل .إن تــعــديــل احلـــزب على
قاعدة خاليا املؤسسات ميكنه ،قبل
كل شــيء ،من صلة فعلية ومتينة
ودائــمــة بــالــعــمــال .فتلك اخلاليا
متــكــن احلـــزب مــن أن يــكــون دومــا
على علم بحاجيات البروليتاريا
وبــاســتــعــدادهــا وأن يــتــحــرك كما
ينبغي .فهي متكنه من التأثير يف
البروليتاريا باستمرار وقيادتها
عــلــى نــحــو جــيــد خــــال تنظيم
النضال الثوري ضد أربــاب العمل
والفاشية والــدولــة الرأسمالية يف
سبيل كسب السلطة

.

إن هــــذا الــتــغــيــيــر يف أشــكــال
التنظيم هــو الــضــامــن للنوعية
االجتماعية لتعداد احلــزب .فهو
يضمن للحزب طابعه العمالي.
متاما كما يساعد احلزب ،بالفعل،
يف النضال يف سبيل كسب مراقبة
اإلنـــتـــاج ،فــلــذلــك أهــمــيــة خاصة
بالنسبة للحزب الشيوعي ،ويف
بلوغه الهيمنة على اإلنــتــاج يف
املصنع بعد استالم السلطة

.

»فليكن كل مصنع قلعة للحزب
الشيوعي» .ذلك هو شعار لينني.
فقرة  . 2أكــد مــؤمتــرا األممية
الشيوعية الــثــالــث والــرابــع على
ضــرورة إعــادة تنظيم احلــزب على
قاعدة خاليا املؤسسات .ولقد تبني
للمؤمتر الشيوعي العاملي الرابع أن
ال ميكن للحزب الشيوعي أن يكون
منظمة جماهيرية جدية وصلبة

عــديــدة وقــويــة مبــا فيه الكفاية
لكن خاليا الــشــارع غير ذات وزن
وأعضاؤها عاطلون يلحق أعضاء
هــذه األخــيــرة بخاليا املؤسسات.
لكن ميكن ،مؤقتا ،وقبل أن يبلغ
التنظيم تلك الــدرجــة (فالوضع
يختلف باختالف البلدان واختالف
مناطقها) ،جتميع أعضاء احلزب
العمال العاطلني يف خلية الشارع.
ونــظــرا لــوجــود أفــكــار خــاطــئــة يف
هذا املوضوع ،فإن املؤمتر الشيوعي
العاملي اخلامس يؤكد على أال يؤثر
أبــدا ما تألف من خاليا الشارع يف
خاليا املؤسسات ،ويجب أال تعادل
األخــيــرة يف األهــمــيــة ويف ال ــدور.
فمهما كــان األمــر ال يجب اعتبار
خليتا املؤسسة والشارع قاعدتني
للحزب .إن خلية املصنع هي فقط
قاعدة احلزب .فخلية الشارع هي
فرع لألولى ،وأما مركز اجلذب فهو
خلية املصنع

.

الشيوعي .كما تعلمنا األحداث يف
أملانيا أن إعادة تنظيم احلزب على
قاعدة خاليا املؤسسات هي شرط
ال غنى عنه يف النضال يف سبيل
السلطة.

هــذه بحيوية ،وأن تتغير البنية
احلالية (الفروع ،طرق املساهمات
املالية ،تركيبة القيادة ،التسجيل،
الــــــخ) بـــــاإلجتـــــاه نـــحـــو خــايــا
املؤسسات

لـــــذا ،مـــن الــــضــــروري تطبيق
قـــرارات مجلس رئــاســة تنفيذية
األممية الشيوعية املوسع املنعقد
يف ك ــان ــون الــثــانــي  ،1924وهــي
قرارات مطابقة ملا اتخذه املؤمتران
الشيوعيان العامليان الثالث والرابع
من قرارات يف هذا املوضوع ويقرها
املؤمتر الشيوعي العاملي اخلامس.
لــذا ،يجب العمل يف هــذاا اإلجتاه
بحيوية وانتظام .ويعتبر املؤمتر
الشيوعي العاملي أن إحدى مهمات
احلـــزب الــشــيــوعــي األســاســيــة يف
املستقبل القريب أن يستكمل إعادة
تنظيم نفسه على قاعدة خاليا
املؤسسات

الحظنا أن هذه الفكرة لم يتم
قبولها مبا فيه الكفاية يف نشاطنا
إلــى حد اآلن .فلم تعتمد اخللية
قــاعــدة يف عـــدة حــــاالت .فحتى
بعد التغيير ،بقيت تعتبر كأمر
يضاف إلى ما هو موجود من قبل،
مما أدى إلى تأليف فرق مؤسسات
ذات مهمات محدودة عوض خاليا
املــؤســســات يف كثير مــن احل ــاالت.
يجب أن نتخلى عــن هــذا الفهم.
وغالبا ما ننساق وراء امليل إلى أن
نــحــدد خلــايــا املــؤســســات أهــدافــا
نقابية خالصة .بالعكس ،هدف
خلية املــصــنــع ومــوقــعــهــا بصفتها
قــاعــدة منظمة احل ــزب ،يجب أن
يــحــددا ويــبــررا تلك الصفة بكل
وضــــوح وبــكــل حـــزم يف الــنــشــاط
العملي .وخللية املــؤســســة كامل
احلقوق التي تتمتع بها كل منظمة
من منظمات احلــزب .فهي تدرس
جميع قضايا احلزب وتفصل فيها.
إن ذلــك سيؤثر يف تنظيم خاليا
املصانع .فهي التي ستنتدب أعضاء

.

فــقــرة  .3كــمــا يــشــيــر املــؤمتــر
الشيوعي العاملي إلى بعض النقاط
الــتــي ظــهــرت يف نــشــاط احلـــزب
الشيوعي منذ شهر كانون الثاني،
تستوجب تصحيحا أو توضيحا.
فال يجب أن يبقى هنالك شك يف
قـــرارات املــؤمتــر الشيوعي العاملي
الرابع ويف قــرار كانون الثاني .وال

.

نشاط احلزب.
فقرة  .4إن أحد اجلهود األعظم
أهــمــيــة كــتــجــســيــد لــــروح الــقــرار
املــتــعــلــق ب ــإع ــادة تــنــظــيــم احلــزب
يجب أن يتمثل يف حتسني التركية
االجــتــمــاعــيــة احلــالــيــة لــتــعــداد
احلزب .لذا ،يجب أن تكون أغلبية
أعضائنا الكبرى مؤلفة من عمال
صناعيني وأن تكون أغلبية أعضاء
حزبنا الساحقة مؤلفة خلاليا
يف املــصــانــع ويف احلــقــل الفالحي
مـــبـــاشـــرة .وع ــن ــدم ــا نــبــلــغ هــذه
النتيجة ،حيث تكون خاليا احلزب

يجب على
الحزب ،في
بداية عمل
إعادة التنظيم،
أن يتمركز ،أول
األمر ،في األحياء
الصناعية.

فقرة  . 5يجب على احلــزب ،يف
بــدايــة عمل إعـــادة التنظيم ،أن
يتمركز ،أول األمـــر ،يف األحــيــاء
الصناعية .وأن يتمركز يف املناطق
األكثر أهمية منها ويف املنظمات
األكثر قوة فيها .فعلى القيادة أن
تبدأ بإعادة التنظيم يف أكثر أجزاء
املنطقة أهــمــيــة .وال يعني هــذا،
مطلقا ،أن ميكن ملنظمات احلزب
األخـــرى ،يف ذلــك الــوقــت ،تأجيل
عملها يف إعــادة التنظيم اخلاص
بها .فيجب أن تنجز إعادة التنظيم
تدريجيا من األسفل إلى األعلى

.

فقرة  .6يرى املؤمتر الشيوعي
العاملي اخلــامــس أن يعمل احلــزب
عــلــى أن يــشــارك مــعــظــم أعــضــاء
خلية املؤسسة التابعة للشبيبة
ال ــش ــي ــوع ــي ــة يف عـــمـــل احلــــزب
الــشــيــوعــي .ويــجــب أن يــقــوم بني
الــطــرفــن تــعــاون مــتــن .وأن من
الضروري تأليف خلية خاصة من
شباب املؤسسة خارج خلية احلزب
تــكــون مبــثــابــة ق ــاع ــدة عــضــويــة
لكامل فــيــدرالــيــة الشبيبة التي
لها منظماتها اخلاصة إلــى جانب
احلزب

.

فقرة  .7يكلف املؤمتر الشيوعي
العاملي اخلامس تنفيذية األممية
الشيوعية بالسهر على اإلجنــاز
احلاسم لعملية التنظيم هذه وعلى
صياغة تعاليم تخص شكل أجهزة
احلزب احمللية واملركزية

.

السياسية

جتري عملية االنتخابات بغية
القيام بتجديد النخب سواء على
مستوى اجلماعي أو التشريعي
 .ودلــك مــن خــال االحتكام إلى
صناديق االقتراع  ،وكدا املواطنني
يف اختيار ممثلهم على مستوى
املؤسستني  .ورغم أن هذه العملية
االنــتــخــابــيــة ال تــشــكــل الــبــديــل
الــدميــقــراطــي يف تسيير الــشــأن
الــعــام واالحــتــكــام إلــى اجلماهير
مــن اجــل ســيــادة حكم األغلبية
.إال أن العملية االنتخابية يف
ظــل األنــظــمــة الــبــورجــوازيــة ال
ميكن فصلها عــن الــســيــاق العام
ال ــذي يحكمه الــفــســاد والــرشــوة
واحملسوبية  ،هــده األم ــور سوف
تنعكس بطبيعتها على مفهوم
العمل احلزبي وممارسة السياسة
يف تدبير الشأن العام الذي تؤطره
قــواعــد اللعبة الدميقراطية يف
ظل األنظمة البورجوازية التي
مــن طبيعتها أن تــفــرز لنا نخب
سياسيا فاسدة ومبنية على عمل
القبيلة والزبونية  ،انطالقا من
كونها خاضعة لــقــواعــد اللعبة
" الــدميــقــراطــيــة " يف ظــل نفس
األنــظــمــة  .لــكــن يف بــادنــا هــدا
فمند االســتــقــال الشكلي إلــى
يومنا هــذا الزالـــت االنتخابات
مــرتــبــطــة للقبيلة واألعـــيـــان ،
ومافيا املخدرات  ،ومافيا العقارات
 ،واألراضــــي الــفــاحــيــة  ،الــديــن
يستغلون الفقر واجلــهــل  ،غير
مبالني للبرامج وال مبادئ األحزاب
الذين ينتمون إليها  ،باإلضافة
إلــى استفحال ظــاهــرة سماسرة
االنــتــخــابــيــة  ،مــن قبيل تفشي
الــرشــوة والزبونية واحملسوبية ،
وهــده لوبيات ،ووجــوه انتخابية
ظلت تتحكم يف الشأن العام سواء
باملجالس اجلماعية آو البرملانية ،
وكذلك مختصة يف بيع التزكيات
للمرشحني  /........مما يستحيل
عــلــى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة يف
حتــقــيــق الـــــتـــــداول يف تــدبــيــر
الــشــأن الــعــام  .وأصــبــح مستحيال
محاربته  .وهـــدا مــا ينتج عنه
ضعف تأطيراالحزاب السياسية
للمواطنني .حيث كان من املفروض
عــلــى املــرشــح أو املــرشــحــة إقــنــاع
املــواطــنــن لــبــرامــج احل ــزب الــذي
ينتمون إليه .بحيث الزال منطق
القبيلة يتحكم يف رسم اخلرائط
االنتخابية ببالدنا  .واستمرار
عملية شــراء الــذمم وخاصة بعد
 ،وقبل عملية االنتخابات  ،األمر
الــذي يعكس أن ظاهرة الرشوة ،
هي األمر احملدد والعملية اللصيقة
باملمارسة السياسية ملثل األحزاب
املغربية يف مجتمعنا  ،مما يجعلنا

ما اجلدوى من اإلنتخابات ؟

نتساءل عن عــدد األحــزاب التي
تؤطر املواطنني ؟ ومدى انسجامها
عــلــى األقــــل يف ممــارســتــهــا على
أرضــيــة الــبــرامــج املــســتــوحــاة من
إيديولوجياتها السياسية  .وهنا
يــجــري احلــديــث حـــول أنشطة
األحــــزاب املنظمة  :مــن ن ــدوات
فــكــريــة وحتــســيــس املــواطــنــن
مبخاطر إفساد االنتخابات

حرة بني لوبيات الفساد السياسي
واالقتصادي وهيمنته على املشهد
السياسي وذلــك عن طريق شراء
األصوات والذمم يف استغالل بشع
لبؤس وفقر وجهل أبناء الشعب
املــغــربــي ،ه ــذا اخلــلــيــط ال يفرز
إال حتــالــفــات غــيــر منطقية يف
تشكيل مجالس محلية وجهوية
وبرملانية

يف نفس السياق الزال التحالف
الطبقي السائد يفرض سياسته
عــبــر ســن مــزيــد مــن مخططاته
الرجعية التي ال تنتج إال مزيدا
من البؤس واحلرمان لدى الفئات
الواسعة من الشعب املغربي

لكن مــا هــو واق ــع أم ــام أعيننا
يبني العكس بحيث تنطلق احلملة
االنــتــخــابــيــة الــســابــقــة ألوانــهــا
مستغلني أمــــوال الـــدولـــة .،فهل
بهده األساليب ياترى أن األحزاب
السياسية تساهم يف نشر الثقافة
الــســيــاســيــة وتــأطــيــروتــكــويــن
املواطن

لـــم نــتــمــكــن بــعــد مـــن تــأســيــس
حــتــى أســـس ومــقــومــات الــنــظــام
الدميقراطي الذي يستند إلى روح
الدميقراطية الفعلية واملــســاواة
يف اجت ــاه متتيع كــافــة املواطنني
واملواطنات بحقوقهم االجتماعية
والثقافية....

أن مـــا آلــــت إلـــيـــه الــوضــعــيــة
الــســيــاســيــة بــشــكــل عـــام يف تلك
املــرحــلــة هـــو نــتــيــجــة طبيعية
ملشاركة أحزاب سياسية تقليدية
فيما تسمى بحكومة الــتــنــاوب
ســنــة  . 1998مــنــذ ذلـــك احلــن
إلــى الفترة التي نعيشها حاليا،
أي مــا يــعــادل  17ســنــة مــن عمر
حكومة التناوب التوافقي التي
دشنت ما يسمى مبرحلة االنتقال
الدميقراطي ،هذه األخيرة عرفت
ترديا خطيرا ،وازدادت األوضــاع
تــأزمــا بــشــكــل يــفــوق مــا اصطلح
عليه بالسكتة القلبية ،حيث أن
املــغــرب أصــبــح مرتبا حسب سلم
األمم املتحدة يف املراتب األخيرة
من حيث الفقر ،األمية ،والبطالة
مع تــردي التعليم والصحة ،مما
يؤكد انغماس الدولة يف سياسة
استكمال برنامج التقومي الهيكلي
الذي بدأ مسلسله منذ .1983

؟

فمنذ أزيــد من نصف قــرن من
اإلعــان عن االستقالل الشكلي،

.

؟

؟

ايدولوجيا دينية ،ما زالت تتسم
بــاالســتــبــداد والــقــمــع ،ممــا يــدل
على فقدان هــذه احلكومة ألية
مقومات شرعية ،بحيث ال شيء
تغير فرئيس احلكومة يعمل حتت
سلطة املــلــك ،وينفذ التعليمات
على شكل موظف عادي ،مما جعل
حزبه يشكل االمــتــداد الطبيعي
للمرحلة السابقة على شاكلة
حكومة التناوب ،وأصبح خطابها
الشعبوي
يفتقد لكل متييز عن خطاب
املعارضة الشكلية  ،وبصفة عامة
ميــكــن الــقــول ب ــان ه ــذه املرحلة
تتسم بالسياسة الرسمية للدولة
القائمة على البنية الطبقية
التي تنخرها األزمــة البنيوية،
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محمد عالي
دميـــقـــراطـــي يــضــمــن الــتــنــمــيــة
والــعــدالــة االجتماعية واحلرية
والــكــرامــة اإلنــســانــيــة بــأحــزاب
سياسية تفتقر لبرنامج سياسي
وأغلبية منهم تظهر يف احملطات
االنتخابية لبرملانية واجلماعية
التي تعتمد يف متويلها ومصاريف
أنشطتها الباهظة على نفقات
املال العام.
وإجــمــاال وسيلة الــقــول أن جل
األحــــزاب الــســيــاســيــة ال حتترم
الدميقراطية الداخلية وال تعمل
مببدأ الشفافية  ،احلــوار املبني
عــلــى قــاعــدة االخ ــت ــاف لـــآراء
والــرأي األخر  ،واحترام القواعد
الدميقراطية يف تدبير سياستها
الداخلية

.

ويف ظل هدا السياق العام كيف
تخوض على األقل هده األحزاب
معاركها النضالية ضــد سياسة
الباطرونا و اللبرالية املتوحشة

؟

خالصة القول :

هــذا كله يتجلى يف واجهاته
الرسمية ،حيث تسود مؤسسات
تشريعية وتنفيذية وقضائية
صــوريــة ليس إال .املتحكم فيها
عـــبـــارة عـــن مــافــيــا املـــخـــدرات
ومــرتــكــبــي اجل ــرائ ــم السياسية
واالقتصادية ،مستغلني مؤسسات
الدولة يف تبييض أموالهم ،وتأبيد
سيطرتهم الطبقية على حساب
مــصــالــح اجلــمــاهــيــر الــكــادحــة،
إذ ال فــرق بــن األمـــس والــيــوم -
رغــم أن مسلسل االنــتــخــابــات ال
يعتبر حــا دميــقــراطــيــا يف حد
ذاتـــه -ومــع ذلــك اســتــمــرار نفس
الــوجــوه التي تشكل رمــز الفساد
واخلــيــانــة ،يف االســتــحــواذ على
العملية االنتخابية مما يؤكد أن
هذا املسلسل هو عبارة عن جتارة

هــده املرحلة احلالية ،خاصة
بعد م ــرور ثمانية ســنــوات على
الدستور املمنوح وصعود حكومة
بنكيران بقيادة حزب يرتكز على

التي ترتكز على اقتصاد الريع،
وارت ــب ــاط ــه ــا بــطــبــيــعــة الــنــظــام
الــســيــاســي املــغــربــي ،الــــذي هو
مرتبط بدوره باألزمة العاملية ذات
الطبيعة الرأسمالية واملنعكسة
سلبا على االقتصاد الوطني

.

هـــــل ميـــكـــن بــــنــــاء مــجــتــمــع

هذه المرحلة
تتسم بالسياسة
الرسمية للدولة
القائمة على البنية
الطبقية التي تنخرها
األزمة البنيوية

فــأيــن هــي هـــده األحـــــزاب من
الــتــوجــهــات الــكــبــرى السياسية
واالج ــت ــم ــاع ــي ــة والــثــقــافــيــة ،
والــرقــابــة مــن ال ــرش ــوة  ،ودلــك
بتخليق احلياة العامة  ،ومحاربة
اقتصاد الريع ومحاربة الفساد ،
و فــرض حد لإلفالت من العقاب
.الصناديق اخلاصة غير اخلاضعة
ملراقبة البرملان { الوجــود لها يف
أي دولة حتترم القانون وحترص
على أموال دافعي الضرائب }.ثلث
امليزانية العامة سائبة ،التعرف
مصادرها ومصاريفها مما تشكو
احلكومات املتعاقبة عن العجز يف
امليزانية .ويبقى البرملان شكلي
بعيدا  ،عن وحدة امليزانية مرورا
مبجموعة مــن املــؤســســات التي
اليــعــرف دخــلــهــا وال مصاريفها
....واســتــمــرار اجلمع بــن الثروة
والسلطة ،مما تدفعنا إلى األسئلة
التالية عــن أي مــشــروع تنموي
تتحدث عنه هده االحزاب بحيث
ديــون الــدولــة يف ارتــفــاع مستمر
؟وساكنة املغرب تعاني من األمية
؟ وشبابها يوميا ميوت يف البحر
هــربــا مــن اإلق ــص ــاء والتهميش
والبطالة والفقر ...
فــعــن أي ــة تنمية اجتماعية
نـــتـــحـــدث الــــيــــوم ومـــاهـــي
الــســيــاســات املــنــتــهــجــة لتحدي
املستقبل املسدود االفق

؟

؟

وماهي االحتالم التي تطبل لها
النخب السياسية اجلديدة التي
تنتظر دورها يف املشهد السياسي
القادم الذي سوف تلعب فيه بطل
املسرحية ليس إال

؟

7

ملف العدد
احتداد الصراع الطبقي وضرورة احلزب املستقل للطبقة العاملة
العدد 338 :
من  17إىل  23دجنرب 2019

تقوم جريدة النهج الدميقراطي باعتبارها اجلريدة املركزية للتنظيم بإعداد هذا

غاية يف االهمية وهو حزب الطبقة العاملة وتوحيد املاركسيني :سيرورة البناء.وأخيرا

امللف املتعلق مبهمة بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة وتناول اخلطوات التي نحن

ننشر على العموم الورقة التأطيرية ألهم محاور اشتغال اللجان املتفرعة عن اللجنة

بصدد اجنازها على االرض.هكذا سنتناول اربعة قضايا :االولى ،تتعلق باجلواب على

التحضيرية حتى نشرك اوسع املناضالت واملناضلني املاركسيني املشتغلني على مهمة

سؤال :ملاذا يجب ان يكون حزبا طبقيا والقضية الثانية ،تتناول جتربة بناء حزب

بناء احلزب من االطالع ثم املساهمة يف االدالء برأيهم وتقدمي مساهماتهم النظرية

؟

الطبقة العاملة املغربية :نقاط قوة ونقاط ضعف.والقضية الثالثة ،تتعلق مبوضوع

اســتــخــلــص الــبــاشــفــة الـــدرس
األساسي من كمونة باريس اخلالدة
وقرروا اقتحام السماء وجنحوا يف
ذلك بفضل حزب الطبقة العاملة.
وعــلــى مــنــوالــهــم ســــارت وجنحت
جتــارب ثــوريــة عــديــدة يف الصني
وكوبا والفيتنام وغيرها .صحيح
أن هــذه التجارب فشلت يف اجناز
مهام الــثــورة االشتراكية ولكنها
حــقــقــت مــهــام الــتــحــرر الــوطــنــي
وحتــولــت روســيــا وخــاصــة الصني
إلــى قــوى اقتصادية هائلة جدا
وجنحت كوبا رغم احلصار وكذلك
الــفــيــتــنــام يف حتــســن مــؤشــرات
التقدم االجتماعي بفارق شاسع
مــع الــبــلــدان املماثلة كــاملــغــرب .ال
تتقدم حركة التاريخ بشكل خطي
بــل تعرف فــتــرات مــن املــد وأخــرى
مــن الــتــراجــع واالنــكــســار وليس
هناك مساء كبير ولكن القضاء
عــلــى الــرأســمــالــيــة وم ــا تنتج من
مآسي وكــوارث ومخاطر حقيقية
على اإلنسانية والطبيعة خطوة
تاريخية حاسمة للسير قدما نحو
االشتراكية وبناء مجمع خال من
االستغالل واالستيالب  :املجتمع
الشيوعي

.

نتحدث هنا عــن حــزب طبقي
مبعنى احل ــزب املستقل للطبقة
الــعــامــلــة وعــمــوم الــكــادحــن على
مستوى بنيته االجتماعية مسلح
بإيديولوجيته املاركسية يف خدمة
مشروع الطبقة العاملة االشتراكي
عكس الدعوات الشعبوية ملنظري
وأنصار ما يسمى ما بعد املاركسية
واملاركسية غير التسلطية لبناء
"حــزب الــنــاس" أو "حــزب الشعب"
أو حزب-حركة عبارة عن ملتقى
هــامــي لــلــحــركــات االجتماعية
كإجابة عن التقاطب احلاد الذي
ترتب عن النيوليبرالية

.

نرفض هــذه الــدعــوات الصادرة
عــن منظرين قطعوا مــع اجلوهر
الثوري للماركسية ورؤيتها املادية
للعالم يستعيضون عن االشتراكية
بــالــدميــقــراطــيــة ،ألنــهــا دعـــوات
بــدل الــعــمــل عــلــى تــقــويــض أســس

والفكرية يف والدة هذا املشروع العظيم.

حزب طبقي عمالي ،ملاذا؟

النظام الرأسمالي تسجن نفسها
باالقتصار على مــحــاوالت إيجاد
حلول لليبرالية املتوحشة واللحاق
ببلدان املركز الرأسمالي والعودة
لدولة الرفاه ونعتقد بأنه مجرد
وهم طوته حركة التاريخ.

للقوى الرجعية املسنودة من طرف
االمبريالية وخاصة االمبريالية
األمريكية بل إن الفئات الوسطى
نفسها الــتــي ســانــدت تلك القوى
يف فترات الصعود واملد تنكرت لها
مساهمة يف تلك الثورات املضادة.

ويف احلقيقة فان هذه الدعوات
وهذا املنظور هو جواب برجوازي
صغير عــن األزمـــة ،أزم ــة النظام
الــرأســمــالــي املــتــهــالــك .لقد رأينا
كيف استسلمت سيريزا يف اليونان
لشروط الترويكا (البنك املركزي
األوروبــي وصندوق النقد الدولي
واللجنة األوروبـــيـــة) بــدل طرح
اخلـــــروج م ــن االحتـــــاد األوروبـــــي
ومنطقة األورو حتديدا وإصــدار
عملة خاصة ببلد غرق يف الديون
والزال .والزالت أغلب قوى اليسار
الشعبوية والتحريفية معا تائهة
فــيــمــا يــتــعــلــق مبــوضــوع الــعــاقــة
باالحتاد األوروبــي فاسحة املجال
أم ــام اليمني املــتــطــرف .نعتبر أن
مصلحة الطبقة العاملة تكمن
يف مــغــادرة االحتـــاد األوروبــــي بل
تفجيره وبهذا املوقف تلتقي مع
الطبقات العاملة يف باقي بلدان
املعمور وشعوبها املضطهدة وتفتح
آفــاقــا رحــبــة أمـــام بــنــاء األممــيــة
املاركسية املناهضة للرأسمالية
واالمبريالية

من كل هذا نود التأكيد أهمية
املــاركــســيــة وعــلــى الـــدور احلــاســم
لــلــطــبــقــة ال ــع ــام ــل ــة يف الـــثـــورة
االشتراكية التي تفرض نفسها يف
البلدان املتقدمة ويف قيادة الثورة
الوطنية الدميقراطية الشعبية
على طريق االشتراكية يف البلدان
التابعة .غير أن أصحابنا ينكرون
أو يقفزون هذا الدور حتت مبررات
مختلفة البعض منها أقــرب إلى
الــشــعــوذة ،لــعــل أبــرزهــا االدعـــاء
بــأن الطبقة العاملة تتجه نحو
االنقراض مستندين يف ذلك إلى
كــون الطبقة العاملة غير مرئية
وال ــى انــفــجــار قــطــاع اخلــدمــات أو
أنها غي متجانسة وليست دائمة
النضال وغيرها من التبريرات

.

لــقــد تــتــبــعــنــا والزلـــنـــا نــتــابــع
الــتــجــارب الشعبوية التقدمية
يف أمريكا الالتينية التي وصلت
للسلطة عــن طــريــق االنتخابات
وكيف أنها اقتصرت على استخراج
الــثــروات الباطنية وتــوزيــع الريع
واحلد من الفقر والقيام بإصالحات
جزئية بــدل استغالل موقعها يف
السلطة للقيام بــإصــاح زراعــي
جــدري وواســع وتأميم القطاعات
واملــنــشــآت االستراتيجية وفــرض
رقابة متقدمة على وسائل اإلنتاج
وأشــركــتــهــا تــفــكــيــك الــتــعــبــيــرات
السياسية للبرجوازية العميلة
وتطهير صفوف اجليش واألمــن.
إن تــوقــيــف ال ــث ــورة يف منتصف
الطريق هو ما سهل الهجوم املضاد

.

إن تــوســع قــطــاع اخلــدمــات هو
بالفعل واقــع ال ينكر وهــو حتول
حصل منذ مدة غير قصيرة ،فقد
كان سنة  1996يساهم بحوالي 60
يف املائة من الناجت الداخلي اخلام
ويشغل  60يف املائة من اليد العاملة
يف البلدان املصنعة مقابل  47يف
املائة و  25يف املائة على التوالي
يف الــبــلــدان الــتــابــعــة .ولــكــن ليس
هــذا دليال كافيا وال مقنعا بهذا
االدعــاء .ما حدث هو أن تشكيلة
الطبقة العاملة تغيرت مع تطور
اجلــوانــب التقنية الــتــي تفرض
قدرا أكبرا من العمل الذهني وأن
متركزها أصبح أكبر مــن السابق
يف القطاع الثالث .لكن الشغيلة يف
مجال اخلدمات املوجهة للشركات
الصناعية لتعويض األنشطة التي
كانت تقوم بها هذه الشركات نفسها
قبل تفويتها لشركات متخصصة
يف مجاالت محددة مثل النظافة
واحلــــراســــة والــصــيــانــة والــنــقــل
واللوجستيك واالتــصــال وغيرها
كثير هي جزء ال يتجزأ من الطبقة

العاملة لكونها تنتج فائض القيمة
كم هو حال عامالت وعمال املطاعم
السريعة واملساحات الكبرى ومراكز
االتــصــال وجـــزء ه ــام مــن شغيلة
القطاع البنكي وقطاع التأمينات
وحــتــى شــغــيــلــة قــطــاع الــتــربــيــة
والتعليم اخلاص الذين يشتغلون
على بيع املعرفة باعتبارها سلعة.
هذا الصنف من اخلدمات ضروري
إذن للرفع من اإلنتاجية وقــد مت
إخضاع عمل األجــراء هنا لنماذج
العمل يف القطاع الصناعي .وبفعل
الهشاشة ينتقل العديد منهم من
عمل آلخــر ،ينتقل من عامل إلى
مستخدم والــعــكــس لــفــتــرات قد
تطول أو تقصر

.

وعــلــى هــذا األســـاس فــان نسبة
الــعــمــال يف فــرنــســا متــثــل حاليا
تقريبا  21يف املــائــة مــن الساكنة
النشطة وتــصــل هــذه النسبة يف
بالدنا إلى حوالي  40يف املائة من
الساكنة النشطة (أي حــوالــي 5
مليون عــامــل(ة)) .نسبة العمال
وع ــدده ــم بــبــادنــا يــفــوق نسبة
وعدد أفراد الفئات الوسطى التي
يتهافت عليها حــوالــي  30حزب
سياسي

.

النمو املضطرد لقطاع اخلدمات
ال يجب أن ينسينا أيــضــا العدد
الـــهـــائـــل لــلــمــعــطــلــن (=ج ــي ــش
االحتياط)

.

ورغــــــم تــقــلــصــهــا وان ــخ ــف ــاض
تركيزها النسبي فان دور الطبقة
العاملة الصناعية يبقى مع ذلك
مهما يف بلورة وعي الطبقة العاملة
بذاتها ويف قيادة نضال الشغيلة

.

يقال أيضا أن الطبقة العاملة
ليست مرئية .للدقة هي لم تعد
مرئية مبا يتناسب ونضاالتها وما
تتعرض له من استغالل بشع وعلى
أوسع نطاق أو بصفة أدق ال يراد لها
أن تكون مرئية .من يتحدث اليوم
يف وسائل اإلعــام التي حتتكرها
الــبــرجــوازيــات الــرثــة عبر العالم
عــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــضــاالت
املــايــن منها؟ هــل شــاهــدمت يوما

معاد اجلحري

استجوابا مــع عــامــل(ة) يف قناة
تلفزية مغربية أو أي عــامــل يف
قناة أوروبــيــة؟ هل سمعتم كالما
لقناة اجلزيرة التي كانت تعربد
وتصول وجتــول إبــان حلظات املد
الثوري مبنطقتنا عن دور الطبقة
العاملة احلاسم يف تونس ويف مصر
يف اإلطاحة برأس النظام هناك؟
ما يتردد على مسامع املاليير من
الــبــشــر الــيــوم هــو حـــرب ضــروس
عــلــى االشــتــراكــيــة ودور الطبقة
العاملة فيها .لم يعد مرئيا بسبب
الشعبوية والتحريفية نفسها،
فقد قتلت األحــزاب "الشيوعية"
الروح الثورية للماركسية وأهملت
العمل النقابي العمالي وأهميته
البالغة وتوقفت منذ مدة طويلة
عن تكوين اطــر عمالية مناضلة
بارزة قادرة على قيادة أحزابها التي
أصبحت حتت سيطرة البرجوازية
الصغيرة واستيهاماتها

.

إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة ليست
منسجمة بل تضم فئات متنوعة
ووعيها غير متماثل ولكن ليست
هذه مبررات معقولة للتنقيص من
دورها التاريخي يف قيادة املجتمع
نحو اخلالص من قيود االمبريالية
والرأسمالية وشرورها فسرعان ما
وتهب مــوحــدة يف حلظات األزمــة
الثورية

.

وإذا أضفنا مــايــن الكادحني
وعلى رأســهــم الفالحون الفقراء
وكادحو األحياء الشعبية يف املدن
وخــاصــة امل ــدن الــكــبــرى يف بالدنا
فان حزب الطبقة العاملة وعموم
الــكــادحــن يــكــون حــزب األغلبية
الساحقة واملطلقة للمغاربة وقد
آن األوان للتخلص مــن أســطــورة
الطبقات الوسطى والرهان عليها
فقد أفلست األحــــزاب املستندة
إليها إفالسا تاريخيا

.

نــحــن الــشــيــوعــيــون املــغــاربــة،
نساء ورجــاال ،نريد أيضا مواصلة
محاوالت اقتحام السماء طريقنا
يف ذلـــــك بـــنـــاء حـــــزب الــعــمــال
والكادحني االشتراكي

.

امللف
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قراءة نقدية يف التجربة التنظيمية
من إلى األمام إلى النهج الدميقراطي
خ ــاض الــيــســار الــراديــكــالــي يف
إطار احلركة املاركسية  -اللينينية
جتـــارب تنظيمية عــســيــرة منذ
والدته يف فترة السبعينيات ،وهو
اليوم أمام امتحان مساءلة حصيلة
نصف قرن من النضال والصمود،
يف سبيل إقـــرار بديل اجتماعي
حترري ،تخللتها عقود من القمع
األســود واالختطاف واالستشهاد،
وتــتــوخــى هــذه املــســاءلــة تدقيق
نصيب من املسؤولية يف عدم بلوغ
هذا اليسار حلظة النضج السياسي
والتنظيمي  ،من أجل إجناز املهام
الــتــاريــخــيــة الــتــي انــتــدب نفسه
القيام بها.غير أن االنــخــراط يف
هذا التحليل من وجهة نظر نقدية
حتسم مــع كــل تــصــور عاطفي أو
دوغمائي ،يستدعي يف املقام األول
وضــع هــذه الــتــجــارب التنظيمية
والسياسية يف سياقها التاريخي
مع إبــراز التحوالت االجتماعية
والــســيــاســيــة الــتــي خضعت لها،
بهدف الوقوف على مكامن اخلطأ
واألسباب العميقة التي تقف وراء
عــدم جنــاح هــذه الــتــجــارب ،ومن
ثمة اقــتــراح املقومات السياسية
والتنظيمية لكل نهوض جديد
يتجاوز الكبوات والعثرات السالفة

الشعبية يف إفريقيا  ،ثورة ظفار يف
عمان ثم الثورة الفلسطينية

.

وقــد كانت التجربة البلشفية
واملــــــاويــــــة كـــمـــا جتــــســــدت يف
الــتــاريــخ،هــي املــلــهــم األســاســي يف
بلورة أطــروحــة":الــثــورة الوطنية
الدميقراطية الشعبية" وأداتها
ال ــث ــوري ــة " :مــنــظــمــة الــثــوريــن
احملترفني" .وإن كانت هذه األخيرة
قد أحــرزت على النصر يف ظروف
مثل روسيا والصني ،ألنها ارتكزت
عــلــى قــاعــدة عمالية وفالحية
مهيكلة سياسيا وتنظيميا وعلى
كــــوادر حنكتها جتـــارب قاسية،

والسياسية لليسار الراديكالي :

منبرا فكريا وسياسيا للمعارضني
للخط ألتحريفي يف حزب التحرر
واالشتراكية ،وما أن تطور الصراع
داخــل احلــزب بارتباط مع تطور
احلــركــة اجلماهيرية حتى برز
على السطح تيار مــعــارض داخــل
احلزب وملتف حول مجلة"أنفاس"
وهو الذي سيقرر يف اجتماع خاص
بتاريخ  30غشت  1970االنسالخ
عـــن احلـــــزب وتــشــكــيــل منظمة
ماركسية-لينينية مستقلة ،سميت
مبنظمة "أ" و "إلى األمام" منذ سنة
(1973رفضت منظمة"ب" املشاركة
يف إصـــدار جــريــدة"إلــى األمـــام"،
هــذا مــا جعل مــنــظــمــة"أ" تنفرد

حسن الصعيب

إلــى نيل نصف مقعد يف حظيرة
"الكتلة" على أساس نفس البرملانية
لتعبر عــن نفس ال ــروح الطبقية
البرجوازية الصغيرة التي مييزها
نفس االحتقار للجماهير الشعبية
واخلوف من نضاالتها

.

كما أن املواقف الغامضة وامللتوية
التي عبر عنها جميع السياسيني
البرجوازيني يف الوقت الــذي كان
واجب الوطنيني العرب هو تنظيم
اجلماهير وتعبئتها ضــد مشروع
"روجــرز" تشكل خيانة شاملة من
طــرف تلك الشرذمة من محتريف
السياسة وجتعل منهم صورا محلية

.

 )1كــيــف مت بــنــاء التنظيم
املاركسي-اللينيني
عندما تشكلت احللقات املاركسية
األولـــــى يف ب ــداي ــة السبعينات
واملنبثقة حديثا من حزب االحتاد
الوطني للقوات الشعبية وحزب
الــتــحــرر واالشــتــراكــيــة(احلــزب
الشيوعي املغربي) كانت تــدرك
اجلو السياسي اخلانق الذي يحيط
بها ،حيث القمع هو اخلبز اليومي
الــذي يتذوقه املناضلون ،يف ظل
نظام سياسي أوتوقراطي رجعي
سمته البارزة هي االستبداد

.

وكأية حركة ناشئة ،تريد كسب
أنــصــار خلطها اجلــديــد ،خاضت
صــراعــا إيديولوجيا حـــادا ،ضد
جميع االجتـــاهـــات اإلصــاحــيــة
والبالنكية والتحريفية السائدة
آنــــذاك يف األحـــــزاب التقدمية
املغربية ،املسؤولة عــن اإلخفاق
يف إحراز االستقالل التام وتثبيت
دعائم نظام اجتماعي وسياسي
دميقراطي ،كانت تغذيها يف ذلك
األحـــداث الثورية التي أصبحت
سمة تطبع مرحلة بكاملها يف شتى
أنحاء العالم:الثورة الثقافية يف
الصني الشعبية ،الثورة الطالبية
يف فــرنــســا ،الــثــورة الغيفارية يف
أمريكا الالتينية ،حركات التحرير

فــإن األولــى ما أن جتــاوزت العتبة
األولى يف النضال السري وحاولت
أن تخلق بعض الهياكل التنظيمية
وســط الطبقة العاملة يف الوسط
احلضري والعمال الزراعيني خاصة
يف منطقة الغرب ،حتى حصدها
القمع سنة  ،1972وهي اخلارجة
على التو من تنظيمات لم تؤهلها
الكتساب خبرات تنظيمية صلبة.
بعد هذه التجربة األولى سينصب
الــنــقــاش فيما بعد حــول أسباب
إخــفــاق ه ــذه الــتــجــربــة الفتية،
بالتركيز أساسا على ضرورة جتاوز
احللقات املاركسية املعزولة بعضها
عن بعض ،وتبني مفهوم منظمة
"مركزية للمحترفني الثوريني"،
على النمط اللينيني ،وك ــان يف
جــوهــر هـــذا الــنــقــاش اســتــعــادة
اللحظة اللينينية يف التشكل
التاريخي للحزب البلشفي

.

 )2مرحلة التأسيس
لــعــبــت مــجــلــة "أنـــــفـــــاس" يف
بداية السبعينات دورا رياديا يف
التعريف باألطروحة املاركسية
حــول مختلف القضايا الوطنية
والــقــومــيــة والـــدولـــيـــة ،وشكلت
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بإصدارها ابتداء من العدد 7ومن
هنا انبثق إسم منظمة "إلى األمام"
ع ــوض مــنــظــمــة"أ").وقــد شكلت
وثيقة "سقطت األقنعة ،فليفتح
طريق الثورة" األرضية السياسية
واإليــديــولــوجــيــة الــتــي تشرعن
اخلروج من احلزب وتدعو إلى بلورة
مشروع بديل ثوري.
ارتــكــزت األرضــيــة التأسيسية
على نقد مزدوج:طبقي وقومي ،إذ
اعتبرت أن" تكتل أحزاب االستقالل
واالحتاد الوطني للقوات الشعبية
يف إطــار الكتلة الوطنية وظهور
البرجوازية على حقيقتها ،بعد
أن سقطت أقنعتها ،مبثابة سمسار
يجتهد يف تسخير الشعب لنيل
مساهمة ضئيلة يف احلكومة عملية
جعلت حدا لكل املغالطات الناجمة
عـــن انــقــســامــاتــهــا الــســطــحــيــة،
ومواجهة برملانية احلكم الفردي
املزيفة ببرملانية برجوازية ،مادة
بــذلــك أحــســن الضمانات للحكم
الفردي ،بيد أن كتلتي البرملانيني
ال تعتبر الشعب أكثر من حصان
متتطي صهوته  .ولــعــل محاولة
حزب التحرر واالشتراكية الرامية

طبق األصل ل"حسني هيكل" منظر
الهزائم واالستسالمات ،وأن دموع
التماسيح الــتــي يــذرفــونــهــا اآلن
حسرة على السفك والتقتيل الذي
يتعرض لــه الشعب الفلسطيني
(وثــورتــه اجلــبــارة) ،ال ميكنها أن
تنسينا احلمالت التضليلية التي
غمرنا بها بعضهم  ،وال السكوت
املــتــواطــئ الـــذي الــتــزمــه البعض
اآلخر .إذ التحقوا جميعا يف هذه

بتاريخ 30
غشت 1970
االنسالخ عن
الحزب وتشكيل
منظمة ماركسية-
لينينية مستقلة،
سميت بمنظمة
"أ"

املرحلة من الثورة العربية مبعسكر
أعداء الثورة"

.

يستخلص من هذا النقد املزدوج
املهمة الــراهــنــة وهــي "واجـــب كل
املناضلني املخلصني هو املساهمة
يف الــتــوضــيــح اإلي ــدي ــول ــوج ــي
حول"الطريق الثوري" "باعتباره
طريق املستقبل الوحيد بالنسبة
لــلــمــغــرب ،ويف هــيــكــلــة األداة
احلــاســمــة "احلـــــزب املــاركــســي-
اللينيني" ،من أجــل بلورة الوعي
الثوري البروليتاري الــذي تخلى
عنه حــزب التحرر واالشتراكية
الــــــذي يـــقـــول بــانــتــمــائــه إل ــى
املاركسية-اللينينية والــذي ورث
عــن "احلـــزب الشيوعي املغربي"
تناقضات مطبوعة بإيديولوجية
إصــاحــيــة حتــت تــأثــيــر التصور
القائل بأسبقية الثورة يف أوروبــا
 ،مفسحة املــجــال لــلــبــرجــوازيــة
الصغرى الوطنية ،ومساهمته يف
تشكيل بيروقراطية خاصة على
الطبقة العاملة .وقــد استطاعت
هذه البيروقراطية النقابية خالل
مدة طويلة تقوية سطوتها على
الطبقة العاملة ،خاصة وأنها كانت
تواجه التناقضات بالدمياغوجية
الـــنـــاجتـــة عــــن الـــبـــرجـــوازيـــة
بتجربتها املكتسبة على صعيد
املــعــارك النقابية واالقتصادية
وبــإيــديــولــوجــيــة تــوفــر للطبقة
العاملة إمكانية االنــطــواء على
نفسها يف اإلطــار النقابي وحــده،
ويسهل هــذا الــتــوجــه واالنــعــزال
عن الطبقة العاملة خيانة قيادة
احل ــزب الشيوعي املــغــربــي الــذي
عــجــز ع ــن اإلحـــاطـــة بــاملــشــاكــل
اجلديدة الناجمة عن االستغالل
نظرا لتبعيتها التحريفية"

.

"كـــمـــا أن إفـــــاس املــنــظــمــات
السياسية الــبــرجــوازيــة حلزبي
االســتــقــال واالحتـــــاد الــوطــنــي
لــلــقــوات الــشــعــبــيــة واحــتــقــارهــا
العفوي للجماهير  ،وكــذا خيانة
حزب التحرر واالشتراكية تشكالن
حــافــزا قــويــا عــلــى الــعــمــل وعلى
الــشــروع يف بــنــاء احلـــزب الــثــوري
البروليتاري"

.

هـــذه هــي الـــدوافـــع األســاســيــة
التي كانت خلف تأسيس منظمة
ماركسية-لينينية باملغرب ،فكيف
استطاعت يف هذا السياق التاريخي
والسياسي ترجمة أهدافها املعلنة
يف إطــار إستراتيجيتها الثورية
وعــبــر مفهومها اخلـــاص للحزب
الثوري

؟.

امللف
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جمال براجع

تربط املاركسية حسم السلطة
السياسية لصالح الطبقة العاملة
وحلفاءها بتوفرها على حزبها
ال ــب ــرول ــي ــت ــاري الـــــذي يــقــودهــا
كــهــيــاة اركــــان ضــد الــبــرجــوازيــة
وحــلــفــاءهــا لــلــقــضــاء عــلــى على
النظام الراسمالي وبناء النظام
االشتراكي على انقاضه كمرحلة
انتقالية نحو الشيوعية .ويتم
بــنــاء احلـــزب الــبــرولــيــتــاري عبر
انــصــهــار املــثــقــفــن الــثــوريــن مع
الــطــبــقــة الــعــامــلــة وطــائــعــهــا يف
معمعان الصراع الطبقي .غير ذلك
يبقيى مجرد اوهام

الــشــعــبــيــة وقــواهــا املــنــاضــلــة لم
يعد هناك اي مبرر لالرتكان الى
االتظارية وترك الطبقة العاملة
والــطــبــقــات الــشــعــبــيــة تــواجــه
لوحدها جبروت النظام وسياسته
القمعية ومخططاته الراسمالية
املتوحشة وانعكاساتها الكارثية
على اوضاعها ومستقبلها .فلم يعد
من خيار للنهج الدميقراطي سوى
االنــتــقــال الــى الــســرعــة القصوى

بذلك على املستوى الذاتي ضعف
وتشتت وانعزالية القوى اليسارية
واملاركسية

.

فانخراط النهج الدميقراطي
يف االعــــداد لــاعــان عــن حــزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني
وعــزمــه االعـــان عنه يف املؤمتر
املقبل اذن املته كما قلنا الظروف
املــوضــوعــيــة والــذاتــيــة لــلــصــراع

.

.

وقد استمر النهج الدميقراطي
يف طرح مهمة بناء حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني كمهمة
مــركــزيــة بــاعــتــبــاره اســتــمــراريــة
لــلــحــركــة املــاركــســيــة املــغــربــيــة
وخــصــوصــا مــنــظــمــة الـــى االمـــام
.واع ــت ــب ــران ه ــذه املــهــمــة شرطا
ضروريا الجنــاز التغيير والقضاء
على النظام املخزني لبناء الدولة
الوطنية الدميقراطية الشعبية
˛واعتبر ان هذه املهمة ليست حكرا
عليه بل هي واجب كل املاركسيني
املقتنعني بها .لــذلــك تبنى عند
تــاســيــســه صــيــغــة ع ــام ــة جتعل
الباب مفتوحا لالجتهاد واحلــوار
وهــي صيغة" التنظيم السياسي
املستقل للطبقة العاملة وعموم
الكادحني".وقام مببادرات للحوار
الــفــكــري والــســيــاســي مـــع بعض
التيارات و احلساسيات املاركسية (
التروتسكيني واخليار الدميقراطي
كمثال) لكن لالسف لم يكتب لها
النجاح .لكن يــده ظلت ممــدودة
للحوارمعها وللعمل الــوحــدوي
بشان قضايا الشعب والتغيير

.

االنــتــظــاريــة قــاتــلــة كــمــا يقال
.وامـــام احــتــداد الــصــراع الطبقي
بــن الــكــتــلــة الطبقية الــســائــدة
ونــظــامــهــا املــخــزنــي واجلــمــاهــيــر

.

تعترض احل ــوار مــع املاركسيني
بــشــان مــهــمــة بــنــاء احلـــزب عــدة
إشكاالت ال بد من االنكباب عليها
إليجاد حلول لها او على االقل
حتييد او التخفيف من انعكاساتها
السلبية على سيرورة هذا البناء
.وميكن تركيز أهمها فيما يلي :
 تــعــدد املــقــاربــات بــشــان بناءاحلــــزب عــلــى املــســتــوى الــفــكــري
والسياسي والتنظيمي اي حول
التصور الي حــزب نــريــد وأيضا
على مستوى ترتيب األولــويــات
يف عــمــلــيــة الــبــنــاء و خــاصــة مع
ت ــعـــدد الـــتـــجـــارب واملــنــطــلــقــات
واالستعدادات

النهج الدميقراطي ومهمة بناء
حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني˛
وضـــعـــت احلــــركــــة امل ــارك ــس ــي
اللينينية املغربية وعلى راسها
منظمة الــى االمـــام مسالة بناء
احلــــزب الــبــرولــيــتــاري يف قلب
مــشــروعــهــا الــســيــاســي .واعــتــبــرت
ان اجنــاز هــذه املهمة تقع على
عاتق جميع املاركسيني اللينينيني
املغاربة .من هنا جاءت محاوالت
الوحدة بني تنظيماتها والتي لم
تتحقق العتبارات موضوعية (
القمع الــشــرس واالعــتــقــاالت )..
وذاتية ( منها اختالاف التصورات
بــشــان الــبــنــاء وظــهــور مــراجــعــات
ميينية وسط احلركة )...

تنضج بعد لــإعــان عــن احلــزب.
والبعض األخر هجم على املبادرة
انــطــاقــا مــن خلفيته العدائية
لــلــنــهــج الــدميــقــراطــي ونــزعــتــه
اليسراواية الفوضوية

.

يف جتسيد ســيــرورة بــنــاء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني .
وهو القرار الذي اتخذه يف مؤمتره
الوطني الرابع صيف  2016والذي
نص على االعــان عن بناء هذا
احلزب يف مؤمتره الوطني اخلامس
يف صيف  .2020وقد املت عملية
االنتقال الى هذه السرعة عوامل
مــوضــوعــيــة وذاتـــيـــة مــرتــبــطــة
بــالــتــحــوالت الــكــبــرى الــعــاملــيــة
باشتداد
واالقليمية املرتبطة
واســمــرار ازم ــة الــراســمــالــيــة وما
ارتبط بها من ازمة الفكر الليبرالي
امـــام ه ــول االنــعــكــاســات املــدمــرة
للراسمالية املــتــوحــشــة وعــودة
الــدعــوة الــى االشتراكية النقاذ
االنسانية من الفناء ˛ومرتبطة
ايــضــا بــالــدروس املستخلصة من
الــســيــرورات الــثــوريــة يف العالم
العربي واملغاربي منذ  2011ودور
الطبقة العاملة فيها ويف املغرب
مع حركة  20فبراير واحلراكلت
الشعبية التي تلتها والتي تؤكد
اي تلك الدروس على ان العائق امام
جناح هذه السيرورات يف حتقيق
اهــدافــهــا كـــان هــو غــيــاب حــزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني
لقيادة جبهة الطبقات الشعبية
.مبعنى اخــر هــو غــيــاب القيادة
السياسية ذات االستراتيجية
الثورية الواضحة .هذا الغياب هو
الذي مكن قوى الثورة املضادة من
افشال هذه السيرورات .ويرتبط

الــطــبــقــي ول ــي ــس ˛كما يعتقد
البعض˛ انـــه مــوقــف ان ــف ــرادي
محكوم بنزعة سياسوية ذاتوية
تريد تسجيل النقط يف الساحة
السياسية .والدليل على ذلك هو
دعواته ومبادراته املتعددة للحوار
والعمل املشترك مــع املاركسيني
من اجل اجناز هذه املهمة وجعل
الــنــقــاش بشانها مفتوحا وغير
مــشــروط وإدراج نقطة إشراكهم
يف ســيــرورة االع ــداد لالعالن عن
احلزب يف اخلطة السياسية التي
وضعها بهذا الشان.فانطلقت بناء
عليها اتصاالت توجت بعقد موائد
مستديرة مــع املاركييني يف عدة
جهات .وما زالت العملية مستمرة
لتطيرها وتوسيعها أكثر

.

يف بعض إشكاالت وشروط جناح
احلــوار مع املاركسيني يف سيرورة
اإلعداد لناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني
ال بد بداية من اإلشارة الى بعض
ردود األفعال بشان مبادرة النهج
الدميقراطي للحوار مع املاركسيني
بشان مهمة بناء احلزب .فالبعض
رحــب بها وانــخــرط فيها عمليا
عبر املشاركة يف املوائد املستديرة
املــنــظــمــة بــهــذا ال ــش ــأن يف عــدة
جهات .والبعض اعتبرها مبادرة
سياسوية انفرادية للنهج ال تعنيه
ال من بعيد وال من قريب .والبعض
اعتذر النه اعتبرها غير متناغمة
مع سياق املرحلة وان الشروط لم

 كيفية إشراك هؤالء املاركسينياملنخرطني يف املبادرة يف اإلعداد
بشكل فاعل ومتناغم مع سيرورة
اإلعــــــداد اخلـــاصـــة بــالــتــنــظــيــم
.وكيفية ادماج املساهمات املتعددة
لهؤالء و احملكومة بتعدد املقاربات
واخلــلــفــيــات يف تــلــك الــســيــرورة
بالشكل الــذي يطورها ويعمقها
ويضمن اجتــاهــهــا الصحيح نحو
حتقيق هدفها

.

 إشكالية الثقة تطرح نفسهاوسط املاركسيني نتيجة التراكمات
السلبية التاريخية يف العالقات
فيما بينهم والتي اتسمت بالتوتر
والــصــراعــات الــذاتــيــة وخــاصــة يف
اإلطـــارات اجلماهيرية وسيادة
األجواء العدائية وضعف التواصل
والــعــمــل املــشــتــرك ..ممـــا يتطلب
العمل على تهيئ أجـــواء الثقة
املتبادلة والتحلي بالصبر واملثابرة
يف سبيل ذلك

.

 التشتت الكبير للماركسينيكــحــســاســيــات وكــــأفــــراد وعـــدم
انـــخـــراط مــعــظــمــهــم يف الــعــمــل
السياسي املنظم مما يجعل مسالة
االلتزام ومتابعة احلوار صعبة فما
بالك باجناز املهام املرتبطة ببناء
احلــزب  .باإلضافة إلــى ترسبات
وتأثيرات الثقافة الثقافة والفكر
الليبرالي الــذي يكرس النزعات
الفر دانية

.

ولتجاوز هذه اإلشكاالت وغيرها
ال بـــد مـــن مــنــاقــشــتــهــا وإيــجــاد
املداخل املناسبة ملعاجلتها بشكل
جــمــاعــي لتوفير شـــروط إجنــاح
احلـــوار بــن الــنــهــج الــدميــقــراطــي
وباقي املاركسيني " االيجابيني"
مع املبادرة .ومن هذه الشروط :

االنطالق من الرؤية املاركسيةللتغيير واملتمحورة حــول الــدور
الــتــاريــخــي للطبقة الــعــامــلــة يف
اجنــاز املشروع االشتراكي يف أفق
الــشــيــوعــيــة ومـــا يتطلبه ذلــك
من بناء حزبها الثوري لقيادتها
لتحقيق هذا الهدف.فاملسالة إذن
إستراتيجية وليست تكتيكية
الجنــاز أهــداف مرحلية.فاملسالة
تتعلق بتنظيم عــضــوي وليس
بتحالف ســيــاســي مــرحــلــي .دون
نسيان التراكم الفكري والسياسي
الــذي راكمته احلركة املاركسية
املــغــربــيــة مــع إخــضــاعــه للنقد
املــوضــوعــي الـــهـــادف مب ــا يــخــدم
سيرورة بناء احلزب

.

 خلق أجواء الثقة املتبادلة منخالل التأكيد أن عملية بناء حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني
هي عملية جدية ومبدئية وان
املــجــال مــفــتــوح جلــمــيــع مــن اراد
االنـــخـــراط فــيــهــا بــــدون شــروط
مسبقة اال ما يتناقض مع جوهر
هذا املشروع التاريخي العظيم

.

 الوضوح الفكري والسياسي يفاحلــوار والنقاش لتذليل العوائق
أمـــام بــلــورة اخلــط االديــولــوجــي
والسياسي للحزب املنشود واعتماد
مــنــهــجــيــة م ــرن ــة وم ــت ــدرج ــة يف
التعاطي مع القضايا واإلشكاالت
مـــوضـــوع احلـــــوار وخـــاصـــة تلك
الــتــي حــولــهــا اخ ــت ــاف وإعــمــال
الدميقراطية واإلقناع واالقتناع
للوصول إلى االتفاقات املشتركة

.

 تــوســيــع ف ــض ــاءل ــت احلــــوارعــبــر االســـتـــمـــرار يف االتــصــال
بباقي احلساسيات والفعاليات
املاركسية إلقناعها باالنخراط
فــيــه يف جميع املــواقــع واجلــهــات
وعلى اخلصوص املناضلني /ات يف
اإلطارات اجلماهيرية واحلراكات
الشعبية

.

خالصة
فــاملــطــلــوب يف هــــذه املــرحــلــة
املفصلية يف تاريخ الصراع الطبقي
يف امل ــغ ــرب ه ــو انـــخـــراط جميع
املــاركــســيــن/ات يف اجنـــاز مهمة
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني كمهمة أنية مستعجلة
لتنظيم صفوف الطبقة العاملة
وعـــمـــوم اجلــمــاهــيــر الــكــادحــة
وقــيــادتــهــا يف مــعــركــة الــتــحــرر
الــوطــنــي الــدميــقــراطــي الشعبي
ذي األف ــق االشــتــراكــي .ول ــن يتم
هذا إال إذا حتملوا مسؤوليتهم/
هــن وانــخــرطــوا فعليا يف احلــوار
اجلــمــاعــي يف ارتــبــاط بنضالهم
املــشــتــرك يف مــعــمــعــان الــصــراع
الطبقي

.
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أي دور للشباب يف حملة االعالن عن حزب الطبقة العاملة ؟

ي.الساملي

االبـــحـــاث و امل ــع ــاه ــد مـــن أجــل

أشــكــال الــتــنــظــيــم الــهــادفــة الــى

لــكــل االشــكــال التقليدية التي

"نحن حزب املستقبل
واملستقبل ملك للشبيبة " لينني

تكريس فكرة خلود الرأسمالية

حتقيق مطالب معينة.

تخنق ابداعها.ومن جهة اخرى

عزم النهج الدميقراطي خالل

ونهاية " الصراع الطبقي "  ،لكن

مجلسه الوطني االخير (اكتوبر)
 ،حتــقــيــق الــنــقــلــة الــنــوعــيــة يف
سيرورة تطوره عبر االعــان عن
ح ــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم

هدير أزمة  2008أعاد من جديد
طرح التساؤل  :هل بالفعل يشكل
النظام الرأسمالي أرقى ما ميكن

لالنسانية أن تبلغه ؟.

تعتبر الــدعــايــة الــبــرجــوازيــة
أن املــشــاكــل الــتــي تــعــانــي منها
االنــســانــيــة ســـواء االقــتــصــاديــة
أو االجــتــمــاعــيــة أو البيئية ...
لــيــس لــهــا جــــذر واحــــد بـــل هــي

الكادحني خالل مؤمتره اخلامس

إن مــهــمــة الــشــبــاب املــاركــســي

مشاكل مــجــزأة مــن حيث االصــل

الـــذي ال تــفــصــلــنــا عــنــه ســـوى 7

ويف صــلــبــهــم شــبــيــبــة الــنــهــج

واالســبــاب ولــهــذا مــن أجــل حلها

أشــهــر  .إن حتقيق هــذه النقلة

الــدميــقــراطــي تــكــمــن يف الــدفــاع

وج ــب عــلــى املــطــالــبــن بــذلــك ان

النوعية تعتبر خطوة فاصلة يف

عن أسس الفكر املاركسي ونشره

يــتــبــعــوا كــل " جـــذر" عــلــى حــدا

تــاريــخ الطبقة العاملة املغربية

وســط الشباب و الشابات الذين

حتــت شــعــار " املــطــالــب الفئوية

تصارع الشبيبة ضد كل االفكار
الداعية الى الالتنظيم بدعوى "
كل من حتزب خان " التي تخفي
يف طياتها " كل من تنظم خان "
هذه النزعات الالتنظيمية التي
تعبر عن روح البرجوازي الصغير
الــذي تخنقه مالبسه ومــا بالك
االل ــت ــزام الــتــنــظــيــمــي الــواعــي و
املسؤوال مبا يفرضه من تضحيات
ونــكــران لــلــذات وقــمــع للكبرياء

بــشــكــل خـــاص وتـــاريـــخ نــضــاالت
الــكــادحــن و الــكــادحــات بشكل

د ميقر ا طية
تـــعـــتـــبـــر شـــبـــيـــبـــة الـــنـــهـــج
الدميقراطي أن الشبيبة املغربية
عامة تعاني من عدة نقاط ضعف
قــاتــلــة جعلتها هــيــنــة وهــشــة يف
الدفاع عن مطالبها واالنخراط
يف النضال الشعبي العام وفرض
مطالبها مبــا هــي جــزء ال يتجزأ
مـــن الــنــضــال الــشــعــبــي .وميــكــن
تــلــخــيــص ن ــق ــاط الــضــعــف تــلــك
يف مثلث مــتــداخــل املــهــام  :أزمــة
التنظيم وأزمــة البرنامج وأزمــة

القيادة .

تــضــع الــشــبــيــبــة ص ــوب أعينها

عام  ،وهي من جهة اخرى تطرح

مــهــمــة الــتــجــذر وس ــط الشبيبة

العديد مــن املــهــام الكبرى على

الــعــامــلــة والــكــادحــة عــبــر بــنــاء

كل قطاعات النهج الدميقراطي

وحدتها ووحدة مطالبها جتسده

نساء وعمال – ات وشباب -ات .

جــبــهــة شــبــيــبــيــة دميــقــراطــيــة

لــقــد اعــتــبــرت شــبــيــبــة الــنــهــج

مــكــافــحــة وهـــي يف نــفــس الــوقــت

الــدميــقــراطــي خـــال مــؤمتــرهــا

تناهض كل النزعات التي حولت

اخل ــام ــس ( مــــارس  ) 2019أن

مــن الــنــضــال صــكــوكــا متــنــحــه ملن

أولــى مهامها و التي مــن الواجب

تــشــاء وحتــــرم مــنــه م ــن تــشــاء ،

أن تخضع لها كــل املــهــام االخــرى

فواقع الشبيبة املغربية يفرض

ســواء التنظيمية أو السياسية

تنظيم كــل القطاعات املتضررة

أو االشــــعــــاعــــيــــة هـــــي مــهــمــة

من سياسات املخزن عبر تشبيك

االنـــخـــراط يف حــمــلــة االعـــان

الــنــضــال ( الــنــقــابــي و اجلمعوي

عــــن حــــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة

والتنسيقي ) وتنويعه مستغلة

وعــمــوم الــكــادحــن  ،وقــد وضعت

يف ذلك ما توفره وسائل التواصل

الشبيبة عــدة رهــانــات انطالقا
مــن مــوقــعــهــا كشبيبة

مكافحة

ومــنــخــرطــة يف الــنــضــال الشعبي
العام  ،ضــرورة اجنــاز بعض املهام
ذات االول ــوي ــة مــن أج ــل توفير
الــشــروط ملهمة االعــان عن هذا
الصرح التاريخي للطبقة العاملة

و للكادحني – ات.

على املستوى الفكري :
التأكيد على راهنية الفكر
لــــقــــد اســــتــــطــــاعــــت االلــــــة
االيديولوجية

للبرجوازية

أتبثت ممارستهم  -هن العملية يف

واملــجــزئــة  ،حتــتــاج الــى مطالبني

الصراع املرير و املضني من أجل

مــجــزئــن بـــالـــضـــرورة" إن هــذه

ج -على املستوى السياسي :

حقوقهم – هن أنه ال بديل لفهم

االيديولوجية اخلبيثة تدعوا

التخندق الى جانب نضاالت

" أصــول " املشاكل التي تتخبط

الــى جتــزئــة الــصــفــوف الشعبية

الطبقة العاملة والكادحني-

فــيــهــا الــشــبــيــبــة املــغــربــيــة بــدون

حــتــى ال تكتشف اجل ــذر املــوحــد

ات عبر بناء جبهة شبيبة

إمــتــاك أدوات علمية لتحليل

لــكــل هـــذه االمــــراض يف الــنــظــام

تناقضات املجتمع وايجاد حلول

الــرأســمــالــي وتــبــنــي تــبــعــا لذلك

جذرية لها تعالج اجلوهر وليس

جبهة واحدة منظمة ضد االصل.

املظاهر وتتفادى الطرق الناجتة

بوثقة كل النضاالت العمالية و

تولي شبيبة النهج الدميقراطي

اجلماهيرية عامة من الشبيبة

عــن تعفنات القيم الرأسمالية

االشتراكي
أن

تــســدل غــبــار كثيف عــلــى الفكر
املــاركــســي الســيــمــا بــعــد انــهــيــار
جــدار بــرلــن  ،هــذا الغبار الــذي
خــلــفــه ســقــوط اجلـــدار اعــلــن أن
الــفــكــر االشــتــراكــي قــد " جــرب
حــظــه وفــشــل وانــتــهــت الــقــصــة! "
وقـــد رصـــد الــنــظــام الــرأســمــالــي
مـــلـــيـــارات الـــــــــدوالرات مل ــراك ــز

االجوف املتغطرس .

االجــتــمــاعــي مــن تقنية وأدوات

من عزلة عن املجتمع ومخدرات
ومهلوسات و فكر أصــولــي رجعي
 ...تلك االدوات يف اخــر املطاف
ه ــي الــفــكــر املــاركــســي املــتــجــدد

كشبيبة ماركسية اهتماما بالغا
لــقــضــيــة الــتــنــظــيــم ال ســــواء يف
شقه السياسي أي ضرورة تنظيم
املــاركــســيــن املــغــاربــة الــشــبــاب (
ملتقى املاركسيني الــشــبــاب ) يف

تسهل عملية تنظيم الشباب –
ات  ،أمــا على املستوى البرنامج
فتنظيم الساخطني من الشباب
ات مــن الــســيــاســات التفقيريةو الــتــجــهــيــلــيــة لـــدولـــة املــخــزن
يــرســم هــدفــا واضــحــا هــو حتقيق
الــدميــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة عبر

تضع الشبيبة صوب
أعينها مهمة التجذر
وسط الشبيبة العاملة
والكادحة عبر بناء وحدتها

العمالية الى مشجعي االلتراس
يف مـــوجـــة جتـــســـده ــا اجلــبــهــة
الشبيبة الواسعة ذات الشكل و
املضمون الدميقراطي  ،امــا على
مستوى الــقــيــادة فــهــذه االخــيــرة

واملنغرس يف التربة املغربية .

أشكال تنظيمية مرنة ومتنوعة

على املستوى التنظيمي :

أو يف ش ــق ــه اجل ــم ــاه ــي ــر بــحــت

الصراع ضد نزعة الالتنظيم

الــشــبــاب عــلــى تــنــظــيــم انفسهم

النضال و املبادرة والتركيز على

مـــــــن مــــخــــلــــفــــات ســـــيـــــادة

بــشــكــل م ــت ــن ــوع ومـــــرن ي ــراع ــي

االعداء احلقيقيني وشل تذبذب

خصوصية هــذه الفئة العمرية

احلــلــفــاء املــفــتــرضــن لــلــمــخــزن

االيــديــولــوجــيــة الــبــرجــوازيــة
وســـط الــشــبــاب هــي م ــع ــاداة كل

الــطــامــحــة لــلــتــغــيــيــر والــرافــضــة

ووحدة مطالبها

تــنــبــثــق يف مــعــمــان ال ــص ــراع ضد
امل ــخ ــزن وتــكــســب شــرعــيــتــهــا من

وكسب االصدقاء و احللفاء .
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شبيبة النهج الدميقراطي يف قلب نضاالت الشعب املغربي

” دورة ذكــرى تأسيس شبيبة
النهج الدميقراطي”
عـــقـــدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة
لــشــبــيــبــة الــنــهــج الــدميــقــراطــي
اجتماعها الــثــالــث بــعــد املــؤمتــر
الــوطــنــي اخل ــام ــس حت ــت شــعــار
“جبهة شبيبية مكافحة من أجل
التصدي لتغول الدولة املخزنية

العمومية وتقدميها على طبق من

االتــصــاالت Centre d’appels

ذهب للرأسمال األجنبي واحمللي

– الــنــضــاالت املتعلقة بتوحيد

ويف مــقــدمــتــهــا ق ــط ــاع الــصــحــة

احلد األدنــى لألجور بني القطاع

والتعليم والسكن والتشغيل  ،مع

اخلدماتي و الصناعي”

مــا يــواكــب هــذه األزمــة العميقة
مــن عــزلــة سياسية واجتماعية
لــلــنــظــام املــخــزنــي ومــؤســســاتــه
وأحزابه وجمعياته.

تناقض تام مع مقتضيات دستور

 2011على عالته.

الطالبية أوطــم لكافة الطالب

تطالب مبراجعة الرفع احلاصل
يف امليزانية املخصصة للقطاعات

تــثــمــن الــشــهــر االحــتــجــاجــي

األمنية مقابل تخفيض ميزانية

التي دعت له املركزية النقابية

املخصصة

احليوية

لالحتاد املغربي للشغل ( القطاع

االجتماعية (التعليم – التشغيل

الــفــاحــي و اجلــمــاعــات احمللية)

– الصحة.)..

يف مجال احلريات واملكتسبات “

أمــام هــذه الــتــطــورات االممية

وتــشــيــد بــالــتــنــســيــق اخلــمــاســي

باملقر املركزي بالرباط يوم 08

والوطنية تعلن اللجنة الوطنية

لقطاع التعليم دفاعا عن حريات

دجــنــبــر  ، 2019وبــعــد تــداولــهــا

للقطاعات

ســيــرورة عــمــلــيــة بــنــاء الــنــقــابــة

ألنـــه خــــارج الــنــضــال مـــن أجــل
استرجاع هــذا االطــار التاريخي
ال ميــكــنــه الــبــتــة احلــفــاظ على

مقره املركزي .

تندد باملقاربة القمعية التي
يــتــعــاطــى مــعــهــا املــخــزن يف وجــه

تـــشـــجـــب تـــــغـــــول الـــــدولـــــة
البوليسية يف احلــيــاة اخلــاصــة

إب ــداع ــات الــشــبــاب املــغــربــي من
ضمنها منع مهرجانني للراب يف
كــل مــن ســا وطــنــجــة ،وتــرفــض
احلكم اجلائر يف حق مغني الراب

يف املـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة

الشاب ” الكناوي”.

واالق ــت ــص ــادي ــة ال ــت ــي يعيشها
املــغــرب يف تــفــاعــل مــع محيطه

دعمها و استعدادها لالنخراط

اإلقليمي والعاملي سجلت ما يلي :

يف جميع نضاالت الشعب املغربي

تــفــاقــم األزمــــة الــعــامــة الــتــي

على طول عرض خريطة البالد (

دمنات …).

يــعــيــشــهــا الــنــظــام الــرأســمــالــي
عــلــى كـــل امل ــس ــت ــوي ــات  :فــعــلــى

تدعم مسيرة “أكال” املنظمة

املستوى السياسي تعيش أنظمة

يـــوم  8دجــنــبــر  2019بــالــدار

البرجوازية الليبرالية أزمة حادة

الــبــيــضــاء لــلــدفــاع عــن احلـــق يف

نتيجة حملــدوديــة دميقراطيتها

األرض ضــد مــخــطــطــات املــخــزن

 ،دمي ــق ــراط ــي ــة األق ــل ــي ــة عــلــى

التصفوية الــتــي تــهــدف للسطو

على أراضي اجلموع والساكنة.

األغلبية التي يف مرحلة أزمتها
تــنــتــج لــنــا تــعــفــنــات عــلــى شكل
الفاشية واليمني املتطرف الذي

لشبيبة النهج الــدميــقــراطــي ما
يلي :

العمل النقابي.

وتدخل وزارة الداخلية يف كافة

تـــدعـــم نـــضـــاالت و إضــــراب

مــبــاريــات الــتــشــغــيــل وإع ــف ــاءات

وأمــريــكــا الشمالية واجلنوبية

تــثــمــيــنــهــا ل ــع ــم ــل الــلــجــنــة

تنسيقية االســاتــذة ” املــفــروض

بعض األطــر مــن مهامهم املهنية

 ،أمــا اقتصاديا فــازالــت األزمــة

التحضيرية

الوطني

عــلــيــهــم التعاقد” وتــنــســيــقــيــة

واحل ــرم ــان مــن الــتــرقــيــة أخــرهــا

االق ــت ــص ــادي ــة اخلــانــقــة تــفــعــل

اخلامس للنهج الدميقراطي الذي

” األســاتــذة حــامــلــي الشواهد”

مــبــاراة الــتــعــاقــد و مــا نــتــج عنها

فعلها يف االقــتــصــاد الرأسمالي

سيتم فيه حتقيق النقلة النوعية

واملــــعــــركــــة الــــتــــي تــخــوضــهــا

من فرز أمني واضح مفروض على

بــفــعــل تــضــخــم الــرأســمــال املــالــي

يف ســيــرورة النهج الدميقراطي

التنسيقية

باعتصام

شباب/ات و حرمانهم من حقهم

واالحــتــكــارات الكبرى للشركات

عبر االعــان عــن حــزب الطبقة

ممركز بالرباط.

العابرة للقارات  .لقد دفعت هذه

العاملة وعــمــوم الــكــادحــن/ات ،

األزمــــة بــاالمــبــريــالــيــة العاملية

مع استعداد الشبيبة للرفع من

إلــى حتميل الــشــعــوب ضريبتها

أدائها التنظيمي واالشعاعي من

عــبــر الــزحــف عــلــى املــكــتــســبــات

أجــل انــضــاج الــشــروط لتحقيق

الــتــاريــخــيــة ملــا ك ــان يــعــرف بـــ ”

هــذا املــشــروع التاريخي للطبقة

دولــة الــرفــاه ” أوعــبــر استعمال

العاملة وكادحي – ات املغرب .

يجتاح العالم وخاصة يف أوروبــا

الــتــدخــات العسكرية السافرة
وتــقــســيــم الــشــعــوب عــبــر إثـــارة
النعرات العرقية واجلنسية من
أجـــل الــســيــطــرة عــلــى مــواردهــا
الطبيعية والبشرية.

للمؤمتر

تــهــنــئ جــمــيــع مــنــاضــاتــهــا
ومــنــاضــلــيــهــا يف شــبــيــبــة الــنــهــج
الــدميــقــراطــي مبناسبة الــذكــرى
 13لــتــأســيــس الــشــبــيــبــة وف ــق
اخلــط الفكري والسياسي للنهج

تفاقم أزمــة النظام املخزني

الدميقراطي الــذيــن ميثل شكال

وما نتج عنه من تطبيق لسياسات

من أشكال االستمرارية ملنظمة

النيوليبرالية املمالة من طرف

إلى األمام.

املؤسسات املالية العاملية وعلى
رأســهــا صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي
والــبــنــك الــعــاملــي عــبــر تكثيف
االســتــغــال وتــســلــيــع اخلــدمــات

تسجل تضامنها ودعمها مع
نــضــاالت الــعــمــال/ات ” نــضــاالت
و مــســيــرة عـــمـــال/ات اإلنــعــاش
الــوطــنــي – عــــمــــال/ات مــراكــز

املــرفــقــة

تـــديـــن الـــتـــدخـــل الــهــمــجــي
لــلــقــوات القمع لفض االعتصام
املــركــزي بــالــربــاط لتنسيقية ”
األساتذة حاملي الشواهد”.
تدين وترفض” مشروع قانون
اإلضـــــــراب” املــكــبــل لــلــحــريــات
والعمل النقابي.
تدين وترفض “قانون املالية
 2020املــمــرر مــن ط ــرف املــخــزن
ومــــا يــتــضــمــنــه مـــن تــراجــعــات
ومـــواد خــطــيــرة تــكــرس مضامني
التبعية النيوليبرالية املتوحشة
والتقشف واملزيد من اخلوصصة
منها ” تــفــويــت قــطــاع الكهرباء
للخوصصة – محاولة استرجاع
األمــوال املهربة دون محاسبة –
ضرب األحكام القضائية الصادرة
ض ــد الـــدولـــة عــبــر املــــادة  9يف

يف التشغيل مــن جــهــة والــفــســاد
واحملسوبية والزبونية احلاصلة
لــولــوج يف نفس املــبــاراة مــن جهة
أخرى.
تـــطـــالـــب بــــإطــــاق الـــســـراح
الفوري بدون قيد أو شرط لكافة
املعتقلني

السياسيني

ومعتقلي

حرية التعبير وتندد باالنتهاكات
اجلسيمة والسافرة املمارسة على
املعتقلني السياسيني وعلى رأسهم
معتقلو الريف من تعذيب واذالل
وتــفــرقــتــهــم ب ــن مــجــمــوعــة من
السجون .
تــرفــض عملية الــســطــو التي
يــتــعــرض لــهــا املــقــر الــتــاريــخــي
ألوطــم املمنهج من طــرف الدولة
املخزنية و يدعو كافة مكونات
احلركة الطالبية تكثيف اجلهود
لتوحيد نضاالتها و التقدم يف

جتــــدد رفــضــهــا لــكــل أشــكــال
التطبيع مــع الكيان الصهيوني
وتــدعــو لتجرميه مــع مساندتها
لــكــفــاح الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي
الســتــرجــاع أراضـــيـــه املغتصبة
مقابل إدانتها الشديدة لعملية
الــتــقــتــيــل امل ــس ــت ــم ــرة لــلــشــعــب

ا لفلسطيني .

تــديــن الــتــدخــل االمــبــريــالــي
بـــقـــيـــادة الـــــواليـــــات املــتــحــدة
األم ــري ــك ــي ــة يف مــجــمــوعــة مــن
الدول سواء بشكل مباشر أوعبر
احلصار االقتصادي على فنزويال
للسيطرة على الثروات النفطية
واملعدنية واالنقالب العسكري يف
بوليفيا على الرئيس الشرعي

إيفو موراليس.

تدين فرض سياسات التقشف
واالستغالل على الشعوب التبعية
املفروضة من طرف االمبريالية
األمــريــكــيــة خصوصا ومــا خلفه
من انتفاضات شعبية استكماال
السيرورات الثورية يف مجموعة
من الدول احتجاجا على األزمة
االقتصادية والسياسية اخلانقة
الــتــي تــعــيــشــهــا الــشــعــوب ج ــراء

الوضع املزري التي تعيشه.
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قراءة يف النضاالت االخيرة بفرنسا

محمد بن الطاهر

يف فــرنــســا " ،تـــقـــارب املــطــالــب"

املطالب واحلركات"  ،الذي "يحدث

حكومة ماكرون إلى مراجعة مشروع

الــقــوى الــطــبــقــي ملــا فــيــه مصلحة

واملــنــاضــلــن املــرتــبــطــن بــاحلــركــات

يــقــارب الــنــضــاالت بــن الــســتــرات

يف الــشــارع  ،يــضــع احلــكــومــة حتت

اإلصـــاح نــظــام التقاعد املضاض

ملجموع الشعب بفئاته املتضرر من

االجتماعية داخــل هــذه احلركة

الصفراء  -والنقابات التاريخية يف

الضغط"

ملصلحة أغلبية الشغيلة،

السياسات الليبرالية التي تفاقمت

الواعدة.

"جبهة اجتماعية " وياجج الضغط
على سياسات ماكرون
خــرج اآلالف مــن املــواطــنــن إلى
الـــشـــوارع مـــرة أخـــرى ضــد إصــاح
نظام املعاشات التقاعدية بدعوة
مــن الكونفدرالية الــعــامــة للشغل
( ، )CGTوألول مـــرة  ،يــبــدو أن
مطالب احلــركــة الشعبية املمثلة
يف تــيــارات الــســتــرات الــصــفــراء و 9
نقابات تاريخية تتقارب  ،واضعة
اخلالفات التاكتيكية للنضال ضد

رؤيـــة مــاكــرون نفسها "كمتكبر

م ــع احـــتـــداد الـــصـــراع الــطــبــقــي

مع رئاسة ماكرون.

ومعزول" عن الواقع اصبحتا مالئمة

يف فــرنــســا الــرأســمــالــيــة ،نضجت

ففي خضم هــذا املسار النضالي

الصفراء البنائة والنقابات املناضلة

خلوض معارك مشتركة وموحدة يف

شـــــروط هــــذا الـــتـــقـــارب الــنــضــال

الــطــويــل والــشــاق ظــهــرت للوجود

فتح فرصاولهلق قوة مجتمعية يف

)convergence

” تنسيقيات الــنــضــال ضــد الغالء

مستوى املواجهة القوية واملصيرية

حــيــث كــانــت اجلــمــاهــيــر الشعبية

وتدهور اخلدمات العمومية” وقد

ضد نظام راسمالي ليبرالي مالي

وقــوى املجتمع املدني دائما تخلق

أبــانــت عــلــى طـــول أزيـــد مــن سنة

ومموال ال يراعي مستويات الفقير

وتبدع أشكالها نضالية للتعبير عن

م ــن عــمــرهــا ع ــن ديــنــامــيــة قــويــة

الــتــي وصــلــة إليها أغلبية الفئات

مطامحها ومعاناتها والــدفــاع عن

يف الــعــديــد مــن احملــطــات ،لتعبئة

نفسها خ ــارج اإلطــــارات النقابية

اجلماهير وحثها على االنــخــراط

والسياسية (ع ــدد املنخرطني يف

يف الــنــضــال ضــد الــهــجــوم الكاسح

النقابات بكل تالوينها ال يتجاوز

للطبقات املستغلة(بكسر الغني)،

شعارات وحدوية.

"مــــشــــاركــــة بـــعـــض الـــســـتـــرات
الــصــفــراء" يف مــظــاهــرات التقاعد
"تضع حدا لتناقض قوي مع الوضع
يف العام املاضي  ،عندما رفضوا أي
تعاون مع النقابات التي اعتبروها
غير فعالة واصالحية.

(luttes

des

السياسات التقشفية جتاه الفئات

ومكنت اجلماهير واملناضلني(ات)

األكثر تضررا إلى اجلانب وتوحيد

من إبداع أشكال نضالية متقدمة يف

األدوات الصمود جتاه عدو طبقي

العديد من مناطق فرنسا خصوصا

واحــد  :النظام الليبرالي وتبعاته

الــهــامــشــيــة مــنــهــا ( حــصــر التنقل

املتجسدة يف اغناء االغنياء وافقار

وإي ــق ــاف الــســيــر يف االطـــوروهـــات

الفقراء.

ومنع توزيع الغاز والبترول ومتوتني
األســـواق الــرئــيــســيــة…) .لكن ومع

واجلديد هو العودة القوية الي

ذلك فتجربة التنسيقيات أظهرت

حققتها السترات الصفراء باحتالل

باملقابل أيضا العديد من العوائق

دواوير الشوارع والطرق الرئيسية،

والصعوبات التي متنع من الوصول

بعد يوم جديد من املظاهرات  ،التي

إلــى حتقيق األهـــداف املعلنة ،بل

جمعت عشرات اآلالف من الناس يف

جميع أنحاء البالد.

ومتــنــع حــتــى مــن إمــكــانــيــة تطوير
هذه احلركة نحو األمــام .ومن تلك

وعــلــى مــا يــبــدو وبــذكــاء نضالي

العوائق يجب اإلش ــارة أســاســا إلى

مبني على تعبئة قوية للنقابات
ضــــد إصــــــاح املــــعــــاشــــات أعــطــى

باإلضافة إلى نضاالتهم املشتركة

الــشــجــاعــة لــلــســتــرات الــصــفــراء

 ،نــســجــل أن الــســتــرات الــصــفــراء

التــقــرب مــن احلـــركـــات الشعبية

والــنــشــطــاء النقابيني يتشاركون
ً
أيضا يف نفس رؤية الرئيس إميانويل

ما هو منظم ومــؤســس .ومــع ذلــك ،

ماكرون التي يعتبرونها "متعجرفة

لــم يتم الــفــوز" .كــانــت االحتـــادات

ومنفصلة عن صراعاتهم اليومية".

الــنــقــابــيــة مــثــل  CGTم ــت ــرددة يف

مرت السترات الصفراء من مرحلة

وجتـــاوز حليتها الــبــدايــة ضــد كل

البداية يف دعــم حركة االحتجاج
التي يصعب حتديدها أيديولوجي ًا

اجتماعيا.
وغير املتجانسة
ً

عصيبة شابها التفكك خصوصا
بعد حملة االنتخابات األوروبــيــة
وتشتت

تياراتها واصبحت ملزمة

الــهــم احملــرك حلركية النقابات

باالندماج يف دينامية اإلضرابات

متـــحـــور اســـاســـا يف ب ــداي ــت ــه حــو

النقابية للعيش واستعادة األهمية

األنظمة اخلاصة ونظام التقاعد،

خصوصا كذلك بعد جناح الدولة يف

ولكن باندماج السترات الصفراء

الصاقها باعمال العنف الذي تسبب

تــوســع إل ــى قــضــايــا أخـــرى كالقوة

لــهــم يف فــقــدان املــتــعــاطــفــن .لقد

الــشــرائــيــة واملـــزيـــد م ــن احلــقــوق

استفادت من مواجهة إصالح نظام

الــدميــقــراطــيــة وبــشــكــل عـــام ضد

املعاشات التقاعدية لالنخراط يف

نــظــام راســمــالــيــة لــيــبــرالــي يــدافــع

مواجهة مجتمعية لها بعد سياسي

على اذامولة االقتصاد واالنبطاح

وتاريخي.

للسياسات األوروبــيــة التفقيرية
ضـــد مــصــالــح الــغــلــبــيــة ،لــدرجــة
أن الــيــوم  ،الــنــقــابــيــون والــســتــرات
الــصــفــراء يــســيــرون مــعـ ًا و "تــقــارب

التقارب النضالي

بني السترات

هـــاتـــه الـــوحـــدويـــة الــشــعــبــيــة
والنقابية ،كمستجد نضالي ،مكن
مــن هــلــق ضــغــط عــالــي قــد يــدفــع

 15%من مجموع الشغيلة ).
فــمــن الــوقــفــات واالحــتــجــاجــات
وال ــت ــظ ــاه ــرات إلـــى االنــتــفــاضــات
الـــعـــارمـــة والــضــخــمــة حتـــت جــل
احلــكــومــات  ،كــان صــوت اجلماهير
دائـــمـــا حـــاضـــرا يف قــلــب املــعــارك
الطبقية .فنشات مــبــادرات على

مــضــمــون وشــكــل ممــارســة الــعــديــد
مــن املــنــاضــلــن واملــنــاضــات داخــل
التنسيقيات ،تلك املمارسات التي
تــنــدرج ســـواء يف خــانــة التوظيف
االن ــت ــه ــازي لــلــحــركــة أو يف خــانــة
حتميل احلركة أكثر مما تستحمله
يف املــرحــلــة احلــالــيــة مــن صــيــرورة

تطورها.

صعيد فرنسا ضد قانون الشغل ك

إن كــــل ذلـــــك يــدفــعــنــا بــقــوة

الوقفات الليلية ()Nuits Debout

للمساهمة يف النقاش الدائر حاليا

ملــدة  7اشــهــر والــســيــارات الصفراء

حول واقــع هذه احلركة واجتاهات

واخــرى (كشبيهاتها لــدى الفنانني

تــطــورهــا املــســتــقــبــلــي وعــاقــتــهــا

واألطباء واحملامي وغيرها).

بالعمل النقابي .وهكذا فإن إحدى

لكن كــل تلك األشــكــال بالرغم
من انبثاقها من صلب آالم ومعاناة
اجلماهير ،فإنها ظلت يف جل احملطات
(إن لم نقل كلها) ذات طابع عفوي
صرف مينع الرقي بها نحو األعلى
ويــجــعــل مــن احلــفــاظ عــلــى نفس
مستوى التراكمات النضالية مهمة
صعبة املنال إن لم نقل مستحيلة .و
بالتالي ال تسمح باالستفادة منها أو
بتطويرها من اجل التأثير يف ميزان

الــنــقــط اجل ــوه ــري ــة واألســاســيــة
التي تستطيع من خــال اإلمساك
بها ،إنــتــاج ممــارســة سليمة تشكل
بديال عن كل املمارسات االنتهازية
الــســائــدة داخـــل حــركــة الــســتــرات
الصفراء  ،إمنا هي توضيح الرؤية
الفكرية للعمل داخل التنسيقيات،
أي بناء تصور فكري واضــح يحدد
مــوقــع هـــذه احلــركــة مــن الــصــراع
الطبقي العام ،وكذا دور املناضالت

ا لشعبية .

ولــكــن املــجــهــول يف مــصــار هــذا
الــتــقــارب يــكــمــن يف كيفية وجــود
عناصر مشجعة الســتــمــرار حيث
ك ــي ــف مي ــك ــن مي ــك ــن اقـــــاع عــامــل
مستقل او عامالت املنازل بتقارب
اهتماماته باهتمامات السككيني او
أساتذة وكيف ميكن شرح تاثيرات
اإلضرابات اليومية يف قطاع النقل

على انسداد أبواب املدارس.

على ما يظهر يف الساحة ان الهم
الرئيسي هو اقتناع العديد مبطالب
احلراك بضرورة اإلصالحات وعدم
ثقة االغلبية يف ق ــدرة احلكومة
احلالية يف حــل املــشــاكــل .وهــذا ما
يرضي نوعا ما النقابات والستات
الصفراء معا.
ومـــن املــؤكــد ان فــكــره "حتــالــف
الــنــضــال" تــعــتــمــد عــلــي ال ــذاك ــرة
الــنــضــالــيــة الــتــي تــذكــر بخطب
الذين دعــوا يف  1968إلــى حتالف
مــن العمال والــطــاب أو حتى قبل
نــظــريــات الــبــاشــفــة ولــيــنــن حــول
االحتـــــاد بـــن املــثــقــفــن والــعــمــال
والفالحني .ولكن ال ميكن اختزاله
يف عـــالـــم احلـــنـــن الــســيــاســي أو
الثوري وحده .واليوم  ،فان "تقارب
النضال" يهدف أيضا إلى تاكيد قوه
الشارع أكثر فأكثر علي نطاق واسع-
"الشارع لنا" هو شعار ردد يف العديد
مـــن املـــظـــاهـــرات-امـــام األحـــــزاب
واملؤسسات واحلكومة .وبهذا املعنى
 ،ال تلعب الــذاكــرة النضالية على
مستوى الرموز أو الثقافة السياسية
املرتبطة بــاملــاضــي .وهــو يلعب يف
االحداث احلالية ألنه يهدف إلى ان
يكون أداه فعاله (يف بعض األحيان)
فــعــالــه حلــشــد املــنــاضــلــن وعــمــوم
الشعب ( )massificationوحتى

ابعد من ذلك.
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ب .حياة

انصبت على جوهر االتفاقية املتعلقة
مبناهضة التمييز بسبب اجلنس يف
كل مجاالت احلياة ،فأفرغتها بذلك
من محتواها وخالفت قانون "فيينا"
للمعاهدات الذي وإن أجاز التحفظ،
فــإنــه منع أن ينصب على موضوع
االتفاقية املعنية بالتحفظ.
وقــد صــادق املغرب على اتفاقية
كــوبــنــهــاغــن لكنه وضـــع عـــددا من
الــتــحــفــظــات املــنــشــورة بــاجلــريــدة
الرسمية،

الــنــســاء ،تطلبت نقاشا طويال من
أجــل اعتمادها يف كوبنهاغن حتت
اســم "اتفاقية القضاء على كافة
أشــكــال التمييز ضــد املــــرأة"  .لكن
هــذه االتــفــاقــيــة تعرضت للعديد
مــن التحفظات خــاصــة مــن الــدول
اإلســـامـــيـــة ،وانــصــبــت كــلــهــا -أي
التحفظات  -عــلــى مقتضيات ال
عالقة لها بالشريعة اإلسالمية ،كما

وبالتالي أصبحت هذه االتفاقية
مــلــزمــة لــلــمــغــرب وتــتــطــلــب وجــوبــا
مــاءمــة تشريعاته الــداخــلــيــة مع
مقتضياتها
إن التحفظات بشكل عــام تفرغ
االتفاقية مــن هدفها األســاســي يف
املــســاواة الكاملة مع الرجل وتخول
للحكومة احلق يف التملص من تطبيق

البنود التي حتفظت عليها.
مــدونــة اآلســــرة يف واقـــع يتميز
بدينامية تفرض التغيير:
إن النظام الرأسمالي يعمل على
تــأبــيــد وضــعــيــة اضــطــهــاد الــنــســاء
بواسطة الترسانة القانونية املنظمة
لــلــعــاقــات بــن الــدولــة واملجتمع،
واملــنــظــمــة لــلــعــاقــات يف صــفــوف
املجتمع وداخــل األســرة ،وما املدونة
إال أحد هذه القوانني
تغيرت املــدونــة لكنها لم تساير
الواقع السوسيو اقتصادي للنساء
فالزال حظ النساء من األمية كبيرا
والزال عدد النساء املعيالت لألسر
يف تزايد ،ناهيك عن أن أغلب هؤالء
املعيالت هــن أرام ــل أو مطلقات .إن
االعالة تفرض على املعيالت اخلروج
والبحث عن لقمة العيش يف ظروف
اشــتــغــال أقـــل مــا يــقــال عــنــهــا أنها
غير إنسانية :أجــور هزيلة وأخــرى
متييزية ،ساعات عمل غير قانونية
وغير مالئمة ،استغالل اقتصادي
وحتــــرش جــنــســي يــــؤدي يف بعض
األحيان إلى حمل
تغيرت املدونة وكلنا نعرف حيثيات
هذا التغيير ،ودينامية املناضالت يف
احلركة النسائية املغربية يف هذا
املــجــال يف خضم ســنــوات الــرصــاص
ثم الصراع مع اإلسالميني وحمالت
التكفير والتهديد والتشهير التي
تعرضن لها .ومن ضمن ما جاءت به
املدونة :
تقييد حق الطالق (التعديل يف
مساطر الطالق الفجائي)؛ /رفع سن
الزواج إلى  18سنة؛ /السماح للزوجة
بــأن حتــافــظ على حضانة أبنائها
البالغني أقــل من 7سنوات؛ /توفير
السكن للمحضون....
إال ان هــنــاك ثــغــرات تــقــف دون

حتقيق الغاية من هذا التغيير ونذكر
على سبيل املثال ال احلصر مشكل
تزويج القاصرات (املــادة  )16الذي
ميكن اعتباره نوعا من البيدوفيليا
الــتــي تــرعــاهــا وتــبــاركــهــا الــقــوانــن
واألعراف ،حني مينح للقاضي لألسرة
السلطة التقديرية للموافقة على
تزويجهن دون مراعاة القدرة الصحية
والبنية اجلسدية ودون العودة إلى
اخلبرة الطبية .إضافة إلى استمرار
مفهوم القوامة واملشاكل الناجمة
عن اقتسام املمتلكات املكتسبة بعد
الــزواج وصوال إلى انعدام املساواة يف
اإلرث والتعصيب وغيرذلك..
ان تغيير مكانة املــرأة يف املجتمع
يــتــم عــبــر قــنــاة الــســيــاســة ،عبر
الصراع السياسي والضغط السياسي
و"مــنــازلــة" الــســلــطــة .ان الطبقة
احلــاكــمــة تــقــوم بالتغيير املــعــادي
لــلــمــرأة عبر هــذه الــقــنــاة ،الــدولــة
والقانون والسلطة ،والمناص لنا من
القيام به من هذه القناة أيضا .يجب
علينا كحركة نسائية اليوم عدم
االكتفاء بالنضال من أجل املطالب
االجتماعية واحلقوقية بل ينبغي
أن نذهب إلــى أبعد من ذلــك بطرح
أهــداف سياسية لنضالنا النسائي:
تغيير شامل للدستور  /القضاء على
االستبداد والفساد وبناء مجتمع
دميقراطي ميكن امل ــرأة مــن التمتع
بــحــقــوقــهــا كــامــلــة غــيــر منقوصة
واملساهمة يف احلياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية على قدم
املساواة مع الرجل/إصدار قانون أسرة
عصري مدني يتسع حلقوق جميع
أفــراد األســرة و يتالءم مع املواثيق
الدولية؛ /وضع قانون يجرم تزويج
القاصرات ويعاقب مرتكبيه؛ /تغيير
جذري و شامل للتشريع اجلنائي مبا
يضمن الكرامة اإلنسانية

بدعوة من منظمة نساء املؤمتر

قــانــونــيــة بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن

وال ــق ــوم ــي واالثـــنـــي والــديــنــي

تغيير الصورة النمطية للمرأة

افــق تأسيس ائتالف دميقراطي

الوطني االحتادي ،انعقدت يوم

املــرجــعــيــات الــكــونــيــة حلــقــوق

و ا لثقا يف .

يف املــنــاهــج التعليمية ووســائــل

مــن اجــل تغيير مــدونــة االســرة،

 30نونبر  2019باملقر املركزي

االنــســان ،وتبقي املــرأة يف موقع

االعالم وترسيخ ثقافة تنويرية

مــنــفــتــح امـــــام جــمــيــع ال ــق ــوى

لــلــحــزب مــائــدة مــســتــديــرة حــول

الــدونــيــة والــتــبــعــيــة ،فــالــدولــة

تــقــر مبــبــدإ املـــســـاواة الــفــعــلــيــة

والهيئات والفعاليات التقدمية

موضوع "مدونة االسرة  :الواقع

املغربية تفتقر الرادة سياسية

وضـــــرورة التغيير" ,بــحــضــور:

حقيقية للتصدي والقضاء على

بعد مرور  15سنة من صدور مدونة
األســرة يعود النقاش إلــى الواجهة
وهــو نقاش يفتح الباب للنظر مرة
أخـــرى يف قضية املـــرأة ووضــعــهــا يف
املجتمع الــرأســمــالــي ،وعــاقــة هذا
الوضع بدور األسرة وأهميتها لرأس
املــال .وهــذا الفهم الطبقي لقضية
املـــرأة سيكشف لنا زيــف االدعـــاء
بــأن القضية هــي قضية اضطهاد
الرجل للمرأة ،وسيوضح أن القضية
هي قضية اضطهاد "نــظــام" للمرأة
ملصلحة القلة املسيطرة على الثروة
وعلى السلطة .إن دورنا اليوم كحركة
نسائية هو التشهير بهذا القانون يف
جذوره وربطه بالرأسمالية واستغالل
هذه القضية لفضح اإلصالح املهادن
للبرجوازية وليس النقاش معها يف
كيفية جعل اإلصــاح أفضل ،وأيضا
من اجل إسدال ستار النهاية على هذا
املسلسل الالإنساني الــذي تفرضه
الرأسمالية علينا ،يجب انهاء اسس
هــذا الــنــظــام ال ــذي يــدمي اضطهاد
املرأة لكونها امرأة ،يجب ان توضع له
نهاية ،وان تعامل على قدم املساواة مع
الرجل
املغرب واملرجعية الدولية حلقوق
املرأة
إن التشريعات والقوانني الدولية
حلــــقــــوق االنــــســــان تــســمــو على
التشريعات الــداخــلــيــة ،وبالتالي
يتحتم عــلــى احلــكــومــات والــــدول
أن تــائــم قوانينها الــداخــلــيــة مع
مــا التزمت بــه وصــادقــت عليه من
تشريعات دولية .وبالنسبة للمغرب
فميثاق األمم املتحدة ينص على
مبدأ املــســاواة ونبذ التمييز بسبب
اجلنس أو العرق أو الدين  ...وهو
األمـــر الـــذي مت الــتــأكــيــد عليه يف
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،الى

جانب تأكيده أيضا على الكرامة
املتأصلة يف اإلنسان والتي تنتهكها
بطبيعة احلال القوانني التمييزية
بن اجلنسني ،ويف نفس االجتــاه سار
العهد الدولي األول ثم العهد الدولي
الثاني
ونظرا ألن التمييز ظل مستمرا
ضد النساء بسبب جنسهن بالرغم
من املواثيق الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان عامة؛ ارتأت األمم املتحدة
إصــــدار اتــفــاقــيــة خــاصــة بحقوق
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مدونة االسرة  :الواقع وضرورة التغيير
القطاع النسائي حلزب الطليعة

كــل اشــكــال الــتــمــيــيــز ،وتعاملت

الــــدميــــقــــراطــــي االشــــتــــراكــــي

مـــع املـــدونـــة مبــنــطــق احلــمــايــة

والــقــطــاع النسائي حلــزب النهج

الــقــانــونــيــة مــن اجــل مساءلتها

الــدميــقــراطــي وجمعية السناء

امــام املنتظم الــدولــي ممــا جعل

بــاجلــديــدة وف ــدرال ــي ــة رابــطــة

هــــذه االخــــيــــرة ال تـــرقـــى الــى

حقوق النساء .

تناولت املداخالت واقع املدونة

طــمــوحــات وانــتــظــارات احلــركــة
النسائية

التقدمية.

بعد مرور  15سنة على صدورها،

ان قضية املرأة قضية طبقية،

ووقفت عند اختالالتها العميقة

ي ــرت ــب ــط حتـــريـــرهـــا ارت ــب ــاط ــا

الــتــي تــكــرس اضــطــهــاد املــــرأة و

عــضــويــا بــتــحــريــر املــجــتــمــع من

تــعــمــل عــلــى تــأبــيــده بــتــرســانــة

كــل أشــكــال االضــطــهــاد الطبقي

وعـــلـــيـــه فـــــان الــتــنــظــيــمــات
املشاركة يف املائدة

•

:

حتيي عاليا نضاالت احلركة

النسائية الدولية والوطنية.

•

تــطــالــب الـــدولـــة املــغــربــيــة

بتغيير مــدونــة األســرة واصــدار
قانون أســرة عصري دميقراطي
منسجم مع املواثيق الدولية يف
شمو ليتها .

•

ت ــدع ــوال ــدول ــة الـــى تغيير

جذري وشامل للقانون اجلنائي
يضمن الكرامة االنسانية للمرأة
ويــنــاهــض كــل أشــكــال التمييز
ضد ها .

•

تطالب الدولة بالعمل على

ومناهضة التطرف والغلو.
•

ا لد ميقر ا طية .

تــدعــو الــقــوى الــســيــاســيــة

وعاشت احلركة النسائية من

واحلــــقــــوقــــيــــة واجلـــمـــعـــويـــة

اجــل عــالــم آخــر بــا رجعية وال

التقدمية الى مزيد من النضال
من اجل دولة دميقراطية تصون
احلقوق واحلريات يف إطار فصل
حــقــيــقــي لــلــســلــط وعـــدم إقــحــام

الدين يف السياسة.
•

ت ــث ــم ــن تـــأســـيـــس اجلــبــهــة

االجتماعية وتتمنى ان تشارك

بقوة يف الدفاع عن حقوق املراة.
•

تــدعــو الـــى تــعــزيــز اجلــهــود

وتوحيد النضاالت وتكثيفها يف

ا مبر يا لية .

الـــقـــطـــاع الـــنـــســـائـــي حلـــزب
الطليعة الدميقارطي االشتراكي
منظمة

نساء

املؤمترالوطني

االحتادي
القطاع النسائي حلــزب النهج
ا لد ميقر ا طي
فـــيـــدرالـــيـــة رابــــطــــة حــقــوق
ا لنسا ء
جمعية السناء

الوحش
ا لغا ر ا لنا ز ف يف فمه
ا لبا ر د
ال يسد ه إ ال ا للحم
ال تكفيه جثتي
ير يد ني كا ملة

لذ يذ
ا لو حش يتقيأ
ا لغا بة و ا حلقو ل
و ا أل نها ر
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الثقافية

بيضا ء مخا لبه و هي
تنهش ا للحم ا ملشو ي
ا لو حش ينعب يف
ا ملسا جد و ا أل سو ا ق

ا لو حش يتحشر ج يف
حلقي

الثقافة والتغيير

ا لشا شا ت
أ صم أ ذ ا ن ا لبال د
ا لو حش ينعق على
ا لر ا د يو

ا لو حش يند لق من
ا لصنا بير

يلتهم سما ئي و أ ر ضي

ا لو حش يقر ع قلبي

هر عت إ لى صد ر أ مي

يصعد أ د ر ا ج ر و حي

ا لو حش يسيل من
حليب ثد يها

مر تعبة أ صر خ :
ا لبنا ت ال ! ا أل و ال د
ال ! ا لبال د ال !

ا لو حش يف ر ما د
ا لغا بة
على طا و ال ت ا ملد ا ر س
بني ضفير تي ا بنتي
يهب من ا لكر ا سا ت

ثم يجتر ها يبر ق
من بعيد لكنه و حش
ال يشبعه غير
ا خلر ا ب

يف أ قال م ا لكتا ب بني
قصا ئد ا لشعر ا ء

أ نفلت أ عصر له د مي
لكي ير تو ي

ا لو حش يضا جع
نسا ء متفحما ت

ميد خطو ا ته أ لقي
له قلبي ليلتهي

أ جسا د هن طعم

أ ر ش عر قي أل بعد ه

يف ا لسينما عبر كل
ا أل بو ا ق ،
و يستلقي يف ا حلد ا ئق
أ هر و ل أ خفي أ ر و ا ح
ا أل طفا ل
أ و صد با ب قلبي
بإ حكا م أ ضع ا ملز ا ليج
و ا أل قفا ل

ا لو حش بني أ نيا بي
ا لو حش يختبئ يف
أ فيا ئي
ا لو حش يف عر قي يف
د مي يف حيا تي
ا لو حش على جثتي
ا لو حش . . .
ا لو حش  . . .ا لو حش

ا لو حش يخر ج من

يوميات_منجمي أنا والشمس
انتصف النهار وأنا لم أحضر،
فــات الصباح ولــم ألتحق بركب
األحــيــاء بعد ،جــاءت الشمس،
طرقت شاشتي م ــرار ًا وتــكــراراً،
حــاولــت أن تــزيــل عني الغطاء
ومتن علي بالعطاء ،لم أستطع
أن ألــبــي الــنــداء ،وال أن أجيب
عن الدعاء ،غمرت املكان ومدت
بساطها يف كــل األن ــح ــاء ،ولــم
تلفت أنظاري ،غضبت مني ومن
المباالتي ،أحست بالوحدة ف
كرهتني ،اشتد غضبها وأنا غير
موجود ،حتى أنني سمعتها تقول
ولــوال هــؤالء ملا أشرقت يف هذا
الــوطــن ،كــام طــرد سباتي إلى
شــارع اليقظة ،وأخــرج وجــودي
من قبو الغياب إلى عتبة الباب،
م ــا ب ــن وجــــود مــســيــر وغــيــاب
مخير وقــفــت انــتــظــر اجلـــواب.
أول ما بدأت به بعد العودة كان
ســـؤال :مــن ه ــؤالء يــا ت ــرى؟ ما
معنى الوطن؟ هل هــؤالء تعني
بشر مثلي أم كــائــنــات أخــرى؟
وهــل الــوطــن سقف آمــن وعمل
الئق ،كرامة ،عدالة اجتماعية،
وح ــري ــة ،أم أن الــوطــن الــذي
تــقــصــده الــشــمــس مــجــرد أرض
تغتصب فيها األحـــام ومتــوت
بالقهر األيام ،أرض وفقط ،تراب

وفقط ،مجتمع وفقط...،
غسلت جسدي الذي انهكته
قيلولة إجبارية ،ليست قيلولة
مبعناها املتداول لكن هي حصتي
من النوم بعد أن تعذر علي أن أنام
ليال ،ولم يكن األرق السبب ولكن
ألنني بكل بساطة أعمل بالليل،
ع ــدت بــالــكــامــل إل ــى الــوجــود،
بعد أن بقي جــزء مني حبيس
الغياب القسري ،رافضا لكل أنواع
احلضور ،أكلت بعد أن إكتمل ما
يجمع بيني وبني احلياة ،بعدها
تصفحت جــريــدة يــومــي وأنــا
أحــاول أن أجــد جوابا لسؤالي،
كــانــت الصفحة األولـــى حتكي
عــن احلــرب يف الــعــراق وتنظيم
القاعدة ،القتل ،االغتيال ،اما
الثانية ف تضمنت األسوأ ،النهب
والنصب واالحتيال ،أما الثالثة
والتي عقدت عليها آمالي لكن
دون جــدوى فقد كــان عنوانها
الــتــلــوث ،االحــتــبــاس احلـــراري،
الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة ،قــلــت يف
نفسي سأواصل لعلني أجد فيما
تبقى مــا يثلج صـــدري ،وقفت
على شبكة للكلمات املتقاطعة،
ملئت فراغها وبــه أمــأ فراغي،
أن أمللم احلروف وأجعلها لتصبح
كلمات ،كم جميل أن تلم شمل

احلـــروف ،أنيق ج ــداً ،خصوص ًا
إن صنعت مــن الــكــلــمــات أفــكــار
متفائلة ،مفيدة ،تها تفك شفرات
األمــراض الدنيوية ،النفسية،
العضوية ،وج ــدت نفسي متأل
فراغا بحروف وكلمات وميضي
الوقت بال هوادة ،حتمر الشمس
خجال ،كأن ما تنيره جسد عار،
ومــا تكشفه طابوهات وأمــور ال
اخالقية ،غادرت الشمس املكان
مباشرة بعد أن احمرت وكانت
جتــر اشعتها فــوق قمم اجلبال
الشامخة مبشقة ،قمم تطل على
املنحدرات ،سحبت بساطها رويدا
رويدا ثم عم الظالم ،وأصبح كل
شيء خفي ،ستر الظالم أجساد
عارية ،وأحــداث كانت تستحي
الشمس مــن اب ــرازه ــا ،بــانــت يف
األف ــق مصابيح مشعة ال تنير
سوى محيطها ،تفرض يف الوجود
كيانها ،وترسم اشكاال ،عقرب،
قوس،حمل ،...،هي أشكال أصبح
لها شأن بل تاريخ وصــدى .ظهر
القمر محفوف باملصابيح وأنــا
ادركـــت الصفحة األخــيــرة من
جريدتي اليوميةة ،كانت مجمل
أحــداثــهــا عــبــارة عــن استرجاع
وتلخيص للصفحات األولى.
حــاولــت أن أستفيد قدر

عبد اللطيف صردي

ضو ؤ ه يذ هب ا أل بصا ر

ا لو حش بني ا لكتب
على كر ا سي ا جلا معا ت

يد هن ر غيفي و ميأل
ما ئي

نهجنا الثقايف
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يز جم جل املثقفني ,ا لذين ينا صرون أ و يشا يعون ا لقنا عا ت
ا ليسار ية  ,أنه ال سيادة الحزا ب يسار ية يف غياب ا لهيمنة
ا لثقا فية كما ينحو غرا مشي ,و هذه نقطة قوة اليسار يف
السبعينيات حيث استنار مبجالت ثقا فية ,وا ختر ق مسرح
الهوا ة  ,و سرب خطابه من خالل ا ال ند ية السينمائية

.

و يكفي للتدليل على قــوة ا لــفــن وشــيــو عــه بــن اجلماهير
ا لــشــعــبــيــة خــاصــة ذات ا لــبــنــيــة العمر ية ,أ غــنــيــة ( ع ــا ش
الــشــعــب ) و االغــانــي املـــرددة يف املالعب  ,الــى در جــة ا ن ( يف
بالد ي ظلموني) ,اصبحت ا غنية فلسطينية

.

وب ــا ل ــع ــودة ا لـــى مــشــرو عــنــا ا لــثــقــا يف يف نــهــجــنــا العتيد,
ا نــنــا الز لــنــا نــتــحــســس ا لــطــر يــق صوبه  ,بــخــطــى ثــابــتــة تــارة
واخرى ال نبا رح امكنتنا  .وذ لك من خال ل ا حليز ا لثقايف يف
ا جلريدة ,حيث ان ا لصفحة الثقا فية حافظت على ر كــن "
ا لــثــقــا فــة والتغيير "  ,وا نــفــتــحــت عــلــى جتــارب الدب الها مش

عادل لعريف

اإلم ــك ــان م ــن جــريــدتــي لفهم
مقولة الشمس  " :لوال هؤالء ملا
أشرقت يف هذا الوطن " ،ألجد
أخير ًا نفسي قد غرقت يف نوم
عميق وهي تردد كلمات الشمس،
حتــاول أن جتد لها محال ،لوال
أن أشعتها الذهبية أدركتني
يف صــبــاح الــيــوم الــتــالــي ،حتى
أنــنــي متنيت لــو تــأخــرت قليال
لوجدتني حللت لغزها وفهمت
معاني كلماتها ،تلك اجلملة التي
حملتها أشعتها باألمس ،وزرعها
نسيم صباح اليوم يف مخيلتي وأنا
بني براثن الظنون ،خاطبتني
هذا اليوم مرة أخــرى ولكن كان
اخلطاب واضحا ،أم أنني أنا من
كنت أوعــى ،قالت هــذه املــرة " :
قم من مكانك فأنا هنا خلدمتك،
وال جتعلني أع ــود دون أن أرى
لــوجــودك وقــع يف هــذا الوطن
" ،سألتها وم ــن أولــئــك الــذيــن
تشرقني من أجلهم ،أجابت دعك
مــن هــذا ف الــيــوم يــوم جديد،
ولكل يــوم مخاطب وخطاب ،ال
تــدع مــا سمعت بــاألمــس يعبث
ويؤثر مبا ستسمع اليوم ،املاضي
ماض واحلاضر أنت ،فقط عش يف
عروق اليوم كالندى ،وعشش يف
غصن ساعاته بابداع.

ســواء مــنــه ا لــســجــنــي او ادب اخلــيــر يــات او ا الدب املنجمي,
و نشر ت قصائد و خــوا طــر حتمل ز فــرات معذبني ,كما غطت
تظا هرات معر ض الكتاب والكتاب املستعمل واشــاد ت بهذه
ا لتجر بة باعتبارها تظا هرة شعبية قرائية تأمها طبقا ت
فقيرة

متعطشة

للمعر فة

.

وتعتبر مجلة "ا لتحرر " رائــدة ومو فقة مبستو ى نقاشها
ا لفكر ي والعلمي وبسماحها للحيز الثقا يف وا لركن اخلا ص
بــا ســتــجــواب لــشــا عــر مــغــربــي يف كــل عدد ,اكــتــو ى بــهــمــو م
البسطا ء او كان لسان حا لهم سواء كا نو ا عما ال او فال حني

.

وا سس النهج ا لد ميقرا طي مشرو عه الثقا يف عبر جمعيته
ا لوطنية "ا لبديل الثقا يف " التي تتعر ض للمنع بني ا لفينة
واالخرى  .و لم يدخر جهدا يف بناء فر قته الشبابية ال فتتا ح
مؤ مترا ته ,انها بحق مجهودات لكن الزا لت ال تشفي الغليل

.

حوار
يف هذا العدد تستضيف جريدة النهج الدميقراطي عبد اهلل احلريف عضو الكتابة
الوطنية والكاتب الوطني السابق حلزب النهج الدميقراطي  ،واملسؤول عن اللجنة
التحضيرية للمؤمتر الوطني اخلامس حلزب النهج الدميقراطي ليطلعنا عن أهم
مستجدات التحضير للمؤمتر الوطني اخلامس .
 -   1أطلق املجلس الوطني
األخير للنهج الدميقراطي املنعقد يف
 29شتنبر  2019مسلسل التحضير
للمؤمتر الوطني اخلامس ،ما هي أهم
رهانات هذا املؤمتر

؟

لقد اعتبر املؤمتر الوطني الرابع
املنعقد يف يوليوز  2016أن " اشتداد
أزم ــة الرأسمالية وعـــودة النهوض
النضالي للطبقة العاملة والشعوب
وانطالق سيرورات ثورية عبر العالم
استطاعت أن تفجر من جديد موجة
من النضال الشعبي واالممــي ،لعبت
فيه الطبقات العاملة أدوارا فارقة ،ولن
يتم التقدم إال عبر بناء أدوات اجناز
هذا التغيير الثوري"( .)1ولذلك قرر
املؤمتر أن يتحمل النهج الدميقراطي
مهمة بــنــاء حــزب الطبقة العاملة
وعــمــوم الكادحني كمهمة ملحة ال
رجعة فيها ،وبلور تصورا لبناء هذا
احلزب وآليات تنظيمية لتجسيده يف
الواقع .وقد شكل ذلك املؤمتر محطة
مهمة يف الوعي بالضرورة القصوى
لتكثيف اجلهود إلجنــاز هذه املهمة
املصيرية بالنسبة للطبقة العاملة
والشعب املغربي.
وأكــد اجتماع اللجنة الوطنية يف
دورتها الثامنة يوم السبت  14يوليوز
 ،2018من خالل متابعته وتقييمه
عمل النهج الدميقراطي إلجناز هذه
املهمة ،على ضــرورة بــذل املزيد من
اجلهود من أجل النجاح يف تنفيذها
والوفاء بالتزامات املؤمتر الرابع.
وصـــادق املجلس الــوطــنــي للنهج
الدميقراطي املنعقد يف  30شتنبر
 2018على خطة وبــرنــامــج توفير
شــروط اإلع ــان عــن حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني.
ومن هذه املنطلقات ،يكتسي املؤمتر
املقبل حلزبنا أهمية قصوى لكونه
ســيــكــون محطة فــارقــة يف تطوير
وتثوير خطنا النظري والسياسي
والتنظيمي ليكون يف مستوى القفزة
النوعية يف ســيــرورة بــنــاء احلــزب
املستقل للطبقة العاملة املتمثلة يف
اإلعــان عن هذا احلــزب .لذلك فإن
التحضير اجليد واجلماعي للمؤمتر
مــســألــة ضـــروريـــة لــكــي يستبطن
عــضــوات وأع ــض ــاء حــزبــنــا أهمية
ومــلــحــاحــيــة والــطــابــع اآلنـــي لهذه
املهمة ولكي نبلور ،بشكل جماعي

ودميقراطي ،ما تتطلبه من مهام ومن
تغيير يف ممارستنا وسلوكنا .إضافة
ملا سبق ،ال بد من تقييم السيرورات
األخـــــرى( س ــي ــرورة بــنــاء وتــوســيــع
وتوحيد التنظيمات الذاتية املستقلة
للجماهير الشعبية وســيــرورة بناء
جبهة الطبقات الشعبية وسيرورة
بناء أممية ماركسية).
ولــلــقــيــام بــهــذا الــعــمــل اجلــبــار،
نرتكز على ما راكمناه خالل جتربة

خمسني سنة من النضال يف املنظمة
املاركسية-اللينينية املغربية "إلى
األمــــام" ويف "الــنــهــج الدميقراطي"
ونستلهم جت ــارب أحـــزاب شيوعية
وحراكات شعبية وحركات اجتماعية
تقدمية.
ان مــا يجعلنا متفائلني يف قــدرة
النهج الدميقراطي على اجناز القفزة
النوعية هو ما يلي :
يتوفر النهج الــدميــقــراطــي على
خط فكري وسياسي منحاز للطبقة
العاملة ،من خالل تبني املاركسية،
كمنهج يف التحليل ونظرية يف التغيير
الــثــوري ،ومــن خــال عملنا النقابي
واجلــمــاهــيــري بشكل عــام املــوجــه،
باألساس ،إلى الطبقة العاملة وباقي
الكادحني ومواقفنا املساندة واملدافعة
عن مصالح الطبقة العاملة وعموم
الــكــادحــن ،خــط متطور باستمرار
بارتباط باملمارسة النضالية وسط
اجلــمــاهــيــر الشعبية وبــاالجــتــهــاد
الستيعاب تغيرات الواقع .كما يتوفر
على تصور متقدم للتغيير التحرري
والــدميــقــراطــي اجلــــذري يف األفــق
االشتراكي.
ويتنامى الــوعــي داخــل التنظيم
مبركزية بناء حزب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني وبــضــرورة القيام

بنقلة نــوعــيــة يف ه ــذه الــســيــرورة
كمهمة آنية ومبا تضعه على عاتقنا
من مهام جسيمة .كما استطاع النهج
أن يحافظ على وحــدتــه ومتاسكه
وأن يــرســخ ثقافة العمل والنضال
الوحدويني.
وميثل النهج الدميقراطي رأس رمح
املعارضة التقدمية اجلذرية للنظام
القائم.

15

اللجنة التحضيرية.
ووعــيــا ب ــأن بــنــاء ح ــزب الطبقة
الــعــامــلــة وعــمــوم الــكــادحــن مهمة
تــســائــل كــل امل ــارك ــس ــي ــن(ات) وأن
مساهمتهم(ن) يف بــلــورة التصور
لهذا احلــزب ضرورية وهامة ،ينظم
النهج الدميقراطي يف عدد من املدن
(الدار البيضاء والقنيطرة والرباط
ووجــــــــدة )...دورات م ــن الــنــقــاش
مــعــهــم(ن) حــول نفس احملـــاور التي
تناقش يف اللجنة التحضيرية

.

2

 -  كيف سيتم التحضير

للمؤمتر؟

يف الــبــدايــة ،ال بــد مــن اإلشـــادة
باحلضور الــوازن لرفيقاتنا ورفاقنا
يف املجلس الوطني والتحاقهم(ن)
بكثرة باللجنة التحضيرية والتزام
األغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــنــهــم(ن)
باحلضور واملساهمة اجلادة يف اللجان
املتفرعة عن اللجنة التحضيرية.
الشيء الــذي يعكس الوعي املتقدم
بالرهانات والتحديات التي تعترض
مسيرتنا واالستعداد لبذل الغالي
والنفيس لتحقيق هــدف االعــان
عــن حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني يف املؤمتر الوطني املقبل.
وضمانا ملشاركة أكثر فعالية لكل
الــرفــيــقــات وال ــرف ــاق يف التحضير
للمؤمتر ،قرر املجلس الوطني دعوة
الــفــروع إل ــى إطـــاق الــنــقــاش حــول
التحضير منذ انطالقه ودون انتظار
أن تبلور اللجنة التحضيرية مشاريع
األوراق .ومتــت صياغة ورقــة-إطــار
حتــدد احملــاور التي يجب أن ينصب
عليها النقاش.
وسعى النهج الدميقراطي إلى أن
يشارك أكبر عدد ممكن من العامالت
والعمال والــكــادحــات والكادحني يف

أمــا مــن الناحية العملية ،فقد
انقسمت اللجنة التحضيرية إلى
أربعة جلان هي جلنة اخلط النظري
وجلنة اخلط السياسي وجلنة اخلط
التنظيمي وجلــنــة االعـــداد املــادي
واللوجستيك .هــذه الــلــجــان التي
ستقدم مشاريعها للجنة التحضيرية
التي ستنعقد أواســط فبراير 2020
لوضع اللمسات األخــيــرة على هذه
املشاريع لترسل للنقاش يف الفروع.
وسينظم مؤمتر قبلي بداية يونيو
 2020للمزيد من التداول حول كل
قضايا املؤمتر املزمع عقده أيــام 17
و 18و 19يوليوز .2020
 -   3يـــعـــيـــش الـــنـــهـــج
الدميقراطي حصارا شديدا من طرف
النظام يتمثل ،خصوصا ،يف منعه من
القاعات العمومية وعدد من املرافق
العمومية ،أال يشكل ذلك عرقلة أمام
انعقاد املؤمتر يف ظروف جيدة؟ وما
ردكم يف حالة إمعان النظام يف إحكام
احلصار على حزبكم

؟

يعاني النهج الدميقراطي من املنع
مــن كــل احلــقــوق واإلمــكــانــيــات التي

أزمة الرأسمالية
ونهوض العمال
والشعوب تفجر موجة
جديدة من النضال
الشعبي واالممي.
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تستفيد منها االحــــزاب األخـــرى.
وهــكــذا فــبــالــرغــم مــن كــونــه حزبا
معترفا بــه وبــالــتــالــي لــه احلــق يف
االســتــفــادة مــن القاعات العمومية
واملركبات االجتماعية ودور الشباب
وغيرها من املرافق العمومية ،يحرم،
يف الــغــالــب ،مــن استعمالها للقيام
بــأنــشــطــتــه .ومــنــذ دعــــوة الــكــاتــب
الوطني لــوزارة الداخلية وتهديدها
بحل حزبنا ،أصبح هذا املنع ممنهجا
أكثر من السابق

.

إن هــــذا خــــرق س ــاف ــر وخــطــيــر
للحريات الــدميــقــراطــيــة ،وخاصة
حرية التنظيم والتجمع والتعبير
والــــرأي ،ينم عــن عقلية انتقامية
متجذرة يف الثقافة املخزنية من كل
معارضة حقيقية ،وخاصة من النهج
الدميقراطي بسبب مواقفه اجلذرية
من النظام القائم

.

إننا لن نظل مكتويف األيــدي إذا
أمعن النظام يف حصارنا ،وخاصة إذا
أصر على حرماننا من عقد مؤمترنا
الوطني يف ظروف عادية

.

 -  هل من كلمة أخيرة؟

4

أتــوجــه أوال للطالئع العمالية
والــكــادحــة ألقــــول لــهــم أن النهج
الدميقراطي يعتبر نفسه اخلميرة
فقط إلجنــاز مشروع حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني الذي يجب
أن يكون من صنعكم وأن يخرج من
صلبكم

.

أتوجه ثانيا بالدعوة للمناضلني
املاركسيني واملناضالت املاركسيات إلى
استحضار الظرف احلالي وما يحبل
به من إمكانيات موضوعية وذاتية
إلجناز هذا املشروع العظيم ،شريطة
جتــاوز احللقيات والتعلق باملاضي
والتوجه ،بشكل جماعي ،إلى اقتحام
املستقبل الواعد

.

أتوجه ثالثا لرفيقاتي ورفاقي يف
النهج الدميقراطي حلثهم على املزيد
العمل والنضال ورفــع األداء لنوفر
شــروط اإلع ــان عــن حــزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني يف مؤمترنا
الوطني املقبل ،وذلــك ،باخلصوص،
مـــن خــــال االنــــخــــراط بــحــمــاس
واستماتة يف تنفيذ وتطوير برنامج
احلــزب بهذا الــصــدد ويف التحضير
اجلاد واجليد للمؤمتر

.
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األخرية

اللجن املحلية للنهج الدميقراطي تخلد ذكرى سعيدة املنبهي
الشهيدة الخالدة ورمز املرأة املناضلة

يف خضم الدينامية التي يعرفها حزب
النهج الدميقراطي استعدادا لإلعالن
عــن حـــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة وعــمــوم
الكادحني  ،وتخليدا لذكرى استشهاد
الرفيقة سعيدة املنبهي مناضلة املنظمة
املاركسية اللينينية "إلى األمــام" التي
يعتبر النهج الدميقراطي استمرارا لها
 ،نظمت اللجن احمللية للعمل النسائي
بالنهج الدميقراطي أنشطة مختلفة
للذكرى .بالدار البيضاء كان النشاط
حتــت شعار "كفى عنفا ضــد النساء"
مبقر النهج الدميقراطي يــوم السبت
 14دجنبر  2019وكان احلضور متنوعا
 :نساء كــادحــات  ،موظفات ،عامالت
وفالحات ،وفاعالت جمعويات  ،رفيقات
ورفاق يؤمنون بأن تخليد الذكرى هو
االستمرار يف النضال من أجل حتقيق
األهــداف النبيلة التي استشهدت من
أجلها الرفيقة سعيدة  ،تضمن البرنامج
عــرض فيلم حــول ظاهرة العنف ضد
النساء ،ومداخلتني :األولــى لألستاذة
ســعــاد براهمة حــول أســبــاب ومظاهر
العنف ،والثانية حول اآلثــار النفسية
للعنف مــن تــقــدمي الــدكــتــورة حياة
فــارس ،وسيرت الــنــدوة الرفيقة آمنة
بوخلخال عضو اللجنة الوطنية للنهج
الدميقراطي

ذكرى استشهاد الرفيقة سعيدة املنبهي
خلدت جلنة املرأة باحملمدية هذا اليوم،
وكــان مناسبة لتكرمي ثالث مناضالت
كادحات قدمن شهادات عن نضالهن كل
واحدة حسب املجال الذي تنشط فيه

.

أما جلنة املــرأة باجلديدة فستنظم
نشاطها بنفس املناسبة يوم األحد 15
دجنبر وسوف تقدم فيه ورقة تعريفية
باليوم الوطني للمرأة املناضلة وورقة
حول مشروع النهج الدميقراطي املتعلق
ببناء حــزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني إضافة إلى أمسية فنية

.

للذين ال يعرفون الشهيدة سعيدة
املنبهي  ،فقد ول ــدت يف شتنبر سنة
 1952مبــديــنــة مــراكــش حــيــث تلقت
تعليمها بثانوية أبي العباس السبتي
التي شهدت على ديناميتها بالقطاع
التالميذي والــتــي حصلت فيها على
الباكالوريا ،بعدها انتقلت إلى الرباط

من وحي األحداث

ملتابعة دراستها يف كلية اآلداب شعبة
األدب اإلجنليزي ،انخرطت يف النضال
يف صفوف االحتاد الوطني لطلبة املغرب
فترة ( )1972-1973التي تزامنت مع
احلظر التعسفي للمنظمة الطالبية،
اخــتــطــفــت ســعــيــدة ثــم اعــتــقــلــت ثم
حوكمت بخمس سنوات سجنا أضيفت
لها سنتان بتهمة املس بالقضاء كان
مع سعيدة رفيقات ورفــاق ذاقــوا شتى
أنــواع العذاب اجلسدي والنفسي ولكن
لــم يستسلموا .وحــن قــرر املعتقلون
الــســيــاســيــون ال ــدخ ــول يف إضــــراب ال
محدود عن الطعام للمطالبة بتوفير
شروط االعتقال اإلنسانية استجابت
الــشــهــيــدة لــقــرار رفــيــقــاتــهــا ورفــاقــهــا
وخاضت إضرابا فارقت على إثره احلياة
يوم  11دجنبر  1977مبستشفى ابن
رشد بالدار البيضاء بعد ما يزيد عن
أربعني يوما وهي يف سن  25سنة

.

.

الدولة البوليسية توظف
االحزاب السياسية

التيتي الحبيب

يف اقل من سنتني وللمرة الثانية توظف الدولة البوليسية
املغربية احزاب سياسية يف حربها على احلريات االساسية.
قبل استعراض هذين احلالتني ال بد من التاكيد على حقيقة
تعري الطابع البوليسي السافر للدولة املغربية يف فترة ما
بعد 2011
كشفت الدولة على هذا الوجه البوليسي ملواجهة ما سماه
وزير العدل االسبق مصطفى الرميد بتغول الشعب.يف اشارة
الى حركة  20فبراير وما فجرته من جراة على رفع الشعارات
والتغبير عن املطالب يف الفضاء العام واخلاص بطرق جديدة
ونفس نضالي لم يسبق له ان انتشر مبثل هذا االستعداد
النضالي للتضحية اجلماهيرية .اعتمدت الــدولــة على
الترسانة القانونية املوجودة او املستجدة مع قانون محاربة
االرهاب وباالعتماد على االجواء الدولية احمليطة واملدعمة
لالنظمة االستبدادية حتى ال تتساقط تباعا كسبحة
انصرمت اولى حلقاتها يف تونس ثم ليبيا...
اعتمدت الدولة البوليسية على املواجهة اليومية املباشرة
جلميع التحركات اجلماهيرية .ومــا مييز تلك احلركات
اجلماهيرية هــو شمولها لكل مناطق املــغــرب وانــخــراط

.

االغلبية الساحقة من الطبقا والفئات االجتماعية باملغرب.
وامــام هــذا االمــر وجــدت االح ــزاب السياسية املخزنية او

ويف نفس السياق ودائــمــا احتفاء
بــيــوم املــــرأة املــنــاضــلــة الـــذي يــصــادف

املمخزنة نفسها يف الهامش او عــاجــزة عــن تاطير تلك
اجلماهير الفاضبة واقناعها بالوعود كما كانت تفعل يف

اجلزائر

السابق .لقد جتاوز الوعي الشعبي دور تلك االحــزاب ولم

احلراك الشعبي يرفض تعيني عبد املجيد تبون رئيسا
عرفت االنتخابات الرئاسية التي
جرت يف اجلزائر يوم اجلمعة  13دجنبر
املاضي مقاطعة واسعة من قبل الشعب
اجلزائري .فحتى األرقــام الرسمية لم
تتعد  39يف املائة  ،فيما يشير مناضلو
احلــراك إلى نسبة ال تتعدى  8يف املائة
من املسجلني .ولعل مجريات االنتخابات
تؤكد املقاطعة الشاملة  ،فقد تناقلت
وســائــل اإلعـــام ص ــورا ملــراكــز تصويت
فارغة أو بعدد مصوتني قالئل  ،وعرفت
مــراكــز يف مــنــاطــق جــزائــريــة وخــاصــة
يف منطقة القبايل تكسير صناديق
االقتراع كما متيزت املنطقة مبقاطعة
شبه شاملة لالنتخابات .وعبر الشعب
اجلــزائــري عن رفضه لالنتخابات يوم
التصويت باملظاهرات والوقفات التي
عمت املدن اجلزائرية  -رغم محاوالت
قوات النظام قمع املتظاهرين وتوقيف
عــدد منهم -والتعبير مــن جديد عن
رفض النظام القائم وواملطالبة بتفعيل
املـــادة السابعة مــن الدستور“الشعب
الوطنية
مصدر كل سلطة ،والسيادة
ّ
ملك للشعب وحده”  .التي تقر بالسيادة
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الــتــامــة ل ــأم ــة ،مم ــا يــعــنــي املــطــالــبــة
بإعادة بناء األساس املؤسساتي للدولة
اجلزائرية على أســاس هــذا املبدأ.هذا
املطلب الشعبي يرفضه النظام القائم،
واستعمل "االنتخابات الرئاسية " خللق
أمــر واقــع يفضي حسب تكهناته إلى
تشتيت واختراق احلراك متهيدا للقضاء
النهائي عليه  .لكن الشعب اجلزائري
عبر عن وعي بخلفيات االنتخابات التي
ال تعدو إال تعيينا من قبل اجليش لعبد
املجيد تبون ،وال صوت للشعب اجلزائري
يف تقرير مصيره .ومتثل تعبير الشعب
اجل ــزائ ــري عــن ه ــذا الــوعــي بالرفض

محمد شاعر

العارم لالنتخابات مبظاهرات عارمة
عرفت مشاركة ماليني اجلزائريني ،مما
جعل املراقبني يعتبرونها إحدى أضخم
املظاهرات التي نظمها احلراك منذ 22
فبراير  ، 2019وأراد منها الشعب التأكيد
على استمرار موقف الرفض إزاء جميع
مخططات النظام  .ويف هذه املظاهرات
عبر ت جماهير الشعب اجلزائري ،أيضا
،عــن استمرارها يف احلــرا ك إلــى حني
حتقيق تغيير جقيقي يتضمن تفعيل
حق الشعب اجلزائري يف تقرير مصيره
يف إطار دولة مدنية دميقراطية

.

يعد يلتفت اليها بل اصبح يحاسبها ويعاقبها على تخاذلها
وتنكرها لوعودها وتخليها عن ما كانت تقول وتروج بانها

برامجها احلزبية .

هكذا سيصبح امام هذه االحزاب واقع امر جديد من جهة
لم تعد قــادرة على تاطير حتى قواعدها ومن جهة اخرى
مطالبة من جهة النظام بلعب دور البارشوك جلمايته وتلقي
الضربات املباشرة حتى ال ينتقل النقد الى اعلى هرم السلطة.
يف هذه احلالة بات مطلوب من خذخ االحــزاب ان تنخرط
يف السياسة الفعلية واملطبقة على االرض وهي السياسة
البوليسية .ويف هذا الصد كانت ضرورة التمهيد السياسي
وااليديولوجي للهجوم على حراك الريف وباخلاصة على
املناضلني الذين يتزعمون االحتجاجات ويشرفون على
تنظيمها.فبعد فترة املراقبة والرصد اصــدرت االحــزاب
الستة بينها الشهير متهمة حراك الريف باالنفصال تاله
من بعد حملة اعتقاالت ومتابعات استعملت فيها الدولة
البوليسية كل قواها بــدون حتفظ او رغبة يف التستر.
كانت هذه هي املهمة االولى التي نفذتها االحــزاب يف اطار
الوظيفة املستجدة حلدمة سياسة دقيقة ومقررة من الدولة
البوليسية واملهمة الثانية جاءت هذه املرة من اخلارج ونفذها
عزيز اخنوش اما طالب من ايطاليا ان يتم طرد املعارضني
من املغرب او اطالق يد الشعب يف تربيتهم .واجلديد يف هذه
املهمة هو ان تنطلق من اوروبا حتت سمع ومراقبة الراي العام
االوروبي وهو اشارة وطلب من الدول واالنظمة االوروبية الى
توفير الغطاء القانوني والسياسي العاملي لنا ستقوم به هذه
اجلولة البوليسية باملغرب التي حتمي االستقرار وحتارب

االرهاب .

