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  سطوة القراءة

املمكن  من  يعد  لم  االخيرة  السنوات  يف 
ــة  االزم وشمولية  عمق  ــار  ــك اوإن التستر 
لم  باملغرب.  واالجتماعية  االقتصادية 
أنفسهم  املتضررين  الن  ممكنا  ذلــك  يعد 
تفاقم  من  املزيد  هو  ــاه  االجت بــان  تأكدوا 
والطبقات  الفئات  حتى  وشمولها  ــة  االزم
الوسطى، وهذا ما تعكسه مختلف التقارير 
الدولية التي جتري املقارنات بني الوضع يف 
يحتل  بحيث  تشبهه  التي  الــدول  و  املغرب 
مؤشرات  جميع  يف  الترتيب  اسفل  املغرب 
االقتصادي  والتطور  البشرية  التنمية 

واالجتماعي.

اسطوانة  عن  وابواقها  الــدولــة  تخلت 
رغم  الزاهر  الوضع  وعن  املغربي  االستثناء 
لزاما  كان  النواقص.  او  االختالالت  بعض 
اختياراتها  بفشل  االعتراف  الدولة  على 
البدائل  عــن  البحث  وضـــرورة  التنموية 
اســتــشــاريــة عــلــهــا تقدم  وشــكــلــت جلــنــة 
العارفون  يقول  ــذي  ال اجلديد  النموذج 
حتتاج  جاهزة  النسخة  ان  االمــور  بأسرار 
ــراج شــعــبــوي ســيــاســوي حتى  ــ فــقــط إلخ
عبر  وضعت  مغربية  صيغة  انها  على  تقدم 
مبا  املغاربة  فيها  ساهم  واسعة  استشارات 

فيها املتضررون.

هكذا اختار النظام طريقة تدبير أزمته 
اسباب  على  الدخان  من  الكثير  القاء  عبر 
لالختيارات  الفشل  ومــســؤولــيــة  االزمـــة 
ــة  ــب ــاس ــالق مـــطـــالـــب احمل ــ ــط ــ ــب ان ــنـ وجتـ
سيؤثر  وهل  الوضع  سيدوم  كم  والقصاص. 
يف  عزميتهم  ويحبط  الــنــاس  ــي  وع على 
املطالب واملساءلة؟ ذلك ما ستكشفه االيام 

املقبلة .

يف مقابل ذلك وطيلة السنوات االخيرة 
ومناورات  االزمة  تعمق  شهدت  التي  نفسها 
موجة  انطلقت  املسؤوليات  لتغطية  النظام 
امتازت  االجتماعية  احلركات  من  جديدة 
هذه  يف  انخرطت  املطالب.  وعمق  بالقوة 
الطبقات  مختلف  االجتماعية  احلركات 
العاملة  الطبقة  من  ابتداء  االجتماعية 
والشرائح الواسعة من كادحي املدن والبوادي 
من  وسطى  اجتماعية  فئات  الى  واملعطلني 
اطباء ومهندسني وصيادلة ومحامني ورجال 

ونساء التعليم بكل اصنافه.

اتضح  وشموليتها  االزمـــة  لعمق  نظرا 
للجميع عجز احلكومة على تلبية املطالب 
االجتماعية  ــوارات  ــ احلـ ــن  م تهربها  ــل  ب
سبق  التي  االلتزامات  جميع  من  والتنصل 
اال  املتضررين  امــام  يعد  لم  بها.  االلــتــزام 
سمح  مما  واالحتجاج  للنضال  االستعداد 
يف  النقابية  املــركــزيــات  بانخراط  وسهل 
فردي  بشكل  تارة  النضالية  احلركية  هذه 
العديد  يف  أكــبــر.  بتنسيق  او  ثنائي  او 
النضالي  العمل  ان  اتضح  املناسبات  مــن 
التنسيقيات  ومع  النقابات  بني  الوحدوي 
حتقيق  واستطاع  حتقق  وقــد  ممكن  امــر 
بعض املكتسبات او وقف موجة من الهجوم 
اإلطار  هذا  يف  واجهزتها.  للدولة  والتغول 
تنسيق  خلق  عن  الكالم  املمكن  من  أصبح 
تنسيقية  واطارات  نقابية  جلبهة  وجتميع 
خطة  قاعدة  وعلى  محددة  مطالب  حول 
الشروط  ان  االدنى.  حدها  يف  ولو  نضالية 
هذا  حتقيق  يف  باألمل  تسمح  املوضوعية 
املهنية  والتنسيقيات  النقابي  التجمع 
جبهة  يف  والثقافية  احلقوقية  واجلمعيات 

ميدانية نضالية.

احلركية  ــن  م الــشــق  هـــذا  جــانــب  الـــى 
تشكيل  بوادر  ظهرت  املجتمعية  النضالية 
السياسية  الــقــوى  بــني  اجتماعية  جبهة 
احلد  حــول  تلتف  واحلقوقية  والنقابية 
منها  وخاصة  املشتركة  القضايا  من  االدنى 
القضايا االجتماعية. لقد تطلب االمر وقتا 
املتواضعة  النتيجة  هذه  الى  للوصول  مهما 
مع  خــاصــة  وواعــــدة  مهمة  لكنها  ــوم  ــي ال
تشكيل روافدها وفروعها يف املدن والبلدات 
فرعا   42 ال  بناء  هدف  يعتبر  املختلفة. 
وواعــدا  مهما  هدفا  االجتماعية  للجبهة 
إذا ما مت حتقيقه وتفعيله. فكلما حتركت 
هذه الفروع من اجلبهة االجتماعية بشكل 
جماعي  او  جزئي  جماعي  بشكل  او  منفرد 
شامل فان ذلك سيشجع على تشكيل فروع 
جديدة تلتحق مبا تأسس وسينشأ ما ميكن 

ان نسميه كرة الثلج.

اجلبهة  اجلبهتني:  بناء  يف  النجاح  ان 
االجتماعية  واجلبهة  املهنية  النقابية 
وطنيا ومحليا سيكون هو الرد السديد على 
التي  االختيارات  وافــالس  االوضــاع  تدهور 
حكمه  من  سنة  ستني  طيلة  النظام  فرضها 
الهيكلة  بصدد  اننا  االستبدادي.  املطلق 
اجلديدة للحراكات االجتماعية املقبلة مما 
املتوحشة  اللبرالية  تغول  صد  من  سيمكن 
ببالدنا او املهيمنة على الصعيد العاملي. اننا 
لكل  الضروري  الدفاع  شروط  توفير  بصدد 
سياسة نضالية فاعلة ومؤثرة يف املستقبل. 
املتوحش  واالستغالل  االستبداد  فلهزم 
ليس هناك من بديل عن املقاومة الشعبية 

نضاال ووحدة صفوف.

ال بديل عن املقاومة الشعبية نضاال ووحدة

 . مدير النشر : سعيد رحيم     
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انــطــلــقــت فــعــالــيــات تــأســيــس الــهــيــئــات 
ــلــجــن احملــلــيــة لــلــجــبــهــة االجــتــمــاعــيــة  وال
التأسيس  هذا  يشمل  ان  اجل  من  بالفروع 
الوطني  امللتقى  يف  عنه  أعلن  كما  فرعا   42

األول :

الــكــونــفــدرالــيــة  ــر  ــق م ــد  ــه ش وهـــكـــذا   •
انطالق  باحملمدية  للشغل  الدميقراطية 
الهيئة  لتأسيس  الــعــام  اجلــمــع  فــعــالــيــات 
فرع  املغربية،  االجتماعية  للجبهة  احمللية 
املكتسبات  على  الهجوم  ملواجهة  احملمدية، 
واحلقوقية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
جلنة  تشكيل  عــن  أســفــر  والــدميــقــراطــيــة 

عضوا.  14 من  مكونة  حتضيرية 

املتابعة  • وبفاس وتنزيال لتوصيات جلنة 
الوطني  امللتقى  ــا  ــرزه أف الــتــي  الــوطــنــيــة 
ويف  البيضاء،  الدار  مبدينة  املنعقد  األول 
التي  النضالية  الدينامية  مواكبة  إطــار 
املغربية  االجــتــمــاعــيــة  اجلــبــهــة  أطلقتها 
اجتماعية  جبهات  تأسيس  إلــى  والــداعــي 
يومه  مساء  انعقد  احملــلــي،  املستوى  على 
الكونفدرالية  مبقر   2020\02\01 السبت 
اسفر  اجتماع  بفاس  للشغل  الدميقراطية 

باملدينة. محلية  جلنة  تكوين  عن 

الــلــجــنــة  عـــقـــدت  كــلــمــيــم  ــم  ــي ــل ــإق وب  •
ــة  ــي ــاع ــم ــت ــة لــلــجــبــهــة االج ــري ــي ــض ــح ــت ال
فبراير   01 الــســبــت  ــوم  ي اولــيــا  اجــتــمــاعــا 

فبراير   08 تاريخ  حتديد  ومت  الكدش  مبقر 
االجتماع  تاريخ  لتحديد  الثاني  لالجتماع 

محليا. اجلبهة  لهيكلة  املوسع 

ــة  ــيـ ــدرالـ ــفـ ــونـ ــكـ الـ مبـــقـــر  ــك  ــ ــذل ــ ك  •
انعقد  بــالــصــويــرة  للشغل  الــدميــقــراطــيــة 
 31/01/2020 يـــوم   حتــضــيــري  اجــتــمــاع 
على  االتــفــاق  ومت  االجتماعية  للجبهة 

 2020 فبراير   15 يــوم  ثــان  اجتماع  عقد 
 ، إقــلــيــمــي  مــيــثــاق  ــداد  ــ إع يــتــم  أن  ــى  ــل ،ع
التقدمية  االطارات  كافة  دعوة  مع  وأرضية 
. االجتماعية  اجلبهة  بهذه  االلتحاق  إلى 

الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة  مــــن  ومبـــــبـــــادرة   •
بتأسيس  املكلفة  للشغل  الدميوقراطية 

يف  بأكادير  احمللية  االجتماعية  اجلبهة 
احمللية  اجلبهات  تأسيس  مهام  توزيع  إطار 
املغربية  االجتماعية  اجلبهة  طــرف  مــن 
بــعــده  يــتــم  ــي  اولـ ــقــاء  ل وطــنــيــا، مت عــقــد 
اجلبهة  لتشكيل  االطارات  باقي  استدعاء 

حمللية. ا

االشتراكي  احلــزب  من  ومبــبــادرة  كما   •

باجلديدة  محلية  جلنة  تشكيل  مت  املوحد 
على  العمل  سيتم  نضاليا  برنامجا  سطرت 

. تفعيل

ــي  ــراك ــت االش ــزب  ــ احل ــر  ــق مب ــد  ــق ــع وان  •
ــس  ــي ــم ــوم اخل ــ ــان يـ ــم ــي ــل ــس ــن ــب ــد ب ــ ــوح ــ امل
األول  اإلقليمي  امللتقى    30/01/2020

بحضور  ببنسليمان  االجتماعية   للجبهة 
والنقابية  واحلقوقية  السياسية  الهيئات  
تشكلت  باإلقليم  االجتماعية  والتعبيرات 
املكونة   اإلقليمية  املتابعة  جلنة  إثره  على 

التنظيمات. كل  ممثلي  من 

للجبهة  التحضيرية  اللجنة  وعقدت   •
أوليا  لقاءا  ببركان  احمللية  االجتماعية 
مبقر   2020 ــر  ــراي ــب ف  2 ــد  ــ األح ــه  ــوم ــي ل
االشتراكي  الدميقراطي  الطليعة  حــزب 
فيه  تدارست  زواال،  الثالثة  الساعة  على 
التأسيسي،  العام  اجلمع  ترتيبات  مختلف 
ــادم  ــق ــوم األحـــد ال ــده يـ ــق ــرر ع ــق الـــذي ت
الثالثة  الــســاعــة  عــلــى   2020 فــبــرايــر   9
الدميقراطي  الطليعة  حــزب  مبقر  زواال، 

بركان. االشتراكي 

حتــضــيــريــة  ــة  ــن جل ــس  ــي ــأس ت مت  ــا  ــم ك  •
 3-2-2020 بتاريخ   لقاءها  عقدت  بتطوان 
للشغل. الدميقراطية  الكونفدرالية  مبقر 

االجتماعية  اجلبهة  هيكلة  متت  كما   •
الكونفدرالية  مبقر  بتازة  احمللية  املغربية 

للشغل. الدميقراطية 

حلــقــوق  املــغــربــيــة  اجلــمــعــيــة  ــر  ــق ومب  •
جلنة  هيكلة  متت  احلاج  باوطاط  االنسان 
ونقابية  سياسية  هيئات  من  مكونة  محلية 

وجمعوية. وحقوقية 

اجلبهة االجتماعية املغربية تهيكل فروعها احمللية

النهج الدميقراطي يدعو عموم املواطنني إلى املشاركة 
يف مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني 

ت  ا / ــني ــلـ ضـ ــا ــنـ ملـ ا عـــو  يـــد طـــي  ا ميـــقـــر لـــد ا ــهـــج  ــنـ لـ ا

ة  ملــســيــر ا يف  ملــكــثــفــة  ا ــة  ك ر ــا ــش مل ا لـــى  إ ت  ا / طـــنـــني ا ملـــو ا و

 2020 يــر  ا فــبــر  9 ــد  حـ أل ا م  يـــو ط  ــا ب ــر ل ــا ب طــنــيــة  لــو ا

على  ج  حــتــجــا ال ا و لفلسطيني  ا لشعب  ا مــع  من  للتضا

صفقة  " جعية  لر ا نية  لصهيو ا لية  يا مبر إل ا ة  مــر ا ملــؤ ا

ن. لقر ا

للشعب  عـــم  ا لـــد ا ــي  ئ ــد ــب مل ا قــفــه  مــو ــع  م مــا  نــســجــا ا

لته  و د ء  بنا و ملصير  ا ير  تقر يف  حقه  يف  لفلسطيني  ا

فلسطني  ض  ر أ مــل  كــا عــلــى  طــيــة  ا ميــقــر لــد ا طــنــيــة  لــو ا

ة  مـــر ا ملـــؤ ا ــى  ــل ع جــا  حــتــجــا ا و  ، س ــد ــقـ لـ ا ــا  ــه ــت ــم ص ــا ع و

مة  عو ملد ا  " ن لــقــر ا صفقة  " نية  لصهيو ا لية  يا مبر إل ا

لتي  ا و  ، لعميلة ا جعية  لر ا بية  لعر ا نظمة  أل ا ف  طر من 

ب  ــر ض و لــفــلــســطــيــنــيــة  ا لــقــضــيــة  ا تــصــفــيــة  لــى  إ ف  تــهــد

 ، ملصير ا ير  تقر و ة  د لــعــو ا يف  لفلسطيني  ا لشعب  ا حق 

ت  ا / ضــلــني ملــنــا ا فــة  كــا عــو  يــد طــي  ا ميــقــر لــد ا لنهج  ا ن  فــإ

يف  ملــكــثــفــة  ا كــة  ر ملــشــا ا و ر  حلــضــو ا ــى  ل إ ت  ا / ــني ــن ط ا ــو مل ا و

عمة  ا لد ا ت  لهيآ ا ف  طر من  ملنظمة  ا طنية  لو ا ة  ملسير ا

ير  ا فبر  9 حــد  ال ا م  يــو ط  با لر با لفلسطيني  ا للشعب 

ا  ء ا بتد ا حد  أل ا ب  با حة  سا من  ستنطلق  لتي  ا و  2020

. حا صبا  10 عة  لسا ا من 

لفلسطيني  ا لشعب  ا ح  لكفا عم  د كن  / كتكم ر مشا ن  إ

لفلسطينية.    ا طنية  لو ا مة  و ملقا ا ئل  لفصا و
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قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية
ساكنة البيضاء ومعاناتها مع  أزمة النقل  

البيضاء  ر  ــدا ل ا مدينة  سكان  يعاني 
نــتــيــجــة   ، ــة  ــوق ــب ــس م غــيــر  نــقــل  أزمــــة 
ملـــرفـــق  ا ــذا  ــهـ لـ ئـــي  لـــعـــشـــوا ا ــر  ــي ــي ــس ــت ل ا
البيضاويني  حياة  يحول  مما   ، احليوي 
ورداءة  نــقــص  يف  يتجلى   ، جــحــيــم  ــى  إل
حــافــالت  ــردة  )خـ املستعملة  ــالت  ــاف احل

 ) اوروبا 

هذه  يشجب  اذ  الدميقراطي  النهج  ان 
يؤكد   ، املواطنني  لكرامة  املهينة  األوضاع 
الرجعية  االختيارات  نتيجة  انها  على 

 ، فقط  الربح  إلى  تسعى  والتي   ، احمللية 
وحاجيات  مصالح  احلائط  بعرض  ضاربة 
والــصــحــة  لــنــقــل  وا لــشــغــل  ا يف  ملــواطــنــني  ا
لــى  إ لــبــيــضــاويــني  بــا ويــهــيــب   ، لــتــعــلــيــم  وا

. املتوحشة  السياسات  هذه  مناهضة 

لــنــقــل  ا ــردي  تـ نــحــمــل مــســؤولــيــة  لـــذا 
لبعض  نتأسف   ، والسلطات  للمنتخبني 
الظروف  يستغلون  الذي  األجرة  سائقي 
مسافة  بتقسيم  لــتــســعــيــرة  ا ملــضــاعــفــة 

. قسمني  إلى  النقل 

 

النقابة  مقر  عن  الدفاع   هيئة  متكنت 
قرار  استصدار   من  م(  ط  و  )ا  الطالبية 
ــر  األم ــف   ــوق ب االســتــئــنــاف  محكمة  ــن  م
إفراغ  إلى  الرامي  اإلبتدائي  اإلستعجالي 
العمومية،  القوة  باستعمال  املركزي   املقر 
جاء ذلك يف بالغ  للقاء الوطني التشاوري  
ــزي  ــرك ــر امل ــق ــادرة امل ــل إيـــقـــاف مـــصـ ألجـ
اثر  على  املغرب،  لطلبة  الوطني  لالحتاد 
باملقر  واالعتصام   االحتجاجية   الوقفة 
أن  سبق  الذي    2020 فبراير   7 يوم  صباح 

باالفراغ. األمر  لتنفيذ  كموعد  حدد 
 ومما جاء يف البالغ الذي وصف بالنصر 

األكيد:
إيقاف  ألجل  الوطنية  املعركة  متكنت 
الوطني  لالحتاد  املــركــزي  املقر  مــصــادرة 
بفضل  تــســقــط،  أن  ــن  م ــرب  ــغ امل لــطــلــبــة 
ــدة والـــنـــضـــال والـــصـــمـــود، األمـــر  ــوحـ الـ
ــتــدائــي الـــرامـــي إلــى  اإلســتــعــجــالــي اإلب
عليه  والسطو  ألوطم  املركزي  املقر  إفراغ 
وجلنة  القمعية.  الــوســائــل  باستعمال 
الطالبية  ــة  ــرك احل تــهــنــئ  إذ  املــتــابــعــة، 
واحلركة  الدفاع  وهيئة  املناضلة  وطالئعها 
النصر  بهذا  والتقدمية  الدميوقراطية 
الصفوف  رص  إلى  تنادي  الثمني،  النضالي 
إلســقــاط  والــصــمــود  التعبئة  ومــواصــلــة 
ــى املــقــر  ــؤوم لــلــســطــو عــل ــشـ املــخــطــط املـ

اإلستئنافية. املرحلة  يف  ألوطم  املركزي 
فكما كان مقررا، وبناءا على نداء جلنة 
ناجحة،  نضالية  وقفة  تنظيم  مت  املتابعة، 
صبيحة  والنوعي،  الكمي  املستويني  على 
ابــتــداء   2020 فبراير   07 اجلمعة  يــوم 
املركزي  املقر  أمــام  والنصف  التاسعة  من 
داخله  جــزئــي  باعتصام  تــوجــت  ألوطــم 
والفعلية  القانونية  حيازته  على  تأكيدا 

أوطم. لدن  من 
مت تنظيمها  الوفقة  هذه  أن  املعلوم  ومن 
اإلفراغ  َلعملية  والتصدي  املقر  عن  للدفاع 
الثقافة  وزارة  إلى  وتسليمه  عليه  والسطو 
الدعوى  على  بناء  والــريــاضــة  والشباب 
من  املقر  إلفراغ  األخيرة  هذه  رفعتها  التي 
الوقفة  يف  وشــارك  حضر  وقد  احلارسني. 

ممثلة  الــدفــاع  هيئة  من  كل  واإلعتصام 
واألستاذ  بنعمرو  الرحمن  عبد  بالنقيب 
الطالبية  والفصائل  الــهــرمــوزي،  محمد 
املــكــافــحــة وممــثــلــي الــهــيــئــات الــداعــمــة 

واملتضامنة.
هيئة  ــرت  ــب أخ الــوقــفــة  مــســتــهــل  ويف 
محكمة  رئيس  من  بقرار  توصلها  الدفاع 
ــربــاط يــقــضــي بــإيــقــاف  ــال اإلســتــئــنــاف ب
إلى  باإلفراغ  اإلستعجالي  القرار  تنفيذ 
امللف،  يف  نهائي  حكم  صدور  انتظار  غاية 
القرار. نص  بتالوة  املتابعة  جلنة  وقامت 

وقــد اعــتــبــرت جلــنــة املــتــابــعــة وكــافــة 
ميثل  الــقــرار  هــذا  كــان  إذا  أنــه  املتدخلني 
سياسيا  ومــكــســبــا  وثــمــيــنــا،  هــامــا  نــصــرا 
ونــضــالــيــا جــزئــيــا لــصــالــح هـــذه املــعــركــة 
انتزاعه  مت  األول،  شوطها  يف  الوطنية 
بــفــضــل الــيــقــظــة والــصــمــود والــتــعــبــئــة 
تعزيزه  ينبغي  فإنه  املستمرة،  النضالية 
مرحلة  يف  وكامل  نهائي  بنصر  وتعميقه 

اإلستئناف.
ما  تعلن  املتابعة  جلنة  فإن  عليه،  وبناء 

: يلي 
الذي  املقبل،  مــارس   2 يــوم  جعل  أوال: 
للنظر  جديدة  جلسة  انعقاد  مع  يتزامن 
أنظار  أمام  ألوطم  املركزي  املقر  قضية  يف 
مــحــكــمــة االســتــئــنــاف بــالــربــاط، يــومــا 
اجلامعات  مختلف  يف  الوطني  لإلحتجاج 
بأوطم  تشبثا  الوطنية  واملدارس  واملعاهد 
الــدميــقــراطــي  الــطــالبــي  للنضال  كــرايــة 
وطني  كرمز  املركزي  ومبقره  الــوحــدوي، 

املغاربة. الطلبة  وحدة  على  دال 
محكمة  مبنى  أمام  وقفة  تنظيم  ثانيا: 

مارس     02 يوم  بالرباط  االستئناف 
صباحا.  9 الساعة  من  ابتداء 

الثقافة  وزيــر  السيد  تطالب  ثالثا: 
من  الدعوى  بسحب  والرياضة،  والشباب 
للحركة  رسمي  اعتذار  وتقدمي  احملكمة 
على  املغربية،  والدميقراطية  الطالبية 
رموز  أحد  على  املبرر  غير  االعتداء  هذا 

والوحدوي. الوطني  الطالبي  النضال 

وقفة احتجاجية أمام مقر  )ا و ط م( واسقاط األمر 
االستعجالي باالفراغ

تعزية  

الدار البيضاء

عائلة الناشط “عبد العالي باحماد” تخوض إضرابا عن الطعام تضامنها مع  
ابنها املعتقل

عبد  الــســيــاســي  املعتقل  عــائــلــة  قـــررت 
خوض  غسان”  “ببودا  امللقب  باحماد  العالي 
املعتقل  ابنها  مع  تضامنا  الطعام  عن  إضراب 

خنيفرة. بسجن 
املعتقلني  لــدعــم  “بودا”  جلــنــة  وقــالــت 
باحماد  العالي  عبد  عائلة  إن  السياسيني، 

ملدة  الطعام  عن  انذاريا  إضرابا  ستخوض 
اجلاري،  فبراير   13 اخلميس  يوم  ساعة   24
العائلة  وأكدت  البراءة  يف  حقه  لهضم  إدانة 

االعتداء  مت  أنــه  اللجنة،  نشرته  بــالغ  يف 
بسبب  باحماد”  العالي  “عبد  حرية  على 
الوطن،  ثروات  شفط  و  للفساد  املدين  رأيه 
ــالت  ــأوي ــت مــحــاكــمــة نـــوايـــاه حــســب ت ومتـ

أفعاله. عوض  العامة  النيابة 
سراحه  بإطالق  باحماد  عائلة  وطالبت 

عن  السلمي  التعبير  ــرمي  جت ووقــف  فــورا 
. الرأي 

تــلــقــيــنــا  ســـــى  آل ا و ن  ــز ــ حلـ ا لـــغ  بـــبـــا

خ  أ ة  فــا و خــبــر  طــي  ا ميــقــر لــد ا لــنــهــج  بــا

فــيــق  لــر ا و  ، عــر  لــشــا ا مــحــمــد  فــيــق  لــر ا

 ، خــتــه بـــن  ا ة  فـــا و يف  ي  جلــحــر ا ذ  ــا ــع م

ة  فــا و يف  نــي  ا لــطــهــر ا ئشة  عا فيقة  لر ا

لــطــيــفــة  ــي  ل ــال ــه ل ا ــة  ــق فــي ــر ل ا  ، ــا ــه ــي خ أ

ســبــة  ملــنــا ا ه  بـــهـــذ و  ، ــا  ــه ــت خ أ ة  فـــا و يف 

طــنــيــة   لــو ا بــة  لــكــتــا ا م  تــتــقــد لــيــمــة  أل ا

ي  ز لــتــعــا ا حــر  بــأ طــي  ا ميــقــر لــد ا لــلــنــهــج 

. للجميع  لصبر  ا متمنني  ة  سا ا ملو ا و
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يف الوضع الفالحي باملغرب
توصلنا من الكتابة احمللية للنهج الدميقراطي بآسفي بورقة 
الفالحي  الوضع  حول  الفرع  مناضلي  خلالصات  جتميعا  متثل 
التنموي املخزني  يؤدي  النموذج  أن  الورقة  باملغرب،  وتعتبر  
الطبقية  التمايزات  وتعميق  الكادحني  الفالحني  تفقير  إلى 

وإلى الكوارث البيئية.

   أوال: معطيات أولية:

املساحة  من   17% نسبتها  تشكل  الساللية:  األراضي   -  1    
تشتغل  ال  تقريبا(  هكتار  ونصف  للزراعة)مليون  الصاحلة 
مبالغ  مقابل  كبرى  لشركات  معظمها  ت  ُفــوِّ املالئم،  بالشكل 

هزيلة.

الوضع:  وتكريس   2008 أبريل  األخضر/  املخطط   -  2    
درهم  مليار  و25  الكبيرة  للفالحة  درهــم  مليار   115 خصص 
للفالحة الصغيرة. ومؤكد أن الفالحة الكبيرة ميارسها مالكون 
أو ذات تساقطات مطرية مهمة. وهي  كبار يف مناطق سقوية، 
فما  الصغيرة  الفالحة  أمــا  التصدير.  نحو  موجهة  فالحة 
معيشية  فالحة  وهي  صغار.  فالحون  ميارسها  تقليدية  زالت 
 03 تتجاوز  ال  الفالحية  الضيعات  من   55% هناك  متخلفة. 
هكتارات، وقد تشترك يف ضيعة واحدة مجموعة من الورثة. 
مردودية هذه الفالحة ضعيفة جدا. وباإلجمال فإن مردودية 
كلفة  تتجاوز  ال  بحيث  ضعيفة  برمتها  املغربية  الفالحة 
املواد  من  الواردات  كلفة  أن  حني  يف  درهم،  مليار   25 الصادرات 
األمن  غياب   ، كبير  )عجز  درهم.  مليار   42 يتجاوز  الفالحية 

الغذائي...(

   3 - العمال الزراعيون: يبلغ عددهم حوالي مليون عامل 
األدنى  احلد  إن  بحيث  واالحتقار  التمييز  من  يعانون  زراعي، 
ألجورهم يقل ب %40 عن احلد األدنى يف القطاعات األخرى.

   يشتغلون يف ظروف مزرية ) أزيد من 48 ساعة يف األسبوع، 
موسميون  أغلبهم  الإنسانية،  شروط  يف  يتم  العمل  إلى  النقل 
االجتماعي،  الضمان  صناديق  يف  بهم  مصرح  غير  وبالتالي 
منطقة  يف  وباخلصوص  اجلنسي  للتحرش  العامالت  تعرض 

واألمــراض  للفقر  نسبة  أكبر  مــن  تعاني  التي  ماسة  ســوس 
اخلطيرة مثل السيدا...

األراضــي  أخصب  على  يستحوذون  الكبار:  املالكون   -  4    
يبحثون  لذلك  وتبعا  التصديرية  الفالحة  يف  ويشتغلون 
املبيدات،  أخطر  باستعمال  املرتفعة  اإلنتاجية  عن  بسرعة 
من  االستفادة  عن  ناهيك  املائية  الفرشة  استنزاف  خالل  ومن 

االعفاء الضريبي...

هناك  املالكون،  هؤالء  فيها  ساهم  التي  املياه  أزمة  وأمام     
علما  السقي  يف  الستعماله  البحر  مياه  لتحلية  مشروع  اآلن 
املكعب  للمتر  درهما   20 )يكلف  جدا  مكلفة   العملية  هذه  أن 

الواحد(.

ويف  تامة  عزلة  يف  يعيشون  اجلبلية:  املناطق  فالحو   -  5    
ظروف مزرية )قلة املساحات الزراعية، غياب الطرق واملسالك، 

غياب اخلدمات االجتماعية، فقر مدقع....(

   خالصات :

الفالحي  املجال  يف  املتبعة  السياسات  فشل  حضور  يف   -    
على  راهنا  املغربية  الدولة  تتوفر  الشكلي  االستقالل  منذ 

منوذج تنموي جديد من أهم أهدافه : 

الكادحني،  الفالحني  صفوف  يف  الفقر  دائرة  توسيع   -  1    
لصالح  االجتماعية  الــتــمــايــزات  تعميق  البيئة،  تدمير 

البورجوازية احمللية املتوحشة...

لشروط  االمتثال  تفرض  فالحية  سياسة  اعتماد   -  2    

تسليع القطاع الفالحي لصالح السوق األجنبية وكبار املالكني.

إلمــالءات  خاضعة  تبعية  غذائية  سياسة  تكريس   -  3    
الشركاء  مع  االتفاقيات  واشتراطات  الدولية  املالية  املؤسسات 

اإلمبرياليني.

   ولهذا وغيره ُيفرض علينا النضال من أجل حتقيق سيادة 
شاملة  تنمية  إطار  يف  إال  يتأتى  ال  وهذا  تبعية،  دون  غذائية 
توزيع  حقيقية،  )دميقراطية  وسياسيا  واقتصاديا  اجتماعيا 

عادل للثروة، احلماية االجتماعية ، إصالح زراعي....(

صدر نداء مسيرة الشعب املغربي ضد صفقة القرن وهذا مما 

جاء فيه :

واالختراق  التطبيع  أشكال  لكافة  تصديا  و  واستنكارا   "

والسياسية  املدنية  القوى  مختلف  التأمت  للمغرب  الصهيوني 

واجلمعوية  والشبابية  والنسائية  واحلقوقية  والنقابية 

املغربية..."

من بني املوقعني عليه :

1 - حزب االحتاد االشتراكي للقوات الشعبية.

2 - حزب التقدم واالشتراكية

3 - حركة التوحيد واالصالح-  حزب العدالة والتنمية.

مسؤولة  حكومية  احزاب  هي  الثالثة  االحزاب  ان  ومعروف 

احلكومة  طرف  من  اليوم  اجلارية  التطبيع  سياسات  كل  عن 

فتحت  من  هي  االحـــزاب  هــذه  الصهيوني.  والكيان  املغربية 

احلدود وحتى قاعات البرملان املغربي للقيادة الصهيونية لتقوم 

التبادل  وتوسيع  باملغرب  الصهيونية  للسياسات  بالدعاية 

التجاري والثقايف واألكادميي مع الصهاينة .

اوردناه  الذي  الكالم  مثل  على  توقع  ان  االحزاب  لهذه  كيف 

اعاله؟ كيف لها ان حتتج يف الشارع العام ضد التطبيع ومتارسه 

يف مصالح ووزارات احلكومة التي تنتمي لها؟ 

ان  يستطيع  ال  انه  درجــة  الى  غبي  الشعب  ان  تعتقد  هل 

يلمس التناقض؟ ام انها مقتنعة فعال بان قواعدها غبية الى 

مسؤولية  من  بريئة  االحــزاب  هذه  قيادات  بان  االعتقاد  حد 

التطبيع اجلارية باملغرب مع الكيان الصهيوني الغاصب؟

رأيي ان اول رسالة ميكن توجيهها لترامب والكيان الصهيوني 

هي ان الشعب املغربي ينبذ املطبعني ويطردهم من صفوفه مبا 

فيهم االنظمة الرجعية.

هؤالء يقولون ما ال يفعلون
التيتي احلبيب
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 11 املؤمتر  يف  لينني  خطاب  يف 
وهو  الــروســي  الشيوعي  للحزب 
ــاب تــاريــخــي ورغـــم املـــرض،  ــط خ
من  سنة  بالتقييم  لينني  تــنــاول 
جتــربــة الــســيــاســة االقــتــصــاديــة 
NEP  - يف هذا اخلطاب  اجلديدة- 
اخلصاص  حول  مطوال  لينني  وقف 
االطر  يف  احلزب  منه  يشكو  الذي 
االقتصاد  تسيير  على  ــادرة  ــق ال
على  باالرتكاز  التجربة  وخــوض 
الى  اهمية  والعلم.اعطى  املعرفة 
ــه جعل  ان ــى حــد  ال املــســالــة  ــذه  ه
جتربة  مــوت  او  حياة  مهمة  منها 
اســتــخــلــص هــذا  ــذا  ــك .وه نــيــب  ال 
اقترحه  ــذي  وال العظيم  ــدرس  ال
لــعــلــه يــجــعــلــنــا نـــراجـــع اســالــيــب 
يف  الــرغــبــة  ــى  ال ويدفعنا  عملنا 
لن  بدونه  ــذي  وال اجلــدي  التعلم 
اجناح  مؤهالت  امتالك  من  نتمكن 

املكافحني. الشيوعيني  مهام 

الثوري  هذا  الشيوعي،  هذا  "ان 
لم  والتي  ثورة  بأعظم  قام  الذي 

هذا  مثلها،  قاطبة  الــعــالــم  ــرى  ي
يكن  لــم  ان  ترقبه  الــذي  الــثــوري 
االهرامات  علياء  من  قرنا  اربعون 

فعلى االقل اربعون بلدا اوروبيا مع 
الرأسمالية،-  من  التحرر  يف  االمل 

وجب  الثوري  هذا  الشيوعي،  هذا 
تافه  وكيل  من   دروسا  تعلم  عليه 
حتى  بقالة،  يف  سنوات  عشر  كدح 

شغله،  مــن  ومتــكــن  حرفته  تعلم 
املــســؤول،  الشيوعي  ــذا  ه بينما 

ليس  والــويف  املخلص  الثوري  هذا 
لكنه  احلــرفــة  تلك  يجهل  فقط 
يعرفها  ال  انه  احلقيقة  يف  يجهل 
خطاب  من  املقتطف  انتهى   ". أصال 
عشر  ــادي  ــ احلـ لــلــمــؤمتــر  لــيــنــني 

الروسي. الشيوعي  للحزب 

الدرس؟  هذا  تفعيل  مت  كيف 
ــاص  ــص ــل تـــــدارك احلــــزب اخل هـ
كانت  املـــؤشـــرات  ــل  ك ــص؟  ــق ــن وال
القوى  مع  الــصــراع  ان  الــى  تذهب 
لم  اخلــارج  ويف  الداخل  يف  العدوة 
سلم  حلظة  ايــة  من  احلــزب  متكن 
ذاته.امام  يقوي  حتى  واستقرار 
هي  ما  الشديدة  الضغوطات  هذه 
احلزب  انتهجها  التي  ــراءات  االج
بعض  هي  تلك  استعان؟  قوة  وبأية 
تساعد  قد  التي  احلارقة  االسئلة 
للتجربة. الفشل  بدور  فهم  على 
ان طرح ذلك سيكشف فراغ وخواء 
البلد  يف  االشتراكية  بناء  فشل 
البروليتاريا  هزمية  ــد.ان  ــواح ال
ــزاب  ــ ــ ــا وأخــــطــــاء االح ــ ــاوروبـ ــ بـ

ــط يف  ــق ــاعـــدت ف الــشــيــوعــيــة سـ
اســتــفــحــال االخــطــاء الــداخــلــيــة 
االحتـــاد  يف  االشــتــراكــيــة  لــبــنــاء 
ــي.ان لــيــنــني وحــزبــه  ــات ــي ــوف ــس ال
بناء  بــقــنــاعــة  يــشــتــغــلــون  ــوا  ــان ك
يعدون  وهو  ببالدهم  االشتراكية 
البروليتارية  االممية  لبناء  العدة 
ــب الـــدعـــم لــهــذه الــتــجــربــة  ــل جل
هذه  حتركهم  كانت  الفتية.لقد 
ــان  ــس مـــن ك ــك ــى ع ــل ــة ع ــاع ــن ــق ال
االشتراكية  بناء  باستحالة  يؤمن 
فانحاز  الــســوفــيــاتــي  ــاد  االحتـ يف 
خــارج  مــن  والنقد  التصعيد  الــى 

البناء. عملية  يف  االنغماس 

التاريخ  ذلك  من  اليوم  درسنا 
للطبقة  املستقل  احلـــزب  ان  هــو 
يجب  الكادحني  وعــمــوم  العاملة 
ملمني  اعضاء  على  يتوفر  ان  عليه 
السياسي  البناء  بدقائق  جديا 
واالقـــتـــصـــادي مــســلــحــني بــاعــلــى 

الراهنة. العلوم  درجات 

من أجل بناء االشتراكية، ال بد من شيوعيني باملواصفات اللينينية
التيتي احلبيب

                              تطورات احلركة االحتجاجية بفرنسا
االحتجاجية  ــاع  ــ األوض اصـــل 
الشغيلة  ســخــط  هــو  فــرنــســا  يف 
احلكومة  خــطــط  ــن  م واملــوظــفــني 
خــطــة   42 دمــــج  إلــــى  ــة  ــادفـ ــهـ الـ
مبا  مختلفة،  تقاعدية  معاشات 
املبكر  الــتــقــاعــد  خــطــط  ذلـــك  يف 
القطارات  سائقو  بها  يتمتع  التي 
ومجموعات  باريس  أوبرا  وموظفو 
على  قائم  واحــد  نظام  يف  ــرى،  أخ

النقاط.

ــة  ــوم ــك ــا تـــقـــوه ح ــ وعـــكـــس م
املستهدفون  فهم  ماكرون   إميانويل 
الفرنسيني  معظم  ستجبر  أنها  بها 
مقابل  يف  أطول  لفترة  العمل  على 
التمويهات  ــم  رغ مخفضة  أجــور 
 âge pivot( املعدل  السن  حــول 

.)et âge d'équilibre

بــاريــس  يف  املــتــظــاهــريــن  أالف 
على  احــتــجــاحــا  الــكــبــرى  ــدن  ــ وامل

التقاعد  أنظمة  إصالح 

ــأت الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة  ــ جل
املسيل  الغاز  استخدام  إلى  السبت 
ــوع لــتــفــريــق املــتــظــاهــريــن  ــدم ــل ل
بالشرطة  للتنديد  هتفوا  الذين 

ــل مـــاكـــرون  ــويـ ــانـ ــيـــس إميـ ــرئـ والـ
ــة  ــم ــظ ــه إلصــــــالح أن ــ ــروع ــ ــش ــ وم
األمــن  ــوات  ق واعتقلت  التقاعد. 
اآلالف  عاد  بعدما  شخصا   59 نحو 
ــة "الــســتــرات  ــرك ــن مــحــتــجــي ح م
إلى  للحكومة  املعارضة  الصفراء" 

باريس. شوارع  يف  التظاهر 

نظام  إصــالح  ضد  التعبئة  أدت 
ــى أطــول  الــتــقــاعــد الــفــرنــســي إلـ
ــنــقــل تــشــهــده  إضــــراب لــقــطــاع ال
صفارات  ودوت  عقود.  منذ  فرنسا 
على  متهجمة  شرطة  سيارات  إنذار 
بعضهم  لغم  الــذيــن  املتظاهرين 
يف  الشغب   تبث  شــرطــة  بعناصر 
خالل  الفرنسية  العاصمة  شــوارع 
يتجمع  التي  املناطق  إلى  توجهها 

املتظاهرون. فيها 

تشهد   حـــاالت  ــاك  ــن ه ــت  ــان وك
مع  للشرطة  عنيف  تــعــامــل  ــن  ع
مقاطع  انتشار  بعد  املتظاهرين 
األنباء  وكالة  ملصور  أحدها  فيديو 
ــا وجــهــه  ــاب الــفــرنــســيــة تــظــهــر ش
رجال  يقوم  بينما  بالدماء  مغطى 

وضربه. باعتقاله  شرطة 

ــاز  ــغـ وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة الـ
من  ــق  رش بعدما  لــلــدمــوع  املسيل 
عناصرها  للمتظاهرين  نــســبــو 
من  اكثر  اثبت  والذين  مبقذوفات 
بوليسية  لعناصر  انتسابهم  مــرة 
وفق  املتضاهرين  وســط  متسترة 
األنــبــاء  وكــالــة  مراسلو  شــاهــد  مــا 

نسية. لفر ا

الباستيل ساحة  يف  "ثورة" 

بحماس  ــرون  ــاه ــض ــت م ــان  ــب ش  
ساحة  يف  "ثـــورة"  أقنعة  يضعون 
منها  انــطــلــقــت  ــي  ــت ال الــبــاســتــيــل 
 .1789 عـــام  الــفــرنــســيــة  الــثــورة 
لنا"،  "الشوارع  املتظاهرون  وهتف 
ــك، يف  ــي ــون إل و"مـــاكـــرون نــحــن آتـ

منزلك".

ــار  إطـ يف  الـــتـــحـــرك  ويـــنـــدرج 
ــرات األســبــوعــيــة الــتــي  ــاهـ ــظـ املـ
منذ  سبت  يوم  كل  احلركة  جتريها 
زاد  والتي   ،2018 نوفمبر  تشرين 
إليها  انضم  بعدما  مؤخرا  زحمها 
أنظمة  ــالح  إصـ ــروع  ــش م مــعــارضــو 

التقاعد.

الــيــوم  يف  املـــظـــاهـــرات  وتـــأتـــي 

السكك  شمل  إضراب  من  اخلمسني 
ــرو وأثـــار  ــت ــد وقـــطـــارات امل ــدي احل
غــضــب املـــاليـــني ممـــن يــعــتــمــدون 
عــلــى وســائــل الــنــقــل املــشــتــرك يف 
باريس.  يف  ــة  ــاص خ تــنــقــالتــهــم، 
املــطــالــب  ــدون  ــان ــس ي مــنــهــم   68%

جــادة  رأي  اســتــطــالعــات  حيسب 
وتـــبـــحـــث الـــنـــقـــابـــات عـــن ســبــل 
شيا  تأثرت  التي  حركتها  لتحفيز 
التي  املالية  االقتطاعات  مــن  مــا 
بحيث  االضرابات،  ايام  على  تطبق 
املضربني  العمال  نسبة  انخفضت 
الوطنية  احلديد  السكك  شركة  يف 
اجلمعة. باملئة  خمسة  من  أقل  إلى 

الفرنسية األوبرا  إضراب 

إلــى  يشير  ــا  م هــنــاك  يــكــن  ــم  ل
باريس  ــرا  أوبـ يف  اإلضـــراب  إنــهــاء 
 15( يــورو  مليون   14 فقدت  التي 
67 عرضا.و  مليون دوالر( مع إلغاء 
ــرا أوبـــرا بــاريــس  ــت ــس قــدمــت أورك
وغيرها  كارمن  من  مقاطع  السبت 
ــال إلـــى الــبــاريــســيــني  ــمـ مـــن األعـ
قصر  ــات  ــ درج عــلــى  والــســائــحــني 
غارنييه إلظهار الدعم لإلضراب.و 
بالنشيد  عرضها  األوركسترا  أنهت 

أنصار  وهتف  الفرنسي،  الوطني 
اإلضراب". "يحيا  االحتجاجات 

برجوازي  "دميوقراطي  ماكرون 
اجلمهوري" االستبداد  ميارس 

شعار  رفــعــت  ــرون  ــاك م حــكــومــة 
سنة  ــا  ــوزه ــف ل اجلـــديـــد  ــم  ــال ــع ال
ميارس  اجلديد  العالم  هذا   .2017

القدرة  على  والهجوم  احملسوبية، 
الفردي  احلكم  وجوهرة  الشرائية، 
الشعبية  الــفــئــات  مــع  والقطيعة 
ــغــويــة واحــتــقــار  ــل ــة ال ــرس ــط ــغ وال
)عليكم  بالكذب  واحلكم  املعارضة 
باسم  الــرســمــيــة  الــنــاطــق  ــراءة  ــ ق

ندياي(.. سيبات  احلكومة 

النه  مشروعه  يف  ماكرون  فشلة 
فشرع  عليه.  صوتو  من  عن  ابتعد 
ضغط  ــام  أم األمـــام  إلــى  ــروب  ه يف 
املتعلقة  الفرنسي  الشعب  مطالب 
االجتماعية  ــه  ــاع أوض بتحسني 
الــقــوى  ــن  ــ ــوازي ــ م يف  ــره  ــديـ ــقـ وتـ

سية. لسيا ا

مقياسا  ســتــكــون   2020 ســنــة 
تهييئها  يف  لــلــمــاكــرونــيــة  بــلــديــا 

.2022 لرئاسية 

محمد بن الطاهر



 العدد : 346 6

 من  11 إىل  17 فرباير 2020
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صفقة القرن تكشف كل أعداء الشعب الفلسطيني
الصهيوني  املــشــروع  اســتــهــدف 
الوجود  التاريخ  عبر  اإلمبريالي 
الوطنية  وهــويــتــه  الفلسطيني، 
سمي  ما  وأن  التاريخية،  وحقوقه 
حلقة  إال  هي  ما   " القرن  بصفقة   "
ومخططات  ومشاريع  حلقات  من 
أمريكية صهيونية تستهدف الشعب 
حتى  النكبة  مــنــذ  الفلسطيني 
املفاوضات  من  عامًا   26 إن  اليوم، 
هذه  إلى  أوصلت  األمني  والتنسيق 
ــاع  اإلركـ منها  ُيـــراد  الــتــي  احلــالــة 
الكامل للشروط الصهيونية، وإذا ما 
مت مترير هذا املخطط فإننا سنكون 
السكانية  الكتل  من  "غيتوات"  أمام 
واألجــواء  املياه  وستكون  املتفرقة، 
مع  االحــتــالل،  سيطرة  حتت  كلها 
وغور األردن.إلغاء حق العودة، وضم املستوطنات 

النتيجة  هـــذه  ــام  ــ أم   -   1
ما  الفلسطيني  للشعب  املــهــيــنــة 
التحديات  وماهي  الــيــوم؟  املــطــروح 
الفلسطيني يف  التي يواجهها الشعب 

هذه املرحلة الدقيقة ؟

نــظــري  يف  الـــيـــوم  ــة  ــل ــرح امل إن 
تقتضي اخلروج من اخلط السياسي 
الفلسطينية  القيادة  بلورته  الذي 
باالرتهان إلى املفاوضات والشرعية 
الدولي،  املنتظم  وإقــنــاع  الدولية 
الشعب  ــال  ــ أم مــع  ــاوب  ــج ــت ال ــى  إلـ
مربع  إلــى  بــالــعــودة  الفلسطيني 
السلطة  وحــل  االحــتــالل  مقاومة 
الشعب  إن  األمني،  التنسيق  وإنهاء 
الفلسطيني بكل مكوناته ومشاربه 
وجوديا،  تاريخيا  حتديا  يواجه 
مما يطرح ضرورة اخلروج من اتفاق 
حترري  برنامج  صياغة  إلى  اوسلو 
جتاوز  قاعدة  على  جديد  وطني 
حالة  يف  املتمثلة  التناقضات  كل 
االنقسام إلى تقوية للحملة وبلورة 
الشعبية،  االنــتــفــاضــات  بــرنــامــج 
يقرر  الفلسطيني  الشعب  ــرك  وت
ــادة  ــي ــرز ق ــ ــره، يف اجتــــاه ف ــي ــص م
علمنا  فالتاريخ  املقبلة.  للمرحلة 
أن االنتفاضة هي التي أجبرت دولة 
بوجود  االعــتــراف  على  شعب اسمه الشعب الفلسطيني.االحتالل 

ــة الـــثـــانـــيـــة هــي  ــاضـ ــفـ ــتـ واالنـ
يستجدي  بــيــريــز  جــعــلــت  ــي  ــت ال
تشكيل  أجـــل  ــن  م اللجنة الرباعية للسالم .الفلسطينيني 

طاملا  متــر  لــن   " الــقــرن  صفقة   "
هناك شعب فلسطيني مقاوم صامد 
وفجر  والعطاء،  للتضحية  مستعد 
اتفاقية  ضــد  املقاومة  أشــكــال  كــل 
مجددا  اليوم  سينهض  فإنه  أوسلو 
والذي  املقاوم،  البديل  إلى  مستندًا 

هو يف حاجة اليوم إلى إعادة قراءة 
ومالمسة  الــراهــن،  العربي  الوضع 
تخترقه  التي  التناقضات  كافة 
العالقات  ترتيب  إعـــادة  ــاه  اجت يف 
الشعب  أعـــداء  مــن هــم  الفلسطيني .وحتــديــد 

أعداء الشعب الفلسطيني

ــدا حتــديــد معسكر  املــهــم ج مــن 
األعداء واألصدقاء يف هذه املرحلة 

أعتبر  الصدد  هــذا  ويف  الدقيقة، 
عبر  العربية  الرجعيات  بعض  أن 
من  جــزئ  هي  السياسية  أنظمتها 
املشروع املعادي للشعب الفلسطيني، 
يف  اهتمامها  ــل  ظ الــتــاريــخ  فعبر 
كيفية تطوير القيادة الفلسطينية 
أو إقناعها  املالي  عبر أشكال الدعم 
بالتطمينات السياسية وخلق الوهم 
باحلل عن طريق الشرعية الدولية، 
حساب  على  للمفاوضات  والرضوخ 
التاريخية، وتارة بالضغط  احلقوق 
الفلسطينية  التنظيمات  عــلــى 
املتشبثة بالكفاح املسلح واعتبارهم 
بهم  وصلت  بل  حل.  أي  أمام  العائق 
حني  والتواطؤ  االنحطاط  درجــة 
لكوشنير  واستقبالهم  حضورهم 
يف  البحرين  يف  مشروعه  وتقدمي 
ميشي  هــذا  كل  االقتصادي،  شقه 
يف اجتاه املزيد من الدعم السياسي 
لإلحتالل،  والعلني  السري  شقه  يف 
بل  أهــدافــه،  لتحقيق  ومساعدته 
ثالثة  حضور  حد  وصــل  ــر  األم أن 
الــبــحــريــن   " ســـفـــراء خــلــيــجــيــني 
ــالن  ــني إع ــان ح ــم "  اإلمـــــارات وع
الصفقة يف واشنطن، وهناك كذلك 
دول خليجية وعربية ويف مقدمتها 
املغرب  اإلمــارات،  مصر،  السعودية، 
ــادوا بــالــدور  ــ ــن أش ــذي وغــيــرهــا وال

حتقيق  على  يعمل  الذي  "السالم".األمريكي 

لقد ظلت املبادرة العربية للسالم 
تترنح، وتتجول من قمة إلى أخرى، 
سقفها  إنقاص  يجري  قمة  كل  ويف 
باملقابل ظل الكيان الصهيوني تابتا 

على مواقفه.

لقد ظل النظام السياسي الرسمي 
ويتكيف  يتراجع  املنهار  العربي 

إلى  الصهيونية  االشــتــراطــات  مــع 
مع  التطبيع  وعلنية  شرعنته  حد 
الصراع  أســس  وتغيير  االحــتــالل، 
جوهره  عربي  صهيوني  صــراع  من 
صــراع  إلــى  الفلسطينية  القضية 
مذهبي )سني ـ شيعي ( وخلق عدو 
العربي  الرسمي  للنظام  افتراضي 
يشكلون  بـــدؤوا  بــل  إيـــران  إســمــه 
الكيان  مع  أمنية  عسكرية  أحالفا 
هو  محتمل  عــدو  ضــد  الصهيوني 
االنهيار  من  احلالة  هذه  إن  إيــران. 
والعلني  السري  والتطبيع  والهبوط 
ــة  ــت هـــذا الــنــظــام إلـــى درج ــل أوص
اخلــيــانــة والــتــفــريــط يف احلــقــوق 
التاريخية للشعب بل أصبح عاجزًا 
الداخلية.حــتــى عـــن الــتــقــريــر يف قــضــايــاه 

بيان  رغم  األنظمة  هذه  بالطبع 
هو  الذي  األخير  العربية  جامعتها 
أمام  اإلعــالمــي  لالستهالك  فقط 
ستمارس  فإنها  الشعبي،  الضغط 
مازن  أبــو  على  الضغط  اخلفاء  يف 
ــذه  ــى ه ــل ــرورة االنـــفـــتـــاح ع ــ ــض ــ ب
الشعبي  فاإلسناد  ولذلك  الصفقة. 
من طرف كل القوى التحررية أصبح 
اخليار  حلماية  تاريخية  الفلسطيني .ضـــرورة 

هكذا  ــن  م ــراره  ــ ق واســتــقــاللــيــة 
ضغوط من أنظمة اخليانة، املنهارة 
والــقــوى  الشعوب  ــى  إل الصديقة.واالســتــنــاد 

املــوقــف  بهمنا  ــدد  ــص ال ــا  ه ويف 
املــغــرب،  خارجية  لــوزيــر  املخجل 
ال  والذي  األمريكية  باملبادرة  املنوه 
موقفنا  يكن  ولم  االستغراب،  يثير 
سياقه  عـــن  مــفــصــوال  أو  عـــابـــرا 

التاريخي  فالسجل  الــتــاريــخــي، 
تاريخيا  ظــل  السياسي  للنظام 
الصهيوني،  الكيان  مع  للعالقة  وفيا 
لعبه  الذي  الــدور  ننسى  لن  فنحن 
واملغاربة  اليهود  تهجير  تسهيل  يف 
عن  يــزيــد  ملــا   1963 و   1948 بــني 
مغربي  يــهــودي  مهاجر  ألــف  مائة 
اغتيال  يف  املوساد  دور  ننسى  ولــن 
بتنسيق  بركة  بن  املهدي  الشهيد 
ننسى  ولن  أوفقير،  اجلينيرال  مع 
التي  العربية  القمة  تسجيالت 
استضافها املغرب عام 1965 ومتكني 
وهذا  االجتماع  محاضر  من  املوساد 
يــديــعــوت   " صحيفة  أكــدتــه  مــا 
2015، إضافة  أحرنوت " يف أكتوبر 
إلى األدوار يف اخلفاء والعلن لتمرير 
حساب  على  السياسية  التسويات 
املصالح الثابتة للشعب الفلسطيني، 
للمغرب  رابني  إسحاق  زيارة  نتذكر 
الترتيبات والتحضيرات  1976، ثم 
لقاء  أهمها  ديفيد  كامب  التفاق 
 1978 سبتمبر   22 يف  الصخيرات 
 1979 فبراير   3 يف  مراكش  ولقاء 
وكلنا يتذكر زيارة " بيريز " وحلوله 
 1986 ــام  عـ الــنــظــام  عــلــى  ضيفا 
 " املفاوضات  تسهيل   " حجة  حتت 
يف  باراك  إيهود  حضور  دالالت  ثم 

1999  إنه  الثاني يف  جنازة احلسن 
التطبيع،  أشكال  بكل  حافل  سجل 
الفشل  مآلها  كان  والتي  والتسويات 
للشعب  الباسلة  املقاومة  نتيجة 
الشعب  نضال  وكذلك  الفلسطيني 
رابطًا  تاريخيًا  ظل  الــذي  املغربي 
بنضال  والتحرري  الوطني  نضاله 
البارز  والــدور  الفلسطيني،  الشعب 
تعتبر  ظلت  والتي  اليسارية  للقوى 
من  جــزء  الفلسطينية  القضية 
الشعوب  حتـــرر  أجـــل  ــن  م وتقرير مصيرها.نــضــالــه 

املاركسي  لليسار  أي دور    -   2
يف دعم القضية الفلسطينية؟

املرحلة  امللحة يف هذه  املهمة  باتت 
الفلسطينية  القضية  جــعــل  ــي  ه
اليسار  قــوى  أعمال  جــدول  قلب  يف 
اخلطوط  بني  من  أن  ذلك  املاركسي، 
الفاصلة بني اليمني والقوى الرجعية، 
القضية  هي  والتحرر  التقدم  وقوى 
ــرورة  ضـ وبــالــتــالــي  الفلسطينية، 
حتصينها من براثني القوى الرجعية 
لتصفيتها،  الهادفة   واالمبريالية 
احلامل  هــو  نقصده  ــذي  ال واليسار 
واملعارض  الوطني،  التحرر  ملهمات 
واالمبريالية،  الصهيوني  لإلستعمار 
والقادر على تلمس العالقة العضوية 
واالمبريالية  الصهيوني  الكيان  بني 
والهيمنة  السيطرة  إلــى  الــهــادفــة 
فكل  وبالتالي  الشعوب  مقدرات  على 
تتجه  أن  يجب  وخطاباته  برامجه 
من  الصهيوني  الكيان  تفكيك  نحو 
علمانية  دميقراطية  فلسطني  أجل 
اليهودية  املسألة   " حل  عبر  مدخلها 
يقوم  حلها  أن  ماركس  قــال  ــذي  ال  "
املضطهدون  اليهود  يندمج  أن  على 
إلى  يتحولوا  أن  بدل  مجتمعاتهم  يف 
جيش مرتزق يف خدمة الرأسمال، وأن 
قومية،  وليست  ديانة  هي  اليهودية 
لذا فإن الصراع هنا صراع  ضد املشروع 
هو  فاملطروح  وبالتالي  االمبريالي، 
التخلي عن خدمة االمبريالية وعن 
العيش  أجل  من  الصهيوني  املشروع 
دميقراطية  دولــة  إطــار  يف  املشترك 
كيفما  مواطنيها  لكل  تتسع  علمانية 
إن  معتقداتهم.  او  ديانتهم  كــانــت 
الصراع  يقود  أن  يجب  الطرح  هــذا 
الكيان  وتفكيك  الــتــحــرر  ــل  أج مــن 
الصهيوني باعتباره جزء من املشروع 
هو  اليوم  التناقض  ان  االمبريالي. 
الذي  احملافظ   ، املاضوي  املنظور  مع 
القضية ضمن منظور ديني،  يختزل 
مع  هــو  الرئيسي  التناقض  أن  كما 
العنصري  االستيطاني  والصهيوني البغيض .االحــتــالل 

عبد املجيد الراضي
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ملف العدد

العمومي  النقل  موضوع  العدد  هذا  ملف  يف  اجلريدة  تتناول 
واملواطنني  للمواطنات  اليومي  املعيش  تاثير على  له من  ملا  ببالدنا 
هذا  يعتبر  والكادحني.  املوظفني  وعموم  العاملة  الطبقة  خاصة 
يف  مسؤولياتها  من  الدولة  استقالة  على  شاهدا  منوذجا  القطاع 
الغارب للقطاع اخلاص  العمومية وبذلك تركت احلبل على  املرافق 

ان  كما  للمواطنني.  الشرائية  الطاقة  من  تبقى  ما  لينهب  املتخلف 
مشروع. الغير  والكسب  للريع  مجاال  القطاع  هذا  من  جعلت  الدولة 
الثارة  نسعى  امللف  يتضمنها  التي  املوضوعات  هذه  خالل  من 
يف  محددة  قضايا  عبر  ملعاجلتها  عودة  ولنا  الكبرى  االشكاليات 

اجلريدة. اعداد  من  املقبلة  امللفات 

النقل العمومي : سوء التدبير والريع واخلصاص يف التجهيزات والبنيات

قطاع النقل العمومي مجال للنهب ولهدر الكرامة
الشكلي  االستقالل  دولة  تعاملت 
الــقــرن  خمسينيات  نــهــايــة  مــنــذ 
العمومي  النقل  قطاع  مع  املاضي 
ــوان  ــ كــمــجــال الرشــــاء نــخــب واع
املــاذونــيــات  وزعـــت  هكذ  ــزن.  ــخ امل
النقل  خطوط  باستغالل  تسمح 
على  او  احلـــضـــري  املــــدار  ــل  ــ داخ
تأسست  ــد  وق الــوطــنــي.  الصعيد 
احتكار  قاعدة  على  كبيرة  ثروات 
يسميها  الــتــي  الــنــقــل  ــيــات  مــاذون
وتوزيع  ــات".  ــرمي "الغ املــواطــنــون 
ــدي وزارة  هــذا الــريــع وضــع بــني اي
او  املركزية  ومصاحلها  الداخلية 

اجلهوية.

اليوم  الدولة  سياسة  تتغير  لم 
ذلــك  يف  عليه  كــانــت  عــمــا  كــثــيــرا 
الزمان وهذا ما يفسر الى حد كبير 
مسؤولياتها  من  الدولة  استقالة 

االساسية يف هذا املرفق العام.

يعتبر  ــي  ــوم ــم ــع ال ــل  ــق ــن ال ان 
املواطنني  حياة  يف  وأساسيا  حيويا 
قطاع  انه  اليومي.  معيشهم  ويهم 
من  النقل  وسائل  كل  يشمل  واســع 
طــاكــســيــات كــبــيــرة وصــغــيــرة الــى 
احلافالت والقطارات وطراموي الى 
البنية  كل  ايضا  ويشمل  الطائرة 
ومحطات  طــرقــات  مــن  التحتية 
ومطارات  حديد  سكة  الى  طرقية 
املسافرين. استقبال  فنادق  وحتى 

الكبير  الــدميــغــرايف  الــنــمــو  مــع 
النصف  طيلة  املغرب  عرفه  الذي 
ومع  العشرين  الــقــرن  مــن  الثاني 
الذي  العشوائي  العمراني  التوسع 
راسها  وعلى  الكبرى  املدن  عرفته 
مــديــنــة الــــدار الــبــيــضــاء ظــهــرت 
النقل  لــقــطــاع  البنيوية  االزمـــة 
الــعــمــومــي. ومـــا مــيــز الــســيــاســات 
املخططات  يف  ــواء  سـ الــعــمــومــيــة 
هو  الــســنــوي  املــالــيــة  قــانــون  يف  او 
تضع  للقطاع  واضحة  رؤيــة  غياب 
القريبة  املتطلبات  اعينها  نصب 
الدولة  انتهجت  املـــدى.  والبعيد 

ــات الــتــدخــالت املــرجتــلــة  ــاس ــي س
بؤر  اخــمــاد  قصد  السريع  وعــلــى 
الشعبي  الغضب  واجتناب  التوتر 
السياسات  هــذه  يف  حتكمت  لقد 
اكثر  االمنية  اخللفية  االرجتالية 
من  ولتتنصل  ــر.  آخـ أمـــر  أي  ــن  م

املدن  يف  وخاصة  املسؤوليات  هذه 
القطاع  عــن  التخلي  مت  الــكــبــرى 
صفقات  وعقدت  اخلاصة  للشركات 
لم  حتمالت  دفــاتــر  ووضــعــت  معها 
حتترم  ولم  التطبيق  حيز  تدخل 
ما  لذلك  وكمثال  هــذا  يومنا  الــى 
يف  بيس  مدينة  شركة  مــع  حــدث 
بتعهداتها  تفي  لم  التي  البيضاء 
بتوقيف  املدينة  مجلس  واضطر 

مدتها. نهاية  قبل  العقدة 

دفتر  تــعــهــدات  ــرام  ــت اح قــبــدل 
مــجــاالت  جــمــيــع  يف  ــتــحــمــالت  ال
املواطنون  يعاني  العمومي  النقل 
وغياب  والعشوائية  االرجتالية  من 
املــراقــبــة مــن طــرف الــســلــطــات او 

. اجلهات املوكول لها ذلك 

ــى هـــــذه االرجتـــالـــيـــة  ــل ــج ــت ت
والــعــشــوائــيــة يف مــرفــق احملــطــات 
ــانـــي مــن  ــعـ ــة الـــتـــي تـ ــيـ ــرقـ الـــطـ

والفوضى  والــتــدافــع  االكــتــضــاض 
ــون وخــاصــة  ــن ــواط ــا يــعــرض امل مم
واالعتداء  للكرامة  هذر  الى  املراة 
اجلــســدي والــنــفــســي. حــتــى هــذه 
سلطة  تــقــعــتــحــت  ــي  ــت ال املـــرافـــق 
مــجــاال  بـــاتـــت  ــرى  ــقـ الـ او  ــدن  ــ املـ

على  ومصاحلها  ــة  ــدول ال عــجــزت 
السالمة  يف  املواطنني  حق  حماية 
من  جيوبهم  وحــفــظ  اجلــســديــة 
املسافرون  يتعرض  والسرقة  النهب 
الـــى االبـــتـــزاز وفــــرض الــســومــة 
واصــحــاب  الكورتيا  يضعها  الــتــي 

الكبيرة. والسيارات  احلافالت 

ــني مـــع قــلــة  ــنـ ــواطـ ــاة املـ ــانـ ــعـ مـ
املـــدن  تــشــتــد يف  ــنــقــل  ال وســـائـــل 
للعمال  بالنسبة  وخاصة  الكبرى 
الصفوف  متتد  يوم  كل  واملوظفني. 
الصباح  يف  ــواء  س ــوال  ط لساعات 
يــصــاحــب ذلــك  مــا  مــع  املــســاء  او 
ويوجه  ومعنوي  ــادي  م عنف  مــن 
بــالــدرجــة االولـــى الــى املـــراة مما 
وسائل  عن  البحث  الــى  يضطرها 
السماسرة  الن  اجرتها  تنهب  نقل 

. الوضعية  هذه  يستغلون 

البيضاء  ــدار  ــ ال ــوذج  منـ ولــعــل   

املرأة  معاناة  توضيح  على  يساعد 
على  ــل  ــام ــع ال والـــرجـــل  الــعــامــلــة 
ــواء بــاألحــيــاء الــصــنــاعــيــة  ــسـ الـ
من  الكبرى،  البيضاء  الــدار  بجهة 
عملها  مــكــان  ــى  ال التنقل  مشكل 
لساعات  العمل  يف  تستغرق  حيث 
الفجر حتى غياب  طويلة تبدأ من 
اليوم  فجر  حتى  وأحيانا  الشمس، 
عمل  مــن  ــاك  ــن ه ــان  كـ ان  ــر  ــ اآلخ

مستعجل.

ومـــعـــانـــاة املـــــــرأة بـــاألحـــيـــاء 
ــدار الــبــيــضــاء  ــ ــال ــ ــة ب ــي ــاع ــن ــص ال
الغالم،   اهل  مليل،  بتيط  الكبرى: 
البرنوصي،  السبع،  عني  التشارك، 
معاناة  هي  وبرشيد،  السوالم،  حد 
ــن مكان  الــعــمــل ع مــكــان  بــعــد  ــع  م
االمن  غياب  مع  ومعاناة  السكنى 
ــاب واإليــــاب، والــذي  ــذه اثــنــاء ال
معاناة  وخلف  كثيرة  ضحايا  اعطى 
وسرقات  اغتصاب  من  باالستمرار، 
ــاء الــطــريــق. ــن ــرش يــومــي اث وحتـ
ما  كــل  العاملة  تسلم  مــا  وغــالــبــا 
من  خوفا  الطريق  للصوص  حتمله 

ان يحدث بها عاهة مستدمية.

ــي  ــاحل ــي الـــعـــامـــالت ب ــانـ ــعـ وتـ
السبع  وعني  البرنوصي  الصناعي 
عبورهن  اثناء  الطريق  مخاطر  من 
خلفت  حيث  احلــديــديــة،  للسكة 
منهن،  ضحايا  عدة  الطريق  هذه 
وهو ما يجب الوقوف دونه من اجل 
واملواطنات. املواطنني  كافة  حماية 

حيث  الــنــقــل  وســيــلــة  وتختلف 
تكون احيانا بالعربة املجرورة على 

: انواعها 

والهوندات   - الكرويلة   - الكارو   -
ذات  االن  ــة  ــاري ــن ال ــات  ــ ــدراج ــ وال

عجالت. الثالثة 

العامالت  بعض  تستخدم  كما 
شهري  بتعاقد  الكبير،  الطاكسي 
صاحب  يــأتــي  حــيــث  كمجموعة 
ــزة  ــن ــول ك ــقـ الـــطـــاكـــســـي كـــمـــا تـ

معلوم  مكان  من  بأمان  ويحملهم 
يف  وتستخدم  مساء،  اليهن  ويعود 

الهاتف. ذلك االن وسيلة االتصال 

ــالت  ــامـ ــعـ ــا تـــســـتـــخـــدم الـ ــمـ كـ
بعض  العمل  مكان  مــن  القريبات 
بر  الـــى  ــهــن  ايــصــال يف  اخــوانــهــن 
العامالت  مجموعة  حيث  االمــان، 
وأحيانا  واحـــدة  طريقا  يتخذن 
حسب  بذلك  االب  او  االم  تتكلف 

ظروف االسرة.

ــالت  ــام ــع ــق مـــعـــانـــاة ال ــان ــع ــت وت
االتوبيس  محطات  عند  كثيرا 
اليومية  املعاناة  مع  والطاكسيات، 
الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة 
العامالت  وتتعرض  والــكــادحــات، 
مجال  يف  الــيــومــيــة  املــعــانــاة  رغــم 
من   اخلصم  الــى  واإلنــتــاج،  العطاء 
ــرة  الــهــزيــلــة اصــال عــنــد اي  ــ االج
اي  غياب  يف  دقائق،  لبضع  تعطل 
بعموم  جــاد  نقابي  وعمل  تاطير 

االنتاج. مؤسسات 

معاناة  ــو  ه الــثــانــي  ــوذج  ــم ــن وال
ــون  ــي ــزراع ــال ال ــم ــع ــالت وال ــام ــع ال
نقل  ســيــارات  يف  يكدسون  الــذيــن 
ناقالت  ــي  وه والبهائم  البضائع 
مهنرئة وغير صاحلة وتكدس فيها 
ونظرا  بالعشرات.  البشرية  االرواح 
وللطرقات  للسيارات  احلالة  لهذه 
الى  والعامالت  العمال  تعرض  فقد 
وقتال  فتكا  االكثر  السير  حــوادث 

يف تاريخ املغرب.

البيضاء  ــدار  الـ مدينة  تعتبر 
اكــبــر فــشــل لــســيــاســة الــدولــة يف 
اخلط  انشاء  رغم  العمومي.  النقل 
احلالة  زالت  ال  طراموي  من  الثاني 
قائمة  العمومي  للنقل  البئيسة 
النقل  ــة  أزم يحل  ال  والــطــرامــوي 
ــه يــعــرف  انـ الـــــذروة.  يف ســاعــات 
تنفر  الساكنة  يجعل  اكتضاضا 
وخاصة  ركــوبــه  تتحمل  وال  منه 

النساء.

ابو سعد
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من  املغرب  يف  الكادحون  يعاني 
القطاعات  يف  عــديــدة  مشاكل 
لــعــمــومــيــة ومــن  وا احلـــيـــويـــة 
العمومي  النقل  قطاع  ضمنها 
يــكــبــح ويــعــطــل مــصــالــح  ــــذي  ل ا
املغربي.  الشعب  ألبناء  كثيرة 
هذا  يتوفر  ال  الــذي  الوقت  يف 
ــط شـــروط  ــس أب ــى  ــاع عــل ــط ــق ال
الضرورية  واخلــدمــات  الــراحــة 
لــلــتــوســع  األســـاســـيـــة. ونـــظـــرا 
السكانية  والكثافة  العمراني 
تــكــون  لــتــي  ا ــل  ــم ــع ل ا ــرات  ــقـ ومـ
املــجــال  يف  األحـــيـــان  ــب  ــل أغ يف 
الغالب  يف  وبــالــتــالــي  ــروي،  ــق ال
ــذه  ه ــل  حلـ ــل  ــق ــن ل ا ــر  ــوف ــت ي ال 

 . ملعضلة ا

الكادح  املغربي  الشعب  فأبناء 
نقلهم  وسائل  على  يتوفرون  ال 
مجبرون  فهم  لذلك  اخلــاصــة. 
النقل  وســائــل  اســتــخــدام  على 
لــتــنــقــل.  ا ــل  ــعــمــومــي مـــن أجـ ل ا
عادة  العمومي  النقل  ويتمظهر 
األجــرة  وســيــارات  احلــافــالت  يف 
والقطارات  والصغيرة  الكبيرة 
لــــتــــرامــــواي  وا ــالت  ــ ــ ــاف ــ ــ واحل
ثالث  ذات  النارية  والــدراجــات 
لـــتـــريـــبـــورتـــور(.  ــالت )ا ــجـ عـ
ــل األســاســيــة  ــاك ــش امل وتــتــجــلــى 
ــة  ــدول ــاب اجل ــي لــلــنــقــل عــلــى غ
الــوقــت  ـــرام  ــتـ ــ الــزمــنــيــة واح
يف  العشوائية  تطغى  وبالتالي 

احترام  وعدم  الزمني  التدبير 
الــقــطــاع  يف  ســـواء  املــواطــنــني، 
مجال  يف  املهيكل  أوغير  املهيكل 

 . لنقل ا

يــنــضــاف  الــســيــاق  هـــذا  ويف 

يف  االكتظاظ  وهو  آخر  مشكل 
وغير  )املهيكل  القطاعني  شتى 
األساسي  فالهاجس  املهيكل(. 
الربح  هــو  املــســؤولــني  بالنسبة 

أبــســط  ــدم مــراعــاة  ــادي وعـ ــ مل ا
للخدمات  الضرورية  الشروط 
بـــالـــنـــســـبـــة  ــة  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ــت ــ االج
ــج  ــائ ــت ــن ل ا أمــــا  لـــلـــمـــواطـــنـــني. 
فهي  االكــتــظــاظ  عــن  املــتــرتــبــة 

أهــمــهــا  ــن  ومـ ــى  ــص وحت ــد  ــع ت ال 
لــتــحــرش  وا ــف  ــن ــع ل وا ــة  ــرق ــس ال

 . جلنسي ا

ملــــــزدوج  ا ــل  ــقـ ــنـ لـ ا ــى  ــقـ ــبـ ويـ
ثالثية  ــنــاريــة  ل ا ــات  ــدراجـ والـ
ما  هو  )التريبورتور(  العجالت 
والــقــروي  يــربــط بــني احلــضــري 
الــســاكــنــة  تــوفــر  لــعــدم  نــظــرا 

النقل. لوسائل  القروية 

ــذه  ــ ــل ه ــثـ ــمـ ــي فـ ــ ــال ــ ــت ــ ــال ــ وب
على  تتوفر  ال  النقل  الوسائل 

ــة  ــالم ــس ال ــى مـــن  ــ ــ ــد األدن ــ احل
أن  إذ  لــلــمــواطــنــني.  الــطــرقــيــة 
يجعل  ــادي  ــ مل ا لــربــح  ا ــس  ــاج ه
يحملون  الوسائل  هذه  مالكي 
. الالزم  من  أكثر  كثيرة  أعدادا 

يف  للتالعبات  بالنسبة  ــا  أم
إلى  مدينة  من  للنقل  األثمنة 
املناسبات  يف  يرتفع  فإنه  أخرى 
هذا  تقنني  لعدم  نظرا  والعطل 
واملستفيد  وتنظيمه.  القطاع 
غير  النقل  وســائــل  مــن  األكــبــر 
لــوســيــلــة  املــالــك  املــهــيــكــلــة هــو 
االقتصادي  الريع  عبر  النقل 

القطاع.  هذا  يعرفه  الذي 

ــني  ــل ــام ــع ل ا نــاحــيــة  ــا مـــن  أمــ
املــهــيــكــلــة  لــنــقــل  ا وســـائـــل  يف 
لالضطهاد  يتعرضون  فبدورهم 
الطبقة  كــبــاقــي  ــالل  ــغ ــت واالس
األخرى.  القطاعات  يف  العاملة 
من       أكثر  االشتغال  عبر  وذلــك 
ــاق  االره يسبب  ممــا  ســاعــات   8
أن  وميــكــن  لــلــســائــقــني  لــتــعــب  وا
 . السير  حوادث  يف  سببا  يكون 
بالعقدة،  العمل  إلى  باإلضافة 
القطاع  هذا  يف  العاملني  أن  كما 
الــســرقــة  ــر  ــاط ــخ ــون مل ــرض ــع ــت ي
وقت  أي  يف  بالطرد  والتهديد 
الــذي  ــل  ــاك ــش امل ــد مــن  ــدي ــع وال

النقل. قطاع  يعانيها 

النقل العمومي محنة املواطنني واستغالل واضطهاد العاملني فيه
رشيد بنزها

محنة العامالت والعمال تبدأ مع وسائل النقل
ــود  ــ ــن ــ ــب ــ ــل ال ــ ــكـ ــ ــا لـ ــ ــ ــرق ــ ــ خ
ــة  ــ ــي ــ ــدول ــ ــات ال ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ واالتـ
مــجــال احلـــق يف  يف  والــوطــنــيــة 
ــاة الــعــمــال  ــي احلــفــاظ عــلــى ح
كانت  ايا  اخلطر  من  والعامالت 
العمال  تكديس  ،يتم  مسبباته 
حتى  تصلح  ال  نقل  وســائــل  يف 
ــام انــظــار   ــ لــنــقــل الــبــهــائــم  وأم
هذه  عن  جنمت  وقد  املعنيني؛  
مميتة  ســيــر  حــــوادث  املـــأســـاة 
املثال  سبيل  على  منها  نــذكــر 
مــرعــبــة  ــة  ــادثـ حـ ــر،  ــصـ احلـ ال 

بني   الــرابــطــة  بالطريق  وقــعــت 
اعميرة  ايت  واخميس  بيوكرة 
نوع  من  عربة  اصطدمت  حيت 
عمومي  نــقــل  بــحــافــلــة  بــيــجــو 
ازيد  ضحيتها  ذهب  "اطوبيس" 
وعاملة.  عامال  عشر  احدى  من 
مترامية  جلــثــت  مــقــزز  مــشــهــد 
ــرى  وأخ الــطــريــق  جنبات  على 
التي  العربة  بقايا  مع  ملتصقة 
قوة  فعل  من  ركــام  الــى  حتولت 
نفس  من  عمال  ست  اإلصطدام، 
ــداور الــتــابــع جلــمــاعــة اميــي  ــ ال

بها.  ايت  اشتوكا  اقليم  امقورن 
ّهن  يف  راسخة  ستبقى  حادثة 
الزراعيني  والعمال  العامالت  كل 
جبني  على  عار  وصمة  وستبقى 
املعنية  والسلطات  املستغلني  كل 
الطرقات  على  السير  مبراقبة 
منوذج  املجال   يف  الفاعلني  وكل 
يف  ترتكب  التي  احلــوادث  ملئات 
الــوطــن يف حــق هــذه  ربـــوع  كــل 
حقوقها  جل  من  احملرومة  الفئة 
ــرون  ــق ــالل ال ــغ ــت واملــســتــغــلــة اس
السخرة. عبيد  وكأنها  الوسطى 
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الطبقة العاملة بقطاع  النقل : واقع احلال فاس منوذجا
رغم ابتعادي، ملدة ثماني سنوات 
،عن قطاع ما كان يسمى "بالوكالة 
بفاس،  احلضري"  للنقل  املستقلة 
وزارة  ــة  ــاي وص ــت  حت كــانــت  الــتــي 
سنوات  ســت  وحــوالــي  الداخلية، 
فوضت  التي  الشركة  دخــول  على 
ــا  حـــق تــســيــيــر هـــذا الــقــطــاع   ــه ل
"شركة سيتي باص" يف شهر شتنبر 
بيني  ــل  ــوص ال صــلــة  فـــإن   ،2012
الزالــت  ومستخدمي   عمال  وبــني 
وأهمية  طبيعة  بحكم  مستمرة، 
باعتباره  احلــضــري  النقل  قطاع 

بامتياز. اجتماعيا  قطاعا 

األســاســيــة  الــنــقــل  وســيــلــة  إن   
األحــيــاء  ســكــان  لتوجه  ــى  ــ واألول
الصفيح  أحياء  وسكان  الشعبية 
املعامل  يف  اشتغالهم  أمــاكــن  ــى  إل
من  القريبة  الفالحية  والضيعات 
يف  مرتني  األقل  على  فاس  مدينة 
اليوم، وكذا فئة الشبيبة املدرسية 
اجلامعات  إلى  سكناهم  أماكن  من 
ــات واإلعـــداديـــات.هـــي  ــوي ــان ــث وال

. شركة النقل احلضري 

اقتصادي  دور  له  قطاع  هو  إذن 
ــة يف  ــي ــم ــي بــالــغ األه ــاع ــم ــت واج
وقد  االقتصادية،  الدورة  حتريك 
أدركـــت نــقــابــة حــزب االســتــقــالل 
بالقوة  عليه  واستولت  أهميته  
ــات احملــلــيــة  ــط ــل ــس ومبـــســـاعـــدة ال
عهد  يف  يشغل  كـــان  أنـــه  خــاصــة 
عامل   800 على  يزيد  ما  الوكالة 
العدد  ــذا  ه وحــولــت  ومستخدم، 
ــة إلـــى عــائــالتــهــم إلـــى قــوة  ــاف إض
الكفة  تغليب  على  قادرة  انتخابية 
االستقالل  حزب  مرشحي  لصالح 
أو  احمللية  االنــتــخــابــات  يف  ســـواء 
"حميد  عهد  يف  خاصة  البرملانية، 
نقابة  يترأس  كان  الــذي   " شباط 
احلزب أي االحتاد العام للشغالني.

ــة ،  ــاول ــح وقـــد ووجـــهـــت أيـــة م
طرف  مــن  أخــرى  نقابة  تأسيس  
والطرد،  واحملاصرة  بالعنف  العمال 
عندما   1998 ســنــة  حـــدث  كــمــا 
مقر  يف  جتمع  بعقد  العمال  قــام 
ــة الــدميــقــراطــيــة  ــي ــدرال ــف ــون ــك ال
نقابي   مكتب  النــتــخــاب  للشغل 
هاجمت  إذ  مطالبهم  عن  للدفاع 
للشغالني   العام  ــاد  االحت عصابة  
الدمقراطية  الكونفدرالية   مقر 
اجلمع  لتكسير  محاولة  يف  للشغل 
احمللية  السلطات  من  بدعم   ، العام 
وأهدافه  خلفياته  ستتضح  التي 
تفويت  الـــدولـــة  ــررت  ــ ق عــنــدمــا 
نقابة  ووظفت  للخواص،  القطاع 
باملغرب،  للشغالني  العام  االحتــاد 
يترأسه  كان  الذي  املدينة  ومجلس 
تهيئ  ــد  ــص ق  " شــبــاط  ــد  ــي ــم "ح
"لبيع  والسياسية  املادية  الشروط 

العلني. املزاد  الوكالة" يف 

ــت األوضــــاع املــاديــة   ــأزم وقـــد ت
االعالن  بعد  واملستخدمني  للعمال 
من  الوكالة   مداخل  تقليص  عن 
 100000 إلـــى  درهـــم   300000
للمراقبني  العنان  وأطلقت  يوميا، 
كانوا  الــذيــن  والسائقني  واجلــبــاة 
والطاقم  النقابة  لنفس  ينتمون 
بسرعة،  تعيينه  مت  الذي  اإلداري 
وتوقيف  والــســرقــة  النهب  لــبــدأ 
أن  املفروض  من  كان  الــذي  الدعم 

الوكالة  إلى  املدينة  يقدمه مجلس 
االجــتــمــاعــيــة،  مهمتها  إلجنـــاح 
فأصبحت الوكالة عاجزة على أداء 
مع  املتعاملني  وديون  العمال  أجور 
توقيف  إلى  دفعهم  ما  من  الوكالة 
التجأ  من  منهم  بل  الغيار،  قطاع 
احلساب  على  للحجز  القضاء  إلى 
البنكي للوكالة السترجاع ديونه .

تــردده  املدينة"  "عمدة  وكثف 
الوكالة  مبقر  العمال،  زيــارة  على 
العمال  إلهــانــة  زبانيته  محرضا 
ــول شـــروط  ــب ــق ــني ل ــدم ــخ ــت ــس وامل
يعارضوا  ال  حتى  املدينة  مجلس 
لــتــفــويــت  يــطــبــخ يف اخلـــفـــاء  مـــا 
اقتطاع  ذلك  إلى  وانضاف  الوكالة، 
من  املهني  الــصــنــدوق  مستحقات 
إلــى  إرســالــهــا  دون  الــعــمــال  ــور  أجـ
الــعــديــد  ــاك  ــنـ وهـ  - الـــصـــنـــدوق 
ــن لـــم يــتــوصــلــوا  ــدي ــاع ــق ــت مـــن امل
ما  ــاوزت  جت لفترة  مبستحقاتهم  
حدود  إلى  بل  سنوات  ثالثة  فوق 

املقال. كتابة هذا 

لـــلـــعـــمـــال  تـــــــام  ــاب  ــ ــيـ ــ غـ يف 
واملـــســـتـــخـــدمـــني، متـــت صــيــاغــة 
وزارة  بني  ما  حتمالت  دفتر  بنود 

ــوزارة الــوصــيــة"  ــ ــ ــة "الـ ــي ــل ــداخ ال
يترأسه   الـــذي  املــديــنــة  ومجلس 
حـــزب االســتــقــالل إلـــى تــفــويــت 
من  ــد  أح ال  اآلن  ــد  وحل الــوكــالــة، 
رغم  بنوده،  مضامني  يعرف  العمال 
أن املجلس أصبح بيد حزب العدالة 

والتنمية.

     الشركة التي تسلمت تفويض 
ستي  "شركة  هي  القطاع   تسيير 
وفق  القطاع  هيكلة  أعــادت  بــاص" 
ــا، فــبــدأت  ــه ــاحل ــص مــنــظــورهــا وم

ــام  ــس واالق املــصــالــح  جميع  بــحــل 
الــوكــالــة.  أرشــيــف  مــن  والتخلص 
الشبكة  داخل  عملها  يف  واعتمدت 
حوزة  يف  كان  الذي  االسطول  على 
خمسون  لــهــا  وأضــيــفــت  الــوكــالــة 
"فولفو"   ــوع  ن مــن  جــديــدة  حــافــة 
طرف  مــن  لها  ــة"   ــدي "ه اعــتــبــرت 

  . املدينة  مجلس 

واملفارقات،  ــور  األم أغــرب  ومــن   
بــدايــة  مــن  األول  الــيــوم  يف  ــه  أنـ
عدد  وبنفس  الــشــركــة،  اشــتــغــال 
املستخدمني  وبنفس  ــالت  ــاف احل
لشركة  الــيــومــي  املــدخــول  ارتــفــع 
مائة  ست  الى  درهم  الف  مائة  من 
الشركة  عــلــى  ســهــل  درهـــم.  ألــف 
الصفقة  ــر  ــري مت يف  ــم  ــاه س ــن  ومـ
املدينة  ومجلس  الداخلية   وزارة 
واملستخدمني  العمال  مهاجمة  الى 
ــهــيــار  ــة ان ــي ــؤول ــس وحتــمــيــلــهــم م
ــان ذلــك مــؤشــرا على  الــوكــالــة، وك
سيدخلون  اجلـــدد  املــســؤولــني  أن 
وتــضــيــيــق  الــعــمــال  مــواجــهــة  يف 
بحملة  فقامت  عليهم،  اخلــنــاق 
العمال  صفوف  يف  واسعة  توقيفات 
السائقني  وخاصة  واملستخدمني 

التوقيف من  واجلباة واقتطاع مدة 
أجورهم قد تصل الى نصف األجر 

أحيانا.

ــراف مجلس  إشـ انــتــقــال   ورغـــم 
االستقالل  حــزب  يد  من  املدينة 
ازداد  والتنمية،  العدالة  حزب  الى 
خاصة  العمال،  على  أكثر  الضغط 
مكتبا  وشــكــلــوا  انــتــفــضــوا  بــعــدمــا 
ــاد  االحت إطــار  يف  جــديــدا  نقابيا 
الى  بهم  حدا  مما  للشغل،  املغربي 
محدود،  غير  اضــراب  يف  الدخول 

حتسني  مــطــالــبــهــم   أحـــد  وكــــان 
التوقيفات  ورفـــع  العمل  شـــروط 
ــذا االقــتــطــاعــات الــظــاملــة من  وكـ
عن  بالكشف  واملطالبة  أجــورهــم 
التحمالت  دفــتــر  بــنــود  مضامني 
اجلــديــدة  االدارة  تعسفات  الن 
عدد  وكــان  يطاق،  ال  حــدا  وصلت 
مائة  خمس  ــاوز  جت قــد  املضربني 
واجلباة(  السائقني  خاصة   ( عامل 
حركة  تــوقــيــف  اســتــطــاعــوا  وقــد 

الشركة  ورفضت  باملدينة،  السير 
وكذا  احمللية  السلطات  من  بدعم 
احلــوار  رفــض  الــى  املدينة  مجلس 
وتوظيف  املــضــربــني،  ممثلي  ــع  م
سائقني جدد وإدماج عدد من ذوي 
"كمراقبني"  اإلجرامية  السوابق 
مبعنى أن الشركة بهذه اإلجراءات 
العمال  عــلــى  احلـــرب  أعــلــنــت  قــد 
دعمت  التي  املدينة  ساكنة  وعلى 
مسيرات،  يف  ــت  ــارك وش املــضــربــني 
مما  املدينة،  ــوارع  ش جتــوب  كانت 
يف  التفكير  الـــى  بــالــشــركــة  دفـــع 
فبركة ملفات لكل مضرب وتقدميه 
كذبا  اتهامهم  خــالل  من  للعدالة 
ممتلكات  وإتــالف  العتاد  بتكسير 
الزائفة،  التهم  الشركة وغيرها من 
وبدأ طرد العمال واحدا تلو اآلخر 
بيد  سالحا  كان  القضاء  أن  مبعنى 
على  التعسفات  واستمرت  الشركة. 
من  نقلهم  عبر  العمال  من  املتبقني 
مكسب  وإلغاء  أخرى،  الى  مصلحة 
نقل العمال من منازلهم الى مقرات 
الذين  العمال  ان  العلم  مع  عملهم، 
مت طردهم قد قضوا ما يزيد على 

الوكالة. ثالثني عاما داخل 

العمل  استمرار  ان  العمال  وأدرك 
محفوفا  أصــبــح  الــشــركــة  داخـــل 
لرب  ميكن  حلظة  أية   يف  باملخاطر 
بتوقيف  زبانيته  أحد  او  الشركة 

أي مستخدم أو طرده .

قوانني  ســن  الــى  الشركة  جلــأت 
تتمثل  اجلــدد  للسائقني  جديدة 
جميع  قــبــول  شـــرط  يف  أســـاســـا 
اقتطاع  خاصة  الشركة  أمـــالءات 
يتراوح  قد  ملعداتها  إتالف  أي  ثمن 
مائة  وخمس  وألفني  ألفني  بني  ما 
ــأي عـــن مــســؤولــيــة  ــنـ ــم. والـ ــ درهـ
الشركة يف كل حادث يقع للحافلة. 
املدينة  ساكنة  على  الضغط  وامتد 
تثبيت  إلــى  الشركة  جلــأت  بعدما 
من  ــزول  ــن وال الصعود  يف  حــواجــز 
املعاناة  هذه  وملواجهة  احلافالت. 
الدميقراطيني  من  جلنة  تشكلت 
واجلمعويني  احلقوقيني  النقابيني 
تلك  ــة  ــ إلزالـ ــط  ــغ ــض ال اجـــل  مـــن 

احلواجز.

بسيط  ــزء  جـ ــه  إنـ  : اخلــالصــة 
النقل  شــركــة  عــمــال  مــعــانــاة  ــن  م
عن  الكالم  أصبح  ولقد  احلضري، 
للدفاع  جــديــدة  نــقــابــة  تــأســيــس 
واملستخدمني  العمال   مصالح  عن 
ولكن هذا ال مينع  يعتبر مخاطرة. 
من احملاولة ألن هناك رأي عام بدأ 
مفاده  فــاس  ساكنة  لــدى  يتشكل 
عميقة  أزمة  يف  دخلت  الشركة  أن 
االسطول  تــقــادم  بــدء  مــع  خاصة 
الــذي ورثــتــه عــن الــوكــالــة وعــدم 

جتديده. على  قدرتها 

 إدريس الزايدي 

غياب  في 
ل  للعما تام 

المستخدمين  و
دفتر  بنود  صياغة  تمت 
رة  ا ز و بين  تحمالت ما 

الوصية"  رة  ا ز الو " اخلية  الد
أسه   يتر ي  الذ ينة  المد ومجلس 

يت  تفو إلى  ل  االستقال حزب 
أحد من  ن ال  اآل ولحد  الوكالة، 

مضامين  يعرف  ل  العما
المجلس  ن  أ رغم  بنوده، 

حزب  بيد  أصبح 
التنمية و الة  العد
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قضايا نظرية

ــاج  ــ ــت ــ كـــجـــمـــيـــع امنـــــــاط االن
ــه طــبــقــتــني  ــواجـ ــتـ املـــعـــروفـــة تـ
التناق  قطبي  وهــمــا  اساسيتني 
ففي  االنتاج.  منط  يحكم  الــذي 
الــرأســمــالــي جنــد  انـــتـــاج  منـــط 
وهما  االساسي  التناقض  قطبي 
والطبقة  جهة  من  البرجوازية 
درس  ثــانــيــة.  جــهــة  مــن  الــعــامــلــة 
التناقض  ــذا  ه واجنــلــز  مــاركــس 
الــشــيــوعــي  الــبــيــان  يف  وعــاجلــاه 
وهما  مــبــدعــة  علمية  بطريقة 
الــفــكــري  مــشــروعــهــمــا  ــة  ــداي ب يف 
ــذي  ــ ال ــي  ــاسـ ــيـ ــسـ ــري والـ ــظـ ــنـ الـ
هذا  عبر  الــعــالــم.  ــه  وج سيغير 
مــرة  وألول  الــشــيــوعــي  ــان  ــي ــب ال
والطبقة  الــبــرجــوازيــة  تتطلع 
ــادة عــلــى حــدى  الــعــامــلــة كــل وحـ
من  مالمحها  على  صورتها  على 
الديالكتيكية  الصياغة  خــالل 
خضم  ويف  املتناقض  لتواجدهما 
الــذي  الطبقي  الــصــراع  عــالقــات 
على  تتعرفان  يجمعهما.انهما 
عالقتهما  ويف  لذاتهما  نفسيهما 
. البعض  بعضهما  مع  املتناقضة 

بطريف  واجنــلــز  مــاركــس  اهــتــم 
اجتماعيتني  كطبقتني  التناقض 
وليس  اجتماعية  ككائنات  أي 

: د ا فر كأ

البروليتاريني  انتظام  و   "  -  1
حــزب  يف  بــالــتــالــي  و  طــبــقــة،  يف 
يف  و  ــددا  ــج م تــنــســفــه  ســيــاســي، 
العمال  بني  املزاحمة  حلظة  كل 
و  ــرارا  مـ ينهض  لكنه  أنــفــســهــم؛ 
بأسا،  أشّد  و  أمنت  و  أقوى  تكرارا 
يف  اإلنــقــســامــات  مــن  يستفيد  و 
فينتزع  ــة،  ــوازي ــرج ــب ال صــفــوف 
ــه قــانــونــي  ــراف عــلــى وجـ ــتـ االعـ
الـــعـــمـــال، مــثــل  ــح  ــال ــص بــبــعــض م
ــات  ــاع ــر س ــش ــل ع ــم ــع ال ــون  ــانـ قـ
.")انــظــر  انــكــلــتــرا."  يف  )يــومــيــا( 

الشيوعي( البيان 

ينتقلوا  ان  العمال  يستطيع  ملا 
على  املؤسس  احلسي  وعيهم  من 
مـــا يــجــمــعــهــم كــمــتــضــرريــن مــن 
لــلــرأســمــال  املــبــاشــر  ــالل  ــغ ــت االس
ملصاحلهم  وعــي  الــى  املــعــامــل،  يف 
جماعي  بشكل  متضررين  كعمال 

الرأسمال  طــرف  من  املجتمع  يف 
العمل  مواقع  يف  يستغلهم  الذي 
من  نــهــب  مــن  لــه  يــتــعــرضــون  ــا  وم
البرجوازية  مكونات  باقي  طرف 
هـــذا  يف  الــــدولــــة  متــثــلــه  ــا  ــ ومـ
يبدؤون  وملا  والنهب؛  االستغالل 

الطبقات  باقي  على  التعرف  يف 
هذا  مــن  وموقعها  االجتماعية 
ــي  ــوع ال ــع  ــف ــرت ــا ي ــ ــراع، ومل ــ ــص ــ ال
ــزب  احل بتشكيل  الــقــنــاعــة  الــى 
لــلــطــبــقــة  ــل  ــق ــت ــس امل ــي  ــاس ــي ــس ال
العاملة  الطبقة  تكف  العاملة، 
يف  طــبــقــة  ــط  ــق ف تــكــون  أن  عـــن 
لذاتها. طبقة  الى  لتنتقل  ذاتها 

صــدامــات  فــإّن  عــمــومــا  و   -  2
ــدمي تــدفــع بــطــرق  ــق ال املــجــتــمــع 
الــبــرولــيــتــاريــا  شــتــى بــتــطــور 
تعيش  ــة  ــوازي ــرج ــب ــال ف ــا.  ــُدمـ قـ
ضــّد  ــدء،  ــب ال يف  ــم:  دائـ صـــراع  يف 
تلك  ضـــّد  ــم  ث ــة،  ــي ــراط ــق ــت األرس
الـــبـــرجـــوازيـــة  األقــــســــام، مـــن 
مصاحلها  تتناقض  التي  نفسها، 
بصورة  ثم  الصناعة،  م  َتــقــدُّ مع 
جميع  ــة  ــوازي ــرج ب ضـــّد  ــة  ــم دائ
هذه  كل  يف  و  األجنبية.  البلدان 
الــبــرجــوازيــة  ــد  ــات جت ــراع ــص ال
اإلستنجاد  إلــى  مضطرة  نفسها 

ــب  ــل ط و  ــا،  ــ ــاري ــ ــت ــ ــي ــ ــرول ــ ــب ــ ــال ــ ب
إلــى  ــا  ــّره جَت بــذلــك  و  مــعــونــتــهــا، 
فإّن  هكذا  و  السياسي.  املعترك 
الــتــي  ــي  ــة نــفــســهــا ه ــوازي ــرج ــب ال
بعناصرها  الــبــرولــيــتــاريــا  تـــزّود 
التي  باألسلحة  أي  التثقيفية 

الــبــيــان  انــظــر   ( عــلــيــهــا  تـــرتـــّد 
) عي لشيو ا

ــارع  ــذي تــص ــ الـ ــت  ــوقـ الـ ــي  فــف
لتطوير  الــبــرجــوازيــة  الــطــبــقــة 
ــنــمــيــة  ــز مــصــاحلــهــا وت ــيـ ــركـ وتـ
الــطــبــقــة  ــا جتـــر  ــه ــان ثـــرواتـــهـــا ف
الــصــراع  الـــى مـــيـــدان  ــة  ــل ــام ــع ال
تستعملها  كقوة  سواء  السياسي 
يف  او  الــداخــلــيــني  ــداء  ــ االع ــد  ض
ــي مــجــبــرة عــلــى ذلــك  اخلـــارج وه
الــصــراع. يف  النــهــا المتــلــك قــوة 
الطبقة  تــتــعــلــم  الــعــمــلــيــة  هـــذه 
الــــصــــراع  ــة خـــــــوض  ــ ــل ــ ــام ــ ــع ــ ل ا
عدوها  ملصلحة  وليس  ملصلحتها 
على  الــســحــر  فينقلب  الــطــبــقــي 
العاملة  الطبقة  الن  البرجوازية 
من  السلطة  اخذ  مسار  يف  تنطلق 
املستغلة  الطبقة  الــبــرجــوازيــة 

العدد. والقليلة 

وكما  ذلك  إلى  إضافة  و   -  3  
بكاملها  أقساما  فإن  قبال،  رأينا 

الــســائــدة تــنــحــدر،  الــطــبــقــة  مــن 
ــى  إل ــة،  ــاع ــن ــص ال م  ــدُّ ــقـ َتـ بــفــعــل 
على  تــتــهــدد  أو  الــبــرولــيــتــاريــا، 
املــعــيــشــيــة. و  ــل بــأوضــاعــهــا  األقـ
البروليتاريا  متّد  األقسام  هذه 
الــعــنــاصــر  ــن  ــة مـ ــف ــائ ــط أيـــضـــا ب

الــبــيــان  الــتـــــثـــــقــيـــــفــيــة )انـــظـــر 
) عي لشيو ا

ــذه احلــــرب  ــ ــ ــار ه ــ ــم ــ فـــفـــي غ
ان  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  تــســتــطــيــع 
صفوف  يف  وانقساما  شرحا  تخلق 
ــداد  اع لتستقبل  الــبــرجــوازيــة 

الــذيــن  ــني  ــوري ــث ال املــثــقــفــني  مــن 
بالعديد  العاملة  الطبقة  ميدون 
جكرا  كان  واخلبرات  املعارف  من 

البرجوازية. على  فقط 

يقترب  عندما  وأخــيــرا،   -  4
الــطــبــقــي مــن احلــســم،  الـــصـــراع 
ــل  داخ الــتـــــفــّســخ  عملية  تــتــخــذ 
ــل  داخـ و  ــدة،  ــائـ ــسـ الـ ــة  ــق ــب ــط ال
طابعا  بــأســره،  الــقــدمي  املجتمع 
قسما  أّن  حد  إلى  حادا،  و  عنيفا 
الــســائــدة  الــطــبــقــة  صــغــيــرا مــن 
الطبقة  إلى  ينضّم  و  عنها  َينسلخ 
الــتــي  الــطــبــقــة  إلـــى  الـــثـــوريـــة، 
املــســتــقــبــل. و  حتــمــل بــني يــديــهــا 
من  قسم  املاضي  يف  انتقل  مثلما 
ينتقل  البرجوازية،  إلى  النبالء 
إلى  الــبــرجــوازيــة  مــن  قسم  اآلن 
ــذا  ه ســيــمــا  ال  ــا،  ــاري ــت ــي ــرول ــب ال
ــني  ــي ــوج ــول ــدي ــن اإلي ــم مـ ــس ــق ال
ارتــفــعــوا  الــذيــن  الــبــرجــوازيــني، 
الــنــظــري  ــم  ــه ــَف ال ــوى  ــت ــس إلـــى م
)انظر  التاريخية  احلركة  مُلجمل 

الشيوعي( البيان 

الــطــبــقــي  ــراع  ــ ــص ــ ال بـــتـــطـــور   
الــتــي  الـــثـــوريـــة  ــأ االزمـــــة  ــش ــن ت
وتنقسم  الثورة  قيام  الى  تؤدي 
ــتــحــق جــزء  ــيــل ل ــة  ــوازيـ ــرجـ ــبـ الـ
متثله  الــذي  اجلــديــد  بــاملــشــروع 

العاملة. الطبقة 

نتعرف  العرض  هذا  خالل  من 
املــــــادي اجلـــدلـــي  املـــنـــهـــج  عـــلـــى 
واجنلز  مــاركــس  استعمله  ــذي  ال
تربط  الــتــي  الــعــالقــة  حتليل  يف 
يفعل  ــف  ــي وك الــتــنــاقــض  ــريف  طـ
نــفــســه يف  الـــتـــنـــاقـــض  ــون  ــ ــان ــ ق
ــالن  ــاع ــف ــت ــث ي ــي ــح ــرفـــني ب الـــطـ
الــبــرولــيــتــاري  ــرف  ــط ال ويــراكــم 
لينتقل  والتطور  الــقــوة  عــوامــل 
الـــصـــراع  ــى مـــرحـــلـــة حـــســـم  ــ الـ
ــر  االخـ ــرف  ــطـ الـ الن  لــصــاحلــه 
وحتتد  تناقضاته  بدوره  تنخره 
تطور  بفعل  داخله  االنقسامات 
الى  تتحول  التي  االزمة  عناصر 
الطبقة  تستطيع  ملا  ثورية  ازمة 
الــتــحــول مــن طــبــقــة يف  الــعــامــلــة 
متراصة  لذاتها  طبقة  الى  ذاتها 

السياسي. حزبها  وراء 

ا، عندما  أخير و

اع  الصر يقترب 

الحسم،  الطبقي من 

التـفّسخ  تتخذ عملية 

السائدة،  الطبقة  اخل  د

يم  القد المجتمع  اخل  و د

ا،  و حاد بعا عنيفا  بأسره، طا

ا من  ّن قسما صغير أ إلى حد 

َينسلخ  السائدة  الطبقة 

الطبقة  ينضّم إلى  و عنها 

الطبقة  ية، إلى  ر الثو

يها  يد بين  التي تحمل 

المستقبل

قانون الديالكتيك كما هو مطبق يف البيان الشيوعي
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الشباب 

 الشباب الكادح بني بؤس الواقع ورفع التحدي
سيدي اسباعي

 " جيدا  ميوتون  الشباب  فقط   "
نعيشه  الذي  الواقع  جتسد  مقولة 
ــادح يــحــتــرق يف  ــ ــاب ك ــب الـــيـــوم، ش
،تدهور  وطن  تسمى  كبيرة  حفرة 
مناحي  مختلف  يالمس  الواقع  هذا 
واالقتصادية  السياسية  احلــيــاة 
ــكـــل األحــــــزاب  ــة. فـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
تـــرى يف  املــخــزنــيــة ال  الــســيــاســيــة 
ذلك  غير  الشباب  مــن  الــكــادحــني 
الكبير،مستغلة  االنتخابي  اخلزان 
ورغبته  الــهــشــة  وضعيته  بــذلــك 
شبح  ــن  م الــتــخــلــص  يف  اجلــامــحــة 
تتبخر  ما  سرعان  ،رغبة  البطالة 
،ليصبح  االنــتــخــابــات  نهاية  بعد 
ــؤالء الــشــبــاب مــشــاريــع شــهــداء  هـ
الــكــرمي عبر  الــعــيــش  الــبــحــث عــن 
املسماة  اخلشبية  ــواح  األل امتطاء 
قوارب املوت ،وهذا ما تبرزه األرقام 
عن  حتدثت  التي  واالستطالعات 
الذي  املغربي  الشباب  نسبة  ارتفاع 
والهجرة  البالد  مغادرة  يف  يرغب 

اخلارج. نحو 

هذه الوضعية تزداد سوء بوجود 
استخدام  يف  ميعن  مخزني  نظام 
التهميش  و  اإلقصاء  تعتمد  مقاربة 
على  ــرد  ــل ل قـــدرة  ــن  م متــتــلــك  وال 
سوى  املــشــروعــة  الــشــبــاب  مطالب 
باسم  بأشكاله  والقمع  "الزرواطة" 
واإلســتــقــرار  األمــن  على  احلــفــاظ 
من  املضحكة  املــبــررات  تــلــك  وكــل 
بحال  نوليو  بغيناش  ــا  "م قبيل 
وليبيا..."  واليمن  والعراق  سوريا 
أفضل  بأنه  املــواطــن  يتوهم  حتى 
أو رمبا أنه قد تشرف بالعيش  حاال 
يصبح  ،و  العالم  يف  بلد  أجمل  يف 
أو  مبستشفى  للمطالبة  االحتجاج 
نحو  الشباب  تقود  جرمية  جامعة 

واملقابر. واملعتقالت  السجون 

الكادحني  لدى  األفق  انسداد  مع 
،أصبح  شيء  كل  يف  األمل  وفقدانه 
أمرا ضبابيا  املستقبل  إليه  بالنسبة 
التفاهة  ملشهد  كثيرين  ،واستسالم 
والثقافية،ليجد  الفكرية  والرداءة 
على  مرغما  الــيــوم  نفسه  الــشــاب 
مستنقع  نحو  اإلجنــرار  أو  الهجرة 
القنوات  على  املقدمة  التفاهات 
العقل  لتدجني  املوجهة  اإلعالمية 

رواد  ــن  م يــصــبــح  ــأن  ــي،وك ــاع ــم اجل
االجتماعي   التواصل  وسائل  رداءة 
املالحظ  ولكن  اليومي...(،  )روتني  
التطرق  جتاهل  الوضعية  هذه  يف 
مسألة  بكونها  اإلنتحار  لظاهرة 
وهي  االنتشار  يف  آخــذة  و  خطيرة 
على  املــأزوم  البالد  بواقع  مرتبطة 
،ومــا  األصــعــدة  و  املستويات  كافة 
مشاكل  مــن  ــادح  ك كشباب  نعانيه 
يف  فقط  حصرها  البعض  يــحــاول 
تتعلق  كونها  رغم  البطالة  معضلة 

التي  الطبقية  القضايا  من  بجملة 
عامة  بصفة  املغربي  الشعب  تهم 
خيرة  أجلها  مــن  يناضل  ،قــضــايــا 
أبناء الشعب املغربي ،وهو ما أكدته 
حكومة  عن  ــادرة  ص رسمية  ــام  أرق
والالدميقراطي  الالشعبي  النظام 
ــي، عــنــدمــا حتــدثــت  ــ ــن ــ ــــالوط وال
عــن تــنــامــي املـــوجـــات واحلــركــات 
االحــتــجــاجــيــةبــاملــغــرب،وبــالــطــبــع 
االحتجاجية  احلــركــات  تلك  فــإن 
لواقع  رافض  شباب  ويقودها  قادها 

"احلكرة.

واقعنا  ظل  ويف  نعيش  اليوم  نحن 
 " العريض  شعارها  مرحلة  ــأزوم  امل
يتحقق  بالنضال  يتحقق  لــم  مــا 
املطلوب  النضال،لذلك  من  مبزيد 
نتمرد  أن  ومثقف  كادح  كشباب  منا 
النخبوية  رداء  على  أولى  كخطوة 
،والنزول  أغلبنا  عقول  يغطي  الذي 
التي  الــعــاجــيــة  ــراج  ــ األب عــلــى  مــن 
بشكل  ــع  ــواق ال رؤيـــة  عــنــا  حتــجــب 

مــنــســوب  وأن  ــة  ــاصـ ،خـ ــوس  ــم ــل م
واقــع  رفــض  بــضــرورة  الشعب  وعــي 
هذا  علينا  يفرضه  الذي  "احلكرة" 
بارتفاع  كثيرا  ارتفع  البليد  النظام 
احلقوقية  والـــردة  القمع  موجات 

البالد. تشهدها  التي 

إال  يــتــم  ــن  ل ــوم  ــي ال التغيير  إن 
يف  يناضل  كـــادح  شــبــاب  بــواســطــة 
ســبــيــل حتــقــيــق مــطــالــب الــشــعــب 
واالقتصادية  السياسية  املغربي 
التصدي  على  وقادر  واالجتماعية 

املمارسة  "احلــكــرة"  أشــكــال  لكافة 
مــســتــويــات  الــشــعــب عــلــى  يف حــق 
التعليم  يف  احلق  أبرزها  يظل  عدة 
ــة والـــشـــغـــل، هـــذا األمـــر  ــح ــص وال
لــلــواقــع  رافـــض  كــشــبــاب  يجعلنا 
حول  تساؤال  نطرح  جتلياته  بكل 
أجل  مــن  والــنــضــال  العمل  كيفية 
عن  بعيدا  حقيقي  جــذري  تغيير 
الــتــي لن  اخلــطــابــات اإلصــالحــيــة 
من  تزيد  أن  ــدا  ،ع شــيء  يف  تفيد 
وتغول  املــخــزن  وتسلط  غطرسة 
سياساتها  وفـــرض  اإلمــبــريــالــيــة 
رغبة  عــلــى  ــدا  ض النيوليبرالية 

الشعب.. وإرادة 

ماركسي  شباب  أننا  منطلق  ومن 
للواقع  امللموس  بالتحليل  يؤمن 
أن  يــجــب  السلطة  وبـــأن  املــلــمــوس 
األمــر  منا  يتطلب  للعمال  تــكــون 
األساسي  املدخل  أن  جيدا  نعي  أن 
العاملة  الطبقة  صفوف  يف  للتجذر 
للطبقة  حـــزب  لــبــنــاء  والـــوصـــول 

كضمانة  الكادحني  وعموم  العاملة 
ــرر الــوطــنــي  ــح ــت ــاز مــهــمــة ال ــ إلجن
وحتــقــيــق الـــدميـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
يجب  ،وهــنــا  االشــتــراكــيــة  طــريــق 
كشباب  حــضــورنــا  تــقــويــة  علينا 
النقابية  التنظيمات  مستوى  على 
الطبقة  وعي  تطوير  على  والعمل 
بأهمية  الكادحني  وعموم  العاملة 
الطبقي،  عدونا  سياسات  مواجهة 
انخراط  عملية  دون  ذلك  يتم  ولن 
النقابي  العمل  يف  للشباب  مكثفة 

يف  التجدر  ضمان  أجل  من  املنظم 
صفوف الطبقة العاملة، وهذا األمر 
حتت  مــن  ننهض  جعلنا  مــن  يسرع 
النيوليبرالية  الــســيــاســات  ركـــام 
إرادة  على  وضــدا  علينا  املفروضة 
التحدي  رفــع  عــن  ،فــضــال  شعبنا 
اإليـــديـــولـــوجـــيـــة  ــة  ــهـ ــواجـ مـ يف 
حتاول  التي  الشرسة  اإلمبريالية 
نستسلم  جعلنا  األســالــيــب  بــكــل 

لشعبنا. استالبها  مظاهر  لكافة 

مــاركــســي  كــشــبــاب  دورنــــا  وألن 
يف  التجذر  على  فقط  يقتصر  ال 
فأننا  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  ــوف  ــف ص
لها  أخرى  مبهام  بالقيام  مطالبون 
الشعبية  اجلماهير  بحراك  صلة 
ــرة الـــتـــي تــتــطــلــب  ــ ــي ــ ــذه األخ ــ ،هـ
ــم  ــدائ ــبـــاط ال ــة االرتـ مــنــا مــواصــل
ــرب مــن كــافــة احلــراكــات  ــق بــهــا وال
تقوم  الــتــي  الشعبية  والــنــضــاالت 
ــن ذلـــك اإلســهــام  ــل أكــثــر م بــهــا، ب
ــاألدوار  بـ والــقــيــام  فيها  بفعالية 
منا  ــر  األمـ تطلب  إن  الــطــالئــعــيــة 
نسبق  أن  علينا  يجب  كما  ذلــك، 
ــي بـــخـــطـــوات يف  ــق ــب ــط الـــعـــدو ال
يث  حلد ا و ، للمستقبل فنا ا ستشر ا
ريــاح  مــن  الثانية  املــوجــة  عــن  هنا 
االمــتــداد  تشكل  والــتــي  التغيير 
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تترسخ  لم  ما  هذا  كل  يتحقق  لن 
ال  بأن  اإلميان  حتمية  الشباب  لدى 
وثيرة  والرفع من  النضال  بديل عن 
أن  حلقيقة  والــوصــول  االحتجاج، 
للهروب  ستقوده  الفردانية  النزعة 
،وكلها  االنــتــحــار  أو  اخلـــارج  نــحــو 
قبضة  من  الشعب  تخلص  لن  حلول 
لــإلمــبــريــالــيــة فال  ــام عــمــيــل  ــظ ن
النضال  حركة  توحيد  من  مناص 
على  معقود  األمل  وهنا  التقدمي، 
ــن خــالل  ــورة هـــذا الــتــوحــيــد م ــل ب
اجلبهة  وتطوير  إجناح  يف  اإلسهام 
،كخطوة  املــغــربــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
دميقراطية  جبهة  بناء  نحو  أولى 
احلية  ــوى  ــق ال كــافــة  تــضــم  أوســـع 

املنشود. للتغيير  الطامحة 

مسؤولية  حــول  قيل  ما  مجمل 
خلق  يف  املــســاهــمــة  يف  ــاب  ــب ــش ال
مجسدا  جنــده  اجلــذري  التغيير 
باعتبار  الثورية  املقولة  هــذه  يف 
النظام  ــو  ه الــرئــيــســي  تناقضنا 
الــرجــعــي الــعــمــيــل لــإلمــبــريــالــيــة 
على  الــشــبــاب  تــتــرك  ال  ــثــورة  ال  "
الـــهـــامـــش بـــل وضــعــتــه لــيــعــيــش 
،تلك  الــرمــاد  أظــافــر  مــن  املــرحــلــة 
يدعى  ما  قلب  يف  املوخزة  األظافر 
ــة،أو مــصــطــلــح أكــثــر  ــري ــص ــن ــع ــال ب

". اإلمبريالية  إنها  شراسة 

اد  انسد مع 
الشباب  ى  األفق لد

األمل في كل  انه  وفقد
بالنسبة  أصبح  شيء 

بيا  ا ضبا أمر المستقبل  إليه 
ين لمشهد  استسالم كثير و

ية  الفكر اءة  الرد و التفاهة 
الشاب  الثقافية ،ليجد  و
اليوم مرغما على  نفسه 
ر نحو  ا اإلنجر و  أ الهجرة 

التفاهات مستنقع 
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القضية الفلسطينية: احلركة الشيوعية ضد الصهيونية
احلربة  راس  الصهيونية  احلركة  معتبرة  لفلسطني  الصهيوني  االستيطان  مناهضة  يف  سباقة  واملغاربية  العربية  ومعها  العاملية  الشيوعية  احلركة  كانت 
االمبريالية املوجهة لشعوب املنطقة من مدخل استعمار فلسطني. ومع املرحلة اجلديدة التي دشنتها االمبريالية االمريكية يف عهد اليمني املتطرف بقيادة 

ترامب، وما سمي بصفقة القرن عاد احلديث مجددا عن طبيعة الصراع وعن طرق   و اساس حله. يف هذا االطار سنذكر مبواقف اهم االحزاب الشيوعية.

                       االحتاد السوفياتي والقضية الفلسطينية
ميكن تلخيصه يف املواقف التالية :

1 - ينبغي إلغاء االنتداب البريطاني على فلسطني، كعقبة رئيسية أمام حل القضية الفلسطينية:
نحو  الدولة  بتطوير  التزمت   ،1922 عام  فلسطني  على  لالنتداب  بقبولها  البريطانية،  احلكومة 
حتقيق احلكم احمللي واحلكم الذاتي احمللي. اململكة املتحدة مبوجب صك االنتداب على فلسطني حصلت 
على جميع احلقوق املنصوص عليها يف القانون، مبا فيها حق االدارة و السيطرة على العالقات اخلارجية 
والنظام القضائي. صك االنتداب كفل لبريطانيا حق بقاء قواتها يف فلسطني. احلاكم غير احملدود للبالد 
هو املندوب السامي اإلجنليزي، الذي ميلك كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية.ومع ذلك، اجنلترا، 
أدارت فلسطني منذ ما يقرب من ربع قرن، مع كل السلطات الواسعة املذكورة أعاله،و وبرغم جهاز الدولة 
و اجلهاز العسكري الضخم ،بصفتها الدوله املنتدبة لم تنجح يف مهامها، ولم تكن قادرةعلى فرض النظام 

يف البالد، و منع سفك الدماء املستمر ، الذي خلق مخاطر أمنية على منطقة الشرق األوسط.
 2 -. يجب سحب القوات البريطانية من فلسطني :

يؤدي  أن  ينبغي  هناك.  طبيعي  وضع  خلق  أجل  من  فلسطني  من  البريطانية  القوات  سحب  يجب 
لتنظيم  الطريق  ميهد  أن  شأنه  من  وضع  خلق  إلى  فلسطني  من  البريطانية  للقوات  الفوري  االنسحاب 
االدارة الذاتيه لفلسطني، حيث إن وجود القوات البريطانية يف فلسطني يخلق القلق واالرتباك ليس 
للقوات  الرئيسية  القواعد  املجاورة. فلسطني تعد واحدة من  البلدان  أيضا يف  فقط يف فلسطني، ولكن 
البريطانية يف منطقة الشرق األوسط، كجزء من اخلطة العامة لألنشطة العسكرية البريطانية يف هذا 
الوقت  يف  لها  ضرورة  ال  التي  استراتيجية،  عسكرية  قاعدة  إنشاء  إلى  تهدف  والتي  العالم،  من  اجلزء 

الراهن، ولكن أيضا حتمل مضاعفات تهدد منطقة الشرق األوسط .
املستقلة  الفلسطينية  للدولة  املوحد  األســاســي  النظام  وضــع  املتحدة  األمم  على  يجب    -  .3
من  بها.و  تقطن  التي  للشعوب  والدميقراطية  الوطنية  باحلقوق  للمساواة  الضامن   ، والدميقراطية 

مستقلة  فلسطينية  دولة  إلقامة  فلسطني  يف  التقدمية  االجتماعية  الدوائر  مطالب  دعم  الضروري 
ودميقراطية واحدة ، مع ضمان احلقوق الوطنية والدميقراطية جلميع الشعوب التي تقطن هناك على 
قدم املساواة.ينبغي على األمم املتحدة، يف غضون فترة معينة أن متهد الطريق إلقامة دولة فلسطينية 
دميقراطية مستقلة والعمل جنبا إلى جنب مع ممثلني عن سكان فلسطني لوضع النظام األساسي للدولة. 
ويف الوقت نفسه، ينبغي على األمم املتحدة أن تضطلع بدور الضامن للشروط التي وضعت إلقامة دولة 

فلسطينية مستقلة ودميقراطية .
يتم ضم دولة فلسطني املستقلة والدميقراطية الى األمم املتحدة .

املسألة العبريه يف أوروبا الغربية ال ميكن حلها فقط من خالل الهجرة إلى فلسطني، التدمير   .-  4
إعطاء  على  قــادرة  تكون  ،سوف  الغربية  أوروبــا  لبلدان  والدمقراطية  الفاشية  جذور  جلميع  الكامل 

اجلماهير العبرية الظروف املعيشية العادية.
 ، فلسطني  إلى  العبرية  الهجرة  حساب  على  فقط  الغربية  أوروبا  يف  العبرية  املسألة  حل  محاوالت 
أوروبا  لبلدان  الكاملة  والدمقراطية  الفاشية  جذور  جلميع  الكامل  التدمير  فقط  بالفشل،  محكومه 
الغربية سوف تكون قادرة على إعطاء اجلماهير العبرية ظروفا معيشية عادية يف أي بلد.أي محاوالت 
أن  يف  شك  هناك  ليس  قبولها.  ميكن  ال  فلسطني  على  الوصاية  حق  على  املتحدة  األمم  من  للحصول 
إجنلترا، الساعية للحفاظ على االنتداب على فلسطني أو الوصاية عليها ، ستنهج نفس السياسة كما 

هو احلال يف فترة االنتداب .
فلسطني،  على  جماعية  وصاية  املتحدة  األمم  إنشاء  مناقشة  املستحسن  من  فإنه  ذلك  على  وعالوة 
حتت اشرافها. على الرغم من ذلك جتدر اإلشارة إلى أن سكان البالد )العرب والعبريني( ناضجني مبا 
)مطلب  العربية  أو  العبريني(  )مطلب  العبرية  الدوله  وإقامة  الكامل  االستقالل  أجل  من  الكفاية  فيه 

العرب( .
                                                                                          عبد املطلب العلمي/ احلوار املتمدن 

  موقف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
ــة   ــوي ــوت مــرحــلــة أوســلــو أول ــالن مـ ــ - إع

القرن لصفقة  للتصدي 
الشعبية لتحرير فلسطني     دعت اجلبهة 
إلى  والــشــتــات  الــوطــن  يف  شعبنا  جماهير 
الــشــامــل  اجلــمــاهــيــري  ــد  ــش واحل التعبئة 
إفشالها  طريق  على  القرن  لصفقة  للتصدي 
وإســقــاطــهــا. كــمــا دعـــت اجلــبــهــة أنــصــارهــا 
الوطن  يف  وفروعها  منظماتها  وكافة  ورفاقها 
مقدمة  يف  حربة  رأس  يكونوا  أن  والشتات 
القرن  صفقة  ضد  اجلماهير  مع  االلتحام 
،جنبًا  اجلارية  والتطبيع  التصفية  ومشاريع 
القوى  يف  شعبنا  طالئع  كافة  مع  جنب  إلى 
يف  املشاركني  املناضلة  واإلسالمية  الوطنية 
للصفقة،  رفضًا  الوطنية  الفعاليات  جميع 
االحتالل  مع  املفتوح  االشتباك  فيها  مبا 
اجلبهة  وشــددت  التماس.  مواقع  جميع  يف 
وفقًا  الوطنية  الوحدة  استعادة  جهود  بأن 
الدعوة  يتطلب  الوطني،  اإلجماع  لقرارات 

ــل لــالتــفــاق  ــاج ــي ع ــن ــاع وط ــم ــت لــعــقــد اج
ملواجهة  الوطنية  والــرؤيــة  البرنامج  على 
صفقة  مقدمتها  ويف  الراهنة  التحديات 
القرن. وأكدت اجلبهة على أن اخلطوة األكثر 
للصفقة  التصدي  أجل  من  وإحلاحأ  أولوية 
هي إعالن السلطة بشكٍل جدٍي ونهائٍي موت 
التعامل  ،ووقــف  ــد  األب إلــى  أوســلــو  مرحلة 
األمنية  وااللــتــزامــات  االتفاقيات  بجميع 
األمني  التنسيق  مقدمتها  ويف  واالقتصادية 
وسحب  االقــتــصــادي،  بــاريــس  وبــروتــوكــول 
كل  ووقــف  الصهيوني،  بالكيان  االعــتــراف 
واملالحقات  السياسية  االعتقاالت  أشكال 
هامة  كبادرة  وذلك  األمنية،  واالستدعاءات 
السلطة  مــن  جدية  هناك  أن  فعاًل  تؤكد 
                                                       . الصفقة  ملواجهة 

دائرة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 
االعالم املركزي 28/1/2020

مواقف  وفلسطني  السوداني  الشيوعي  احلزب   -
تاريخية 

مواقف  الــســودانــي  الشيوعي  احلـــزب  اتــخــذ   
الفلسطينية  القضية  مست  التي  التطورات  من 
ففي  لفلسطيني،  الصهيوني  الغزو  بــدايــات  من 
الشيوعي  نفى   اليهودية  القومية  صفة  على  رد 
ال  الــتــي  القومية،  صفة  اليهود  عــن  الــســودانــي 
تعتمد  فالقومية  مقوماتها،  ضمن  الدين  ُيعتبر 
ما  وهو  املشترك،  والتاريخ  واللغة،  األرض،  على 
تاريخ  يف  "هناك  ليس  ألنــه  اليهود،  إليه  افتقر 
ــاروا  ص بــعــد،  فيما  الــيــهــود،  أن  يثبت  مــا  اليهود 
وقد  غيرها،  أو  فلسطني،  أرض  يف  مميزة  قومية 
أرض  إســرائــيــل،  دولــة  اكتساب  بــأن  ــم  زاع يقول 
غير  اليهودية.  اأُلمــة  عناصر  سيكمل  فلسطني، 
كعنصر  األرض،  ــزل  ــع وي الــعــلــم،  يــنــايف  هـــذا  ان 
االجتماعية،  اأُلخرى،  العوامل  عن  اأُلمة،  لتكوين 
ليسوا  فاليهود  ــة".  اأُلم ن  تكوِّ التي  والتاريخية، 
لينني  أكد  حسبما  ـ  ومعزولة"  مغلقة،  فئة  "سوى 
يف  ويعيشون  مشتركة،  سمات  بينهم  جتمع  ال  ـ 
ترتبط  وبالتالي  كأقليات،  العالم،  أنحاء  شتى 
 . بينها  يعيشون  التي  اأُلمم  مبشكلة  "مشكلتهم" 

تقسيم  قرار  السوداني"  الشيوعي  "احلزب  وأدان 
التجربة  أن  حيث   ،)29/11/1947( فلسطني 
بــررت  التي  االفــتــراضــات  خطأ  "أثبتت  العلمية 
السلمي  التعايش  لتحقيق  حاًل  واعتباره  التقسيم، 
ويف  فلسطني".  يف  والعرب  اليهودية،  األقليات  بني 
االشتراكية  احلركة  أن  اعتبر  واضــحــة    صياغة 
الوجود  حقيقة  اآلن،  تواجه،  والعاملية  العربية، 
االستعماري  للتحالف  كتجسيد  اإلســرائــيــلــي، 
واملــوجــه،  املنطقة،  يف  الشرعي  غير  الصهيوني 
والتقدمية  الثورية  احلركة  لضرب  ــاس،  األس يف 
لالستعمار  انطالق  ونقطة  العربية،  املنطقة  يف 
احلزب  يقف  لم  اإلفريقية"،و  القارة  نحو  احلديث 
مواقف،  إدانــة  حــد  عند  الــســودانــي    الشيوعي 
قرار  يف  النظر  بإعادة  طالب  بل  ــرى،  ُأخ وتأييد 
أحاط  الــذي  الغموض  ــة  إلزال فلسطني،  تقسيم 
ضخمة،  عاملية  قوة  عنها  عزل  "مما  القضية،  هذه 
العربية،  الثورية  احلركة  لصالح  كسبها  ميكن  كان 
الوجود  إزالة  يف  العادل  العربية  الشعوب  ومطلب 

. الطفيلي".  اإلسرائيلي 
وفلسطني/  السوداني  الشيوعي  احلــزب  مــن     

راندا أبو الذهب // باحثة وكاتبة مصرية.

 اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني – ضرورة 
الرد الفلسطيني العملي على الصفقة

للجبهة  بـــالغـــا  ــزي  ــ ــرك ــ امل االعــــــالم  ــر  ــش ن
ماجاء  أهــم  فلسطني   لتحرير  الدميقراطية 
البيت  يف  اليوم  طرح  ما  ان  اجلبهة    تأكيد  فيه 
البرنامج  إلسقاط  صريحة  دعوة  يشكل  االبيض 
إسرائيل  دولـــة  لصالح  الفلسطيني  الــوطــنــي 
 ، األوسط  الشرق  منطقة  على  وتسيدها  الكبرى 
فلسطني,  لشعب  املشروعة  احلقوق  حساب  وعلى 
على  عمليًا  فلسطينيًا  ردًا  يتطلب  الذي  األمر 
ترامب  اعـــالن  شكله  الـــذي  الــتــحــدي  مستوى 
جديدة  لصفحة  األســـس  ــع  وض ــك  ذل يف  مبــا   ،

وقف  فيها  املتحدة  الــواليــات  مــع  العالقة  مــن 
وصفحة  املخابرات,  وكالة  مع  األمني  التنسيق 
االعتراف  بسحب  االحتالل  دولــة  مع  جديدة 
 ، معها  األمني  التنسيق  ووقف   ، بإسرائيل  فورًا 
دولة  مع  االشتباك  وتوسيع  اقتصادها  ومقاطعة 
االحتالل يف امليدان، عبر املقاومة الشعبية ، ويف 
األمريكي  التحالف  كرر  بعدما  الدولية  احملافل 
ــه احلــقــوق  ــض ــف رف ــ ــي لــلــمــرة األل ــل ــي ــرائ اإلس
على  ــراره  وإص  ، الفلسطيني  لشعبنا  املشروعة 
املــشــروع  ونــحــر  الفلسطينية  ــي  األراضـ ابــتــالع 
االحتالل  دولة  اقدام  حتت  الفلسطيني  الوطني 

. الكبرى 

الدولة  حل    - الفلسطيني  الشيوعي  احلزب 
العلمانية الدميقراطية 

الــشــيــوعــي  احلــــزب  أصـــــدره  بـــيـــان  يف 
صفقة  ــن  ع ــالن  ــ اإلع بــعــد  الــفــلــســطــيــنــي 
استشعر  "قــد  كـــان   أنــه  اعــتــبــر   ، ــقــرن  ال
رؤية  تغيير  مت  عليه  وبناًء  التوجه،  هذا 
الثاني  العام  مؤمتره  يف  السياسية  احلزب 
حل  ــى  ال الــدولــتــني  حــل  مــن   ،2016 ــام  ع
الواحدة  العلمانية  الدميقراطية  الدولة 

أبنائها  ولكافة  الوطني  التراب  كافة  على 
يف  القرن  صفقة  عن  االعــالن  جــاء  ،وكما 
حيث  أيضًا،  ومزري  متردي  عربي  وضع  ظل 
من  تقريبا  مكان  كل  يف  والنزاعات  احلروب 
لبنان،  العراق،  ليبيا،  اليمن،  الى  سوريا 
الــكــيــان  ــة  دولـ مصلحة  يف  ــب  ص ذلـــك  ــل  ك
صفقة  عن  اإلعالن  يف  املتحدة  والواليات 

. القرن" 



 العدد : 346 13

 من 11  إىل  17 فرباير 2020
املرأة املناضلة 

الشبيبة  وزارة  ر  قرا إثر  على 
مباراة  نتائج  لــغــاء  إ لــريــاضــة  وا
 13 بتاريخ  إطــارا    95 توظيف 
املعنيون  خاض   ,2019 دجنبر 
حقهم  النتزاع  نضالية  معارك 
بــهــذا  ولــلــتــعــريــف  ــل،  ــغ ــش ل ا يف 
وبــحــيــثــيــاتــه،  ــك  ــائ ــش ل ا ــف  ــل مل ا
ــراء  اج لــتــحــريــر  ا قـــررت هــيــئــة 
لــنــاجــحــات  ا ــدى  ــ أح مـــع  ر  ــوا ــ ح

: ر  القرا هذا  من  واملتضررات 

يف  بالضيفة  مرحبا    -    1
يف  الدميقراطي،  النهج  جريدة 
لــقــراء  ا تــعــريف  ان  نــود  يــة  لــبــدا ا

املباراة؟ اجراء  بظروف 

لــنــهــج  ا ــدة  ــريـ جـ أشـــكـــر  أوال 
هـــاتـــه  ــى  ــلـ ــي عـ ــ ــراط ــ ــق ــ ــدمي ــ ل ا
الناجحني  نحن  لنا،  االلتفاتة 
ــاع  ــط ــق ب لـــتـــوظـــيـــف  ا ة  ــارا ــ ــب ــ مب
 - والثقافة  والرياضة  الشباب 
التي  والرياضة  الشباب  قطاع 
 ،  2019 شــتــنــبــر   22 اجـــريـــت 
عن  اعلنت  قد  االدارة  ان  حيث 
 4 بــتــاريــخ  لــنــهــائــيــة  ا لــنــتــائــج  ا
املوظفون  وقــام   2019 اكتوبر 
الالزمة  الوثائق  ع  بإيدا اجلدد 
 ، االداري  ــم  ــه ــف ــل م ــة  ــوي ــس ــت ل
ملــدة  تكوينية  بـــدورة  لــقــيــام  وا
لــتــي  ا رة  لـــــوزا ا مبــقــر  ــا  ــوم ي  15
 2019 اكــتــوبــر   14 مــن  امــتــدت 
معلنا  وكــان  منه   24 غاية  لــى  ا
ــوم  ي ــون  ــك ــت س ــتــعــيــيــنــات  ل ا ان 
نـــه  ا ،إال   2019 اكتوبر  25

لــفــحــص  ا ــراء  ــ إلج تــأجــيــلــه  مت 
االمر  هذا  اخذنا  ،وقــد  الطبي 
نكن  لم  حقا  اننا  كون  بأريحية 
لــفــحــص  ا ــا  ــن ــري اج قـــد  ــذاك  ــ ن آ
هؤالء  اجتاز  ذلك  بعد   . الطبي 
الفحص  اخــتــبــارات  ملــوظــفــون  ا
رة  لـــوزا ا بــنــجــاح مبــقــر  لــطــبــي  ا
واعلنت   .2019 نونبر   8 بتاريخ 
 2019 دجنبر   2 موعد  الوزارة 
املوظفني  تعيني  قرارات  كموعد 
تفاجأ  املنتظر،  وعكس  اجلدد. 
 2 ــخ  ــاري ــت ب ــدد  ــ ملــوظــفــون اجل ا
شــفــهــي  بـــقـــرار   2019 ــر  ــب ــن دج
القرارات  هذه  استالم  أن  مفاده 
.2019 دجنبر   13 الى  أجل  قد 

لـــذي  ا ــرر  ــبـ ملـ ا ــا  مـ    -    2
ــاء هــذه  ــغ ــوزارة إلل ــ لـ ا قــدمــتــه 

؟ صب ملنا ا

ــاء حــســب   ــ ــغ ــ االل بــــالغ  جــــاء 
لــطــعــون  ا ــى  ــل بــنــاء ع رة  ــوزا ــ ــ ل ا
بــهــا  ــدم  ــق ت ــي  ــت ل ا ــات  ــاي ــك ــش ل وا
ة  مبارا يف  املشاركون  املرشحون 
بتاريخ  اجريت  التي  التوظيف 
تدبير  حول   ،2019 شتنبر   22

املعلن  لــنــتــائــج  ا وحــول  ــاراة  ــب مل ا
 2019 اكتوبر   4 بتاريخ  عنها 
التي  الضغوطات  على  وبناء   ،
فــقــد  االدارة  عـــلـــى  مـــورســـت 
سلفا  ــرة   ــيـ األخـ هـــذه  عــيــنــت  

تصحيح  إلعادة  مختصة  جلنة 
من  تــبــني  ــي  ــت ل ا ة  ملـــبـــارا ا اوراق 
هامة  تفاوتات  تقريرها  خالل 
مما  عليها،  احملــصــل  لــنــقــط  ا يف 
شك  محط  النتائج  هــذه  جعل 
.مع  لــبــالغ  ا يف  تعبيرها  حسب 
بعد  جــاء  البالغ  هــذا  ان  العلم 
من  يوما  ستني  اجل  تخطينا  ان 
اي  الوظيفة  يف  جناحنا  ــرار  ق
قانونا  محصن  حــق  لــنــا  اصــبــح 

القانون. بقوة  مكتسب  وحق 

اســتــقــبــلــتــم  ــف  ــي ك   -    3
القرار؟ هذا 

ــزل عــلــيــنــا   ــ نـ ر  لــــقــــرا ا ــذا  ــ هـ

كــل  ــر  ــ كــالــصــاعــقــة  حــيــث دم
كــنــاجــحــات  ــنــا  ن ا اال   ، ــا ــن ــالم اح
لــتــوظــيــف  ا ة  ونــاجــحــني مبــبــارا
تتحجج  التي  الشكوك  نرفض 
بالنقط  واملتعلقة  االدارة  بها 
نــات  امــتــحــا يف  عــلــيــهــا  ــل  ــص احمل
االجتماعية  بالعلوم  مرتبطة 
دائما  تظل  لــتــي  وا واإلنسانية 
بني  متباين  نسبي  تقدير  ذات 

واخر. مصحح 

لألسلوب  شجبنا  سجلنا  كما     
ــة يف  ــي ــاب ــب ــض ل ا لـــقـــائـــم عــلــى  ا
رة  لــوزا ا نهجته  الذي  التواصل 
تـــاريـــخ  مـــنـــذ االعــــــــالن عــــن 

التي  اللجنة  ان  ،كما  التعيني 
ــون  ــان ــق ل ا خــــارج  تــعــيــيــنــهــا  مت 
ــق  وف ــالن عــنــهــا  ــ ــم االعـ ــت ي لـــم 
بها  اجلاري  القانونية  املساطر 
مبرراتها  بنت  لــوزارة  وا العمل، 
ــوك  ــكـ ــشـ لـ ا لــــواهــــيــــة عـــلـــى  ا
ــت  ــورس م لـــتـــي  ا لـــضـــغـــوطـــات  وا
إدارة  امــام  جعلنا  ــا  ،مم عليها 
ــات  ــوط ــغ ــض ل ا ــق  ــط ــن مل ــة  ــع ــاض خ
بعيدة  الشكوك  على  ومستندة 
التي  لــدالئــل  وا احليثيات  عــن 
ــرار  ق ــل  ك ــاس وخــلــفــيــة  اسـ ــي  ه

اداري.

اخلـــــطـــــوات  مــــــا   -    4
و  أ  ، بــهــا قمتم  لــتــي  ا النضالية 

بها؟ القيام  تعتزمون  التي  

لــتــي  ا لــيــة  لــنــضــا ا ــوات  اخلـــطـ
ــات  ــف ــوق ل ا ــا  ــرزهـ بـ ا ــا  ــه ب قــمــنــا 
مقر  مـــام  ا االن  حلــد  ملــســتــمــرة  ا
الطعام  عن   ،االضــراب  لــوزارة  ا
يــنــايــر   17 يـــوم  ــذاري  ــ ن ا ــيــوم  ل
الدخول  عن  اعلنا  ،كما   2020

من  الفارغة  االمعاء  معركة  يف 
رفع  ليتم   2020 يناير   20 يوم 
الحق  وقــت  لــى  ا االضـــراب  هــذا 
لــنــقــابــات  ا كــل  ،قــمــنــا مبــراســلــة 
لــم  ــي  ــتـ لـ وا ــاع  ــط ــق ــل ل ــة  ــع ــاب ــت ل ا
كذلك  املوضوع  يف  ساكنا  حترك 
نــيــة  لــبــرملــا ا ــرق  ــف ل ا ــل  ك راســلــنــا 
لــوزيــر  ا ــى  ــل ــؤال ع ــسـ لـ ا لــطــرح 

ــان  ك ــذي  ــ ل ا ــاع  ــط ــق ل ــا ب ــف  ــل ــك مل ا

عن  االجــابــة  مــن  يتهرب  ئــمــا  دا
مبــوضــوعــنــا   مــتــعــلــق  ســـؤال  اي 
ان  ويقول  له  تصريح  يف  ليأتي 
يقوم  ما  كل  يف  اخضر  ضوء  له 
نــه  ا لــه  تــصــريــح  ــر  اخ وكـــان  بــه 
املوضوع  يف  القضاء  رأي  ينتظر 
صحفيا  مؤمترا  عقدنا   وقــد   .
لــيــة  اشــكــا نــاقــشــنــا  ــه  ــالل مــن خ
الشباب  بقطاع  اجلدد  املوظفني 
وكـــرونـــولـــوجـــيـــا  ــة  ــ ــاض ــ ــري ــ ل وا
القانونية  املقاربة  بني  االلغاء 

السيكواجتماعية. واآلثار 

أخيرة  كلمة  من  هل    -    5
ء  ولقرا ر  القرا من  للمتضررين 

؟ ة يد جلر ا

ملــوظــفــني  ا مــن  مــجــمــوعــة  إن 
قــامــوا  ــد  ــدد ق ــات اجلـ ــف ــوظ مل وا
مهن  مــن  اســتــقــاالتــهــم  بــتــقــدمي 
ــاص  لــقــطــاعــني اخل بــا مــخــتــلــفــة 
متابعة  عــن  ،وتــوقــفــوا   لــعــام  وا
مــســؤول  ــاح  بــعــد احلـ لـــدراســـة  ا
قصد  البشرية  املوارد  مبديرية 
كما  للعمل،  الكلي  التام  التفرغ 
اجراءات  منهم  مجموعة  أجرى 
الوضع  مع  للتكيف  اجتماعية 
ــن  م االجـــتـــمـــاعـــي اجلــــديــــد 
للسكن  مقر  عــن  البحث  قبيل 
فمن  قروض  على  بناء  اجلديد 
سواء  هــذا؟  كل  تبعات  يتحمل 
ان  كــمــا   ، نــفــســيــا و  ا اجــتــمــاعــيــا 
يتحملون  ال  اجلــدد  ملــوظــفــني  ا
رة  االدا ــر  ــي ــدب ت وفـــشـــل  ــوء  ــ س
فيها  خلل  اي  وان  ة  املبارا لهذه 
تــقــدمي  يــفــرض  حــقــا  ــد  وجـ ان 
ة  ملـــبـــارا ا ملـــســـؤولـــني عـــن هـــذه  ا
رأس  عــلــى  ــون  ل ــزا ي ال  ــن  ــذي ل وا
للعقوبات  ــة  االداري املسؤولية 
اجلــاري  لــزجــريــة  وا التأديبية 
الناجحني  جــل  ان  لــعــمــل،  ا بها 
بتمكينهم  يطالبون  املباراة  يف 
ــة  ــ ــروع ــ ــش ــ مل ا ــن حـــقـــوقـــهـــم  ــ مـ
نــونــيــة  لــقــا ا ــر  ــاط ــس مل ا كــل  وفـــق 
لــعــمــل وخــصــوصــا  ا بــهــا  ــاري  اجلـ
بعمق  مست  لــقــرارات  ا هــذه  ان 
واالجــتــمــاعــي  النفسي  لــوضــع  ا
لـــصـــحـــي  وا واالقــــــتــــــصــــــادي 

منهم. ملجموعة 

وزارة الشباب تقلب على املوظفني اجلدد ظهر املجن

ل  ر نز ا القر ا  هذ
كالصاعقة   علينا  

احالمنا،  حيث دمر كل 
كناجحات  اننا  اال 
اة  ر بمبا وناجحين 

الشكوك  نرفض  التوظيف 
رة  ا االد بها  تتحجج  التي 

المحصل  بالنقط  المتعلقة  و
مرتبطة  امتحانات  في  عليها 

االجتماعية  بالعلوم 
تظل  التي  و اإلنسانية  و
نسبي  ير  تقد ات  ذ ائما  د

مصحح  بين  ين  متبا
اخر و
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الثقافة والتغيير

الثقافية

جدع  حتــث  منــت  العياء  مني  متكن 
الساعة  حتى  استيقظ  ولــم  النخلة 

العاشرة صباحا
من  مجموعة  وسط  طريقي  اخدت    
اندهشت  بالستيكية  بيوت  الضيعات 
الطريق  عن  وسطها  ابحث  وأنا  لشكلها 
للطريق  العابرين  اسأل   ، اسلكها  التي 
التناية  ــه  ــراب ق وصــلــت  لــيــوجــهــونــي  
اخميس  بــني  الرابطة  الطريق  عشر 
تتواجد  حيث  وبيوكرى   اعميرة  ايت 
الضيعة  عــن  سألت  اجلــايــرة   مــدرســة 
تواجدي  مكان  عن  تبعد  أنها  لي  فقيل 
تقابل  وهي  تقريبا  ونصف  بكلمترين 
وعلي  اإلبــتــدائــيــة  اغريسن  مــدرســة 

اإلجتاه قبلة
حــوالــي  الــقــصــد  بلغت  فعلت  نــعــم   
القوى   منهوك  والنصف  عشرة  التانية 
دخلت  الضيعة بعد أن فتح لي صديقي 
الباب تصافحنا وسألني عن حال األهل 
والبلدة ثم اخدني الى مقر سكن العمال 
ويف طريقنا الحظت تواجد شجر  املوز 

لشكلها  تعجبت  املغطات  البيوت  داخل 
رأسها شكل هندسي  الغريب معلقة ويف 
يشبه السهم   القيت نظرة  على البيت 
الدقة   متناهي  تنسيق  الــداخــل  مــن 
طريق  وسطها  ويف  مستقيمة  خطوط 

وكأنك يف مدينة بنيت  بعناية  
أمرني صديقي بأن اتبعه، بلغنا  سكن 
وكانت  يقطن   حيث  أدخلني  العمال 
الكارثة زنزانة من مترين ونصف مربعة 
مبعترة   اواني  وفوقه  مطبخ  بها  الشكل 
متسخة رائحة املبيدات والكبريت متأل 
املكان سريرين مصنوعني من الصناديق 
رديئني   غطائني  فوقهما  اخلشبية 
على  احلفاض  يف  املستغل  يستعملهما 

املوز من اإلتالف
ــي ابــريــقــه  ــق ــدي ــد ص ــ جــلــســنــا أخ
وضعه  الشاي  بقولة  بقايا  من  وأفرغه 
لنا  ليهيىء  وأوقدها  الغاز  قنينة  فوق 
يف  مقليتني  بيضتني  وطبخ    شاي  براد 
الزيت  بعد ان مدني بقطع خبز مرمية 
بالستيكي  بكيس  مغلف  صندوق  فوق 

وجيز  ضرف  يف  لنا  حضره  ما  التهمنا 
اإلتنني  نحن  منا  متمكن  اجلــوع  ألن 
أن  وأمــرنــي  غطاء  لي  احضر  وبعدها  
استريح وغادر هو وبقية العمال إلمتام 

يوم عملهم الشاق 
ألن  استطع  لم  لكن  أنــام  أن  حاولت 
البيت بعد اغالق بابه اصبحت رائحته 
ــوت واملــبــيــدات  ــزي ال تــطــاق رائــحــة ال

ورائحة الكبريت تكاد تخنق انفاسي 
أللقي  ــارج  اخل الــى  الغرفة  فــغــادرت 
نظرة على سكن العمال وكانت الصدمة 
غرف  اغنام  زريبة  تشبه  غــرف  اكبر  
بدون ابواب   السقف غطاء بالستيكي 
شيء  كل  مباشرة   األرض  على  والنوم 
حكم  بـــدون  معتقل  أنــك  لــك  يــوحــي 

مسبق.....
عبداهلل او الشيخ......

بقلم عبداهلل السامي

مــراحــل  تــطــور  حــيــاة  يف  طــفــرة  يــشــكــل  الــكــتــابــة  اكــتــشــاف  ان 

النار  اكتشاف  عــن  أهمية  تقل  ال  وهــي  اإلنسانية,  اكتشافات 

تفدي  وهي  الشعوب,  و  األمم  بني  للتواصل  وسيلة  انها  والزراعة, 

وأساطيره  معتقداته  فيها  االنــســان  راكــم  التي  القراءة,  لفعل 

أشعاره. و  ومالحمه 

البيداغوجي,  املبسط  بالشكل  ــراءات  ــق ال مظاهر  وتــتــعــدد 

لها  التي  والصامتة  والهاوية  العاملة  فهناك  غايته,  صنف  ولكل 

فباالضافة  عليها,  املتعلم  نعود  فحينما  اجتماعية,  امتدادات 

قراءة  على  نعوده  فاننا  املعارف,  يف  للتحكم  مدخال  اعتبارها  الى 

الــدرس  قاعة  يف  او  الطائرة  او  القطار  يستقل  وهــو   , اجلــريــدة 

ال  حتى  النقابية,  او  السياسية  االجتماعات  او  احملــاضــرات  او 

لالنصات  املخصص  املشترك  الفضاء  ذلك  معه  يتقاسم  من  يزعج 

والبرهان. باحلجة  املقارعة  او  اجلماعي 

بالدارالبيضاء  سنويا  املــقــام  الــكــتــاب  مــعــرض  يــغــدو  وبــذلــك 

االعــمــار  كــل  يستهدف  وهــو  القراءة,  بفعل  واحــتــفــاال  احتفاء 

املنشودة. ضالته  ولكل  والفئات, 

مقصور  املسرح  او  الشعر  او  الرواية  قراءة  ان  للذهن  يتبادر  قد 

اإلنسانية,  العلوم  و  اآلداب  شعبة  من  نهل  او  ارتوى  من  كل  على 

املهندسني  من  الكثير  الن  للصواب  ومجانب  متسرع  حكم  وهــذا 

بعض  يف  ابدع  من  هناك  بل  امللكة,  هذه  على  يتوفرون  واألطباء 

الذاتية. والسيرة  والرواية  كالشعر  األدبية  االجناس 

بعض  املنع  سيف  يطال  حينما  لذة  للقراءة  يكون  قد  وأحيانا 

تصبح  وبذلك  املخالفة,  أفكارهم  يف  اصحابها  ويصادر  املؤلفات, 

الشعوب  تقدم  فــان  ولهذا  القراءة,  فعل  على  ومحرضا  حافزا 

وترجمته. للكتاب  وانتاجه  استهالكه  مبدى  يقاس 

سطوة القراءة
عبد اللطيف صردي أحمد  الـــروائـــي  الــكــاتــب  ســيــكــون 

فبراير  شهر  من   14 اجلمعة  يوم  بطاح 

حاضرا  مساء  اخلامسة  الساعة  على 

نسخته  يف  للكتاب  الــدولــي  باملعرض 

البيضاء،  بالدار  والعشرون  السادسة 

"احلب  روايته  تقدمي  أجل  من  وذلــك 

تنمية  وكالة  برواق  الشرق"  من  اآلتي 

اجلنوب. 

وقاصا  روائيا  بطاح  أحمد  ويعتبر 

الزاك، ويشتغل  1989 بأسا  ازداد سنة 

وادي  الداخلة  بجهة  للفلسفة  أستاذا 

ضمن  مــنــاضــال  يعتبر  كــمــا  الــذهــب، 

التوجه  للتعليم  الوطنية  اجلامعة 

النهج  حــزب  وكــذلــك  الــدميــقــراطــي، 

الدميقراطي.

أمــا بــخــصــوص مــنــجــزه فــقــد كتب 

رواية "سجن بال جدران  روايات،  ثالث 

الفائزة بجائزة حروف منثورة وجائزة 

اإللكترونية،  العربية  للرواية  منف 

ثــم روايـــة "احلــب اآلتــي مــن الــشــرق" 

وروايته  وإلكترونيا،  ورقيا  املنشورة 

األخيرة "رجل ال أثر له يسكنني" التي 

للنشر  األمــان  دار  عن  قريبا  ستصدر 

الروائي  املنجز  جانب  إلــى  والتوزيع. 

متنوعة  ومــقــاالت  قصص  عــدة  كتب 

اإللكترونية  اجلــريــدة  على  منشورة 

املتمدن". "احلوار 

تقدمي رواية "احلب اآلتي من الشرق"  
ألحمد بطاح يف املعرض الدولي للكتاب

يوميات عامل زراعي 4
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الكاتب احمللي للنهج الدميقراطي بالدارالبيضاء الشمالية  الرفيق احملجوب محفوظ  العدد  تستضيف اجلريدة يف هذا 

وعضو مكتب اجلمعية املغربية حلقوق االنسان بالبرنوصي ، وذلك يف سيلق موضوع ملف العدد املخصص للنقل العمومي 

باملغرب، باعتبار التجربة املهنية والنضالية للرفيق يف مقطاع النقل احلضري العمومي ، كعامل مطرود من شركة "مدينة 

عن  الدفاع  يف  واحلق  النقابي  االنتماء  يف  حقهم  وخاصة  العمال  حقوق  عن  عمله  خالل  املستميت  دفاعه  بسبب   " بيس 

حقوقهم املادية واملعنوية بكافة الوسائل املشروعة.

ــق  ــي ــرف ــال ب مـــرحـــبـــا    -   1
النهج  جريدة  يف  محفوظ  احملجوب 
العاملة  الطبقة  صوت  الدميقراطي 

والفقراء. الكادحني  وعموم 

والتي  املناضلة  جلريدتنا  حتية 
ــل مـــن اجـــل احلــقــيــقــة كل  ــاض ــن ت
احلقيقة للعمال والفالحني الفقراء 
والباعة املتجولني وكل الكادحني يف 
معاناته  وتــزداد  يعاني  الذي  بلدنا 

يوما عن يوم .               

عــامــال  ــارك  ــب ــت ــاع ب    -   2
احلضري  النقل  قــطــاع  يف  سابقا 
ومناضال داخله، كيف تقيم تتعامل 
العمل  مـــع  واإلدارة  ــا  ــرون ــاط ــب ال

القطاع؟ النقابي يف 

يتعرض العمل النقابي يف القطاع 
حد  تصل   ، التضييق  ــواع  أن لشتى 
نقابية،  ألسباب  العمل  من  الطرد 
ــذه حــالــتــي حــيــث  كــنــت أعمل  وهـ
بيس"  مدينة   " مدينة    شركة  يف 
املستقلة  الــوكــالــة  عــوضــت  الــتــي 
ــد اعــتــمــاد  ــع ــري ب لــلــنــقــل احلـــضـ
للشركات  القطاع  تفويت  املــخــزن 
شكل  يف  األجــنــبــيــة  الــرأســمــالــيــة 
الشركة  هــذه  لكن  مفوض،  تدبير 
مبحاولة  عملها  ــدأت  ب الفرنسية 
حق  ومنها   ، العمال  حقوق  ضــرب 
وقد  النقابي.  واالنتماء  التأطير 
بسبب  شخصيا    انا  للطرد  تعرضت 
يف  حقهم  وعن  العمال  عن  دفاعي 
عن  الدفاع  ويف  النقابي،  االنتماء 
وفق  املتاحة  الوسائل  بكل  حقوقهم 
على  الشغل  مدونة  عليه  ماتنص 

عالتها.

الـــفـــتـــرة  خـــــــالل    -   3
اجلماعي  املجلس  عقد  األخــيــرة 
التدبير  اتفاقية  للدارالبيضاء 
العمومي  احلضري  للنقل  املفوض 
ما  ــزا"،  ألـ اإلسبانية"  الشركة  مــع 
على  للقطاع  احلــالــيــة  الــوضــعــيــة 
ــروف الــعــمــل والــنــضــال  مــســتــوى ظـ

النقابي؟

مدة  منذ  القطاع  مهنيو  يشتغل 
ميكن   مــا  ــل  أقـ أوضــــاع  يف  طــويــلــة 
أنهامزرية،فأغلب  شأنها  يف  قوله 
بني  ومــعــرضــة  مهترئة  ــالت  ــاف احل
الــفــيــنــة واألخــــرى لــلــتــوقــف ،ممــا 
التي  الوجهة  يكملون  الركاب  يجبر 
مشيا  او  اخرى  بوسائل  يقصدونها 
الكبير  واالكتظاظ  ــدام،  االق على 
الذي يجعل السائق يعيش كوابيس 

مستمرة طيلة فترة عمله، ويتحمل 
السباب  حــد  تصل  قــد  انــتــقــادات 
املسافرين  وكأنه املسؤول عن معاناة 
مع هكذا وسائل نقل، وأحيانا يصبح 
 ، الوقت  نفس  يف  متعددة  مهام  ذا 
وإصــالح  األداء  تلقي  مهمة  ومنها 
ــف، وطــلــب  ــوق ــت ــات حــني ال ــرب ــع ال
وبخصوص  الــركــاب.  من  االعــتــذار 
يتغير  لم  فالوضع  النقابي  العمل 
املدبرة  والشركة  اإلدارة  حذر  وظل 
السائد،بل  هو  نقابي  عمل  أي  من 
ــواع  أن بشتى  العمل  هــذا  مواجهة 
ــال من  ــم ــع ــان ال ــرمـ الــتــرهــيــب وحـ
الــوحــيــد  حيث مت  رزقــهــم  مــصــدر 
للكونفدرالية  ينتمون  عمال  طرد 
الدميقراطية للشغل ال لشيء سوى 
العامل  وطــرد  النقابي،  النتمائهم 
قيامه  عــلــى  ردا  املــظــلــة  ــب  ــاح ص

يشتغل  الذي  املــزري  الواقع  بفضح 
الركاب.ومن  ومعاناة  السائقون  فيه 
وتضامن  تضامني  أعلن  املنبر  هذا 
الدميقراطي  النهج  حزب   ، حزبنا 
نــضــالــهــم  ــال يف  ــم ــع ال مـــع هــــؤالء 
املشروع ضد تغول اإلدارة والشركة.
يف  عنه  عبرنا  ــذي  ال املــوقــف  وهــو 
للتعريف  التواصلية  احلملة  إطــار 
البيان  يف  بالدارالبيضاء  باحلزب 

النقل  ــة  أزمـ حـــول  ــاه  ــن وزع ــذي  الـ
  . باملدينة 

هذا بالنسبة للمهنيني    -   4
فــمــا حـــال املــواطــنــني مـــع الــنــقــل 

احلضري؟

نها ، أنها   كما أشرت إلى ذلك سابقا  
حافالت  مع  أيضا   الــركــاب  يعاني  
الفينة  بـــني  ــة  ــرض ــع وم مــهــتــرئــة 
حافالت  ،ومــع  للتوقف  ــرى  واالخـ
طويال  االنتظار  الركاب  من  تتطلب 

كما   ، الساعة  تصل  قد  احملطات  يف 
يعاني الركاب من تأخر الوصول إلى 
بسبب  املناسب  الوقت  يف  وجهاتهم 
االكتظاظ  نتيجة  احلافالت  تأخر 
وعدم   ، املدينة  طرق  تعرفه  الذي 
،نتيجة  احلضري  النقل  انسيابية 
للسير  محكمة  خطة  اعتماد  عدم 
البنية  وقلة  املدينة  يف  واجلــوالن 
تخصيص  وعدم  املالئمة،  التحية 
اجلماعي.  بالنقل  خاصة  ممــرات 
ــاء خــطــني لــلــتــرامــوي  ــش ــم إن ورغـ
نتيجة  ــاة  ــان ــع امل ــذه  هـ اســتــمــرت 
اخلطني  هاذين  تغطية  محدودية 
الــســومــة  و  احلـــضـــري،  لــلــمــجــال 
وعبر  عبرها  للتنقل  املــرتــفــعــة  
الطاكسيات  مثل  األخرى  الوسائل 
ــور املــواطــنــني  ــه والـــتـــي تــثــقــل ظ
ملن  بالنسبة   خاصة  واملــواطــنــات 

يتنقل الكثر من مرتني يف اليوم .

املعاناة  هذه  تشمل  هل    -   5
املواطنني؟ اغلبية 

فــعــال املــعــانــاة تــشــمــل اجلــمــيــع 
اخلاصة  السيارت  اصحاب  ان  حيث 
يف  خاصة  االكــتــظــاظ  مــن  يعانون 
ــا املــواطــنــون/ات  ــات الـــذروة ام اوقـ
فمعاناتهم  النقل  مستعملووسائل 
كبيرة  والبادية  بالضواحي  خاصة 
اقليم  اخــذنــا  اذا  مثال  حيث  جــدا 
مديونة فنجد احلافلة التي تربطه 
واغلبية  مهترئة  املدينة  بوسط 
نــوافــذهــا اصــبــحــت بـــدل الــزجــاج 
جحيما  منها  يجعل  مما  حديدية 
او  االمــتــالء  عند  خــاصــة  اليــطــاق 

. صيفا 

العمال  لدى  جلية  املعاناة  وتظهر 
اغلبهم  ينتظر  والذين  والعامالت 
للوصول  دوره  ليصل  ساعة  من  اكثر 
العامالت  بعض  ان  بل  منازلهم  الى 
وعند  البيان  عليهن  وزعنا  ان  بعد 
انهم  اخبرونا  قربهم  من  رجوعنا 
المتطاء  دورهــم  ينتظرون  مازالوا 

النقل. وسيلة 

هناك  نــظــرك  يف  هــل    -   6
ــاد حـــلـــول لــهــذه  ــجـ ــة اليـ ــي ــان ــك ام
يف  يعيش  الــتــي  املــزريــة  الوضعية 

البيضاوي؟ املواطن  ظلها 

الترقيعية  للحلول  -اســتــمــرارا 
هذا  عن  املسؤولون  اليها  يلجأ  التي 
احلياة  يف  واملــهــم  احلــيــوي  القطاع 
الــيــومــيــة لــلــمــواطــن، فـــان االزمـــة 
ــع الــعــمــرانــي  ــوس ــت ســـتـــزداد مــع ال
وباجلهة  البيضاء  ــدار  الـ بــواليــة 
ــا يــجــعــل املـــواطـــنـــني  ــ كـــكـــل، مم
املجرورة  العربات  لركوب  يضطرون 
احيانا  تخلف  والــتــي  )الكرويلة( 
توفر  عـــدم  نتيجة  كــثــر  ضــحــايــا 
 ، عبرها  التنقل  السالمةيف  ظروف 
او الدراجة الثالثية العجالت والتي 
صدر قرارمبنع حملها للركاب اال ان 
اليصلها  والتي  املناطق  من  الكثير 

مرغمة. تستعملها  مازالت  النقل 

يعاني مهنيو 
النقل العمومي 
من ظروف عمل 

مزرية ،ومحاربة اإلدارة 
والباطرونا للعمل 

النقابي.
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له  تبيض  حــتــى  بنموسى  جلــنــة  ينتظر  ال  املــخــزن 
وخطر  االوضــاع  بضغط  محكوم  هو  التنموي.  النموذج 
البشرية  التنمية  خطة  استعمل  باألمس  االنفجار. 
بينها   2005 منذ  درهما  مليار   40 من  اكثر  فيها  ضخ  التي 
حتويل  ،مع   2019 و   2018 لسنتي  فقط  درهما  مليار   18

مع  الداخلية.  وزارة  ملصالح  التمويل  توزيع  على  اإلشراف 
تفويته  مت  األساسي  الن  للخوصصة  النسبي  التوقف 
تبقى  ما  خوصصة  من  جديدة  موجة  اطالق  انتظار  ،ويف 
الزام  وهي  جديدة  لعبة  الى  النظام  جلأ  العام  القطاع  من 

اجلديد. املشروع  من  قسط  بتمويل  البنكي  القطاع 

من  معدلة  صيغة  عمليا  وهــو  اجلديد  املــشــروع  هــذا 
انطالقته  اعطيت  والــذي  البشرية  التنمية  سياسات 
اقساط   3 على  توزع  درهم  مليار   6 ميزانية  له  خصصت 
مشاريع  لتمويل   – الواحدة  للسنة  مليار   2 فيه  –تصرف 

والبوادي  املدن  الى صغيرة جدا وبدون ضمانة يف  صغيرة 
شغل. منصب   27000 خللق  مشروع   13500 تهم  وقد 

اخلطة  هذه  متويل  يف  تساهم  ان  األبناك  من  ويطلب 
به  التزمت  مــا  درهموهو  مليار   3 أي  حصتها  بتوفير 
للمشاريع  بالنسبة   %2 فائدة  نسبة  تطبيق  مقابل 
 %1.75 ــدة  ــائ ف ونــســبــة  الــفــالحــي  بــاملــجــال  املتعلقة 

القطاعات. لباقي  بالنسبة 

تروم  البشرية  التنمية  خطة  من  جديدة  صيغة  هذه 
فرصة  ــف  ال  91 خلق  ــل  اج مــن  درهــمــا  مليار   6 تــوزيــع 
لكن  اجلديد.  للمشروع  املرسومة  االهداف  حسب  عمل 
ضعيفا  االثر  سيكون  والواقع،  االرض  على  احلقيقة  يف 
توزيع  من  املتحصلة  النتائج  عن  تختلف  لن  واالستفادة 
التنمية  املرصودة ملخطط   2005 40 مليار درهما منذ  ال 
من  املــزيــد  مصيره  سيكون  املــشــروع  هــذا  إن  البشرية. 
محددة  فئات  ربط  من  واملزيد  جهة،  من  والفقر  الهشاشة 
ما  تنتظر  الفئات  هذه  وجعل  املخزنية،  الدولة  بدواليب 
االجتماعية  والرشوة  املنح  تعطلت  ،وإن  عليها  به  يجود 
امللك  صور  رافعة  الشارع  الى  الفئات  هذه  بعض  خرجت 
والعدل. االنقاذ  اجل  من  امللك  بتدخل  للمطالبة  والراية 

طبقة  خلق  سياسة  حقيقة  عن  املــشــروع  هــذا  يعري 
على  تقام  مشاريع  ميــول  قــد  ألنــه  البادية  يف  وسطى 
والتمليك.  التفويت  شملها  التي  اجلماعية  ــي  االراض
قروض  عبر  املاضي  يف  جربت  قد  املشاريع  هذه  مثل  ان 
الى  اجلدد  املالكون  ويضطر  ستفلس  الفالحي  القرض 
او  املغاربة  الكبار  املالكون  سيتلقفها  التي  اراضيهم  بيع 
القانونية  االرضية  تهيئ  يتم  الذين  االجانب  املالكون 

االخرى.  اجلموع  وأراضي  االراضي  هذه  لتمليكهم 

ســنــوات  الــثــالثــة  ــالل  خ ستطبق  الــتــي  اخلــطــة  ــذه  ه
سيعلن  الــذي  التنموي  النموذج  مــن  جــزء  هــي  املقبلة 
انه  املــســرحــي.  عــرضــه  مــن  انتهاء  بعد  بنموسى  عنه 
والطبقات  الكادحة  اجلماهير  تفقير  من  املزيد  منوذج 
بفتات  فقرا  االكثر  الفئات  ربــط  من  واملزيد  الوسطى 
املعارك  يف  احتياطي  جيش  الى  وحتويلها  املخزن  موائد 

القادمة. والطبقية  االجتماعية 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

البديل التنموي املطبق
الربيكست ... وأخريا تم االنسحاب

االربـــع  قـــارب  عسير  مــخــاض  بــعــد 
سنوات أنهت بريطانيا ارتباطها الرسمي 
بـــاالحتـــاد األوربـــــي ،بـــدخـــول اتــفــاق 
يناير   31 يف  التنفيذ  حيز  البريكست 
االنتخابات  نتائج  أن  ــك  والش  .2020
العامة يف بريطانيا دجنبر املاضي فتحت 
بإعطائها   ، النهاية  هذه  نحو  الطريق 
جونسون  لبوريس  املطلقة  األغلبية 
اتفاق  دون  ولــو  البريكست  عن  املدافع 
وضــع  مــبــاشــرة  االنــتــخــابــات  فبعيد   .
اتفاق  مشروع  البريطاني  األول  الوزير 
العموم  مجلس  أنظار  أمــام  البريكست 
عليه.  باملوافقة  صــوت  ــذي  ال اجلديد 
وكما سبق أن تناولنا ذلك يف أعداد سابقة 
من اجلريدة وخاصة العدد 326 ستكون 
اقتصادية  عــواقــب  االنــســحــاب  لــهــذا 
ومالية وسياسية على بريطانيا واالحتاد 
املتعاملة  البلدان  مــن  والغير  ــي  األوربـ
أجل  ومن   ، لذلك  االحتاد.ونتيجة  مع 
يف  التحكم  و  سلس  انــســحــاب  إحـــداث 
انعكاساته واالستعداد لهذه االنعكاسات 
ــي  األورب البريطاني  االتــفــاق  تضمن   ،
تستمر  انتقالية  فترة  البريكست  حول 
االحتاد  مع  البريطانية  العالقات  فيها 
لبريطانيا  يكون  أن  دون  ولكن  األوربــي 
حق املشاركة يف القرار السياسي لالحتاد 
غاية  إلى  الفترة  هذه  .ومتتد  ــي  األورب
الطرفان  2021،ليدخل  دجنبر   31
تؤطرها  العالقات  من  جديدة  مرحلة 
اتفاقات جديدة . لكن املراقبني واحملللني 
غير  البريكست  مسلسل  نهاية  أن   يرون 

قد  االنتقالية  املرحلة  وأن   ، وشيكة 
متتد أكثر مما هو محدد لها ، فالطرفان 
وشاقة  عسيرة  مفاوضات  تنتظرهما 
حول قضايا سياسية واقتصادية ومالية 
االنتقالية  الفترة  مدة  تكون  لن  وأمنية، 
ترضي  باتفاقات  فيها  للخروج   كافية 
واملواقف  الــرؤى  لتباين  نظرا  الطرفني، 
االنسحاب  القضايا، وألن  من  العديد  يف 
االحتــاد  على  سلبية  عــواقــب  سيخلق 
.واصبح  الوقت  نفس  يف  بريطانيا  وعلى 
كذلك  بريطانيا  عــلــى  املــفــروض  ــن  م
الــدول  كافة  مع  مفاوضات  يف  الدخول 
حول وضع قواعد جديدة للتجارة معها 
انسيابية  ويعيق  أمــره  يطول  قد  مما   ،
البلدان.  البريطانية  مع هذه  املبادالت  
للمملكة  الــســيــاســي  املــســتــوى  ــى  ــل وع
التخوف  يثيران  أمرين  هناك  املتحدة 
لدى    وخاصة  البريطاني  االنسحاب  من 
املــعــارضــني  البريطانيني  السياسيني 
االسكتلندية  املسألة  ومنه   ، لالنسحاب 
البريكست  على  التصويت  أن    ذلــك   ،
أغلبية  فيه  عبر   2016 يونيو   23 بيوم 
للبريكست  رفضهم  عن  االسكتلنديني 
للرأي  أخــيــرة  استطالعات  وأظــهــرت   ،
عن  االستقالل  منهم  املائة  يف   51 رغبة 
أما  البركست.  بعد  املتحدة  ااململكة 
املهاجرين  بوضعية  فيتعلق  الثاني  األمر 
ورقــة  كــون  إلــى  التخوف  هــذا  ويــعــود   ،
إحدى  كانت  املهاجرين  من  التخويف 
واليمني  اليمني  استعملها  التي  األوراق 
البريكست، ومن  إلى  املتطرف يف دعوته 

االنسحاب  من  التخوف  مشروعية  ثمة 
يجعل  والــذي  ــاد،  االحت من  البريطاني 
اليمني  حكم  ظل  يف  وخاصة  بريطانيا 
تتخلص  املــتــطــرف  الــيــمــني  وتــصــاعــد 
الهجرة  مجال  يف  االحتــاد  سياسة  من 
وتطبق سياسة متشددة جتاه املهاجرين 
احملتمل  أو  املتحدة  اململكة  يف  املستقرين 
ويدعي   مستقبال،  البالد  إلى  مجيئهم 
البريكست   ــن  ع ــون  ــع ــداف امل الــســاســة 
كون  للهجرة  املعادي  موقفهم  لتقوية 
من  ستستفيد  البريطانية  اخلزينة 
اجلنهيات  ــن  م ــني  ــالي امل مــئــات  تــوفــيــر 
 ، املهاجرين  استقبال  أعباء  متثل  التي 
من  باحلد  األعباء  هذه  من  وستتخلص 

الهجرة. 
التكتل  من  البريطاني  االنسحاب  إن 
األوربي يؤكد أن التناقضات الرأسمالية 
إلى  وتدفع  املتطرفة  القوميات  تغذي 
الصراع والنزاع وال شك أن هذا االنسحاب 
اخلروج  نزعات   االحتاد  داخل  سيغذي 
من االحتاد ، خاصة مع التفاوت يف القوة 
االحتكارات  وعمل   ، دوله  بني  واملصالح 
ــاد  احلــفــاظ على  ــالحت الــرأســمــالــيــة  ل
الشعوب  مصالح  على  ــدا  ض مصاحلها 
ــل  ــدول األقـــل غــنــى داخ ــ خــاصــة يف ال
أزمة  إبان  اليونان  االحتاد كما حدث يف 
الرأسمال  ضغط  حيث   2010-2011
حلل  االحتاد  داخل  القوية  للدول  املالي 
القدرة  حساب  على  اليونانية  ــة  األزم

الشرائية للشعب اليوناني.

حراك  اجلزائر  يتجدر  ويزداد وهجا
احــيــا  ــر  ــراي ــب ف  8 ــة  ــع ــم اجل يـــوم 
من   51 اجلــمــعــة  ــري  ــزائ اجل الــشــعــب 
ووهجا  ــوة  ق يـــزداد  حــراك  مسيرة 
مفلس  لنظام  واملناورات  القمع  رغم 
رفــعــت  اجلــمــعــة  هـــذه  يف  ومـــعـــزول. 
ان  مبــعــنــى  ممــخــلــصــيــنــش  شـــعـــارات 
املــواطــنــات واملــواطــنــني يــرفــضــون 
والغاز  والكهرباء  املاء  غواتير  تادية 
كتصعيد  الشعار  جــاء  والــضــرائــب. 
والضوء  املاء  يف  اخلدمات  رداءة  ضد 
جهة  ومــن  فاتوراتها  وغــالء  والــغــاز 
بهدف  الضرائب  اداء  عن  االمتناع 
مــن   40% ــن  ــ م ــة  ــ ــدول ــ ال ــان  ــ ــرم ــ ح
مــرافــق  تسيير  مــيــزانــيــة  مــداخــيــل 
فرض  اجــل  مــن  ضغط  وهــو  الــدولــة 
ــراح  ــب احلـــــراك واطـــــالق سـ ــال ــط م

. ملعتقلني ا

ما  اجلمعة  ان  املالحظون  يعتقد 
الذكرى  تصادف  والتي  املقبلة  بعد 
احلــراك  النــطــالق  ــى  االول السنوية 
 )2019 فــبــرايــر   22  ( اجلـــزائـــري 

الشعبية  مبسيراتها  االكبر  ستكون 
الى  احلــراك  يتطور  هــل  ــرة.  ــزاخ ال
وستكون  املــدنــي  الــعــصــيــان  تنظيم 
كل  مامخلصينش؟  حملة  بداياته 
مدنيا  عصيانا  بان  توحي  املؤشرات 
جناحا  يحقق  قــد  القبيل  هــذا  مــن 
يف  مثله  سبق  وقــد  النظير  منقطع 
مقاطعة  حملة  انطلقت  ملــا  املــغــرب 
لها  املنتجة  الشركات  اربكت  مواد   3
اجبرتها  كــبــيــرة  خــســائــر  وكــبــدتــهــا 

االسعار. خفض  على 

من  الــثــانــيــة  الــســنــة  ســتــكــون  هــل 
ــع مــن وثــيــرة  ــرف ــة ل ــرص احلــــراك ف
وأساليب  لتقنية  والتوجه  احلراك 
سنتابعه  ما  ذلك  املدني؟  العصيان 
مع  الــقــادمــة  القليلة  االســابــيــع  يف 
وانتصار  احلراك  بنجاح  متمنياتنا 
مــعــركــتــه  يف  ــري  ــ ــزائ ــ اجل الــشــعــب 
معركة  اســتــكــمــال  وهـــي  املــصــيــريــة 
فيها  قدم  والتي  البطولية  التحرير 

شهيد. املليون  ونصف  املليون 
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