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احلراكات  من  اجلديدة  املوجة  جــاءت 
السودان  شملت  التي  واملغاربية  العربية 
كاستمرارية  ــعــراق  وال ولبنان  واجلــزائــر 
موجتها  بــدأت  التي  الثورية  للسيرورات 
هذه  انطالقة  وكانت  2011؛  سنة  األولــى 
أكثر  حــتــى  فــاجــأ  بــعــنــفــوان  ــرورات  ــي ــس ال

املنطقة. شعوب  بقدرات  املتفائلني 

بها؛  خاصة  سمات  احلراكات  لهذه   إن 
تشملها  لــم  جــديــدة  دول  إلــى  اتسعت  إذ 
املطالب  من  وحتولت  ــى،  األول موجتها  يف 
النظام"  "اسقاط  شعار  إلى  االجتماعية 
ملــؤســســات  ــع   ــاط ــق ال ــض  ــرف ال ــن  ع لتعبر 
ناهضت  كما  احلــاكــم؛  السياسي  النظام 
واالثنية  الدينية  التناقضات  مختلف 
بني  التناقض  على  وركـــزت  والطائفية، 
السلطة  ومواجهة  العمل  وقــوة  املــال  رأس 
برفض  تكتف  لم   إنها  وفسادها؛  احلاكمة 
عدم  عن  عبرت  بل  والبرملانات  احلكومات 
الثقة أيضا، يف األحزاب املشاركة يف اللعبة 
شعار  اخــتــارت  كما  الرسمية؛  السياسية 
على  وعملت  القمع،  ملواجهة  "السلمية" 
مع  مكشوفة  مواجهة  يف  الــدخــول  ــدم  ع
بأنصاف  القبول  إلى  يضطرها  مما  اجليش 

احللول. 

ومن سمات هذه احلراكات أيضا بروز  دور 
الشيوعية  األحزاب  وخاصة  بقوة  اليسار 
تواضع  عكس  والعراق  ولبنان  السودان  يف 
ــرت هــذه  ــأث ــى. وت ــ أدائـــه يف املــوجــة األول

سلبي  بشكل  أيــضــا  الشعبية  ــات  ــراك احل
وتواضع  العمالية  األحزاب  ضعف  أو  بغياب 
لواقع  وكان  والنقابية.   العمالية  املشاركة 
األنظمة  قمع  وتركز  اليسار  وتشتت  ضعف 
اإلسالم  حلركات  القوي  والصعود  عليه، 
حضوره  حجم  على  كبيرا  تأثيرا  السياسي 

انطالقتها.  منذ  الثورية  السيرورات  يف 

اليساريات  ساهم  االكراهات  هذه  ورغم 
ومجهودات  جسام  بتضحيات  واليساريون 
يف  وبــرزت  الثورية؛  السيرورات  يف  جبارة 
الشيوعية  األحــزاب  بعض  الثانية  املوجة 
وتنظيمات  ــراق(  ــع ال لبنان،  )الــســودان، 
وابداعها  القوي  بأدائها  راديكالية  يسارية 
فيها  ــت  ــارك ش نــضــالــيــة  وأشــكــال  ــات  ــي آلل

بكثافة.  اجلماهير 

ــيـــرورات الــثــوريــة  وتـــؤكـــد هـــذه الـــسـ
العربية  املنطقة  يف  احلكم  أنظمة  وجتارب 
الطبقية  الكتلة  وعجز  فشل  واملغاربية 
الــتــحــرر  مهمتي  حتــقــيــق  ــن  ع ــدة  ــائ ــس ال
اإلنتاج  منط  طبيعة  بسبب  والدميقراطية 
يــفــرض على  ــا  الــتــبــعــي، مم ــرأســمــالــي  ال
نضاله  وتكتيك  استراتيجية  وضع  اليسار 
القادرة  والفئات  الطبقات  على  باالعتماد 
التسرع  يف  السقوط  دون  التغيير  على 
تردد  ودون  السلطة  كراسي  نحو  والتهافت 
وباستحضار  سبق  ما  على  وتأسيسا  وتراخ. 
اليسار  دور  يتحدد  احلراكات  هذه  جتارب 

: واملهام املطروحة عليه يف 

•  املشاركة الفعالة يف بناء قوة مجتمعية 
على  والقضاء  التغيير  إجنــاز  على  قــادرة 
نحو  الطريق  وفتح  والفساد  االستبداد 
والعيش  والدميقراطية  والتحرر  احلرية 
الطهرانية  ــى  إل ــون  ــرك ال وعـــدم  ــرمي،  ــك ال

املؤامرة؛ ونظرية  التشكيك  أو  النظرية 

الطبقة  حزب  بناء  على  بحزم  العمل   •
للتغيير  حقيقي  أفــق  لــضــمــان  الــعــامــلــة 
ــن اجــل الــثــورة  ــادة نــضــال الــشــعــب م ــي وق
على  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية 

االشتراكية؛ طريق 

الــشــعــب  ــوف  ــفـ صـ يف  االنــــخــــراط   •
والعمل  الشارع،  يف  اجلماهير  مع  وااللتحام 
وآليات  أدوات  وبناء  اجلهود  توحيد  على 
وعدم  التغيير  هدف  تخدم  التي  النضال 
تقدم  ال  فوقية  تنسيقات  يف  السقوط 

النضال؛

واخلطط  والبرامج  الشعارات  اقتراح   •
وتساهم  النضال  تطوير  على  تساعد  التي 

يف حتقيق أهداف احلراك. 

إن السيرورات الثورية ال زالت مستمرة، 
وســتــتــواصــل مــوجــاتــهــا أفــقــيــا وعــمــوديــا 
مما  مجالها  وتوسيع  مكتسباتها  بتعميق 
ضعفه  نقط  ــاوز  جت اليسار  على  يفرض 
النضال  وقيادة  التاريخية  مبهامه  لينهض 
ومواجهة  والفساد  االستبداد  على  للقضاء 

الرأسمالي.  التوحش 

مهام اليسار يف حراكات العالم العربي واملغاربي
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نــي  ملــخــز ا م  لــنــظــا ا ن  ــا بـ أ  ، ى خـــر أ ة  مـــر
ــا  مل لــطــا ي  ــذ ــ لـ ا ــي  ــق ــي ــق حل ا ــهـــه  جـ و عـــن 
ت  ا ر شــعــا فــع  ر ل  خــال مــن  جتميله  ل  و ــا ح
ضي  ملا ا ت  كا نتها ا و ئم  ا جر مع  حلة  ملصا ا
كد  ليؤ  ، طي ا ميقر لد ا ملسلسل  ا ق  طــال إ و
لــقــمــعــي  ا ــنــهــج  ل ا ر  ا ــر ــم ــت س ا ــد  ي ــد ج مــن 
ة  ــر ص ــا ــح م و ه  ا ــو ــ فـ أل ا لــتــكــمــيــم  مـــنـــي  أل ا

. ضة ر ملعا ا ت  ا صو أل ا فة  كا قمع  و

ــة  س ــر ــش ل ا نـــيـــة  ملـــخـــز ا لــهــجــمــة  ا ن  إ
ت  ا ــو ــن ــس ل ا يف  ب  ملـــغـــر ا ــا  ه ــد ــه ــش ي لــتــي  ا
كــل  ــف  يـ ز ــى  ــل ع لــيــل  د ــر  ــي خل ة  ــر ــيـ خـ أل ا
عبثا  ن  ملــخــز ا ل  و يــحــا لــتــي  ا ت  ا ر لــشــعــا ا
ل  خال مــن  ت  عد تصا هجمة   . يقها تسو
لصحفيني  ا من  عة  مجمو على  م  لهجو ا
 ، قــيــني حلــقــو ا و ســيــني  لــســيــا ا ء  لــنــشــطــا ا و
لــت  طــا ــي  ــت ل ا ت  ــا ــع ب ــا ــت مل ا هــا  خــر آ ــت  ن ــا ك
حيث   . ــني ــن ط ا ــو م و ــني  ن و ــد م و صــحــفــيــني 
ل  عتقا ا فقط  ع  سبو أ ن  غضو يف  بعنا  تا
 " ا ذ بو " بـ  لشهير  ا د  حما با لي  لعا ا عبد 
 ، ك فــيــســبــو قــع  مــو عــلــى  يــنــة  و تــد ل  حــو
سي  لسيا ا شط  لنا ا و لصحفي  ا ل  عتقا ا و
خلفية  عــلــى  ضــي  ا لــر ا عــمــر  قــي  حلــقــو ا و
ــم  ــك حل ا و ــر  ــت ي ــو ت ــع  ق ــو م ــى  ــل ع ة  ــد ي ــر ــغ ت

ن  و ملد ا على  ًا  فذ نا سجنًا  ت  ا سنو بع  ر بأ
ل  مـــو " بــــ  لــشــهــيــر  ا  ، ــي ك ــا ــك ــس ل ا مــحــمــد 
يــو  فــيــد خــلــفــيــة  ــى  ــل ع  ، " ــة ــط ــي ــك س ــا ــك ل ا

حلــكــم  ا و  ، ك فــيــســبــو قــع  مــو عــلــى  ه  نــشــر
م  قا س  مكنا ينة  مبد خــر  آ تلميذ  على 
 " لشعب ا ش  عا " غنية  أ ت  كلما كة  ر مبشا
ث  بثال ك  فــيــســبــو قــع  مبــو بــه  حــســا عــلــى 

. ين خر آ و  ، ة فذ نا ت  ا سنو

تعبير  بينها  ك  ملشتر ا ن  كا ت  ال عتقا ا  
ــل  ئ ــا س و ــى  ــل ع ــم  ــهـ ئـ ا ر آ عـــن  ء  ال ــؤ ــ ه كـــل 
ليه  إ لــت  آ فيما  عــي  جــتــمــا ال ا صــل  ا لــتــو ا

عــيــة  جــتــمــا ال ا و يــة  د قــتــصــا ال ا ع  ضـــا و أل ا
عــي  لــو ا ع  ــا ــف ت ر ال نــتــيــجــة   ، قــيــة حلــقــو ا و
ى  مبــد و قه  بحقو لشعبنا  ي  هــيــر جلــمــا ا
قة  بد ة  ر شا إل ا و  ، لبلد ا ع  ضا و أ ل  ستفحا ا
ني  ملخز ا م  للنظا ة  شــر ملــبــا ا لية  و للمسؤ

. نا د ببال ع  ضا و أل ا ليه  إ لت  آ ما  على 

ــج  ــه ــن ــل ل ــة  ــيـ ــنـ طـ ــو لـ ا ــة  بـ ــا ــتـ ــكـ لـ ا ن  إ
مــنــهــا  تــضــا ــن  ع تــعــبــر  ذ  إ ــي  ط ا ــر ــق مي ــد ل ا
سيني  لسيا ا ملعتقلني  ا فــة  كــا مــع  ملطلق  ا
نا  د بال ص  خــال ن  أ على  كــد  تــؤ  ، ب ملــغــر بــا
لتخلص  ا ل  خــال مــن  ال  إ ميــر  ن  أ ميكن  ال 
ســلــطــة  ء  ــا ــ سـ ر إ و ــه  بـ ــا نـ ذ أ و ن  ملـــخـــز ا مـــن 
ملضي  ا على  ة  ر د ــا ق طية  ا ميقر د شعبية 
طية  ا ميقر لد ا يق  طر يف  طن  لو با ما  قد
 ، ت يـــا حلـــر ا و ق  حلـــقـــو ا ــة  ف ــا ك م  ا ــر ــتـ حـ ا و
م  هـــا و أل ا فــة  كــا مــع  لــقــطــع  ا ــى  ل إ عــو  تــد و
حـــه  صـــال إ ــيـــة  نـ ــا مـــكـ إ ــى  ــ لـ إ عـــيـــة  ا لـــد ا

. طته مقر د و

من  د  جلهو ا فة  كا لتكثيف  عو  تد كما 
نية  ملخز ا لهجمة  ا ه  لهذ ي  لتصد ا جــل  أ
سعة  ا و و ة  حد مو جبهة  ء  بنا و سة  لشر ا
فة  كا عــن  ع  ــا ف ــد ل ا و ن  لــلــمــخــز ي  لــلــتــصــد
ية  حر متها  مقد يف  و ت  يا حلر ا و ق  حلقو ا
كــل  ح  ا ســـر ق  ــال ــ ط إ و  ، لــتــعــبــيــر ا و ي  أ ــر ــ ل ا

. عنهم لتهم  ا فة  كا ط  سقا إ و بعني  ملتا ا

ــم  ئ ا ــر ج مـــع  ن  ــا ــي ــس ن ال  و ــح  ل ــا ــص ت ال 
 . به نا ذ أ و ن  ملخز ا

النهج الدميقراطي يدين قمع األصوات املعارضة 

األبرار  شهدائنا  عائالت   
واالخوة  واالخوات  والرفاق  الرفيقات   -
واحلقوقية  والنقابية  السياسية  القوى  يف 

والصديقة  الشقيقة   ، واجلمعوية 
ــج  ــه ــن ال يف  ــاق  ــ ــرفـ ــ والـ ــات  ــقـ ــيـ ــرفـ الـ  -

الدميقراطي 
ظل  يف   ، ــود  ــم ــص وال ــنــضــال  ال حتــيــة   *
الدميقراطية  احلريات  على  املخزن  هجوم 
واحلــــراكــــات اإلجــتــمــاعــيــة. ونـــضـــاالت 

الشعبية  اجلماهير 
الذي  االبرار،  لشهدائنا  اخللود  حتية   *

للوطن  فداء  ارواحهم  استرخصوا 
امتداد  على  سنة  ككل  و  اليوم  نخلد   -
شهدائنا  ذكرى   ، الدميقراطي  النهج  تاريخ 
والثبات  التضحية  نستلهم  منهم   ، األبــرار 
املزاد  تستقي  تضحياتهم  ومن   ، املبدأ  على 
يف  خفاقة  النضال  رايــة  رفع  يف  الستمرار 
املدجنة  والنخب  التوابع  ردة   ، الــردة  زمن 
ظل  يف  واالســـتـــجـــداء،  ــة  ــرول ــه ال نــخــب   ،
مناوراته  كل  استنفد  الذي  املخزن،  تغول 
 ، وحــده  والقمع  القمع،  إلــى  قدما  واجتــه 
يف  العارم،  اجلماهيري  للنهوض  للتصدي 
وزاكورة  وجرادة  الريف  يف  شعبية  حراكات 
 20 بحركة  تذكرنا  التي  احلــاج،  ــاط  واوط
من  التعليم  قطاعات  ويف  املجيدة،  فبراير 
والدكاترة  التعاقد،  عليهم  فرض  أساتذة 

رجال  وعموم  بشهاداتهم  معترف  والغير 
باملدرسة  النهوض  إلــى  التواقني  التعليم 
اجلهل  مــن  للتخلص  كــرافــعــة  العمومية، 
نظام  يريد  التي  القيم  واخلنوع،  واخلرافة 
العقل  قيم  حساب  على   . ترسيخها  املخزن 

واملعرفة.  والعلم  والتنوير، 
صحة  أجـــل  ــن  م الــصــحــة،  قــطــاع  ويف   -
تخلو  تكاد  وال   ، للجميع  مجانية  عمومية 
ضد  نضاالت  من  العزيز  وطننا  من  منطقة 
الفساد  وضد  السلطة  تعسف  وضد  العطش 

واالستبداد. 
: الكرمي  احلضور  أيها 

: االبرار  شهدائنا  ذكرى  اليوم  نخلد 
تأسيس  ايقونة   : اللطيف  عبد  زروال   -
من  استشهد  الـــذي  األمـــام،  ــى  إل منظمة 
املعتقل  يف  له  تعرض  الذي  التعذيب  جراء 
، وهو يرد عبارة  السري درب موالي شريف 
الكشف  يتم  ولم   .'' وطني  يا  فداك  أموت   ''
املقاوم  أبوه  يتسلم  ولم  قبره  عن  اليوم  إلى  
فاطنة  احلــاجــة  ــه  وأم الــقــادر  عبد  ــاج  احل
حتى   ، برشيد  مدينة   يف  وتدفنه  رفاته، 
والترحم  قبره  على  الوقوف  لهما  يتسنى 

 . عليه 
 ، الــشــهــداء  عـــروس  املنبهي.  سعيدة   -
الطبي  ــال  ــم اإله جـــراء  اســتــشــهــدت  الــتــي 
 - الطعام  عن  طويل  اضــراب  بعد  املتعمد، 

منظمة  بناء  اعادة  أيقونة   ، التهاني  أمني 
جراء  من  أيضا  استشهد  الذي   ، األمام  إلى 
موالي  درب  يف  له  تعرض  الــذي  التعذيب 
األول  املــيــالد  عيد  يشهد  ــم  ول الــشــريــف، 

 . أمين  البنه 
منظمة  عمال  أيقونة   ، جبيهة  رحال   -
مــحــاولــة  يف  اســتــشــهــد  ــذي  الـ  ، ــارس  مـ  23
اليوم  ونتجه  النظام،  سجون  من  للتخلص 
وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب  بــنــاء  إلــى 
كثير  وغيرهم   ، حلمه  لتحقيق  الكادحني 
وينضاف   ، شباظة  و  بلهواري  و  الدريدي   :
فبراير   20 حــركــة  شــهــداء  ــيــوم  ال إلــيــهــم 
الريف  حراك  وشهداء  واحلسيمة،  بأسفي 
من  وغيرهم   ، العتابي  عماد  رأسهم  وعلى 
حاملي  وحركة  الطالبية  احلركة  شهداء 
الــشــهــادات املــعــطــلــني، وشـــهـــداء احلــركــة 
ــداء اإلنــتــفــاضــات  ــه الــنــقــابــيــة وقــبــلــهــم ش

 . الشعبية 
الكرمي احلضور  أيها 

طويلة  املغربي  الشعب  شــهــداء  قافلة 
يتصدرها   ، الــنــضــالــي  تــاريــخــه  بــطــول   ،
زالــت  ال  الـــذي  بــركــة  بــن  املــهــدي  الشهيد 
يد  على  فرنسا  يف  اســتــشــهــاده  مــالبــســات 
والدليمي  اوفقير  ــذاك  آن النظام  زبانية 
تأسست  وقــد  الــدولــة،  ــرار  أس ختم  حتت   ،
سنة   ،  2020 ســنــة  جلــعــل  وطــنــيــة  جلــنــة 

السر  ختم  برفع  للمطالبة  ميالده،  مأوية 
وعطائه  بفكره  وللتعريف  إستشهاده  عن 
جلون  بن  عمر  وأيضا   . األممــي  ونضاله   ،
وشهيد  األصيلة  اإلحتادية  احلركة  شهيد 
 ، املناضلة  والصحافة   ، النقابية  احلركة 
من  وغيرهم  الــعــرب  وشيخ  دهــكــون  وعمر 

والتبعية.  اإلستبداد  نظام  معارضي 
الكرمي احلضور  أيها 

شهدائنا  ألرواح  ــالال  إجـ نــقــف  ــوم  ــي ال
 ، ذكراهم  نحيي  أن  إال  منلك  وال   ، األبــرار 
استشهادهم  عن  احلقيقة  بكشف  مطالبني 
الضرر  وجبر   ، لذويهم  رفاتهم  وتسليم   ،
 ، ودويــهــم  لعائالتهم  واجلــمــاعــي  الــفــردي 
عن  للدولة  الرسمي  باإلعتذار  واملطالبة 
أن  وعــزاؤنــا   . إستشهادهم  يف  مسؤوليتها 
احلركات  يف  املسيرات  يتصدر  اليوم  الشباب 
التعبير  ويف  والــســيــاســيــة  اإلجــتــمــاعــيــة 
يف  املــخــزن  لنظام  الــرافــضــة  مــواقــفــه  عــن 
مالعب  ويف  اإلجتماعي  التواصل  وسائل 
اســتــمــرار  أيــضــا يف  ــدم وعـــزاؤنـــا  ــق ال كـــرة 
ــة الــيــســار يف  ــرك الــنــهــج الــدميــقــراطــي وح
والدميقراطية  والتقدم  التحرر  راية  رفع 

 . واإلشتراكية 
األبرار شهدائنا  عاش 

للجالدين والعار  اخلزي 
اجلبناء أعني  نامت  وال 

كلمة الرفيق براهمة املصطفى لذكرى الشهداء
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

القنيطرات  من  األلف  مايناهز  تظاهر 
اجلماعة  مقر  أمام  وقفة  يف  والقنيطريون  
مساء  والنصف  السادسة  حوالي  الترابية 
يعيشها  الــتــي  ــة  األزمـ عــلــى  احــتــجــاجــا   ،
ــة الــقــنــيــطــرة  ــن ــدي ــري مب ــضـ ــل احلـ ــق ــن ال
بعدما   ، األســبــوع  مطلع  منذ  ــا  ــوازه وأح
للشركة  احلضري  النقل  أسطول  انسحب 
 . املاضي  السبت  يوم  املفاجئ  الوحيدة 

إليها  دعت  ،التي  الوقفة  على  وهيمنت 
الدميوقراطي   اليسار  فدرالية  شبيبات 
هتافات    ، الدميوقراطي  النهج  وشبيبة 
املجلس  على  وغضبها  انتقاداتها  صبت 
منها  ــال  ن   ، احمللية  والسلطة  اجلــمــاعــي 
نصيب  البلدي  املجلس  رئيس  الرباح  عزيز 

 . األسد 
ــات الــدميــقــراطــيــة  ــئ ــي ــه ــت  "ال ــل ــم وح
تضم  ــي  ــت -ال بــالــقــنــيــطــرة"  والــتــقــدمــيــة 
وحقوقية  ونــقــابــيــة  يــســاريــة  تنظيمات 
بالكارثة  وصفته  ما  مسؤولية   - وجمعوية 
باملدينة  احلــضــري  النقل  إليها  آل  التي 
ــت بــكــل الــتــزامــاتــهــا  ــل ــي أخ ــت لــلــشــركــة ال
 ، الــعــمــومــيــة  اخلـــدمـــة  هـــذه  ــر  ــي ــدب ت يف 

واملجلس  واإلقليمية  احمللية  وللسلطات 
للهيئة  بالغ  حسب   ، البلدي 

باملدينة  املــســؤولــة  اجلــهــات  وطــالــبــت 

حلماية  األزمـــة  ــذه  ه حــل  يف  بالتعجيل 
خدمة  ولتوفير  و  ساكنةالقنيطرة  مصالح 

. انتظاراتهم  مستوى  يف  العمومي  للنقل 
ــار بــيــان الــهــيــئــات عــزمــهــا  اتــخــاذ  وأشـ
كل  ــوض  خ و  الــتــرافــعــيــة  ــراءات  ــ اإلج كــل 

لكل  لــلــتــصــدي  االحــتــجــاجــيــة   ــال  ــك األش
. امللف  هذا  حل  يطال  قد  متاطل 

اســتــيــاء  ــل  ــق ــن ال ــة  ــ أزم ــت  ــف ــل ـــذا وخ  ه
إذا  االحتقان،  من  ملزيد  مرشحا  شديدا 
 ، املقبلة  األســابــيــع  يف  لــه  حــال  يــجــد  لــم 
شركة  ومستخدمي  عمال  وسط  خصوصا 
عمل  دون  أنفسهم  وجــدوا  الذين   ، النقل 
والطلبة  والتالميذ  الشباب  و   ، الشارع  يف 
مشاركتهم  متيزت  الذين   ، حاللة  وشباب 
  . اإلحتجاجية  التظاهرة  يف  قوي  بحضور 
الــدميــوقــراطــيــة  ــهــيــئــات  ال أن  ــر  ــذك ي
الدميوقراطي،  النهج  ضمت  والتقدمية 
الدميوقراطي،  اليسار  فدرالية  ــزاب  أح
للشغل،  الــدميــوقــراطــيــة  الــكــونــفــدرالــيــة 
الــفــيــدرالــيــة   ، للشغل  املــغــربــي  االحتـــاد 
الوطنية  اجلامعة   ، للشغل  الدميوقراطية 
احلراك  الدميوقراطي،  -التوجه  للتعليم 
الهيئة   ، لــلــبــيــع  مــاشــي  قــنــيــطــرة  احملــلــي 
اجلمعية   ، احمللي  الــشــأن  ملتابعة  احمللية 
املــنــظــمــة   ، ــان  ــسـ االنـ حلــقــوق  ــة  ــي ــرب ــغ امل
اجلــمــعــيــة   ، اإلنـــســـان  ــوق  ــق حل املــغــربــيــة 
الــوطــنــيــة حلــمــلــة الـــشـــهـــادات املــعــطــلــني 

ب. ملغر با

 

شبيبات اليسار الدميقراطي تدين االعتقاالت األخيرة 
الدميقراطي  اليسار  لشبيبات  الوطنية  املكاتب  تابعت 
مجموعة  حق  يف  املستمرة  واملتابعات  االعتقاالت  حملة 
عبر  رأيــهــم  عــن  لتعبيرهم  إال  لشيء  ال  املناضلني،  مــن 
احلكم  احلمالت  هذه  آخر  االجتماعي،  التواصل  وسائط 
وكذلك  باملقدسات،  املــس  بتهمة  مبكناس  تلميذ  على 

واملناضل  والصحفي  باحماد،  عبدالعالي  املناضل  اعتقال 
اعتقال،  حالة  يف  ومتابعتهما  الــراضــي  عمر  احلقوقي 
بباص  وبنعيسى  سابق  املهدي  الرفيقني  متابعة  وكذلك 

األوضــاع  على  احتجاجهما  خلفية  على  ســراح  حالة  يف 
بلقصيري. و  السبت  بسوق  الصحة  لقطاع  الكارثية 

النظام  يــؤكــد  املــســتــمــرة،  الــشــعــواء  احلــمــلــة  ــذه  ــه وب
القمع  عــلــى  املبنية  االســتــبــداديــة،  طبيعته  املــخــزنــي 

األمنية. السلطة  تغول  ظل  يف  خصوصا  واالعتقاالت، 

لبنات  واملشروعة  العادلة  للمطالب  االستجابة  فعوض 
والكرامة  احلــريــة  يف  املتمثلة  املــغــربــي،  الشعب  وأبــنــاء 
تكميم  مواصلة  على  النظام  يصر  االجتماعية،  والعدالة 

إلى  لتنضاف  والتعبير،  الـــرأي  حــريــة  وخــنــق  األفـــواه، 
الهادفة  والالشعبية  الالدميقراطية  الطبقية  اختياراته 
الشعب  ومكتسبات  حــقــوق  مــن  تبقى  مــا  على  لــإجــهــاز 
احلق  الالئق،  السكن  الشغل،  التعليم،  )الصحة،  املغربي 

يف اإلضراب… (.

الدميقراطي: اليسار  شبيبات  فإن  عليه  وبناء 

جميع  مع  والالمشروط  املطلق  تضامنها  عن  تعلن   -
باملغرب؛ الرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني 

السياسيني  املعتقلني  لسراح  الفوري  باإلطالق  تطالب   -
الطالبية  واحلركة  الريف  حراك  معتقلي  رأسهم  وعلى 
وتلميذ  الــراضــي  وعمر  باحماد  عبدالعالي  واملناضلني 
الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية  ومناضلي  مكناس؛ 

املتابعات. جميع  إسقاط  و  باملغرب،  املعطلني 

إلــى  الــدميــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة  الــقــوى  - تــدعــو كــل 
احلــقــوق  عــلــى  الــشــرســة  املــخــزنــيــة  للهجمة  الــتــصــدي 

التعبير. حرية  رأسها  وعلى  واحلريات 

النضالية  األشكال  كافة  خلوض  استعدادها  تؤكد   -
السياسيني  املعتقلني  كــل  ــراح  س ــالق  إط فــرض  أجــل  مــن 

شرط. أو  قيد  بدون 

ساكنة القنيطرة حتتج ضد أزمة النقل احلضري 
القنيطرة 
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ANDCM البيان العام الصادر عن املؤمتر 14 لـ
عــقــدت اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
باملغرب  املعطلني  الشهادات  حلملة 
أيام  عشر  الرابع  الوطني  مؤمترها 
مبقر   2019 دجنبر   /14/15/16
بالرباط  للشغل  املغربي  ــاد  االحت
نضال   ، قوي  تنظيم   ” شعار  حتت 
الشغل  اجل  من  وحدوي  جماهيري 
حلظة  يف   ،“ الــكــرامــة  و  ــة  ــري ،احل
األساسية  سماتها  دقيقة  سياسية 
املزيد من الهجوم على حق الشعوب 

يف تقرير مصيرها.
عشر  الــرابــع  الوطني  واملــؤمتــر 
مؤمتريه  و  مــؤمتــراتــه  مــن  ووعــيــا 
بدقة املرحلة و الشروط السياسية 
فيه  تشتغل  الذي  احمليط  و  العامة 
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
وإســتــحــضــاره  بــاملــغــرب،  املعطلني 
دجنبر   14 إلنتفاضة   29 الذكرى 
طبيعي  كــتــراكــم  املــجــيــدة   1990
وفــاءا  و  املغربي  الشعب  لنضاالت 
ــات املــجــيــدة  ــاض ــف ــت لــشــهــداء اإلن
للمقاومة  الــبــاســلــة،  ولــلــمــقــاومــة 

املسلحة و جيش التحرير يسجل :
دوليا :

الرأسمال  بني  التناقض  إشتداد 
والعمل املأجور و ذلك بتعمق األزمة 
العاملية  لإمبريالية  البنيوية 
الشعوب  كــاهــل  عــلــى  وتصريفها 
املباشرة  التدخالت  عبر  املضطهدة 
العراق   ، سوريا   ” مباشرة  الغير  و 
وإحــتــدام  الشيلي…”  فنزويال،   ،
من  اإلمبريالية  الدول  بني  الصراع 
الدولية  السوق  تقسيم  إعادة  أجل 
النزعات  إذكاء  يف  املتجسد  للعمل 
ــاء  ــش إن و  ــة  ــي ــن ــدي ال و  ــة  ــي ــرق ــع ال
خريطة  لــرســم  جــديــدة  كــيــانــات 
الــطــريــق  لتعبيد  جــيــوســيــاســيــة 
االستالب  و  النهب  من  املزيد  نحو 

خليرات الشعوب .
: إقليميا 

ــر  ــي ــي ــغ ــت ــم ال ــ ــل ــ إجـــــهـــــاض ح
على  ــاف  ــف ــت اإلل و  ــي  ــراط ــق ــدمي ال
اإلقتصادية  و  السياسية  املطالب 
املنطقة  لــشــعــوب  واإلجــتــمــاعــيــة 
وعودة  املضادة  الثورة  قوى  بصعود 
ــة  ــدادي ــب ــت ــة االس ــم ــظ فــلــول األن
البلدان  من  مجموعة  يف  البائدة 
تسعير  و   ”…  / تونس   / اجلزائر   ”
أخرى  بلدان  يف  الطائفية  النعرات 
لبنان   / اليمن   / ليبيا   / سوريا   ”
من  مكشوف  بدعم   ”… الــعــراق   /
األنظمة  و  العاملية  اإلمبريالية 

التبعية.
وعالقة  ــاع  األوضـ هاته  ظــل  يف 
قضيتنا  الفلسطينية  بالقضية 

الــوطــنــيــة تــشــهــد هـــذه املــرحــلــة 
مع  الــرجــعــيــة  لألنظمة  تطبيعا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي ســيــاســيــا ، 
اقتصاديا وثقافيا فيما يطلق عليه 
املقاومة  لتبقى  ــرن،  ــق ال بصفقة 
احلقيقية التي جسدها و يجسدها 
البواسل  الفلسطيني  الشعب  أبناء 
سجون  يف  البطولية  “اإلضرابات 
…” دفاعا عن احلق يف   ، االحتالل 
بطش  من  التحرر  و  املصير  تقرير 
اإلمبريالي  واالستعمار  الغطرسة 

الرجعي. الصهيوني 
وطنيا :

ــم  ــائ ــق ــام ال ــظـ ــنـ إســـتـــمـــرار الـ
الالوطنية  سياساته  يف  باملغرب 
الالدميقراطية الالشعبية و تطبيق 
عبر  االمبرياليني  أسياده  إمالءات 
قانون   ،2020 مالية  قانون  مترير 
اإلطار 51 _17 …إلخ و تنزيل املزيد 
التصفوية  الطبقية  املخططات  من 
قــانــون   ” ــار  ــن ال و  ــد  ــدي بــقــوة احل
التقاعد / قانون اإلضراب / قانون 
اإلستراتيجية  الرؤية   / التعاقد 
على  للقضاء   ”…  2030  /2015
التاريخية  املكتسبات  من  تبقى  ما 
مبباركة  ــك  وذلـ املــغــربــي  للشعب 
ــزاب  ــ خــدامــه الــطــيــعــني مــن األح
لبني  ملتكا ا / لني د ملتخا ا و جعية لر ا
على مصالح ومطامح الشعب املغربي 

يف التحرر واإلنعتاق.
يــكــثــر  الــــــذي  الــــوقــــت  يف  و 
فيه  يــتــضــخــم  و  احلـــديـــث  ــه  ــي ف
اخلـــطـــاب حــــول دولـــــة احلــــق و 
حقوق  و  الدميقراطية  الــقــانــون، 
الالوطني  النظام  يعمد  اإلنــســان 
املزيد  الى  الالدميقراطي الالشعبي 
احلريات  على  هجومه  تكثيف  من 
كل  وقــمــع  والنقابية  السياسية 
احلركة   ( االحتجاجية  احلركات 

فرض  الذين  األساتذة  الطالبية، 
الوطنية  اجلمعية  التعاقد،  عليهم 
باملغرب،  املعطلني  الشهادات  حلملة 
ملوظفي  الــوطــنــيــة  التنسيقية 
حاملي  الوطنية  التربية  وزارة 
لسياسة  الرافضة   )… الــشــهــادات 
سنوات  إستعادة  و  واخلنوع  الركوع 
منابع  جتفيف  بــهــدف  ــاص  ــرص ال
النضال والصمود بوطننا اجلريح .

اإلعتقاالت  حجم  من  بالرغم  و 
يحيكها  التي  الصورية  احملاكمات  و 

الشعب  أبناء  خيرة  حق  يف  النظام 
منه  يــائــســة  مــحــاولــة  يف  املــغــربــي 
جلماهير  النضالي  الزخم  إلقبار 
اجلماهير  أبانت  فقد  عامة،  شعبنا 
منقطع  صـــمـــود  ــن  عـ الــشــعــبــيــة 
نضالية  مالحم  بتسطيرها  النظير 
اإلحتجاجية  احلركة   ” بطولية 
اإلحتجاجية  احلــركــة  بــالــريــف، 
ــرادة، األراضـــــي الــســاللــيــة ،  ــجـ بـ
يفند  ــا  مم  ”… الــعــطــش  مــعــركــة 
القائم  للنظام  املزعومة  الشعارات 
االستثناء   / املصاحلة  و  اإلنصاف   ”
يف  الذريع  الفشل  يبني  و   ”.. املغربي 
املقاربة التنموية التي أكد اخلطاب 

الرسمي فشلها.
يف  املتميز  موقعنا  من  وإنطالقا 

حركة الصراع االجتماعي العام،
يــزداد  إجتماعي  وضــع  ظل  ويف 
وتكريس  ــوم،  يـ بــعــد  يــومــا  ــوءا  سـ
التي  الطبقية  الــفــوارق  من  املزيد 
تلك  عـــن  شــــيء  يف  تــخــتــلــف  ال 
إنتفاضة  إلــى  أدت  التي  الــشــروط 
14 دجــنــبــر، وبــإعــتــبــارنــا جــزء ال 
اجلماهيرية  احلــركــة  مــن  يتجزأ 
ووطــن  الــكــرمي  بالعيش  املطالبة 
اجلمعية  ــإن  ــ ف لــلــجــمــيــع  يــتــســع 
من  بــدورهــا  تسلم  ــم  ل الــوطــنــيــة 
إعتقال  مت  حيث  ــالد،  اجلـ بطش 

أحــداد،  سفيان   ” مناضلينا  خيرة 
األحمر،  إسماعيل  مشهور،  محمد 
منا  ووعــيــا   ،  ” جقاو  ــرزاق  الـ عبد 
بل  محتوما  قــدرا  نواجه  ال  بأننا 
مواجهة  تستلزم  واعية  سياسات 
إلستئصال  ووحــدويــة  جماعية 
احلرية  وإقرار  واإلستبداد  الفساد 
املجالية،  و  اإلجتماعية  والعدالة 
الوطنية  اجلمعية  إنخرطت  فقد 
النضال  يف  ومنظم  واعـــي  بشكل 
وهويتها  إنــســجــامــا  اجلــمــاهــيــري 
جانب  إلــى  والتقدمية  الكفاحية 
عن  دفــاعــا  املوضوعيني  حلفائها 
وضــدا  والتنظيم  الشغل  يف  احلــق 
ــال الــتــهــمــيــش  ــكـ ــى كـــافـــة أشـ ــل ع

واإلقصاء االجتماعي.
ظلت  فقد  سبق  مبــا  وإرتــبــاطــا 
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
ملشعل  حــامــلــة  بــاملــغــرب  املعطلني 
تام  حتد  يف  البطالة  ضد  النضال 
عليها،  املفروض  القانوني  للحظر 
يف  فإننا  شهدائنا  نهج  على  وسيرا 
نعلن  عشر  الرابع  الوطني  املؤمتر 
ما  الــدولــي  و  الوطني  العام  للرأي 

يلي :
تشبثنا ب :

العتيد  إطارنا  الشرعي  املمثل   -
اجلمعية الوطنية حلملة الشهادات 
بــهــويــتــه  و  بـــاملـــغـــرب  ــني  ــل ــط ــع امل

الكفاحية و التقدمية .
الـــقـــار  الـــشـــغـــل  يف  حــقــنــا   -

والتنظيم.
مطالبتنا ب :

باجلمعية  القانوني  االعتراف   -
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 

باملغرب .
مسؤول  و  جــاد  مركزي  حــوار    -

على أرضية مذكرتنا املطلبية .
الشهيد  قــبــر  ــن  ع الــكــشــف    -
مصطفى احلمزاوي ومعاقبة اجلناة 
يف  احلقيقيني  اجلناة  معاقبة   -
احلساني  كــمــال  الشهيد  اغتيال 
االحتجاجية  ــة  ــرك احل وشــهــداء 
بالريف و حركة 20 فبراير املجيدة 
وكافة شهداء الشعب املغربي عامة.
املعتقلني  كافة  ســراح  إطــالق    -
السياسيني دون قيد أو شرط و إلغاء 
معتقلي  رأســهــم  وعــلــى  احملــاكــمــات 
اجلــمــعــيــة الــوطــنــيــة إســمــاعــيــل 
سفيان  جقاو،  الرزاق  عبد  األحمر، 

أحداد، محمد مشهور .
مذكرات  و  املتابعات  إسقاط    -
ــق نــشــطــاء احلــركــة  الــبــحــث يف ح
عموم  و  بــالــريــف  االحــتــجــاجــيــة 

مناضالت و مناضلي الشعب املغربي 
-  رد اإلعتبار لألمازيغية كمكون 
أساسي من هوية الشعب املغربي .

إدانتنا ل :
نضاالت  على  املسلط  القمع    -
الــطــوارئ  حالة  و  املغربي  الشعب 
املفروضة بالريف وللتضليل املمنهج 

املمارس من طرف اإلعالم الرسمي 
-  احملاكمات الصورية التي تطال 
مناضالت و مناضلي الشعب املغربي 
الــرأي  حرية  على  التضييق   -

. والتعبير 
تضامننا مع :

الــتــواقــة  الــشــعــوب  ــاالت  ــض - ن
مقدمتهم  ويف  واإلنــعــتــاق  للتحرر 
الشعب  البطل،  الفلسطيني  الشعب 
اجلـــزائـــري، الــلــبــنــانــي، الــعــراقــي، 

الفرنسي،   الشيلي، 
- نضاالت األساتذة الذين فرض 
احلركة  نضاالت  التعاقد،  عليهم 
التنسيقية  نــضــاالت  الــطــالبــيــة، 
التربية  وزارة  ملوظفي  الوطنية 

الوطنية حاملي الشهادات، 
السياسيني  املعتقلني  كــافــة   -

وعائالتهم.
دعوتنا ل :

اجلمعية  ومناضلي  مناضالت 
الــوطــنــيــة إلـــى اإللــتــفــاف حــول 

إطارهم الشرعي ج و ح ش م م .
تهانينا ل :

الوطنية  باجلمعية  رفيقنا   -
على  ــه  ــت ــل ــائ وع ــور  ــه ــش م مــحــمــد 
ببرائته  وتشبتنا  احلرية  معانقته 
ــات  ــف ــل ــة وامل ــرك ــب ــف ــم امل ــه ــت ــن ال مـ

املطبوخة.
ومــنــاضــلــي  ــالت  ــاض ــن م ــل  ــك ل  -
وعبرهم  واملكافح  الصامد  إطارنا 
لنضاالتنا  الداعمة  اإلطارات  كافة 
مؤمترنا  إجنـــاح  يف  ومساهمتها 

الوطني 14.
حتياتنا ل :

املــغــربــي  ــاد  بـــاإلحتـ الـــرفـــاق   -
إحتضانهم  على  بالرباط  للشغل 

ألشغال مؤمترنا الوطني 14.
يف  واملساهمني  الداعمني  لكل   -

إجناح مؤمترنا الوطني 14.
إطارا  الوطنية  اجلمعية  عاشت 

صامدا ومكافحا. 
شهدائنا  لكافة  واخللود  املجد 

األبرار.
ــة لــكــافــة  ــريـ ــة كـــل احلـ ــريـ احلـ

السياسيني. املعتقلني 
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العمل  ملنظمة  العام  املؤمتر  إن 
إدارة  مجلس  ــاه  دع وقــد  الدولية، 
االنعقاد  إلي  الدولي  العمل  مكتب 
ــه  دورت يف  فيها  انعقد  جنيف،  يف 
حزيران/  8 يوم  والثالثني  الثانية 
رأيه علي  1949، وقد استقر  يونيه 
تتصل  معينة  مقترحات  اعتماد 
يف  ــق  احل مــبــادئ  تطبيق  مبــوضــوع 
املــفــاوضــة  ويف  الــنــقــابــي  التنظيم 
اجلماعية، وهو موضوع البند الرابع 
من جدول أعمال دورته، وملا كان قد 
شكل  املقترحات  هذه  تتخذ  أن  قرر 

اتفاقية دولية،
من  األول  اليوم  هذا  يف  يعتمد، 
وتسعمائة  ألــف  عــام  متوز/يوليه 
التالية،  االتفاقية  وأربعني،  وتسعة 
التي ستدعي "اتفاقية حق التنظيم 
لعام  اجلماعية  واملفاوضة  النقابي 

:"1949

املادة 1
كافية  حماية  للعمال  توفر   •
صعيد  علي  متييزية  أعمال  أية  من 
اســتــخــدامــهــم تــســتــهــدف املــســاس 

النقابية. بحريتهم 
• ويجب أن تنطبق هذه احلماية 
التي  ــال  ــم األع إزاء  أخــص  بــوجــه 

يقصد منها :
الــعــامــل  اســتــخــدام  جــعــل  )أ( 
نقابة  إلي  ينضم  أال  بشرط  مرهونا 
أو أن يتخلى عن عضويته النقابية،
العامل  فصل  إلــي  التوصل  )ب( 
وســيــلــة  بـــأيـــة  ــه  بـ اإلجـــحـــاف  أو 
النقابية  عضويته  بسبب  ــري  أخ
نقابية  أنــشــطــة  يف  ــه  ــراك ــت اش أو 
هذه  خالل  أو  العمل،  ساعات  خارج 

الساعات مبوافقة صاحب العمل.
املادة 2

ــال  ــم ــع ال ــات  ــم ــظ ــن مل ــر  ــوفـ تـ   •
كافية  حــمــايــة  الــعــمــل  وأصـــحـــاب 
من  تدخال  متثل  تصرفات  أيــة  من 
بعضها يف شؤون بعضها اآلخر سواء 
وكالئها  خالل  من  أو  مباشرة  بصورة 
هذا  استهدف  ســواء  أعضائها،  أو 
أو  عملها  أسلوب  أو  تكوينها  التدخل 

إدارتها.
تعتبر  اخلصوص،  وجه  وعلي   •
املقصود  باملعني  التدخل  أعمال  من 
يقصد  تدابير  ــة  أي ــادة  املـ ــذه  ه يف 
منظمات  ــاء  ــش إن إلـــي  ــع  ــدف ال بــهــا 
أصحاب  لهيمنة  تخضع  عمالية 
دعــم  أو  مــنــظــمــاتــهــم،  أو  ــعــمــل  ال
بغيره  أو  بــاملــال  عمالية  منظمات 
من الوسائل علي قصد إخضاع هذه 
أو  العمل  أصحاب  لسلطان  املنظمات 

منظماتهم.
املادة 3

ــي  ــرورة إل ــ ــض ــ ــت ال ــ حــيــثــمــا دع
الظروف  توافق  أجهزة  تنشأ  ذلــك، 
احترام  كفالة  هدف  علي  القومية 
حق التنظيم النقابي كما هو معرف 

يف املواد السابقة.
املادة 4

ذلك،  إلي  الضرورة  دعت  حيثما 
ــروف  ــظ تــتــخــذ تــدابــيــر تــوافــق ال
القومية علي هدف تشجيع وتيسير 
الكليني  واالســتــخــدام  الــتــطــويــر 
بني  الطوعي  الــتــفــاوض  ألساليب 
أصحاب  منظمات  أو  العمل  أصحاب 

قصد  علي  العمال  ومنظمات  العمل 
االستخدام  وشروط  أحكام  تنظيم 

من خالل اتفاقات جماعية.
املادة 5

ــح  ــوائ ــل وال ــني  ــوان ــق ال حتـــدد    .
الضمانات  انطباق  مــدي  الوطنية 
االتفاقية  هذه  يف  عليها  املنصوص 

علي القوات املسلحة والشرطة.
الفقرة  يف  املقرر  للمبدأ  طبقا   •
منظمة  دستور  من   19 ــادة  امل من   8
تصديق  يعتبر  ال  الدولية،  العمل 
أثر  ذا  االتفاقية  لــهــذه  عضو  أي 
أو  قضائي  حكم  أو  قانون  أي  علي 
يتمتع  بالفعل،  قائم  اتفاق  أو  عرف 
الشرطة  أو  املسلحة  القوات  أعضاء 
هــذه  تضمنه  حــق  بــأي  مبقتضاه 

االتفاقية.
املادة 6

شؤون  االتفاقية  هذه  تتناول  ال 
يف  العاملني  العموميني  املوظفني 
تأويلها  يجوز  وال  الــدولــة،  إدارات 
أي  علي  جتحف  يجعلها  نحو  علي 

وجه بحقوقهم أو بأوضاعهم.
املادة 7

ــق  ــدي ــص ــت تـــوجـــه صـــكـــوك ال
املدير  إلي  االتفاقية  لهذه  الرسمية 
الذي  الــدولــي،  العمل  ملكتب  العام 

يتسجيلها. يقوم 
املادة 8

إال  االتــفــاقــيــة  هــذه  تــلــزم  ال   •
أعضاء منظمة العمل الدولية الذين 
لها  تصديقهم  صكوك  تسجيل  مت 

لدي املدير العام.
عشر  اثني  بعد  نفاذها  ويبدأ   •
قد  يكون  ــذي  ال التاريخ  مــن  شهرا 
لصكي  العام  املدير  تسجيل  فيه  مت 

تصديق عضوين.
• وبــعــد ذلـــك يــبــدأ نــفــاذ هــذه 
اثني  بعد  عضو  كل  إزاء  االتفاقية 
يكون  الذي  التاريخ  من  شهرا  عشر 

فيه قد مت تسجيل صك تصديقه.
املادة 9

• يجب أن حتدد اإلعالنات التي 
للفقرة  العام طبقا  املدير  إلي  توجه 
منظمة  دستور  من   35 املــادة  من   2

العمل الدولية :
يتعهد  بشأنها  التي  األقاليم   •
العضو املعني بأن يتم تطبيق أحكام 

االتفاقية دون تغيير،
يتعهد  بشأنها  التي  األقاليم   •
أحــكــام  تطبيق  يــتــم  ــأن  بـ الــعــضــو 
ذكر  مــع  تغييرات،  مــع  االتفاقية 

تفاصيل هذه التغييرات،
تنطبق  ال  الــتــي  األقــالــيــم  )ج( 
مبررات  ذكــر  مع  االتفاقية،  عليها 

عدم انطباقها يف هذه احلاالت،
بشأنها  الــتــي  األقــالــيــم  )د( 
بانتظار  ــراره  قـ بــاتــخــاذ  يتحفظ 

دراسة أعمق للوضع فيها.
إليها  املشار  التعهدات  تعتبر   •
)ب(  و  )أ(  الفرعيتني  الفقرتني  يف 
ال  جزء  املــادة  هذه  من   1 الفقرة  من 
يتجزأ من التصديق، ويكون لها مثل 

آثاره.
• ألي عضو، يف أي حني، أن يلغي 
أية  جزئيا،  أو  كليا  الحــق،  بإعالن 
األصلي  إعالنه  يف  أوردها  حتفظات 
عمال بالفقرات الفرعية )ب( أو )ج( 

أو )د( من الفقرة 1 من هذه املادة.
يجوز  حني  أي  يف  عضو،  ألي   •
االتفاقية  هذه  من  االنسحاب  فيه 
طبقا ألحكام املادة 11، أن يوجه إلي 

أي  علي  يدخل،  إعالنا  العام  املدير 
مضامني  علي  تغييرات  آخر،  صعيد 
املــوقــف  ــر  ــذك إعـــالن ســابــق وي أي 

الراهن بشأن أية أقاليم يحددها.
املادة 10

ــات  ــالن اإلع تــذكــر  أن  يــجــب    •
ــام ملكتب  ــع ال ــر  ــدي امل إلـــي  املــوجــهــة 
أو   4 بالفقرتني  عمال  الدولي  العمل 
منظمة  دستور  من   35 ــادة  امل من   5
أحكام  ستطبق  هل  الدولية  العمل 
دون  املعني  اإلقليم  يف  االتفاقية 
تغييرات  بــإدخــال  رهنا  أم  تغيير 
أحكام  أن  اإلعــالن  ذكر  فإذا  عليها، 
بإدخال  رهنا  ستطبق  االتفاقية 
يذكر  أن  وجـــب  عليها  تــغــيــيــرات 

تفاصيل هذه التغييرات.
السلطة  أو  األعضاء  أو  للعضو   •
يتخلوا  أن  باألمر  املعنيني  الدولية 
بإعالن  حني،  أي  يف  جزئيا،  أو  كليا 
الحق، عن حق اللجوء إلي أي تغيير 

أشير إليه يف إعالن سابق.
السلطة  أو  األعضاء  أو  للعضو   •
أي  يف  ــر،  ــاألم ب املعنيني  الــدولــيــة 
ــاب من  ــح ــس ــوز فــيــه االن ــج حــني ي
املادة  ألحكام  طبقا  االتفاقية  هذه 
العام  املــديــر  إلــي  يــوجــهــوا  أن   ،11
آخر،  صعيد  أي  علي  يدخل،  إعالنا 
إعــالن  أي  مضامني  علي  تغييرات 
بشأن  الراهن  املوقف  ويحدد  سابق، 

انطباق هذه االتفاقية.
املادة 11

هذه  علي  صــدق  عضو  ألي    •
لدي  منها  ينسحب  أن  االتفاقية 
وضعها  علي  سنوات  عشر  انقضاء 
بوثيقة  ــك  ــ وذل الــنــفــاذ،  ــع  ــوض م
العمل  ملكتب  العام  املدير  إلي  توجه 
وال  بتسجيلها،  يقوم  الذي  الدولي، 
إال  االنسحاب  هــذا  مفعول  يسري 

بعد سنة من تاريخ تسجيله.
• كل عضو صدق هذه االتفاقية 
التي  الــســنــة  ــارس، خـــالل  ــ ولـــم مي
العشر  السنوات  فترة  انقضاء  تلي 
حق  السابقة،  الفقرة  يف  املــذكــورة 
هذه  عليه  تنص  الــذي  االنسحاب 
عشر  لفترة  بها  مرتبطا  يظل  املادة، 
ــك يجوز  ــري، وبــعــد ذل ســنــوات أخـ
االتفاقية  هــذه  من  االنسحاب  له 
سنوات  عشر  فترة  كل  انقضاء  لدي 
هذه  يف  عليها  املنصوص  بالشروط 

املادة.
املادة 12

ملكتب  الـــعـــام  املـــديـــر  ــوم  ــق ي   •
أعضاء  جميع  بإشعار  الدولي  العمل 
بجميع  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة 
ــات  ــالنـ ــوك الــتــصــديــق واإلعـ ــك ص
يوجهها  التي  االنــســحــاب  ووثــائــق 

إليه أعضاء املنظمة.
يقوم  حني  العام،  املدير  علي   •  
بتسجيل  املنظمة  أعضاء  بإشعار 
إليه،  املوجه  الثاني  التصديق  صك 

املنظمة  أعضاء  نظر  يسترعي  أن 
نفاذ  فيه  سيبدأ  الذي  التاريخ  إلي 

هذه االتفاقية.
املادة 13

العمل  ملكتب  العام  املدير  يقوم 
لألمم  العام  األمــني  بإيداع  الدولي 
جميع  عــن  كاملة  بيانات  املتحدة 
ــات  ــالنـ ــوك الــتــصــديــق واإلعـ ــك ص
ــام  ووثـــائـــق االنـــســـحـــاب الـــتـــي ق
السابقة،  للمواد  وفقا  بتسجيلها 
بتسجيلها  األخير  هذا  يقوم  كيما 
ميثاق  من   102 املــادة  ألحكام  وفقا 

األمم املتحدة.
املادة 14

ــل فــتــرة عشر  انــقــضــاء ك لـــدي 
ــاذ هـــذه  ــفـ ــدء نـ ــ ــوات تـــلـــي بـ ــ ــن ــ س
إدارة  مجلس  يــقــدم  االتــفــاقــيــة، 
املؤمتر  ــي  إل الــدولــي  العمل  مكتب 
تطبيق  سير  ــول  ح تــقــريــرا  الــعــام 
مسألة  يدرس  كما  االتفاقية،  هذه 
يف  بند  إدراج  ضرورة  عدم  أو  ضرورة 
جدول أعمال املؤمتر حول تنقيحها 

كليا أو جزئيا.
املادة 15

املؤمتر  اعتمد  أن  ــدث  ح إذا   •
تــنــطــوي علي  اتــفــاقــيــة جــديــدة 
تنص  لم  وما  جزئي،  أو  كلي  تنقيح 
خالف  علي  ــدة  ــدي اجل االتــفــاقــيــة 

ذلك :
عضو  أي  تــصــديــق  يستتبع   •
املنطوية  اجلـــديـــدة  لــالتــفــاقــيــة 
هذا  قــيــام  مبــجــرد  التنقيح،  علي 
التصديق، وبصرف النظر عن أحكام 
11 أعاله، انسحابه الفوري من  املادة 
أصبحت  ومتي،  إذا،  االتفاقية،  هذه 
علي  املنطوية  اجلديدة  االتفاقية 

التنقيح نافذة املفعول،
اعتبار  االتفاقية،  هذه  تصبح   .
اجلديدة  االتفاقية  نفاذ  بــدء  من 
متاحة  غير  التنقيح،  علي  املنطوية 

للتصديق من قبل األعضاء.
أية  علي  االتفاقية  هذه  تظل   .
الراهنني،  ومضمونها  بشكلها  حال، 
الذين  األعضاء  إزاء  املفعول  نافذة 
ــا ولــكــنــهــم لــم يــصــدقــوا  ــوه ــدق ص

االتفاقية املنطوية علي التنقيح.
املادة 16

ــزي  ــي ــل ــك ــان اإلن ــنـــصـ ــون الـ ــكـ يـ
ــة  ــي ــاق ــف ــذه االت ــهـ والـــفـــرنـــســـي لـ

متساويني يف احلجية.
ــوارد أعـــاله هــو النص  ــ ال الــنــص 
اعتمدها  التي  لالتفاقية  الرسمي 
الدولية  العمل  ملنظمة  العام  املؤمتر 
الثانية  دورتـــه  يف  لــألصــول  وفــقــا 
والتي  جنيف  يف  املنعقدة  والثالثني 
من  الثاني  اليوم  يف  اختتامها  أعلن 

.1949 متوز/يوليه 
بتواقيعنا  ذيلناه  لذلك،  واثباتا 
آب/ من  عشر  الثامن  اليوم،  هذا  يف 

.1949 أغسطس 

اتفاقية حق التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية
االتفاقية )رقم 98( اخلاصة بتطبيق مبادئ احلق يف التنظيم النقابي ويف املفاوضة اجلماعية
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السياسية

البديل تنموي يف ظل نظام مخزني استبدادي
جمال براجع

احتدام  مراحل  من  مرحلة  لكل 
النظام  لها   يختار  الطبقي  الصراع 
يؤطرها  سياسيا  شــعــارا  املخزني 
ــي واملــســلــســل  ــن ــوط كـــاإلجـــمـــاع ال
احلــســن  ــد  ــه ع يف  الـــدميـــقـــراطـــي 
واإلنصاف  اجلديد  .والعهد  الثاني 
ــد  ــدي ــوم اجل ــهـ ــفـ ــة واملـ واملـــصـــاحلـ
للسلطة وآخرها " النموذج التنموي 
املــلــك احلــالــي  اجلــديــد " يف عــهــد 
من  أزمــاتــه  على  التغطية  بــهــدف 
جهة ومن جهة أخرى لنشر األوهام 
جتاوزها  بإمكانية  الشعب  وســط 
االنتظارية  من  حالة  خلق  وبالتالي 
الشعار   هذا  حقيقة  عن  .وللكشف 
احلقيقية  بالتنمية  وعــالقــتــه 
الطبيعة  ــن  ع الــكــشــف  ــن  م البـــد 
وعالقته  كنظام  للمخزن  البنيوية 

بالدميقراطية.

التعريفات  جــدل  يف  ندخل  لــن 
وتفاصيل  املــخــزن  حــول  املختلفة 
تطوره التاريخي̨  بل سنكتفي بإبراز 
شديد  بتركيز  اجلوهرية  طبيعته 
.فاملخزن كنظام سياسي تشكل عبر 
خاللها  تركزت  تاريخية  ســيــرورة 
السلطان  يد  يف  السياسية  السلطة 
القبائل  إلخضاع  املادي  العنف  عبر 
على  لسيطرة  وعبرا  ثوراتها  وقمع 
لهذا  مشرعن  كعامل  الديني  املجال 
"خالفة  مفهوم  خــالل  مــن  العنف 
االستعمار  حافظ  .وقــد  املسلمني" 
كحليف   ــزن  ــخ امل عــلــى  الــفــرنــســي 
ما  إطــار  يف  لسلطته  اخضعه  لكنه 
يــعــرف ب"نــظــام احلــمــايــة" إدراكـــا 
سيطرته  فــرض  يف  ألهميته  منه  
عــلــى املــغــرب .وبــعــد االســتــقــالل 
احلالي  شكله  املخزن  اتخذ  الشكلي 
كنظام  الفرنسي  ــراف  ــ اإلش حتــت 
تقليدي  قــروســطــوي  ــره  ــوه ج يف 
بالسلطتني  ــك  ــل امل فــيــه  يستبد 
حسم  بعد  والدينية  السياسية 
احلسن  عهد  يف  لصاحله  السلطة 
ــد احلــركــة  ــه ض ــراع الــثــانــي يف ص
املقاومة  وسحق  واجتثاث  الوطنية 
لبوسا  إلباسه  مع  التحرير  جيش  و 
عصريا عبر وضع دستور  مؤسسات 
ــان واحلــكــومــة  ــرمل ــب ــال ــة ك ــي ــداث ح
املؤسسات  مــن  وغــيــرهــا  والــقــضــاء 
الشكلية وإجراء انتخابات صورية.. 
وأصبح بذلك النظام املخزني ممثال 
ملصالح االمبريالية وعلى اخلصوص 
الفرنسية يف سياق تدعيم عالقات 

ــة الــتــبــعــيــة لــبــالدنــا  ــي ــال ــم ــرأس ال
الطبقية  الــكــتــلــة  تــكــرســهــا  الــتــي 
البرجوازية  من  املتكونة  السائدة  
العقاريني  واملــالكــني  الــكــمــرادوريــة 
البرجوازية"  إلى  باإلضافة  الكبار 
باملافيا  املعروفة  البيروقراطية" 
املخزنية التي تشكلت عبر استغاللها 
من  واستفادتها  الدولة  يف  نفوذها 
واملخدرات  والتهريب  الريع  اقتصاد 

ونهب ثروات البالد .

2-

سياسة  املــخــزنــيــة  الــســيــاســيــة 
الطبقية  الكتلة  خدمة  يف  طبقية 

السائدة واالمبريالية

أملخزني  النظام  ــرص  ح وهــكــذا 
اآلن  إلى  الشكلي  االستقالل  ومنذ 
االمبريالية  مصالح  خدمة  على 
عبر  الــســائــدة  الطبقية  والكتلة 
رأسمالية  سياسية  اختيارات  نهج 
ــا مـــن خــــالل ســيــاســة  ــه ــدت ــائ ــف ل
املــخــطــطــات االقــتــصــاديــة خــالل 
وسياسة  والسبعينيات  الستينيات 
منذ  اخلوصصة  و  االقتصاد  حترير 
بداية الثمانينات من القرن املاضي.

وقــــد كـــانـــت لـــهـــذه الــســيــاســة 
على  وخــيــمــة  ــب  ــواق ع الطبقية 
الشعب  أحوال  وعلى  البالد  اقتصاد 
عمقت  الــســدود   املغربي.فسياسة 
والفوارق  للخارج  الغذائية  التبعية 
والقطاعية  واملــجــالــيــة  الطبقية 
)قطاع سقوي عصري يسيطر عليه 
املـــوارد  يحتكر  الــكــبــار  الــفــالحــون 
بوري  وقطاع  الدولة  ودعــم  املائية 
املغربة  .وسياسة  مهمش(  تقليدي 
واملــالكــني  املخزنية  املــافــيــا  مكنت 
معظم  على  االستحواذ  من  الكبار 
املعمرين  من  املسترجعة  األراضــي 
السرقة  اكبر عمليات  يف واحدة من 
التي تعرض لها الشعب املغربي حيث 
األراضي  تلك  من   ./.  50 حوالي  أن 
ــم  ــه ــواص وعــلــى رأس ــخ ــل فــوتــت ل
اجليش  ضبط  وكبار  امللكية  العائلة 
بعد  الــســيــاســة  ــن  ع لتحييدهم 
الفاشلتني  االنقالبيتني  احملاولتني 
الداخلية...باإلضافة  وزارة  واطــر 
املقاوالت  مغربة  من  االستفادة  إلى 
الصناعية  وخــاصــة  والــشــركــات 
واخلدماتية  والتي قوت البرجوازية 

الكمبرادورية.

ــاءت" ســيــاســة الــتــقــومي  ــ ثـــم جـ
الثمانينات  بداية  منذ  الهيكلي" 
التبعية يف  الرأسمالية  لتعمق نظام 
املغرب يف وجهه الللبيرالي املتوحش 
ــات  ــس ــؤس تــطــبــيــقــا المــــــالءات امل
مقدمتها  ويف  االمبريالية  املالية 
والبنك  الــدولــي  الــنــقــد  ــدوق  ــن ص
حترير  ــول  ح واملــتــمــحــورة  العاملي 
االقــتــصــاد ورفـــع يــد الــدولــة عنه 
وتخفيض نفقات الدولة يف امليادين 
احلفاظ  مبرر  حتت  االجتماعية 
املاكرو-اقتصادية  التوازنات  على 
وخوصصة القطاع العمومي و القيام 
ــات جــبــائــيــة)امــتــيــازات  ــالح ــإص ب
ــة وقــانــونــيــة)  ــ ــ ضــريــبــيــة( واداري
وقضائية   ) الشغل  أنظمة  تفكيك 

لفائدة الرأسمال احمللي واألجنبي.

السياسة  هـــذه  أدت  لــقــد   3-3
الطبقية  أو "هذا النموذج التنموي" 
يؤدي  كارثية  نتائج  إلــى  أملخزني  
املغربي ثمنها غاليا وجعلت  الشعب 
املديونية  يف  األمثال  مضرب  املغرب 
)أكثر من 80 ./. من الناجت الداخلي 
سوء  ويف  الغذائية  والتبعية  اخلام( 
)املرتبة  البشرية  التنمية  مؤشرات 
121 عامليا يف 2018( واالقتصادية. 

فتكفي اإلشارة  نسبة الفقر املرتفعة 
من املغاربة يعنون من الفقر   ./.60(
عتبة  حتـــت  ــني  ــالي م  8 ــي  ــوالـ وحـ
املتحدة  األمم  تقرير  حسب  الفقر 
( وضعف التغطية الصحية )طبيب 
مع  11600مواطن  ــي  حلــوال لــكــل 
12000طبيب/ة  إلى  يصل  خصاص 
 ./.50 وحوالي  ممرض/ة(  و50000 
ونصف  مليونان  و  األمية  نسبة  من 
من األطفال خارج املدرسة  ومازالت 
املغربية  األســـر  مــن  اآلالف  مــئــات 
من  ˛وأكثر  الصفيح  دور  يف  تعيش 

عاطلني  املدن  يف  الشباب  من   ./.40

حاملي  بطالة  وتفاقم  العمل   عن 
ظاهرة  وتنامي  العليا  الــشــهــادات 
الهجرة السرية وما تخلفه من ماسي 
يومية لهؤالء الشباب وألسرهم ...

النظام  وباملوازاة مع ذلك ال يجد 
املطالب  ملواجهة  حل  من  املخزني  
واالعتقاالت  القمع  سوى  الشعبية 
وتضخيم  الــصــوريــة   واحملــاكــمــات 
القمعية وخاصة مع تنامي  أجهزته 
زيــف  وانــكــشــاف  الشعبي  ــي  ــوع ال
الــدميــاغــوجــيــة  ومنها  شــعــاراتــه  
الشعار/املسرحية األخيرة املسماة " 

النموذج التنموي اجلديد".

املخزني  الــتــنــمــوي"  ــنــمــوذج  "ال
واالنتخابات.

الــــنــــظــــام املــــخــــزنــــي نـــظـــام 
يستعمل  الدميقراطي  استبدادي 
واالنتخابات  التمثيلية  املؤسسات 
ما  إطـــــار  يف  ــه   ــ ــورت ــ ص لــتــلــمــيــع 
يــســمــى بــدميــقــراطــيــة الــواجــهــة  
ــة  ــي ــزن ــخ امل الـــدميـــقـــراطـــيـــة  أي 
.فــاالخــتــيــارات اإلســتــراتــيــجــيــة 

للدولة هو من يقررها .أما احلكومة 
للتنفيذ  أدوات  فمجرد  والبرملان 
احلكومة  .فال  سياساته  عنة  ولشر 
حتكم فعال وال البرملان يشرع فعال.
كل ما يستطيعان فعله هو االجتهاد 
يف كيفية تنفيذ واجراة االختيارات 
يف  هــي  الــتــي  املخزنية  والـــقـــرارات 
الكتلة  اخــتــيــارات  املــطــاف  نهاية 
الطبقية السائدة .وال أدل على ذلك 
اللجنة  بتشكيل  النظام  انفراد  هو 
التنموي  النموذج  بصياغة"  املكلفة 
للحكومة  اعتبار  أي  دون  اجلديد" 
ــي لم  ــت ــزاب الــســيــاســيــة ال ــألحـ ولـ
ولو  املبادرة  بانتقاد  منها  أي  يتجرا 
األحزاب  وجود  جدوى  فما  شكليا. 
على  قادرة  غير  كانت  إذا  وبرامجها 
تطبيقها يف حالة وصولها للحكومة 
ــدوى بــاالنــتــخــابــات  ــ .بـــل مـــا اجلـ
إذا  الــلــيــبــرالــي  حــتــى مبــفــهــومــهــا 
بني  للتعاقد  أساسا  تشكل  ال  كانت 
ال  كانت  وإذا  والناخبني  األحـــزاب 
للمواطنني  الفعلية  اإلرادة  تعكس 
جتسد  دميقراطية  آلية  باعتبارها 
واحلالة  العبث  من  انه  اإلرادة.  تلك 
للتسجيل  املــواطــنــني  دعـــوة  هــذه 
واملشاركة  االنتخابية  اللوائح  يف 
املعروفة  املخزنية  االنتخابات  يف 
النظام  دام  ــا  م مسبقا  نتائجها 
من  تفاصيلها  يف  يتحكم  املخزني 
ويبقى  نــهــايــتــهــا.  حــتــى  بــدايــتــهــا 
للرد  السديد  هو  املقاطعة  موقف 
الشعب  بــإرادة  االستهتار  هذا  على 
وهو املنسجم مع املزاج الشعبي العام 
العارمة  املقاطعة  يف  جتسد  الــذي 
تنامي  ومـــع   2016 ــات  ــاب ــخ ــت الن
ضد  الشعبية  واحلراكات  النضاالت 

النظام املخزني .

اخلالصة

وال  حقيقي   تــنــمــوي  بــديــل  ال 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة جتسد 
مخزني  نظام  ظل  يف  الشعب  إرادة 
النضال  هو  .فالبديل  استبدادي 
اجل  من  واملنظم  الــواعــي  الشعبي 
إسقاط املخزن وبناء النظام الوطني 
الدميقراطي الشعبي .وهذا يتطلب 
العاملة  العاملة  الطبقة  حزب  بناء 
الوطنية  الكادحني واجلبهة  وعموم 

الشعبية .

وهكذا حرص 
المخزني  النظام 

االستقالل  ومنذ 
الشكلي إلى اآلن 

على خدمة مصالح 
والكتلة  االمبريالية 
السائدة  الطبقية 
عبر نهج اختيارات 

سياسية 
رأسمالية
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ملف العدد

املرة  وهذه  الثورية  السيرورة  من  ثانية  موجة  واملغاربي  العربي  العالم  شعوب  تعيش 
توسعت الثورة الى السودان وانتفض شعب اجلزائر ضد نظام احلكرة وشعب لبنان على 
نظام التبعية والطائفية وشعب العراق ثار ضد نظام احملاصصة والطائفية الدينية كما 
تواصلت احلراكات الشعبية يف العديد من البلدان منها حراك الريف وجرادة باملغرب. 
هذه املوجة الثانية تضع الشعوب يف مقدمة النضال ضد االنظمة االستبدادية ومن اجل 

املوجة جزء اليتجزأ  االمبريالية. هذه  والهيمنة  الرجعية  الشعبي من قبضة  التحرر 
واالنظمة  الراسمالية  ضد  هبة  انها  العالم.  بقاع  شتى  يف  املناضلة  الشعوب  تعرفه  مما 

اخلانعة.

جريدة النهج الدميقراطي تواكب هذه احلركية النضالية بالرصد والتحليل وتسعى 
لتسليط االضواء على دروسها واالستفادة من خبرات الشعوب الثائرة.

هل حتقق انتفاضات الشعوب شعار إسقاط الفساد واالستبداد ؟

احلراكات االحتجاجية يف العالم العربي واملنطقة املغاربية
الــعــربــيــة  املــنــطــقــتــني    تــعــيــش 
 2010 سنة   أواخر  مند   واملغاربية 
ومطلع عام 2011 على وقع موجات 
غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــســيــرورات  
شرارتها  انطلقت  الــتــي  الــثــوريــة 
ــس وامـــتـــدت الــى  ــون ــن ت األولــــى م
(مصر،املغرب،ليبيا، أخــرى  بلدان 
هده  زالت  وال  سوريا،البحرين...) 
هــدا(  يومنا  الــى  تتوالى  املــوجــات 
السودان-اجلزائر،العراق،لبنان).
تختلف  السيرورات  هده  كانت  فادا 
من حيث ايقاعها و مساراتها حسب 
باألساس  راجــع  دلك  فان  البلدان، 
ــى اخلـــصـــائـــص االجــتــمــاعــيــة  ــ ال
واالقتصادية والسياسية والثقافية 
أهم  تبقى  بلد.لكن  لكل  املميزة 
الثوري  املخاض  هدا  اندالع  أسباب 
هده  جميع  بــني  مشتركا  قاسما 
ــث تــســود أنــظــمــة  ــي ــلـــدان، ح ــبـ الـ
ورجعية  ودكتاتورية  استبدادية 
الدولة  مفاصل  كــل  على  تسيطر 
وتوظفها  يف قمع النضاالت الشعبية 
املطالبة باحلرية والكرامة والعدالة 
االجتماعية هدا من جهة،ومن جهة 
من  و  األنظمة  هده  تستولي  أخرى 
يدور يف فلكها على مقدرات وخيرات 
الــشــعــوب عــبــر الــنــهــب واقــتــصــاد 
السلطة  و  الثروة  بني  واجلمع  الريع 
الصراع  إلخفاء  الدين  واستغالل 
طبقي  صــراع  هــو  الــذي  احلقيقي 
وتعيش  شــيء  كل  متلك  أقلية  بني 
متلك  ال  أغلبية  و  فــاحــشــا،  ثـــراء 
حني  د لكا ا ، ملعطلني ا ، ل لعما ا ) شيئا
وقهرا  بؤسا  وتعيش  واملهمشني... 
مسبوق.باإلضافة  غير  اجتماعيا 
الى كون أغلب هده األنظمة أنظمة 
منبطحة و تابعة للدول الرأسمالية 
مطيعة  خادمة  يجعلها  مما  الكبرى 
النيوليبرالية  السياسات  تنفيذ  يف 
ــيــهــا من  املــتــوحــشــة املـــمـــالة عــل
الدولية( املالية  املــؤســســات  قبل 
اخلــوصــصــة،تــصــفــيــة اخلــدمــات 
األساسية،سياسات  االجتماعية 
التقشف...).هكذا يترافق االقصاء 

ألوســع  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
أنظمة  سيطرة  مع  املجتمع  فئات 
استبدادية و طغمة حاكمة طفيلية 
ونهب  الــشــعــوب  احــتــقــار  يف  متــعــن 
ثرواتها مما يولد حقدا عارما على 
اجلماهير  طرف  من  األنظمة  هده 
أن  احلــســي  بوعيها  ــت  ــ أدرك الــتــي 
تغيير أوضاعها نحو األفضل لن يتم 
املغتصبة  األنظمة  هده  بإزاحة  إال 
دلك  أن  كذلك  أدركت  كما  للسلطة، 
نفسها  على  باالعتماد  إال   يتم  لن 
يف   النضال   و  االحتجاج  خالل  من 

الساحات و امليادين العامة .

باملنطقة  الثورية  السيرورات  ان 
الــعــربــيــة   واملــغــاربــيــة  لــم تنطلق 
أشكال  مــن  شكل  هــي  بــل  فــراغ  مــن 
النضالي  للتراكم  االســتــمــراريــة  
ــة  ــي ــاب ــق ــق( نــــضــــاالت ن ــ ــاب ــ ــس ــ ال
شعبية  وعــمــالــيــة،انــتــفــاضــات 
مييزها  ما  أن  .إال   ... ،تنسيقيات 
ــال "الــنــضــالــيــة  ــكـ عـــن هـــده األشـ

الكالسيكية"هي السمات التالية:

للشباب  الــقــوي  االنــخــراط  أوال 
وحتى  الشعبية  للطبقات   املنتمي 
مفاجأة  شــكــل  هــومــا  و  الــوســطــى، 
يعتبرونه  كانوا  الدين  للكثيرين 
شــبــابــا غــيــر آبـــه بــالــســيــاســة و ال 
يف  ــاء  االرمت أو  الهجرة  يف  إال  يفكر 
أن  احلقيقة  األصــولــيــة.و  أحــضــان 
من  تضررا  األكثر  هي  الفئة  هــده 
مند  املتبعة  الليبرالية  السياسات 
عقود والتي لم تنتج سوى التهميش 
ادن  غرابة  .فال  البطالة  و  والفقر 
هده  طليعة  يف  الشباب  يكون   أن 
النضاالت، خاصة وأنه شباب متعلم 
و على اطالع مبا يقع يف العالم  عبر 
–البصرية  السمعية  الــوســائــط 
استعمال  يتقن  أنــه  كما  احلديثة 
أدوات التواصل االجتماعي ما مكنه 
الــنــقــاش و اطــالق  الــتــواصــل و  مــن 
عن  بعيدا  عبراألنترنيت  املبادرات 
البوليسية  املراقبة  أجــهــزة  أعــني 

اللصيقة .

االنتفاضات  هــده  ــدالع  ان ثانيا  
فيها  مبــا  للجميع  مفاجئ  بشكل 
مستعدة  تكن  لم  التي  اليسار  قوى 
القيادة  يف  بها  املنوط  الــدور  للعب 
السياسية لهده احلراكات و اعطائها 
تبقى  جعلها  ــا  مم ــوري  ــث ال أفــقــهــا 
قوى  جنحت  الهامش،بينما  على 
على  الركوب  يف  السياسي  االســالم 
املوجة والوصول الى احلكم يف بعض 
تكشفت  مــا  ســرعــان  البلدان،لكن 
املعادي  الرجعي  مشروعها  حقيقة 
احلرية  يف  اجلماهير  لطموحات 
دلك  ظهر  حيث  والــدميــقــراطــيــة، 
املصرية  التجربة  يف  جلي  بشكل 
حكم  اجلماهير  أسقطت  عندما 
يف  ــازوا  ف بعدما  املسلمني  االخـــوان 
السيرورة  أن  توهموا  و  االنتخابات 
الى  بوصولهم  ستنتهي  الــثــوريــة 

احلكم .

ــالل املـــيـــاديـــن و  ــ ــت ــ ثـــالـــثـــا اح
فضاء  شكلت  التي  العامة  الساحات 
النقاشات  و  املفتوحة  لالعتصامات 
الــتــجــارب مما  و  ــار  ــك ــادل األف ــب وت
شعبية  جماهير  تعبئة  على  ساعد 
لديها  كبيرا  حماسا  وخلق  واسعة 
لالنخراط يف احلركة االحتجاجية، 
كما أنه كسر جداراخلوف لدى هده 
التي  باألنظمة  دفع  مما  اجلماهير، 
لم تسقط أو التي سقط رأسها فقط 
محاولة  الى  نفسها،  انتاج  أعادت  و 
اعادة بناء جدار خوف جديد عبر 
اخلارجية  املــؤامــرة  نظرية  ترويج 
وخطر االرهاب الذي يهدد األوطان 
األنظمة  هده  بقاء  أن  .واحلقيقة 
هو  لالمبريالية  والعميلة  املتسلطة 
بــاألوطــان،ألن  محدق  خطر  أكبر 
وظفه   و  دعمه  و  االرهــاب  صنع  من 
االنــقــســامــات  و  اخلـــوف  ــارة  ــ اث يف 
هده  أسياد  هم  الداخلي  واالقتتال 

األنظمة  العميلة . 

اجلماهير  وتلقائية  عفوية  رابعا 
الشارع  الى  خرجت  حيث  املنتفضة 
دعوة  دون  نفسها  تلقاء  من  العام 

تنسيقية  أو  نــقــابــة  أو  حـــزب  مــن 
املتردي  للوضع  رفضها  عن  لتعبر 
يف  معتمدة  املستويات،  جميع  على 
املرتبط   احلسي  وعيها  على  دلــك 
التراكم  وعــلــى  الــيــومــي  مبعيشها 
ــتــجــارب الــنــضــالــيــة  ــل الــنــضــالــي ل
األشــكــال  سبقتها،فأبدعت  الــتــي 
الــتــي  الــنــضــالــيــة  و  الــتــنــظــيــمــيــة 
هــدا  مطالبها.من  ــن  ع بــهــا  تعبر 
هده  الــى  ننظر  أال  يجب  املنطلق 
عفوي  بشكل  اجلماهيراملنتفضة 
غير  األفـــراد  مــن  حشد  أنــهــا  على 
ــن تــوظــيــفــهــم يف  ــك املــســيــســني مي
أو  ضيقة  سياسية  أهــداف  حتقيق 
االكتفاء بالتضامن معهم من بعيد.
ــن دلــك،يــجــب  ــل عــلــى الــعــكــس م ب
اعــتــبــار تــلــقــائــيــة وعــفــويــة هــده 
املوجهة  االحتجاجية  احلــركــات 
الطبقي،  ــدو  ــع ال نــحــو  بــاألســاس 
موجهة  ــوة  دعـ و  صــرخــة  مبــثــابــة 
املخلصني  واملــثــقــفــني  للمناضلني 
للجماهير  الـــعـــادلـــة  لــلــقــضــايــا 
قلب  يف  التواجد  أجل  من  الشعبية 
منها  جزء  ليشكلوا  السيرورات  هده 
صفوفها  حتصني  على  ويساعدوها 
وفضح كل من يحاول االختراق وشق 
الصفوف و ينشرون الفكر التوعوي 
ــا حــــول الــقــضــايــا  ــه ــوف ــف بـــني ص
التي تعترض حركتها،  واالشكاليات 

ألن املتربصني بها كثر .

ان األعداء الطبقيني  االمبريالية 
االنظمة  احملليني-  ووكالئها  املعوملة 
مكتويف  يقفوا  ــن  ول لــم  التبعية) 
ــام انـــدالع و متــدد هده  األيـــدي أم
الــثــوريــة ألنــهــا تهدد  الــســيــرورات 
بشكل  بالزوال  الطبقية  هيمنتهم 
الفرصة  لــهــا  تــركــت  مــا  ادا  جــدي 
حقيقية.لدلك  ثورة  الى  لتتحول 
قوى  ويــدعــمــون  ميــولــون  جتدهم 
واملــال  باملخططات  املضادة  الثورة 
الضرورة  اقتضت  ان  بالسالح  وحتى 
بهم  وصــل  دلــك  مــن  أكثر  دلــك.بــل 
من  بــجــزء  التضحية  الـــى  االمـــر 
السلطة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الــنــظــام 

الــقــائــمــة وعــلــى عــالقــات االنــتــاج 
و  مصر  و  تــونــس  الــســائــدة(حــالــة 

اجلزائر .

التي  ــة  ــوري ــث ال الــســيــرورات  ان 
انــطــلــقــت مــنــد عــقــد تــقــريــبــا وال 
) ــدا  ه يومنا  ــى  ال مستمرة  زالـــت 
ستدوم  لــبــنــان،الــعــراق،اجلــزائــر) 
أساسيني  لسببني  أخرى  لعقود  رمبا 
كون  أولى  جهة  هما،من  األقل  على 
واالقتصادية  السياسية  الشروط 
هده  أنتجت  التي  واالجتماعية  
قــائــمــة بل  ــت  ــ زال الـــســـيـــرورات ال 
التي  فاألنظمة  سوء،  الوضع  يزداد 
خرجت اجلماهير إلسقاطها أعادت 
يف  للتحكم  ــادت  وعـ نفسها  انــتــاج 
تأثيرات  ثانية  جهة  من  السلطة،و 
األزمة البنيوية التي تعيشها حاليا 
الرأسمالية املعوملة والتي تشكل فيها 
بلدان املنطقتني العربية و املغاربية 
ــؤدي  ــي ــا س ــة األضـــعـــف ممـ ــق ــل احل
صفوف  يف  البطالة  من  مزيد  الــى 
القهرعلى  من  مزيدا  وينتج  الشباب 
هده   ستعرف  املــســتــويــات.  جميع 
ــزرا حسب  و جـ مـــدا  الــســيــرورات  
الــقــوى احملركة  الــقــوى بــني  مــيــزان 
لــهــا (اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة،قــوى 
ــار )وبــــني الـــقـــوى املــضــادة  ــس ــي ال
السائدة،االسالم  األنظمة  للثورة( 
الــســيــاســي،االمــبــريــالــيــة)،لــدلــك 
اليسار  خاصة  و  اليسار  قــوى  على 
املاركسي أن يكون جزء ال يتجزأ من 
هده السيرورات.لكن دلك لن يتأتى 
له ان هو بقي يعيش وضع التشرذم 
الشعبية  اجلماهير  عن  العزلة  و 
مجابهة  لوحدها  تستطيع  لن  التي 
القمع  ــل  ــائ وس ــل  ك متــلــك  أنــظــمــة 
كونها  الــى  بــاإلضــافــة  والــدعــايــة 
اآلنية  امبرياليا.فاملهمة  مدعومة 
هي  التأجيل  تقبل  تعد  لــم  التي 
للطبقة  السياسية  األداة  تأسيس 
العاملة من أجل دخولها يف معمعان 
ومــوحــدة  منظمة  ــي   وهـ الــصــراع 

ومدركة لعدوها الطبقي .

محمد بلحاج    
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امللف

الشباب واحلركات االجتماعية: "حراك الريف وجرادة أمنوذجا"
انطالق  على  مرت  سنوات  تسع 
ــراك الــعــشــريــنــي بــاملــغــرب،  ــ احل
تاريخ هذا  مرحلة جديدة طبعت 
وشاباته،  شبابه  بقيادة  البلد 
اجتماعية  مــطــالــب  ترجمتها 
ميكن  وســيــاســيــة  ــة  ــادي ــص ــت واق

: يف  تلخيصها 

ــور دميــقــراطــي  ــت صــيــاغــة دس
ــة جــمــعــيــة تــأســيــســيــة  ــط ــواس ب
اإلرادة  ــكـــس  ــعـ تـ مـــنـــتـــخـــبـــة 
احلكومة  حل  للشعب؛  احلقيقية 
ــة  ــزاه ــالل ون ــق ــت والـــبـــرملـــان؛ اس
يف  املتورطني  محاكمة  القضاء؛ 
قــضــايــا الــفــســاد ونــهــب خــيــرات 
ــن جــمــيــع  الـــبـــالد؛ اإلفــــــراج عـ
ضمان  الــســيــاســيــني؛  كرمية.املــعــتــقــلــني  حياة 

الفساد  إسقاط  شعار  وجسد 
لتحقيق  مــدخــال  ــداد  ــب ــت واالس
عليها  ــبــرت  ع املــطــالــب،  هـــذه 
الشارع  يف  أسبوعية  احتجاجات 
البوليسية  الدولة  واجهتها  العام 
بــالــقــمــع واملـــنـــع واالعــتــقــاالت 
من  عقود  فوزعت  واالغتياالت، 
وسقط  احملتجني  على  السجن 
)شــهــداء  ــوارع  ــش ال يف  الــشــهــداء 
ـــة الــبــنــكــيــة  ــال ــوكـ مـــحـــرقـــة الـ
ــب  ــاي ــش ــة، كــــرمي ال ــم ــي ــس ــاحل ب
فدوى  العماري،  كمال  بصفرو، 

الكنوني...( حميد  العروي، 

القمعية  املقاربة  متكنت  فهل 
املنادية  احلرة  األصوات  جلم  من 

؟؟ للجميع  يتسع  وطن  ببناء 

ــا قـــانـــون  ــه ــل ــم ــح ــة ي ــ ــاب ــ اإلج
الشيء  يضيع،  "الشيء  الفوازيه 
لقد  يتحول"،  شــيء  كل  يخلق، 
على  املــخــزنــيــة  الــدولــة  عــمــلــت 
مــهــده،  الــشــبــاب يف  ــار حــلــم  ــب إق
والقمع  الترهيب  من  جو  بخلق 
على  ــدة  ــي ووح ــدة  واحـ كــإجــابــة 
إال  ــذاك،  آن رفعت  التي  املطالب 
فانطلقت  لها،  يتأتى  لم  ذلك  أن 
ــراك شــعــبــي بــالــريــف  شـــرارة حـ
ــاب  ــب ش بـــقـــيـــادة   2016 ســنــة 
التراجيدي  القتل  بعد  املنطقة 
يف  بطحنه  فكري  محسن  للشاب 
من  أكتوبر  يف  للنفايات  حاوية 
احلسيمة،  مبدينة  السنة  نفس 
يف  انطلقت  احتجاجية  حركة 
مــوقــع احلـــدث )احلــســيــمــة( ثم 
ــف  ــري ــت لــتــشــمــل جـــل ال ــع ــوس ت
بــنــي  متــاســيــنــت،  امــــــــزورن،   "
بــوعــيــاش، بــوكــيــدان، تــروكــوت، 
تالرواق،  تارجيست،  قمرة،  آيت 
ـــراح، بــنــي جــمــيــل،  ــوفـ ــ بــنــي ب
ــراك  الـــعـــروي، الـــنـــاظـــور..." ح
األهداف،  محدد  املقاصد،  واعي 
ــق املــطــالــب، انــعــكــس هــذا  ــي ودق
بحث  يف  ــي  ــل ج بــشــكــل  الـــوعـــي 
تنظيمية  صــيــغــة  عـــن  قـــادتـــه 
ــن احلـــــــــراك وتـــضـــمـــن  ــ ــص ــ حت
االختالفات  رغــم  استمراريته 
بعضهم  بني  قامت  التي  الطفيفة 

خللق  الــداعــي  املــجــاوي  )موقف 
إقليمي  تنظيمية/تنسيق  نــواة 
ــرافـــض  ومـــوقـــف الــــزفــــزايف الـ
حسب  الكالسيكي  الشكل  لذاك 
تــصــريــحــه( كــمــا انــعــكــس هــذا 
تنقل  ــة  ــي أرض طـــرح  يف  ــي  ــوع ال
حركة  إلى  االحتجاجية  احلركة 
عليه  يعبر  ما  وهــو  اجتماعية، 
فرانسوا شازل يف حتديده ملفهوم 
أنها  ذلك  االجتماعية،  احلركة 
لالحتجاج  جماعى  "فعل  مبثابة 

البيئة  يف  تغييرات  إقرار  بهدف 
الــســيــاســيــة"،  أو  االجــتــمــاعــيــة 
منظمة  جهود  ب"  يتعلق  فاألمر 
بهدف  الــنــاس  مــن  عــدد  يبذلها 
يف  التغيير  مقاومة  أو  التغيير 
الــذي  االنتقال  هــذا  املجتمع"، 
)من  عنه  احلديث  بصدد  نحن 
حركة  ــى  إل احتجاجية  حــركــة 
ــك يف  ــذل اجــتــمــاعــيــة( جتــلــى ك
طـــرح وثــيــقــة مــطــالــب احلـــراك 
على  عرضها  مت  الــتــي  الشعبي 
ــة خـــالل  ــي ــب ــع ــش اجلـــمـــاهـــيـــر ال
مت  التي  االحتجاجية  املسيرة 
 ،2017 مــارس   05 يف  تنظيمها 

: يف  نقاطها  تلخيص  ميكن 

: يف  متثلت  حقوقية  مطالب 

ــني يف  ــورط ــت تــقــدمي جــمــيــع امل
إلى  فكري  محسن  الشهيد  مقتل 
تكرار  عــدم  ضمان  مع  العدالة، 

اجلرائم  تلك 

ملف  حــقــيــقــة  ــن  عـ ــف  ــش ــك ال
الــبــنــك  يف  اخلـــمـــس  الـــشـــهـــداء 
 20 أحــــــداث  خــــالل  ــي  ــب ــع ــش 2011.ال فبراير 

 : قانونية  مطالب 

 1.58.381 ظـــهـــيـــر  إلــــغــــاء 
احلسيمة  إقــلــيــم  يعتبر  الـــذي 
كل  إســقــاط  عسكرية؛  منطقة 
حق  يف  الــقــضــائــيــة  ــات  ــع ــاب ــت امل
الهندي  القنب  مزارعي  بسطاء 
ــق  ــاط ــن ــيــم احلــســيــمــة وامل بــإقــل
املعتقلني  سراح  إطالق  األخــرى؛ 
وضعيتهم  وتسوية  السياسيني 

جلول. محمد  األستاذ  بينهم  من 

  : اجتماعية  مطالب 

ــة  ــل ــام ــك ــت ــاء جـــامـــعـــة م ــ ــن ــ ب
معاهد  ــداث  ــ إح الــتــخــصــصــات؛ 
إحداث  تخصصات؛  عدة  يف  عليا 
ــى جـــامـــعـــي بــإقــلــيــم  ــف ــش ــت ــس م
ــاء مــســتــشــفــى  ــنـ احلــســيــمــة؛ بـ
على  احلفاظ  بالسرطان؛  خاص 
البيئية  والثروة  الغابوي  القطاع 

قليم.  لإ

 : اقتصادية  مطالب 

ــش واحلـــصـــار  ــي ــم ــه ــت ــع ال ــ رفـ
االقــــتــــصــــادي؛ مـــعـــاقـــبـــة كــل 
جميع  يف  ــة  ــورط ــت امل الــلــوبــيــات 
قطاع  يعرفها  التي  االختالالت 
نسبة  حتديد  البحري؛  الصيد 
ــاك  ــمـ ــف األسـ ــل ــت ــخ تـــصـــديـــر م
ــارج اإلقــلــيــم؛ واحــتــرام صــارم  خ
للسمك؛  البيولوجية  لــلــراحــة 
حقيقية  طموحة  بــرامــج  خلق 
تخفيض  البطالة؛  على  للقضاء 
التوقف  والكهرباء؛  املاء  تسعيرة 
الساللية  األراضــي  مصادرة  عن 
سلبه  مت  ــا  م وإرجــــاع  .بــالــريــف  منها

ــدودة  ــع م أيـــام  إال  متــضــي  ــم  ل
عـــن مــســيــرة "املـــلـــف املــطــلــبــي" 
ــى جـــــاء الــــــرد الـــرســـمـــي  ــتـ حـ
 11 يـــوم  الــبــولــيــســيــة  ــة  ــدول ــل ل
أحزابها  بتسخير   ،2017 مــاي 
للجهر  فـ'تامخزانيت'  الغارقة 
نشطاء  فيها  تتهم  بتصريحات 
ــراك بــكــونــهــم "مــجــمــوعــة  ــ احلـ
ألفكار  تروج  اخلارج  من  مسخرة 
الفتنة  خلــلــق  ــدف  ــه وت ــة  ــدام ه
ــس بــاملــقــدســات..."و بــنــاءا  واملـ
الذي  املخزي  التصريح  هذا  على 
القمعي  للتدخل  موجها  اعتبر 
نــشــطــاء  ــق  ــ ح يف  الــبــولــيــســي 
 26 ــوم  يـ مت  مــا  ــو  وهـ ــراك،  ــ احلـ
"حادث  ب  عرف  ما  أو   2017 ماي 
على  سيعتقل  ــذي  ال املــســجــد"، 
احلراك  من  مناضال  عشرون  إثره 
ــف  ــري ــق ال ــاط ــن ــن مــخــتــلــف م مـ

الداخلية  بالسالمة  املس  بتهمة 
مسعورة  حملة  لتليه  لــلــدولــة، 
ــاالت والــتــســريــع يف  ــق ــت ــن االع م
إصدار  يونيو   14 ( أحكام  إصدار 
جزء  يف  باحلسيمة  األحكام  أول 
اعتقاالت  احلراك(  معتقلي  من 
من  تتمكن  لــم  صــوريــة  وأحــكــام 
شباب  قاده  حراك  شرارة  اخماذ 
بالنظام  ــع  دف مــا  ــو  وه ــف،  ــري ال
العسكرة  وتــيــرة  مــن  الــرفــع  إلــى 
جو  وزرع  بأكملها  الريف  ملنطقة 

املنطقة. ساكنة  يف  الرعب  من 

ــذي  ــوب الــبــائــد ال ــل هـــذا األس
صوت  إلخـــراس  الــدولــة  سلكته 
بكرامة  بالعيش  احلالم  الشباب 
ــة وعـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة؛  ــري وح
منطقة  يف  ــب  ــرع ال ــث  ب ــوب  ــل أس
يحاول  ملن  عبرة  وجعلها  الريف 
فشل  حدوهم،  احلذو  يف  التفكير 
ــل قــانــون الفــوازيــه  مــجــددا وظ
شــرارة  ستنطلق  حــيــث  قــائــمــا، 
ــر مبــديــنــة  ــ ــي آخ ــب ــع ــراك ش ــ حـ
سابقا(  عمالية  )مدينة  جرادة 
املنطقة،  ونساء  شباب  وبقيادة 
هــــذا احلــــــراك الـــــذي انـــدلـــع 
حسني  الــشــابــني  وفـــاة  ــر  اث عــلــى 
ساندرية/ انهيار  بعد  ــدوان  وج
 22 ــوم  الــفــحــم يـ بــئــر إلخــــراج 

مــأســاوي  ــدث  ح  ،2017 دجنبر 
ــواءه  ــتـ ــات احـ ــط ــل ــس ــت ال ــاولـ حـ
ليال  العيش  لقمة  شهيدي  بدفن 
استغرقت  بعدما  سري،  وبشكل 
البئر  داخل  من  انتشالهم  عملية 
ومبجهودات  ساعة   30 من  أزيد 
ما  وهو  املنطقة،  لساكنة  ذاتية 
مستودع  محاصرة  إلى  بهم  دفع 
ــن،  ــدف األمــــوات ملــنــع عــمــلــيــة ال
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــ ــق احلـ ــل ــط ــن ــي ل
مسيرات  يف  السوداء  باجلوهرة 
الصباح،  يف  يومية  احتجاجية 
بــاألحــيــاء  ليلية  نــقــاشــات  ويف 
أحياء  جلن  لنا  أفــرزت  الشعبية 
ــت عـــلـــى تـــوســـيـــع دائــــرة  ــل ــم ع
املطلبي  امللف  وتسطير  احلــراك 
إلخراج  اقتصادي  بديل  )إيجاد 
وضع  من  اإلقليم  وعموم  املدينة 
ــبــة بــإعــفــاء  ــة؛ املــطــال ــاش ــش ــه ال
ــاء  امل فــواتــيــر  أداء  ــن  م الــســكــان 
املسؤولني  محاسبة  والكهرباء؛ 
تـــدهـــور  يف  ــوا  ــمـ ــاهـ سـ الـــذيـــن 
واستغلوا  "الــبــارونــات"،  املدينة 
جــهــد الــعــمــال الــبــســطــاء طــوال 
ناهيك  ــن.(  ــزمـ الـ مــن  عــقــديــن 
بشكل  لــلــحــراك،  ــادة  ق فــرز  عــن 
بالريف،  حدث  ملا  تقريبا  مشابه 
البوليسية  الدولة  على  كان  فما 
أســالــيــبــهــا  يف  ــالق  ــطـ االنـ ســـوى 
أوال  متثلت  القدمية/اجلديدة، 
بطرح  االحتواء  سياسة  نهج  يف 
ــات مــع قـــادة احلـــراك،  ــاوض ــف م
عبر  احلـــراك  بشيطنة  مـــرورا 
اليسار  "تــوجــيــه  ــة  الزم إشــاعــة 
للحراك"،  واإلسالميني  اجلدري 
االعتقاالت  همجية  إلى  وصوال 
ــث الــرعــب يف  املدينة.والــقــمــع واملــنــع، وب ساكنة 

االجتماعية  ــات  ــرك احل ــذه  ه
فــنــدت  الــشــبــابــي  الــطــابــع  ذات 
الشباب  بــعــزوف  القائل  الــطــرح 
يفسر  ــذي  ــ والـ ــة  ــاس ــي ــس ال عـــن 
للشباب  الهزيلة  باملشاركة  دائما 
دلــيــل  ــو  ــ وه ــات،  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ يف 
تلك  زيــف  انكشاف  على  الشكلية.ساطع  املؤسسات 

إجابة  التجربتني  هاتني  مثلت 
القمعية  العقلية  لفشل  قاطعة 
قمع  يف  الــبــولــيــســيــة  ــة  ــدول ــل ل
وأن  االحــتــجــاجــيــة،  احلـــركـــات 
يــوازيــه  الشعبي  الــوعــي  تــزايــد 
مستقلة  ذاتية  تنظيمات  الشعب.ابتكار  من  شرعيتها  تكتسب 

ــن الــنــظــام املــخــزنــي  لــقــد راهـ
بغيتونا  "واش  اخلــوف  زرع  على 
ــا" يف  ــ ــوري ــ ــال س ــحـ ــوا بـ ــعـ ــرجـ تـ
لسياسة  بنهجه  املغاربة  نفوس 
ــتــرهــيــب مــع خــفــوت  الــقــمــع وال
فشكلت  الــعــشــريــنــي،  ــراك  ــ احل
أمل  حلظة  االحــتــجــاجــات  هــذه 
لتكسير  أخرى  ومناسبة  متجدد 
بني  الفرز  وتعميق  اخلوف  وأعداءه.جدار  الشعب  أصدقاء 

ا  هذ
البائد  األسلوب 

ي سلكته  الذ
اس  ولة إلخر الد

الحالم  الشباب  صوت 
ية  وحر امة  بكر بالعيش 

اجتماعية  الة  وعد
الرعب  بث  أسلوب 

في منطقة 
يف الر

سعيد حداد
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امللف

العراق: الطائفية ليست قدرا
ثورًة  ينتظر  من  إن  لينني  يقول 
أبــًدا،  يراها  لن  صافية  اجتماعية 
أزمــة  شكل  يف  تأتي  الــثــورة  أن  بــل 
الطبقية  العالقات  جلميع  مة  ُمعمَّ
احلراك  و  ما.  مجتمًعا  ل  تشكِّ التي 
و لبنان  العراق   « املنطقة  احلالي يف 
النموذج،  لهذا  استثناًء  يشكل  ال   "
تداخل  بوضوح  نرصد  العراق  ففي 
هذا  و  وعــي  أمنــاط  عــدة  تناقض  و 
قبل  ما  املجتمعات  ففي   ، طبيعي 
اإلنتاج  عالقات  حيث  الرأسمالية 
ليست  لكنها  أساسية  حتما  وهــي 
موحدة و محددة ، والتي فيها بعض 
اجلماعات كما هي محددة بعالقات 
لديها  الـــوعـــي  ــاط  ــ أمن اإلنـــتـــاج، 
باإلنتاج،  مباشرة  مرتبطة  غير  
فيها  تظهر  ال  الطبقية  فاملصالح 
أبدا بكل وضوح، مبا أن االقتصادي 
فيه  يفكر  ويبقى  مطلقا  يهيمن  ال 
كالدين  غريبة  مقوالت  خالل  من 
ــدم  وع اإلثــنــيــة.  أو  الــطــائــفــة   أو 
القراءة املوضوعية العميقة للصراع 
تداخله  ــى  إل يـــؤدي  قــد  الطبقي 
األخير  واتخاذ  الطائفي،  والصراع 
يف  قصورا  ينتج  و  األول،  عن  بديال 

الرؤية والفعل السياسي معًا.

بكل  تشير  األولــيــة  املــعــطــيــات 
الواسعة  املشاركًة  حلجم  بوضوح 
الطبقات  كما  الكادحة  للطبقات 
العراقية  االنتفاضة  يف  املتوسطة 
نقول  ألن  يدفعنا  ممــا  احلــالــيــة، 
جتلى  الــطــبــقــي  الــبــعــد  أن  بــثــقــة 
الذي  احلراك  هذا  يف  صوره  بأجلى 
التي  ــهــار  فــاألن  ، اجلــمــيــع  أدهـــش 
أكثر  من  جاءت  احلراك  هذا  ترفد 
 ، الثورة  مدينة  من   ، فقرًا  املناطق 
واحملافظات  واملــدن   ، والعشوائيات 
الــفــقــراء  األكـــثـــر إهـــمـــاال ، ومـــن 
وامُلعطلني  العاطلني   ، واملهمشني 
قسرًا و ممن لم ينتموا إلى أي حزب 
أو  أو حركة من احلركات اإلسالمية 
املدنية التي أغدقت على منتسبيها 
وحرمت   ، البلد  ثروات  كل  وأتباعها 
بخيرات  التمتع  من  الشعب  أغلبية 
أقامت سلطة سلبته كامل  و   . البلد 
االنتماءات  يف  وسجنته  حقوقه 
والطائفية  والعشائرية  الدينية 

واإلثنية.

شبابها  سلوك  و  شعاراتها  وعبر 
اثبتت  االعــتــصــامــات  ســاحــات  يف 
يف  حــالــيــا  الشعبية  االنــتــفــاضــة 
ذهنية  يف  تكرس  ما  خطأ  الــعــراق 
باقي  و  العراق  كــون  من  الكثيرين 
الديني  الــوتــر  يحركها  املنطقة 
لم  فاجلماهير   , غير  ال  واملذهبي 
سياسية  بإصالحات  فقط  تطالب 

واقتصادية واجتماعية  و لم تكتف 
واالستبداد   الفساد  إسقاط  بشعار 
بتغيير  تــطــالــب  حــالــيــا  هـــي  بـــل 
وترفض  احلالية  للسياسية  بنيوي  
احملاصصة والتوافقية بني االحزاب 
ــوى والـــتـــيـــارات  ــقـ املــتــأســلــمــة والـ
ال  انه  تصر  ,و  والعرقية  الطائفية 
 –  1/10 ماقبل  الــى  مجددا  عــودة 
بداية االحتجاجات - بأي حال من 

االحوال .

ــة أحـــدثـــت شــروخــا  ــاض ــف ــت االن
الطائفية  ــدران  ــ اجلـ يف  عميقة 
أقامتها  التي  الزائفة  واملناطقية 
نفوذها  لبناء  احلاكمة  الطبقة 
تراجعت  فقد  دعــائــمــه،  وتثبيت 
ــوالءات الــطــائــفــيــة الــعــمــيــاء  ــ ــ الـ
البسطاء  بــعــقــول  تــالعــبــت  الــتــي 
ومشاعرهم، وعاد الشعور بالوطنية 
اختلطت  بعد  املجتمع  إلى  اجلامعة 

الدماء يف ساحات الغضب.

الـــعـــراق هو  ــا يــجــري يف  فــهــل م
نتيجة حتمية لتراكمات من الفشل 
السياسية  امليادين  كل  يف  والتراجع 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

اعـــتـــراض  أم  فـــقـــط،  واألمـــنـــيـــة 
على  قامت  سياسية  لعملية  ورفض  
والعرقية  الطائفية  احملــاصــصــة 
أحزاب  فيها  الصدارة  مكان  واحتلت 
يف  خــبــرة  ــدون  بـ طائفية  ديــنــيــة 
إلى  رمــوزهــا  جــّل  وانــصــرف  احلكم 
-إيرانية  إقليمية  مشاريع  خدمة 
احملاور  سياسة  نطاق  يف  حتديدا- 
 .2003 التي غرق فيها العراق منذ 

التأثير  انحسر  كيف  األهــم  و  ثم 
اختفى  و  املرجعيات  دور  و  الطائفي 
صوتها من املشهد ، بعد أن كان الكل 
االجتماعية  التركيبة  أن  يعتقد 
مجال  ال  و  بامتياز  طائفية  للعراق 
اإلقـــرار  دون  توجيهها  و  لفهمها 
ــو عــدنــا إلــى  بــهــذه الــبــديــهــيــة.  ل
حنا  الفلسطيني  املفكر  ــراح  ــت اق
أبرز  من  واحدًا  يعد   الذي  بطاطو  
العراقي  املجتمع  طبيعة  دارســـي 
االجتماعية   وحتــوالتــه  املعاصر 
املكانة   " مفهوم  سنجد  والسياسية، 
" أحد أهم  املفاتيح االساسية لفهم 
املعقدة  االجتماعية  التركيبة 
حتليله  مــعــرض  فــفــي  لـــلـــعـــراق. 
باستعمال  العراقي  املجتمع  لبنية 
واملكانة   )class( الطبقة  مفهومي 
الطبقة  تتحدد  حيث    )status(
ــاس االقــتــصــادي  ــ ــن خـــالل األس م
واملــلــكــيــة، فــيــمــا تــتــحــدد املــكــانــة 
والنسب  التعليم  بعوامل أخرى مثل 
أو  العرقي  ــدار  ــح واالن والــوجــاهــة 
الديني. وغالبًا ما تتداخل الطبقة 
الشرقية  املجتمعات  يف  واملــكــانــة 
وقد  األخـــرى.  أحداهما  وتخترق 

وعلى  البنيوي  التحليل  على  ركز 
البنية.  إطار  يف  اجلارية  التغييرات 
العراقي  املجتمع  يكن  لم  وبــرأيــه 
طبقات  ومجتمع  طوائف  مجتمع 
فقط وإمنا االثنني معًا يف تداخلهما 
يتعلق  فما  الــتــأثــيــر.  وتبادلهما 
بالطبقة يخترق ما يتعلق باملكانة، 
ــد أثــبــت الــتــاريــخ  وبــالــعــكــس. و ق
احلديث للعراق منذ ثورة العشرين 

بني  التأثير  و  الــتــداخــل  هــذا  أن 
باستمرار  صياغته  تعاد  املفهومني 

حسب الظروف.

تصيب  عنيفة  ــة  رجـ ــل  ك فــمــع 
بعد  سواء  حصلت  كالتي  املنطقة، 
أو  العثمانية  اإلمبراطورية  تفكك 
التقليدية  الرؤية  تعود   2013 منذ 
ال  أنه  ترى  التي  النمطي  والتصور 
القبيلة  بــأن  اإلقـــرار  ســوى  مناص 
النظام  مسودة  ميثالن  والطائفة 

العقل  بنية  مؤسسا  و  االجتماعي، 
السياسي يف املنطقة. 

املشكلة  أن  نقر  أن  يجب  عليه  و   
نظم  ــذي  ال املــبــدأ  يف  تكمن  حاليا 
االحتالل  عقب  السياسية  السلطة 
الذي فرضه  السياسي  النظام  وأن   ،
الــواليــات  قــادتــه  الــذي  التحالف 
والذي  حينها،  العراق  ضد  املتحدة 
ــتــي مــفــادهــا أن  أســـس الــكــذبــة ال
هوية  لديهم  تكن  لــم  العراقيني 
وطنية موحدة وأن هويتهم الغالبة 
الشيعة  عرقية،  أو  طائفية  كانت 
مجدية  تعد  لم  ــراد،  واألك والسنة 
إلسقاطها  املنطقة  لشعوب  آن  وقد 
أن  كما  رجعة.  عير  إلى  وجتاوزها 
تعد  لــم  الطائفي  احلكم  معادلة 
التناقضات  استيعاب  على  ــادرة  ق
الدولة  عجز  تبرير  أو  الطبقية 
للخدمات  األدنــى  احلد  تأمني  عن 

العامة.

منطقتنا  يف  الــيــســار  عجز  إن   
يف  الطبقي   الصراع  مسار  فهم  عن 
بدقة  استيعاب  و  واحلاضر  املاضي 
أخرى  عوامل  مع  الشديد  تداخله 
أكبر  كان   ، الهوياتية  كاالنتماءات 
قدرته  ويف  فهمه  يف  فكرية  ثغرة 
مؤثرة  سياسية  مواقف  اتخاذ  على 
الــقــراءة  ــدم  ع أن  كما  ومتنامية. 
املوضوعية العميقة للصراع الطبقي 
والــصــراع  ــه  تــداخــل ــى  إلـ أدى  قــد 
الطائفي، واتخاذ األخير بديال عن 
األول، مما أصابنا بقصور يف الرؤية 
والفعل السياسي معًا. إذا كان اليوم 
كيف  يتكّهن  أن  يستطيع  أحــد  ال 
الثوري  التغيير  سيرورة  ستنتهي  
الــتــي انــطــلــقــت مــوجــاتــهــا االولـــى 
بعد  وامتدت  بتونس   2010 نهاية 
أن  كما  الزمان.  من  العقد  يقرب  ما 
قدرته  يدعي  أن  يستطيع  أحد  ال 
التخطيط  أو  إدارتها  أو  فهمها  على 
. فهي تبدو لغزا تاريخيا شّوش  لها 
على الكثير من يقينيات و بديهيات 
فيجب  التقليدي.  الــثــوري  الفكر 
لدينا  الوجيد  املرشد  أن  نعتبر  أن 
نقطة  املاركسية  وأن  التاريخ  هــو 

مرجعية .

السفريوي محمد

االنتفاضة 
وخا  أحدثت شر

عميقة في 
الطائفية  ن  ا ر الجد

ائفة  الز المناطقية  و
الطبقة  أقامتها  التي 

الحاكمة لبناء 
وتثبيت  نفوذها 

دعائمه
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قضايا نظرية

لــقــد تـــزامـــن صـــــدور وثــيــقــة 
ــاح  ــفـ ــن كـ ــ ــرة أشــــهــــر مـ ــ ــ ــش ــ ــ :"ع
أو  ــي"  ــ ذات ــقــد  ون الــتــنــظــيــم،نــقــد 
نــونــبــر   20 بــتــقــريــر  يــعــرف  مـــا 
الــواســع  االنـــتـــشـــار  مـــع   ،1972

ــل ل"جــبــهــة  ــام ــش واالكـــتـــســـاح ال
اجلامعة  يف  التقدميني"  الطلبة 
ــاد  ــ االحتـ إطـــــار  يف  ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ املـ
ــذا  ــرب، ه ــغـ ــي لــطــلــبــة املـ ــن ــوط ال
ــي هـــو عــبــارة  ــالب ــط الــتــنــظــيــم ال
القطاع  يف  مــيــدانــي  تنسيق  عــن 
مارس"   23 "منظمة  بني  الطالبي 
هذا  األمام".شكل  إلى  و"منظمة 
باملؤمتر  توج  الــذي  الطالبي  املد 
ــت  ــان ــر، حـــيـــث ك ــشـ ــــس عـ ــام ــ اخل
للخط  فعلية  تــرجــمــة  ــه  ــرارات ق
الــســيــاســي لــلــحــركــة املــاركــســيــة-
ــيـــالد الــنــقــابــة  ــيــنــيــنــيــة، ومـ الــل
سيفسر  ــتــالمــيــذ،  ــل ل ــة  ــي ــن ــوط ال
ــيــعــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــه الــطــل ــون ــك ب
ومجموع  العاملة  الطبقة  لنضال 
جعل  ممــا  ــكــادحــة،  ال اجلــمــاهــيــر 
ــة بــقــوة  ــروحـ ــذه األطـ ــور هـ ــض ح
الــثــانــيــة،  الــتــأســيــس  مــرحــلــة  يف 
عــنــدمــا أشـــارت وثــيــقــة "الــوضــع 
من  العاجلة":"أن  واملهام  الراهن 
املاركسيني–اللينينيني،هو  واجب 
ــع طــبــقــات  ــي ــم ــى ج ــ الـــتـــوجـــه إل
ــات احلــــركــــة  ــ ــ ــئ ــ ــ الــــشــــعــــب وف
النضال  ــل  أج مــن  اجلــمــاهــيــريــة، 
ــي الـــعـــام ضـــد الــنــظــام  ــاس ــي ــس ال
يتم  عمل  وهــو  وفضحه،  القائم 
حركة  داخل  الراهنة  شروطنا  يف 
التي  الطلبة  وحــركــة  الــتــالمــيــذ 
ميــكــنــهــا بــنــضــاالتــهــا الــســيــاســيــة 
طبيعته  تــفــضــح  ــدة،أن  ــاع ــص ــت امل
ارتباط  العمال  جلماهير  وتظهر 
وبصفة  القمع،  بجهاز  الباطرونا 
هذه  جماهير  تنبثق  حني  خاصة 
الكادحة  اجلماهير  من  احلركات 
ميكن  وال  مثقفيها،  يشكلون  التي 
خلفته  الذي  التأثير  من  نقلل  أن 
األخيرة.  السنوات  يف  نضاالتها 
للحركة  ميكن  احلــركــة  هــذه  ويف 
تتزود  أن  املاركسية-اللينينية 
العمل  مبهام  للقيام  مناضلة  بأطر 
العاملة،  الطبقة  داخــل  الــثــوري 

بالعمل  متــرســت  قــد  تــكــون  أطــر 
الــثــوري-الــدعــائــي-الــتــنــظــيــمــي 
املدرسية،  الشبيبة  حركة  داخل 
ــى الــقــيــام  ــل ــت قــــادرة ع ــح ــب وأص
كــمــا   ، ــوري  ــثـ الـ احملـــتـــرف  بــــدور 
الفالحني  جــمــاهــيــر  نــضــاالت  أن 
ــذرة بــشــكــل  ــجـ ــتـ ــدة واملـ ــزايـ ــتـ املـ
ــي  ــاس أســـاســـي تــشــكــل عــامــال أس
الــطــبــقــة  داخـــل  الــوعــي  ــع  رفـ يف 
مما  باستمرار  وتعميقه  العاملة 
لعمليات  ــى  األولـ األســـس  يخلق 
والــفــالحــني  الــعــمــال  جبهة  بــنــاء 
العاملة  الــطــبــقــة  ألن  الــثــوريــة، 

ــة  ــوس ــم ــل امل ــا  ــ ــالدن ــ ب شـــــروط  يف 
بجماهير  االرتباط  أشد  ترتبط 
فقط  لــيــس  الــفــقــراء،  الــفــالحــني 
قلب  يف  املــوجــودة  املناجم  عمال 
الصناعات  داخــل  ولكن  البادية، 
البوادي  يف  النظام  يقيمها  التي 
السكر  )مــعــامــل  ــي  ــاس أس بــشــكــل 
على  تعتمد  الــتــي  واملــصــنــوعــات 
بالنسبة  الشيء  نفس  الــزراعــة( 
اخلــارج  يف  العمالية  جلماهيرنا 
ــرار، ويــشــكــل  ــم ــت ــاس املــتــزايــدة ب
ــد  ــن ــس ــيـــذ ال جـــمـــاهـــيـــر الـــتـــالمـ
الــتــكــتــيــكــي الــرئــيــســي لــلــحــركــة 
العمل  يف  اللينينية  املاركسية- 
داخـــل الــبــاديــة، بــحــكــم تــزايــد 
ــاء  ــن ــذ مـــن أب ــي ــالم ــت جــمــاهــيــر ال

الفقراء." الفالحني 

ــذا  هـ يف  اإلشــــــــارة  ويـــنـــبـــغـــي 
قد  ــة  ــروح األط ــذه  ه أن  الــصــدد 
املاركسية-  احلركة  لدى  تبلورت 
ــكـــل خـــاص  الــلــيــنــيــنــيــة، وبـــشـ

ــى األمـــــام" يف  ــة"إل ــم ــظ ــن لـــدى م
ــام لــلــتــنــاقــضــات  إطـــار حتــلــيــل عـ
يف  اإلمبريالية  ودور  الطبقية، 
ــو احلــركــة احلــركــة  املــنــطــقــة، ومن
خـــالل  مـــن  أي  اجلـــمـــاهـــيـــريـــة، 
للوضع  الرئيسية  املميزات  إبــراز 
،وانحالل  النظام  أزمة  يف  املتمثل 
وانــدحــار  الوطنية  الــبــرجــوازيــة 
ــوازي  ــرج ــب اجلــنــاح الــبــالنــكــي ال
من  سنتناوله  مــا  ــو  وه الــصــغــيــر  
السياسي  الــوضــع  عناصر  خــالل 

م. لعا ا

العام السياسي  التحليل   )7

تقييم  ــد  جــدي مـــن  نــســتــأنــف 
ملنظمة  الــســيــاســيــة  ــة  ــرب ــج ــت ال
على  بــالــتــركــيــز  األمام"  "إلى 
انطلقت  الــتــي  الــثــانــيــة  املــرحــلــة 
ويف   ،  1972 ســنــة  ــف  ــري خ مــنــذ 
منظمة"إلى  بلورت  السياق  هذا 
العام  السياسي  التحليل  األمــام" 
برنامج  ستبلور  ضوئه  على  الذي 
الدميقراطية  الوطنية  الــثــورة 
التنظيم  وإستراتيجية  الشعبية 

لها. املالئم 

كونه  يف  الــنــظــام  أزمـــة  متثلت 
عــلــى  احلــــفــــاظ  يــســتــطــيــع  ال 
أسياده  مصالح  وتأمني  مصاحله، 
خـــالل  ــن  ــ م إال  اإلمـــبـــريـــالـــيـــني 
واملــنــاورة  القمع  أســلــوب  ممــارســة 
ــي جتــســدت يف  ــت الــســيــاســيــة، وال
احلركة  قمع  خالل  من  الفترة  تلك 
منظمة"االحتاد  وحــل  الطالبية 
واعتقال  املغرب"  لطلبة  الوطني 

الــبــريــديــة  والــطــرود  مناضليها 
االختطافات  وعــشــرات  امللغومة 
الضباط  وإعـــدام  ــاالت  ــق ــت واالع
اليسار  صــفــوف  يف  واالعــتــقــاالت 
ــاح االحتـــــادي  ــ ــن ــ ــوري واجل ــ ــث ــ ال
ــاد  ــ االنـــقـــالبـــي وتــوقــيــف االحت
الـــوطـــنـــي لـــلـــقـــوات الــشــعــبــيــة، 
ــع  ــم بـــاإلضـــافـــة إلــــى حـــجـــز وق
الصحافة  العامة)حجز  احلريات 

التجمعات(. ومنع  املعارضة 

ــذه الــطــبــقــة  ــا كــيــف منــت هـ أمـ
كل  متــتــلــك  وأصــبــحــت  احلــاكــمــة 
ــع  ــرج ــه ي ــإنـ هــــذا اجلــــبــــروت، فـ

إلـــى اإلســتــراتــيــجــيــة املــوضــوعــة 
ــار  ــ إط يف  ــان،  ــبـ ــيـ لـ ــس-  ــ ــك ــ أي يف 
إســتــراتــيــجــيــة االمــبــريــالــيــة 
اجلديد. االستعمار  يف  املتمثلة 
فــقــد اســتــطــاعــت االمــبــريــالــيــة 

خــطــأهــا  تــصــحــح  أن  الــفــرنــســيــة 
احلكم  مــع  جــديــد  مــن  بــالــتــحــاف 
شكل  يف  الوطنية  والــبــرجــوازيــة 
قامت  كما  اجلــديــد،  االســتــعــمــار 
تكسير  على  اإلستراتيجية  هذه 
ذات  الشعبية  املنظمات  وتفتيت 
األفــق اجلـــدري املــتــزايــد)حــركــة 
ــر(،  ــري ــح ــت املـــقـــاومـــة وجـــيـــش ال
املغربي  ــاد  اإلحت منظمة  وإفـــراغ 
ــة  ــرك لــلــشــغــل املــنــبــثــقــة عـــن احل
النضالي  مضمونها  من  الوطنية 
النقابية. البيروقراطية  يد  على 

ــت هـــذه  ــ ــك من ــ ــن ذلـ ــ فـــضـــال ع
من  ــد  ــض ــال ب ــة  ــم ــاك احل الــطــبــقــة 
ويف  نفسها،  الوطنية  البرجوازية 
االقتصادي  أساسها  نسف  اجتــاه 
النهب  مــع  بــارتــبــاط  املــوضــوعــي 
أن  ــد، ذلــك  ــدي االســتــعــمــاري اجل
لديناميكية  الرئيسية  املــيــزات 
هي  بــلــدنــا  يف  الــطــبــقــي  الــصــراع 
ــد  ــزاي ــت ــخ امل ــس ــف ــت االنـــحـــالل وال
اقتصاديا  الوطنية  للبرجوازية 
البالد  موارد  كل  ومتركز  وسياسيا، 
صغيرة  أقلية  يد  يف  االقتصادية 
االجتماعية  قــاعــدتــهــا  تتقلص 
اجلــدد  املعمرين  مــن  بــاســتــمــرار، 
ــال األجــنــبــي،  ــم ــرأس ووســـطـــاء ال
ــو جـــهـــاز الـــدولـــة  ــ ــل من ــكـ ــشـ ويـ
وجهه  أيــضــا  ــاده  ــس وف الــطــفــيــلــي 
ال  بشكل  الــنــهــب  لعملية  ــارز  ــب ال
ويتوسع  يتضخم  حيث  له،  مثيل 
القطاعات  كــل  على  نــفــوذه  جهز 
سياسة  ــار  اإلط هــذا  يف  وتشكل   ،
تطوير  عــلــى  الــقــائــمــة  الــســدود 
بانتزاع  البادية  يف  الرأسمالية 
ــدي الــفــالحــني  ــ األراضـــــي مـــن أي
ــرب إلــى  ــغ ــل امل ــوي ــراء، وحت ــق ــف ال
ــو قــطــاع  ــ ــة ألوروبــــــا، ومن ــزرعـ مـ
أربــاحــا  يضمن  الـــذي  الــســيــاحــة 
مــصــاعــب  ودون  ــة  ــع ــري وس ســهــلــة 
باعتبارها  األجنبية  الرساميل 
متـــثـــل أبـــــرز مـــظـــاهـــر مـــجـــاالت 
احلاكمة  الطبقة  سياسة  نشاط  
ــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ
لإمبريالية،  املطلقة  التبعية 
ــاداة الــتــصــنــيــع احلــقــيــقــي  ــ ــع ــ وم

االقتصادي.   والتحرر  للبالد 
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الدولية 

    يف حوار رفاقي مع علي بلمزيان
ــدر لــلــرفــيــق عــلــي بــلــمــزيــان  صـ
األوان  حان  عنوان:هل  حتت  مقال 
يقيم  الشجاعة،  املراجعات  لبدء 
العربية  السيرورات  مآل  خالله  من 
مليا  يــتــوقــف  كــمــا  واملـــغـــاربـــيـــة، 
وجهة  مبديا  الــريــف  ــراك  ح ــام  أم
ــوع، ولــئــن  ــوضـ املـ ــة يف  ــاص نــظــر خ
رســم صـــورة قــامتــة عــن مــآل هذه 
الشعوب  أعادت  لكونها  السيرورات 
استولى  أن  بعد  الصفر،  نقطة  إلى 
أنظمة  ــول  وأف اإلسالميون  عليها 
فاملالحظ  باملنطقة،  االســتــبــداد 
هذه  قــراءة  حــاول  علي   الرفيق  أن 
هــزت  الــتــي  السياسية  الــتــجــربــة 
قائمة  تداعياتها  تزال  وما  الشعوب 
من  الثانية،  الــســيــرورة  خــالل  مــن 
أنتربولوجية،  ثقافية  رؤية  خالل 
عبارة:"االختالل  يف  يلخصها  والتي 
وإن  والظالم"  األنوار  بني  التاريخي 
جزئيا،  للحقيقة  مجانبة  كانت 
نظر  وجـــهـــة  ــن  مـ تــصــلــح  ال  ــي  ــه ف
مقاربة  تكون  أن  تاريخية  مادية 
النهوض  عوامل  أن  بدليل  شاملة، 
جهة  مــن   ، مــرتــبــطــة  ــوط  ــق ــس وال
محليا  الــطــبــقــي  الــصــراع  بــتــطــور 
على  تقوم  والتي  وعامليا،  وإقليميا 
اجلديدة  الهيمنة  مناهضة  قاعدة 
بالنيو  ــة  ــوف ــوص امل لــلــرأســمــالــيــة 
لــبــرالــيــة، ويــخــضــع هـــذا الــصــراع 
األفــكــار  ليست   ، معقدة  جلدلية 
أخرى،  عوامل  ضمن  من  عامال  إال 
احلاسم  العامل  اعتقادنا  يف  ويعود 
ترهل  إلـــى  تطورسلبي  هــكــذا  يف 
الثورية  ــة  األزم شــروط  يف  اليسار 
من  وجــزء  لينني،  بعمق  حللها  كما 
بتداعيات  مرتبط  الــتــرهــل  ــذا  ه
ــار جتـــربـــة"االشـــتـــراكـــيـــة  ــيـ ــهـ انـ
مرتبط  ــر  اآلخ واجلــزء  املطبقة"، 
ــالزم  ــ ــزم ال ــاحلـ بـــعـــدم مــواكــبــة بـ
السياسية  املــقــاومــة  جــدار  انهيار 
ــزب الــســيــاســي  ــ ــ )نـــظـــريـــة احلـ
الــثــوري  التغيير  ملــشــروع  احلــامــل 
والنقابية  التحالفات(  ومــســألــة 
تــنــوع  متــفــصــل   ( واالجــتــمــاعــيــة 
والتنظيمات  االجتماعية  احلركات 
الــنــقــابــيــة(، فــلــيــس صــحــيــحــا أن 
بعدد  كميا  يــقــاس  ــورات  ــث ال ــن  زم
البرجوازية  فــالــثــورة   ، الــســنــوات 
خالل  ــورة  ــث ال حسمت  الــتــي  مثال 
فقد  سنوات)1789-1793(  أربعة 
راسخة  لتصبح  قرن  إلى  احتاجت 
، وقــد تــوصــلــت الــبــرجــوازيــة إلــى 
مع  حتالفها  بسبب  بالسلطة  الفوز 

الطبقة العاملة، التي يحدد ماركس 
الشيوعي  الــبــيــان  يف  خصائصها 
عن  موحدة  بأنها  رأسمال،  وكتاب 
ومتعلمة  اإلنــتــاج  مسلسل  طريق 
يف  ــة  ــوازي ــرج ــب ال ألن  ومــســيــســة، 
األرستقراطية  على  للتغلب  سعيها 
املعترك  إلى  العاملة  الطبقة  دفعت 
املهمة  هذه  يف  لتساعدها  السياسي 
على  احلصول  يف  رغبتها  أن  كما   ،

اإلنتاج  قوى  تطور  جعلها  أكبر  ربح 
على  العاملة  الطبقة  أبناء  وتشجع 
علمية  مــعــارف  واكــتــســاب  التعلم 
ما  عكس  التصنيع،  عملية  لتوسيع 
وقع يف بلدان عربية ومغاربية التي 
"كولونيالية"  برجوازية  حكمتها 
عامل،  مهدي  الشهيد  تعبير  حسب 
للمعرفة  قــويــا  ــداءا  عـ تكن  الــتــي 
املجتمع  الذي يخدم  باملعنى  والعلم 
االقتصادي  التخلف  على  ويقضي 
أيضا  وليس  والثقايف،  والسياسي 
صــحــيــحــا مـــا تــشــتــرك فــيــه هــذه 
الــعــواطــف  تصعيد  ــو  ه الـــثـــورات 
مزيدا  هو  ولكن  احمللية،  واملشاعر 
من اكتساب الوعي الطبقي والرؤية 
للتغلب  اإلستراتيجية  التاريخية 
هو  ذلك  على  والدليل  العدو،  على 
باملعنى  االستبداد  أطروحة  دحض 
لبنان  ،يف  والــســيــاســي  الــطــائــفــي 
ــر من  ــزائ ــودان واجل ــس ــراق وال ــع وال
أن  غير   ، الثانية  السيرورة  خــالل 
ولكن  سريعا  يكون  لــن  فعال  ذلــك 
كما  للهيمنة  مــنــظــور  خـــالل  ــن  م
حيث  غرامشي،  أنطونيو  له  نظر 
ســوى  ليست  الثقافية  الهيمنة 
باملعنى  كلية  بنية  إطــار  يف  عنصر 
اللوكاشي، يتعزز من خاللها الطابع 
ــاع  األوض يف  للتغيير  االجتماعي 
والتقدم  واالقتصادية،  املعاشية 

الــتــي  املــشــاركــة  ــة  ــي ــراط ــق دمي يف 
املضطهدة  الفئات  مختلف  تدمج 
والتخطيط  التسيير  يف  واملقهورة 
حرية  بكل  مصيره  حتدد  ملستقبل 
الرجعية  األحالف  عن  واستقاللية 

واإلمبريالية-الصهيونية.

وبالعودة إلى حراك الريف الذي 
أكتوبر2016   28 بــتــاريــخ  انطلق 
على اثر طحن الشاب محسن فكري 

جلمع  حــاويــة  ،يف  الــســمــك  ــع  ــائ ب
احمللية  للجماعة  اململوكة  األزبــال 
جماهير  معه  خرجت  باحلسيمة 
ــرة  ــك ــريـــف مــنــتــفــضــة ضـــد احل الـ
،أن  جدا  الطبيعي  من  والظلم،وكان 
ميدانية  قيادات  احلراك  هذا  يفرز 
ناصر  املناضل  شاكلة  محلية،على 
سياسي  تأطير  غياب  الــزفــزايف،يف 
عــقــود  لـــعـــدة  دام  ــي  ــراطـ ــقـ ودميـ
ليبرالية   النيو  السياسات  ،بسبب 

املمنهج. والتهميش 

من  يعكس  اجلديد  الزعيم  هذا 
للجماهير  العميقة  التطلعات  جهة 
،مــــن أجــــل احلـــريـــة والـــكـــرامـــة 
نفس  االجتماعية،ويف  والــعــدالــة 
الـــوقـــت يــعــكــس بــنــيــة الــتــفــكــيــر 
ــا ســقــط  ــه ــب ــب ــس ــة،وب ــدي ــي ــل ــق ــت ال
ــاء  ــ ــط ــ األخ ــعـــض  بـ يف  احلــــــــراك 
ــوى  ــق ــداء ال ــع ــت ــة)اس ــي ــك ــي ــت ــك ــت ال
(ويف  والــدميــقــراطــيــة  الــيــســاريــة 

املخزنية. السلطة  أحابيل 

حتــضــرنــي   ــدد  ــ ــص ــ ال ــذه  ــ هـ يف 
املــؤرخ  بها  خــرج  مركزية   خالصة 
أطروحته  ،ففي  العروي  اهلل  عبد 
ــول )األصــــــول االجــتــمــاعــيــة  ــ ح
من  الوطنية  للحركة  والثقافية 
والــتــي   )1912 إلـــى   1830 ســنــة 
املغربية ولدت  الوطنية  أن"  مفادها 

وأخـــذت  نفسه  ــزن  ــخ امل رحـــم  ــن  م
املعطيني  ،ويــنــدرج  سلفيا  توجها 
للبنيات  الطبيعي  التطور  إطار  يف 
سنة  ــن  م انــطــالقــا  االجــتــمــاعــيــة 
ــات  ــراك احل فـــإن  كــذلــك   ،  "1830

خلف  كان  انطلقت  التي  الشعبية 
من  هومزيج  شعبي  وعي  تأطيرها 
وإسالمية،  ولبرالية  تقدمية  رؤى 
واملــســيــرات  ــرات  ــاه ــظ امل عكستها 

اجلوهر  يف  تعكس  والتي  الشعبية، 
مختلف  بــني  سياسيا  استقطابا 
الذي  املجتمع  يف  الفاعلة  التيارات 
غالبة  صيغة  على  بعد  يستقر  لم 
تقودنا  سياسية  تسوية  على  أو 
"األحــكــام  نظام  مــن  التخلص  إلــى 

السلطانية".

ــــك فــالــتــنــظــيــمــات  ــوازاة ذل ــ ــ مب
والدميقراطية  اليسارية  األخــرى 
ولم   ، اللحظة  مستوى  يف  تكن  ،لم 
تكون  حتى  الالزمة  بالقوة  تنخرط 
متكافئة،إذ  املخزن  مع  الصراع  إدارة 
ذو  كحدث  مو"  "طحن  معطى  قرأت 
محدود،  واجتماعي  حقوقي  طابع 
وليس  يوميا،  املغرب  ربوع  يف  يتكرر 
ــع الــعــلــم أن  ــا ســيــاســيــا ،مـ ــق لــه أف
حاضرا  ظل  االجتماعي  االحتقان 
مع  األخيرة،  السنوات  خالل  بقوة 
استنفاد الوعود السياسية حلكومة 
أكثر  وتــأجــج  املخزنية  كــيــران  ابــن 
لالنتخابات  العارمة  املقاطعة  مع 
ينفجر  أن   وكاد   2016 التشريعية 
حكومة  تشكيل  أزمـــة  مــع  الــوضــع 

العثمانية.  أالذعان 

مؤقتا  املـــخـــزن   اســتــفــاد  لــقــد 
مـــن الــدعــايــة الــســيــاســيــة الــتــي 
السياسية  ــزاب  األحـ جميع  تضع 
ومن  دكاكني  كمجرد  معها  وتتعامل 

مختلف  بني  املؤقت  االرتباط  فك 
ومن  احلــراك،  يف  الفاعلة  املكونات 
متمرسة  جماعية  قــيــادة  غــيــاب 
وكدا  املخزن  تناقضات  قراءة  على 

إستراجتيته يف إخماد احلراك.

ميكن  ــي  ــت ال الـــــدروس  ــم  أهـ إن 
تتوير  هــي:-1ضــرورة  استخالصها 
ثقافة الشعب مبا يخدم  طموحاته 
نــيــر االســتــغــالل  ــرر مـــن  ــح ــت ال يف 
ــدة الــدمــج  ــاع والــتــهــمــيــش عــلــى ق
االجتماعية  للمطالب  اخلـــالق 
والــســيــاســيــة مع  واالقــتــصــاديــة 
اإلثــنــو- ــع  ــاب ــط ال ذات  ــب  ــال ــط امل
منظور  تطوير  يف  ثقايف،واالجتهاد 
،يرتكز  العلمانية  ملفهوم  حداتي 
املؤمنني  ــارة  إلم مـــزدوج   نقد  على 

ودولة اخلالفة.

الذاتية  التنظيمات  تطوير   -  2

ــلـــورة أســـس الــبــنــاء  املــســتــقــلــة ،وبـ
الــدميــقــراطــي مــع االســتــفــادة من 
محمد  لثورة  التاريخية  التجربة 

الكرمي اخلطابي, بن عبد 

الثورة  نتائج  من  االستفادة    -  3

التواصل  أشكال  بخلق  اإلعالمية 
املــنــتــوج  وتــطــويــر   ، االجــتــمــاعــي 
دميقراطي  والسياسي،بأفق  األدبي 

. واشتراكي 

ــة  ــوي األن ــة  ــرب جت تــعــمــيــم   -  4

ــي تــبــلــورت مــؤخــرا  ــت ــة ،ال ــوري ــث ال
اجلــديــدة  اليسارية  الــتــجــارب  يف 
واسبانيا،والتي  الالتينية  بأمريكا 
ــاش  ــق ــن تــرتــكــز عــلــى تــطــويــر ال
خالل  من  البرامج  وبلورة  السياسي 
التنظيم  وأشكال  شعبية  جتمعات 
اجلــمــاهــيــريــة، بــعــيــدا عــن بــرودة 
واستصدار  البيروقراطية  املكاتب 

الفوقية. القرارات 

يف  حراك  أي  جناح  تأمني  ان   -  5

مرهون  املهمشة  املناطق  مجموع 
قوة  بكل  املركز  مناطق  بانخراط 
وهـــذا يــفــتــرض بــالــدرجــة األولــى 
الطبقة  ــراع  ــصـ الـ حــلــبــة  ــول  ــ دخ
خالل  من  الكادحني  وعموم  العاملة 
بـــلـــورة  أشــكــال جــد مــتــقــدمــة يف 

والسياسي النقابي  النضال 

ــإن الــتــجــربــة رغــم   وأخـــيـــرا فـ
لن   ، بلغتها  التي  األحداث  مأساوية 
تسوية  عن  البحث  هو  أفقها  يكون 
لطي  الفرقاء  بني"جميع  سياسية 
طريق  ــن  ع ــا  وإمنـ ــة"  ــؤمل م صفحة 
يف  يكون  الشعبي  النضال  جتذير 

املقدمة. التضحيات  مستوى 

حسن الصعيب 
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موضوع:  املداخلة  هده  تقارب   
أية دولة؟ ألي مغرب؟دون اخلوض 
والتعريفات  املفاهيمي  اجلهاز  يف 
إشكالية  موضوعات  تبقى  التي 
ــط مــخــتــلــف  ــ ــر اجلـــــدال وس ــي ــث ت
الفلسفية  والــتــيــارات  ــدارس  ــ امل
ــوالت  ــ ــيـ ــ ــث تـــتـــمـــاهـــى واملـ ــ ــي ــ ح
لم  و  املــعــتــمــدة،  اإليــديــولــوجــيــة 
ملعنى  موحد  تعريف  على  تستقر 
اإلغــريــق،  عصر  منذ  الــدولــة"،   "
كما  أو  ــو  ــط أرس و  أفـــالطـــون،  ــع  م
إلى  خلدون،وصوال  بن  ذلك  درس 
لوك  جون  أمثال  أوربيني  مفكرين 
أعالم  من  وهوبز...وغيرهم  روسو 

. لفكر ا

أن  وعــــمــــومــــا،نــــســــتــــنــــتــــج 
ميكنها  ال  ــت،  ــام ق ــى  ــت ــة،م ــدول ال
الــهــيــمــنــة  ــك  ــل ت ســـوى  تــكــون  أن 
إخضاع  على  تقوم  التي  الطبقية 
طــبــقــة لــطــبــقــة أخـــرى بــواســطــة 
واألدوات  العنف  وســائــل  احتكار 
السلطة  ملمارسة  اإليديولوجية 
القانون   " بتوظيف  املجتمع،  على 
اخلارجية  العام،األطماع  والنظام 
لتلطيف  ذلك"  غير  أو  الدين,,,  أو 

الطبقات. صراع 

يعرفها  التي  التطورات  أن  غير 
الــعــالــم مــع إحــكــام االمــبــريــالــيــة 
املعمور،  دول  مصير  عن  قبضتها 
البحث  ــن  م ــد  ــزي امل إلـــى  تــدفــعــنــا 
تعترض  الــتــي  األسئلة  وجتــديــد 
جدية  سياسية  حركة  كل  طريق 
منظم،حول  جــمــاهــيــري  فــعــل  أو 
من  املجتمع  يف  دورهـــا  و  الــدولــة 

: قبيل

أو  الــدولــة  إصــالح  إمكانية   -  .
ــات...(  ــاب ــخ ــت ــاالن دمــقــرطــتــهــا )ب
ــل  ــ ــ ــوام ــ ــ ــع ــ ــ ال مبـــــــعـــــــزل عــــــــن 
حتديدا(   اخلارجية)االمبريالية 

دور  اضمحالل  و  مــحــدوديــة   .
ــا لــســلــطــات  ــه ــوع ــض ــخ الـــدولـــة ب
الــشــركــات  و  ــي  ــامل ــع ال الــرأســمــال 

االستيطان؟ متعددة 

لــقــيــام  املــتــاحــة  ــرص  ــف ال ــا  م  .
الراهنة؟ املرحلة  يف  وطنية  دولة 

تالمس  ســوف  املغرب  حالة  ويف 
حول: النقاش  مباشرة  املداخلة، 

الــدولــة  طبيعة  األول:  احملــور   

املغرب؟  يف  السائدة 

ــن  ــاوي ــن ــا ع ــي:مـ ــانـ ــثـ الـ احملـــــور 
يستحقها  التي  املنشودة  الدولة 

بة؟ ر ملغا ا

التنظيمات  الــثــالــث:دور  احملــور 
يف  املجتمعية  القوى  و  السياسية 

البديلة؟ الوطنية  الدولة  بناء 

ــع: عــلــى ســبــيــل  ــ ــراب ــ ال ــور  ــ احملـ
خلتم. ا

ــدة يف  ــائ ــس الـــدولـــة ال طــبــيــعــة 
؟ ب ملغر ا

املغرب،  ينفرد  متميز،  وضع  يف 
جهاز  على  سطوه  و  املخزن  بهيمنة 
الفترة  يف  تشكله  مــنــذ  ــة،  ــدول ال
كنظام   17 و   16 القرنني  بــني  مــا 
كل  باستعمال  للسلطة,  طبقي 
الـــوســـائـــل: األيــديــولــوجــيــة، و 

الزوايا,,, إخضاع  القوة،  احتكار 

مــوضــوعــي  حــلــيــف  املـــخـــزن   .
بنى  حتــطــيــم  ــد  ــع ب لــالســتــعــمــار 
الرافضة  للمقاومة  الذاتي  الدفاع 

)1934  -1907- املخزن) لنظام 

كتلة  ــى  إلـ املــخــزن  يــســتــنــد   .
املؤسسة  سائدة،وتشكل  طبقية 

السياسي, معبرها  امللكية 

وآلــيــات  أدوات  املــخــزن  ــور  ط  .
جديدة  أيديولوجية  و  سياسية 
ــم مـــشـــروعـــيـــتـــه)الـــديـــن،  ــدعـ لـ
حتى  و  الــصــالــح،  الــزوايــا،الــســلــف 
حاملة  حــزبــيــة  كــيــانــات  اعــتــمــاد 

املشروع’’’( لذات 

املــخــزن،  ــة  دول خصائص  مــن   .
ــردي  ــ ــم ف ــكـ اعـــتـــمـــاد نـــظـــام حـ
مجرد  البرملان  و  مطلق،احلكومة 
صالحيات  ال  صــوريــة  مــؤســســات 
ــا عــوض  ــايـ ــرعـ الـ ــد  ــم ــت ــع ــا. ت ــهـ لـ
ــة  ــب ــراق امل يف  حـــق  ــني،ال  ــنـ ــواطـ املـ

، ل ا لسؤ ا و

يرفض  استبدادي  حكم  نظام   .
عن  ــارج  ــ خ ســيــاســي  مـــشـــروع  أي 

املخزنية املافيا  مشاريع 

املـــغـــرب،بـــدســـاتـــيـــر  ــة  ــ ــ دول  •
1962الى  دســتــور  ممــنــوحــة)مــن 
للحريات... وقمع   )2011 دستور 

ــا  ــي ــال ــم رأس ــا  ــام ــظ ن تــعــتــمــد   .
والنهب  الــريــع  على  تبعيا،قائم 

شعبية مراقبة  أية  خارج 

التي  املنشودة  الدولة  عناوين   
املغاربة يستحقها 

ــة  ــ ــدول ــ ال تـــتـــأســـس طـــبـــيـــعـــة 
من  انــطــالقــا  ــا،  عــنــدن ــودة  ــش ــن امل
املغربي. الشعب  هوية  و  طبيعة 
ــا مـــن زاويـــة  ــه ــي إل هـــويـــة نــنــظــر 
ــام بــهــدف  ــعـ الـ ــراع  ــصـ الـ ــر  ــوي ــط ت
اجلوانب  وتنمية  اإلنسان  حترير 
ــاق  ــ األف ــح  ــت ف و  ــا  ــه ــن م املـــشـــرقـــة 
اجتــاه  يف  مــكــونــاتــهــا  جــمــيــع  أمـــام 
راكمه  مــا  على  منفتح  عــقــالنــي، 

التقدمي. الفكر 

ــي  ــربـ ــغـ املـ الـــشـــعـــب  ــة  ــ ــويـ ــ وهـ
يف  ــر  ــه ــص ان و  فــيــهــا  تـــداخـــل  قـــد 
متنوعة  مــكــونــات  عــدة  تكوينها 

ــة،  ــروب ــع ال و  األمــازيــغــيــة  مــنــهــا 
ــد  ــع ــب ال ــن  ــ ع فـــضـــال  اإلســــــالم  و 

والعاملي. اإلفريقي،املتوسطي 

املغربي،  الشعب  جماهير  طموح 
حركة  يف  اخلــروج  إلــى  هبت  التي 
حــامــلــة  املـــجـــيـــدة  فـــبـــرايـــر   20

مــخــزن  ال  شــعــار:كــرامــة،حــريــة 
بناء  هــو  ...طــمــوحــهــا  راعــيــة  ال 
من  ــرر  ــح ــت ال ــى  عــل يــنــبــنــي  ــن  وطـ
االستعماري  شكليه  يف  االضطهاد 

اجلديد واالستعماري 

على  املــنــفــتــح  املــغــربــي  الــشــعــب 
ــذه  ــه ب و  ــات،  ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــف  ــل ــت ــخ م
ــى  املــتــعــددة،يــطــمــح إل الــهــويــة 
إعــادة االرتــبــاط بــاألرض احملــررة 
طــرف  مــن  ــاج  ــت اإلن يف  الــتــحــكــم  و 
نضال  ــق  أف يف  ــرار  األحـ املــبــدعــني 
فيدرالية  دولة  اجل  من  وحــدوي 
ــد مـــبـــدأ  ــمـ ــتـ ــعـ ــة،تـ ــيـ ــراطـ ــقـ دميـ
الــعــقــيــدة،  ــة  ــري ح و  الــعــلــمــانــيــة 

الــبــورجــوازي  الــتــصــور  مــتــجــاوزة 
هوية  مــن  كــجــزء  للدين  املــعــادي 
املــغــربــي.دولــة مبــفــهــوم  الــشــعــب 
لــلــمــواطــنــة  ــي  ــراط ــق ــري دمي ــص ع

والنساء... الرجال  بني  واملساواة 

ال  الفيدرالية،جزء  الدولة  هذه 
شعوب  و  الكبير،  املغرب  من  يتجزأ 
شعوب  وحدة  بناء  بأفق  املنطقة 
ضد  تناضل  التي  العربي  العالم 
االمبريالية،الصهيونية،  ثالوث 

العربية. والرجعية 

الدميقراطية  أجل  من  النضال 
ضــد  الـــنـــضـــال  عـــن  ــل  ــص ــف ــن ي ال 

االستبداد راعية  االمبريالية 

ومـــن هــنــا فــالــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
األفق  الشعبي،ذي  الدميقراطي 
املغرب،يستهدف  يف  االشــتــراكــي 
ــد لــالســتــبــداد املــخــزنــي  وضـــع ح
خالل: من  املطلق،  الفردي  واحلكم 

ــي،  ــراط ــق دمي دســـتـــور  ــع  وضـ  .
منتخب،  تأسيسي  مجلس  يضعه 

الشعب. إرادة  عن  يعبر 

دميــقــراطــيــة  ســلــطــة  ــة  ــام إق  .
ووطنيا  وجهويا  محليا،إقليميا 

االنتخاب. مبدأ  تعتمد 

. إقامة دولة احلقوق و احلريات 
ــة االســتــبــداد،مــجــتــمــع  بـــدل دولـ
مجتمع  بــدل  األحـــرار  املــواطــنــني 

. يا عا لر ا

بــاخلــصــوصــيــات  ــراف  ــتـ االعـ  .
ــهـــويـــة وأقـــصـــى حـــد ممــكــن  اجلـ
لــلــجــهــات  الـــذاتـــي  الــتــســيــيــر  مــن 
متميزة  بشخصية  تتمتع  الــتــي 
إطار  يف  األطلس،سوس(  )الريف، 

حقيقية جهوية 

ــزة  ــهـ األجـ ــك  ــي ــك ــف ت و  حـــل   .
نية. ملخز ا

وتخطيط  اعتماد  إلــى  اظــافــة 
حترري...  وطني  القتصاد 

يف  األهمية  مــن  الــقــدر  وبنفس 
املــســتــوى االجــتــمــاعــي والــثــقــايف، 
و  الــســيــاســيــة  الــتــنــظــيــمــات  ودور 
الدولة  بناء  يف  املجتمعية  القوى 
الفرز  يتم  وهنا  البديلة  الوطنية 
الدميقراطية  القوى  مستوى  على 

للمخزن. واملعادية 

أية دولة؟ ألي مغرب؟
ع.باعزيز

 إقامة 
دولة الحقوق 

والحريات 
بدل دولة 

االستبداد،مجتمع 
المواطنين األحرار 

بدل مجتمع 
الرعايا
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الرأي 

خـــارطـــة  يف  لـــكـــثـــيـــر  ا تــغــيــر 

ــي، خـــالل  ــ مل ــا ــ ــع ــ ل ا لـــتـــصـــنـــيـــع  ا

ومنذ  املاضية  الثالثة  العقود 

لــقــيــمــة  ا بـــدأت  إذ   1990 ــام  عـ

الثروة  )أي  الصناعية  املضافة 

املنتجة  ــدة  ــدي اجل لــصــنــاعــيــة  ا

لــــدول  ا مـــن  تـــنـــزاح   ) ــًا ــويـ ــنـ سـ

ــى  ل إ ــيـــة˛  ــاسـ ــة األسـ ــي ــاع ــن ــص ل ا

ــدًا  ــديـ لـــنـــامـــيـــة، وحتـ ا لـــــدول  ا

 . الصاعدة.. الصناعية  القوى 

لــم  لــعــا ا مــنــتــجــات  تــنــتــج  ــن  ــأي ف

لـــثـــروة  ا ــد  ــ ــول ــ وت ــة،  ــسـ ــيـ ــرئـ لـ ا

هذه  اجلديدة؟خالل  الصناعية 

تراجع  عن  احلديث  كثر  العقود 

مــقــابــل  ــعــاملــي  ل ا لــتــصــنــيــع  ا دور 

ــال  ملـ وا ــاع اخلـــدمـــات  ــط ــدم ق ــق ت

يناقش  البعض  ولكن   ، حتــديــدًا

على  ينطبق  هذا  كان  ما  إذا  أنه 

ملــتــقــدمــة  ا لــصــنــاعــيــة  ا لــــدول  ا

ــتـــحـــدة  ملـ ا لـــــواليـــــات  ا ــل  ــ ــث ــ )م

فإن  واليابان(  الغربية  وأوروبــا 

ــدول  لـ ا يف  ــك  ــذل ك لــيــس  احلـــال 

 ، ــدًا ــدي ــدة حت ــاع ــص ل وا ــرى  األخـ

بالدرجة  والهند  لــصــني  )ا مثل 

تــوّســع  احــتــوت  ــي  ــت ل ا األولــــى( 

العقود  خــالل  العاملي  التصنيع 

بــني  لـــفـــتـــرة  ا ــالل  ــة. خـ ــيـ ــاضـ ملـ ا

القيمة  تضاعفت   2016  -1990

ملــنــتــجــة  ا لــصــنــاعــيــة  ا ــة  ــاف ــض مل ا

 ،)MVA ( لها  يرمز  والتي  عامليًا 

لــــدول  ا يف  لـــتـــضـــاعـــف  ا ــن  ــكـ ولـ

مرات،  أربع  من  أكثر  بلغ  النامية 

لــصــنــاعــيــة  ا ــدول  ــ لـ ا يف  بــيــنــمــا 

من  أقل  الزيادة  كانت  املتقدمة 

دول  التوّسع  هذا  تقود  الضعف. 

لــدول  ا قائمة  يف  محددة  كبرى 

، وحتــديــدًا  لــصــاعــدة صــنــاعــيــًا ا

فالبرازيل  الهند  تليها  الصني، 

ملــكــســيــك عــلــى  وا ــا  ــي ــس ــي ــدون ن وإ

الوزن. حيث  من  التوالي 

ــتــاج  ن إ تــغــيــرت خــارطــة  لــقــد 

لــدول  ا وأصــبــحــت   ، كــثــيــرًا  MVA

تــســاهــم  ــدة  ــاع ــص ل ا لــصــنــاعــيــة  ا

بينما   ،40% تــقــارب  بــنــســبــة 

 ،18% مــن  بــأقــل  تــســاهــم  كــانــت 

تراجع  حساب  على  توّسعت  وقد 

لــصــنــاعــيــة  ا ــدول  ــ لـ ا ــة  ــم ــاه ــس م

. مة ملتقد ا

مــنــتــج صــنــاعــي  ــر  ــب ك أ ــني  ــص ل ا

ملي عا

ــر عــلــى  ــثـ كـ أ ــر  ــه ــظ ي لــتــغــيــر  ا

ــود  ــق ت ــتـــي  لـ ا لـــــدول  ا مــســتــوى 

حيث  العاملي،  الصناعي  اإلنتاج 

العاملي  ملــصــّنــع  ا لــصــني  ا أصبحت 

املتحدة،  الواليات  تليها  األكبر 

الصني  ناجت  حيث  كبير،  وبفارق 

ــات  ــوالي ل ا ــن  م أعــلــى  لــصــنــاعــي  ا

.50% بنسبة  املتحدة 

الصينية«  ملــعــجــزة  »ا تتجلى 

رفع  يف  هــذا  ويظهر  بالتصنيع، 

التصنيع  يف  ملساهمتها  لــصــني  ا

مطلع  يف   3˛ بــة  قــرا مــن  العاملي 

يف   24˛ قرابة  لــى  إ التسعينات 

تخلق  لوحدها  وأصبحت   ،2017

 ، ملــيــًا ــة عــا ــاف ــض مل ا لــقــيــمــة  ا ربـــع 

تنتج  املتحدة  لــواليــات  ا بينما 

لــصــنــاعــي  ا ــاج  ــتـ اإلنـ مـــن   16%

ملي. لعا ا

الناجت  من  دولــة  كل  مساهمة 

العاملي الصناعي 

نـــوعـــي  ــال  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ نـ ا ــني  ــ ــصـ ــ لـ ا

جي لو تكنو

لــواليــات  وا لــصــني  ا مــن  كــاًل  ّن  إ

من  ــتــان  ــل ئ هــا قــوتــان  ــدة  ــح ــت مل ا

ــان، وهــمــا  ــك ــس ل وا ــوارد  ــ مل ا حــيــث 

يف  لــنــوع  وا لــكــم  ا على  تعتمدان 

مع  فالصني  الصناعي،  اإلنــتــاج 

صناعاتها  يف  لــكــبــيــر  ا لــتــوّســع  ا

التكنولوجيا  وعالية  متوسطة 

 41˛ نسبة  تشكل  أصبحت  التي 

حتولت  الصناعي  إنتاجها  مــن 

عاملي  ومــصــّدر  منتج  كــبــر  أ ــى  ل إ

النسبة  بينما  الصناعات.  لهذه 

اللتني  ملانيا  وأ كوريا  يف  األعلى 

إنتاجهما  مــن   63-62% نسبة 

 ، التكنولوجيا عالي  الصناعي 

املتحدة           لــواليــات  ا يف  والنسبة 

..47%

التكنولوجي  املستوى  ارتفاع 

ــاض يف  ــ ــف ــ ــخ ــ ن ا ــع  ــ مـ ــق  ــ ف ــرا ــ ــت ــ ي

الصناعي  التشغيل  مستويات 

لــرغــم  ا ــى  ــل وع ــدول،  ــ ل ا هـــذه  يف 

مليون   80 تشغل  الصني  أن  مــن 

يعادل  ومبــا  صناعتها  يف  عامل 

صــنــاعــة  يف  ملــشــتــغــلــني  ا مــجــمــوع 

تراجع  أن  إال  املتقدمة،  لــدول  ا

لــصــنــاعــة  ا يف  ملــشــتــغــلــني  ا ــدد  عـ

ــة  ــج ــي ــت ن ــة ســــريــــع  ــيـ ــنـ ــيـ ــصـ لـ ا

بنية  وتغيير  اآللــي  االستبدال 

لــصــيــنــيــة، حــيــث  ا لـــصـــنـــاعـــة  ا

تراجع  مع  اإلنتاج  توّسع  ترافق 

 20 يقارب  ر  مبقدا العمال  عدد 

.1990-2016 بني  عامل  مليون 

لــتــكــنــولــوجــي  ا لــتــغــيــر  ا ــًا  ــض أي

ــار  ــع أس ــات  ــوي ــت ــس م ــى  ــل ــر ع ــؤث ي

العالم،  عبر  الصناعية  السلع 

ــتــاج،  اإلن ــادة  زيـ مــع  ويــخــفــضــهــا 

ــع  ــل ــس ل ا ر  أســـعـــا نــخــفــضــت  ا إذ 

املتقدمة  ــدول  ل ا يف  الصناعية 

ــدول  ــ لـ ا ويف   ،25% بــنــســبــة 

بــنــســبــة  ــة  ــي ــام ــن ل وا لـــصـــاعـــدة  ا

لــعــقــود  ا خــــالل  ــًا  ــ ــض ــ ي أ  30%

املاضية. الثالثة 

 unido- منظمة  تقرير  عــن 

2018

جـــديـــدة  دول  دخــــــول  إن 

ملــاضــيــة عــلــى  ا لــعــقــود  ا خـــالل 

أحــدث  لــعــاملــي  ا التصنيع  قــطــاع 

ــة  لـ ــدا زيـــــــادة عـ ــو  ــحـ نـ نـــقـــلـــة 

لــصــنــاعــي  ا اإلنــــتــــاج  ــع  ــ ــوزي ــ ت

ــت  ــاع ــط ــت واس ــم...  لـ ــا ــعـ لـ ا ــر  ــب ع

ــداث  ــ إح لـــــدول  ا ــن  مـ لـــعـــديـــد  ا

لـــصـــني،  ا أهـــمـــهـــا  ــع  ــريـ خــــرق سـ

لــبــرازيــل  وا إندونيسيا  لــهــنــد  وا

لــدول  ا وكــانــت هــذه  ملــكــســيــك،  وا

املساهمة  األساسية  لــدول  ا هي 

العالم  فقراء  عدد  تخفيض  يف 

إال  لـــدخـــل.  ا مــســتــويــات  ورفـــع 

لــدول  ا هــذه  أداء  مستويات  أن 

الصني  فعمليًا   ، كــثــيــرًا يختلف 

لـــقـــادرة عــلــى  ا لـــوحـــيـــدة  ا هـــي 

عالي  التصنيع  مستوى  مواكبة 

املتقدمة  الدول  يف  التكنولوجيا 

يف  ــادة  زي مــن  هــذا  يستتبع  ومــا 

. . العاملية. التصدير  ة  حصَّ

عن موقع قاسيون

حتوالت يف التصنيع العاملي خالل ثالثة عقود
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الثقافة والتغيير

الثقافية

القطيع..واجلزار !
1 ـ

ويأبى أن يظلَّ َقطيعا
ُيساُق فْجرا إلى امْلَْرعى

ويف ِعـــزِّ الظهيرة
ُيعاُد إلى ُعــْقــِر احلظيرة..!

ية رِّ ُه َيْعـَشُق احْلُ إنَّ
ة لـَيـْسـَتــقي َنسائَمها اْلَبِهـيَّ

لكنه ُيْدِرُك أنَّ احلظيرة
جة باألشواْك ُمسيَّ

اعي ذاْك وَعـْيـَني الرَّ
(ال تأُخُذُهما ِسَنٌة وال تناماْن) 

والعصا ال تفارُقها اليداْن
اِن ِبها امْلَْيداْن..! سَّ جَتُ

2 ـ

القطيُع أْصبح ناِضجا
اعِة اْلَعْمياِء وِمَن الطَّ

يــنــُفــُر غاضبا ضاّجا
البد إْن أراَد احلرية

أْن يصِبَر على أذى
ة األشواِك القِسيَّ

َئ كلَّ ما ينبغي وُيَهيِّ
للموِت من َكَفٍن وحُلوْد

وَقْبٍر وَنْعٍش ودوْد...!
وإالَّ ظلَّ حياَتُه قطيعا

عن َكْينوَنـِتِه ضائعا
يْعِرُض جسَمُه

ِلِسياِط اْلَبْغِي َمْرَتعا
ويعِجز أْن َيـْفـَتَح َفــَمـُه

أو حتى يرَفَع ُأْصُبعا..!
يرى بأمِّ عينه األْشالْء

ُتراقُص األْحشاْء
وأْيدي اجلزاريَن

غارقًة يف بركِة الدماْء..
وُيْصغي إلى حناِجَر

داْء ال تُكفُّ عن ترديد النِّ
عاْء ! راتيِل والدُّ والتَّ

فمن ال يْعَشُق احلياَة
ال تكتُب شمُسُه قصيدَتُه...!

وال يْعِزُف َكماُنُه أغنيَتُه...!
وال ترُسُم ُفْرشاُتُه لوحَتُه...!
وال َيْحُضُن ُبستاُنُه وردَتُه...!

العربي بنجلون

قادها  التي  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الثورة  مكتسبات  من 

الثورة  جنــاح  الثقافية.بعد  الثورة  كانت  الصيني  الشيوعي  احلــزب 

الذاتي  التثوير  الى  احلاجة  بانت  اجلديد  املجتمع  بناء  يف  واالنخراط 

واملمارسات  اخلاطئة  االفكار  تكنس  ثقافية  لثورة  ــازه  واجن للشعب 

تعيشها  التي  والسياسية  االجتماعية  للثورة  املضادة  السلبية  والعادات 

بأقوى  املسلحة  لكنها  ــددا  ع ــل  االق العاملة  الطبقة  بقيادة  الصني 

اللينينية. املاركسية  االسلحة 

التحررية  احلركة  يف  واثرت  العالم  عبر  الثقافية  الثورة  صيت  داع 

سواء من حيث منهاجيتها او افكارها او اساليب عملها.كان من بني هذه 

االساليب اعتماد دازيباوو اي اجلريدة احلائطية إلبالغ رأي او معارضة 

وسيلة  واعتماد  االفواه  وتكميم  املنع  حتدي  اولى  هي  هذه  وكانت  فكرة 

نشر الفكر الى اوسع نطاق.

يف مرحلة الشباب تعود بي الذاكرة الى جتربتنا يف املدرسة احملمدية 

احلائطية.كانت  اجلريدة  او  الدازيباو  الوسيلة  هذه  مع  للمهندسني 

وسيلتنا نحن املناضلون الذين نشتغل يف السرية لنشر افكارنا والتعريف 

اجلمعية  مجلة  امداد  يف  مهمة  ادوارا  احلائطية  جريدتنا  ولعبت  بها 

"امفي" بأهم املقاالت والتي اطرت احلركة الطالبية فيما بعد.

منها.الثورة  شبر  كل  ويف  ببالدنا  الثقافية  للثورة  احلاجة  زالت  ال 

امليدانية  الثقافية وسيلة شحذ عزمية الشعب وتلقينه دروس جتربته 

افكاره وتقاليده  الضار والسلبي من  الفرز والفصل بني  والتاريخية عبر 

العادات  هذه  نفس  من  ومفيد  ثوري  هو  مبا  تعريفه  اجل  ومن  وعاداته 

والتقاليد لكي يقتنع هذا الشعب بأنه لم يعش عبثا او ذهبت تضحياته 

ميكننا  التدقيق  من  بشيء  راهنة؟  زلت  ال  دازيباو  تقنية  هل  سدى. 

مائة  ولتتفتح  املتنافسون  فيتبارى  ذلك  دازيباووه.ويف  زمان  لكل  القول 

وردة وهذه ايضا احى بنات افكار الثورة الثقافية الصينية العظيمة.

  الثورة الثقافية ابداع
التيتي احلبيب

احتراس منهجي: إن اختيار عنوان هذا 

ليحيل  "يف"  اجلــار  باحلرف  املصدر  املقال، 

دومنا أدنى مواربة على النسبية والاليقني؛ 

إذ احلوار ظاهرة إنسانية بامتياز، والظاهرة، 

نفسها  متنح  ال  آن.  يف  معقدة  مركبة  هذه، 

بيسر، وعلى الرغم من ذلك فهي ال تقاوم.

ضرورة،  احلــوار  احلــوار:  إلى  احلاجة  يف 

سيرورة  البشري  الكائن  متيز  فارقة  عالمة 

وصيرورة. وقد ال أغلو إن قلت إنه احملر الذي 

يقاس به مدى حتضر الشعوب، السيما بعد 

أن جتاوز اإلنسان الطبيعة، ليجاور الثقافة، 

العالقات  بناء  يف  ملحا  مطلبا  بــات  حتى 

نشازا،  فليس  واألمــن.  السلم  على  الدولية 

 - اليونان  فالسفة  يحتفي  أن  ــذوذا  ش وال 

حــواريــة،  بأنشطة   - املــيــالد  قبل  مــا  منذ 

ألم  حصرا..  ال  متثيال،  وأفالطون  سقراط، 

يكن األول يولد األفكار كما كانت أمه تولد 

النساء؟؟.!! 

تعدد  ــدواه  ــ وج احلـــوار  أهمية  يــؤكــد 

باحث؛  من  أكثر  هذا  إلى  أشار  مثلما  دوائره 

أو  غيريا،  أو  )داخليا(،  ذاتيا  يكون  فقد 

أكــان  ســـواء  ــة..  ــال زم حـــوار  أو  مجتمعيا، 

مكتوبا أم مشفها. ولعلك أيها القارئ اللبيب 

قرأت... و/أو سمعت عن "حوار احلضارات"، 

 Samuel( احلضارات"  "صراع  يواجه  الذي 

التاريخ"   "نهاية  (وأكذوبة   ،)Huntington

من  أن  وأقــدر   .  )Francis Fukuyama(

احملاجة،  والتفاوض،  املجادلة  مجاوراته: 

املناظرة السجال، املناقشة.. إال أن مفتاحه 

الرئيس هو مفهوم "االعتراف"، الذي مييز 

فيه Hubert Jaoui ومن معه أربع عالمات 

هي :

اآلخر  يقدر  موجب  )اعتراف  *عالمة 

كليته  يف  يتقبله  مــشــروط،  غير  تقديرا 

كما هو Tel qu'il est   ( ، مبعنى أن ديدنه 

حتويل اإلحجام إلى إقدام..

مــشــروط،  مــوجــب،  ــراف  ــت )اع *عالمة 

مصوغ صوغا صريحا أو ثاويا ..(.

مشروط(  غير  سالب  )اعتراف  ˛عالمة 

 sans appel .بلفظ اآلخر ونبذه بال دعوة

ــب مــشــروط  ــال ــراف س ــتـ ˛عــالمــة )اعـ

نتقبل  نحب،  نرفض،  مدى  أي  إلى  يحدد 

 La communication )نقبل(.).. 

  )pratique.1992.e.s.f .p:20

ماكروبنيتها  يف  هــي  ــوار:  ــ احل قــواعــد 

تساعية : 

 1ـ قاعدة )الكفاية الثقافية املعرفية(: 

وإال  واالمتالء،  الشمولية  نحو  تنحو  التي 

ال  مبتسرة  ستكون  املــوضــوع  معرفة  فــإن 

مسوخا  غدت  ورمبا  ات-،   - باحلاجة  تفي 

فإذا  املستجدات..  جتاوزتها   ،  Monstres

هي متآكلة مستهلكة، مترهلة...

وليس  حـــول...  )االخــتــالف  قاعدة  2ـ 

االختالف مع..(: االختالف ظاهرة صحية 

إلى  ركــن  مــن  الفالسفة  مــن  أن  حــد  إلــى 

أضحى  حتى  وحجيته،  االختالف  شرعية 

مدماك  وهــو  االخــتــالف(،  يف  ــق  )احل حقا 

احلوار ومسباره..

املــعــقــلــن(:  ــدالل  ــ ــت ــ )االس قـــاعـــدة  3ـ 

الشرعيني،  املنطق  )أبناء(  من  االستدالل 

"العلية  ـــ:  ب املــؤمــن  الــفــاســد  غير  املنطق 

الــالتــنــاقــض، املــوضــوعــيــة، الــغــائــيــة.. أما 

الثالث املرفوع فغير عملي، ألن من املفكرين 

من أسقطه، )املعتزلة حتديدا(.

يغفر  كثيرا،  يعرف  )الــذي  قاعدة   -  4

كثيرا.(:  وبخاصة إذا طلق احملاور القطعية، 

 le ــي  درام دوغمائي،  فكر  وأي  الوثوقية، 

 dogmatique devient dramatique

أليس االنفتاح، الناقد وليد املرونة؟.!  

املواءمة،  تخترق  )املالءمة(:  قاعدة  5ـ 
برمتها،  احلوارية  الوضعية  مكونات  هنا، 

رمزيا  أو  كــان،  ماديا  أٌي،  منها  ينجو  فــال 

املنهجية  ــن،  ــزم ال )الــفــضــاء،  )مــعــنــويــا(: 

اإلستراتيجية والتقنيات، واآلليات.......(

"يف قواعد احلوار"
نورالدين موعابيد
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حوار

يف  باحث  طالب  سنة،   33 سكحال"،  "رضا  املناضل  باستضافة  الدميقراطي  النهج  جريدة  تتشرف 
التاريخ، حاصل على شهادة املاستر تخصص التاريخ املعاصر من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عضو 
فبراير.  20 وحركة  الطالبية  احلركة  صفوف  يف  سابق  وناشط   ، اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية 
العربي  العالم  همت  التي  االنتفاضات  قضايا  من  بعضا  تطارح  يف  الدعوة،مساهمة  لقبول  فشكرا 

واملغاربي واالستنتاجات املمكنة يف سياق السيرورات الثورية اجلارية.

العالم  شعوب  انتفضت     -   1
واستبداد  فساد  ضد  واملنطقة  العربي 
وبتركيز  رأيكم  يف  احلاكمة،  األنظمة 
واخلارجية  الداخلية  العوامل  هي  املساعدة؟ما 
استضافتي  فرصة  أنتهز  بــدايــة، 
ألشكر  الدميقراطي  النهج  بجريدة 
الرفيقات والرفاق على هذه االلتفاتة 
الطاقات  على  واالنــفــتــاح  الــكــرميــة 
الــدور  على  أحييكم  كما  الــشــابــة،  
الذي تقومون به من أجل نشر  الفكر 
وكادحي هذا الوطن.امللتزم، وكذا التحامكم بهموم مقهوري 
يف  قدمية  ممارسة  االحتجاج  يعد 
املجتمع  انقسام  منذ  البشري  التاريخ 
كنتيجة  متناحرتني،  طبقتني  إلــى 
موضوعية النتفاء املشاعية البدائية 
ميكن  إذ  النفي-النفي،  قانون  إطار  يف 
صفحات  من  واضحة  أمثلة  نقدم  أن 

الهامش،  من  بيد  كتبت  التي  التاريخ 
التي  أثينا  يف  االجتماعية  كالثورة 
وصدعت  الهيلينستي  العالم  زعزعت 
أركانه مشكلة بذلك رفضا احتجاجيا 
ــوع  ــ ــد االحـــتـــكـــار واجلـ ــ ــا ض ــدميـ قـ
العبيد  وثـــورة  املرتفعة،  والــضــرائــب 
على   ضــدا  سبارتاكوس  قــادهــا  التي 
اجلمهورية  عهد  يف  الطبقات  نظام 
الثروة،  حيازة  يف  والتفاوت  الرومانية، 
الوسيط  العصر  باحتجاجات  مــرورا 
االجتماعي  للحيف  تــصــدت  الــتــي 
املهمشة،  الفئات  مرارته  ذاقت  الذي 
انتفاضة  الــبــابــكــيــة،  كــاالنــتــفــاضــة 
الزجن، انتفاضة القرامطة، وقوفا عند 
تبلورت  التي  االجتماعية  احلركات 
شكلت  حيث  املعاصرة  احلقبة  خالل 
البشري،  التاريخ  يف  مهما  منعطفا 
الزاخر  الــراهــن  التاريخ  عند  انتهاء 
باحلكات االحتجاجية  واالجتماعية.
ــوت الــهــامــش  ــو صـ فــاالحــتــجــاج ه
الــتــغــيــيــر عبر  ـــداث  ــود إلحــ ــص ــق امل

الفوقية،  أو  التحتية  البنية  خلخلة 
ــول بــأن  ــق ــار ميــكــن ال ــ ويف هـــذا اإلط
إفريقيا  شــمــال  شــعــوب  انــتــفــاضــات 
ــط، تغذت مــن ذاكــرة  والــشــرق األوسـ
الشعوب  ذاكــرة  ألن  جهة،  من  املاضي 
من  أمــا  اهــتــرأت،   وإن  حتى  متــوت  ال 
جهة أخرى، فقد شكل التوزيع العادل 
لــالســتــبــداد، والــتــهــمــيــش، والــفــقــر، 
وكبت  وقمع  البطالة،  نسبة  وارتفاع 
احلـــريـــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة، 
واحلرمان  والظلم  باحليف  والشعور 
وأهلها  الشعوب  جيش  وقودا  النسبي 
ــا تــطــبــق وصــيــة  ــه ــأن ــاض، ك ــف ــت ــالن ل
الــذي  الشابي  القاسم  ــي  أب الشاعر 
فال  احلياة  أراد  يوما  الشعب  "إذا  قال: 
فخرجت  ــدر"،  ــق ال يستجيب  أن  بــد 
هذا  الوطن،  يحي  أن  سبيل  يف  للموت 
على  الفاعلني  قــدرة  ننسى  أن  دون 
كقاعدة  وتنظيمه  االحتجاج  تعبئة 
االحتجاجي.  الفعل  حتدد  أساسية 
يف  تتجلى  ــرى  أخـ مهمة  نقطة  ــم  ث

استحواذ السلطات احلاكمة على كافة 
الصالحيات السياسية، ومتركز الثروة 
يف أيادي األقلية، مما يجعل مؤسسات 
ــة عــاجــزة عــلــى الــتــجــاوب مع  ــدول ال
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــا االج ــه ــوب ــع مــطــالــب ش
خنق  إلى  بذلك  فتلجئ  والسياسية، 
سرب  خــارج  يغرد  معارض  صــوت  إجماعها.كل 
هذا بالنسبة للعوامل الداخلية، أما 
يف  إجمالها  فيمكن  اخلارجية  العوامل 
إمالءات صندوق النقد الدولي والبنك 
اإلمبريالية  حتــركــه  الـــذي  الــعــاملــي 
يف  حتكمها  تباشر  والــتــي  الــعــاملــيــة، 
لهذه  واالقتصادي  السياسي  القرار 
تشكل  إذ  البحار،  وراء  مــن  الشعوب 
ألحالم  ضربا  الطبقية  مخططاتها 
الكرمي،  العيش  يف  حقهم  يف  البسطاء 
وتفاوتات  واسعة  هــوة  بذلك  وتخلق 
بني جهات الوطن الواحد، وهذا يخلق 
ويولد  االجتماعي  السخط  من  الرغبة يف االنتفاض.حالة 

صرخت  وجـــدت  الــســيــاق،  ــذا  ه يف 
لدن  مــن  صاغية  ــا  أذانـ الــبــوعــزيــزي 
تونس  عطست  الــتــونــســي،  الــشــعــب 
بنزلة  ــي"  ــرب ــع ال ــم  ــال ــع "ال فــأصــيــب 
األنــســاق  لتشابه  نــظــرا  ــادة،  حـ ــرد  ب
االقــتــصــاديــة،  والــبــنــيــة  السياسية 
األخــرى  تلو  االنــتــفــاضــة  فاندلعت 
من  ــى  األول باملوجة  عــرف  ما  إطــار  "الربيع العربي".يف 

هل من عوامل مشتركة     -   2
العائق املفترض  لهذه االنتفاضات؟ ما 

قيامها فيما بينها؟
تقاطعات  هناك  أن  اإلشــارة  جتدر 
من  أوال  االنــتــفــاضــات،  لــهــذه  مهمة 
شمال  ــدول  ف التحية،  بنيتها  حيث 
تعرضت  قد  األوسط  والشرق  إفريقيا 
أو  الــفــرنــســي  ــواء  ــ لــالســتــعــمــار ال س
ــاق  ــزي، وبــالــتــالــي فــقــد أع ــي ــل اإلجن
ــي ودرايـــة -من  ــذا األخــيــر عــن وع ه
1884- الثاني  برلني  مؤمتر  ــالل  خ
االجتماعية  البنية  تطور   1885-
الدول  هذه  فأصبحت   تشوهت،  التي 
تبعي،  كولونيالي  إنتاج  بنمط  تتمتع 
لالمبريالية  اقــتــصــاديــا  خــاضــعــة 
الناحية  ــن  م لــهــا  مطيعة  الــعــاملــيــة 
تشابه  إلى  باإلضافة  هذا  السياسية، 
األنظمة احلاكمة من حيث مؤسساتها 
الــعــادل  توزيعها  وكـــذا  للظلم وإنتاج تنمية معاقة.التقليدية، 
إن الهبات اجلماهيرية واالنتفاضات 
ــل "الــــعــــدوى" تــنــتــقــل بــســرعــة  ــث م
على  تساعدها  عوامل  هناك  مادامت 
والــبــطــالــة وقمع  والــفــقــر  االنــتــشــار، 
السياسي  الفساد  وانتشار  احلريات، 
عملية  مـــن  يــســهــل  ــادي  ــصـ ــتـ واالقـ
ويعطيها  يغديها  بل  هــذه،  االنتقال 
وهذه  والتكاثر،  البقاء  استمرارية 
حني  أوربا  ثورات  على  حتيلنا  املسألة 
اجتاحتها املوجة الثورية الثالثة سنة 
وقت  يف  الثورة  اندلعت  حيث  واحد تقريبا.1848، 

تقييم  ــن  ــك مي ــف  ــي ك    -   3
هذه  يف  العاملة  الطبقة  مساهمة 
حيث  من  اجلديد  ومــا  االنتفاضات؟ 

من حيث إسهامات شباب املنطقة؟
سنة  الــروســيــة  الــثــورة  لنا  قــدمــت 
يف   رفعت  فقد  عظيما،  ــا  درس  1917
األرض،  ”اخلبز،  شعار  األولى  صبغتها 
بعد  ما  حكومة  عجز  وبعد  والسالم” 
السالم  حتقيق  عن  الثاني"  "نيكوال 
بل  املــغــلــقــة،  الضيعة  نــظــام  ــاء  ــغ وإل
رفع  للشعب،  الطعام  توفير  وحتى 
"السلطة  شعار  والــفــالحــون   العمال 
فانتزعوا  للسوفيتات"  السلطة  كل 
روسيا  وحتــولــت  بأنفسهم،  السلطة 

ــوة  ــى ق ــ ــد زراعـــــي إل ــل ــن ب بـــذلـــك مـ
بفضل  كــبــرى   وسياسية  النظام االشتراكي.اقتصادية 
هي  العاملة  الطبقة  أن  نستخلص 
وتغيير  الــصــراع  حسم  على  الــقــادرة 
مــجــرى الــتــاريــخ وصــنــاعــة أحــداثــة،  
ــا لــعــبــت الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــدورهـ بـ
ترجيح  يف  كــبــيــرا  دورا  "الــعــربــيــة" 
عبر  الشعب  لصالح  الــقــوى  مــوازيــن 
االحتجاج،  يف  جديدة  لدماء  ضخها 
ــات  ــراب إض ــال  ــث امل سبيل  عــلــى  نــذكــر 
احلركة العمالية مبصر" إضراب عمال 
 ،2008 سنة  من  أبريل   06 يف  احمللة 
االنتفاضة  إطــار  يف  العمال  إضرابات 
املصرية  25 يناير 2011، ثم إضرابات 
التي  التونسية   النقابية  احلــركــة 
التعجيل  يف  كبير  بشكل  ســاهــمــت 
املخلوع زين  التونسي  الرئيس  برحيل 
دعوتها  خالل   من  علي،  بن  العابدين 
ــدور  ال أن  إال  مــفــتــوح،  ــام  ع ــراب  إلضـ
لم  ــازال  م العاملة  للطبقة  الطليعي 
داخــل  احلقيقي  ملوقعه  بعد  يرقى 
العام،  االجتماعي  الــصــراع  معادلة 
النقابية  للبيروقراطية  ذلك  ويعزى 
"العربية"  الــنــقــابــات  نــخــرت  الــتــي  
وجعلتها يف حالة متاهي مع التصورات 
السياسية للدولة، ولنا يف املغرب مثال 
من  مجموعة  ــرد  ط مت  حيث  واضـــح 
باملد  اللتحامهم  النقابيني  املناضلني 
إفريقيا  شمال  اجتاح  الذي  التحرري 
 ،2011 سنة  ــان  إب األوســـط  والــشــرق 
فبراير   20 حركة  أن  إلــى  باإلضافة 
الــقــيــادات  الــلــثــام عــن عجز  أمــاطــت 
عن  االنحياز  اختارت  التي  الشعب وتطلعاته طبعا.النقابية 
من  األول  لــلــشــق  بــالــنــســبــة  ــذا  هـ
ــي،  ــان ــث ــا عـــن الــشــق ال ــ ــؤال، أم ــ ــس ــ ال
يتجلى  املنطقة   شــبــاب  فإسهامات 
من  اتــخــذ  جــديــدا  جيال  كونهم  يف 
أنظمة  بــهــا  واجـــه  ســالحــا  ــة  ــري احل
وأبدع،  فكر  عــاري،  بصدر  متغطرسة 
وأكثر  تنظيما  أكثر  املظاهرات  فبدت 

عالقته  يف  الشكل  حيت  من  جمالية 
ظل  الذي  املنطقة  فشباب  باملضمون، 
أنه  ــرددون  يـ العنق  ربــطــات  أصــحــاب 
أمره  يحزم  القسوة  لغة  غير  يفهم  ال 
بلغة  نفسه  عــن  يعبر  أن  على  اآلن 
يف  هي  ما  التي  قوانينهم  على  التمرد 
أخر املطاف إال تعبيرا عن تصورتاهم 
أحمد  العراقي  الشاعر  مبنطق  هــم، 
مطر" من ميلك القانون يف أوطاننا هو 
الذي ميلك حق عزفه"، ويتجلى هذا 
التمرد يف كون شباب الوطن استوعب 
واالقتصادية  السياسية  النظم  أن 
نفسها،  تلقاء  من  املوت  عليها  يصعب 
"شباب  للتظاهر  للدعوة  سباقا  فكان 
فبراير   20 وشباب  مبصر"  يناير   25
به  قــام  ــذي  ال الــدور  ــذا  وك باملغرب"، 
شباب األلتراس ال سواء مبصر، تونس، 
الداعمة  أهازيجهم  خالل  من  املغرب 
بالصفوف  وتــواجــدهــم  ــراك،  ــح ــل األمامية للمظاهرات.ل

ميكن  التي  ــدروس  الـ مــا    -   4
ــرورات  ــي ــس ــذه ال اســتــنــتــاجــهــا مــن هـ
استمرار  ضمان  ميكن  وكيف  الثورية؟ 

االنتفاضات حتى نحقق أهدافها؟
عانت  الــذي  اجلوهري  اإلشكال  إن 
إطار  يف  الثورية  السيرورة  هذه  منه 
بوصلة  غياب  هــو  العربي"  "الربيع 
نظرية،  خلفية  إلى  تستند  حقيقة 
وهذا ما جعل من االنتفاضات يف أفضل 
وليس  النظام  رأس  تسقط  ــوال  األح
بأوربا   حدث  ما  عكس  نفسه،  النظام 
الثورة  إبان  عشر  الثامن  القرن  خالل 
الفرنسية، أو يف مطلع القرن العشرين 
 ،1917 سنة  الــروســيــة  الــثــورة  ــالل  خ
مجموعة  حكام  االنتفاضات  أسقطت 
والبطالة،  الفقر،  بقي  لكن  الدول،  من 
ألن  املناطق،  بني  اجلهوي  والتفاوت 
بالظلم  الشعور  هو  الشعوب  حرك  ما 
القمع  مارست  أنظمة  جتاه  واالستياء 
جتلياته،  بشتى  واالستبداد  والفساد 
هــذا مــن جــهــة، أمــا مــن جهة أخــرى 
تزخر  الــشــعــوب  ــذه  هـ أن  فنخلص 
بإمكانات كبيرة وطاقة نضالية هائلة، 
سكتها  يف  يوجهها  ملــن  فقط  حتتاج 
مجتمع  حتقيق  أجــل  من  الصحيحة 

بال طبقات يتسع جلميع أفراده.
هذه  الستمرارية  الضامن  عن  أمــا 
االجتماعية  البنية  فهو  االنتفاضات، 
للصراع  متنح  والتي  نفسها  السائدة 
فــمــادام  ــوده،  ــ وج مــقــومــات  الطبقي 
قائم،  والتناقض  واالستبداد  الظلم 
قائما  االنــتــفــاضــات  صـــوت  سيبقى 
تغلغل  من  أكثر  يحتاج  ال  ومستمرا، 
اليومية  املمارسة  يف  النظرية  األفكار 
مادية  قــوة  تصبح  حتى  للجماهير 
فوضى  إللــغــاء  املواجهة  على  اإلنتاج.قـــادرة 

ويتجلى 
هذا التمرد في 

كون شباب الوطن 
استوعب أن النظم 

السياسية واالقتصادية 
يصعب عليها الموت 

من تلقاء نفسها
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نضالية  دينامية   2019 سنة  من  االخيرة  الشهور  عرفت 
هذه  خاضت  لقد  مختلفة.  نقابات  بها  قامت  مشتركة 
قطاع  يف  خاصة  بينها  بتنسيق  نضالية  اشكاال  النقابات 
بينما  العمومية.  الوظيفة  قطاعات  بعض  يف  او  التعليم 
او  للشغل  املغربي  االحتاد  االساسيتني  املركزيتني  خاضت 
حدى   على  واحدة  كل  للشغل  الدميقراطية  الكونفدرالية 
هذه  تستطع  لم  مهم.  وجود  بها  لها  قطاعات  يف  نضاالت 
القطاعات  هذه  يف  بينهما  بالعالقات  االرتقاء  املركزيتني 

املشترك. النضال  التنسيق وخوض  الى مستوى 

يف  التنسيق  ملاذا  سؤال  امامنا  ينتصب  املالحظة  هذه  من 
القطاع اخلاص؟ التعليم وغيابه يف  قطاع 

امر  تسجيل  مــن  البــد  الــســؤال  هــذا  عــن  اجلـــواب  قبل 
وغير  ممــكــن  الــنــقــابــات  ــني  ب التنسيق  ان  وهـــو  ــي  ــاس اس
التي  الكوابح  او  عوائقه  على  التغلب  ويكفي  مستحيل، 
يف  االستمرار  ميكن  ال  املوضوعية  الناحية  من  اذا،  متنعه. 
وبأن  النقابي  التنسيق  استحالة  الى  تذهب  بأعذار  التذرع 
شروطه املوضوعية غير متوفرة. على هذه القاعدة ميكننا 
تقدمي اجلواب عن سؤالنا السابق. لقد حتقق التنسيق يف 
القاعدة  انخراط  اولهما،  اثنني:  ألمرين  التعليم  قطاع 
عن  الدفاع  معركة  يف  االساسية  النقابات  جلميع  العامة 
ما  هذا  النضال.  بضرورة  متقدم  وعي  وحصول  احلقوق 
حتقيق  ارادة  ثم  النضال  ارادة  تفرض  القواعد  هذه  جعل 
املطالب عبر الوحدة النضالية مع باقي القواعد املنضوية 
كان  للقواعد  القوية  االرادة  هذه  بفضل  اخرى.  لنقابات 
النضال  تتبنى  ان  للنقابات  املركزية  القيادات  على  لزاما 
االخرى.  النقابات  مع  تنسق  ان  ثم  املطالب  طرح  كأسلوب 
اجلامعة  نقابة  وجــود  يف  يتمثل  فهو  الثاني  السبب  امــا 
من  نقابة  وهــي  الدميقراطي  التوجه  للتعليم  الوطنية 
وتوجها  جديدا  مضمونا  النقابي  للعمل  تعطي  جديد  نوع 
روح  اشاعة  على  النقابة  هذه  وجود  ساعد  لقد  كفاحيا. 
النقابة  هذه  دور  ولصيانة  االخرى.  النقابات  مع  التنسيق 
بطول  التحلي  وقيادتها  قواعدها  على  يتعني  املكافحة 
النفس والصبر واحلكمة يف العمل التنسيقي وبناء الوحدة 

امليدان. يف  النضالية 

املشتركة  النضاالت  وكل  ممكن  النقابية  اجلبهة  بناء  ان 
يتعني  كما  اجلبهة.  هــذه  لبان  هــي  الــيــوم  تخاض  التي 
التي  تلك  او  الفاشلة  التجارب  من  الــدروس  استخالص 
على  منفردة.  ملبادرة  منساقة  نفسها  نقابة  كل  وجــدت 
التفرقة  عوامل  كل  تطويق  القواعد  وخاصة  القيادات 
واالنفراد ألنها هي الثغرات التي تعبر منها مناورات النظام 
افشال  اجــل  مــن  واجهزتهم  الباطرونا  وكــذلــك  ــه  وأدواتـ
اجلبهة النقابية املناضلة. ولكي تتقوى هذه اجلبهة يطلب 
الطبقة  ومتكني  اخلاص  القطاع  ليشمل  التنسيق  توسيع 
العاملة من النضال على االوضاع املزرية واالستغالل البشع 

الطفيلية. املفترسة  البرجوازية  متارسه  الذي 

يشكل النضال النقابي مجاال خصبا للعمل املشترك وهو 
االجتماعية  اجلبهات  تبنى  عليه  الذي  املسلح  االسمنت 
يرتقوا  ان  النقابيني  املناضلني  على  امليدانية.  والتنسيقات 
عليها  اشتغلت  التي  احلقيقة  لهذه  وادراكــهــم  بوعيهم 
من  نعيشه  ما  حققت  وقد  لتنسفها  ودولتها  البرجوازية 

النقابية. للجبهة  وبلقنة  تشرذم 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

 يف اجلبهة النقابية
كلمة الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي يف حفل تأبني 

روح فقيدنا املناضل الكبري صابر محمد بنسعيد

للنهج  الــوطــنــيــة  الــكــتــابــة  ــم  ــاس ب
ــم كـــل رفــيــقــاتــك  ــاس ــي ب ــراط ــق ــدمي ال
ورفاقك أيها الفقيد املناضل الفريد من 

نوعك.
أتقدم باعلى حتايا احلب والوفاء،الى 
التي  ربيعة(  )احلــاجــة  الكرمية  األم 
والــفــرح.الــى  ــورة  ــث ال حليب  أرضــعــتــك 
أخوتك أسمى سالم.الى الزوجة الوفية، 
سماءنا  ــرت  ــ أزه الــتــي  دربـــك  رفــيــقــة 

عنوانا  ولينا(  جميلتني:)مروة  بوردتني 
كلها،اصدقاء  واحلياة.العائلة  للحب 
ورفاق هذا الفقيد الشهم الذي يجمعنا 
مكلومني لفراقه لنتقاسم العزاء واألمل 
يف القيم واملبادئء التي ناضل من أجلها 

بكل صدق وعزم واخالص...
الرفيقات والرفاق احلضور املناضل

مــشــاركــتــنــا  يف  اجلــمــيــع  ــر  ــك ــش ن  
من  جـــزء  قبلنا،حتمل  ــن  م والــعــائــلــة 
ــراق ونــحــن نــضــع أيــاديــنــا  صــدمــة الــف
اخلبر/  وجراحنا،نكابد  قلوبنا  على 
الفاجعة هل تغيب عنا صابر؟هل سافر 
نكون  أن  بعد  الحقا  استقبالنا  يهيء 
جماعي  بشكل  مهماتنا  أجنــزنــا  قــد 
بالسالم،وحتقق  العالم  لينعم  وموحد 
واملغاربية  العربية  منطقتنا  شعوب 
يف  اجلارية  الثورية  السيرورات  أهداف 
واالنعتاق  احلرية  أجــل  املنطقة.ومن 
بتحقيق  املــغــربــي  الــشــعــب  جلماهير 
أبعادها  يف  الشعبية  احلراكات  مطالب 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية...

احلضور  األعزاء،  والرفاق  الرفيقات 
الكرمي :

صابر  فــقــيــدنــا  ــرف  ــع ي ال  مــنــا  مــن 
هول  عايشت  أسرة  من  بنسعيد؟واحد 
البوليسة،الشاب  واملــالحــقــات  املنفى 
املناضل الذي ال تزال أسوار وجدران دور 
الشباب واجلمعيات الثقافية والتربوية 
تردد صوت واسم صابر،"الصادق األمني"
الفقيد؟املناضل  يعرف  ال  منا  مــن 
املــســؤول يف صفوف  الــوحــدوي  االطــار 
وهو  املــغــرب  لطلبة  الوطني  ــاد  االحتـ
ــاء  ــي ــات الــكــلــيــات واألح ــاح يــجــوب س

أوطــم  بناء  اعـــادة  أجــل  اجلامعية،من 
الطالب. جلميع  وحيدا  نقابيا  ــارا  اط
بتواضعه  الالفت  اجلماهيري  املناضل 
وليونته.شوارع  بلطفه  الثوري،احلازم 
ــر يف مــســيــرات  ــاب الـــربـــاط تــتــذكــر ص
يف  املــضــطــهــدة  شعوبنا  ــع  م الــتــضــامــن 
فــلــســطــني،لــبــنــان،لــيــبــيــا،الــعــراق وكــل 
ال  منا  االمبريالية.من  احلروب  ضحايا 
يتذكر صابر وهو دائما أول املبادرين الى 

وأمريكا،رافعا  الصهيونية  أعالم  احراق 
منتصرا  لألعداء،  ادانته  الصوت  بأعلى 
لقضايا كل الشعوب وحركات التحرر يف 

العالم...
محمد  صــابــر  يــعــرف  ال  مــنــا  مـــن 
ح  الوطنية  للجمعية  بنسعيد،مؤسسا 
تدبير  يف  الالمتناهية  الطاقة  م،  م  ش 
ومايسترو  احلــصــار  حتــت  املعتصمات 
الرباط... يف  املمنوعة  مسيراتها  أول 
اليسارية،رفيق  املجموعات  كل  صديق 
املثقف  السياسيني،هو  املعتقلني  كــل 
كادحي  تنظيم  يف  ابدع  الذي  العضوي 
وتأسيس  الطرقية  احملطة  ومستخدمي 
نقابتهم يف اطار ام ش.رفيق الدرب،األخ 

والصديق احلميم.
بنسعيد،من  صابر  يتذكر  ال  منا  من 
واشتعال  لــوركــا  طفولة  يعرف  ال  منا 
يعرف  ال  الغجر...؟من  بأغنيات  القلب 
جفرا،وحيفا... يعرف  ال  صابر،كمن 
ال  صــابــر  يــعــرف  ال  مــن  صبراوشاتيال 
الريف  جبال  يعرف  ،ال  األطلس  يعرف 

الثائرة...
ــل يف  ــيـ ــمـ ــا اجلـ ــ ــه ــ ودعــــــنــــــاك، أي
الكبير،  القلب  أيها  الذهبي،  عمرك 
تــلــوح لنا  ــت  شــيــعــنــاك،شــيــعــنــاك، وأنـ
سننتصر... مبتسما  النصر  بــشــارات 

سننتصر
 الرفيقات والرفاق احلضور الكرمي:

الدافئ،هوملجأ  احلضن  صابر،هو 
الشبيبة املغربية يف الرباط وداعمها من 
شكورا،بالقليل  وال  جزاء  ال  ابتغاء  دون 
من  املناضل  الشاب  يكسبه  مما  والكثير 
على  كبير  وباقبال  بعصامية  كدحه 

كل  يف  نضاالتها  وتــوحــيــد  ــا  أزرهـ شــد 
الواجهات.

انــخــرط مبكرا  الـــذي  املــنــاضــل  هــو 
صفوف  ضــمــن  الــســيــاســي  الــنــضــال  يف 
اللينينة،وساهم  املاركسية  احلــركــة 
اليسار،ارتبط  قوى  جتميع  جتربة  يف 
ــان  ــام،وكـ األمـ الـــى  مبنظمة  ســيــاســيــا 
،املختطفني  املنفيني  لقضايا  مناصرا 
السياسيني  املصيرواملعتقلني  مجهولي 
وعاءالتهم.كنا معا مساهمني يف حمالت 
سراحهم  باطالق   واملطالبة  التضامن 
املطالبة  املنفيني وضمنها حملة  وعودة  
ابراهام  الكبير،الفقيد  املناضل  بعودة 

السرفاتي...
فــــــــقــــــــيــــــــدنــــــــا وفــــــقــــــيــــــد 
تأسيس  يف  اليسارالدميقراطي،ساهم 
ضمن  الدميقراطي  النهج  جتربة  بناء 
لتوفير  ونــقــديــة  تقييمية  ــرورة  ــي ص
شروط نشأة النهج الدميقراطي كفصيل 
ــي وامـــتـــداد تـــارخـــي وفــكــري  ــس ــارك م
اللينينية  املاركسية  للحركة  وسياسي 
املغربية عموما ومنظمة الى االمام على 
بالعمل  بحماس  التحديد.ساهم  وجه 
وباألمل يف بناء احلزب املستقل للطبقة 

العاملة وعموم الكادحني.
ان االخالق واملواصفات التي متيز بها 
الصدفة،بل  محظ  الفقيد،ليست  عنا 
مبنية  راقية  أسرية  تربية  نتيجة  هي 
تكوين  ونتيجة  واملــســاواة.  العدل  على 
اطار  ورزيــن،يف  متوازن  وسياسي  نظري 
عالقات  وبناء  للسائد  املقاومة  ثقافة 
بتلك  بايجاز،هو  بديلة  اجتماعية 
ثوري  "انسان  ألنه  واملواصفات  االخالق 

صادق"
الرفيقات والرفاق احلضور الكرمي:

ــدد الــعــزاء،لــألهــل واألحــبــاب  جنـ
مواصلة  على  والعائلة،ونتعاهد  لألسرة 
بعد  لفقيدنا  نقدم  ما  النضال،وخير 
وحدويا  النضال  مواصلة  هــو  الــعــزاء 
التي  واملبادئ  والقيم  القضايا  أجل  من 

تفانى من أجلها فقيدنا الغالي.
حقك  يف  اخلتم،نقول  سبيل  وعلى 
رثاء  يف  دويش  محمود  الشاعر  قاله  ما 

الشهيد غسان كنفاني :
قولوا للرجال املقيمني يف الشمس أن 

يترجلوا ويعودوا
 ... كنفاني  غسان  ألن  رحلتهم،  من 

يبعثر أشالءه ويتكامل. 
بينه  النهائي  التطابق  حقق  لقد   

وبني الوطن.
اللمعتقلني  للشهداء،احلرية  املجد 

والنصر لشعبنا
للنهج  ــة  ــي ــن ــوط ال ــة  ــاب ــت ــك ال عـــن 

الدميقراطي

ع.باعزيز


