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كلمة العدد

عن  املتحدة  األمم  إعــالن  على  30 سنة  مرت 
20 نوفمبر  االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف 

.1993 1989 والتي وقعها املغرب سنة 
ــة املــــغــــربــــيــــة بــتــنــفــيــذ  ــ ــدولــ ــ ــت الــ ــزمــ ــتــ فــــهــــل الــ
ــواقــــع  ــيــــة؟ ومـــــا هــــو الــ ــاقــ ــفــ ــامـــن هـــــذه االتــ مـــضـ

املغرب؟ يف  للطفولة  احلقيقي 
والسكنى  للسكان  الــعــام  اإلحــصــاء  عــرى  لقد 
املــغــرب؛ فحسب  لــطــفــولــة  املـــزري  الــواقــع   2014
هـــذا اإلحــصــاء فــقــد بــلــغ عـــدد األطــفــال املــغــاربــة 
ما مجموعه   2014 سنة  الثامنة عشر  دون سن 
يف  6ر33   ( أي  ــل،  ــفـ طـ ألــــف  و33  مـــلـــيـــون   11
املــغــرب، حيث  ثلث سكان  يــعــادل  مــا  وهــو  املائة(؛ 
دون  مـــتـــزوجـــون،  مــنــهــم  طـــفـــل  و291  ألــــف   48
)1ر97  نسبة  منهم  الفتيات  متثل  الــبــلــوغ،  ســن 
فــتــاة(.  و469  ألـــف   44 يــعــادل  مــا  أي  املائة(،  يف 
تتراوح  الذين  األطفال  لدى  األمية  معدل  وبلغ 
أعمارهم بن 10 و18 سنة %4.8 على الصعيد 
سكان  ملجموع  بالنسبة   32.2% مقابل  الوطني، 
ما  البالغن  األطفال  نشاط  معدل  وبلغ  املغرب. 
األطــفــال  عـــدد  وبــلــغ  ســنــة 26%،  و18  بــن 15 
ألف  من 169  يقرب  ما  سنة 2014  يف  املعاقن 

شخص.
ومــن املــالمــح الــعــامــة ألوضـــاع حــقــوق الطفل 

يف املغرب :
األطـــــفـــــال  ــيــــل  ــغــ تــــشــ اســــــتــــــمــــــرار ظــــــاهــــــرة   -
املهيكل؛ غير  القطاع  لهم يف  البشع  واالستغالل 

الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  اإلصــــــــالحــــــــات"   " كـــــل  ــل  ــشــ فــ  -
التعليم ألطــفــال  وعــجــزهــا عــن ضــمــان احلــق يف 
متابعة  على  املشجعة  الــشــروط  وضــعــف  املــغــرب، 
التعليم  يف  للحق  الدولة  ضمان  وعدم  الدراسة، 
احلياة  على  سلبا  ينعكس  مما  للجميع،  األولــي 

للتالميذ؛ الدراسية 
• ضعف اخلدمات الصحية املوجهة لألطفال 

منهم؛ للغالبية  ضمانها  وعدم 
- اســتــمــرار ظــواهــر زواج الــقــاصــرات والـــزواج 

األسري؛ والعنف  القسري 

- اتــســاع ظــواهــر االغــتــصــاب وتــخــلــي الــدولــة 
عن دورها يف احلماية منه؛

ــة عـــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظـــاهـــرة  ــدولــ - عـــجـــز الــ
لهم؛ كرمية  وتوفير حياة  املشردين  األطفال 

األطفال  حقوق  ضمان  مــن  الــدولــة  متلص   -
اخلاصة؛ االحتياجات  ذوي 

وتركهم  الهجرة  أطــفــال  عــن  الــدولــة  تخلي   -
يف مواجهة املوت يف أعماق البحار أو االستغالل 

اجلنسي؛ واالستغالل  الرأسمالي 
ــفـــال ضــحــايــا االعــتــقــال  ــاع عــــدد األطـ ــفـ - ارتـ
ضمن معتقلي احلراكات الشعبية واالحتجاجات 

االجتماعية.
وكـــتـــركـــيـــز عــــام لـــواقـــع أطـــفـــال املـــغـــرب وضـــع 
الطفولة  2019 حول حقوق  لسنة  عاملي  تقرير 
تـــصـــدره مــنــظــمــة "أنــــقــــذوا األطــــفــــال" املـــغـــرب يف 
بلدا، يف مؤشر   176 أصل  عامليا، من   83 املركز 

الطفل. حقوق 
ــر  املــــؤمتــ نــــظــــم مبـــــراكـــــش  اإلطــــــــــار  هـــــــذا  ويف 
بحضور  الطفل  حلقوق  عشر  الــســادس  الوطني 
3000 مــشــاركــة ومــشــارك وقــدمــت فيه  أكــثــر مــن 
نــتــائــج الــبــحــث الــوطــنــي حــول واقــع الــطــفــولــة يف 
املشاركات  من  الضخم  العدد  هــذا  ورغــم  املغرب؛ 
املؤمترات  من  كغيره  املؤمتر  هذا  فإن  واملشاركن 
ـــرات والـــــنـــــدوات بـــقـــي بـــعـــيـــدا عــــن طـــرح  ــاظـ ـــنــ واملـ
عودنا  املخزن  ألن  للموضوع  احلقيقية  األسئلة 
الــدولــيــة  املــالــيــة  املــؤســســات  عــلــى تنفيذ إمـــالءات 
املــانــحــة وتــنــظــيــم مــثــل هــــذه املــــؤمتــــرات لــتــمــريــر 
املــخــطــطــات والــبــرامــج الــتــي عــمــل عــلــى إعــدادهــا 

. مسبقا
الطفولة  املــســتــمــر ألوضـــاع  الــتــدهــور  هــذا  إن 
املــغــربــيــة ال ميــكــن الــتــســتــر عــلــيــه بــتــقــدمي بعض 
تـــبـــريـــره بــضــعــف  ــة حــــولــــه وال  ــ ــادعـ ــ األرقـــــــــام اخلـ
املغربي بل هو نتيجة سياسة ممنهجة  االقتصاد 
الكتلة  مصالح  تخدم  سياسة  املخزنية،  للدولة 
األمنية  املقاربة  على  وترتكز  السائدة  الطبقية 

اخلاص. ملنظورها  وفقا 

سن  املــثــال،  سبيل  على  التعليم،  مجال  ففي 
الــنــظــام املــخــزنــي قـــواعـــد لــســيــاســتــه الــتــعــلــيــمــيــة 
تقليص  على  ترتكز   1965 مارس  انتفاضة  بعد 
ــاملــــدرســــة وتـــوجـــيـــه دعـــايـــتـــه  نـــســـبـــة املـــلـــتـــحـــقـــن بــ
ــدرس والـــكـــتـــاب. ورغــــم كل  ــ لــتــحــقــيــر املـــدرســـة واملـ
ــرات و"اإلصــــــالحــــــات" اخلـــاصـــة  ــاظــ ــنــ الـــلـــجـــن واملــ
القواعد كموجهات  بالتعليم مت االحتفاظ بهذه 
ــذه الـــنـــظـــرة الــطــبــقــيــة  عـــامـــة ثـــابـــتـــة؛ وســنــجــد هــ
للتعليم واضحة كل الوضوح يف "امليثاق الوطني 
أو  ملضامينه  بالنسبة  ســواء  والتكوين"   للتربية 
مبــغــادرة  التالميذ  مــن   40% ألــزم  إذ  ملخرجاته 
الثانوي  من  األخيرة  السنة  يف  الدراسة  صفوف 
اإلعدادي و%40 يف السنة األخيرة من الثانوي 
ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــعـــة  ــابـ ــتـ مبـ  %   20 ل  فـــقـــط  ــمــــح  وســ
اجلــامــعــيــة " بــخــلــفــيــة جــعــل املــقــاولــة هــي مــحــور 
إنتاج عمال  التعليم وليس التلميذ وعلى أساس 
وتقنين وأطر للمقاوالت بالنسب املذكورة أعاله 
عــلــى الــتــوالــي؛ إن هــذه الــســيــاســة أدت إلــى فشل 
حاليا  وجتعل  التعليمية"  "اإلصالحات  مسلسل 
الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي املــغــربــي يــصــنــف مـــع أنــظــمــة 
تــعــلــيــمــيــة لـــــدول تــعــيــش احلــــــروب وعــــاجــــزا عــن 

املغرب. التعليم ألطفال  ضمان احلق يف 
الــطــفــولــة ليس  الــدولــة عــن حــقــوق  إن تخلي 
ثابتة  سياسة  هــو  بــل  ظرفيا  أو  استثنائيا  عمال 
2011؛ إذ عوض  للدول ومت ترسيمها يف دستور 
ــلـــى حتــمــل  ــة عـ ــ ــدولـ ــ ــار الـ ــبــ ــلـــى إجــ الـــتـــنـــصـــيـــص عـ
اكتفى  الــطــفــولــة  مــســؤولــيــتــهــا يف ضــمــان حــقــوق 

"تيسيرها". إلى  فقط  باإلشارة 
تـــفـــريـــط يف  الـــطـــفـــولـــة هــــو  الـــتـــفـــريـــط يف  إن 
املــســتــقــبــل؛ إن أطـــفـــال الـــيـــوم هـــم نـــســـاء ورجــــال 
الـــغـــد يف كـــل مـــواقـــع اإلنـــتـــاج ويف كـــل املـــجـــاالت، 
ــم صــانــعــو مـــغـــرب الـــغـــد؛ وبـــدونـــهـــم ال ميــكــن  وهــ
وال  الدميقراطية  عــن  وال  التنمية  عــن  احلــديــث 
عن غيرهما من آمال وطموحات شعبنا. إن هذا 
التفريط يف حقوق الطفولة ما هو ا تخوف من 
املــســتــقــبــل، وعــلــى قـــوى الــتــغــيــيــر أن تــدمــجــهــا يف 

بتفعيلها.  االلتزام  فرض  على  وتعمل  نضالها 

التفريط يف الطفولة تفريط يف املستقبل

محاكمة بودا...أو التنقيب 

13باملجهر يف التدوينات

"النموذج التنموي" وجدلية 

6االقتصاد والسياسة

اغتيال سليامين .. مالمح حرب 

11قادمة تستهدف شعوبنا

موىس ابويهيضيف العدد : 

املشردين سيما  األطفال  تنامي ظاهرة 
يف املدن الكبرى واملتوسطة فمدينة الدار 
الــبــيــضــاء تــضــم أزيـــد مــن 10000 طفل 

يعيشون يف ظروف مزرية يف الشوارع.

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

 الطفولة املغربية، بني املوت املبكر 
والحياة بدون أفاق
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2970، يف  حتــل الــســنــة االمــازيــغــيــة اجلـــديـــدة 
املطالب  على  االلتفاف  يف  باالستمرار  يتسم  وقت 
ــا مـــخـــتـــلـــف اجلـــمـــعـــيـــات  ــهـ ــتـ ــعـ ــي رفـ ــتــ املــــشــــروعــــة الــ
املــنــاصــرة  الــدميــقــراطــيــة  والتنظيمات  االمــازيــغــيــة 
السنن، من اجل  للقضية األمازيغية منذ عشرات 
كمكون  االمازيغيتن  واللغة  للثقافة  االعتبار  رد 
ترسيم  عــن  اإلعــالن  فمنذ  شعبنا.  لهوية  أســاســي 
وراء  يــلــهــث  زال  ملـــن ال  يــتــبــن  الــلــغــة االمـــازيـــغـــيـــة، 
ســـراب الــنــظــام، أن تــهــمــيــش الــقــضــيــة االمــازيــغــيــة  
يـــدخـــل يف صـــلـــب إســتــراتــيــجــيــتــه. وتـــعـــد احلــمــلــة 
الــدعــائــيــة حــول الــتــدريــس املــتــدرج لــالمــازيــغــيــة يف 
املــــدارس وكـــذا خــلــق مــعــهــد مــتــخــصــص لــدعــم هــذا 
الــتــدريــس اكــبــر فــخ ســقــط فــيــه كــل مــن صــدق هــذه 
عن  الكلي  التراجع  مت  بحيث  التضليلية،  احلملة 
كــل مــا روجـــت لــه أدوات الــنــظــام و وســائــل اإلعــالم 
لــلــقــضــيــة  االعـــتـــبـــار  لــــرد  الــســيــاســيــة  اإلرادة  حــــول 
ــا ســـمـــي بــالــعــهــد  ــي ملــ ــاريـــخـ ــاز تـ االمـــازيـــغـــيـــة كــــاجنــ

اجلديد.

تــداعــيــات هــذه السياسة هو  أهــم   ولــعــل إحــدى 
عام  بشكل  االمازيغية  احلركة  داخل  الفرز  تسريع 
كبيرين: قسم مخترق من  إلى قسمن  وانشطارها 
الوهم  النظام ومتويالته ليستمر يف تسويق  طرف 
التحرر  إلــى  التواقة  الشعبية  اجلماهير  وتغليط 
ــر يـــرتـــكـــز بــــاألســــاس عــلــى  ــ واالنــــعــــتــــاق، وقـــســـم آخـ
الــنــضــال مــع أوســـع اجلــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الــكــادحــة 

املمنهجة. والتهميش  التفقير  سياسات  ضد 

ويــعــد حــراك الــريــف بــقــيــادة شــبــابــه، اكــبــر درس 
بالقمع  النظام  واجهه  الــذي  الشعبي  النضال  يف 
الواهية  التهم  وتلفيق  واسعة  واعتقاالت  الشرس 
ــراك واحلـــكـــم عــلــيــهــم مبــــدد وصــلــت  ــ لـــقـــيـــادات احلـ
ــق يف  ــل  احلــ ــ ــن أجـ ــا الـــنـــضـــال مـ عــشــريــن ســـنـــة. أمــ
مــن  لـــســـلـــبـــهـــا  ــام  ــظــ ــنــ الــ مـــــحـــــاوالت  ــد  ــ ضـ األرض، 
واحمللي،  األجنبي  للرأسمال  وتفويتها  أصحابها 
ــبـــارز  فــشــكــل خــــالل الـــســـنـــة املـــنـــصـــرمـــة، احلـــــدث الـ
لهذه  املغربي  الشعب  انتباه  إثــارة  مــن  مكن  الــذي 
ــت كــنــه  ــ ــ ــة والـــتـــي شـــكـــلـــت  والزالـ ــوريــ الــقــضــيــة احملــ

احلــيــاة عــنــد االمـــازيـــغ. واســتــطــاعــت قـــيـــادات هــذه 
احلــركــة الــشــعــبــيــة الــعــارمــة أن تــلــف حــولــهــا أوســع 
ــررة مـــن الـــســـيـــاســـات املــنــاهــضــة  ــتـــضـ اجلـــمـــاهـــيـــر املـ

الشعب.  ومصالح  حلقوق 

إلى  بتهانيه  يتقدم  إذ  الدميقراطي،  النهج  إن 
الــشــعــب املـــغـــربـــي قــاطــبــة مبــنــاســبــة حـــلـــول الــســنــة 
االمــازيــغــيــة اجلـــديـــدة، يــدعــو كــل الــدميــقــراطــيــات 
ــى  إلـ ــة  ــيــ ــغــ ــازيــ ــيــــن يف احلــــركــــة االمــ والــــدميــــقــــراطــ
برنامج  أســاس  عــلــى  مــوحــدة  مــيــدانــيــة  بــنــاء جبهة 

اجل: من  للنضال  سياسي 

- إرســـــــاء ســـيـــاســـة تــعــلــيــمــيــة حــقــيــقــيــة لــلــلــغــة 

البشرية واإلمكانيات  االمازيغية عبر توفير األطر 
البيداغوجية. واملعدات  واللوجستيكية  املادية 

اللغة االمازيغية يف  - مباشرة تعميم استعمال 
كل مناحي احلياة ومختلف القطاعات العمومية.

اجلموع  أراضــي  تفويت  سياسة  عن  التراجع   -
واألراضـــي الــســاللــيــة لــلــرأســمــال احملــلــي واألجــنــبــي 
إلــى  الــهــادفــة  عــبــر مختلف األســالــيــب االحــتــيــالــيــة 

طرد أصحاب األرض.

عليها  اســتــولــى  الــتــي  القبائل  أراضـــي  إرجـــاع   -
منذ  العسكرين  الــضــبــاط  وكــبــار  اجلــدد  املــعــمــرون 

الشكلي. االستقالل 

ــــي  أراضـ عــــن  ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  ــايــــة  وصــ ــــع  رفـ  -
اجلــمــوع وجــعــلــهــا حتــت تــصــرف ذوي احلــقــوق عن 
لتتكفل  الدميقراطية  تعاونياتهم  تأسيس  طريق 

جماعي. بشكل  باستغاللها 

- رد االعــتــبــار لــلــقــوانــن االمــازيــغــيــة " ازرفـــان" 
لـــطـــابـــعـــهـــا الــــدميــــقــــراطــــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــتــدبــيــر 

واملياه. األرض  واستغالل 

ــوم عــطــلــة  - اعــتــبــار رأس الــســنــة االمــازيــغــيــة يـ
عنها. مؤدى  رسمية 

.2020 يناير  الوطنية11  الكتابة 

النهج الدميقراطي يحيي السنة االمازيغية الجديدة 2970 تحت شعار:
" النضال الجامعي سبيلنا لتحقيق املطالب املرشوعة املتمثلة يف الحق يف األرض ورفع التهميش عن اللغة والثقافة االمازيغية وجعل 

الشعب مصدر السلط وجعل رأس السنة االمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنها " 

النهج الدميقراطي يوجه رسالة احتجاجية ل "الهاكا"
لالتصال  العليا  الهيأة  يف  والسادة  السيدات 

البصري السمعي 

بــيــان   " مـــن  نـــســـخـــة  ــا  ــنـ ابـــالغـ عـــلـــى  نـــشـــكـــركـــم 
مــداخــالت الــشــخــصــيــات الــعــمــومــيــة قــي خــدمــات 
االتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري الــنــشــرات واملــجــالت 

"2019 سنة  من  االول  الفصل  االخبارية 

الـــصـــفـــحـــة  هــــــذا يف  ــركــــم  ــريــ ــقــ تــ تــــصــــدر  وقــــــد 
بتاريخ   20-18 رقم  املجلس  )قرار  نص  الثالث 

)  2 الفقرة ديباجة   2018 يونيو   07

: يلي  ما 

للفاعلن  حقا  التعددي  التعبير  يعتبر  ال   "
الـــســـيـــاســـيـــن واالقــــتــــصــــاديــــن واالجـــتـــمـــاعـــيـــن 
ــال الـــســـمـــعـــي الـــبـــصـــري  ــ ــــصـ ــتـــعـــهـــدي االتـ عـــلـــى مـ
فــحــســب، بـــل هـــو اســـاســـا حـــق لــلــمــواطــن يــوجــب 
نــزيــهــا  اعـــالمـــا  لـــه  يــقــدمــوا  ان  املــتــعــهــديــن  عــلــى 
ومــحــايــدا ومــوضــوعــيــا يــحــتــرم حــقــه قــي االطــالع 

اخلبر" مصادر  وتنوع  املتعددة  اآلراء  على 

وعــلــى ضــوء هــذه الــقــرار اجلــيــد يف حــد ذاتــه 
ســنــعــرض عــلــيــكــم تــعــامــل املــتــعــهــديــن بــاالتــصــال 
الدميقراطي  النهج  حزب  مع  البصري  السمعي 

اعاله اليه  املشار  البيان  معطيات  خالل  من 

املعطيات  -  1

 5 الــصــفــحــة  تــقــدمي  ــاء يف  كــمــا جـ الــبــيــان   +
املـــذكـــورة يف  املـــداخـــالت  " يــعــرض حــجــم وتــوزيــع 
وخاصة  عمومية  بصرية  سمعية  خدمة  عشرين 
والتي   ) اذاعة  عشر  وستة  تلفزية  قنوات  اربع   (
دقــيــقــة،   44 و  301 ســاعــة  مــجــمــوعــه  مــا  بــلــغــت 

15 دقــيــقــة يف خــمــس خــدمــات  115 ســاعــة و مــنــهــا 
28 دقــيــقــة قــي خــمــســة  186 ســاعــة و عــمــومــيــة، و

خاصة. خدمة  عشر 

5. مــداخــالت االحــزاب  + مــن خــالل اجلــدول 
الــعــمــومــيــة  الـــنـــشـــرات االخـــبـــاريـــة  الــســيــاســيــة يف 

: يلي  ما  نالحظ 

ــا مبــا  ــزبـ حـ  26 مــــداخــــالت  اجلـــــدول  شـــمـــل   -
ثــانــيــة.   43 و دقــيــقــة   56 و ســاعــات   7 مــجــمــوعــه 
ــرة يف  ــ ـــيـ ـــالت االحــــــــزاب االخــ ــداخــ ــ ــت مـ ــانــ وقـــــد كــ

حزب. لكل  الدقيقة  تتعدى  ال  الترتيب 

االحزاب  الئحة  يف  النهج  حزب  يحضر  لم   -
بالتدخالت. املشمولة 

مـــداخـــالت   .16 رقــــم  ــــدول  اجلـ خــــالل  مـــن   +
الــعــمــومــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة يف اخلــــدمــــات  ــزاب  ــ االحــ

باالمازيغية. واإلذاعية  التلفزية 

دقيقة.  59 و  ساعة   29 املداخالت  مجموع   -

بــيــنــهــا حــزب  لــيــس  13 حــزبــا  - شــمــل اجلــدول 
الــنــهــج الــدميــقــراطــي. بــيــنــمــا كــانــت حــصــة بــعــض 
 36 وثــالــث  ثــانــيــة   22 ثــانــيــة وآخـــر   21 االحـــزاب 

نية ثا

مـــداخـــالت   .36 ــم  رقــ اجلـــــدول  ــالل  خــ مـــن   +
الــســمــعــيــة  اخلــــدمــــات  الـــســـيـــاســـيـــة يف  االحـــــــزاب 

اخلاصة. البصرية 

دقــائــق   9 و  37 ســاعــة  املــداخــالت  - مــجــمــوع 
ثانية.  39 و

لــلــنــهــج  ــان  ــ كــ ــا  ــزبــ حــ  13 اجلــــــــدول  شـــمـــل    -

 55 و ــق  ــائــ دقــ  2 و  ســــاعــــة  ــة  حـــصـ الــــدميــــقــــراطــــي 
اثنتن. اذاعتن  على  مقسمة  ثانية 

استنتاجات  -  2

5 ورقــم  رقـــم  يــتــضــح مــن خـــالل اجلــدولــن   -
مـــن  ــــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــــدميـ الـ ــج  ــهــ ــنــ لــ ا حــــــزب  ــاب  ــ ــيـ ــ غـ  16
اســتــضــافــة  او  انـــشـــطـــتـــه  تــغــطــيــة  او  املــــداخــــالت 
السمعي  لإلعالم  العمومي  القطب  يف  اعضائه 

. ي لبصر ا

املـــشـــمـــولـــة  االحــــــــــزاب  الئــــحــــة  خــــــالل  مـــــن   -
موقف  الى  يرجع  الغياب  ان  يتضح  باملداخالت 
ســيــاســي مــحــدد مــن حـــزب الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
االحـــــــزاب  ــار  ــيــ ــتــ اخــ يف  املـــطـــبـــقـــة  ــيــــر  ــايــ املــــعــ الن 
حــزب  وجـــود  حتــتــم   16 و  5 اجلـــدولـــن  مـــوضـــوع 
الــنــهــج الــدميــقــراطــي ضــمــن االحـــزاب املــشــمــولــة 
لــــوال قـــــرار تـــغـــيـــب صــــوت الـــنـــهـــج الـــدميـــقـــراطـــي 

العمومي.  املرفق  من  ومنعه 

ــج  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لـ ا غــــــــيــــــــاب  اعـــــــتـــــــبـــــــار  ــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ميـ هـــــــــل   -
الــدميــقــراطــي يف االعــالم الــعــمــومــي يــرجــع لــعــدم 
يــكــن  لــم  انـــه  او  بــبــالدنــا  انــخــراطــه يف االحــــداث 
مــصــدرا لــألخــبــار يــجــب تــنــويــر املــواطــنــن حــولــهــا 
من  املواطنون  يتمكن  حتى  فيها  رأيه   طلب  او 
ال  وموضوعية؟  باستقاللية  قناعاتهم  تشكيل 
بــه،  الــتــحــجــج  او  يــدعــي ذلــك  كــان ان  ميــكــن ألي 
بــيــانــات  يـــصـــدر  الـــدميـــقـــراطـــي  الــنــهــج  ــزب  ألن حـ
الدولية  القضايا  مختلف  حول  دورية  وحتاليل 
ــنـــاضـــل  ــة، وهــــــو حــــــزب مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة واحملـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ واإلقــ
املــجــتــمــعــيــة ومــتــواجــد  الــديــنــامــيــة  مــنــخــرط يف 
بــبــالدنــا،  الــكــثــيــر مــن احلــركــات االجــتــمــاعــيــة  يف 

ويــعــقــد الــنــدوات ويــحــاصــر وميــنــع مــن الــقــاعــات 
الــعــام  الـــشـــارع  نــقــاشــاتــه يف  الــعــمــومــيــة، ويــعــقــد 
مبــا فــيــه افــتــتــاح مــؤمتــر شــبــيــبــتــه يف الــشــارع بــعــد 
بــالــربــاط  بــنــبــركــة  املـــهـــدي  قــاعــة  ان مــنــعــت عــنــه 

االفتتاحية. اجللسة  لعقد 

الظلم. برفع  ومطالبة  احتجاج   -  3

ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ ــأة  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـ ا يف   لـــــــســـــــادة  وا لـــــســـــيـــــدات  ا
البصري. السمعي  لالتصال 

بـــيـــانـــكـــم املــــذكــــور اعــــــاله، يــتــضــح  ــــالل  ــن خـ مــ
الــعــمــومــي  الــدولــة متــنــع حــزبــنــا مــن االعـــالم  أن 
املــواطــنــات  الــتــواصــل مــع  وتــقــصــيــه مــن حــقــه يف 
واملــواطــنــن. إنــهــا تــخــرق مــنــطــوق الــقــرار الــذي 
ــذا، وهــــي بـــذلـــك تــبــرهــن  ــ بـــه بـــيـــانـــكـــم هـ دبـــجـــتـــم 
تــطــبــقــهــا،  الـــقـــوانـــن وال  تــضــع  أنـــهـــا  أخــــرى  مـــرة 
وهــي تــســتــعــمــل االعــالم الــعــمــومــي لــتــنــشــر الــفــكــر 
الــوحــيــد الــفــكــر الـــذي يــخــدم االســتــبــداد ومتــنــع 
الـــتـــعـــدديـــة احلــقــيــقــيــة وتــرفــضــهــا ألنـــهـــا تــفــضــح 
احلكم  على  القائم  الدكتاتوري  النظام  طبيعة 

املتسلط. الفردي 

عليه و

املغربي  احلزب  الدميقراطي  النهج  يف  فإننا 
ــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــح الـــطـ ــالـ ــاز ملـــصـ ــنــــحــ املـــكـــافـــح واملــ
ــذا الــتــصــرف  وعـــمـــوم الـــكـــادحـــن، نــحــتــج عــلــى هـ
الــعــمــومــي  جتــاهــنــا وتــطــالــب بــحــقــنــا يف االعـــالم 
االعـــالم  وحــقــهــم يف  املــواطــنــن  ارادة  وبــاحــتــرام 

والنزيه. املوضوعي 
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القانوني   "liquidateur "املصفي  حاول 
إخــــالء الـــعـــامـــالت املــعــتــصــمــات داخــــل مــعــمــل 
يناير   9 اخلميس  يوم  وذلك  "انتيرترونيك"، 
املــتــضــامــنــن  مــــن  ــد  ــ وفـ حـــضـــر  ــد  ــ وقـ  .2020
ــرع اجلـــمـــعـــيـــة املــغــربــيــة  ــ تــتــقــدمــهــم رئـــيـــســـة فـ
ــو مــن  ــان بـــاحملـــمـــديـــة، وعــــضــ ــ ـــسـ ــقــــوق اإلنــ حلــ
ــنـــهـــج الــــدميــــقــــراطــــي  ــلـ ــيــــة لـ ــنــ الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
بــالــبــرنــوصــي، تــلــبــيــة لــنــداء ضــحــايــا اإلغـــالق 

للمعمل. القانوني  الغير 

ولــلــتــذكــيــر، فـــان الـــعـــشـــرات مـــن الــعــامــالت 
ــن داخـــــــــل املــــعــــمــــل مــــنــــذ أســــابــــيــــع،  ــمـ ــتـــصـ ــعـ يـ
اإلغــالق  بــعــد  املــشــروعــة  بحقوقهن  مــطــالــبــات 
2 شــتــنــبــر  الـــغـــيـــر الــــقــــانــــون لـــلـــمـــعـــمـــل مـــنـــذ 
فــرد   300 الــضــحــايــا  عـــدد  يــتــجــاوز   .2019

وذكورا(. )اناثا 

محاوالت كرس اعتصام  عامالت "انتريترونيك"

البيضاء الدار 

مــــالت  ــا وعــ لـــعـــمـــال  ــة  ــيـ ــنـ ــويـ ــكـ ــتـ لـ ا ة  لـــــــدور ا بـــعـــد 
ــوم األحـــد  يــ ملـــنـــظـــمـــة  ا لـــوســـطـــى  ا بـــاجلـــهـــة  لـــنـــهـــج  ا
ع  لــقــطــا ا يــة  ر ســكــرتــا مــن طــرف   2020 يــر  يــنــا  12
 ، ر أجـــــرا مـــحـــمـــد  لـــرفـــيـــق  ا ــر  ــيـ ــأطـ تـ ــن  مــ ــي  لـ ــا ــمـ ــعـ لـ ا
الدميقراطي)من  لــلــنــهــج  الوطنية  لــلــجــنــة  ا عضو 
حــول  زواال(  نــيــة  لــثــا ا حوالي  إلى  صــبــاح  لــعــاشــرة  ا
، عــرف  يــخــيــة" ر لــتــا ا ديـــة  ملـــا ا و "اجلــدلــيــة  مـــوضـــوع 
بــاحملــمــديــة)مــن  لـــدميـــقـــراطـــي  ا لـــنـــهـــج  ا فـــرع  مـــقـــر 
ءا  لـــقـــا  ، مــــســــاء( بـــعـــة  لـــســـا ا لـــي  لــــى حـــوا إ ــة  ــعـ بـ ــرا لـ ا
بـــي يف  لـــنـــقـــا ا لـــعـــمـــل  ا لـــيـــة  إشـــكـــا ــا حـــــول  ــوحـ ــتـ ــفـ مـ
يــــس  در إ لـــرفـــيـــق  ا تـــأطـــيـــر  ــن  مـ لـــفـــالحـــي  ا ع  لـــقـــطـــا ا

ع  لــلــقــطــا لــوطــنــيــة  ا مــعــة  بــاجلــا قــيــادي  عــدة عــضــو 
لــقــطــاع  بــا بــي  لــنــقــا ا لــعــمــل  ا لــيــة  وإشــكــا لــفــالحــي،  ا
لــدلــيــمــي،  ا لــرفــيــق مــحــمــد  ا تــأطــيــر  مــن  لــصــنــاعــي  ا

نقابي.  ومــنــاضــل  لــوطــنــيــة   ا لــلــجــنــة   ا عــضــو  
عــــل احلـــــاضـــــرات واحلــــاضــــريــــن جـــد  تــــفــــا كـــــان 

. مهم
وفــالحــي  فـــالحـــات  مـــن  لــعــديــد  ا ء  لــلــقــا ا حــضــر 
بـــعـــض  وعـــــــمـــــــال  مـــــــالت  عـــــــا يـــــــة احملــــــمــــــديــــــة،  د بـــــــا

 . . ملــعــامــل. ا
لــتــنــظــيــمــيــة  ا ة  احلـــيـــا مـــتـــمـــيـــزا يف  ــا  ــومـ يـ كــــان  

احملمدية. لــفــرع 

عامل و كادحني يف ضيافة فرع النهج الدميقراطي
املحمدية

- وقــفــة ســاكــنــة "دوار شــحــاوطــة " بـــن يــخــلــف أمـــام 
العمالة احتجاجا على محاولة التشريد باسم القضاء 

لصالح شركة "العمران"
احـــتـــجـــاجـــا   " املـــــدكـــــوريـــــة  "دوار  ســـاكـــنـــة  وقــــفــــة   -
عـــــلـــــى احلـــــــــرمـــــــــان مــــــــن الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء، ضــــــــد ظــــــــروف 

تدريس األطفال...
- وقفة ساكنة دوار "سيدي عزوز" ودوار " أوالد مومن" 

مطالبة بتزويد املنطقة بالكهرباء...
واملالحظ  أن ضحايا اإلقصاء والتهميش يطالبون 
القوى املدافعة على حقوق املواطنن واملواطنات الوقوف 
بــجــانــبــهــا، لــكــن احلـــضـــور مــيــدانــيــا يــقــتــصــر  عــــادة على 
اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان والنهج الدميقراطي.

تنامي املقاومة الشعبية أمام استفحال اإلقصاء

تــتــنــكــر أغــلــبــيــة الــرأســمــالــيــن الـــزراعـــيـــن 
أن  العامالت. فهم يعتبرون  و  العمال  حلقوق 
كادحات  و  كادحي  تعنيهم.  ال  الشغل  مدونة 
ــة تـــعـــانـــي مــــن ظـــــروف الـــتـــنـــقـــل، مــن  ــفـــالحـ الـ
ســاعــات الــعــمــل الــتــي تــفــوق الــعــدد الــقــانــونــي، 
اداء األجور...ناهيك  هزالة األجور، تأخر يف 

الشتم. و  والسب  التحرش،  عن 

فــفــي هــذا اإلطــار نــظــم يف األيــام األخــيــرة 
عــمــال و عــامــالت ضــيــعــة "شــركــة صــوبــروفــيــل" 
ــيــــســــي حملــطــة  ــاب الــــرئــ ــ ــبـ ــ ــا أمـــــــام الـ اعــــتــــصــــامــ
ــلـــى عـــــدم تــوصــلــهــم  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ الـــتـــلـــفـــيـــف احـ

بأجورهم. 

ال حقوق يف عامل الرأساملية الزراعية

ــا، نــظــمــت اجلــامــعــة  ــهـ ــائـ ــركـ ــع بـــعـــض شـ ــاون مــ ــعـ ــتـ بـ
الثانية  التكوينية  الــدورة  الفالحي،  للقطاع  الوطنية 
فــالح   50 حــوالــي  لــصــالــح  بنسليمان  بــاقــلــيــم  بضيعة 
البيولوجية"،   "الــفــالحــة  إنــاثــا( حــول  و  ــور   صغير )ذكــ

 .2020 5 يناير  4 يناير واألحــد  وذلــك يومي السبت 
وعلى غرار الدورة األولى، استفاد من الدورة التكوينية 
فالحن وفالحات من عمالتي احملمدية و بنسليمان.

دورة تكوينية للفالحني الصغار

شتوكة



 العدد: 4343

قضايا عاملية وحقوقية من 21 إىل 27 يناير  2020 

         تنظيامت يسارية ونقابية وجمعوية يف 
جبهة للنضال االجتامعي  

وايــكــيــكــي" يف ممــارســة  "اي ســي  تــســتــمــر شــركــة 
الـــعـــمـــل عــلــى  ــات يف  ــراهــ واكــ الـــضـــغـــوط  ــد مـــن  ــزيـ املـ
عــمــالــهــا وعــامــالتــهــا مــن اجـــل دفــعــهــم إلـــى تــقــدمي 
خاضعن  مؤقتن  بعمال  وتعويضهم  استقاالتهم 
ــارج كـــل الـــقـــوانـــن والـــبـــنـــود الــتــي  ــ لــعــمــل قـــاس وخـ
بـــهـــا  مــــدونــــة الـــشـــغـــل عـــلـــى عـــالـــتـــهـــا. وقـــد  جـــــاءت 
تــوصــلــت جــريــدة الــنــهــج الــدميــقــراطــي بــشــكــايــة مــن 
ب"انفا"  مارينا  متجر  من  العطور  ياسن  العامل 
ــه يــعــمــل خــــارج الـــتـــوقـــيـــت املـــعـــمـــول بــه  مـــفـــادهـــا انــ
نـــتـــقـــامـــا مـــنـــه ومـــــن اجـــــل دفـــعـــه  داخــــــل الــــشــــركــــة ا
ساعات  ثماني  يعمل  أن  بدل  حيث  العمل  ملغادرة 
مــثــل بــقــيــة الــعــمــال والــعــامــالت، يــعــمــل صــبــاحــا ثــم 
من  يستفيد  ال  يجعله  الذي  الشيء  مساء،  يعود 
من  تنقيله  برسالة  مؤخرا  ليتوصل  راحته،  وقت 
سبب،  أي  بدون  احملمدية  مدينة  إلى  عمله  مكان 
ــان املــعــنــي  وبـــرســـالـــة عـــن طـــريـــق عـــون قـــضـــائـــي، وكــ
صريحة  مخالفة  يف  العمل  رب  مع  نزاع  يف  باألمر 
واضـــحـــة  إشـــــــارة  وحــــدهــــا  بـــهـــا  ــي  ــتــ لــ ا  38 ــادة  ــمــ ــلــ لــ
ــبـــاب الـــداعـــي إلــــى تــنــقــيــل الـــعـــامـــل مـــن مــكــان  ألسـ

راسلته  الشركة  أن  علما  سكنه،  مراعاة  مع  عمله 
الــفــرنــســيــة ممــا  بــالــلــغــة  لــلــدســتــور  يف خـــرق واضـــح 
يــجــعــلــهــا الغــيــة وغــيــر ذات مــوضــوع،  ونــفــس األمــر 
الــعــمــال والـــعـــامـــالت. ويف  الــكــثــيــر مـــن  يــحــدث مـــع 
العامل  توقيف  على  الشركة  أقدمت  اإلطار،  هذا 
ملــدونــة  ــام يف خـــرق واضــــح  أيــ  8 ملـــدة  ــادل صـــاهـــر  عــ
العقوبات  يف  التدرج  مسطرة  يخص  فيما  الشغل 
ومــعــتــمــدة عــلــى الــتــخــويــف لــلــعــمــال لــيــشــهــدوا ضــده 
فــالــشــركــة  اشـــرنـــا ســـابـــقـــا  ــا  ــمـ وكـ مــلــفــقــة  تـــهـــمـــة  يف 
بـــلـــغـــة  لــــعــــمــــال  ا وتـــــراســـــل  تـــعـــنـــتـــهـــا،  مـــســـتـــمـــرة يف 
لــلــبــلــد ممــا  الــرســمــيــة  لــلــغــة  اعـــتـــبـــار  دون  مــولــيــيــر 
عــن  الــفــوري  بــالــتــراجــع  اإلدارة  مــن  مــعــه  يــقــتــضــي 
ــم جتــر  لــــــذي لــ ــر قـــانـــونـــي وا ــيـ ــغـ ــيـــف الـ ــوقـ ــتـ ــذا الـ ــ هـ
ــاع بـــحـــضـــور مـــنـــدوب عــمــال  ــمـ ــتـ فـــيـــه مـــســـطـــرة االسـ
التوقيف  أيام  عن  التعويض  مع   لعمله  وإرجاعه 

حقه. يف 
الرياضي( الدين  )نور 

معاناة عامل رشكة "اي يس وايكييك" الرتكية
عقدت عدة تنظيمات سياسية يسارية ومنظمات 
اطلق  جلبهة  أول  وطني  ملتقى  وجمعوية  نقابية 
باملقر  املغربية"،  االجتماعية  "اجلبهة  إســم  عليها 
املــــركــــزي لــلــكــونــفــدرالــيــة الـــدميـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل 
بالدارالبيضاء، يوم السبت 28 دجنبر 2019، وعلى 
إثر هذا اإلجتماع  صدر بيانا عبرت خالله مكونات 
ــرورة تــوحــيــد  اجلــبــهــة عـــن إرادتــــهــــا اجلــمــاعــيــة بـــضـ
ــــوض الــنــضــال املــشــتــرك واســتــثــمــار  الــصــفــوف وخـ
ـــود بــنــفــس وحــــــــدوي يف مـــواجـــهـــة الــهــجــمــة  ــهـ اجلــ
ومكتسبات  وحقوق  العامة  احلريات  على  الشرسة 
عــمــوم املـــواطـــنـــات واملـــواطـــنـــن وتــفــاقــم أوضــاعــهــم 
االجتماعية، ومعاناتهم اليومية من ارتفاع تكاليف 
األساسية  العمومية  تــردي اخلدمات  العيش، ومن 
ــن  الـــتـــفـــاوتـــات  ــ ــل، ومــ ــقـ ــنـ كــالــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والـ

السواد األعظم  التي جتعل  االجتماعية الصارخة 
احلرمان  ويعانون  فقرا  يـــزدادون  الوطن  أبناء  من 
اليومي،  والضغط   والبطالة  والــبــؤس  والتهميش 
أمــام أقلية قليلة تـــزداد ثــراء وتــراكــم املــال والــثــروة 

وحتتكر السلطة والنفوذ.
ــتــــراف الــرســمــي  واعــتــبــر بــيــان املــلــتــقــى أن االعــ
االخــتــيــارات  فشل  يعني  التنموي  الــنــمــوذج  بفشل 
والثقافية  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
لــلــدولــة، مــع تعميق وتــكــريــس كــل أشــكــال التبعية 
وســيــادة  االمبريالية  ولــلــدوائــر  املــالــيــة  للمؤسسات 
الرأسمال الريعي االحتكاري، وكذلك بفعل إصرار 
الدولة على إغالق احلقل السياسي والثقايف، وفق 

املجتمع  إمكانيات  وكبح  والتحكم،  الضبط  آليات 
االجتماعية  والــعــدالــة  والــكــرامــة  احلــريــة  لتحقيق 

واملساواة الفعلية.
ــي لــلــجــبــهــة االجــتــمــاعــيــة  ــنـ ــوطـ إن املــلــتــقــى الـ
مختلف  وأهمية  جنــاعــة  يستحضر  وهــو  املغربية، 
التي  النضالية  واألشـــكـــال  والــتــعــبــيــرات  احلـــراكـــات 
الوطن،  أبناء  وعموم  املناضلة  اإلطـــارات  تخوضها 
مــعــبــرا عـــن إرادتــــــه اجلــمــاعــيــة يف تـــدشـــن مــرحــلــة 
جديدة للعمل اجلبهوي بنفس وحدوي، مع توفير 
كل شروط بناء األمل والثقة لتوحيد النضاالت  يف 
أفق القطع مع الفساد واالستبداد،  وبناء مجتمع 

احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية.
كــمــا  أكـــد  الــبــيــان انــفــتــاح اجلبهة االجتماعية 
والتقدمية  الدميقراطية  القوى  كل  على  املغربية 

وتوجهاتها  وأهــدافــهــا  ميثاقها  مــع  تتقاطع  الــتــي 
املــواطــنــات  ــاع  ألوضــ الفعلي  التغيير  إلـــى  الــرامــيــة 
ــــن. مـــوجـــهـــا الـــتـــحـــيـــة لـــكـــافـــة مــعــتــقــلــي  ــنـ ــ ــواطـ ــ واملـ
ــا، ومــــن ضمنهم  ــبـــالدنـ احلــــراكــــات االجــتــمــاعــيــة بـ
معتقلي حراك الريف، ويدعو  إلى إطالق سراحهم 

وسراح كافة املعتقلن السياسين.
 وحمل الدولة مسؤولية اختياراتها الالشعبية 
الــتــي تــكــرس الــهــشــاشــة  والـــالعـــدالـــة االجتماعية 
واملــجــالــيــة، وتــعــمــق الـــفـــوارق االجــتــمــاعــيــة، ويــدعــو 
العادلة  االجتماعية  املطالب  إلــى  االستجابة  إلــى 
ــمـــوم املــواطــنــات  ــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وعـ واملـــشـــروعـ

واملواطنن...

م  أما ينظمون  "السبايك"  قصر  سكان   -
لــبــة  لــلــمــطــا وقــفــة  ملــركــز  بــا لــقــرويــة  ا اجلــمــاعــة 
لـــثـــالثـــاء  ا ــوم  يــ لــــك  وذ  . . لـــطـــريـــق. ا بــتــعــبــيــد 

2020 يــر  يــنــا  15
يــخــرجــون  بــنــي جتــيــت  ئـــر  وحـــرا ر  أحـــرا  -
عــتــقــال  ا لــالحــتــجــاج عــن  مــســيــرة(  ثــم  )وقــفــة 

بــنــعــزوزي. لــصــادق  ا عــبــد  نــي  ملــيــدا ا ملــنــاضــل  ا

لــــــــــصــــــــــادق  ا عــــــــبــــــــد  هــــــــــــو  مــــــــــــن 
بــنــعــزوزي؟

لـــصـــادق  ا عـــبـــد  ملـــنـــاضـــل  ا عـــن  ــروف  ــعـ ملـ ا    
بــنــي  بــبــلــدة  أوســـاط اجلــمــاهــيــر  حــركــيــتــه يف 

لـــشـــعـــب  ا بـــهـــمـــوم  ــه  مـ ــا ــتـــحـ لـ ا و جتـــيـــت خـــاصـــة 
وكـــذلـــك  ملـــنـــســـيـــة  ا ــق  ــاطـ ــنـ ملـ ا و مـــة  ــا عـ ملـــغـــربـــي  ا
ــفـــوف  صـ يف  ــال  ــقــ ــتــ االعــ بـــحـــمـــالت  تـــشـــهـــيـــره 
ــبـــوك  ــسـ يـ ــا ــفـ لـ ــا بـ ــه  ــتـ ــفـــحـ ــلــــى صـ عــ ــلــــن  ــنــــاضــ ملــ ا
د  لـــــفـــــســـــا ا مــــــــــــوز  ر فـــــضـــــحـــــه  لــــــــــى  إ فــــــــة  إضــــــــا
بــــاخلــــصــــوص  تـــــدجـــــت  بــــبــــنــــي  ملـــــفـــــســـــديـــــن  ا و
بـــوظـــهـــر  ــم  ــنـــجـ ــعــــمــــال مبـ لــ ا ء  ــا ــ دمــ مـــصـــاصـــي 
مـــن  ملــــــســــــؤول  ا لــــغــــيــــر  ا ــي  ــاطــ ــعــ ــتــ لــ وفــــضــــحــــه 
لــوضــع  ا فــجــيــج حــول  قــلــيــم  إ طــرف مــســؤولــي 
االقليم. هذا  ساكنة  تــعــيــشــه  الذي  لكارثي  ا

ملـــعـــارك  ا مـــن  مــجــمــوعــة  ملـــنـــاضـــل يف  ا ــان  كـ
: بــرزهــا  أ

لـــتـــجـــهـــيـــز  ا قــــصــــة  ــنــــا لــ ا ء  ــيـــــا األحـــ مــــعــــركــــة 
ء  ملــــــــا ا غـــــــــــالء  مــــــعــــــركــــــة  تـــــــدجـــــــيـــــــت،  بـــــبـــــنـــــي 
تـــدجـــيـــت  بـــنـــي  ء  ــا ــســ نــ ــة  ــركــ ــعــ مــ ء،  ــا ــربــ ــهــ ــكــ لــ ا و
عــمــال  مــعــركــة  لــتــهــمــيــش،  ا و ء  اإلقـــصـــا حـــول 
ملــقــصــيــة  ا ويـــر  لـــدوا ا مــعــركــة  بــوظــهــر،  مــنــجــم 
لـــلـــشـــرب،  ــح  لــ ــا ــصــ لــ ا ء  ملــــــــا ا و ء  ــا ــربــ ــهــ ــكــ لــ ا ــن  ــ مـ
مـــعـــركـــة  ــة،  لـــشـــهـــيـــد ســــالمــ ا ــل  ــفـ لـــطـ ا ــة  ــركـ ــعـ مـ
مـــعـــركـــة  ــة،  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ملـ ا و ــل  ــقــ ــنــ لــ ا ــبــــة حــــــول  ــلــ لــــطــ ا
كــمــتــه  مــرا لــتــخــصــصــات،  ا مــتــعــدد  مــســتــشــفــى 
لـــســـيـــنـــت  تـــا و ــت  ــيــ تــــدحــ ـــي  ـــنـ بـ ــر  ــيــ هــ ــا ــمــ مـــــع جــ
مــن  مـــه مبـــجـــمـــوعـــة  ــا ــيـ قـ كـــذلـــك   ، ــان  ــنــ بــــوعــ و

لــيــة. لــنــضــا ا درات  ملــبــا ا

البيضاء الدار 

تدجيت بني 
الساكنة تقاوم القمع والتهميش

الــســبــع -احلـــي  لــعــن  الــلــجــنــة احملــلــيــة  تــتــابــع   
احملــمــدي عــن اجلــمــعــيــة املــغــربــيــة حلــقــوق اإلنــســان 
بــالــرنــوصــي بــقــلــق كــبــيــر مــصــيــر مـــئـــات األســــر مــن 
يعاني  والذين  املتقاعدين  "كوزميار"  شركة  عمال 
اغــلــبــهــم مـــن أمــــراض مــزمــنــة نــتــجــت عـــن عــمــلــهــم 
ــات  ــ وزوجــ بـــنـــائـــهـــم  وأ ــركــــة-  الــــشــ ــذه-  ــ هــ يف خــــدمــــة 
املـــتـــوفـــن مـــنـــهـــم أرامـــــل بـــتـــقـــاعـــد هـــزيـــل، والـــذيـــن 
ــر  ــة بـــاجـ ــركــ ــشــ ــن الــ ــ ــم مـ ــهـ ــنـ ــاكـ ــسـ ــرون مـ ــتــ ــكــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ كـ
مـــا شــابــهــه. أو  يـــكـــن ســكــنــا وظـــيـــفـــيـــا  ــم  ولــ شـــهـــري 

بــــتــــواطــــؤ مــع  لــــيــــوم الـــســـلـــطـــات احملـــلـــيـــة  حتــــــاول ا
الــشــركــة الــتــي تــتــهــرب 
ــع  ــ مــــــــــــن احلــــــــــــــــــــــوار مـ
ملفهم  حول  السكان 
ــبــــي واملـــتـــجـــلـــي  ــلــ املــــطــ
وفــــق  الئــــــق  ــكــــن  ســ يف 
ملــــــــعــــــــايــــــــيــــــــر داخـــــــــــل  ا
ملــــــــجــــــــال احلــــــضــــــري  ا
لـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات  مـــــــــع ا
وان  ملـــــــســـــــتـــــــحـــــــقـــــــة،  ا
بـــــدل ذلـــك  تـــبـــعـــدهـــم 
ــيـــم مـــديـــونـــة  ــلـ ــــى إقـ إلـ
ــعــــن  بــ غــــــيــــــر أخــــــــــــــذة 

أبــنــائــهــم يف مــتــابــعــة دراســتــهــم  االعـــتـــبـــار وضــعــيــة 
املـــمـــارســـن ألعــمــال  أو  مــنــهــم  الــعــامــلــن  ووضــعــيــة 
إنــنــا إذ نــعــلــن تــضــامــنــنــا  ذاتــيــة قــريــبــة مــن املــســكــن. 
الـــتـــام مـــع ســكــان شــركــة "كـــوزميـــكـــار" والـــذيـــن كــان 
الشركة  نطالب  الشركة،  لدى  العمال  من  اغلبهم 
ــاد ومـــســـؤول  والـــســـلـــطـــات احملـــلـــيـــة بــفــتــح حــــوار جــ
مــعــهــم حـــول مــطــالــبــهــم املـــشـــروعـــة ومتــكــيــنــهــم مــن 
حــقــهــم كــعــمــال وكــمــواطــنــن ومــواطــنــات مــغــربــيــات 

هذا. القانوني  حقهم  من 

الجمعية  تتضامن مع سكان رشكة كوزميار
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تاج السر عثمان بابو
تجربة الحزب الشيوعي السوداين يف الحركة النقابية  )2/4(

يف الــعــدد الــســابــق تطرقنا إلــي جتــربــة احلــزب 
الشيوعي السوداني يف احلركة النقابية يف اجلزء 

األول واآلن ننشر اجلزء الثاني من املقال .

احلـــركـــة  بـــنـــاء  يف  احلــــــزب  دور  ثـــانـــيـــا: 
: النقابية 

 1946( االستعماري  احلكم  فترة   -  1
 .)1956 –

انــطــالقــا مـــن اخلــلــفــيــة، نــســلــط الـــضـــوء على 
جتربة احلزب يف بناء احلركة النقابية :

الــصــراع الداخلي يف احلــزب  كــان مــن نتائج   *
1947 اســتــقــالل احلـــزب ، وبــنــاء فــرع للحزب  عــام 
السكة  عمال  نقابة  لتكوين  والتوجه  عطبرة،  يف 
احلديد التي بدأت ارهاصات تكوينها بقيام نادي 
الصناعية  املـــدارس  خريجي  نــادي  وقبله  العمال 
،وبنهوض العمال وتكوين ” هيئة شؤون العمال”، 
ــزاع الـــنـــقـــابـــة، وتــكــويــن  ــتــ وإضـــرابـــهـــم مـــن أجــــل انــ
النقابات يف اخلرطوم بحري ” الوابورات واملخازن 

امليكانيكي.الخ. والنقل  واملهمات 

اصـــدر احلـــزب مــنــشــورات تــدعــم إضـــراب عمال 
ــد، وضــــد اجلــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة،  ــديــ الـــســـكـــة احلــ
املشروعات  وضــد  التاكسي،  سائقي  اضــراب  ودعــم 

السودانين. التي تكبل حرية  االستعمارية 

كانت مساهمة احلزب يف بناء احلركة النقابية 
سياسية وفكرية وتنظيمية، كما يتضح من اآلتي:

 – ساهم يف تأسيس هيئة “شؤون العمال” يف 
عطبرة .

تفتت  الــتــي  العمل”  عــارض صيغة” جلــان   –  
وحــــدة الــعــمــال وتـــفـــرغ نــضــالــهــم ومــطــالــبــهــم من 
الــبــريــطــانــيــة،  اقــتــرحــتــهــا اإلدارة  والــتــي  مــحــتــواه، 

وقدم البديل” النقابة .

 – ســاهــم الــشــهــيــد عــبــد اخلــالــق مــحــجــوب يف 
وبناء   ، والتنظيمية  الفكرية  املــســاعــدات  تــقــدمي 
من  احلــزب،  استقالل  وترسيخ   ، النقابية  احلركة 
 ، 1947 خـــالل وجــــوده وســـط الــعــمــال يف صــيــف 
وكان وقتها يف إجازة حيث كان يدرس يف مصر.

 – كتب قاسم أمن القيادي النقابي الشيوعي 
اقترح  العمال مذكرة  املؤسسن لهيئة شؤون  ومن 
فيها صيغة “النقابة “، بديال ل ” جلان العمل”.

 – دعم احلزب إضرابات “هيئة شؤون العمال” 
والعمال  العمل  نــقــابــات  قانون”  انــتــزاع  مّت  حتى 
ــذي اعـــتـــرف بــتــكــويــن الــنــقــابــات  1948 ” الــ لــســنــة 
10 أشخاص. ،وكان احلد األدنى لتكوين النقابة 

واستقاللية  دميقراطية  ترسيخ  يف  اسهم    –  
قواعد  إشــراك  علي  بــاإلصــرار   ، النقابية  احلــركــة 
 ، النقابات واجلمعيات العمومية يف اتخاذ القرار 

وتكوين النقابات من القواعد إلي القمة.

الــذي  العمال”  “مؤمتر  تأسيس  يف  ســاهــم   –  
، ودعــم احلزب  1948 يف عطبرة  عقد يف فبراير 
العمال  مــؤمتــر   ” وبــيــانــاتــه مطالب  مــنــشــوراتــه  يف 
يــومــا حــتــى جنــح يف حتقيق   33 ال  واضـــربـــا   ،  ”

املطالب.

ــهـــم احلـــــزب يف ربــــط مـــطـــالـــب احلـــركـــة   – أسـ
العامة. والوطنية  السياسية  بالقضايا  النقابية 

33 يوما يف حتقيق زيــادة  – جنــح إضــراب ال   
وحتــقــيــق   ،  )% 30  –  20  ( بــنــســبــة  األجـــــور  يف 
العليا  احملكمة  قاضي  واطسون  القاضي  مشروع 
يف تــصــنــيــف درجــــات الــعــامــلــن يف ســبــعــة درجــــات، 
احلديد  بالسكة  خــاصــة  ثامنة  درجــة  لها  ُأضــيــف 

وهي وظيفة ” كمندة”.

قانون  النقابين  الــقــادة  مــع  انتقد احلــزب   –  
ــم يـــنـــص عـــلـــي حــــق االضــــــــراب ،  الــــــذي لــ  1948

وتــعــيــن احلــاكــم الــعــام ملسجل الــنــقــابــات، وطــالــب 
الهيئة القضائية،  النقابات من  بأن يكون مسجل 

إضافة إلي أنه لم يعترف باحتاد العمال.

 – ساهم احلزب يف عقد املؤمتر الثاني للعمال 
باخلرطوم يف 6 مارس 1949 ، والذي استمر 3 أيام 

وخــرج بــاآلتــي : رفــض قــانــون 1948 ، واإلضـــراب ، 
العمال  ونفذ   ، للمطالب  احلكومة  تستجب  ولــم 
اإلضراب يف 15 مارس 1949 ، وشارك فيه 150 ألف 

عامل ، رغم االعتقاالت والفصل من اخلدمة.

1949 اعــتــرفــت احلــكــومــة ب ”  21 مـــارس  – يف 
 ، مــع احلكومة  الــتــفــاوض  وتــقــرر  العمال”  مــؤمتــر 
7: ش( ، وكان التعديل يقضى  ومّت تعديل املادة ) 
بـــأن يــكــون مــســجــل الــنــقــابــات مــن قــضــاة الــدرجــة 
مّت  ذلــك  وبعد   ، القضائية  الهيئة  تعينه   ، األولــي 
تسجيل النقابات، وكانت نقابة األطباء أول نقابة 

تسجيلها. يتم 

 – مــن ايــجــابــيــات قــانــون 1948 أنــه أعــطــى كل 
عشرة من العاملن تكوين نقابة، من املفارقات أن 
ذلك  عن  تراجعت  االستقالل  بعد  ما  احلكومات 
الرأسمالين،  من  العمل  أصحاب  يخدم  مما   ،!!!
ويقيد حق العاملن يف التنظيم النقابي والدفاع 

عن حقوقهم.

 – كــانــت جتــربــة احلــركــة الــنــقــابــيــة عميقة يف 
انـــتـــزاع دميــقــراطــيــة واســتــقــاللــيــة وحـــريـــة الــعــمــل 
للمواثيق  سابقة  ،وكانت  اإلضراب  وحق  النقابي، 
لتعزز  جــاءت  التي  النقابي  العمل  حــول  الدولية 
جتربة احلركة النقابية السودانية مثل: االتفاقية 
رقم )87( لسنة 1948 ، واالتفاق رقم )98( لسنة 
 1977 الــعــربــيــة رقــم )8( لــعــام  1949 ، واالتــفــاقــيــة 
بشأن احلريات النقابية، واالتفاقية الدولية بشأن 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 
1966 ، أكدت  أجازتها األمم املتحدة يف ديسمبر 
النقابية وعدم تدخل  الوثائق علي احلريات  هذه 
الـــدولـــة فــيــهــا وحـــق الــتــنــظــيــم واحلــمــايــة وتــكــويــن 
الــنــقــابــات واالحتـــــادات ، واملــفــاوضــات اجلــمــاعــيــة، 
واحلريات واحلقوق النقابية ،وحق اإلضراب.الخ.

احلزب واستقالل احلركة النقابية : 

نتيجة لتراكم جتربة احلزب يف العمل النقابي 
، جاءت دورة اللجنة املركزية للحزب الشيوعي يف 

1954 لتحدد مفهوم النقابة كاألتي: يناير 

* الــنــقــابــة جــبــهــة واســعــة تــدافــع عــن مــصــالــح 
أو  العاملن غض النظر عن منطلقاتهم الفكرية 

الدينية. أو  السياسية 

* لــيــســت مــنــبــرا حــزبــيــا حلــزبــنــا أو ألي حــزب 
آخر.

* تتخذ قراراتها بأغلبية عضويتها.

* ضرورة اقتناع أغلبية العاملن بقرار النقابة 
، وهذا دور فرع احلزب والتنظيم الدميقراطي يف 

والفكري. والتنظيمي  السياسي  العمل  مجال 

* ممارسة الدميقراطية داخل النقابة بإصدار 
الــنــشــرات وعــقــد اجلــمــعــيــات الــعــمــومــيــة والــلــيــالــي 

العمالية واملؤمترات ومجالس اإلدارات .

ــون يـــخـــشـــون ممــــارســــة الـــعـــمـــال  ــازيــ ــهــ ــتــ * االنــ
سالح  وهــي   ، النقابة  يف  النقابية  للدميقراطية 

االنتهازين. يهزم 

ــراب أبــريــل 1952 من   – كــمــا دعــم احلـــزب إضـ
أجــــل احلــــريــــات الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة ، وإلـــغـــاء 
القوانن املقيدة للحريات مثل : قانون” النشاط 

الهدام”.

ــر الـــعـــمـــال واحتــــاد  – دعــــم احلـــــزب مــــع مـــؤمتـ
الــعــمــال فــيــمــا بــعــد اســتــقــالل احلـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
وطـــــرح ضــــــرورة ابـــعـــاد كـــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 

وضمان عدم تدخلها يف شؤون النقابات .

املطالب التي ساهم احلزب يف تقدميها:

* زيادة األجور بنسبة 5 %.

42 ســاعــة يف  * تخفيض ســاعــات الــعــمــل إلــي 
األسبوع بدال من 48 ساعة .

* تعديل فئات اإلجازات .

* ال جدوى من الزيادات يف املرتبات دون تركيز 

الضرورية. للسلع  األسعار 

ــفـــاوضـــات يف إقـــــرار نـــظـــام عـــالوة  * جنــحــت املـ
ــاد الـــنـــظـــر فــيــهــا كــــل 3 شــهــور  ــعــ ــ املــعــيــشــة الـــتـــي ُي

للمحافظة علي مستويات األجور.

وطنية  حكومة  أول  املــفــارقــات  مــن   : ملحوظة 
بــعــد االســتــقــالل ألــغــت عـــالوة املــعــيــشــة !! ) نظام 

مايو دمج عالوة املعيشة يف األجر األساسي”.

 – ســاهــم احلـــزب يف تأسيس احتـــاد الــعــمــال ، 
 : الشيوعين  مــن  بها  تنفيذية  جلنة  أول  وكــانــت 
، عبد  السيد سالم  الشيخ، محمد  الشفيع أحمد 
الــقــوى  ــن  ومـ ” كمرات”،  بــشــيــر  مــحــمــد  الــلــطــيــف 
الشهيد  والــد   ” الوهاب  عبد  فضل  الدميقراطية 

دكتور علي فضل” ، وحمزة اجلاك . الخ.

العمال  التأسيسي الحتــاد  املؤمتر  مّت عقد   –  
الــعــمــالــي  املــؤمتــر  ، مبــقــر   1950 نــوفــمــبــر   18 يف 

باخلرطوم، وجاء يف دستوره :

* رفع املستوى الصحي.

* رفع مستوى األجور، والضمانات.

التي ال  * عــدم تشغيل الصغار إال يف احلــدود 
بصحتهم. تضر 

* محو األمية بن الكبار من العمال.

* اإلجازات الدورية واملرضية .

* الصلة باملنظمات النقابية يف اخلارج .

* قيام املؤسسات التعاونية.

ــات قـــانـــونـــيـــا وإحلـــاقـــهـــا  ــابــ ــقــ ــنــ * تـــســـجـــيـــل الــ
باالحتاد.

أهدافها  تتقارب  التي  الهيئات  بن  التعاون   *
مع أهداف االحتاد.

 – دعــــم احلـــــزب مـــع احتـــــاد الـــعـــمـــال إضــــراب 
ــل حتــســن أوضــــاعــــه املــعــيــشــيــة  ــن أجــ الــبــولــيــس مـ

1951م. واملهنية عام 

ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــمـــت احتـــــــــادات الـــعـــمـــال والـ ــاهـ  – سـ
واملعلمن  والنساء  والشباب  واملــزارعــن  والــطــالب 
اجلــبــهــة  تـــأســـيـــس  ويف   ، االســــتــــقــــالل  مـــعـــركـــة  يف 
السودان  نــال  حتى   ، الــســودان  املتحدة الستقالل 

استقالله عام 1956 .

لــقــد شكلت فــتــرة االســتــعــمــار املــالمــح الــثــوريــة 
واستقاللية  ودميقراطية  وحــدة  علي  قامت  التي 
احلركة النقابية السودانية ، حيث متسك احلزب 
الــشــيــوعــي مـــع الــعــمــال مبــطــلــب الــنــقــابــة كــبــديــل 
لصيغة ” جلان العمل” التي تفتت وحدة العمال 
واستقاللية  الشيوعي  احلزب  استقاللية  ،وتأكيد 

النقابة عن الدولة واألحزاب.

الفنين  النقابين فصل  – رفض احلــزب مع   
عن العمال ، باعتبار أن الفنين جزء من الطبقة 
السكة احلديد تضم  نقابة عمال  وكانت  العاملة، 

املدارس الصناعية. العمال والفنين” خريجي 

ــع احتــــــاد الـــعـــمـــال رفـــض   – قــــــاوم احلــــــزب مــ
بــاحتــاد الــعــمــال يف  الــبــريــطــانــيــة  اعـــتـــراف اإلدارة 

1948 )يتبع( قانون 
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بـــدون  تــنــمــوي"  ال ميــكــن جنـــاح أي "منــــوذج 
ــبـــعـــيـــة، والـــبـــنـــيـــات املـــخـــزنـــيـــة،  ــتـ ــع الـ ــع مــ ــقـــطـ الـ

الشعبية اإلرادة   مصادرة  واستمرار  

 : النظرية  املنطلقات   
ــوي" مـــرتـــبـــط  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــفــــهــــوم "الــــــنــــــمــــــوذج الـ
عـــلـــم  وإيــــديــــولــــوجــــيــــة يف  ــة  ــريــ ــظــ نــ ــة  ــ ــروحـ ــ ــأطـ ــ بـ
ــي، حــــيــــث مــــنــــذ الـــــثـــــورة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ االقـــــتـــــصـــــاد الـ
أصـــبـــح   19 لـــلـــقـــرن  لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الـــرأســـمـــالـــي أطـــروحـــتـــان  الـــعـــالـــم  يــتــنــافــس يف  
ــان كـــل  ــتــ ــارعــ ــصــ ــتــ ــتــــان مــ ــنــــاقــــضــ ــتــ ــان مــ ــتــ ــيــ ــيــــســ رئــ
واحــــدة تــعــبــر عـــن مــصــالــح وطـــمـــوحـــات طــبــقــيــة 
ــة :  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ وعـــــــــن أمنــــــــوذجــــــــن مــــتــــنــــاقــــضــــن لــ
األطـــروحـــة الــرأســمــالــيــة مبــخــتــلــف اجتــاهــاتــهــا 
الــلــيــبــرالــيــة مــنــذ تــنــظــيــرات آدام ســمــيــث )قــانــون 
ــرورة تــدخــل  ــ ــم الــكــيــنــزيــة )ضــ الـــيـــد اخلـــفـــيـــة( ثـ
الـــدولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــوازنـــات( والــنــازيــة/

)الـــشـــكـــل   20 الــــقــــرن  ثـــالثـــيـــنـــات  يف  الـــفـــاشـــيـــة 
قــمــة  الــــرأســــمــــالــــي يف  لـــلـــنـــظـــام  ــولــــوجــــي  ــديــ اإليــ
ــه( ثـــم الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــات  ــتــ أزمــ
املــكــتــســبــات االجــتــمــاعــيــة ( مـــن جــهــة،  ) طــحــن 
االشتراكية  األطــروحــة  النقيض  الــطــرف  وعلى 

ثانية. جهة  من  وتطوراتها 

على  تقوم  االشتراكية  األطروحة  كانت  وإذا 
تــنــمــيــة شاملة  قــيــام  إمــكــانــيــة  يــرى  ثــوري ال  فــكــر 
وعــادلــة  ومــســتــمــرة بــدون الــقــضــاء عــلــى املــلــكــيــة 
ــام  ــظـ ــنـ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اخلــــاصــــة والـــطـــبـــقـــات االجـ
كليا  جديد  مجتمعي  تنظيم  وبناء  الرأسمالي 
العالقة  ترتيب  يعيد  أن  شانه  من  طبقات  بدون 
والطبيعة  اإلنسان  وبن  واإلنسان  اإلنسان  بن 
عــلــى أســـس جــديــدة نــوعــيــا يف تــاريــخ الــبــشــريــة، 
فــــإن الـــبـــيـــان الــشــيــوعــي كــــان أفـــضـــل تــعــبــيــر عــن 
ــذي  ــد الـــشـــامـــل الــ ــقـ ــنـ ــد الـ ــعـ هـــــذه األطـــــروحـــــة بـ
قــدمــه كــارل مــاركــس يف أطــروحــتــه "لــرأس املــال" 
طليعي  دور  وتــنــظــيــمــاتــهــم  لــلــعــمــال  أصــبــح  حــيــث 
لبناء  والسياسي  االقتصادي  النظام  تغيير  يف 
تنموية  أســس  عــلــى  اشــتــراكــي  مجتمعي  مــشــروع 

السائد. الرأسمالي  لألسلوب  نقيضة 

 ،20 الـــقـــرن  بـــدايـــة  املـــد االمـــبـــريـــالـــي يف  مـــع 
وبـــــــروز أطـــــروحـــــات فــــك االرتـــــبـــــاط وضـــــــرورات 
وبناء  االستعمار  من  والشامل  الكامل  التحرر 
بآفاق  الشعبية  الدميقراطية  الوطنية  الدولة 
بلدان  يف  التنموي  الــنــمــوذج  أصــبــح   ، اشتراكية 
ــاط بــالــتــخــلــص  ــبــ ــد االرتــ ـــراف مـــرتـــبـــط أشــ ــ األطـ
مـــن الــكــولــونــيــالــيــة والــتــبــعــيــة كــمــدخــل أســاســي 
لــكــل حتـــرر عــلــى املــســتــويــات األخــــرى ولــتــمــكــن 
ــكـــم يف  ــتـــحـ ــر مـــصـــيـــرهـــا والـ ــريـ ــقـ ــن تـ الـــشـــعـــوب مــ
ــا يـــخـــدم  ــا بـــشـــكـــل عـــــادل مبــ ــهـ ــعـ ــوزيـ خـــيـــراتـــهـــا وتـ
ــال  ــمـ ــعـ ــجـــن الـ ــن املـــنـــتـ ــ األغـــلـــبـــيـــة الـــســـاحـــقـــة مـ
متمحورة  تنمية  إطار  يف  والكادحن  والفالحن 
الثورة  احتماالت  من  متنيعها  يتم  الذات  حول 
والتضامن  االشــتــراكــي  بــاألفــق  بربطها  املــضــادة 

األممي.

لـــقـــد اســـتـــطـــاع جنــــاح الــــثــــورات االشـــتـــراكـــيـــة 
الــشــرقــيــة  أوروبـــــــا  وبــــلــــدان  ــا والــــصــــن  ــيــ يف روســ
ــنـــضـــال الـــبـــرولـــيـــتـــاري  ــارات الـــثـــالث ثـــم الـ ــ ــقـ ــ والـ
مــن  الــــرأســــمــــالــــي  ــز  ــ ــركـ ــ املـ ــدان  ــ ــلـ ــ بـ الـــــضـــــاري يف 
ــبـــقـــة  ـــدات تــــســــمــــح بـــتـــمـــتـــع الـــطـ ــاقــ ــ ـــعـ ــ حتــــقــــيــــق ت
اجتماعية،  مكتسبات  بعدة  والكادحن  العاملة 
قــلــصــت مــن الــتــطــلــعــات الــثــوريــة إلـــى حـــن، ومت 
ــراط  يف  ــ ــقــ ــ ــال دميــ ــيــ ــوســ ــات ســ ــ ــروحــ ــ تـــســـيـــيـــد أطــ
ــاســـي عــن  ــيـ ــري وسـ ــكـ بـــعـــض الـــبـــلـــدان كــتــعــبــيــر فـ

ــع الـــدور  ــراجـ ــات االجــتــمــاعــيــة، وتـ ــوازنـ ــتـ هـــذه الـ
الشيوعية  وللتنظيمات  لالنتلجنسيا  الــثــوري 
الــفــكــر  تــغــلــغــل  أدى  كــمــا  ــثـــوري،  الـ ملــضــمــونــهــا  أو 
إلـــــى متــنــيــع  ــع  ــمـ ــتـ املـــجـ مـــفـــاصـــل  ــقــــوقــــي يف  احلــ
ــال الــقــمــع  ــكــ ــعـــض أشــ ــن بـ املـــجـــتـــمـــع مـــرحـــلـــيـــا مــ
ــول  ــن طـــــرف غـ الـــطـــبـــقـــي وتـــهـــديـــد احلــــريــــات مــ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، كــمــا أدى  الـــشـــركـــات االحـــتـــكـــاريـــة 
االســتــقــطــاب الــرأســمــالــي لــلــثــروات نــحــو املــراكــز 
ــات تـــقـــي مــن  ــ ــوازنـ ــ ــــى حتـــقـــيـــق تـ ــة إلـ ــيـ ــالـ ــمـ ــرأسـ الـ
وتضمن  البورجوازية  ضد  الثورية  اإلنفجارات 
حــد مــعــن مــن االســتــقــرار الــســيــاســي و"الــتــدبــيــر 
الـــدميـــقـــراطـــي الـــلـــيـــبـــرالـــي". لــكــن هــــذا االجتــــاه 
"الــتــعــاقــدي" نــفــســه يــتــأثــر  بـــاألزمـــات الـــدوريـــة 
لــلــرأســمــالــيــة ومبــيــوالتــهــا الــعــدوانــيــة إلــى املــزيــد 
ــة الـــعـــامـــلـــة  ــقـ ــبـ ــاب الـــطـ مــــن اإلربــــــــاح عـــلـــى حــــســ
وعـــمـــوم املـــأجـــوريـــن مــســتــغــلــة اخـــتـــالل مـــوازيـــن 
االحتكاري  الــرأســمــال  لصالح  الطبقية  الــقــوى 
وهــيــمــنــتــه الــكــاســحــة وتــهــديــده لــهــاتــه املــكــتــســبــات 
ممـــا يــفــتــح الـــصـــراع عــلــى مــصــراعــيــه لــتــحــوالت 

البشرية. تاريخ  يف  مهمة 

أمـــا يف بــلــدان األطــــراف الــرأســمــالــيــة هــنــاك 
: جهن تو

ــتـــقـــالال ســيــاســيــا  ــتـــي حـــقـــقـــت اسـ الـــبـــلـــدان الـ
كــامــال، عــبــر الــثــورة املــســلــحــة وعــبــر نــضــال حتــرر  
وطـــنـــي حــقــيــقــي وهــــذه الـــــدول اســـتـــطـــاعـــت إلـــى 
ــا الـــتـــنـــمـــوي إمـــــا يف  ــهــ ــيــــار منــــوذجــ ــتــ حــــد مــــا اخــ
شــكــل رأســمــالــيــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــيــعــقــوبــيــة، 
وإمـــا ال رأســمــالــي )أو دميــقــراطــي شــعــبــي( وقــد 
أخـــذت هــذه الـــدول مــن الــفــكــر االشــتــراكــي ومــن 
ــاذج  ــدول االشـــتـــراكـــيـــة الــقــائــمــة منـ ــ ســـيـــاســـات الـ
ــريـــع  ــويـــة كـــالـــتـــصـــنـــيـــع الـــسـ ــمـ ــنـ ــتـ ــات الـ ــاسـ ــيـ ــسـ لـــلـ
واملــخــطــطــات االقــتــصــاديــة وتــأمــيــم الــقــطــاعــات 
ــاإلصــــالح الــــزراعــــي  اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــقـــيـــام بــ
الـــثـــوري، والــتــركــيــز عــلــى اجلـــانـــب االجــتــمــاعــي 
إطــار  أحــيــانــا يف  وإن  الــعــمــومــيــة  الــســيــاســات  يف 
مهم  بهامش  يسمح  مما  الدولية  العمل  قسمة 
الــســيــاســات اخلــارجــيــة، وبــعــض  الــتــصــرف يف  يف 
ــدول تـــأثـــرت ســلــبــيــا بـــعـــوامـــل خــارجــيــة  ــ هــــذه الــ
)تــفــكــك املــعــســكــر االشــتــراكــي( وعــوامــل داخــلــيــة 
لــلــفــكــر  الــــبــــورجــــوازي  الـــطـــابـــع  مـــقـــدمـــتـــهـــا  ويف 
عدم  أو  الوطنية  السياسات  هذه  ألغلب  املؤطر 
أدى  ممــا  االشتراكية  باإلستراتيجية  ارتباطها 
قوى  إطار جدليات صراع  بعضها يف  ارتداد  إلى 

املضادة. الثورة  وقوى  الثورة 

ــلـــى  ــي حــــصــــلــــت عـ ــ ــتــ ــ ــاك الــــــــــــدول الــ ــ ــنــ ــ ــم هــ ــ ــ ثـ
املـــغـــرب  الـــتـــبـــعـــيـــة ومـــنـــهـــا  اســـتـــقـــاللـــهـــا يف إطـــــار 
ــقـــالل الــشــكــلــي( وتــســيــطــر عــلــى أجــهــزة  ــتـ )االسـ
الــدولــة فــيــهــا كــتــلــة طــبــقــيــة تــقــودهــا بــورجــوازيــة 
"منوذج  على  تتوفر  ال  الدول  فهذه  كومبرادورية 
وتصريف  تدبير  هــي  سياساتها  كــل  بــل  تنموي" 
القرار  مراكز  طرف  من  اململى  للنموذج  أعمال 
ــار  ــ إطـ ويف  الــــدولــــيــــة  ــاك  ــ ــنــ ــ ــ واألب ــيــــة  ــالــ ــريــ ــبــ االمــ
ــدات" مـــفـــروضـــة بــعــضــهــا عــلــنــي وبــعــضــهــا  ــاقـ ــعـ "تـ
ــتـــي تـــخـــتـــار الــســيــاســات  ــي الـ غـــيـــر مـــكـــشـــوف، وهــ
الــعــامــة الــرئــيــســيــة لــهــذه الـــدول وحتــافــظ عــلــى 
انــصــيــاعــهــا لـــإلمـــالءات االمــبــريــالــيــة ومنــوذجــهــا 
الــتــنــمــوي الــنــيــولــيــبــرالــي يف صــيــغــتــه املــتــوحــشــة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ املـــنـــتـــهـــكـــة لــــقــــواعــــد الـــشـــرعـــيـــة الـــدميـ

. لشعبية ا و

 : املخزني  العرض   

التنموي"  "النموذج  عرض  موقعة  ميكن  أين 
مؤخرا؟ امللكية"  "اللجنة  طرف  من  به  املبشر 

ال ميــكــن حــتــى وصـــف هـــذه املـــبـــادرة بــاجلــادة 
مـــن مـــنـــظـــور ســـيـــاســـي بـــلـــه وصـــفـــهـــا بـــاجلـــديـــدة، 
إنــهــا عــمــلــيــة تــنــفــيــس وربــح لــلــوقــت أمــام انــســداد 
وانــكــشــاف كـــل الــســيــاســات املــخــزنــيــة،و أمـــام 
تــذمــر مــكــونــات الــشــعــب مــن هــذه الــســيــاســات 
ــتـــام يف  ــــالس الـ ــبـــالد إلــــى اإلفـ الـــتـــي قــــادت الـ
ــاالت وأصـــبـــح يــطــالــب بــبــديــل  مــخــتــلــف املـــجـ
أدرك  لقد  الوصفات.  كل  أن جرب  بعد  عنها 
الــنــظــام املــخــزنــي أن إمــكــانــيــة االســتــمــرار يف 
ــثـــروات والــنــهــب  ــلـ ســـيـــاســـاتـــه االســـتـــغـــاللـــيـــة لـ
املـــمـــنـــهـــج واقـــتـــصـــاد الـــريـــع وربـــــط الــســلــطــة 
بــالــثــروة رهــن بــاملــزاوجــة بــن االســتــمــرار يف 
ــة عـــبـــر اســتــقــطــاب  ــيـ ــاغـــوجـ الــتــلــهــيــة والـــدميـ
هــــذه  وأن  ــا  خــــصــــوصــ  ( ــهــــة  جــ ــن  ــ مـ ــنــــخــــب  الــ
الــســيــاســة قـــد أعــطــت أكــلــهــا، فــفــي كـــل عــقــد 
مغرية  عروضا  يقدم  النظام  كان  الزمن  من 
ــل تــنــظــيــمــات  لـــلـــنـــخـــب ويـــســـتـــقـــطـــب أطــــــرا بــ
 ) املــنــهــجــيــة  ذات  عـــبـــر  إلــــى صـــفـــه  مـــعـــارضـــة 
ــر إســــكــــات األصــــــوات  ــبـ ــة أخــــــرى عـ ــهـ ومـــــن جـ
"الــعــدمــيــة" الــتــي ميــكــن أن تــفــضــح ســيــاســاتــه 
كــل  يف  الــشــعــبــيــة  اإلرادة  عـــلـــى  ــه  ــراتــ ــؤامــ ومــ
البوليسية(  الدولة  )خيار  مفصلية  مرحلة 

.

األحــــــــزاب  ــه  ــدمــ ــقــ تــ أن  ــن  ــكــ ميــ مـــــا  وأقـــــصـــــى 
"جــــلــــســــات  يف  ــارك  ــ ــ ــشـ ــ ــ تـ أن  ــي  ــ ــ هـ الــــســــيــــاســــيــــة 
ــومـــي" الـــتـــي بـــيـــنـــت مــثــيــالتــهــا  ــمـ ــعـ االســـتـــمـــاع الـ
ــنـــونـــي حـــول  ــة ولـــلـــجـــنـــة املـ ــاحلـ لـــإلنـــصـــاف واملـــصـ
ــكــــراســــي  ــوح عـــــن حــــــدودهــــــا كــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــدســـــتـــــور املـ
لــلــتــنــفــيــس الــنــفــســي/ الــبــاطــولــوجــي عــن تــاريــخ 
طــــويــــل مـــــن االنــــتــــهــــاكــــات اجلــــســــيــــمــــة حلـــقـــوق 
اإلنــســان وعــن طــمــوحــات مــشــروعــة لــكــنــهــا تــركــب 
املخزني  النظام  يستطع  فلم  اخلاطئ.  القطار 
ــتــــرام حـــتـــى تـــوصـــيـــات األولـــــى احملــــــدودة وال  احــ
ــنـــوح نــفــســه  ــرام مــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور املـــمـ ــتــ احــ
يف مــجــاالت احلـــريـــات، واســتــعــمــلــت كــل املــلــفــات 
ــوى  ــقــ ــا الــ ــهــ ــلــ ــــت مـــــن أجــ ــحـ ــ ــت وضـ ــلــ ــاضــ ــي نــ ــ ــتـ ــ الـ
كأسلوب  عقود  طيلة  والدميقراطية  التقدمية 
لــلــتــرويــج لــلــنــظــام وســيــاســاتــه  والــتــبــاهــي بــهــا يف 
اخلـــارج يف حــن اســتــمــرت الــســيــاســات الــطــبــقــيــة 
تـــعـــمـــيـــق  ــو  ــحــ نــ مــــســــارهــــا  الــــالدميــــقــــراطــــيــــة يف 
الــتــبــعــيــة واملــديــونــيــة واخلــوصــصــة والــســيــاســات 

والقمع. الالشعبية 

ــريـــن ســنــة  ــعـــشـ الـ ــالل  ــ ــات خـ املـــخـــطـــطـ ــل  كــ إن 

ــات اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهـ ــوجـ ــتـ األخــــيــــرة تـــســـمـــهـــا الـ
: التالية 

- االنــصــيــاع املــطــلــق لــلــســيــاســات املــمــالة مــن 
وصناديقها. االمبريالية  املراكز 

ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــلــ لــ املـــــتـــــوحـــــشـــــة  اخلــــــوصــــــصــــــة   -
واالتـــــــصـــــــاالت...(  ــاقــــة  الــــطــ  ( االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

 ) والتعليم...  الصحة   ( واالجتماعية 
 3% - نــســب منــو ضــعــيــفــة بــالــكــاد تــصــل عــلــى 
حتى  الشغل  سوق  إنعاش  على  قــادرة  غير  وهي 

للكلمة. الرأسمالي  باملنطق 
السياسات  ورهن  خيالية  مديونية  تنامي   -
اإلســتــراتــيــجــيــة بــالــتــبــعــيــة الــعــمــيــاء لــلــصــنــاديــق 

وسياساتها. الدولية 
- الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات الــغــيــر مــنــتــجــة، 

الريع اقتصاد  بواسطة  اإلثراء  وعلى 
اإلرادة  يـــعـــكـــس  ال  ــوح  ــنـ ممـ دســــتــــور  فــــرض   -
ــة  ــيــ ــدمــ ــقــ ــتــ الــــشــــعــــبــــيــــة وتـــــطـــــلـــــعـــــات الـــــــقـــــــوى الــ

بالبالد. والدميقراطية 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ الــ هـــــــذه  فـــــــرض  عــــلــــى  الــــعــــمــــل   -
بـــواســـطـــة الــقــبــضــة احلــــديــــدة وتــكــمــيــم األفــــواه 
ــوى  ــقـ ــنــــع وحــــصــــار الـ ــرة ومــ ــ ــائـ ــ واحملــــاكــــمــــات اجلـ
الــتــقــدمــيــة والــدميــقــراطــيــة املــنــاضــلــة  ومــنــعــهــا 

للمواطنن. السليم  السياسي  التأطير  من 
- االســتــمــرار يف صــنــاعــة األحـــزاب املــخــزنــيــة 
ــزاب اإلداريـــــة( وتــفــكــيــك وقــمــع األحـــزاب  ــ )األحـ

. لطبيعية ا
ناهبي  لكبار  العقاب  من  اإلفــالت  تكريس   -

الفساد... وتعميم  األموال،  وملهربي  الثروة 

تسير  التي  السياسات  هذه  ظل  يف  أنه  أكيد 
يف االجتــاه املــعــاكــس ملــصــالــح الــشــعــب وإلمــكــانــيــة 
تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة دميــقــراطــيــة شــعــبــيــة ال ميــكــن 
ــزن بـــاجلـــديـــة الـــالزمـــة حــتــى  ــخـ ــذ عــــروض املـ أخــ
مـــن طــــرف الــلــيــبــرالــيــن فـــبـــاألحـــرى مـــن طــرف 
الــقــوى الــدميــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة الــتــي قــدمــت 
تــضــحــيــات جــســام مـــن أجـــل اســتــرجــاع الــســيــادة 
الــشــعــبــيــة كــمــدخــل وحــيــد لــتــحــديــد االخــتــيــارات 

بالبالد. التنموية 

العمل؟ ما   
قـــامـــت الـــقـــوى الـــتـــقـــدمـــيـــة والـــدميـــقـــراطـــيـــة 
ــذا  بــتــأســيــس جــبــهــة لــلــنــضــال االجـــتـــمـــاعـــي وهـ
عــمــل إيــجــابــي وخـــطـــوة يف االجتــــاه الــصــحــيــح، 
ــق الـــشـــعـــبـــي  ــمــ ــعــ ــر كــــــاف لــــتــــوفــــيــــر الــ ــيــ لـــكـــنـــه غــ
ــجـــب أن  ــيـــة يـ ــتـــمـــاعـ ــل جـــبـــهـــة اجـ ــكـ ــلــــوب، فـ املــــطــ
تــســنــدهــا جــبــهــة ســيــاســيــة مــعــلــنــة وغــيــر مــضــمــرة 
ــلــــوبــــة بــن  ــة املــــطــ ــيــ ــدلــ ــــن أعـــيـــنـــهـــا اجلــ تــــضــــع بـ
ــل الـــدميـــقـــراطـــيـــة الــشــعــبــيــة  ــ ــن أجـ الـــنـــضـــال مــ
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــال مــــــن أجــــــــل مـــــواجـــــهـــــة االقـ ــ ــضــ ــ ــنــ ــ والــ
ــيــــة املــــتــــوحــــشــــة يف  ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ ــلــ الــــســــيــــاســــي لــ
ــمـــوذج الـــتـــنـــمـــوي(، ولــف  ــنـ جــلــبــاب مــخــزنــي )الـ
ــضـــة حـــولـــهـــا،  أوســــــع الــــقــــوى الـــطـــبـــقـــيـــة املـــنـــاهـ
ــــداف واضـــحـــة لــلــنــضــال  ــلـــورة اخـــتـــيـــارات وأهـ وبـ
اجلــمــاهــيــري االجــتــمــاعــي والــســيــاســي يف تــضــاد 
املــخــزنــيــة  الـــبـــنـــيـــات  مـــع  تـــقـــاطـــع(  لـــيـــس يف  )و 
الــعــائــق األســــاس لــكــل تــنــمــيــة حــقــيــقــيــة، بــقــوة 
عــلــم الــتــاريــخ والــتــجــريــبــبــة الــســيــاســيــة لــلــشــعــب 
ــة، طـــيـــلـــة  ــيــ ــدمــ ــقــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــدميــ وقـــــــــواه الــ
6 عـــقـــود مـــن الـــنـــضـــال والــتــضــحــيــات  ــد مـــن  أزيــ
ولــكــن أيــضــا مــن املـــؤامـــرات واخلــيــانــات وضــيــاع 

الفرص. 

15-01-2020      

"النموذج التنموي" وجدلية االقتصاد والسياسة
حفيظ . ا

أقىص ما ميكن 

أن تقدمه األحزاب 

السياسية هي أن تشارك 

يف "جلسات االستامع 

العمومي" التي بينت مثيالتها 

لإلنصاف واملصالحة وللجنة 

املنوين حول الدستور املمنوح عن 

حدودها ككرايس للتنفيس النفيس/ 

الباطولوجي عن تاريخ طويل من 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان وعن طموحات 

مرشوعة لكنها تركب 

القطار الخاطئ. 
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7 من 21 إىل 27 يناير  2020 

مالحظات رسيعة حول وضعية الطفولة باملغرب

اختارت جريدة النهج الديمقراطي أن تخصص عددها هذا للطفولة املغربية نظرا ملا تواجهها هذه األخيرة من صعوبات على مختلف األصعدة. وحتى يبلغ 
الطفل سن 18 سنة، عليه أن يجتاز بنجاح امتحانات حقيقية: ظروف الوالدة، ظروف الرضاعة، ظروف التمدرس...

والطفولة املغربية، طفولتني، الطفولة املرتبطة من جهة باإلنجاب داخل أوساط الشعب عامة وداخل األوساط الفقراء خاصة، والطفولة املرتبطة باإلنجاب 
داخل الطبقات امليسورة من جهة ثانية. فتكافؤ الفرص بني الفيئتني شبه منعدمة.

الطفولة املغربية، بني املوت املبكر و الحياة بدون أفاق
ملف العدد

املعطيات سبق  بعض  على  املقالة  هذه  نرتكز يف 
 ،)UNICEF( لــلــطــفــولــة  املــتــحــدة  األمم  ملــنــظــمــة   ،
السامية  نشرتها)املندوبية  أن  عمومية  وملــؤســســات 

للتخطيط(...

فرغم ما نص عليه دستور 2011، وقوانن وطنية 
أخرى، فان وضعية أغلبية الطفولة باملغرب كارثية.

القانونية،  احلــمــايــة  لتوفير  الــدولــة  "...تــســعــى   
واالعــتــبــار االجــتــمــاعــي واملــعــنــوي جلميع األطــفــال، 
بــكــيــفــيــة مــتــســاويــة، بــصــرف الــنــظــر عـــن وضــعــيــتــهــم 

العائلية") الفصل32  من دستور2011(.

I - بعض املؤشرات :

- ميــنــع تشغيل األطــفــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
على 15 سنة. جند يف الواقع آالف األطفال من هذه 
أمام  القطاعات  مختلف  يف  تشتغل  العمرية  الفئة 

أعن الساهرين على تطبيق القانون.

البيت،أو  الصغيرة كخامة  البنت  تشغيل  - مينع 
تــويــجــهــا...و الــواقــع أن اآلف خــادمــات الــبــيــوت تقل 
أعــمــارهــن عــن 15 ســنــة، وكــمــا نــالحــد اســتــمــرار زواج 

القاصرات...

تــعــانــي   :  UNICEFاليونيسف تــســجــلــه  ممـــا   -
الطفولة املغربية من عدم التمدرس، من الفقر، من 

التغذية...  سوء 

- نسبة الوفيات :

األطفال  املائة من  21 يف  وفــاة حوالي  *احتمال 
قبل شهر من احلياة.

املائة من األطفال  28 يف  وفــاة حوالي  *احتمال 
قبل بلوغ سنة من العمر.

بــلــوغ  قــبــل  املـــائـــة  يف   31 حـــوالـــي  وفــــاة  *احتمال 
السنة اخلامسة من عمرهم.

وهــــذه الــنــســب جـــد مــرتــفــعــة يف املــجــل الـــقـــروي، 
يف  منخفضة  وجــد  الفقيرة،  الطبقات  أوســـاط  ويف 
وطنية  معدالت  تبقى  النسبة  الغنية.فهذ  األوساط 

فقط.

- فــفــي املــجــال املــدرســي، تــعــانــي الــبــنــت مــن عــدم 
تكافؤ الفرص. ففي اإلعدادي، املعدل الوطني 63يف 
املــائــة ، يــرتــفــع إلـــى حــوالــي 86 يف املــائــة يف املــجــال 

احلضري،مقابل 32 يف املائة يف املجال القروي.  

االجتماعية  والتنمية  التضامن  وزيــرة   - حسب 
واملساواة واألسرة، السيدة جميلة املوصللي، لقد بلغ 

العمومية  املتخلى عنهم يف األمــاكــن  الــرضــاع   عــدد 
2018، و1741طـــفـــل متخلى  360مـــولـــود خــالل ســنــة 

عنهم 'تصريح أمام البرملان، يوم 6 يناير 2020(.

لوسائل  أن صرحت  الشنا  للسيدة عائشة  -سبق 
عنهم  املتخلى  األطــفــال  عــدد  أن  اسبانية،  إعالمية 
50 ألف فرد، وأن معدل عدد املولودين  سنويا يبلغ 
 24 يبلغ   poubellesاملرمين يوميا يف احلاويات
فـــرد. كــمــا صــرحــت الــســيــدة عــائــشــة الــشــنــا، أن عــدد 
األمــهــات الــعــازبــات غــيــر مــعــروف حــالــيــا، إال أن هــذا 
العدد قد بلغ قبل عشر سنوات حوالي نصف مليون 

امرأة.

II- من مظاهر مآسي الطفولة باملغرب

ــال الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيـــة مـــعـــانـــاة  ــ ــفـ ــ ــرف اطـ ــعــ يــ
حــقــيــقــيــة، وذلــــك نــتــيــجــة الــفــقــر، وهــشــاشــة األســـر، 
واســتــقــالــة الـــدولـــة، وضــعــف املــنــظــمــات الــتــي تهتم 
ــرب. مـــن مــظــاهــر مــعــانــاة  ــغـ بـــشـــؤون الــطــفــولــة يف املـ

األطفال  باملغرب :

-  احلق يف احلياة :

ــيـــــاســـــة الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة  ــفـــــي غــــــيــــــاب ســـ فـــ
العمومية)املستشفيات، التلقيح...(، ويف واقع يسود 
فــيــه الــفــقــر، فـــان أغــلــب األســـر املــغــربــيــة عــاجــزة عن 
على  وذلــك  اخلــاص،  الصحي  القطاع  نحو  التوجه 
األمهات  لوفيات  مهول  ارتفاع  يف  يسبب  مما  علته، 

احلوامل  واألطفال الرضع.

أن  الــيــونــيــســيــف )2010(،  تــقــريــر ســابــق  جـــاء يف 
املغاربة  لألطفال  بالنسبة  للوفيات  السنوي  العدد 
دون سن اخلامسة بلغ 22 ألف، من العدد اإلجمالي 
ألف   632 السنة حوالي  املسجلة يف نفس  للمواليد 

مولود.

-  احلق يف التعليم :

التعليم  تعميم  الرسمية  التصريحات  رغم  رغم 
ــرات  ــؤشــ ــدر املـــــدرســـــي، فـــــإن املــ ــهــ وحــــــول مـــحـــاربـــة الــ
تؤكد  مؤخرا،  الــصــادرة  الدولية  والتقارير  الواقعية 
عــن وضعية  »قــامتــة«  وتــرســم صــورة  املشكل  استمرار 
ــة: فــنــســبــة الــتــمــدرس  األطـــفـــال املـــغـــاربـــة يف املــــدرســ
بــاملــجــال احلـــضـــري تـــفـــوق بــكــثــيــر نــســبــة الــتــمــدرس 
شاسع  فــرق  هناك  املدينة  وداخــل  الــقــروي،  باملجال 
ــاء الـــغـــنـــيـــة ونــســبــة  ــيــ ــمــــدرس بــــاألحــ ــتــ بــــن نـــســـبـــة الــ
الــتــمــدرس بــاألحــيــاء الــفــقــيــرة والــهــامــشــيــة، اتــســاع 
الهوة بن امللتحقن باملدرسة من الذكور واإلناث. .

تــكــافــؤ  ــدم  عــ الــتــعــلــيــم يف  زادت خــوصــصــة  قـــد  و 

الفرص بن أبناء الفقراء وبن أبناء األغنياء.

-  تشغيل األطفال.

ــن مـــجـــهـــود الـــدولـــة  ــا يـــقـــال رســـمـــيـــا عــ فـــرغـــم مــ
لــلــحــد مــن تــشــغــيــل األطـــفـــال الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
15 ســنــة، فـــان ظـــاهـــرة تــشــغــيــل األطـــفـــال تبقى  عـــن 
بـــارزة لــلــعــيــان، فــمــا دامـــت مــاليــن مــن األســـر تعاني 
فــان ظــاهــرة تشغيل األطــفــال ستستمر  الــفــقــر،  مــن 
وتــنــتــشــر تــنــاســبــيــا بـــتـــوســـع دائــــــرة الـــفـــقـــر: تــشــغــيــل 
)الــفــتــيــات(، تشغيل األطــفــال  الــبــيــوت  األطــفــال يف 
بـــاألســـاس(، وحتى  )الــفــتــيــان  الــصــغــيــرة  األوراش  يف 
الــعــديــد مــن املــعــامــل الــعــصــريــة تشغل األطــفــال مع 
الفالحية،  الضعيات  ازدياد)النسيج،  تواريخ  تزييف 

التصبير...( معامل 

-  االستغالل اجلنسي :

املعروف عند العام وعند اخلاص، وطنيا ودوليا، 
أن ظــاهــرة "الــبــغــاء" ســائــدة يف الــعــديــد مــن املناطق 
الــســيــاحــيــة املــغــربــيــة، ممــا جــعــل هـــذه املــنــاطــق قبلة 
ملــكــبــوتــي اخلـــلـــيـــج، ولــلــبــاحــثــن عـــن اجلـــنـــس بـــدون 
مــضــايــقــات قـــانـــونـــيـــة...و يــشــكــل الــشــبــان والــشــابــات 

الضحايا. أغلب 

-  زواج القاصرات :

  فبدل أن تتراجع ظاهرة زواج القاصرات، فهي 
يف توسع خالل السنوات األخيرة. ومما يجشع هذه 
الــتــي جــاءت بها  الــقــوانــن املتناقضة  الــظــاهــرة، هــي 
"مدونة األسرة"،وهذا زيادة على الفقر الذي يضطر 

العديد من األسر الى "بيع" بناتها.

ففي املدونة جند : 

ــزواج  ــى اكــتــمــال » أهــلــيــة الــ   املــــادة 19 تــشــيــر إلـ
العقلية  بقواهما  املتمتعن  والــفــتــاة  الفتى  بــإمتــام 
ثــمــانــي عــشــرة ســنــة شــمــســيــة «. فــاملــشــرع مـــن خــالل 
املــواثــيــق الــدولــيــة،  الــبــاب يــكــون منسجما مــع  هـــذا 
التي تنص على  الطفل  اتفاقية حقوق  خاصة نص 
أن »الــطــفــل كــل إنــســان لــم يــتــجــاوز الــثــامــنــة عــشــرة. 
 ،19 20 تضرب يف الصميم املــادة  »  لكننا جند املــادة 
إذ تعتبر املادة20 أن » لقاضي األسرة املكلف بالزواج، 
بـــــزواج الــفــتــى والـــفـــتـــاة دون ســـن األهــلــيــة  أن يــــأذن 
املنصوص عليه يف املادة 19 أعاله، مبقرر معلل يبن 
فيه املصلحة واألسباب املبررة لذلك، بعد االستماع 
بخبرة  واالستعانة  الشرعي  نائبه  أو  القاصر  ألبوي 
طــبــيــة أو إجــــراء بــحــث اجــتــمــاعــي « كــمــا أن » مــقــرر 
قابل  غــيــر  الــقــاصــر  ــزواج  بـ اإلذن  االســتــجــابــة لطلب 

ألي طعن »…

-  األطفال ذووا االحتياجات اخلاصة : 

 فــرغــم االتــفــاقــيــات الــدولــيــة املــصــادق عليها من 
ــرب، ورغــــم نـــضـــاالت اجلــمــعــيــات املــهــتــمــة  ــغـ طــــرف املـ
بــحــقــوق هــذه الــشــريــحــة مــن املــواطــنــن واملــواطــنــن، 
فـــان األطــفــال ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصــة، يعانون 
اإلقــصــاء، يف جل  ومــن  التهميش  مــن  التمييز،  مــن 

التعليم، الشغل، الصحة... امليادين: 

- األطفال يف وضعية  التشرد : 

ــوارع عــلــى  ــشــ ــال الــ ــفـ يــطــلــق عــاملــيــا مــصــطــلــح أطـ
"األطــــفــــال الـــذيـــن لـــم يــبــلــغــوا ســـن الـــرشـــد والـــذيـــن 
ــوارع، مبـــا يف ذلــــك املـــســـاكـــن غــيــر  ــ ــشـ ــ يــعــيــشــون يف الـ
املـــأهـــولـــة بــالــســكــان واألراضــــــي الـــبـــور وغـــيـــرهـــا، كما 
ويعرف هؤالء األطفال بأنهم ال يتمتعون باحلماية 
قبل  مــن  توجيههم  أو  عليهم  اإلشـــراف  وال  الكافية 
بالغن مسؤولن، ومعظم هؤالء األطفال  أشخاص 
بيوت  يف  يعيشون  أو  الــشــارع،  يف  ويعملون  يعيشون 
ــروج لــلــشــوارع لــإلســهــام  ولــكــنــهــم مــجــبــرون عــلــى اخلــ
يف دخـــل الــعــائــلــة الــقــلــيــل بـــأي طــريــقــة ممــكــنــة، إمــا 
أو نقل  أو بيع الصحف  من خالل تنظيف األحذية 
القمامة أو التسول أو االنخراط يف البغاء، كما وأنه 
يــطــلــق عــلــى الــبــقــيــة بــأنــهــم أطــفــال شــــوارع يعيشون 
املدينة ويحافظون على عالقات  ويعملون يف شوارع 

قليلة أو معدومة مع عائالتهم." 

 أســبــاب الــتــشــرد مــتــعــدد، لــكــن يف واقــــع املــغــرب، 
ميكن  اإلشـــارة إلــى الفقر بــالــدرجــة األولــى،ثــم إلى 

تفكك ألسرة، إلى فقدان أحد الوالدين...

ليست هناك إحصائيات رسمية فيما يخص هده 
الفئة باملغرب، واملعطيات املتوفرة تتراوح بن30 الف 
و50 الف أغلبهم الضحايا موجودة بالدار البيضاء. 

-  هجرة األطفال :

مــن املــشــاكــل الــتــي تعرفها عــالقــات املــغــرب بــدول 
ــا يف مــجــال الــهــجــرة، جنـــد    تــشــرد القاصرين  أوروبـ
ــا )اســبــانــيــا،  ــ املــغــاربــة يف شــــوارع بــلــدان جــنــوب أوروبـ
ايـــطـــالـــيـــا...(، ويــبــقــى هـــذا الــنــوع مــن الــهــجــرة أكــثــر 
األوربــيــة،  املغربية  الــعــالقــات  يف  حساسية  القضايا 
املــتــوســط، وما  ذلــك أن هجرة األطــفــال بــن ضفتي 
باهتمام  يستأثر  أصبحت  مخاطر،  مــن  يواجهونه 
بــالــغ مــن طــرف االحتـــاد األوربـــي حتــت تأثير الــرأي 

العام.

على اوحماد فقير
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امللف

الترشد: األسباب وبعض مقاربات العالج
حسن ايت اعمر

: 1 -  مقدمة وتعريف   

ــراف يف أيـــامـــنـــا هــذه  ــحــ أصـــبـــح الـــتـــشـــرد واالنــ
ظــاهــرة عــاملــيــة غــيــر مــقــتــصــرة عــلــى دول وشــعــوب 
حسب  ألخرى  دولة  من  تختلف  ونسبتها  معينة، 
واألمن  السلم  توفر  ومدى  االقتصادية  الظروف 
األساسية  املستلزمات  تــوفــر  على  الــدولــة  وقــدرة 

. ملواطنيها

االجتماع،  علم  بحقل  مرتبط  مصطلح  كأي 
ومتناقضة   ، وكــثــيــرة  مــتــعــددة  الــتــشــرد  فــتــعــاريــف 
لهذا  اللغوي  للمنظور  باستحضارنا  لكن  أحيانا، 
عدم   : يلي  كما  التشرد  تعريف  فيمكن  املصطلح 
أو  البشري  للسكن  مناسب  ملــأوى  الفرد  امتالك 
اجل  من  السرقة  آو  التسول  على  ويركز  وظيفة، 
الــبــقــاء عــلــى قــيــد احلــيــاة، كــمــا أن اإلقــامــة ســواء 
أو  العقلية  األمــراض  مستشفيات  أو  مــالجــئ  يف 
السجن ملدة طويلة كلها تدخل يف خانة التشرد.

ــح  ــرائــ ــشــ ــل الــ ــ ــــس كــ وهـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة متــ
واألطفال  والشباب  السن  كبار  من  العمرية 
ــورا وإنــــاثــــا. أمــــا احلـــديـــث عـــن أســبــابــه  ــ ، ذكــ
ــتـــعـــددة مــنــهــا االجـــتـــمـــاعـــي)اخـــتـــالل  فـــهـــي مـ
نــظــام األســــرة بــفــعــل الـــطـــالق او الـــوفـــاة...( 
ــة، الـــســـيـــاســـة  ــيــ ــلــ والــــســــيــــاســــي)احلــــروب األهــ
ــي  ــســ ــفــ ــنــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــــــلــــــــدولــــــــة...( والــ
)الـــعـــلـــل الـــعـــقـــلـــيـــة...( والـــبـــيـــئـــي )احلــــرائــــق، 

الفيضانات...(

ــرات مــنــهــا  ــهـ ــظـ ــدة متـ ــ ــرد عـ ــشـ ــتـ ويـــتـــخـــذ الـ
ــيــــت يف  ــبــ ــر وقـــــت واملــ ــبــ ــبــــقــــاء اكــ بـــــاألســـــاس الــ
الــعــمــومــيــة  كـــاحلـــدائـــق  ــه  ــعـ ــوابـ تـ أو  الــــشــــارع 
واإلدارات،  كاملساجد  العامة  املرافق  وبوابات 
وهناك  والقناطر...،  األنفاق  حتت  العربات، 
تـــشـــرد مــــن الـــفـــئـــة الـــثـــانـــيـــة حـــيـــث يـــكـــون يف 
ــاله، حـــيـــث أن  ــ ــل مـــن الــتــمــظــهــر أعــ ــة اقــ ــ درجـ

الــشــخــص يــتــنــقــل مــن مـــأوى إلـــى آخـــر ، الــتــنــقــل 
بــن مــنــازل الــعــائــلــة واملـــعـــارف ، أو بــصــفــة عــامــة 
تشرد  وهناك  مؤقت،  بشكل  ما  مكان  يف  اإلقامة 
ادنــــي يــتــجــلــى يف اإلقـــامـــة والــســكــن يف بـــيـــوت ال 
الكرمي  للعيش  األساسية  املتطلبات  فيها  تتوفر 
ــاه وقــــنــــوات الــــصــــرف الــصــحــي  ــيــ ، كـــــالـــــدورات املــ
أن  وميكن  والشمس،  الكافية  والتهوية  واملطابخ 
الذين ال ميلكون  أولئك  الفئة  ندخل ضمن هذه 

األمد. طويل  إيجار  عقد 

إضـــافـــة إلـــى مـــا ســبــق ولــفــهــم هـــذه الــظــاهــرة 
ومــحــاولــة الــتــقــريــب مــن عــالجــهــا، يــجــب الــبــحــث 
الـــرئـــيـــســـيـــة،وميـــكـــن  أســـبـــابـــهـــا  ــيـــص يف  ــمـــحـ ــتـ والـ
ــبــــاب تـــأتـــي بــشــكــل  الـــتـــأكـــيـــد أن اغـــلـــب هــــذه األســ
وأحــالمــه  لــرؤاه  ومعاكسة  الــفــرد  إرادة  عــن  خــارج 
كـــإنـــســـان.هـــذه األســـبـــاب الـــتـــي ميــكــن تــلــخــيــصــهــا 

: يلي  فيما 

- الــفــقــر: اســتــحــالــة الــتــوفــر عــلــى األولــويــات 
ــة لــلــحــيــاة كـــاملـــأكـــل واملـــشـــرب والـــرعـــايـــة  ــروريـ الـــضـ
دائــرة  يف  تدخل  كلها   ، الالئق  والسكن  الصحية، 
الــفــقــر وهـــي مــن األســبــاب الــرئــيــســيــة الــتــي تــدفــع 
ــى الــتــشــرد. وجتـــدر  الـــفـــرد خــصــوصــا األطـــفـــال إلـ
الــفــرد عــلــى وظيفة  إلــى أن حــصــول  اإلشـــارة هــنــا 

التشرد،  دائــرة  بــأنــه خــارج  بــالــضــرورة  يعني  مــا ال 
الــعــديــد مــن الــوظــائــف ال ميــكــن إال  إذ أن هــنــاك 
والتشرد  الــبــؤس  ومهن  وظــائــف  عليها  يطلق  أن  
األحذية  وماسحي  والنظافة،  احلــراســة  كعمال   ،
ــائـــعـــي الـــســـجـــائـــر بــالــتــقــســيــط ، احلـــمـــالـــن يف  وبـ
الليلين  واحلراس  واألسبوعية  الشعبية  األسواق 
...لـــعـــدم تــوفــرهــا عــلــى حــد ادنـــي مــن الــضــمــانــات 
الــذكــر،  السالفة  الــضــروريــة  الــفــرد  حــاجــيــات  لسد 
العمل  شروط  أدنى  وغياب  لألجر،  األدنى  كاحلد 
لسد  األجــر  يكفي  ال  عندما  أدق  بتعبير  الــالئــق، 
مــتــطــلــبــات احلــيــاة األســاســيــة مــن مــأكــل ومــشــرب 
آو هم  التشرد،  هو  ... فمصير هؤالء  وسكن الئق 

مقنع. تشرد  وضعية  يف 

ــة كــنــديــة أنــه  ـ الــعــنــف املــنــزلــي: أكـــدت دراســ
100الف شخص تعرضوا للعنف داخل  من أصل 
اجلنسي(  أو  النفسي  أو  اجلسدي  )ســواء  البيت، 

مقابل  التشرد  حياة  يختارون  شخص   237 جند 
الـــبـــقـــاء يف بــيــت يــتــعــرضــون فــيــه لـــإليـــذاء وســـوء 
ــرى إلـــى أن مــا  املــعــامــلــة، وتــشــيــر إحــصــائــيــات أخــ
انــتــهــى  الــلــواتــي  الــنــســاء  مــن  املــائــة  يف  نسبته90 
ما  نتيجة  جاء   ، التشرد  أحضان  يف  املطاف  بهن 

. املعاملة  يف حياتهن  له من سوء  تعرضن 

- األمــــــراض الــنــفــســيــة والـــعـــقـــلـــيـــة: مــن 
املـــعـــلـــوم أن هــــذه االضـــطـــرابـــات تــعــيــق وحتــــد مــن 
األساسية  باألمور  القيام  على  يف  الشخص  قدرة 
بالنفس  كالعناية  اليومية،  احلياة  يف  والضرورية 
وتــدبــيــر أمــور الــبــيــت وربــط عــالقــات مــع اآلخــريــن 
ــرص عــلــى احلـــفـــاظ عــلــيــهــا ، وذلــــك بــســبــب  ــ واحلـ
مــا يــعــانــيــه مــن قــصــور يف الــفــهــم واإلدراك، وعــدم 
قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــصـــرف بــحــكــمــة وعـــقـــالنـــيـــة، ممــا 
يـــؤدي بــه الـــى االبــتــعــاد عــن الــعــائــلــة واألصـــدقـــاء 
الــعــون، ويــصــبــح لقمة سهلة  يــد  لــه  وكــل مــن ميــد 
ــن املـــعـــلـــوم أن األشـــخـــاص  لــلــتــشــرد والــــشــــارع، ومــ
للتشرد  عرضة  أكثر  العقلية  باإلمراض  املصابن 

الطبيعين. باألشخاص  مقارنة 

ــات اجلـــســـديـــة :  ــ ــاقــ ــ - األمــــــــراض واإلعــ
مـــن احلــتــمــي أن يـــأتـــي الــتــشــرد كــنــتــيــجــة لــبــعــض 
اإلعاقات اجلسدية  أو  املزمنة  العضوية  األمراض 

بشكل  حياته  ممــارســة  مــن  الشخص  متنع  والــتــي 
طــبــيــعــي، وشـــغـــل وظــيــفــة قــــارة وثــابــتــة حتــقــق لــه 

احلياة. متطلبات  لتوفير  معن  دخل 

- الــســجــن: يــرتــبــط الــتــشــرد ارتــبــاطــًا وثــيــقــًا 
بــأنــظــمــة الــعــدالــة اجلــنــائــيــة، فــاألشــخــاص الــذيــن 
أنــَهــوا عــقــوبــة ســجــنــهــم قــد يــعــانــون مــن صــعــوبــات 
ــدة تــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد مـــســـاكـــن مـــنـــاســـبـــة لــهــم  ــديــ عــ
يــســتــقــّرون بــهــا وفـــرص عــمــل ثــابــتــة، وذلـــك بسبب 
الــقــيــود الــقــانــونــيــة املــفــروضــة عــلــيــهــم، والــتــمــيــيــز 
ــراد ضــّدهــم بسبب  الـــذي ميــارســه األفــ املــجــتــمــعــي 
ســجــالتــهــم اجلــنــائــيــة عــلــى أنــهــم أصــحــاب ســوابــق، 
فــتــشــيــر اإلحــصــائــيــات يف الــواليــات املــتــحــدة مــثــاًل 
يــدخــلــون  شــخــص   50,000 ــارب  ــقـ يـ ــا  مـ أّن  إلــــى 
مـــالجـــئ املــــشــــرديــــن ســـنـــويـــًا بـــعـــد انـــقـــضـــاء فــتــرة 

لسجن ا

: ال  واحلــــــــروب  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  الـــــكـــــوارث  ـ 

أهم  من  الطبيعية  الكوارث  كون  اثنان يف  يختلف 
أسباب التشرد والعيش يف املالجئ آو الشارع، كما 
األسباب  من  تعد  الداخلي  واالقتتال  احلروب  أن 
الــرئــيــســيــة فــيــمــا يــعــيــشــه عــــدد مـــن املـــشـــرديـــن يف 
ــلـــدان  ــان الـــــعـــــراق، بـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ الـــعـــالـــم )ســـــوريـــــا، أفـ

والصحراء...(.  الساحل 

التشرد: ظاهرة  عالج  مقاربات  2ـ 

عـــالج  ــة يف  ــرديـ ــفـ الـ ــة  ــاربـ ــقـ املـ قـــصـــور  ـ  أ 
التشرد:

: التالية  املداخل  على  املقاربة  هذه  تتركز 

ـ مــحــاولــة فــهــم ظــاهــرة الــتــشــرد والــعــمــل على 
املشردين. عن  املأخوذة  النمطية  الصورة  تبديد 

ـ مـــعـــرفـــة الــــظــــروف الــشــخــصــيــة الـــتـــي دفــعــت 
ــدف إكـــســـاب  ــهــ ــرد ، بــ ــشــ ــتــ ــــى أتـــــــون الــ ــرد إلــ ــفــ ــالــ بــ
ــة بــشــكــل يــنــاســب  ــالـ مــــهــــارة الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــل حـ
خــصــوصــيــاتــهــا. إضــافــة إلـــى تــفــهــم االحــتــيــاجــات 
إلى من  املشردين لكونهم يف حاجة  والتقرب من 
يــتــكــلــم مــعــهــم ويــتــحــســس مــشــاعــرهــم ويــشــعــرهــم 

باالهتمام.

ـ عــمــل مــخــطــط يــعــتــمــد عــلــى اإلحــصــائــيــات 
لــلــمــالجــئ وحتـــديـــد مــنــاطــق وجـــودهـــا مـــن اجــل 

إليها. الوصول  تسهيل 

ـ تــقــدمي املـــســـاعـــدات والــتــبــرعــات لــلــمــشــرديــن  
اخليرية. اجلمعيات  طريق  عن 

ـ تــقــدمي الــدعــم املــالــي املــبــاشــر لــهــم والــتــبــرع 
بــاملــالبــس اجلــيــدة وبــاأللــعــاب والــكــتــب والــهــدايــا 

املشردين. لألطفال  خصوصا 

املشاركة  إلى  واملعارف  ودعوة األصدقاء  ـ حث 
املبادرات. يف مثل هذه 

للمشردين  خدمات  تقدمي  اجل  من  التطوع  ـ 
ــة ... كـــل حــســب  كــالــتــطــبــيــب والــتــعــلــيــم واحلـــالقـ

. تخصصه

التشرد  ظاهرة  حــول  الوعي  وزيــادة  التعبئة  ـ 
ــر  ــاريـ ــقـ ــــط، رفــــــع تـ ــائـ ــ ــوسـ ــ ــل الـ ــ ــا وعــــبــــر كـ ــيــ ــالمــ إعــ
وتـــوصـــيـــات إلـــى اجلـــهـــات الــرســمــيــة وغــيــرهــا 
مــن اجــل إيــجــاد حــلــول لــهــذه املــعــضــلــة قصد 
. أهمية  وإبالءها  الظاهرة  بهذه  للتعريف 

لــكــن تــبــقــى هــــذه الـــتـــدابـــيـــر واإلجــــــراءات 
ــرف وال تــذهــب  "تـــقـــنـــي" صــ ــار مـــا هـــو  ــ يف إطـ
ــدى لــهــا  ــى ابـــعـــد مــ ــبـــاب واملـــســـبـــبـــات إلــ بـــاألسـ

اجلذور. من  واستئصالها  لعالجها 

ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ املـ إلــــــــى  احلــــــاجــــــة  يف  ـ  ب 
الشمولية:

ــتـــعـــرف عـــلـــى أســــبــــاب ومتـــظـــهـــرات  بـــعـــد الـ
الفردية  املقاربة  وبعد قصور  التشرد،  ظاهرة 
حــلــقــة  يف  ودورانــــــهــــــا   ، ــع  ــ ــواقـ ــ الـ ارض  ــى  ــلـ عـ
الـــغـــوص يف  مــحــاولــة عــــالج األعــــــراض، دون 
املقاربة  حتــاول  الــتــشــرد،  مشكلة  أصــل  عــالج 
الــشــمــولــيــة ، والــتــي تــضــم بــاإلضــافــة إلـــى ما 

: يلي  ما  سبق 

ــيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فــّعــالــة  ــتـــهـــاج سـ ـ انـ
ــع احلــــرص  ــتــــشــــرد، مــ ــرة الــ ــاهــ ــلـــى ظــ لـــلـــقـــضـــاء عـ
املــتــواصــل والــتــأكــيــد عــلــى اجلــهــات ذات الــعــالقــة 
ــل الـــبـــلـــد عـــلـــى تــطــبــيــق تــلــك  ــ ــأن داخــ بـــهـــذا الــــشــ

محددة. زمنية  ُأطر  ضمن  االستراتيجيات 

ــي تـــضـــمـــن حـــمـــايـــة  ــتــ الــ الــــقــــوانــــن  تـــشـــريـــع  ـ 
امُلشّردين من االنتهاكات التي ميكن أن يتعرضوا 
لــهــا مــن قــبــل الــغــيــر؛ مــثــل: الــتــشــهــيــر، والــتــمــيــيــز، 

السيئة.  واملعاملة 

ـ إبــطــال قــانــون إخـــالء الــنــاس ملــســاكــنــهــم عند 
عـــجـــزهـــم عـــن دفــــع اإليــــجــــار، وهــــو األمـــــر الـــذي 
بديل  وإيجاد  التشرد،  حاالت  تزايد  عليه  يترتب 
أفضل لقوانن اإلخالء الفوري مثل تأمن سكن 

بديل، 

أو  قـــانـــون  تــشــريــع أي  بــعــدم  الــــدول  إلــــزام  ـ   .
ســيــاســة قــد تــكــون مــحــفــزًا خلــلــق أي حــالــة تشرد 

اإلنسان..  حلقوق  واضحًا  خرقًا  ذلك  واعتبار 

. إعـــداد خــطــط واســتــراتــيــجــيــات خلــلــق فــرص 
ــع  ــة، ورفــ ــالـ ــطـ ــبـ ــلـــى الـ ــدة لـــلـــقـــضـــاء عـ ــديــ عـــمـــل جــ

الفرد.  دخل  مستوى 
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امللف

بعض البنود من "اتفاقية حقوق الطفل"
ــت لـــلـــتـــوقـــيـــع والــــتــــصــــديــــق  ــ ــرضــ ــ ــــدت وعــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــرار اجلمعية الــعــامــة لــألمم  واالنــضــمــام مبــوجــب قـ
الــثــانــي/ تــشــريــن   20 املـــــؤرخ يف  املــتــحــدة 4425/ 
نوفمبر 1989 - تاريخ بدء النفاذ 2: أيلول/ سبتمبر 

1990، وفقا للمادة 94

ــارســــة الــــدولــــة املــغــربــيــة  ــنـــقـــارن ســـيـــاســـة و ممــ لـ
واملجتمع مع هذه االتفاقية.

املادة 24
ــراف بــحــق الــطــفــل يف  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول األطـ
وبحقه  بلوغه  بأعلى مستوى صحي ميكن  التمتع 
يف مرافق عالج األمراض وإعادة التأهيل الصحي. 
وتبذل الدول األطراف قصارى جهدها لتضمن أال 
يحرم أي طفل من حقه يف احلصول على خدمات 

الرعاية الصحية هذه.

ــراف إعــمــال هـــذا احلــق  ــ ـــدول األطـ 2 - تــتــابــع الـ
من  املناسبة  التدابير  خــاص،  بوجه  وتتخذ،  كامال 

أجل:

الــطــبــيــة  ــدة  ــاعــ ــســ املــ ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــة  ــالـ ــفـ كـ  ب - 
والرعاية الصحية الالزمتن جلميع األطفال 
مــع الــتــشــديــد عــلــى تــطــويــر الــرعــايــة الصحية 

األولية،

ــراض وســــوء الــتــغــذيــة  ــ  ج - مــكــافــحــة األمــ
ــيــــة،  ــار الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــ ــ حـــتـــى يف إطــ
التكنولوجيا  تــطــبــيــق  مــنــهــا  أمــــور  عــن طــريــق 
املــتــاحــة بسهولة وعـــن طــريــق تــوفــيــر األغــذيــة 
املغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة يف 

اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

ــة الــصــحــيــة املــنــاســبــة  ــايـ  د - كــفــالــة الـــرعـ
لألمهات قبل الوالة وبعدها،

 ه -  كفالة تزويد جميع قطاعات املجتمع، 
ــل، بــاملــعــلــومــات  ــفـ وال ســيــمــا الـــوالـــديـــن والـــطـ

ــيــــة املــتــعــلــقــة بــصــحــة الـــطـــفـــل وتـــغـــذيـــتـــه،  األســــاســ
الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة  الرضاعة  ومزايا 
واإلصحاح البيئي، والوقاية من احلوادث، وحصول 
ــذه املـــجـــاالت  ــ ــذه الـــقـــطـــاعـــات عـــلـــى تــعــلــيــم يف هـ ــ هـ
ومــســاعــدتــهــا يف االســتــفــادة مــن هـــذه املــعــلــومــات، و  
املقدم  واإلرشـــاد  الوقائية  الصحية  الرعاية  تطوير 
بتنظيم  املتعلقة  واخلــدمــات  والتعليم  لــلــوالــديــن، 

األسرة.

3.- تــتــخــذ الـــــدول األطــــــراف جــمــيــع الــتــدابــيــر 
التقليدية  املمارسات  إلغاء  بغية  واملالئمة  الفعالة 

التي تضر بصحة األطفال.

وتشجيع  بــتــعــزيــز  األطــــراف  الــــدول  تتعهد   -.4
تدريجي  بشكل  التوصل  أجــل  من  الــدولــي  التعاون 
إلى اإلعمال الكامل للحق املعترف به يف هذه املادة. 
وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية يف 

هذا الصدد.

املادة 25 
تعترف الدول األطراف بحق الطفل الذي تودعه 
أو  أو احلماية  الرعاية  املختصة ألغرض  السلطات 
العقلية يف مراجعة دورية  أو  البدنية  عالج صحته 
لــلــعــالج املــقــدم للطفل وجلــمــيــع الــظــروف األخــرى 

ذات الصلة بإيداعه.

املادة 26 
باحلق  لكل طفل  األطـــراف  الـــدول  تعترف   -.1
ذلك  مبــا يف  االجتماعي،  الضمان  مــن  االنتفاع  يف 
الــتــأمــن االجــتــمــاعــي، وتــتــخــذ الــتــدابــيــر الــالزمــة 
لتحقيق اإلعمال الكامل لهذا احلق وفقا لقانونها 

الوطني.

ــات، عــنــد االقـــتـــضـــاء،  ــ ــانـ ــ 2.- يــنــبــغــي مــنــح اإلعـ
مـــع مـــراعـــاة مـــــوارد وظـــــروف الــطــفــل واألشـــخـــاص 
اعتبار  أي  عــن  الطفل، فضال  إعــالــة  عــن  املسؤولن 
آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة 

عنه للحصول على إعانات.

املادة 27 
الـــدول األطـــراف بحق كــل طفل يف  1.- تعترف 
مــســتــوى مــعــيــشــي مــالئــم لــنــمــوه الــبــدنــي والــعــقــلــي 

والروحي واملعنوي واالجتماعي.

األشخاص  أو  أحدهما  أو  الوالدان  يتحمل   -.2

اآلخرون املسؤولون عن الطفل، املسؤولية األساسية 
وقدراتهم،  املالية  إمكانياتهم  حــدود  القيام، يف  عن 

بتأمن ظروف املعيشة الالزمة لنمو الطفل.

ــدول األطـــــــراف، وفـــقـــا لــظــروفــهــا  ــ 3.- تــتــخــذ الــ
املالئمة  التدابير  إمكانياتها،  حــدود  وفــى  الوطنية 
من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من األشخاص 
املسؤولن عن الطفل، علي إعمال هذا احلق وتقدم 
عند الــضــرورة املساعدة املــاديــة وبــرامــج الــدعــم، وال 

سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء واإلسكان.

4.- تتخذ الدول األطراف كل التدابير املناسبة 
من  أو  الوالدين  من  الطفل  نفقة  لكفالة حتصيل 
الطفل،  عــن  ماليا  املسؤولن  اآلخــريــن  األشــخــاص 
ســـواء داخـــل الــدولــة الــطــرف أو يف اخلــــارج. وبوجه 

خاص، عندما يعيش الشخص

املــســؤول ماليا عــن الطفل يف دولـــة أخـــرى غير 
الـــدولـــة الــتــي يــعــيــش فــيــهــا الــطــفــل، تــشــجــع الـــدول 
ــراف االنــضــمــام إلـــى اتــفــاقــات دولــيــة أو إبـــرام  ــ األطـ
اتــخــاذ ترتيبات  القبيل، وكــذلــك  اتــفــاقــات مــن هــذا 

أخرى مناسبة.

املادة 28 
ــراف بــحــق الــطــفــل يف  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول األطـ

الــتــعــلــيــم، وحتــقــيــقــا لــإلعــمــال الــكــامــل لــهــذا احلــق 
بوجه  تقوم  الــفــرص،  تكافؤ  أســاس  وعلى  تدريجيا 

خاص مبا يلي :

ومتاحا  إلــزامــيــا  االبــتــدائــي  التعليم  جــعــل   - أ   
مجانا للجميع،

 ب - تــشــجــيــع تــطــويــر شــتــى أشـــكـــال الــتــعــلــيــم 
وإتاحتها  وتوفيرها  املهني،  أو  العام  سواء  الثانوي، 
جلميع األطـــفـــال، واتــخــاذ الــتــدابــيــر املــنــاســبــة مثل 
املالية  املــســاعــدة  وتــقــدمي  التعليم  مجانية  إدخـــال 

عند احلاجة إليها،

 ج - جــعــل الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بــشــتــى الــوســائــل 
املناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

 د- جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية التربوية 
واملهنية متوفرة جلميع األطفال وفى متناولهم،

 ه - اتخاذ تدابير لتشجيع احلضور املنتظم يف 
املدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة.

ــة الــتــدابــيــر  ــافـ 2.- تــتــخــذ الـــــــدول األطــــــــراف كـ
املناسبة لضمان إدارة النظام يف املــدارس على نحو 

يتمشى مع كرامة الطفل

اإلنسانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.

ــذه االتــفــاقــيــة  3.- تــقــوم الــــدول األطـــــراف يف هـ
بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي يف األمور املتعلقة 

بالتعليم، وبخاصة

بهدف اإلسهام يف القضاء على اجلهل واألمية 
يف جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى املعرفة 

العلمية والتقنية

وتــراعــى بصفة  التعليم احلديثة.  وســائــل  وإلــى 
خاصة احتياجات البلدان النامية يف هذا الصدد.

املادة 29 
1.- توافق الدول األطراف على أن يكون تعليم 

الطفل موجها نحو :

وقــدراتــه  ومــواهــبــه  الطفل  تنمية شخصية   - أ   
العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

 ب - تنمية احــتــرام حــقــوق اإلنــســان واحلــريــات 
األساسية واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة،

 ج - تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية 
ولغته وقيمة اخلاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

يعيش فيه الطفل

والــبــلــد الـــذي نــشــأ فــيــه يف األصـــل واحلـــضـــارات 
املختلفة عن حضارته،

 د - إعــداد الطفل حلياة تستشعر املسؤولية يف 
والتسامح  والسلم  التفاهم  من  بــروح  مجتمع حر، 
واملـــــســـــاواة بــــن اجلـــنـــســـن والــــصــــداقــــة بــــن جــمــيــع 
الــشــعــوب واجلــمــاعــات اإلثــنــيــة والــوطــنــيــة والدينية 

واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصلين،

 ه - تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2.-  ليس يف نص هذه املادة أو املادة ٢٨ ما يفسر 
على أنه تدخل يف حرية األفراد والهيئات يف إنشاء 

املؤسسات

مبراعاة  الـــدوام  على  رهنا  وإدارتــهــا،  التعليمية 
1 من هذه املادة  املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 

وباشتراط

املــؤســســات  هـــذه  تــوفــره  الـــذي  التعليم  مطابقة 
للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

املادة 30 
يف الــــدول الــتــي تــوجــد فــيــهــا أقــلــيــات إثنية 
الــســكــان  لــغــويــة أو أشـــخـــاص مـــن  أو  أو ديــنــيــة 
الــطــفــل املنتمى  األصــلــيــن، ال يــجــوز حـــرمـــان 
لتلك األقليات أو ألولئك السكان من احلق يف 
أن يتمتع، مع بقية أفراد املجموعة، بثقافته، أو 
استعمال  أو  وممــارســة شعائره،  بدينه  االجــهــار 

لغته.

املادة 31
1.- تعترف الدول األطراف بحق الطفل يف 
الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة األلعاب وأنشطة 
بحرية يف  واملشاركة  لسنه  املناسبة  االستجمام 

احلياة الثقافية وفى الفنون.

الــــــدول األطـــــــراف وتـــعـــزز حق  2.- حتـــتـــرم 
الثقافية  الــكــامــلــة يف احلــيــاة  املــشــاركــة  الــطــفــل يف 
والـــفـــنـــيـــة وتـــشـــجـــع عـــلـــى تـــوفـــيـــر فــــــرص مــالئــمــة 
واالستجمام  والــفــنــي  الــثــقــايف  للنشاط  ومــتــســاويــة 

وأنشطة أوقات الفراغ.

املادة 32 
ــراف بــحــق الــطــفــل يف  ــ 1.- تــعــتــرف الــــدول األطـ
حمايته مــن االســتــغــالل االقــتــصــادي ومــن أداء أي 
عــمــل يــرجــح أن يــكــون خــطــيــرا أو أن ميــثــل إعــاقــة 
لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 
بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو املعنوي، أو 

االجتماعي.

2 - تتخذ الدول األطراف التدابير التشريعية 
واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ 
هــــذه املــــــادة. ولـــهـــذا الـــغـــرض، ومــــع مـــراعـــاة أحــكــام 
الدول  الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم  الصكوك 

األطراف بوجه خاص مبا يلي :

 أ -  حتديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاق 
بعمل،

 ب - وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

 ج -  فــرض عقوبات أو جــزاءات أخــرى مناسبة 
لضمان بغية إنفاذ هذه املادة بفعالية.
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والتمدن  العلمانية  الدميقراطية,  اليسار, 
يف العراق 

جــدتــي ) أم عــلــي ( بــلــغــت الــســبــعــن عـــامـــا، من 
أصــــول ريــفــيــة بــحــتــة ال تــفــهــم مــن احلــيــاة ســـوى أن 
النوع  وماكينة حلفظ  للتكاثر فقط  أداة  املــرأة هي 
بشرية  لنماذج  والدات  عبر  الحقا  وإدامته  البشري 
على  فجره  منذ  الطويل  الــزمــن  دوالب  عبر  ممتدة 
ومنهم  أطفال  ثمانية  فكانوا  اللعن..  الكوكب  هذا 
الرائعة  الســـيدة العصابية  الكبرى أمي تلك  الفتاة 
 !! ) احلقيقية  )ألهتي  دائما  نفسها  مع  املتناقضة 
ــيــدة شــرقــيــة أخـــرى  ـــ وهـــكـــذا هـــي احلـــــال مـــع أي ســـ
كانت جدتي نسخة مشوهة حلــواء، حــواء بطبعتها 
أن  يعتبر  لنســــق  رديــئــة  طــبــعــة  املــزعــجــة،  الــعــربــيــة 
السرير والطعام هو الثنائي املقدس الذي ال يضاف 
لــه شيئا أبـــدا و أذا أضــيــف لــه عــامــل ثــالــث ينفجر 
ويتمزق لكيان غير مقبول اجتماعيا.. عامال يحمل 
بركان جبل  انفجار  قلب  إيقاعا سحريا صــادرا من 
الــذي أســـمه  الــوهــم االفــتــراضــي  يرفض بشدة هــذا 

بشر.. 

جدتي حتب اجلدال كثيرا وكانت تسأل كثيرا عن 
أي شيء يأتي على مسمعها ووصل لها بأني شيوعيا 
عبر خوالي وهم عصبة متدينة تؤمن بأن أي فقيه 
مدعم ببرنامج ماسينجر ألهي – نبوي يعمل بشكل 
أسمها  كونيـــة  عبر مفارقة  العقول  توجيه  فاعل يف 
األيــام حــدث نقاش  يــوم من  الوصاية اإللهية.. ويف 
بيني وبينها حول الشيوعية وحول أسسها الفكرية 
تعتبر مثل محاولة  لها  أي محاولة شرح  !!! طبعا 
أصـــرت جــدتــي بجنون  لــهــا..  لــوحــة تشكيلية  شـــرح 
أن أشــرح لها ما هي الشــيوعية ومن أي كوكب أخر 
قــدمــت ؟؟ قــدمــت لــقــمــر الـــشـــرق املــمــلــوء بــالــفــســاد 
واجلرمية وامللوث بدماء احلالج والسهر وردي وأبن 

املقفع ودماء الشهيدة العباسة أخت الرشيد!!! 

بـــدأ احلــديــث وجــلــســت خــالــتــي الــصــغــرى ومعها 
أشبهها  الــتــي  ربيعا  عشر  اخلمسة  ذات  خــالــي  ابــنــة 
العظيم،  بــابــل  أســد  املضطجعة حتــت  بــاملــرأة  كثيرا 
كــان  الــشــاي  قـــوري   ،!! مـــزور  بتكلف  كــانــتــا تصغيان 
أليغورية  ببراعة  تصور   ) و)األستكانات  سلفا  معدا 
مشهدا مختزال من تقومي عثماني قدمي.. كان البد 
من اختصار بديهة فكرية يؤمن بها أي عقل مجنح 
أن  بديهة  األرضـــي،  املستنقع  هــذا  بعيدا عن  يحلق 
العامل االقتصادي أهم من العامل األيديولوجي يف 
حتريك التاريخ واملجتمع !! عندما تكون املقدمات 
مغيب  الــوعــي  خــطــأ،  النتائج  تــكــون  أن  يجب  خطأ 
العودة  الــذي يريد  بشكل كلي من احمليط، احمليط 
للصحراء حلد ما قبل مالين األعوام من التخلف 
بعضها  عن  املعزولة  والعقول  الكهوف  ثقافة  حيث 
األمــراض اجلنسية  أفسدتها  التي  العقول  البعض، 
التي تعتبر من الشعب طيبا وأليفا وخاضعا يرضى 
ــازل مـــن الــســمــاء عــلــى يـــد والة األمـــر  ــنـ بــالــقــلــيــل الـ
عليهم السالم، شعبا منصاعا مثل أفخاذ أي عاهرة 
الــذي  احمليط   !! انسيابية  بكل  الكتف  عبر  تنتقل 

!! كيف ميكن  الكلب األجــرب واإلنسان  يساوي بن 
أفهمها  كيف  ؟؟  احلقائق  تلك  كــل  جدتي  أفهم  أن 
املادية اجلدلية والعدالة االجتماعية وقانون فائض 
املال  رأس  الــذي ميتص من خالله صاحب  القيمة 

تعب الشغيلة ومفهوم سوق الدولة ؟؟ كيف ؟؟ 

كان ال بد من البساطة الشديدة يف الشرح !!!! 

اآلبـــاء  بــديــن  كــفــرت  ــاذا  ملــ جـــدتـــي:  ســـــــــــــألتني 
واألجداد وأصبحت شيوعيا ؟؟؟

العمر  أدعــو لك بطول  العزيزة،  يا جدتي  أأأه    
أبـــدا وال  ديــنــا  يــا جــدتــي ليست  املــديــد!! الشيوعية 
ميكن لها أبدا أن تكون عقيدة يف يوم ما، فهي نظام 
أخالقي يتمحور حول حب اإلنسان ألخيه اإلنسان، 
أخالقيات تقف بعيدا عن الطمع والنهم والتنافس 
بالفردوس  تــنــادي  جدتي  يــا  الشيوعية  البشر،  بــن 
األرضـــي حيث احلــب والــســالم واخلــيــر لكل الــنــاس، 
الــدول  ومــن  الغرب  أفكار مستوردة من  ليست  وهــي 
اجلوار لكنها فطرة بشرية وهبها اهلل لبعض البشر 
!! األمــام علي كان اشتراكيا رائعا يؤمن بأن اجلوع 

شــبــح يــقــتــل الــنــاس كــل يـــوم ألـــف قــتــلــة، لــهــذا عــاش 
اجلـــوع وعـــاش الــفــقــر ورضـــي بــه كــقــدر حــتــى يخرج 
من هذه الدنيا عاريا مثلما جاءها كطفل!! وهناك 
الغفاري وعمار  ذر  أبــو  أخــرى مثل  يا جدتي أسماء 
بن ياسر واألمام احلسن وكافة األئمة املعصومن، 
كلهم اشتراكين كانوا أول من يجوع وأخر من يشبع 
!! حــتــى أئــمــة املــســلــمــن كــاألمــام مــالــك والــشــافــعــي 
وأبو حنيفة النعمان كانوا على نفس النهج.. أدرك 
قاسية ال يرحم  هــي غابة  الدنيا  هــذه  بــأن  اجلميع 
فيها الضعيف أبدا، غابة من الصراع والتنافس على 
البشر  متيز  حمقاء  خادعة  ومظاهر  العيش  لقمة 
عن بشرا أخر !! الفقراء الكادحن يا جدتي هو هم 
الشيوعية الوحيد.. الشيوعية تؤمن بتوزيع الثروة 
بن الناس، فكل برميل نفط يجب أن تكون للمواطن 
بيتا وسيارة  أن ميلك  فيه حصة، كل شخص يجب 
امللكية اخلــاصــة..  تلك  تنظم  وفــق ضــوابــط خاصة 
سيارة  يشتري  خــاٍل من شخص  الشيوعي  املجتمع 
بالقرب منه  ألف دوالر وشخص يسكن   60 سعرها 
يحتار بتوفير العالج ألطفاله !! حق العالج متوفر 

فالكل  خــاصــة  عـــيـــادات  تــوجــد  وال  للجميع 
يعمل يف املستشفى !! والغني يقف يف الدور 
مع الفقير، الشيوعية يا جدتي ال تفرق بن 
أو غيره  بــن سني وشيعي  أو  وعــربــي  كـــردي 
فالكل سواسية أمام املجتمع !! نحن نقدس 
املجتمع وأي عامل جمعي أخر يوحد الناس 
فقط  نحترمه  ماركس  كــارل   !! بينهم  فيما 
كــكــاتــب لــتــلــك األفـــكـــار وال نــعــتــبــره مــرجــعــا 
الــفــرد ولكن نقدس  شــامــال، نحن ال نقدس 
املجتمع فقط.. الواحد من أجل الكل وليس 
الكل من أجل الواحد، نحن نحارب بشدة أي 
نزعة نرجسية أو ذاتية فردية تعتبر ن باقي 
البشر جزء من حالة املزاج البرتقالي الذي 

يعيشه !! 

ــا جـــدتـــي فـــتـــك بـــهـــذا الــبــلــد  اإلقــــطــــاع يــ
ملكيات  ضمن  تدخل  ملكية  الفالح  وأعتبر 
الــشــيــخ أو صــاحــب اإلقــطــاعــيــة، وتــتــذكــريــن 

جيدا كيف أن أخو جدي ) العم عبد اهلل( كيف مات 
حن دهسه حصان الشيخ !! هل حزن الشيخ على 
روحه؟؟؟ بقى طوال الليل يضحك هو وجمع من 
حاشيته املتملقة يضحكون على مصيره وكأنه جرذ 
بشدة  يــا جدتي حتــارب  الشيوعية   !! إنــســان  وليس 
الدينية يف  بــورك من قبل احلــوزة  الــذي  االستعباد 
النجف !! احلوزة يا جدتي حتمل الصالح والطالح 
األول محمد  الشهيد  تــتــذكــريــن جــيــدا  الــبــشــر،  مــن 
باقر الصدر وكيف قتل ؟؟ قتلوه ألنــه حــارب بشدة 
امتيازات رجال الدين واألرقام املفزعة التي وصلت 
لها أرصدتهم !! لهذا قتلوه !! طلبوا منه أن يصدر 
فتوى تؤيد البعثية القومية، فرفض ولهذا اعتبروه 
خائنا للبلد !! خائنا ألنه أعتبر أن اإلنسان محور 
 !! أخــرى  خزعبالت  محورها  ال  السماوية  الرسالة 
؟؟؟  الــصــدر  صــادق  محمد  السيد  الثاني  الشهيد 
بشدة  يرفض  كان  األشتركية،  أخالقياته  وكيف هي 
شراء مكيف هواء حديث والبقاء على مبردة الهواء 
من  تأتيه  التي  الهدايا  من  الرغم  على   !! القدمية 
هنا وهنا !! وكان السيد محمد صادق يتأكد من ماء 
احلنفية ألف مرة قبل يتركها !! تلك هي األخالق 
الشيوعية التي أؤمن بها يا جدتي الفاضلة، بغض 
النظر عن هوية الشخص أو دينه أو قوميته أو لون 
بشرته، قضية املساواة بن البشر هي همنا الوحيد 
وتدركن جيدا كم هو صعب ومستحيل ذاك الهدف 
!!! قضية حترمي الشيوعية يف الوسط الديني كانت 
سياسية أكثر من كونها قضية فكر !! صدرت فتوى 
مــن رجــل ديــن واحــد ولــم تؤخذ بــاإلجــمــاع، أذن هنا 
القضية قضية اجتهاد شخصي فقط ولكن النفوذ 
األمــيــركــي والــرأســمــالــي أســتــثــمــر الــفــتــوى لصاحلة 
فراح يكبر ويهلهل عليها حتى يضمن سرقة النفط 
البلد  !! أذن هنا يا جدتي هــذا  البلد  وباقي ثــروات 
لسنا   !!! أبــدا  تنفذ  ال  كعكة  الكبيرة،  الكعكة  مثل 
خلف  كالسالحف  متكتلون  حــزبــيــون  أو  سياسيون 
الفـــتـــات تـــافـــهـــة، وأخـــــر مـــا أفـــكـــر بـــه هـــو احلـــــزب أو 

السلطة أو الكعكة !!! 

تلك الشيوعية يا جدتي، وهي بعيدة عن الكفر 
واإلحلــاد، الشيوعية حتمل نظرية اقتصادية كتبها 
العلوم  بــاقــي  يـــوم، نظرية حالها حــال  ذات  مــاركــس 
األخـــرى، ملـــاذا ال يــحــرم الــديــن نظرية نــشــوء الكون 
يف الفيزياء ؟؟؟ وملاذا ال يحرم جتارب األدوية التي 
؟؟؟؟  للبشر  تعطى  وثــم  أوال  اجلـــرذان  على  تختبر 
وهو دليل على وجود عالقة بن أجسادنا وأجسادها 
!! وطبعا ال أجــزم لك بأن اإلنسان أصله قرد ألني 
الفكرة....  بهذه  ومثبت  كلي  بشكل  بها  غير مقتنع 
لسنا سوفيت أو روس أو أملان نحن عراقيون قبل أي 

شيء أخر.. نحن عراقيون قبل أي شيء أخر((.

تركت جدتي وهي تشعر بالنعاس الشديد، نامت 
بسالم ولكن عيناها تبسمان لي بشكل غريب !! 

ــســــاط ســــحــــري إلـــى  ــى بــ ــلـ مـــنـــظـــرهـــا أخــــذنــــي عـ
شــارع  املــاضــي يف مقهى صغير يف  الــقــرن  ســـتينيات 
ــزر حــســن ) عــلــمــانــي (  ــ ــيــد، كـــانـــت أغــنــيــة زهـ ـــ الــرشـــ

تطربني أنا وجدتي النائمة..

حني رشحت الشيوعية لجديت ... ملاذا أنا شيوعي ؟؟؟
عماد البابلي

الشيوعية يا 

جديت تحارب بشدة 

االستعباد الذي بورك 

من قبل الحوزة الدينية 

يف النجف !! الحوزة يا جديت 

تحمل الصالح والطالح من 

البرش، تتذكرين جيدا الشهيد 

األول محمد باقر الصدر وكيف 

قتل ؟؟ قتلوه ألنه حارب بشدة 

امتيازات رجال الدين 

واألرقام املفزعة التي 

وصلت لها أرصدتهم، 

لهذا قتلوه!!
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اغتيال سليامين .. مالمح حرب قادمة تستهدف شعوبنا

يناير   03 اجلمعة  يوم  صبيحة  العالم،  اهتز 
املــتــحــدة  الــــواليــــات  ــتـــيـــال  اغـ خـــبـــر  عـــلـــى   ،2020
سليماني،  قــاســم  اإليــرانــي  لــلــجــنــرال  األمــريــكــيــة 
اإليراني،  الثوري  احلرس  يف  القدس  فيلق  قائد 
ــنــــدس نــــائــــب رئــــيــــس احلـــشـــد  ــهــ وأبـــــــو مــــهــــدي املــ
النظامي  لـــواء اجلــيــش  املــنــضــوي حتــت  الــشــعــبــي 
ــواقـــف الـــدولـــيـــة املــتــنــوعــة  الـــعـــراقـــي، لــتــتــوالــى املـ
فيما  بالرد،  ومتوعد  ومندد  ومعارض  مؤيد  بن 
والتقديرات حول  التخمينات  احملللون يف  غاص 

اإليرانية. الفعل  ردة 

اخلليج،  حرب  بعد  القدس،  فيلق  تشكيل  مت 
ــي، ويــتــولــى  ــرانــ مـــن داخــــل احلــــرس الـــثـــوري اإليــ
ــادة  ــيـ ــلـــحـــرس، وقـ ــنـــشـــاط اخلــــارجــــي لـ تــنــظــيــم الـ
الــفــيــلــق الـــتـــي تـــوالهـــا قـــاســـم ســلــيــمــانــي، تــعــنــي 
املــســؤولــيــة عــن الــعــمــلــيــات اخلــارجــيــة اإليــرانــيــة؛ 
وأصبح من املعروف أن نشاط فيلق القدس ميتد 
والعراق  باليمن  مرورا  أفغانستان  إلى  دلهي  من 
ــا وغـــيـــرهـــا، حــســب مــا  ولــبــنــان وفــلــســطــن وســـوريـ
تــنــاقــلــتــه الــعــديــد مــن املـــصـــادر اإلعــالمــيــة، وكــان 
للعديد  املــدبــر  والــعــقــل  املــهــنــدس  سليمان  قــاســم 
ــــرب  ــة يف احلـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ ــيــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــن اإلســ مـ
الذي  وهــو  متــوز،  حــرب  منذ  لبنان  ويف  السورية، 
كــان مــقــربــا مــن حــســن نــصــر اهلل زعــيــم حــزب اهلل 
اغتياله  مت  الذي  مغنية  لعماد  اللبنانيوصديقا 
زيادة  الصهيوني،  الكيان  طرف  من   2008 سنة 
وتوجيه  وتــدريــب  وتنظيم  تأسيس  يف  دوره  على 
قــــوات احلـــشـــد الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي والـــعـــديـــد مــن 
يف  خوضها  مت  التي  واحلرب  وتياراته،  تشكيالته 
احلرب  دور سليماني يف  ثم  داعــش،  الــعــراق ضد 
ــار اهلل ومــدهــا  أنـــصـ قــــوات  تـــدريـــب  الــيــمــنــيــة ويف 

والعتاد. بالعدة 

ــهــــذه األنــــشــــطــــة الـــتـــي  ممــــارســــة ســـلـــيـــمـــانـــي لــ
وحتى  والصهيونية  األمــريــكــيــة  املــصــالــح  تــضــرب 
املنطقة،  واإلمارت يف  السعودية  العربية  مشاريع 
وجه  على  األمــريــكــيــة،  املتحدة  بــالــواليــات  دفــعــت 
املستهدفن  قائمة  على  وضــعــه  إلــى  اخلــصــوص، 
مــنــذ مــرحــلــة جـــورج بـــوش، بــيــنــمــا لــم يــســبــق ألي 
قــرار  إتــخــذت  بــأن  لترامب  سابقة  أمريكية  إدارة 
كــان  الــتــي  املــراحــل  يف  حــتــى  ضــده  عملية  تنفيذ 
أمـــام أعــن أجــهــزتــهــا اإلســتــخــبــاراتــيــة، بــل وحتى 
أثــنــاء تــنــفــيــذ عــمــلــيــة اغــتــيــال عــمــاد مــغــنــيــة سنة 
2008 مــن طــرف الــكــيــان الــصــهــيــونــي، كــان على 

هـــذا األخــيــر أن يــنــتــظــر مــغــادرة ســلــيــمــانــي ملــكــان 
مصادر  أوردتــه  ما  حسب  تنفيذها،  قبل  العملية 
إخبارية لبنانية؛ هو إذا جنرال استثنائي، ذهبت 
بالرجل  وصفه  إلى  الغربية  اإلعالمية  القنوات 
األعلى،  املــرشــد  بعد  اإليــرانــي  النظام  يف  الثاني 
ــتــــداال إلــى  بــيــنــمــا تـــذهـــب أكـــثـــر الــتــوصــيــفــات اعــ

امليدان. على  اإليراني  اخلارجية  بوزير  وصفه 

وهو  عراقية،  أرض  على  مت  سليماني  اغتيال 
املمرغة  الــعــراقــيــة  الــســيــادة  العمق  يــضــرب يف  مــا 
األمــريــكــيــة  اإلدارة  بـــررتـــه  رد  وهــــو  األرض،  يف 
السفارة  اقــتــحــام  وراء  الــتــي تقف  هــي  إيــران  بــأن 
الــعــراقــيــة يف بـــغـــداد مـــن طـــرف عــنــاصــر احلــشــد 
الذي  السؤال  فإن  األحوال،  جميع  ويف  الشعبي، 
بــقــي مــطــروحــا هـــو: هـــل تـــعـــادل عــمــلــيــة اغــتــيــال 
ــــالس ســيــلــيــمــان،  ســلــيــمــانــي عـــمـــال حـــربـــيـــا؟ دوغــ
إلــى حــدود  بــغــداد  الــســابــق يف  السفير األمــريــكــي 
ــيـــويـــوركـــر"بـــأن  ــيـــة، صــــرح ملــجــلــة "نـ الـــســـنـــة املـــاضـ
ــد عــمــلــيــات  ــائـ "مـــقـــتـــل ســلــيــمــانــي يــــــوازي قـــتـــل قـ
عــســكــريــة أمــريــكــيــة يف الــشــرق األوســــط وجــنــوب 
إفــريــقــيــا"،وهــو مــا تــشــمــلــه قــاعــدة مــبــدأ املــعــامــلــة 
بــاملــثــل يف الــقــانــون الــدولــي الــعــام، وبــالــتــالــي فــإن 
اغتيال سليماني يف واقع األمر عمل حربي، وهو 
نفس املوقف الذي عبر عنه املمثل اإليراني لدى 

واألطـــراف  طــهــران  عــبــرت  بينما  املــتــحــدة،  األمم 
قاسيا. سيكون  "الرد  بأن  لها  احلليفة 

مـــن الـــواضـــح أن الـــواقـــعـــة غــيــر مـــعـــزولـــة عــن 
بعد  خصوصا  باملنطقة،  املتزايد  التوتر  مسلسل 
واشنطن  طرف  من  اجلانب  األحادي  اإلنسحاب 
سياسية  عقوبات  وفرضها  الــنــووي،  اإلتــفــاق  من 
واقـــتـــصـــاديـــة عــلــى طـــهـــران، مـــن أجــــل إضــعــافــهــا 
الثوري  للحرس  وتصنيفها  واقتصاديا،  سياسيا 
تــلــى ذلــك مــن هــزات  بــأنــه منظمة إرهــابــيــة، ومــا 
مبعبر  النفط  وناقالت  البواخر  أزمة  أهمها  لعل 
السوري  امللف  هرمز ومنطقة اخلليج، وتداعيات 
على  واليمني  والفلسطيني  واللبناني  واإليراني 
الــتــوتــر  تــغــيــيــب  تـــطـــور مــســلــســل األحـــــــداث، دون 
وواشنطن  جهة  من  وبيجن  موسكو  بن  القائم 
للزيت  غليان، وصب  ثانية؛ هي مالمح  من جهة 
باملنطقة. النطاق  واسعة  تنذر بحرب  النار،  على 

ــدث أيـــضـــا، عــن  ــ ال يــنــفــصــل احلـ
اإلحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة بــاملــنــطــقــة 
ومـــن أبـــرزهـــا الــنــضــاالت الــبــطــولــيــة 
للشعب العراقي ضد نظام الوالءات 
الذي  املتخلف  والنظام  الطائفية، 
ــي،  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــار األمـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــــرضـــــه اإلسـ
ضمنها  ومن  األجنبية  والتدخالت 
الــــعــــراقــــي،  الـــــشـــــأن  اإليـــــرانـــــيـــــة يف 
ــة  ــريــ ــالــــب احلــ ــطــ ــعــــب مــ ــشــ ورفــــــــع الــ
والـــدميـــقـــراطـــيـــة والـــعـــيـــش الـــكـــرمي، 
ــال  ــ ــذا احلــــــراك الـــــذي بـــعـــث اآلمـ ــ هـ
التملل  بإمكانية  الــعــراقــي  للشعب 
ــدم نـــحـــو حتـــقـــيـــق الـــســـيـــادة  ــقــ ــتــ والــ
ــرار الــســيــاســي  ــقــ الــشــعــبــيــة عـــلـــى الــ
وعــلــى الـــثـــروات الــوطــنــيــة الــثــمــيــنــة، 
املــــنــــهــــوبــــة مــــــن طــــــــرف الــــشــــركــــات 
ــعــــددة اإلســـتـــيـــطـــان واملـــمـــلـــوكـــة  ــتــ املــ
املـــتـــحـــدة  ــات  ــلــــواليــ لــ غـــالـــبـــيـــتـــهـــا  يف 
األمــريــكــيــة وبــريــطــانــيــا وحــلــفــائــهــم 

اإلستعمارين. اإلمبرالين 

ــرات الـــطـــائـــفـــيـــة  ــعــ ــنــ ــدث الــ ــ ــ ــعـــزز هـــــذا احلـ ــيـ سـ
ــول  ــــي حتــ ــتـ ــ الـ الــــــشــــــروط  ــق  ــلــ ــم يف خــ ــاهــ ــســ ــيــ وســ
لــإلقــتــتــال  ــى حـــمـــام دم  ــ إلـ ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ األراضــــــــي 
وحتــول  اإلرهــابــيــة  اجلــمــاعــات  وتفشي  الطائفي، 
اإلقليمية  للصراعات  ســاحــة  إلــى  األراضــي  هــذه 
أكــثــر ممـــا هـــي عــلــيــه اآلن، الــشــعــب الــعــراقــي هو 
تــقــوم  أن  الـــثـــمـــن، وال ميـــكـــن  مـــن ســـيـــدفـــع  ــبـــر  أكـ
إلى  تأثيراتها  تصل  أن  دون  العراق  يف  الفوضى 
أوروبــا  ضمنها  ومــن  الــعــالــم  يف  مختلفة  أصــقــاع 

األمريكية. واألراضي 

يــــعــــدم خـــيـــار  ــمـــل احلــــربــــي  ــعـ الـ ــا أن هـــــذا  ــمـ كـ
اإلمبريالية  تــكــون  العملية،  فــبــهــذه  املــفــاوضــات، 
ديبلوماسية  فرصة  أي  على  قد قضت  األمريكية 
ــران إلــى  ملــعــاجلــة الـــوضـــع، بــل وســيــحــفــز ذلـــك إيــ

اليورانيوم. تخصيب  يف  نشاطها  من  الرفع 

الــــذي يشهد  لــبــنــان  إلـــى  الــتــأثــيــرات  ســتــمــتــد 
ــة  ــاريــ ــة وحــــضــ ــيـ ــمـ ــلـ هـــــو اآلخــــــــر احــــتــــجــــاجــــات سـ
الطائفية  احملاصصة  نظام  بإسقاط  للمطالبة 
وبــنــاء الــدولــة املــدنــيــة الــدميــقــراطــيــة، ومــعــاجلــة 
البالد،  أصابت  التي  احلــادة  اإلقتصادية  األزمــة 
ومــحــاســبــة املـــتـــورطـــن يف جـــرائـــم الـــفـــســـاد، كــمــا 
ــود  ــوجــ ــــؤدي هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إلــــــى تـــعـــزيـــز الــ ــتـ ــ سـ
الــطــائــفــي يف هـــذا الــبــلــد، نــظــرا لــوجــود فــاعــلــن 
ولن  إيران،  مع  وثيق  بشكل  متحالفن  لبنانين 
عن  بــالــذات  اللحظة  هــذه  يف  بالتنازل  يسمحوا 
التكلفة،  عن  النظر  بغض  السلطة  من  قــدر  أي 

دليل. خير  السوري  والنموذج 

األمــريــكــي  الــضــغــط  أن مسلسل  الــواضــح  مــن 
عــلــى إيــــران، ال يــنــفــصــل عــن مــحــاولــة إعــــدام أي 
الدميقراطية،  اجتاه  الشعبي يف  للنهوض  فرصة 
واإلمــبــريــالــيــة مبــمــارســاتــهــا هــاتــه، تنتج اإلرهــاب 
جزء  عن  املسؤولة  فهي  وبالتالي  إنتاجه،  وتعيد 

املنطقة. تعيشها  التي  املآسي  من  أساسي 

على  الــضــغــط  عــن  ينفصل  ال  اآلن  نــفــس  ويف 
املعادالت  ترتيب  إعادة  ومحاولة  والصن،  روسيا 
بــاملــنــطــقــة، مــن أجــل فــتــح املــجــال لــنــهــب الــثــروات 
اإلستراتيجية،  املواقع  على  والسيطرة  الطاقية 
ــتــــاج مــهــزلــة  ــت الــتــكــلــفــة إعــــــادة إنــ ــانـ حـــتـــى لــــو كـ
والتي  الــعــراق،  األمــريــكــيــة األخــيــرة على  احلــرب 
وربــــط  الـــعـــراقـــيـــن،  مــــن  اآلالف  ضــحــيــتــهــا  راح 
كثير مــن الــبــاحــثــن بــن نــشــوء داعــش والــتــدخــل 
األمــريــكــي يف الـــعـــراق، بــاإلضــافــة إلـــى اخلــســائــر 
الــتــي تــكــبــدتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة يف 
دوالر،  تريليون   6 من  بأكثر  تقدر  والتي  العراق 
4000 قــتــيــل يف صــفــوفــهــم، كــل هــذا  وأكــثــر مــن 
الــعــراق على طبق مــن ذهــب إليــران،  تــقــدم  حتى 

أن تزول. إدارة فاشلة، ويجب  إنها 

قاسم مصطفى

سيعزز هذا 

الحدث النعرات 

الطائفية وسيساهم 

يف خلق الرشوط التي 

تحول األرايض العراقية إىل 

حامم دم لإلقتتال الطائفي، 

وتفيش الجامعات اإلرهابية 

وتحول هذه األرايض إىل ساحة 

للرصاعات اإلقليمية أكرث مام هي عليه 

اآلن، الشعب العراقي هو أكرب من 

سيدفع الثمن، وال ميكن أن تقوم 

الفوىض يف العراق دون أن 

تصل تأثرياتها إىل أصقاع 

مختلفة يف العامل ومن 

ضمنها أوروبا واألرايض 

األمريكية.
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 من 21 إىل 27 يناير  2020 
املرأة املناضلة 

ــات اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة يف  ــ ــركـ ــ أبــــــرز احلـ
ــة "حـــــركـــــة بـــــدون  ــيــ ــنــ ــيــ أمــــيــــركــــا الــــالتــ
االرض  مــســألــة  حـــل  هــدفــهــا   ، أرض« 
،واالصــــالح الـــزراعـــي. اال انــهــا تــذهــب 
بــالــتــزامــهــا دورا  أبـــعـــد مـــن ذلـــك  إلـــى 
أكـــثـــر  ملـــجـــتـــمـــع  ــيـــس  ــأسـ ــتـ الـ ــاعــــال يف  فــ
ـــر تـــعـــّهـــدهـــا  ــبـ ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــّدمـ ــ ــقـ ــ عـــــدالـــــة وتـ
ــئـــة، والـــتـــمـــكـــن  ــيـ ــبـ ــلـــى الـ بـــاحلـــفـــاظ عـ
ــكـــن الـــالئـــق  ــن الـــسـ ــأمــ اجلـــــنـــــدري، وتــ
ومــحــو االمــيــة ودميــقــراطــيــة الــتــعــلــيــم 
ــم  وتــعــمــيــم الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي. واألهــ
بعالم  والتفاؤل  األمل  نشر  يف  دورها 

أفضل.

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ االسـ املــــــــــــبــــــــــــادئ   مـــــــــن  و 
لـــــهـــــذه احلـــــــركـــــــة  هــــوفــــتــــح ابــــوابــــهــــا 
ــر أفـــــكـــــار  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــع املـــــهـــــتـــــمـــــن بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ جلـ
حتـــقـــيـــق  يف  ــة  ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ واملــ احلـــــــركـــــــة 
األعضاء  جانب  إلى  استراتيجياتها، 
األســـاســـيـــن مـــن الـــفـــاّلحـــن والــعــمــال 
الــزراعــيــن. وتــوزيــع الــعــمــل. ويــقــضــي 
ــهــــمــــة الـــتـــي  ــاملــ ــيـــص الـــــفـــــرد بــ ــتـــخـــصـ بـ
تــكــون ضــمــن  يــجــيــد أداءهـــــا، عــلــى أن 
ــه وتــــخــــصــــصــــه يف  ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ ــاق اهــ ــ ــطـ ــ نـ
ــبـــاط  جــمــيــع أعــضــاء  احلـــركـــة، وانـــضـ
لــلــتــعــلــيــم  ، واعـــطـــاء اولـــويـــة  ــة  ــركـ احلـ
ــة  ــركـ ــز احلـ ــركــ ــاء الـــشـــخـــصـــيـــة. وتــ ــنــ وبــ
عــلــى وســائــل الــنــضــال الــشــعــبــي، إذ ال 
التعبئة  دون  من  حتقيقه  ميكن  شيء 

واملمارسة. االجتماعية 

وتــــــؤكــــــد احلــــــركــــــة عـــــلـــــى  أهـــمـــيـــة 
ــاء  ــل والــــتــــفــــاعــــل مـــــع اعــــضــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
ــاعـــدة احلـــركـــة وإيـــالئـــهـــم مــوقــعــا يف  قـ
ـــرارات فــــال ميـــكـــن ألحـــد  ــقــ ــ صـــنـــاعـــة الـ
الناس  حاجات  على  مطّلعا  يكون  أن 
ــثـــر مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــيــشــونــهــا  أكـ

. نها و يختبر و

مـــعـــّقـــدة  عـــمـــلـــيـــة  األرض  ــتــــالل  احــ
ارض،  بــــــــــدون  احلــــــركــــــة  طــــــــرف  مــــــن 
تـــخـــضـــع آللـــيـــة عـــمـــل مـــنـــظـــمـــة، بــــدءا 
الــــذي   األرض،  ــتــــيــــار  اخــ خــــطــــوة  مــــن 
إلــى  أو  الــبــاحــثــن  إلــــى عــمــل  يــســتــنــد 
بــيــانــات حــكــومــيــة قــانــونــيــة، لــتــحــديــد 
تلّبي  كبيرة  أرض  ملكية  كانت  إذا  ما 

ال.  أم  االجتماعية  وظيفتها 

قـــوة  مـــصـــدر  ــو  هــ األرض  ــتــــالل  احــ
احلــركــة وأداة ضــغــطــهــا األســاســيــة، ال 
التمّردي،  والفعل  العنف  على  يرتكز 
وإمنـــا هــو فــعــل يــتــم بــســلــمــيــة، وبــعــض 
ــنـــاء  ــلـــتـــجـــؤون لـــلـــعـــنـــف، وبـ احلــــــاالت يـ
عـــلـــى اســـتـــلـــهـــام دســـتـــور الـــبـــالد ووفـــق 
درجـــــة عـــالـــيـــة مـــن الـــتـــنـــظـــيـــم، ويـــأتـــي 
طويلة  خطة  يف  استراتيجية  كخطوة 
األرض  ــاب  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاكـ ــ بـ ــي  ــضــ ــقــ تــ األمـــــــــد 

بــالــنــضــال بــنــاء عــلــى حــق اجلــمــيــع يف 
بالتسّول. وليس  االرض، 

أرض«  الــــــبــــــدون  ــة  ــ ــركــ ــ »حــ ــيــــســــت  لــ
حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة عـــاديـــة، بـــل حــركــة 
مــــتــــكــــامــــلــــة االهـــــــــداف تـــــــــركـــــــــز عـــلـــى 
تاريخيا  املتأصلة  الشعبية  الديانات 
الـــفـــقـــيـــرة،.   ــة  ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ األريـــــــاف  يف 
كــمــا تــســتــلــهــم شــخــصــيــات ثــوريــة بــارزة 
لوكسمبورغ،  وروزا  غيفارا،  تشي  مثل 
وســـــانـــــديـــــنـــــو، وإميــــيــــلــــيــــانــــو زابــــــاتــــــا، 
ونــلــســون مــانــديــال، وكــثــيــريــن غــيــرهــم 

مـــن املــنــاضــلــن الـــذيـــن شـــّكـــلـــوا مــثــاال 
وااللـــــتـــــزام.  بــــه يف احلــــيــــاة  يـــحـــتـــذى 
تـــأثـــرت كــثــيــرا بــتــعــالــيــم املـــرّبـــي بــاولــو 
فريري )1921 ــ 1997( الذي ثبتها 
ومنهجه  املقهورين".  "تربية  كتابه  يف 
التعليم  حتويل  الى  الرامي  التربوي 
للمضطَهدين  وقــهــر  امــتــثــال  اداة  مــن 
للحرية  ذاتي وممارسة  اداة حتّرر  الى 
ــم الـــقـــيـــم الـــعـــدالـــة  ــيـ ــمـ ــعـ واحلـــــــــوار وتـ

واالنسانية. االجتماعية 

تنمية  ان احلركة تشجع على  ذلك 

وعلى  واملجتمع  العمل  يف  النساء  دور 
الــتــمــكــن اجلـــنـــدري وتــتــمــّيــز بــحــضــوٍر 
ــاذ  ــخـ اتـ لـــلـــنـــســـاء يف  ــادٍيّ  ــ ــيــ ــ وقــ ــٍف  ــيـ ــثـ كـ
الــقــرارات وتــعــزيــز الــصــمــود والــتــكــافــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــّي، والــــــتــــــصــــــّدي لـــقـــمـــع 
ــى املــــــدارس  ــلـ ــلـــطـــة واإلشـــــــــراف عـ الـــسـ

الشعبية.  الصحة  ومراكز  الشعبية 

وقــد ارتــايــنــا ان نــقــدم هــنــا احلــوار 
ــاء مــــن داخـــــــل " منـــــــوذج مــن  ــســ نــ مــــع 
ــل  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ ارض  بــــــــــدون  احلــــــركــــــة 
لـــقـــاء  ــا  ــنـ لـ ــان  ــ وكــ  .،  Porecatu  :"
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ــا مـــتـــزوجـــة  ــنــ ــيــ ــة الــ ــلــ ــاضــ ــنــ املــ
اطـــفـــال مــن  ام الربـــعـــة  مـــرتـــن، 
غــــادرتــــه  الـــــــذي  االول،  الــــــــزوج 
بــســبــب ســـوء مــعــامــالتــه وقــمــعــهــا 
مرة  لتتزوج  البيت،  يف  وحبسها 
ثــانــيــة، لــكــن تــركــت اطــفــالــهــا مع 

منه. هروبها  بعد  االول  الزوج 

الــبــاديــة  17 ســنــة يف  عــاشــت 
والتحقت  املدينة،  يف  سنة  و12 

سنوات.  6 منذ  باملخيم 

ــا  ــاحـ ــبـ صـ  6 ــع  ــ مــ تـــســـتـــيـــقـــظ 
لــتــطــعــم احلـــيـــوانـــات  املــخــيــم  يف 
ــادر الـــبـــيـــت  ــ ــغـ ــ )الـــــــدجـــــــاج...( وتـ
وتــــرجــــع  ــول،  ــ ــقــ ــ احلــ ــمـــل يف  ــعـ ــلـ لـ
الــــى الـــبـــيـــت مــــع الـــثـــانـــيـــة عــشــر 
ــل وتــقــوم  والـــنـــصـــف  لــتــهــيــأ االكــ
بـــاالشـــغـــال املـــنـــزلـــيـــة ثــــم تــخــرج 
املـــخـــيـــم  الـــتـــطـــوعـــي يف  لـــلـــعـــمـــل 
الــــى  لـــلـــنـــســـاء  دروس  ــعــــطــــي  وتــ

ليال. والنصف  التاسعة  حدود 

املـــــصـــــاريـــــف  يف  تــــتــــحــــكــــم  الـــــيـــــنـــــا 
ــا  ــهـ الــــبــــيــــت، النـ املــــالــــيــــة يف  واملـــــــــــوارد 
حتــســن الــتــدبــيــر مــقــارنــة مـــع زوجــهــا، 
 32 الــــــذي عـــــاش الـــــى حــــــدود الــــســــن 
يف املــديــنــة وهـــو يــســاهــم شــيــئــا مـــا يف 
تنظيف  يحب  ال  لكنه  املنزلي  العمل 
املـــالبـــس ويــكــتــفــي بــالــعــنــايــة بــاملــزرعــة 

بالبيت. احمليطة  الصغيرة 

الــنــســاء يــنــظــمــن انــفــســهــن لــلــدفــاع 
ــم انـــه  ــ عــــن بـــعـــضـــهـــن مــــن الـــعـــنـــف رغــ

املخيم.  داخل  محظور 

يف الــبــرازيــل الــعــنــف جتــاه الــنــســاء 
ميـــنـــعـــه،  الــــقــــانــــون  ان  رغــــــم  ــتـــشـــر  ــنـ مـ
يــومــيــا عــن حــاالت  تكتب  فــالــصــحــافــة  
ــتـــعـــرض لــه  ــذي تـ ــ ــيـــرة لـــلـــعـــنـــف الــ خـــطـ

الــنــســاء. امـــا يف املــخــيــم، فــال تــالحــظ 
حــاالت الــعــنــف او الــتــحــرش ،اال نــادرا 
ــدا،  ــ ــرات لـــكـــنـــهـــا مـــــحـــــدودة جـ ــنــــظــ ــالــ بــ
داخل  اشكاله  بجميع  ممنوع  فالعنف 

ملخيم. ا

والفعلية  الــتــامــة  املــســاواة  وتــطــبــق 
الــعــمــل او يف  بــن اجلــنــســن ســـواء يف 
املــســؤولــيــة داخــل  االجـــر او يف حتــمــل 

. ملخيم ا

 ،  Chrislaine املــــــنــــــاضــــــلــــــة  
ــتـــوى الــــدراســــي ثـــانـــيـــة اعــــــدادي،  املـــسـ
ــيـــة يف  ــنـ ــقـ ــمــــت دراســـــــــة تـ ــمــ ــا امتــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ

 MST مخيم 

لــهــا  ــيـــس  لـ  ، ــة  ــنـ ــد سـ ــنـ مـــتـــزوجـــة مـ
اطــفــال، عــاشــت يف املــديــنــة الــى حــدود 
الـــتـــحـــقـــت  وبــــعــــدهــــا  ســــنــــة،   18 ســـــن 
6 ســنــوات، تــشــتــغــل مــع  بــاملــخــيــم مــنــد 
زوجــــهــــا يف احلــــقــــل، ويـــتـــقـــاســـم مــعــهــا 
ومناضل  فالح  زوجها  املنزلي،  العمل 
اجلماعي  العمل  يف  يساهم  باملخيم، 
ــلـــي املــــخــــيــــم، يف  ــنـــاضـ بـــتـــنـــســـيـــق مــــع مـ

املشتركة. الزراعة 

ــول احلـــكـــومـــة اجلـــديـــدة  ــ ــعـــد  دخـ بـ
يف  العنف  انتشار  لوحظ    ، بالبرازيل 
الــبــاديــة اكــثــر مــن املــديــنــة ، خــصــوصــا 
ــاالت  ــ حـ ــاك  ــنــ هــ ،و  الـــــزوجـــــي  الـــعـــنـــف 
تــتــعــرض بــاســتــمــرار لــلــعــنــف اجلــســدي 

ازواجهن. طرف  من 

بــالــنــســبــة لــتــنــظــيــم الــنــســاء داخـــل 
يــنــاقــش  الــســنــة وهـــو  بـــدا هـــده   MST
ــة ويـــقـــوم  ــامــ ــوق املــــــــراة بـــصـــفـــة عــ ــقــ حــ
ومناقشة  لرصد  للمخيمات  بــزيــارات 

العنف. حاالت 

داخل اغلب االسر يف املخيم، تقوم 
رغم  للعائلة،  املالي  بالتدبير  النساء 
ذلــــك فـــهـــن الزلـــــن يــحــتــجــن لــلــحــريــة 
ــن املـــــراة  ــنــــاك فـــــرق بــ ــيـــس هــ ــر. لـ ــثــ اكــ
الــعــمــل، وال يف االجــر وال  والــرجــل يف 

املسؤولية.  حتمل  يف 

ــم اجـــــتـــــمـــــاع جـــــهـــــوي لـــنـــســـاء  ــ ــــظـ نـ
 ، فبراير2019   28 ــوم  يــ املــخــيــمــات 
ــعـــض املـــطـــالـــب الـــنـــســـائـــيـــة  ملـــنـــاقـــشـــة بـ
تنظيم  افق  يف  كسترو،  فيديل  مبخيم 
  ،2020 مـــــارس   8 يــــوم  وطـــنـــي  لـــقـــاء 
للنساء  وطني  لقاء  اول  يعتبر  الــذي 

.MST ب 

بان    Chrislaine املناضلة  تقول 
4 اشــهــرو مــؤدى  مــدة عــطــلــة االمــومــة 
ــور انـــهـــا  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــالجــ ــ عـــنـــهـــا،  امـ
الكرمي. للعيش  االدنى  للحد  كافية 

دور النساء يف "حركة بدون أرض" بالربازيل
نعيمة  ن. وزهرة  أ

 ليست »حركة 

البدون أرض« حركة 

اجتامعية عادية، بل حركة 

متكاملة االهداف تركز عىل 

الديانات الشعبية املتأصلة تاريخيا 

يف األرياف الربازيلية الفقرية،.  كام 

تستلهم شخصيات ثورية بارزة مثل تيش 

غيفارا، وروزا لوكسمبورغ، وساندينو، 

وإمييليانو زاباتا، ونلسون مانديال، 

وكثريين غريهم...
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الشباب

محاكمة بودا...أو التنقيب باملجهر يف التدوينات
أمــام  احتشد   2020 يناير   9 اخلميس  صــبــاح 
املناضالت  مــن  عــدد  بخنيفرة  االبتدائية  احملكمة 
طنجة،  املغرب:  ربــوع  كل  من  القادمن  واملناضلن 
ــرت، وجــــدة،  ــريــ الــــربــــاط، الـــعـــرائـــش، بــنــي مــــالل،مــ
لتصدح  صــفــرو...  تــادلــة،  اجلموس،  الشيخ،  زاويــة 
ــرأي  ــ ــاكـــمـــات  الـ حـــنـــاجـــرهـــم بـــشـــعـــارات تـــديـــن مـــحـ

والتعبير يف بلد لم يعد يتسع إال للكوابيس.

جتـــاوبـــا مـــع الـــشـــعـــارات تــدخــلــت ســـيـــدة مــســنــة 
لــعــرض قضيتها  جتــرجــر يف احملــاكــم مــنــذ ســنــوات 
بــكــل عــفــويــة وبــدمــوع األلـــم الـــذي يعصر كــل أبــنــاء 
الذي  املأساوي  املعيشي  وضعها  شارحة  البلد  هذا 
وشــظــف عيش،  جــوع  مــن  املــاليــن  مــعــهــا  يتقاسمه 
بعدها ًألقيت كلمة أمام احملتجن باسم جلنة دعم 
وقــوافــل  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية  واجلمعية  بــودا 
ــنــــاء شــهــداء  ــت خـــويـــا )أحــــفــــاد وأبــ ــن آيــ األحــــــرار مـ
1973( واجلموس و"خنق الدفة"، تطرقت حليثيات 
املتابعة التي تستهدف  الزج بالرافضن لسياساته 
الـــنـــظـــام الـــكـــارثـــيـــة بـــالـــســـجـــون، ويف كــلــمــتــه بــاســم 
رئيسها  أدان  اإلنــســان،  حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلمعية 
للحق  القرسطوية  احملاكمات  هــذه  غالي،  عزيز  د 
ــرأي والــتــعــبــيــر، مــأكــدا عــلــى مــوقــف اجلمعية  يف الـ
الـــوقـــوف بــجــانــب كــل ضــحــايــا ســيــاســات تكميم  يف 
ــا يــخــص  ــداول يف كـــل مـ ــتــ ــن الــ األفــــــواه وجلــمــهــا عـ
لتتلوها  بالبلد،  السياسية  واحلــيــاة  الــعــام  الــشــأن 
متابعة  عمقها  يف  املتابعة  أن  على  مؤكدة  شعارات 
ســيــاســيــة ال ميــيــزهــا عــن مــتــابــعــة الـــزفـــزايف ورفــاقــه 
الــراضــي واألطــفــال القاصرين )  واملــهــداوي وعــمــر 

و... تلميذ مكناس( 

ــكـــل  ــشـ الـ اخــــتــــتــــم   14:00 الـــــســـــاعـــــة  وعـــــلـــــى 
ــيـــه بــقــاعــة  االحـــتـــجـــاجـــي لــيــلــتــحــق املــــشــــاركــــون فـ

احملكمة.

 واثــــنــــاء  تـــقـــدمي مـــلـــف عـــبـــد الـــعـــالـــي بــاحــمــاد 
من  العديد  من  املشكل  دفاعه  تقدم  غسان"  "ببوذا 
اخلروقات  شملت  الشكلية  بالدفوعات  احملامين  
املسطرية اجلوهرية واملتثلة يف غياب الشكاية ضد 
ــودا، غــيــاب اإلعــــالم بــاجلــهــة املــشــتــكــيــة والــشــكــايــة  بــ
الــتــي تــصــف الــوقــائــع املــخــالــفــة لــلــقــانــون مــن أجــل 
والــبــحــث فيها حسب االخــتــصــاص األمــر  الــتــحــري 
الدفاع،  ويخرق حقوق  البراءة  بقرينة  الذي ميس 
وال يحترم الدستور وال الصكوك واملواثيق الدولية 
لبودا  االستماع  وكذلك  املغرب،  عليها  صادق  التي 
من طرف الشرطة القضائية بخنيفرة التي قامت 
التخلص  ليتم  جيد  مهني  بعمل  احملامن  حسب 
ــبـــة بــتــعــمــيــق الـــبـــحـــث مــع  ــالـ مــــن مــحــضــرهــا واملـــطـ
ــودا( مــن طــرف الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بني  )غــســان بـ
نية مبيتة النــتــزاع  عــن  الــذي يكشف  األمــر  مــالل، 
اعترافات بطرق معينة من بودا للزج به يف السجن 
باعتباره شخصا غير مرغوب فيه خارج القضبان.

ــواء مــــن هــيــئــة  ــ  وتــــطــــرق الــــســــادة احملــــامــــون ســ
عدم  لنقطة  مــالل  وبني  ومكناس  فــاس  او  الرباط 
الــعــامــة يف خنيفرة  لــلــنــيــابــة  املــكــانــي  االخــتــصــاص 
لــتــوجــيــه أشـــغـــال الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــبــنــي مــالل 
بخصوص هذا امللف ...ليطالبوا ببطالن احملاضر 
بني  ما  كل  باطال  دام  ما  املتابعة  وإسقاط  املنجزة 

باطل.  على 

احلراسة  مــدة  لشكلية  أيضا  بــودا  دفــاع  وتطرق 

بهذا  احملاضر  تكشفه  ما  أن  على  ووقفوا  النظرية 
اخلصوص يكشف أن األمر يتعلق باحتجاز قسري 
وغــيــر قــانــونــي لـــبـــودا واعـــتـــقـــال حتــكــمــي وإخــضــاع 
ــدم تــضــمــن احملــضــر  ــ ــــف لـــذلـــك عـ لـــلـــتـــعـــذيـــب، أضـ
ــودا بــحــقــه يف الــتــزام الــصــمــت أو  إشــعــار املــوقــوف بـ
املساعدة  من  االستفادة  أو حقه يف  تعين محامي 
مؤكدين  احلراسة،  غرفة  وضعه يف  رغم  القضائية 
ــاءلـــة يف جتـــربـــة )اإلنـــصـــاف  املـــسـ أن اإلفــــــالت مـــن 
واملصاحلة( هو الذي جعلنا نعيش هذه االنتكاسة 
مــرة أخــرى وكــأن الــدولــة تريد طــي صفحة إلعــادة 
سنوات  عرفته  مــا  مــع  القطع  ولــيــس  أخــرى  كتابة 

الـــــرصـــــاص األمـــــــر الـــــــذي يــســتــدعــي 
إنــصــافــا ومـــســـاءلـــة عـــوض اإلنــصــاف 

القسرية.  و املصاحلة 

الــعــامــة  الـــنـــيـــابـــة  رد  مـــعـــرض   يف 
عــلــى الـــدفـــوع اكــتــفــت بــالــتــأكــيــد على 
أن القانون مينحها حق إحالة املتهم 
ترتضيها  قضائية  شــرطــة  فــرقــة  ألي 
الــوطــنــيــة مــبــاشــرة،  الــفــرقــة  مبــا فيها 
ــاء الــبــث  وارتــــأت رئــاســة اجلــلــســة إرجــ
تفصيل  الــشــكــلــيــة حلـــن  ــوع  الـــدفـ يف 
مــوضــوع الـــنـــزاع، حــيــث بـــدأ الــقــاضــي 
على  تــدويــنــات(   5( الــتــدويــنــات  يتلو 
بودا ويسأله: ماذا تريد القول بهذا؟ 
الــكــلــمــة؟ ... قبل  تــعــنــي بــهــذه  ــاذا  ومــ
وطلب  الــتــدويــنــات  لــقــراءة  ينتقل  أن 
تعليقات وشروحات بودا بخصوصها، 
وركــــزت كــثــيــرا عــلــى عــبــارة "الــوطــنــيــة 
تــعــلــيــقــات  يف  وردت  ــتـــي  الـ الـــزائـــفـــة" 
ــارة إلــــى أن  ــ ــات، وجتــــدر اإلشــ ــنـ ــدويـ وتـ
و28  يف 27  كــتــبــت  الــتــدويــنــات  هـــذه 
و29 أكتوبر 2019 وجاءت متساوقة 

مع إحراق الراية املغربية مبسيرة يف فرنسا.

 أكــد بــودا يف مــعــرض رده على كــل األســئــلــة انه 
يــرفــض إحــــراق الــعــلــم ويــعــتــبــر هـــذا الــســلــوك غير 
مع  مــنــاوشــات  يف  يكمن  املشكل  جوهر  وأن  مقبول 
بــعــض خــصــومــه خـــارج أرض املــغــرب وانـــه ال يؤمن 
احلقيقي  عدوه  وأن  والشعوب  البلدان  بن  بحدود 
هــم املــســتــغــلــون الــذيــن يــغــتــنــون عــلــى حــســاب بــؤس 
الــعــظــمــى مــــن ســـكـــان األرض،  الـــغـــالـــبـــيـــة  ــاء  ــقــ وشــ
ومــعــركــتــه أممـــيـــة ولــيــســت قــطــريــة أو إقــلــيــمــيــة أو 
لـــه ليس  بــالــنــســبــة  الـــوطـــن  شــوفــيــنــيــة ضــيــقــة، وأن 
مجرد تكديس أموال ونهب ثروات وتفقير الغالبية  
وليس اختفاء وراء الراية وما أكثر املختفن وراءها 
إلــى أن حــتــى التقارير  الــوطــنــيــة. كــمــا أشـــار  بــاســم 
الرسمية ومنها آخر تقرير جلطو تكشف سرقاتهم 
ألموال املغاربة وتالعبهم مبصير املغرب ومستقبل 
أبنائه، وأشار أيضا لكون استنطاقه ببني مالل مت 
به من كل اجلوانب  9 أشخاص أحاطوا  من طرف 
وأنهم يرفضون تدوين إجاباته يف احملضر ويريدون 
فــرض نــوع مــن اإلجــابــة عليه األمــر الــذي حــدا به 
والــتــوقــيــع على احملضر  الــتــعــاون معهم  رفــض  إلــى 
الــــذي أجنـــــزوه ألنــــه ال يــثــق فــيــهــم عــكــس تــوقــيــعــه 
املنجز بخنيفرة ألنه اطمأن لضابط  على احملضر 
الشرطة الذي بحث معه ودون كل أجوبة بودا بكل 
النقصان،  أو  بالزيادة  فيها  يتصرف  أن  دون  أمانة 
ــه بــعــد االســـتـــمـــاع إلـــيـــه بــخــنــيــفــرة ملــدة  مــضــيــفــا انــ

لم يتذوق طعاما  لبني مالل  ونقله  خمس ساعات 
ــاء لــيــبــاشــر مــرحــلــة أخــــرى مـــن الــتــحــقــيــقــات  وال مـ
الــتــي امـــتـــدت لــغــايــة الــــواحــــدة لــيــال)مــن احلــاديــة 
غاية  إلى   18/12/2019 يوم  من  والنصف  عشر 
يف   )19/12/2019 الــيــوم املــوالــي  مــن  الـــواحـــدة 
طروف جد قاسية وأشار إلى انه لم ُيشَعر بأي حق 

من حقوقه.

الــنــيــابــة الــعــامــة لتطالب   وبــعــد ذلـــك تــدخــلــت 
ــواد  ــ ــنـــصـــوص عــلــيــهــا يف املـ ــوبـــات املـ ــقـ ــعـ بـــأقـــصـــى الـ
اجلنائي  القانون  من  و267/5  و267/4   267/1
وتعليقاته  تــدويــنــاتــه  ألنـــه حـــرض يف  ــودا  بـ حــق  يف 

على اهانة علم اململكة ورموزها األمر الذي يعتبر 
ــنـــوان تــضــامــنــهــا، كــمــا أن  ــة وعـ خــدشــا لــشــعــور األمــ
الــتــي رفعت  املــغــرب مبــا يــحــدث يف شيلي  مــقــارنــتــه 
يف مــظــاهــراتــهــا شــعــار :" لــن يــهــنــأ األغــنــيــاء بــجــوع 
الــتــدويــنــات يــعــد حتريضا  الــفــقــراء"حــســب إحـــدى 
مرافعات  لتتلوها  للمملكة،  الترابية  الوحدة  ضد 
من  حجت  التي  الــدفــاع  لهيئة  بخنيفرة  تاريخية 
كـــل مــــدن املـــغـــرب مــنــافــحــة عـــن احلــــق يف الــتــعــبــيــر 
ــرأي والــتــفــكــيــر والــــوجــــدان والــضــمــيــر مــثــيــرة  ــ ــ والـ
موضوع العلنية واخلصوصية يف منصات التواصل 
اجتهادات قضائية مقارنة  االجتماعي مركزة على 
أن  ــان  ــ كــ ــوز ألي  يــــجــ ــا ال  ــاصــ ــاء خــ فــــضــ تـــعـــتـــبـــرهـــا 
ينبغي  الــتــي  التهمة  نــوع  ليقيس  عليها  يتلصص 
ملضمون  قسرية  قراءة  بإلباسه  لصاحبها  توجيهها 
بوليسية  بعن  يرى  من  تلزم  قراءة  هي  التدوينات 
اتهامية لكل أشكال التعبير والفن واإلبداع واألدب، 
حيث أن قانون حماية املعطيات الشخصية 08.09 
يحمي كل شخص يختلي مع نفسه لكتابة شعر أو 
حسابه  يف  فكرة  أو  تدوينة  لرقن  وكــذلــك  خــاطــرة، 
يكون  أن  ينبغي  املعطيات  لهذه  والدخول  اخلــاص 
يف إطار الشرعية وليس يف إطار التلصص، كما أن 
ينبغي  والكاريكاتورية  والفنية  األدبية  التعبيرات 
أن  مؤكدين  وعينها،  الشرطة  رقــابــة  تطالها  ال  أن 
مــن جــعــل الــعــلــم املــغــربــي مــجــرد قطعة قــمــاش هم 
أن  التي ينبغي  القيم  الذين جردوه من كل  أولئك 

وصحة  ومــحــاســبــة  ومــواطــنــة  حــريــة  مــن  يتضمنها 
بــعــبــارة " ضفدع  املــقــصــود احلــقــيــقــي  وتــعــلــيــم، وأن 
اخــضــر يف بــركــة دمـــاء" الــتــي اعــتــبــرت اهــانــة للعلم 
ــرف الــنــيــابــة الــعــامــة هـــو يف احلــقــيــقــة تلك  مـــن طـ
للراية  وتعود  املستنقعات  يف  تعوم  التي  الضفادع 
وتهرب  بالراية  تستنجد  فضائحها،  وحجب  لستر 
إلــى  مشيرين  محاسبتها،  ســاعــة  حتــل  حــن  إلــيــهــا 
التواصل  منصات  عبر  تعبر  الناس  من  املالين  أن 
عرفية  لقوانن  سنؤسس  فهل  لبؤسها  رفضها  عن 
ونربطها بالقانون اجلنائي ملعاقبتهم على رفضهم 
فــائــدة سحب  عــن  متسائلن  بــنــاره،  يكتوون  لــواقــع 
ما  والنشر  الصحافة  قــانــون  مــن  احلــبــس  عقوبات 
دام أنــهــا قــد أعــيــدت مــن نــافــذة الــقــانــون اجلــنــائــي 
مستغربن  والــنــوايــا واألحــالم،  الضمائر  حملاكمة 
أو حبه  مغربيته"   " أو  "وطنيته"  عن  بــودا  مساءلة 
بــالــدفــاع  إطــالقــا  مــلــزم  غــيــر  للَعلم.فهو  مــن عــدمــه 
لــلــتــدويــنــات هــو الــذي  بــراءتــه كــمــا أن تفسيره  عــن 
يــنــبــغــي أن يــكــون مــلــزمــا لــلــمــحــكــمــة ولــيــس قـــراءة 
قراءتها  ألن  لها،  العامة  النيابة  أو  الظالم  أجهزة 
بودا  أراد  عما  وليس  لها  فهمها  مستوى  عن  تعبر 
إيــصــالــه مـــن خــاللــهــا، وإال فــإنــنــا ســنــحــاكــم نــوايــا 
ذكروا  السياق  هذا  ويف  أفعالهم  وليس  األشخاص 
وإحــراق  رشد  ابن  كتب  وإحــراق  التفتيش  مبحاكم 
ابن سينا والتاريخ حافل بوصمات  احلالج ومحنة 
كما  والكلمة.  القلم  تترصد  كانت  التي  هذه  العار 
ــودا  احملــكــمــة مبــجــمــوعــة مــن الــصــور  واجـــه دفـــاع بــ
العلم  بجانب  بودا حاضرا  فيها  كان  التي  األخرى 
املـــغـــربـــي يف وقـــفـــات واحـــتـــجـــاجـــات وأنـــشـــطـــة، وأن 
الــتــهــمــة يقتضي  الــســلــيــم يف  الــقــانــونــي  الــتــدقــيــق 
منظم  هــو  كما  العلم  ملعنى  االعــتــبــار  بعن  األخــذ 
مبقتضى ظهيره ألن األمر أصبح يثير تخوفنا من 
رسم علما يف  كل من  تطال  قد  محاكمات مزاجية 
ورقة ما ثم قام بإحراق الورقة أو رميها يف الشارع، 
فكأننا بذلك نفتح أبواب جهنم على كل من تريد 
أجــهــزة مــعــيــنــة مــعــاقــبــتــهــم ملــواقــفــهــم الــســيــاســيــة أو 

النقابية...  أو  احلقوقية 

تــتــأثــر احملكمة  الــســادة احملــامــون أن ال  ومتــنــى 
يــعــرف مــحــاكــمــات للكتب  ــذي أصــبــح  الــ بــالــســيــاق 
والتدوينات  الصحفية  واملقاالت  الفنية  واللوحات 
والتغريدات وأن ال يكون القضاء خادما ألي جهة 

وإمنا للقانون وال شيء غير القانون

ويف ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل مت 
 : التالي  النطق باحلكم 

يف  وحــضــوري.  ابتدائيا  علنيا  احملكمة  حكمت 
املــوضــوع:  املــثــارة يف  الــدفــوع الشكلية  بــرد  الــشــكــل: 
بــإدانــة املــتــهــم مــن أجــل جــرائــم إهــانــة عــلــم اململكة 
ــد الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة، ومــعــاقــبــتــه  والـــتـــحـــريـــض ضـ
ــذا وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة نـــافـــذة  ــ ــافـ ــ ــا نـ ــبـــسـ بـــســـنـــتـــن حـ
حتــمــيــلــه  مــــع  ــم  ــ درهــ  10000 ــا  قــــدرهــ مـــضـــمـــومـــة 
الــصــائــر وحتــديــد اإلجـــبـــار يف األدنــــى، والــتــصــريــح 

الباقي...  ببراءته من 

ورفاقه  التحدي  بوذا برفع شعار  تلقاها  عقوبة 
بــاالحــتــجــاج والــعــهــد عــلــى مــواصــلــة درب الــنــضــال 

الطويل.

عن جلنة الدعم
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

تشير العديد من الدراسات إلى انتماء غالبية املثقفن إلى الطبقة 
"موربيرجر"  عليهم  أطلق  فقد  املسميات،  اخــتــالف  رغــم   ، الوسطى 
الطبقة املتوسطة املهنية ، وسماهم "جاك بيرك" النخبة املثقفة،يف 

حن عرفهم "جيمس بيل" النخبة املثقفة البيروقراطية املهنية.

فحسب "روبـــرت بــرمي" فــان املثقف احلــديــث الــيــوم هــو بروليتاري 
النزعة نظرا لوضعه املتدني يف العملية اإلنتاجية كما انه برجوازي 
بعض مستويات  نسبيا من  به  يستمتع  ما  بسبب  والطموح  التوجه 

اجتماعية وسطى أو عليا.   

الــتــدرج داخـــل املجتمع  الــفــرد يف منظومة  يــؤكــد "فيبر" أن وضــع 
مرتبط اشد االرتباط بعدد من املقومات هي مصدر الدخل وكميته، 
باإلضافة إلى الهيبة )Prestige( وقوة الشخص يف السيطرة على 
سلوك اآلخرين، ويختلف هنا مع ماركس الذي يعتبر ثنائية امللكية 
ومقابلها الالملكية هي التي متيز الطبقات األساسية  داخل املجتمع 
ويذهب  والبروليتاريا(.  الــبــورجــوازيــة  الطبقتان  )وهــمــا  الرأسمالي 
"ميلز" مذهب "فيبر" فيما يخص انتقاده لثنائية امللكية والالملكية 
، ويدافع عن رأيه بكون املنتمن للطبقة املتوسطة عموما و النخبة 
املثقفة خصوصا يتميزون بأجورهم املرتفعة، وبكونهم أكثر هيبة وقوة 
من العمال اليدوين، وبتعبير أخر ال ميكن أن نربط انتماء املثقفن 
إلى الطبقة الوسطى إلى عالقتهم بوسائل اإلنتاج، لكن هذا االنتماء 
راجع إلى عالقتهم بنسق توزيع الثوابت االجتماعية)الدخل، الهيبة، 
القوة ـ السلطة ـ (، ومن املؤكد أن العملية التي يتحول فيها املثقف 
إلى برجوازي قد ال تكون من خالل حتويله إلى مالك للحيازة، لكن 
مبساعدته على استهالك أكبر قدر من البضائع و اخلدمات، ما يجعله 
يستمتع مبزايا الشرف االجتماعي، فضال عن متتعه باستقالل واسع 
النطاق يف ممارسة عمله، هذا االستقالل ينبع من قدرته على ضبط 

سلوك اآلخرين.

على الرغم من أن الواقع يبن أن املثقفن بصفة عامة هم القاسم 
املجتمعات  يف  االجتماعية  الطبقات  و  اجلماعات  ملختلف  املشترك 
املتقدمة والنامية على حد سواء. لكن ما مييز وضعهم يف املجتمعات 
الوسطى،  الطبقة  يف  األســـد  حصة  ميثلون  كونهم  بــالــذات  النامية 
رغم  والسياسية،  االجتماعية  احلــيــاة  يف  وتــأثــيــرا  فعالية  أكــثــر  وهــم 
هذه  املثقفة يف  فالطبقة  الطبقة،  هــذه  يف  الوحيدين  ليسوا  كونهم 
لواقع  وإدراكـــا  فهما  املتوسطة  الطبقة  عناصر  أكثر  هــم  املجتمعات 
التخلف ، وأشدها وعيا بضرورة تغيير هذا الواقع ، كما أنهم يتميزون 
بقيم  إميانا  وأعمق  احلديثة  العلمية  بالثقافات  درايــة  أكثر  بكونهم 
احلرية والدميقراطية والعدالة االجتماعية ومبادئ الثورة الفرنسية 

واشتراكية القرن التاسع عشر.

على  الطبقي  وضعه  حتــدد  التي  هــي  بالسلطة  املثقف  عالقة  إن 
أي طبقة من مثقفيها، فمن  أوال، فال تخلو  االيديولوجيا  املستوى 
العبث أن نقول بأن البرجوازية أو االرستقراطية أو الطبقة العاملة 
ال تفرز مثقفن، ورغم كونهم ـ املثقفن ـ يشكلون جماعة متميزة ، إال 
أن هذه امليزة ال ميكن أن جتعل منهم طبقة اجتماعية قائمة بذاتها. 

الوضع الطبقي للمثقف وعالقته 
بالسلطة :

املثقف والطبقة الوسطى )3/3(

اإلستالب الفكري والثقايف مدخل للسيطرة 
اإلقتصادية اإلمربيالية عىل الشعوب

ــيــــة وداخـــــل  ــاربــ ــغــ ــيـــة واملــ ــعـــربـ يف املـــنـــطـــقـــة الـ
ــد  ــ ــ البـ خـــــــــــــاص  أو  ــي  ــ ــ ــومـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ فــــــــضــــــــاء  كــــــــــل 
االســــــتــــــالب  تــــــصــــــطــــــدم  مبـــــظـــــاهـــــر  أن  مـــــــن 
ــايف املــــســــلــــط عـــلـــيـــهـــا مــن  ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الـــــفـــــكـــــري والــ
قــــبــــل اإلمــــبــــريــــالــــيــــة واألنـــــظـــــمـــــة الـــرجـــعـــيـــة 
ــا نـــشـــهـــد  ــ ــنــ ــ والــــعــــمــــيــــلــــة احلــــــاكــــــمــــــة، رغـــــــــم أنــ
ــيـــة  ــتـــقـــدمـ ــة شـــــرســـــة مــــــن الــــــقــــــوى الـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــات األنــــظــــمــــة الـــالوطـــنـــيـــة  ــاسـ ــيـ ــسـ الـــــرافـــــض لـ
ــة، تــــلــــك الـــــقـــــوى املــــدافــــعــــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــــالدميـ والـ
ــي  ــ ـــتــ ــ ـــة، والـ ــ ــقـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ عــــــــن حـــــــقـــــــوق شـــــــعـــــــوب املــ
ــذا  ــ ــر وأشــــــــكــــــــال هـ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــة مـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــــدى لـ ــــصـ ــتـ ــ تـ
ـــاوم مبـــفـــردهـــا  ــ ــقـ ــ ــ ــا ت ــلـــهـ ــا يـــجـــعـ ــ االســـــــتـــــــالب مــ

يف خضم صراع إيديولوجي شرس. 
ــع ويف أمـــــاكـــــن مــخــتــلــفــة  ــمـ ــسـ ــيــــرا مـــــا نـ ــثــ كــ
عــــــــبــــــــارات تــــفــــيــــد أنــــــنــــــا مــــــتــــــأخــــــرون بـــــــآالف 
إمـــبـــريـــالـــيـــة  دول  عـــــن  الــــضــــوئــــيــــة  ــوات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
ــــذه  هـ اإلمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة،  ــا  ــهــ ــمــ ــدعــ تــ أخـــــــــــرى  أو 
ــوت  ــيـ ــبـ الـ املــــقــــاهــــي يف  ــكــــرر يف  ــتــ تــ الـــــعـــــبـــــارات 
يـــبـــرز  ويف كــــــل مـــــكـــــان مــــــن حــــــولــــــك، وهــــــــــذا 
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ـــو متـــكـــن اإلمــ ــئـــا واحـــــــــدا هــ ــيـ شـ
ــالم  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــي واسـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر اجلـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــرة الـ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ مــ
ــر الـــــــدونـــــــي لــــقــــدرة  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــلـ هــــــــذا األخــــــيــــــر لـ
ــلــــى مــــواجــــهــــة كـــــل تــلــك  ــقــــل الــــبــــشــــري عــ ــعــ الــ
األفــــكــــار الـــدخـــيـــلـــة عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا والـــتـــي 
ــبـــدايـــة لـــدمـــارنـــا  يــــــراد بـــهـــا تـــدمـــيـــرنـــا فـــكـــريـــا كـ
الــــــثــــــقــــــايف واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي واالقـــــــتـــــــصـــــــادي 
ــي شــل  ــ والــــســــيــــاســــي، والــــغــــايــــة هـــنـــا طـــبـــعـــا هـ
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــر املـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــق عـ ــ ــلـ ــ كـــــــل مــــــــحــــــــاوالت خـ
ــــب االســـــتـــــالب  ــيـ ــ ــالـ ــ ــخـــتـــلـــف أسـ والـــــتـــــصـــــدي ملـ

الفكري والثقايف.
ألنــــــــــه وكـــــلـــــمـــــا كــــــــــان اإلنـــــــــســـــــــان مــــتــــذمــــرا 
ــلــــه  ــه األصـــــلـــــيـــــة ويــــشــــعــــر بــــداخــ ــتــ ــافــ ــقــ مــــــن ثــ
ــارنـــة مــــع الـــثـــقـــافـــات الــغــربــيــة،  ــقـ بــدونــيــتــهــا مـ
ــاب  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـــــلـــــمـــــا كــــــــــــان صــــــــيــــــــدا ســــــهــــــال السـ

ــيـــجـــد نــفــســه  ــة، لـ ــلــ ــيــ ــدخــ ــبــــنــــي الــــثــــقــــافــــة الــ وتــ
الــــثــــقــــافــــة  بــــــــن  يف مـــــعـــــمـــــعـــــان صـــــــــــــراع مــــــــا 
ــة الـــدخـــيـــلـــة تـــتـــشـــكـــل فــيــه  ــافــ ــقــ ــثــ احملـــلـــيـــة والــ
مــــــالمــــــح االســـــــــتـــــــــالب الــــــفــــــكــــــري والـــــثـــــقـــــايف 
ــة غــيــر  ــهــ ــواجــ ــل املــ داخـــــــل مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، وتــــظــ
ــرورة  ــي شــعــبــي بـــضـ ــوعـ ــا لــــم تـــتـــعـــزز بـ كـــافـــيـــة مــ
ــة الــــــوصــــــول إلــــى  ــيـ ــغـ ــا بـ ــيـ ــاعـ ــمـ مـــواجـــهـــتـــهـــا جـ
ــروع  ــشــ ــل الـــــبـــــشـــــري، وطـــــــــرح مــ ــقــ ــعــ ــر الــ ــ ــريـ ــ حتـ
ــعــــب ويـــــكـــــون مبـــثـــابـــة  ــر عـــــن الــــشــ ــبـ ــعـ ثــــقــــايف يـ

البديل احلقيقي ألي مشروع دخيل. 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ بـــاملـــقـــابـــل حتــــــــاول الـــرجـــعـــيـــة وبـ
حــــــدوثــــــه،  دون  ــة  ــ ــولـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ احلـ اإلمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة 
عـــبـــر مـــنـــع الـــهـــيـــئـــات واجلـــمـــعـــيـــات الــثــقــافــيــة 
ــن الـــفـــضـــاءات  ــادة مــ ــفــ ــتــ ــن االســ الـــتـــقـــدمـــيـــة مــ
ــتــــرك  تــ ال  ــى  ــ ــتـ ــ حـ اخلـــــــاصـــــــة  و  الــــعــــمــــومــــيــــة 
ــرائـــح  ــئـــات والـــشـ ــفـ ــع الـ ــة لـــلـــتـــواصـــل مــ ــفـــرصـ الـ
ــة خــصــبــة  ــ ــيــ ــ ــي تـــشـــكـــل أرضــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ املـــجـ
ــة وحــــشــــيــــة هــــذا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لـــتـــشـــكـــل عــــنــــاصــــر مـ
ــي  ــ ــرمـ ــ ــقـــــــايف. وتـ االســــــــتــــــــالب الـــــفـــــكـــــري والـــــــثـــــ
بـــــــهـــــــذا الــــــقــــــمــــــع املـــــمـــــنـــــهـــــج إلـــــــــــى تــــكــــريــــس 
ــايف  ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــري والـ ــ ــكــ ــ ــفــ ــ ــة االســــــــتــــــــالب الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
كـــمـــدخـــل أســـــاســـــي لـــلـــســـيـــطـــرة اإلقـــتـــصـــاديـــة 

اإلمبريالية على الشعوب.
ــر إلــــــــى ســـــيـــــاســـــات اإلمــــبــــريــــالــــيــــة  ــظــ ــنــ ــالــ بــ
ــــوب الــنــيــولــيــبــرالــيــة واملـــوجـــهـــة  ــتـــي تــلــبــس ثـ الـ
ــيــــطــــرة اإلقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى شـــعـــوبـــنـــا،  ــلــــســ لــ
فــــهــــي لــــــم تــــعــــد تــــخــــتــــزل ســــيــــطــــرتــــهــــا فــقــط 
ــفـــرض  ــة لـ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــال الــــــقــــــوة الــ ــمــ ــعــ ــتــ يف اســ
ــة الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري احلــــــــر الــــــذي  ــاســ ــيــ ســ
ــلـــى  ــا االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة عـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ يـــــــقـــــــوي سـ
ــتـــخـــدم أســـلـــوب  ــل أصـــبـــحـــت تـــسـ ــ الــــشــــعــــوب، بـ
الــســيــطــرة الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة عــلــى الــعــقــل 
ــاة  ــيــ ــلـــف تـــفـــاصـــيـــل احلــ ــتـ اجلــــمــــاعــــي يف مـــخـ
ــالــــب نــصــطــدم  ــغــ الــ ــوب، ويف  ــعـ ــشـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــومـ ــيـ الـ

ــل تــــلــــك الـــــســـــيـــــاســـــات بــــــواقــــــع يــهــيــمــن  ــعــ ــفــ بــ
عــــلــــيــــه الـــــــــفـــــــــراغ الـــــــفـــــــكـــــــري، يف ظــــــــل عـــــدم 
يــبــتــعــد  ــري واضـــــــــح  ــ ــكـ ــ فـ ــروع  ــ ــشــ ــ وجـــــــــود أي مــ
ــن ثـــقـــافـــة االســــتــــهــــالك وانــــــعــــــدام االنــــتــــاج  ــ عـ
ـــري والــــــثــــــقــــــايف، رغــــــــم تــــــواجــــــد بــعــض  ــكــ ــ ــفـ ــ الـ
االســــتــــثــــنــــاءات ملـــثـــقـــفـــن يـــحـــمـــلـــون مـــشـــاريـــع 
ــة تـــشـــكـــل نـــقـــطـــة الـــبـــيـــاض  ــيــ ــافــ ــقــ ــة وثــ ــريــ ــكــ فــ
الـــــوحـــــيـــــدة داخــــــــــل هــــــــذا الـــــــصـــــــراع الــــفــــكــــري 
ــة بــســبــب  ــزولــ ــعــ ــــايف، إال أنــــهــــا تـــظـــل مــ ــقـ ــ ــــثـ والـ
ـــي واإلعـــــــالمـــــــي لــــدى  ــائــ ــ ـــدعـ قـــــــوة اجلـــــانـــــب الــ
ــاريـــع الــثــقــافــيــة  الـــقـــوى الـــتـــي تــقــف وراء املـــشـ
ــعـــدم  ــة اجلـــــــديـــــــدة، بـــــاإلضـــــافـــــة لـ ــريــ ــيــ ــدمــ ــتــ الــ
ــة وفـــــكـــــريـــــة مــــوحــــدة  ــيــ ــافــ ــقــ ــة ثــ ــهــ ــبــ وجــــــــــود جــ
تـــشـــتـــغـــل عــــلــــى مــــــشــــــروع فـــــكـــــري وحـــــضـــــاري 
ــيــــة  ــقــــافــ ــر عــــــــن الــــــهــــــويــــــة الــــثــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ مـــــــوحـــــــد يـ

والفكرية لشعوب املنطقة.
ــي انـــطـــونـــيـــو  ــ ــسـ ــ ــاركـ ــ يــــقــــول الـــفـــيـــلـــســـوف املـ
يــتــحــســس  ال  الــــــــــذي  املــــثــــقــــف   " غـــــرامـــــشـــــي 
املــــثــــقــــف"،  لــــقــــب  يـــســـتـــحـــق  ال  ــه  ــبــ ــعــ شــ آالم 
ــة اعـــتـــبـــارا  ــولــ ــقــ ــذه املــ ــهــ ــي االســــــتــــــدالل بــ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــن أهــــــم مـــفـــاتـــيـــح مـــواجـــهـــة  ــ ــون املـــثـــقـــف مـ ــكــ لــ
هـــــــذا االســــــتــــــالب املــــتــــوحــــش الـــــــــذي تـــعـــانـــيـــه 
شـــــعـــــوب املــــنــــطــــقــــة، فــــمــــا لــــــم يــــكــــن مــثــقــفــو 
ــعــــوبــــهــــم،  املــــنــــطــــقــــة قـــــريـــــبـــــون مـــــــن واقـــــــــــع شــ
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ لـ ــة  ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ احلــ اإلرادة  وميـــــلـــــكـــــون 
ــات الـــدونـــيـــة  ــ ــرافـ ــ ــل خـ ــن كــ ــشـــري مــ ــبـ الـــعـــقـــل الـ
ــــالك واالســـــتـــــســـــالم لـــلـــغـــزو  ــهـ ــ ــتـ ــ وثــــقــــافــــة االسـ
الـــــثـــــقـــــايف والــــــفــــــكــــــري املـــــــوجـــــــه ضـــــــدنـــــــا، لـــن 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ نـــتـــمـــكـــن مــــــن خــــلــــق خــــطــــة واســ
ــبــــنــــاء مـــــشـــــروع فــــكــــري وحــــضــــاري  واضـــــحـــــة لــ
جــــــديــــــد قــــــــــــادر عـــــلـــــى الــــــــوقــــــــوف بـــــنـــــديـــــة يف 
ــيــــة  ــعــ مـــــواجـــــهـــــة مـــــشـــــاريـــــع األنـــــظـــــمـــــة الــــرجــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــة مـــــن اإلمــــبــــريــــالــــيــــة وسـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ املـ

النيوليبرالية املتوحشة.

سيدي اسباعي

حسن ايت اعمر

أعــيــش  الــتــي  الــنــائــيــة  املــنــطــقــة  ــذه   يف هـ
ولــدت  الــتــي  الــغــنــيــة  هــذه األرض  فــيــهــا، يف 
فــيــهــا وتــرعــرعــت فــيــهــا، وســـط اجلــبــال ويف 
أعــمــاقــهــا يــعــيــش الـــرجـــال، شــمــوخ جــبــالــهــا 
أرضها  ككرم  أهلها  قناعة  رجالها،  كشموخ 
مــن  ومتــــن  تـــســـاوم  أن  دون  اكـــلـــيـــلـــهـــا  متـــنـــح 

تقاوم. وال  ينهشها 
اليوم تاسع من شهر يناير وقد             
مــر أســبــوع وأنــا انــتــظــر ثــمــنــا لــعــرقــي واجــرا 
نــعــيــل،  أن  ــل  نــعــيــش مـــن أجـ لــشــقــائــي، هــنــا 

ننفق. أن  أجل  من  ونعمل 
           يف مستهل عام جديد هناك من 
غــيــر فــراش شــقــتــه  وديــكــورهــا،  يف مــســتــهــل 
جديدة  سيارة  اقتنى  من  هناك  جديد  عام 
ــالـــديـــف،  املـ جــــزر  يف  الـــســـنـــة  رأس  وأمــــضــــى 
نــــتــــظــــر أجـــــــر شــــهــــر مـــــــات وأصــــبــــح  نـــــــــا  أ وأ
ذكــرى، يف مــســتــهــل عــام جــديــد أنــتــظــر مــلء 
الــبــيــانــات وتــقــيــيــم عــام قــدمي، مــن املــســؤول 
أداء  املـــســـؤول عـــن  ــور؟ ومـــن  عـــن دفـــع األجــ
الــبــيــانــات  كــان مــن يــرســل  املــســتــحــقــات؟ إن 

مـــن مــديــنــة الـــتـــرامـــوي فـــرمبـــا لـــديـــه فــكــرة 
مــاذا  يــســأل  ــا  عــن األرض واإلنـــســـان،  ورمبـ
بالنقود؟  البسطاء  العمال  هوالء  سيفعل 
الــنــقــود وال  يــحــتــاجــون  فــهــم يف مــنــطــقــة ال 
يــزالــون يــعــيــشــون بــتــجــارة املــقــايــضــة الــثــمــر 

الذرة. مقابل  اللفت  أو  اجلزر  مقابل 
         شــرارة حــمــراء اتــقــدت يف مــخــالــج 
ــوم، جـــذواتـــهـــا  ــيــ لــ ا مــــرة يف  مـــئـــة  مـــن ميــــوت 
بـــروح  جـــذوة  كـــل  مــنــجــمــي،  أرواح يف جــســد 
ــع  ــاسـ ــتـ الـ لــــيــــوم  ا روح،  ــألــــف  بــ ــرة  ــمــ جــ وكـــــل 
ــر حــبــيــس  ــ ــزال األجـ ــ يـ يـــنـــايـــر وال  مـــن شـــهـــر 
ــاوي شـــيء  ــســ يــ ــه ال  ــ نـ أ ــم  ــ رغـ ــر،  ــوتـ ــيـ ــبـ ــكـــومـ الـ
ــعـــبء مـــن ثـــــروات وأمــــــوال يف  مـــقـــابـــل مـــا يـ
مـــديـــنـــة  يف  نــــــت  أ ــيــــة،  الــــســــخــ األرض  هــــــذه 
تــعــرف  بـــأجـــر ســـمـــن ال  تــعــيــش  لـــتـــرامـــوي  ا
ــذي تـــأتـــي مــنــه كـــل تــلــك  ظــلــمــات املـــكـــان الــ
الــرفــاهــيــة حتــتــاج  األمـــوال، أنــت يف مــديــنــة 
نــــا هــنــا  ــــراش جـــديـــد وأ لـــســـيـــارة جـــديـــدة وفـ
أنــتــظــر أجـــرا  أعــيــش بــه واطــعــم بــه نــفــســي 
أمــنــع  ــبـــا حــتــى  تـ را أنــتــظــر  تـــزهـــق،  حــتــى ال 

ــب اإليـــــجـــــار مــــن رمـــــي أســــرتــــي إلـــى  ــاحــ صــ
ــيــــاة،  ــات احلــ ــروريــ ــضــ ــه  لــ ــاجــ ــتــ ــارع، أحــ ــ ــشـ ــ لـ ا
تصدق  تعد  لم  التي  أسرتي  به  أعيل  قسط 
أنــنــي لــم أتــلــقــى أجــري بــعــد، حـــرروا عــرقــي 
وامــنــحــوه ثــمــنــا، اطــلــقــوا ســراح أجــري فــقــد 
أعيش  أزال  ال  وأنا  اجلديد  الشهر  ثلث  مر 
من  على  اشفقوا  القدمي،  العام  ببقشيش 
يعمل  من  ويكرمكم،  بالسخاء  عليكم  مين 

أجلكم. من 
أجل  من  اإلنسان  يكافح            حينما 
كــلــل فــال يــطــلــب إال ثــمــن  غــيــره ويــنــتــج دون 
يــعــايــنــه يــجــف،  يــعــانــي وهـــو  عــرقــه حــتــى ال 
الــبــيــضــاء عــلــى  الــبــقــع  تــلــك  يـــرى  حــتــى ال 

وسوداء. حمراء  بقع  كأنها  زيه 
       أحسنت القول يا من أتقن يف وصف 
ــر مــــن أحـــســـن إلـــيـــهـــم،  ــقــــى شــ تــ الـــســـخـــاء وا
فــاأليــام تــدوس عــلــى أجــســادنــا وتــقــتــل فــيــنــا 
ذلــك اإلحــســاس بــاألمــان يف حــضــرة مــن ال 

يعاشره. من  آمن  وال  له،  أمن 

يوميات_منجمي  
عادل لعريف
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1  الرفيق موىس يف تقديركم ما هي 
السامت العامة لواقع الطفولة املغربية ؟  

قـــبـــل اإلجـــــابـــــة عـــلـــى تـــســـاؤلـــكـــم أود 

الــنــهــج  جــــريــــدة  اشــــكــــر  أن  ــة  ــدايــ ــبــ الــ يف 

وتتبعها  اهــتــمــامــهــا  عــلــى  الــدميــقــراطــي 

لــقــضــايــا جــمــيــع الـــفـــئـــات االجــتــمــاعــيــة 

ــيــــة  ــوق املــــدنــ ــ ــقـ ــ ــاحلـ ــ ســـــــــواء املـــتـــعـــلـــقـــة بـ

بـــاحلـــقـــوق  املـــرتـــبـــطـــة  أو  والـــســـيـــاســـيـــة 

االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

تــســاؤلــكــم حــول  إلــى  وبــالــعــودة  والبيئية 

فـــان املعطيات  املــغــربــيــة  الــطــفــولــة  واقـــع 

على ارض الــواقــع  صــادمــة فــرغــم مــرور 

ــرب عــلــى  ــغــ 26 ســـنـــة عـــلـــى مـــصـــادقـــة املــ

ورغم  الطفل  الدولية حلقوق  االتفاقية 

توقعيها  مــنــذ  املــخــزنــيــة  الـــدولـــة  تــعــبــيــر 

االلتزام  على   1993 سنة  االتفاقية  على 

بــحــقــوق الــطــفــل فــان الــطــفــولــة املغربية 

تعاني من الهشاشة على كافة املستويات 

ومن  والقانونية  واالجتماعية  األســريــة 

احلرمان من احلق يف الصحة والتعليم 

واخلــــدمــــات االجــتــمــاعــيــة واملـــعـــانـــاة من 

املعاملة واالستغالل والتشرد واقع  سوء 

صـــــادم وغـــريـــب يــتــنــاقــض مـــع املــواثــيــق 

الطفل يف  على حق  تؤكد  التي  الدولية 

والنفسية  اجلــســديــة  والــســالمــة  احلــيــاة 

وعلى حقه يف الغذاء والصحة والتعليم 

والــتــرفــيــه والـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة إلــى 

جانب حقه يف احلماية من العنف ومن 

والنفسي  اجلسدي  االعتداء  أشكال  كل 

 ...

هــذا الــواقــع الــغــريــب والــصــادم يتسم 

مــن  األطــــــفــــــال  مـــــن  اآلالف  بــــحــــرمــــان 

حــقــهــم يف الــتــعــلــيــم خــاصــة يف )الــعــالــم 

الــــقــــروي واألطــــفــــال يف وضــعــيــة إعــاقــة 

ألــــف شخص   169 بــلــغ عـــددهـــم  الـــذيـــن 

واألطــفــال    2014 إحــصــاء  نتائج  حسب 

ــبـــة األمـــيـــة  املــــهــــاجــــريــــن( وارتــــــفــــــاع نـــسـ

ــتــــراوح  ــال الــــذيــــن تــ ــ ــفـ ــ يف صــــفــــوف األطـ

أعــمــارهــم مــا بــن 18-8 ســنــة بــاإلضــافــة 

إلــــى  االكــتــظــاظ والـــهـــدر املـــدرســـي وأمــا 

بــخــصــوص الـــوضـــع الــصــحــي لــألطــفــال 

فــان تقليص وفــيــات األمــهــات واألطــفــال 

الزال مشكال حقيقيا للصحة العمومية 

يعرف  الــذي  القروي  العالم  يف  وخاصة 

ارتــــفــــاعــــا يف الــــوفــــيــــات بـــســـبـــب الــفــقــر 

واإلهـــمـــال أو نــتــيــجــة  لــســعــات الــعــقــارب 

وقــســاوة الــطــقــس يف فــصــل الــشــتــاء كما 

ارتفاع  يعرف  املغربية  الطفولة  واقع  أن 

ــال  ــ ــفـ ــ ــال)األطـ ــ ــفـ ــ ــرة تـــشـــغـــيـــل األطـ ــ ــاهـ ــ ظـ

أعـــمـــال  ــكــــادحــــون ( واســـتـــغـــاللـــهـــم يف  الــ

مـــضـــرة بــنــمــوهــم وصــحــتــهــم اجلــســديــة 

والــنــفــســيــة ويــســتــغــلــون مــن طـــرف أربـــاب 

أشبه  سيئة  ظــروف  يف  ويعملون  العمل 

سياسات  غياب  ظل  يف  سيما  بالعبودية 

عــمــومــيــة تــكــفــل ضــمــان حــقــوق الــطــفــل 

واحلـــــمـــــايـــــة مـــــن االســـــتـــــغـــــالل وحـــســـب 

نــتــائــج إحــصــاء 2014 فـــان أزيـــد مــن 69 

ألـــف طــفــل ميــارســون نــشــاطــا اقــتــصــاديــا 

و15  7 سنوات  أعمارهم ما بن  وتــتــراوح 

سنة إن االستغالل االقتصادي للطفولة 

ــد مــظــاهــر الــفــقــر ومـــؤشـــر على  يــعــد احـ

بـــطء الــنــمــو االقـــتـــصـــادي وعــــدم متكن 

ــوارد االقــتــصــاديــة الكفيلة  املــ األســـر مــن 

بــتــامــن شـــروط الــعــيــش الــكــرمي ومــؤشــر 

التعليم  تعميم  عــدم  على  الــداللــة  بالغ 

ــا ومــن  ــاريـ ــبـ ــاســــي الـــــذي يــعــتــبــر إجـ االســ

الدولة  مسؤولية 

ــاالت االغــتــصــاب تــزايــدت   كــمــا آن حــ

بــــشــــكــــل الفــــــــت و حـــــــــاالت االغــــتــــصــــاب 

اجلـــمـــاعـــي لــلــفــتــيــات اقــــل مـــن 15 ســنــة 

الـــســـيـــاحـــة  األطـــــــفـــــــال يف  واســـــتـــــغـــــالل 

اجلنسية آو استعمالهم جنسيا يف مواد 

داعرة سيما يف ظل افتقار املغرب خلطة 

ــال مــن  ــ ــفـ ــ ــة األطـ ــايـ ــمـ ــيـــة حلـ ــنـ وطـ

اجلنسية السياحة 

األطفال  ظاهرة  تنامي  أيضا   

الكبرى  املــدن  املــشــرديــن سيما يف 

واملـــــتـــــوســـــطـــــة فــــمــــديــــنــــة الـــــــــدار 

الــبــيــضــاء تــضــم أزيـــد مــن 10000 

يعيشون  الشارع  وضعية  طفل يف 

ــروف مـــزريـــة عــرضــة خلطر  يف ظــ

الـــعـــنـــف اجلــــســــدي واجلـــنـــســـي...

كــمــا أن حـــرمـــان بــعــض األطــفــال 

ــر مبـــثـــابـــة  ــبــ ــتــ ــعــ مـــــــن احلـــــــريـــــــة يــ

ــــح مـــــع املـــصـــالـــح  ــريـ ــ ــاقــــض صـ ــنــ تــ

الـــفـــضـــلـــى لــلــطــفــل ولـــالتـــفـــاقـــيـــة 

وعموما  الطفل  حلقوق  الدولية 

فــــــان واقـــــــع الـــطـــفـــولـــة املـــغـــربـــيـــة 

ــرى الســيــمــا يف  يــتــدهــور ســنــة تــلــوى األخـ

مــجــاالت الــرعــايــة الــصــحــيــة واخلــدمــات 

االجتماعية والولوج إلى التعليم خاصة 

النائية وازديــاد حاالت العنف  يف القرى 

ــاب  واالســــتــــغــــالل اجلــنــســي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالغـ

واالقتصادي لألطفال 

املخزنية  الدولة  تتعاطى  كيف    2
السياسات  وما هي  الصادم  الواقع  مع هذا 

حقوق  مجال  يف  تعتمدها  التي  العمومية 

الطفل ؟ 

ــة املـــخـــزنـــيـــة يف مــجــال  ــدولــ تــتــبــنــى الــ

ــل ســــيــــاســــات عـــمـــومـــيـــة  ــفــ ــطــ ــوق الــ ــ ــقـ ــ حـ

و"اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات" تـــتـــســـم بـــالـــقـــصـــور 

والبطء وعدم إدماج حماية الطفولة يف 

التتبع  وغياب  العمومية  السياسات  كل 

الكايف واملواكبة الالزمة لهذه السياسات. 

ــرار املـــجـــلـــس احلـــكـــومـــي ســنــة  ــ ــ ــم إقـ ــرغـ فـ

2014 ملــرســوم إحــــداث الــلــجــنــة الــوزاريــة 

فان  العمومية  السياسات  بتتبع  املكلفة 

ــواء الــبــشــريــة  ــ غـــيـــاب املــــــوارد الــــالزمــــة سـ

أو املــالــيــة أو الــتــقــنــيــة جــعــل عــمــل هــذه 

الــلــجــنــة اليــرقــى إلـــى املــســتــوى املــطــلــوب 

أمـــا بــخــصــوص خــطــة الــعــمــل الــوطــنــيــة 

غـــيـــاب  فــــــان   2006-2015 لـــلـــطـــفـــولـــة 

جلميع  اخلطة  استيفاء  وعــدم  امليزانية 

سعي  أن  كما  الدولية  االتفاقية  مــحــاور 

ــلـــى وضـــع  ــا عـ ــيـ ــالـ ــيـــة حـ ــزنـ ــة املـــخـ ــ ــدولـ ــ الـ

"ســيــاســة مــنــدمــجــة حلــمــايــة الــطــفــولــة" 

ال تــشــمــل جــمــيــع مــــجــــاالت االتــفــاقــيــة 

الدولية حلقوق الطفل علما أن البرامج 

املــســطــرة مــن طـــرف الـــــوزارة الــوصــيــة ال 

ــداءات  ــتــ تــشــمــل األطــــفــــال ضــحــايــا االعــ

ــادي  ــصــ ــتــ ــســـي واالقــ ــنـ واالســــتــــغــــالل اجلـ

واإلهـــمـــال واألطـــفـــال يف وضــعــيــة هشة 

أو األطــفــال يف وضــعــيــة إعــاقــة وأطــفــال 

املهاجرين  واألطــفــال  العازبات  األمهات 

واألطـــفـــال يف الــعــالــم الــقــروي وعــمــومــا 

ــات الـــعـــمـــومـــيـــة املــتــعــلــقــة  ــاسـ ــيـ ــسـ فـــــان الـ

ــة  ــرؤيـ بــالــطــفــولــة تــتــســم مبـــحـــدوديـــة الـ

وغـــيـــاب االنــفــتــاح عــلــى جـــل الــقــطــاعــات 

املــعــنــيــة بــقــضــايــا الــطــفــولــة وتــفــتــقــر إلــى 

والتقييم  بالتتبع  حتظى  وال  التنسيق 

للمصالح  التام  وبالتغييب  الضرورين 

االعتمادات  وان  سيما  للطفل  الفضلى 

ــات املـــــــرصـــــــودة لـــلـــقـــطـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ـــزانـ ــيــ ــ واملـ

الطفل  الصلة بحقوق  ذات  االجتماعية 

تبقى ضعيفة.

 كما أنها تتسم بعدم إشراك املجتمع 

العمومية  الــســيــاســات  ــداد  إعــ يف  املــدنــي 

واخلــــطــــط لـــلـــنـــهـــوض بـــحـــقـــوق الــطــفــل 

تظل  الــدولــة  تبذلها  الــتــي  اجلــهــود  وان 

نــاقــصــة وبــعــيــدة عــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــات 

الدولة الدولية يف مجال حقوق الطفل 

وأنها ال تكفل حقوقه وال تخدم املصالح 

للطفل. الفضلى 

الطفولة  ــراج  إلخ السبيل  ما    3
املغربية من هذا الواقع الصادم ؟ 

لتجاوز هذا الواقع املزري الذي تعيشه 

املستويات  كافة  على  املغربية  الطفولة 

ــراع  ــاالت يــجــب عــلــى الـــدولـــة اإلســ واملـــجـ

إقــرار قانون خاص بالطفل ومالئمة  يف 

التشريعات احمللية واملعايير الدولية ذات 

سياسات  وإقـــرار  الطفل  بحقوق  الصلة 

املـــدنـــي  املـــجـــتـــمـــع  دور  تـــقـــوي  عـــمـــومـــيـــة 

العمومية  الــســيــاســات  كــافــة  وإشــراكــه يف 

املــتــعــلــقــة بــإعــمــال حــقــوق الــطــفــل ووفــق 

من  متكن  واضحة  تنموية  إستراتيجية 

حتــســن املـــســـتـــوى املــعــيــشــي لـــألســـر مبــا 

يكفل لهم  وألطفالهم حياة كرمية وتقر 

ــاج قــضــايــا حـــقـــوق الــطــفــل ضــمــن  ــإدمــ بــ

اخــتــصــاصــات جــمــيــع املــصــالــح الـــوزاريـــة 

ــيـــر املـــــــوارد  ــات الـــــدولـــــة و تـــوفـ ـــســ ـــؤسـ ومـ

والقانونية  والتقنية  واملــالــيــة  الــبــشــريــة 

الـــضـــروريـــة لــلــنــهــوض بــحــقــوق الــطــفــل 

ــن حـــقـــوقـــه األســــاســــيــــة يف  ــ ــنـــه مـ ــيـ ــكـ ومتـ

االجتماعية  والرعاية  والصحة  التعليم 

واحلماية من الفقر والهشاشة والتشرد 

وتفعيل اآللية الوطنية لتظلم األطفال 

ضحايا انتهاكات حقوق األطفال 

4  كلمة أخرية 

اشـــكـــر جـــريـــدة الــنــهــج الــدميــقــراطــي 

عـــلـــى انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى جــمــيــع املــلــفــات 

والــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــــتـــــــي تــــــهــــــم احلــــــقــــــوق 

االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

والــبــيــئــيــة واحلـــقـــوق املــدنــيــة والــســيــاســة 

وعــلــى مــقــاربــتــهــا اإلعــالمــيــة الــنــضــالــيــة 

والــتــنــويــريــة والــتــثــقــيــفــيــة والــتــوعــيــة كل 

من  ومزيدا  واالحــتــرام  والتقدير  الشكر 

البذل والعطاء والنجاح . 

نستضيف في هذا العدد من جريدة النهج الديمقراطي الذي نخصص ملفه لواقع الطفولة املغربية 
الرفيق موسى ابويهي الفاعل الجمعوي والناشط الحقوقي الرئيس السابق لفرع الجمعية املغربية 

ADEJ لحقوق اإلنسان باملحمدية والقيادي السابق بجمعية التنمية للطفولة والشباب

 تتبنى الدولة 

املخزنية يف 

مجال حقوق الطفل 

سياسات عمومية 

و"اسرتاتيجيات" تتسم 

بالقصور والبطء وعدم 

إدماج حامية الطفولة يف 

كل السياسات العمومية 

وغياب التتبع الكايف 

واملواكبة الالزمة 

لهذه السياسات.
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األخرية من 21 إىل 27 يناير  2020 

احلــكــومــة  هـــذه  أن  عـــلـــى  ملـــؤشـــرات  ا مـــن  لــكــثــيــر  ا تـــدل 
لـــى  ا ــة  ــويـ قـ ــة  ــيـ ــلـ داخـ قـــضـــات  تـــنـــا تـــعـــيـــش  ئـــيـــة  لـــفـــســـيـــفـــســـا ا
م  ــتــــمــــا هــ ا ــيــــر  ــبــ كــ ــيــــر  تــــعــ ــد  ــعــ تــ لـــــم  ــا  ــهــ تــ ــا نــ ــو ــكــ مــ ان  درجـــــــة 
مــع  تــتــعــامــل  ملــكــونــات  ا لــتــنــاقــضــات. جــمــيــع  ا إلخــفــاء هــذه 
احزاب يف  فــهــي  يــة:  ز االنــتــهــا مــن  كــبــيــر  ر  احلــكــومــة مبــقــدا
لــهــذه  ملــخــصــص  ا لـــريـــع  ا مـــن  دة  االســـتـــفـــا عــنــد  االغــلــبــيــة 
لـــيـــة  ملـــســـؤو ا بــتــحــمــل  ــر  االمــ يــتــعــلــق  وعـــنـــدمـــا  لـــوظـــيـــفـــة،  ا
لــــى  ا ملــــكــــونــــات  ا هـــــذه  ــتــــحــــول  تــ ــة  ــبـ ــاسـ ــمـــحـ ــلـ لـ واخلـــــضـــــوع 
ئــج  نــتــا و لـــســـيـــاســـات  ا بـــتـــبـــعـــات  تــلــقــي  ــة،  ــارضـ ــعـ ملـ ا احــــزاب 
كـــهـــا يف  ر يـــشـــا ــر ممـــن  ــثـ كـ ا و  ا ــد  ــ واحـ ــون  ــكـ مـ عـــلـــى  االزمـــــة 

. مة حلكو ا

لــســيــد  ا بـــه  مـــا صـــرح  هـــو  لــلــخــبــطــة  ا لـــهـــذه  مـــثـــال  آخـــر 
األخــــضــــر  د  واالقــــــتــــــصــــــا رة  لــــــتــــــجــــــا ا و عــــة  لــــصــــنــــا ا يـــــــــر  وز
جــلــســة  ــبـــرملـــان يف  لـ ا م  ــا مــ ا لـــعـــلـــمـــي،  ا حـــفـــيـــظ  ــي،  ــمـ ــرقـ لـ ا و
مــبــلــغ  ملــغــرب  ا ة  ر دعـــى خــســا ا عــنــدمــا  لــشــفــويــة  ا االســئــلــة 
قــيــة  تــفــا ا بــســبــب   ، لــدوالرات ســنــويــا ا مــن  ثــنــن  ا ريــن  مــلــيــا
لــنــســيــج  ا ع  قــطــا . الن  تــركــيــا مـــع  ملــوقــعــة  ا احلـــر  لـــتـــبـــادل  ا

. تركيا مــن  ردات  لــوا ا بــســبــب  قــتــل 

قــيــة  تــفــا ا مــه  تــهــا ا ر  قــتــصــا ا هـــو  لــتــصــريــح  ا لــغــريــب يف  ا
مـــع  ــا  ــهــ تــ ر ــا ثــ ا وعــــــدم  تـــركـــيـــا  مــــع  فـــقـــط  ــادل احلـــــر  ــبــ ــتــ لــ ا
قــتــلــت  لـــتـــي  ا ن  لـــبـــلـــدا ا مــــن  ــا  ــرهـ ــيـ وغـ ــا  ــسـ ــرنـ وفـ ــيـــا  نـ ــا ــبـ اسـ
ذا  فــلــمــا اســاســيــة.  عــيــة  ديــة صــنــا قــتــصــا ا قــطــاعــات  بــدورهــا 

غيرها؟ دون  مــن  تــركــيــا  عــلــى  لــتــركــيــز  ا هــذا 

عـــن  لــــبــــحــــث  ا مــــــن  بــــــد  ال  لــــــســــــؤال  ا عــــلــــى  ــواب  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ
لـــســـيـــد  ا ــه.  ــرحــ طــ ء  ورا ــة  ــنـ مـ ــا ــكـ لـ ا ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــسـ ا ــع  ــ فـ ــدوا ــ لـ ا
قــضــيــة  يــســتــغــل  ر  ملــنــتــمــي حلــزب االحــرا ا لــعــلــمــي  ا حــفــيــظ 
لــح غــرميــه يف  لــضــرب مــصــا لــيــوظــفــهــا ســيــاســيــا  حــقــيــقــيــة 
عـــالقـــات حـــزبـــيـــة  تـــربـــطـــه  ــــذي  لـ ا لـــبـــيـــجـــيـــدي  ا ــة  ــومـ ــكـ احلـ
لـــتـــركـــي  ا لـــتـــنـــمـــيـــة  ا و لـــة  لـــعـــدا ا مــــع حــــزب  تـــيـــجـــيـــة  اســـتـــرا
ــر  يـ وز لـــســـيـــد  ا يـــهـــاجـــم  ــاك.  ــنـ هـ لـــســـلـــطـــة  ا يـــتـــولـــى  لــــذي  ا و
هــدفــن  لــتــحــقــيــق  يــســعــى  بـــذلـــك  وهـــو  تـــركـــيـــا  عـــة  لـــصـــنـــا ا
لـــة  ــعـــدا لـ ا حـــزبـــي  لـــشـــريـــكـــن  ا اضــــعــــاف  ــوقــــت:  لــ ا ذات  يف 
فــســح  اخــــرى  ومــــن جـــهـــة  ــي،  ــركـ ــتـ لـ ا و ملـــغـــربـــي  ا لـــتـــنـــمـــيـــة  ا و
ديــة  االقــتــصــا تــكــون مــصــاحلــهــا  أخـــرى  ملــجــال ألطـــراف   ا
بــيــة  و االور لــشــركــات  وا لـــدول  ا مــع  مــرتــبــطــة  لــســيــاســيــة  وا

باخلصوص. وفــرنــســا  نــيــا  اســبــا رأســهــا  وعــلــى 

االعـــمـــال  تــصــريــف  داخــلــيــة حلــكــومــة  قــضــات  تــنــا نـــهـــا  إ
عــمــلــيــة  نها  ا  ، السائدة الطبقية  لكتلة  ا مصالح  وخدمة 
بـــات  االنـــتـــخـــا فـــق  ا احلـــكـــومـــة يف  لـــهـــذه  تــفــكــيــك  و تــفــكــك 
تــخــذ  ا يـــبـــدو  مـــا  عـــلـــى  لـــتـــي  ا و  2021 لــســنــة  لــتــشــريــعــيــة  ا
لــبــيــجــيــدي  ا د  الستبعا لرامي  ا لنهائي  ا املوقف  يصددها 
يــتــضــح  ــم  لـ ــذي  لــ ا د  االســـتـــبـــعـــا هــــذا  لــــى  االو لـــرتـــبـــة  ا مـــن 
لـــبـــديـــل  ا الن  تـــطـــبـــيـــقـــه  تـــســـهـــيـــل  و اخــــراجــــه  كـــيـــفـــيـــة  بـــعـــد 
ــات  ــ ورشــ يف  صـــنـــعـــه  ــلــــيــــات  عــــمــ فـــشـــلـــت  جــــديــــا  فــــس  ملــــنــــا ا
د  االســتــبــعــا هـــذا  يــتــم  ن  ا ملــســتــبــعــد  ا غــيــر  ومـــن  ملـــخـــزن.  ا
لبوليسية.  ا الدولة  يف  ملــعــهــودة  ا لــيــب  واألســا لــطــريــقــة  بــا

ــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ لـــــــــى  ا عـــــة  لـــــصـــــنـــــا ا يـــــــــــر  وز لـــــســـــيـــــد  ا جلـــــــــوء 
ئــح  بــعــض شــرا تــخــبــط  يــعــكــس  لــتــبــادل احلـــر  ا قــيــات  تــفــا ا
لــلــتــخــلــي  دهــا  اســتــعــدا ــة وحــتــى  االزمـ م  مـــا ا يــة  ز لــبــرجــوا ا
ن  ا ــاالمــــس.  بــ عـــنـــهـــا  فــــع  تــــدا نـــت  كـــا تـــيـــحـــيـــات  اســـتـــرا عــــن 
هــو  ــنــــة  هــ ــرا لــ ا لـــظـــرفـــيـــة  ا ــيـــة يف  ئـ ــا ــيـ ــمـ احلـ ــــى  لـ ا لـــلـــجـــوء  ا
قــوى  وغــيــره مــن  تــرامــب  لــســيــاســات  عــمــى جــديــد  ا تــقــلــيــد 

ملأزومة.   ا لــيــة  لــرأســمــا ا

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

ما هي اسباب تفكك الحكومة 
من الداخل؟

 Florence الــفــرنــســيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزيــــــرة 
واشنطن  إلــى  ستسافر  أنها  أعلنت   Barlet

ــــض والـــبـــانـــتـــاغـــون  ــيـ ــ ــة الـــبـــيـــت األبـ ــاوضــ ــفــ ملــ
ــاء عــلــى قــواتــهــا  ــقــ ــرورة اإلبــ وإقــنــاعــهــمــا بــــضــ
بــإفــريــقــيــا، ملــســاعــدة فــرنــســا عــلــى الــتــصــدي 
ومــحــاربــة متــدد اخلطر اإلرهــابــي يف منطقة 
-بركينا  مالي  )النيجر-  اإلفريقي  الساحل 

فاسو( .

القلق الفرنسي مرده طبعا ليس اإلرهاب 
ــد ذاتــــــــه، ولـــكـــن اخلـــطـــر الــــــذي ميــثــلــه  يف حــ
ومــواردهــا  االستراتيجية  ملصاحلها  بالنسبة 
من الذهب واليورانيوم الذي تزخر به منطقة 
الساحل. وإذ أن سياسة ترامب تنأى بأمريكا 
إلـــى احلــمــائــيــة فــهــي تتنصل مــن أي بـــؤرة ال 
تستفيد منها بشكل مباشر.. فمنذ الهجمات 
ومالي،  النيجر  يف  لداعش  األخيرة  الدامية 
البيت األبيض يلوح بإمكاني االنسحاب  بدأ 
مــن املــنــطــقــة. فــفــي مــنــطــقــة"شــيــنــيــغــودار" يف 
النيجر ُقِتل أزيد من 90 جندي، وقبل ذلك 
لقى أكثر من 70 أخرين حتفهم يف هجمات 
دامية وخاطفة وخطيرة. ورغم أن قوة بارخان 
الفرنسية تضم حوالي 4500 جندي، والتي 
من  مـــئـــات  بــضــع  أن  2013،إال  يف  تــشــكــلــت 
ــيـــة الـــتـــي أســســهــا "عـــدنـــان  ــابـ الــعــنــاصــر اإلرهـ

أبـــو الــولــيــد الـــصـــحـــراوي" يف 2015، والــتــي 
اندمجت يف التنظيم اإلرهابي لغرب إفريقيا 
تــربــك حسابات  أن  ،اســتــطــاعــت   2019 سنة 
ــدد مــصــاحلــهــا  ــ ــهـ ــ األطـــــمـــــاع الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـ

االستعمارية بالزوال .

وحــســب اخلــبــراء فــإن إرهــابــيــن التنظيم 
ويشكلون  كــلــم    200 مــحــيــط  يــتــحــركــون يف 
الساحالخلمس  لـــدول  ليس  تهديديا  طــوقــا 
فــحــســب، بـــل أصــبــح متـــددهـــم يــشــكــل خــطــرا 
هزمية  بعد  منتظرا  وكــان  إفريقيا.  كــل  على 
داعش يف العراق وسوريا أن يتم نقل أنشطته 

اإلرهابية إلى شرق آسيا وأفريقيا.

إن االنسحاب األمريكي من هذه املنطقة 

يؤطره معطى ثابت وهو أن اجلنود األمريكان 
ال يتقنون التعامل مع حرب العصابات، ألن 
نوعية الهجمات التي نفذتها تلك العصابات 
ــة  ــرعــ ــة ودقـــــــــة وســ ــيــ ــالــ ــة عــ ــيــ ــرافــ ــتــ ــاحــ ــت بــ ــ متــ
األفــراد ممتطن  يقوم عشرات  مباغتة،حيث 
دراجــــــــات نــــاريــــة بــقــصــف الـــثـــكـــنـــات املـــعـــزولـــة 
ويولون  االتصاالت  عنها  ويقطعون  بالهاون، 
فارين إلى األدغال، وهذا النوع من العمليات 
استعملته من قبل فرق املقاومة يف الفييتنام 
والصومال والعراق وبواسطته قهرت اجلنود 
األمــريــكــان خـــالل حـــروب قــتــل فيها عــشــرات 

اآلالف من اجلنود األمريكان . 

مصطفى خياطي

فرنسا-إفريقيا  و اإلرهاب: لهيب قرب الباطن الغني

يوم  الصهيوني  االحــتــالل  سلطات  بـــدأت 
األربــعــاء 15 يناير يف ضــخ الــغــاز إلــى مصر، 
ضــمــن اتــفــاقــيــة مت إبــرامــهــا بـــن الــطــرفــن، 
تتمكن مبوجبه تل أبيب من نقل كميات من 
الغاز  أوربــا عبر مصانع  إلــى  الطبيعي  الغاز 

املسال املصرية. 

اخلبر نزل كقطعة ثلج باردة على الشعب 
املـــصـــري ونــشــطــائــه الـــذيـــن وصـــفـــوا االتــفــاق 
بالكارثة وبالضريبة القاصمة حملور املقاومة 
فيما  الصهيونية،  مــع  التطبيع  ومناهضي 
اعتبره املطبعون والصهاينة باليوم التاريخي 
للكيان الغاشم الغاصب حيث اعتبروه بداية 
لتحول "دولتهم" إلى مصاف الدول العظمى.

ــة نـــظـــر جتــــاريــــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــهـ و مــــن وجـ
وإستراتيجية، فإن االتفاق سيؤثر سلبا على 
نفوذ بعض الدول العربية وخصوصا املنتجة 
للغاز الطبيعي، يف أوربا مما سُيحِدث ارتباكا 
وخــلــخــلــة يف الــعــالقــات الــتــجــاريــة بــن أوربـــا 

وإفريقيا وشرق آسيا.

ــريـــون طــبــعــا غـــاضـــبـــون مـــجـــددا من  املـــصـ
بالنقد عبر  وانهالوا عليه  السيسي  رئيسهم 
مــنــصــات الــتــواصــل، حــيــث اعــتــبــروا االتــفــاق 
بأنه خيانة أخرى تنضاف لبيعه للجزيرتن 
وتفريطه مياه النيل، ومتهيد الطريق للكيان 
بيعها  وإعــادة  وثرواتها  األرض  لنهب  احملتل 

ألهلها. 

 02 أنه، ويف نفس السياق، وبتاريخ  ُيذكر 
يناير 2020 ،وقعت قبرص واليونان والكيان 
 "Est Med" الصهيوني، اتفاق خط أنابيب
قمة ثالثية يف أثينا، وهــو االتــفــاق الذي  يف 
إلى  رئيسها  بــادر  التي  تركيا  أربــك حسابات 
ــزمـــن، ويف ظـــرف قــيــاســي، اتــفــق  مــســابــقــة الـ
الــســراج"، على  رئــيــس حكومة ليبيا "ف  مــع 
إنـــزال قــواتــه بليبيا بــدعــوى مــســاعــدة ودعــم 
الشرعية على التصدي لقوات حفتر، بينما 
جوهر القلق ومرجعه هو أن االتفاق الثالثي 
السالف الذكر سيقطع الطريق البحري على 
اإلمــداد التركي نحو أوربــا. وأنــه بإطالق يد 
حفتر على كل ليبيا سُيمكن مصر واإلمارات 
ومن خاللها روسيا وفرنسا من خيرات ليبيا 

الطاقية.

و مــن جــانــب آخـــر فـــإن املــقــابــل الســتــفــادة 
تركيا من كعكة ليبيا، هو أن تلع ذلك الدور 
القذر جتاه املد الشعبي واحلراك اجلماهيري 
ــر  ــزائــ بــاملــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة واملـــغـــاربـــيـــة واجلــ
خصوصا ،فهي تريد أن تنقل "بعبع" اإلرهاب 
وتــكــرار جتربة حتويل احلــراك  املنطقة  إلــى 
الشعبي السوري إلى حرب أهلية، ألن احلراك 
47 درجــة من  اجلــزائــري بلغ يف أسبوعه ال 
كل  أفشلت  واالستمرارية،  والسلمية  النضج 
وأصبحت  واإلقليمية.  السياسية  املــنــاورات 
لشعوب  ُملِهمة  اجلزائرية  الثورية  السيرورة 
ألداتها  امتالكها  مع  تطورها  ينذر  املنطقة، 
التنظيمية/السياسية بنهاية الديكتاتوريات 
للرأسمالية  االقــتــصــاديــة  املــصــالــح  وانــهــيــار 

االستعمارية.

مصطفى خياطي

رشق املتوسط: من االحتالل إىل الهيمنة عىل رشايني االقتصاد


