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الحركات املناضلة تحاكم 

السياسات العمومية

على  مرت  التي  سنوات  التسع  خيبت 
املــجــيــدة  فــبــرايــر   20 حــركــة  انــطــاقــة 
تــكــهــنــات أبـــــواق الـــدعـــايـــة املــخــزنــيــة 
لاستثناء  وتطبيلهم  ــة  ــرك احل مبـــوت 
احتجاج  خالها  يتوقف  فلم  املــغــربــي؛ 
شمعة  تنطفئ  ولــم  الشعبية  اجلماهير 
وتعددت  والقمع،  املناورات  رغم  النضال 
ــرادة،  جـ ــف،  ــري ال الشعبية:  احلــراكــات 
زاكورة،  ورزازات،  احلاج،  أوطاط  أكلموس، 
وتصاعدت  تالسينت..وتنوعت  تندرارة، 
واتسعت  االجــتــمــاعــيــة،  االحــتــجــاجــات 
يؤكد  مما  والفاحية.  العمالية  النضاالت 
وجود  ومبررات  وشعارات  أهداف  أن  على 
شرعيتها،  لها  زالت  ال  فبراير   20 حركة 
حتت  ســواء  لإلجناز،  مطروحة  زالــت  وال 
الشعب  إن  أخــرى.  بأسماء  أو  االســم  هذا 
لتخليد  للشوارع  اليوم  يخرج  ال  املغربي 
ليواصل  بل  وانتهت  التاريخ  يف  مرت  ذكرى 
 20 ــة  ــرك ــة، بـــروح ح ــوري ــث ــه ال ــرورت ــي س
تأسست  التي  املطالب  عن  ودفاعا  فبراير، 
زالت  ال  التأسيس  مشروعية  إن  أجلها.  من 
وتدفعها  الشعبية  الفئات  نضال  حترك 
أدواتــهــا  وبــنــاء  التضحيات  تــقــدمي  ــى  إل
معارك  من  جديدة  جلوالت  واالستعداد 

شراسة. أكثر 

املجيدة  فبراير   20 حركة  فتحت  لقد 
ــدار االســـتـــبـــداد، وأطــلــقــت  ــ ــرة يف ج ــغ ث
بعد  إال  تتوقف  ولــن  لم  ثورية  ســيــرورة 
التي  الــشــروط  ــاوز  وجت أهدافها  حتقيق 
تعيش  الثورية  السيرورات  وككل  أنتجتها. 
ولكنها  قطع  وحلظات  كمي  تراكم  فترات 
موجات  شكل  يف  تــتــواصــل  بــل  ــوت  مت ال 

مهامها. تنجز  أن  إلى  متتالية 

املقدمة  الشعبية  التضحيات  تكن  ولم 
ولم  مجانية،  فبراير   20 حركة  إطــار  يف 
املرتزقة  لذلك  ــروج  ي كما  ســدى  تذهب 
مشاركة  ضــعــف  فــرغــم  ــون؛  ــي ــزام ــه واالن
احلركة  يف  والتاميذ  والطلبة  العمال 
انطاقتها  عند  كبيرا  زخما  عرفت  فإنها 
والــقــرى  املـــدن  مــن  كبيرا  عـــددا  وغــطــت 
ــى اخلــــروج يف  ــد إلـ ــدي ــات ع ــئ ودفــعــت ف
احلركة  نضاالت  واستطاعت  املسيرات. 
عمل  يتمكن  ــم  ل مكتسبات  حتــقــق  أن 
املؤسسات  يف  السنني  لعشرات  األحــزاب 
وفرضت  بلوغها  مــن  لــلــدولــة  الرسمية 
إلى  ودفعته  النظام  على  خانقة  عزلة 
مناوراته  عبر  عاصفتها  أمــام  االنحناء 
أحيانا  والبلطجة  القمع  وباستعمال  تارة 
أنها  احلركة  مكاسب  أهم  من  ولعل  أخرى؛ 
الشعب  وجدان  يف  عميقا  تغييرا  أحدثت 
ــوف لــدى  ــرت حــاجــز اخلـ ــس املــغــربــي، وك
ثقة  وأكسبتهم  شعبنا  من  واسعة  فئات 
مواجهة  على  القدرة  ويف  النفس  يف  كبيرة 
كانت  عندما  خاصة  والفساد،  االستبداد 
التي  الهلع  حالة  املــجــردة  بالعني  تتابع 
عندما  أو  النظام  رموز  بعض  عليها  يظهر 
والــزوايــا  بالبلطجية  االستنجاد  يتم 
ملواجهة  املمخزنة  التنموية  واجلمعيات 

املنتفضة.   الشعبية  اجلماهير 

املغربي  الشعب  احــتــجــاجــات  وتــأتــي 
20 فــبــرايــر يف  هـــذه الــســنــة مبــنــاســبــة  
توحش  بتزايد  مطبوع  دولــي  سياق  ظل 
على  الــســافــر  وهــجــومــهــا  الــرأســمــالــيــة 
وتدميرها  الشعوب  وعلى  العاملة  الطبقة 
وسياق  العاملي؛  للسلم  وتهديدها  للبيئة 
ثانية،  موجة  إيقاع  على  يتحرك  إقليمي  

الثورية  السيرورات  من  بالدروس،  غنية 
أما  املغاربية؛  واملنطقة  العربي  العالم  يف 
تتلخص،  الكبرى  فمامحه  احمللي  السياق 
املخزنية  الدولة  تغول  يف  أولى،  جهة  من 
وهجومها  التنموي"  "منوذجها  فشل  رغم 
اجلماهير  ومكتسبات  حقوق  على  الكاسح 
تنامي  يف  ثــانــيــة،  جهة  ــن  وم الشعبية، 
والنضاالت  االحتجاجات  واتساع  وتعدد 
ــدة  ــدي ــاق فـــئـــات ج ــتـــحـ الــشــعــبــيــة والـ
كرة  كجماهير  االحتجاجية  باحلركات 
والصحافيني  والفنانني  والفاحني  القدم 
اجتماعية  جبهة  وتأسيس  ــني..  ــدون وامل
احلثيث  واالســتــعــداد  سياسية  وجبهة 
وعموم  العاملة  الطبقة  ــزب  ح إلعــان 
املعطيات  هذه  كل  تكاثف  إن  الكادحني. 
بأهداف  الشعبية  اجلماهير  تعلق  يجدد 
ويعطيها  فــبــرايــر   20 حــركــة  ومــطــالــب 
املزيد  على  ويحفزها  املستقبل  يف  أمــا 
احلرية  أجل  من  والتضحية   النضال  من 
االجتماعية  والعدالة  واملساواة  والكرامة 
على  القضاء  أجــل  ومــن  والدميقراطية 

والفساد.  االستبداد 

دروس  وباستحضار  ــاع،  األوض هذه  إن 
على  تضع  املنطقة،  يف  الثورية  السيرورات 
على  القضاء  بــضــرورة  املقتنعني/ات  كل 
مسؤولية  املغرب  يف  والفساد  االستبداد 
الشعبية  النضاالت  هذه  وتوحيد  تقوية 
من  والــرفــع  وتثمينها  تعزيزها  أجــل  من 
يف  احلالية،  اجلبهات  وتقوية  مردوديتها، 
على  قادرة  قوية  شعبية  جبهة  بناء  أفق 
قلب موازين القوى وإحداث التغيير الذي 

شعبنا.  له  يطمح 

روح حركة 20 فبراير املجيدة ال زالت حترك الشعب املغربي

 . مدير النشر : سعيد رحيم     
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الثانية من  18 إىل  24 فرباير 2020

فبراير   9 بــتــاريــخ  ــعــادي  ال اجتماعها  يف 
قائد  رحيل  ــرى  ذك مــع  تــزامــن  ــذي  ال  ،2020

معركة التحرر الوطني محمد بن عبد الكرمي 
للنهج  الوطنية  الكتابة  تــداولــت  اخلطابي، 
الــدميــقــراطــي حــول أهــم املــســتــجــدات على 
كما  والوطنية،  واإلقليمية  الدولية  املستويات 
والتنظيمية  السياسية  القضايا  على  وقفت 
الطبقة  حزب  عن  لإلعان  اإلعداد  تهم  التي 
دراستها  وبــعــد  الــكــادحــني.  وعــمــوم  العاملة 
تعلن  األعمال،  جدول  نقاط  مختلف  وحتليل 

للرأي العام ما يلي:

القوى  به  تقوم  الذي  للمجهود  تثمينها   -
الدميقراطية يف تأسيس اجلبهات االجتماعية 
واالستعداد  واجلــهــات  املناطق  مستوى  على 
الذي  والتنظيمي  النضالي  البرنامج  لتنفيذ 
بالوقفات  بدءا  االجتماعية،  اجلبهة  سطرته 
 20 حركة  ذكــرى  ستخلد  التي  اجلماهيرية 
الوطنية  املسيرة  وتنظيم  املجيدة  فبراير 
الشعبية بالدار البيضاء يوم األحد 23 فبراير 
هذه  إلجنـــاح  التعبئة  إلــى  وتــدعــو   ،2020

احملطات النضالية الوحدوية الهامة.

- تضامنها مع العامات والعمال يف نضاالتهم 
ما  على  للباطرونا  الكاسح  الهجوم  ضد  املريرة 
الكلي  التراجع  عبر  هشة،  مكتسبات  من  تبقى 
عاتها،  على  الشغل  مــدونــة  مقتضيات  عــن 

على  وكمثال  املخزنية،  السلطات  مبباركة 
"امانور"  شركة  وعمال  عامات  نضال  ذلــك، 
الفرنسية "فيوليا" وتثمن  التابعة للمجموعة 
ارجــاع  على  واالصـــرار  االضــراب  يف  صمودهم 
املــشــروعــة،  املــطــالــب  كــل  وتلبية  املــطــروديــن 
روزافلور؟   " شركتي  وعامات  عمال  نضاالت 
الباطرن  انتقام  ضد  ببيوكرى  و"صوبروفيل" 
من  التعسفي  طــردهــم  و  بتجويعهم  منهم 
عامات  على  املضروب  احلصار  وتدين  العمل. 
يقال  ما  اقل  ظروف  يف  احلرة   املناطق  وعمال 
القوي  شجبها  عن  وتعبر  عبودية.  أنها  عنها 
وفضحها لاستخفاف بحياة العامات والعمال 
الزراعيني وتعريض حياتهم للخطر عند نقلهم 
يتهددهم   املــوت  حيث  الئقة  غير  شــروك  يف 

باستمرار.

من  املماة  السياسات  بتطبيق  تنديدها   -
أدت  التي  االمبريالية  املالية  الــدوائــر  طــرف 
الشعبية  اجلماهير  لعيش  مريع  ــردي  ت إلــى 
واستفحال البطالة، خاصة يف أوساط الشباب، 
املقاوالت  لدعم  املندمج  البرنامج  أن  وتعتبر 
الصغرى واملتوسطة الذي يتمحور حول تسهيل 
منخفضة  فــائــدة  بنسب  لــلــقــروض  ولــوجــهــا 
مجرد إجراء ترقيعي وتضليلي، سبق جتريبه 
واملستقبل  للشباب  الوطني  املجلس  طرف  من 
يتجاهل  املاضي،  القرن  تسعينات  بداية  يف 

النموذج  التي يعاني منها  األعطاب اجلوهرية 
والريع  االحتكار  )تفشي  الرسمي  التنموي 
والرشوة والصفقات املوجهة واملشبوهة وقضاء 
مجحفة  ضريبية  سياسية  واعتماد  فاسد 

وغير عادلة ومشاكل العقار ...(. 

لسياسات  احلـــريف  للتطبيق  شجبها   -
خوصصة  إلى  الهادفة  الدولي  النقد  صندوق 
الوظيفة  وتفكيك  االجتماعية  اخلــدمــات 
العمومي  التعليم  قطاع  وتخريب  العمومية 
مع  العمومية،  الصحة  وقطاع  أســاكــه   بكل 
الفاحية   األراضي  اقتناء  يجيز  قانون  إخراج 
اخلليجيني  باستياء  ينذر  ما  وهو  لألجانب 

وغيرهم على أراضي القبائل وطردها.

اغلب  يف  الــفــاحــيــة  الــســنــة  ان  تعتبر   -
مما  اجلفاف  اثــر  من  ستضرر  املغرب  مناطق 
سيكون له االثر السلبي على الفاحني خاصة 
الــدولــة  على  يــفــرض  وهـــذا  منهم،  الــفــقــراء 
مواجهة  اجل  من  الضرورية  االجراءات  اتخاذ 

االخطار احملدقة بتلك املناطق املنكوبة  

املعتقلني  جميع  سراح  بإطاق  مطالبتها   -
السياسيني ووقف حمات املتابعات البوليسية 
الهادفة لقمع حرية الرأي والتعبير او املشاركة 
للتضييق  حد  وبوضع  والتظاهر  املسيرات  يف 
الذي يطال العديد من القوى املناضلة من بينها 
النهج الدميقراطي بحرمان العديد من فروعه 

ــداع ومــن حقه يف االعــام  مــن وصـــوالت االيـ
العمومي واستعمال القاعات العمومية... 

وفصائلها  الــطــابــيــة  بــاحلــركــة  تهيب   -
ضد  قوية  ــدة  ووح بحزم  بالوقوف  املناضلة 
محاولة مصادرة املقر املركزي لاحتاد الوطني 

لطلبة املغرب

شغيلة  تخوضها  التي  للنضاالت  دعمها   -
الفورية  باالستجابة  وتطالب  التعليم  قطاع 

للمطالب املشروعة 

الرسمية  بالتصريحات  القوي  تنديدها   -
تهدف  التي  الــقــرن  صفقة  خلطة  الــداعــمــة 
على  ضـــدا  الفلسطينية  القضية  تصفية 
املوقف الشعبي الرافض لهذه الصفقة، وتدعو 
النضال  توحيد  إلــى  الفلسطينية  الفصائل 
الفلسطينية  الــدولــة  إقامة  أفــق  يف  الشعبي 
التراب  كامل  فــوق  العلمانية  الدميقراطية 

الفلسطيني. 

تخوضها  الــتــي  ــاالت  ــض ــن ــل ل حتــيــتــهــا   -
يف  والدميقراطية  الثورية  وقــواهــا  الشعوب 
والعراق  ولبنان  واجلزائر  والسودان  فلسطني 
الــذي  للقمع  شجبها  مــع  وغيرها،  والشيلي 
يف  وأذرعــه  اإليراني  النظام  ولــدور  به  تواجه 
الشعبية وتخريب  محاوالت إضعاف احلراكات 

معتصماتها يف كل من العراق ولبنان. 

النهج الدميقراطي يندد مبوقف النظام الداعم ملا يسمى بصفقة القرن

عبد العالي باحماد من حبيب أجلموس إلى رمز للشباب املناضل
عبد  بــاعــتــقــال  انـــه  الــنــظــام  يــعــتــقــد 
يــرهــب  ان  يــســتــطــيــع  ــاد  ــم ــاح ب ــي  ــال ــع ال
وخاصة  املغرب  يف  املناضلني  باقي  ويخيف 
بودا  غسان  ان  يعتقد  الهامشية.  املناطق 
نفسه  يسمي  ان  املناضل  لهذا  يحلو  هكذا 
تأديبه  ويسهل  مغمور  مــعــزول  مناضل 

امثاله. وارهاب  افزاع  وعبره 

ــا هــاهــي  ــام عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك مت
بودا.  قضية  حول  تلتف  املعتقلني  جلنة 
واجلمعيات  السياسية  املنظمات  هاهي 
ــة تــتــبــنــى قــضــيــة  ــل ــاض ــن ــة امل ــي ــوق ــق احل
الدعم  وأشــكــال  ــارات  ــزي ال وتنظم  بــودا 
غسان  اعتقال  قضية  هاهي  واملساندة. 
دائرة  من  وتخرج  وطنيا  شانا  تصبح  بودا 
بــودا  غسان  ومحيطها.قضية  اجلموس 
تفضح  ــيــة  الــدول ــل  ــاف احمل الـــى  ستنتقل 
باملناضلني  تزج  التي  البوليسية  الدولة 
والتفكير  الـــراي  حــريــة  ملــنــع  والــشــبــاب 
النظام  من  السياسي  املوقف  عن  والتعبير 
ــن االســتــبــداد واحلــكــم  ــن دولــتــه ومـ ومـ

املطلق. الفردي 

االفق  وضيقو  السطحيون  يرى  ما  غالبا 
فقط  املباشر  جانبه  اال  والقمع  الفقر  يف 
اكثر  اخــرى  جوانب  رؤيــة  عن  ويعجزون 
الدولة  استطاعت  بودا  فباعتقال  اهمية 

حتقيق  عــلــى  تــســاعــده  ان  الــبــولــيــســيــة 
لقد  طليق،  وهــو  ادراكـــه  يستطع  لــم  مــا 
والقوى  املناضلني  من  كتيبة  حوله  التفت 
وعــطــاءه  بــفــكــره  تهتم  ــي  وه السياسية 

لقد  وتضحياته.  النضالية  واسهاماته 
املعنوي  تكرميه  شـــروط  بخلق  سمحت 
منه  سيجعل  الذي  االمر  وهو  والسياسي 
يكن  لم  هو  طبعا  غدا  فذا  وقائدا  مناضا 

انها  وانــتــهــازيــة.  رغــبــة  ــك  ذل ــى  ال يسعى 
ستتحقق  التي  والنضال  القمع  جدلية 
ينبع  السجون  قلب  من   " اخلالدة  املقولة 
قد  للبعض  انكسارات  هناك  طبعا  الثوار" 

بكل  هناك  لكن  نهائية  او  مؤقتة  تكون 
عودهم. ويشتد  يتصلبون  ثــوار  تأكيد 
احــرار  مــع  كذلك  يجري  ــر  االم نفس  هــو 
السجن  مدرسة  يف  انهم  املعتقلني  الريف 
كلما  صــمــدوا  فكلما  الظالم  واالعــتــقــال 

السجان. انهزم 

ــوى  ــق ــيــلــة ســتــحــيــي ال ــام قــل ــ ــد ايـ ــع ب
فــبــرايــر   20 ــرى  ــ ذك ــا  ــادن ــب ب ــة  ــنــاضــل امل
سراح  بإطاق  للمطالبة  مناسبة  وستكون 
املعتقلني  وجميع  بــاحــمــاد  الــعــالــي  عبد 

سيني. لسيا ا

والدعم  املساندة  اشكال  من  فلنقوي 
ــي ورفـــاقـــه لــنــقــوى اســبــاب  ــال ــع لــعــبــد ال
العالي  عــبــد  لعائلة  والــثــبــات  الــصــمــود 
التي  اجلموس  بــأحــوال  جميعا  ولنهتم 
االشاوس  احد  حماتها  احد  مؤقتا  فقدت 
بودا  الشجاع  ابنها  وهــو  عنها  املنافحني 
دائــمــا  املشتبك  ــوري  ــث ال املــثــقــف  غــســان 

وأبدا.

غسان. العزيز  رفيقنا  معك  نحن 

احلبيب التيتي 
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ال بديل عن املقاومة الشعبية
 

للجامعة  تابعة  نقابية  مكاتب  نظمت 
االحد  زوال  بعد  الفاحي  للقطاع  الوطنية 
مع  تضامنية  نضالية  اشكاال   2020 فبراير   9
روزا فلور وصوبروفيل  عمال وعامالت شركتي 
واملكلفة  احمللية  السلطات  على  واحتجاجا 
بالشغل على عدم جديتها يف إيجاد حل لهذه 
بتجمع  األشــكــال  هــذه  ــدأت  ب ــد  .وق املشاكل 
املغربية  اجلمعية  مقر  أمام  والعمال  العامات 
ترديد  مت  حيث  ببيوكرى  االنــســان  حلقوق 
ــاه  ــده انــطــلــق اجلــمــيــع يف اجت ــع شـــعـــارات، وب
ليتم  بيوكرى،  باشوية  أمــام  احلرية  ساحة 
شعارات  رفــع  خالها  مت  ثانية  وقفة  تنفيذ 
ثم  احلاضرة،  الهيئات  طرف  من  كلمات  وإلقاء 
بالسيارات  قافلة  يف  ذلك  بعد  اجلميع  توجه 
وقفة  نفدت  حيث  صوبروفيل  معتصم  إلــى 
اجتاه  يف  املسير  القافلة  تابعت  وبعدها  ثانية، 
معتصم عامالت وعمال روزا فلور لتنفيذ وقفة 

تضامنية مت خالها إلقاء كلمات تندد بالوضع 
الشركة  بهذه  والعمال  العامالت  تعيشه  الذي 
حسب  ــل  ك للسلطات  املــســؤولــيــة  وحتــمــيــل 
النضالي  اليوم  هذا  اختتم  .وقد  اختصاصه 
الوطنية  للجامعة  اجلــهــوي  للكاتب  بكلمة 
احلسني  البرج  بو  بسوس  الفاحي  للقطاع 
الــوحــدة واملــزيــد من النضال  إلــى  ــذي دعــا  ال
النتزاع احلقوق ومعلنا على عزم اجلامعة على 
هذه  حلل  للضغط  اخلطوات  جميع  مواصلة 
املشاكل املتفاقمة إلى جانب كل القوى املناضلة 
. وجتدر اإلشارة إلى أن هذا اليوم االحتجاجي 
حضره فرع اوالد تامية للجامعة و ق ف و فرع 
أيت ملول و أعضاء من الفرع اجلهوي للجامعة 
إضافة  بسوس،  الفاحي  للقطاع  الوطنية 
حلقوق  املغربية  اجلمعية  فرع  من  اعصاء  إلى 
النهج  من  وأعضاء  باها  ايت  باشتوكة  االنسان 

الدميقراطي.

 

يتلو  شهيد  املنجمية  بوظهر  بهضبة 
وشكل  الشهداء  أسماء  نسينا  حتى  شهيد 
هم  ال  الــعــيــش  لقمة  ــداء  ــه ش وجــوهــهــم، 
موتا  ــالــوا  ن هــم  وال  كــرميــة  حــيــاة  عــاشــوا 
األثمان  بأبخس  مضطهدين  عاشوا  كرميا. 
املتمثلة  احلقوق  أبسط  ودون  األنفاق  حتت 
وماتوا  االجتماعي،  والضمان  التأمني  يف 
عظام  و  مثناترة  وأشــاء  مشوهة  بأجساد 
غــالــب  يف  تــعــويــض  ودون  ــة...  ــوق ــح ــس م

األحيان..
بني  سكان  ودع   30/01/2020 يوم        
جتيت السيد مبارك إيكن آخر شهداء لقمة 
منجمي  عامل  وهو  بوظهر،  مبناجم  العيش 
الستخراج  عميقة  منجمية  ببئر  سقط 
 01/02/2020 ويــوم   ، الزنك  و  الرصاص 
أن  بعد  بأعجوبة  آخر  منجمي  عامل  جنا 
منجمية  متفجرة  منه  بالقرب  انفجرت 
مليئة  ثقبا  و  كــســورا  جــســده  كــل  جعلت 
اآلن  حلــد  ــد  ــرق ي ــزال  ــ ي ال  و  ــار  ــج ــاألح ب

بوعرفة. مبدينة  اإلقليمي  باملستشفى 
مقترن  املنجمي  العمل  أن       صحيح 
متتك،  لم  فإذا  عموما،  اخلطيرة  باحلوادث 
مستدمية  بعاهة  حياتك  بقية  فستعيش 
صحيحا  ليس  مــا  لكن  تقدير،  ــل  أق على 
ذريعة  األمــر  هذا  من  الدولة  جتعل  أن  هو 
وتتركهم  العيش  لقمة  لشهداء  لتتنكر 
خليًة  أحياًء  يقتلهم  الرأسماليني  جلشع 
خلية، ثم يعيد قتلهم بالتنكر لهم و حرمان 
التعويضات املستحقة قانونيا. ذويهم من 

تتركهم  أن   ، كذلك  طبيعيا  ليس  وما      
ال  و  أدويـــة  وال  مستوصفات  بــا  ــة  ــدول ال
أجهزة لإلسعافات... فالشهيد مبارك ايكن، 
يستخرج  لم  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
املتوفرة  التقليدية  باإلمكانيات  البئر  من 
ملستوصف  لينقل  طــويــل  وقـــت  بــعــد  إال 
طبيب  على  ال  يتوفر  ال  الــذي  جتيت  بني 
سيارة  غير  آخــر  شيئ  وال  أجهزة  على  وال 
مسافة  قطع  عليها  ينبغي  التي  األسعاف 
للمستشفى  لتصل  كيلومتر   200 عن  تزيد 
التي  املسافة  تلك  ببوعرفة،  االقليمي 
ودعنا  حتى  اإلســعــاف  سيارة  تقطعها  لم 
إلى مثواه األخير. وال يختلف هذا  الشهيد 
السيناريو عن سيناريو جل الشهداء الذين 
يف  أنفاسه  يلفظ  فإما  الشهيد،  هذا  سبقوا 
قطعا  يستخرج  أو  بوعرفة  نحو  الطريق 
امللطخة  بــاألحــجــار  ومختلطة  مشتتة 
بني  تفرق  ال  جتعلك  التي  الزكية  بالدماء 
امللتصقة  املعادن  من  غيره  و  البشري  اللحم 

به.
على  الـــدولـــة  صــادقــت  قــد  و  ــذا،  ــ ه     
بخصوص   176 رقــم  الدولية  االتفاقية 
تلزم  والتي  املناجم"  يف  والسامة  "الصحة 
قوانني  سن  بضرورة  عليها  املصادقة  الدول 
باملناجم  السامة  و  الصحة  على  لإلشراف 
مفتشني  قبل  من  الغرض  لهذا  وتفتيشها 
االتفاقية  ــت  أحل كما  السلطة،  تعينهم 
طرف  مــن  املــتــفــجــرات  وضــع  ضـــرورة  على 

متخصصني مؤهلني أو حتت إشرافهم. وتلزم 
العمل  صاحب  التاسعة  مادتها  يف  اإلتفاقية 
بأن "يوفر اإلسعافات األولية للعمال الذين 
أو مرض يف موقع العمل.  يتعرضون إلصابة 
موقع  من  املناسبة  النقل  وسائل  وكذلك 

العمل إلى املرافق الطبية.
الشهيد  أمــثــال  ــؤالء  ه يستحق  أفــا      
ــوا حــيــاتــهــم يف  ــن ــن أف ــذي ــارك إيــكــن ال ــب م
الدولة  تعتبر  ــذي  ال الــرصــاص  استخراج 
يستحقون  أال  العالم،  يف  له  مصدر  ثاني 
ملواكبة  طبي  طاقم  و  مستشفى  األقل  على 
التي  جتيت  بني  بلدة  تستحق  أال  آالمهم، 
الباطنية  خيراتها  الــدولــة  لهذه  قدمت 
وخيرة شبابها وشيابها منذ فجر اإلستقال 
أال  اآلن...  حتى  احللوب  بقرته  زالــت  وال 

تستحق مشفى و طبيبا؟!
    إن الدولة لم تكتف بحرمان العمال من 
املوت.  بعد  بطشها  فطالهم  أحياء،  حقهم 
من  العمل  أصحاب  يحرمهم  حياتهم  ففي 
حقهم يف العطل و التعويضات املختلفة ومن 
حقهم يف التأمني و يف التقاعد... ويتعرضون 
ودون  الــوفــاض  خــاويــي  التعسفي  للطرد 
تتراوح  مدة  قضائهم  بعد  رقيب  أو  حسيب 

20 سنة وأكثر باملناجم. 10و  بني 
أرباب  و  السلطة  تتكافل  موتهم       وبعد 
لتزوير  بينهم  فيما  ويتضامنون  العمل 
ــاف عــلــى حق  ــف ــت مــحــاضــر احلــــوادث واالل
دفع  مــن  للتهرب  التعويضات  يف  األهــالــي 
تعتبر  التي  املنجمي  التأمني  مستحقات 
من  وكم  العالم،  يف  التأمينات  أغلى  بني  من 
ضيع  و  املناجم  يف  آباؤهم  استشهد  األيتام 
حقوقهم  الــدولــة،  مبباركة  الرأسماليون، 
وتركوهم يف مواجهة مصير مجهول يعانون 
معهم بشكل يومي وال تضمن نتائجه، فقبل 
شهر انتحر شيخ بعد دخوله يف موجة حزن 
بولعيد(  ابنه)الشهيد  جسد  انفجار  منذ 
سنوات  أربع  قبل  املنجمية  بوظهر  بهضبة 
على  حصل  بحيث  وفاته  محضر  وتــزويــر 
ــوي  وط كتعويض  سنتيم  مليوني  مبلغ 
إلى  االنتحار  حادثة  أعادته  أن  إلى  امللف 

للمنجميني. اليومية  األحاديث 
القوانني  سن  رغم  يجري  كذلك     وهذا 
اخلاصة  اجلــهــات  حتميل  على  الوطنية 
الغرض  لــهــذا  احملـــدث  ــة  ــاث اإلغ ــدوق  ــن وص
مسؤولية عاج املصابني و تعويض الضحايا 
ودعمهم... إال أن القوانني يف املغرب لألسف 
واجــهــة  لتلميع  ــارات  ــع ش مــجــرد  ــزال  تـ مــا 
احلقيقة  ــا  أم غير،  ال  اخلــارجــيــة  الــدولــة 
الــدولــة،  هــذه  يف  لــه  قيمة  ال  فــاإلنــســان 
أو  كادح  بعامل  األمر  يتعلق  عندما  خاصة 
مزارع أو فاح.. فأرباب العمل من أجل الربح 
يــدوســون  الــوحــيــد،  هاجسهم  ــار  ص الــذي 
الطرف  تغمض  والدولة  وتكرارا  مرارا  عليه 
لهم  تهيئ  و  وتدعمهم  بل  جرائمهم،  على 
البشع  االســتــغــال  مــن  للمزيد  الــشــروط 
على  احملافظة  أجل  من  والكادحني  للعمال 

وضعها احلالي و محاولة سرمد ته.

على هامش استشهاد عامل منجمي ببني 
جتيت

اشتوكة أيت باها

 

ضحايا الهشاشة يف اجتاه الرباط
مــســيــرة   بــصــمــود  و  بــنــجــاح  اســتــمــرار 
الــطــبــخ  و  ــة  ــاف ــظ ــن وال ــة  ــراسـ احلـ أعــــوان 
ــيــة  ــكــونــفــدرال ــواء ال ــ ل املــنــضــوون حتـــت 
بتالسينت/إقليم  للشغل  الدميقراطية 
اجتـــاه  يف  ــدام  ــ األقـ ــى  عــل مــشــيــا  فــجــيــج  
ــرف  ــى عـــدم ص ــل ــا ع ــاج ــج ــت ــاط اح ــربـ الـ
عــدم  اللحظة   وعــلــى  حلــدود  أجــورهــم  

املطلبي.  ملفهم  نقط  حلحلة 

: يد جلد ا

ســيــارات   10 ب  معهم   الــتــضــامــن  مت   -
للتعليم  الوطنية  النقابة  مناضلي  مــن 
ــيــة  ــواء الــكــونــفــدرال ــ ل ــة حتـــت  ــوي ــض ــن امل
حيث  بتالسينت،   للشغل  الدميقراطية 

باملسيرة؛  التحقوا 

صحتهما  تــدهــورت  حــالــتــني  نــقــلــت   -
إلــى مــســتــوصــف تــالــســيــنــت عــبــر  ســيــارة 

اإلسعاف؛ 

إبــنــهــا  بـــإعـــادة  مــنــاضــلــة  إقــنــاع  مت   -

يرافقها؛  كان  الذي  الصغير  

التي  بــومــرمي   إلــى   املسيرة   وصلت    -
كلم    46 بــحــوالــي  تــالــســيــنــت  ــن  ع تــبــعــد 
املسيرة  وستستأنف  املبيت  سيكون  حيث 

صباحا؛  فبراير     12 األربعاء  غدا  

السلطات  من  معهم  اتصاالت  هناك   -
ــوار   ــراء حـ ــ ــودة وإجـ ــع ــل ل عــبــر وســـطـــاء  
شركات  بحضور   غد  يوم  اإلقليم  بعمالة 
اإلقليمية  واملــديــريــة  املــفــوض   التدبير 
ما  حسب  لكن   الوطنية،   التربية  لوزارة 
األعوان   فإن    ، املسيرة   من  أخبار  من  رشح 
ال  حق   األجــور  صرف  ألن  الطلب  رفضوا  
األجور   صرف  حالة  ويف   حلــوار.   يحتاج 
كل  أرضية  على  للحوار   مستعدون   فهم  

املطلبي.  ملفهم  نقط  

لكل  واحــتــرام  واعــتــزاز   تقدير  حتية 
الواقع. أرض  على  معهم   تضامن  من 

عبد الصادق بنعزوزي

تالسينت

ال بديل عن مواجهة غطرسة الرأسمالية الزراعية
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قضايا عاملية وحقوقية من  18 إىل  24 فرباير 2020

ال حقوق ال تنمية !
تلك  جتيت  بني  أن  كله  التاريخ  فليشهد  حزيران،  عــذرا 
اجلنوب  تخوم  يف  األطراف  املترامية  املنكوبة  البعيدة  البلدة 
احلدود  تلك  املغربية،  اجلزائرية  للحدود  املناوئة  الشرقي، 
ما  كل  بسرقة  يتسم  وطني  وضع  ويف  املستعمر،  خلفها  التي 
أبناءها  قلوب  ويف  قريبة  فهي  هذا  كل  من  بالرغم  حي،  هو 
الذين تقدمهم قربانا و فداءا لهذا الوطن اجلريح، إميانا منها 
1956 بأن فجر احلقيقة سيبزغ ال محالة وحرية هذا  و منذ 
الصيغة  أن  لو  و  الزكية  الدماء  من  املزيد  ضخ  تستلزم  الشعب 
تختلف إال أن الهدف واحد، حيت قدمت أخيرا و ليس أخيرا 
الطاحونات  يف  ليس  املرة  هاته  شهرين  من  أقل  يف  شهيدين 
بوظهر  بجبل  املوت   مناجم  و  آبار  يف  بل  املوت  سندريات  أو 
اجلهة  اقتصاد  يف  املائة  يف   38 ب  يساهم  والذي  منها  القريب 
الشرقية حسب معطيات سابقة و البلدة تعيش ليس يف الفقر 
املدقع وإمنا حتت عتبة الفقر املدقع، وهو مصدر لقمة عيش 
أغلبية سكانها إال أننا نسمع بني الفينة و األخرى عن سقوط 
أحد العمال يف أحد آبار هاته املناجم، و العمال ينقسمون إلى 
صنفني: عمال ذاتيني و الذين يعتمدون على قدراتهم الذاتية 
من أدوات بسيطة و مجهود فردي محفوف باملخاطر و يفتقر 
يؤول  األحيان  غالب  يف  مصيره  و  السامة  شروط  أدنى  إلى 
لقمة  شهيد  دليل  خلير  و  الشهداء،  من  الكثير  إليه  مآل  إلى 
العيش األخير الشاب العشريني الذي سقط يف أحد اآلبار يف 
العميقة  املاضية بالرغم من جتربته و معرفته  القليلة  األيام 
مايعرف  العمال  من  الثاني  والصنف  ــار،   اآلب هاته  بخبايا 
هذا  أباطرة  لدى  يعملون  الذين  العمال  أي  الشراكة  بعمال 
تستطيع  أموال  رؤوس  ميتلكون  الذين  أو  احملتكرين  او  القطاع 
رؤوس  على  معدودين  و  قليلون  هم  و  الفترات  كل  يف  الصمود 
صح  إن  البلدة  يف  القرار  صناع  بني  من  يعتبرون  و  األصابع 
التعبير أي مبثابة لوبي، بحيث يعمل هؤالء العمال لقاء أجر 
ظل  يف  للحياة  الضرورية  املتطلبات  كل  لسد  اليكفي  يومي 
غاء املعيشة ووو....  وامليزة الوحيدة لهذا الصنف من العمال 

االول  الصنف  من  تطورا  أكتر  انتاج  بوسائل  يعمل  أنه  هو 
)محركات هوائية، رافعات، استخدام املتفجرات. . .( بالرغم 
يقدمها  التي  عمله  قوة  من  إال  اإلنتاج  من  اليستغيد  أنه  من 
صاحيته  تنتهي  لها  وحبيسا  عبدا  ويبقى  يومي  بشكل 
العمل  شروط  أما  بعدها،  حقوق  ال  و  العضلية  قوته  بانتهاء 
واملــســؤول  السامة.   ــروط  ش ــى  أدن إلــى  تفتقر  نفسها  فهي 
"مركزية  أو   Cadetaf ب  يعرف  ما  القطاع  هــذا  عن  األول 

وفكيك"   لتافيالت  املنجمية  للمنطقة  والتنمية  الشراء 
تنمية  هو  بها  املنوط  الدور  أن  اسمها  خال  من  يبدوأن  وكما 
حتتية  بنية  من  ساكنتها  مستلزمات  كل  وتوفير  املنطقة 
وهدر  والتاعب  والفساد  الغش  أشكال  كل  من  خالية  متينة 
املال العام، لكن لألسف الشديد، هذا ما عهدناه من مسؤوليها 
وممثليها ومقاوليها وقدميها وجديدها وداخلها وخارجها وكل 
اإلشارة  دون  و  رقيب  وال  حسيب  دون  الشأن  بهذا  صلة  له  من 
بحيث  وأطفالها...   ونسائها  وشيابها  شبابها  متطلبات  إلى 

عرفها  التي  التغيرات  بعد  وخصوصا  املركزية  هاته  هدف  أن 
كله  هذا  من  الهدف  املنجمية،   املنطقة  لهاته  احملدث  الظهير 
املساطر  كل  بتعقيد  ذلك  و  مسؤولياتها  من  الدولة  متلص  هو 
يف  عمال  من  تبقى  ما  وتسريح  املنظمة  والقانونية  االداريــة 
القطاع  بهذا  ما يتعلق  الدعم عن كل  أشكال  ورفع كل  إداراتها 
وتضييق اخلناق على العمال فيه )اليسعهم إال أن يقولوا لهم 
آخر.(  اشعار  حتي  انسحبوا  و  معاولكم  أتركوا  العمال،  أيها   :

الشركات  احدى  دخول  تسهيل  أجل  من  الوسائل  بكل  وذلك 
امللكي  للهولدينغ  التابعة  املعروفة  االخطبوطية  االحتكارية 
)أونا( ليضعوا حدا لتاربخ ظهور هاته البلدة التي ظهرت على 
سيطرتهم  وبسط  الطبيعية  الهبة  هاته  أو  الكنز  هذا  أنقاض 
أن  االرض.بعد  أصحاب  أحام  وحتطيم  أمل  من  ماتبقى  على 
االرض  ومافوق  ووو...  تارودانت  وفضة  بوعنان  ذهب  اغتالو 
وما حتتها وما بني االرض والسماء وما فوقها. أال تخجل هاته 

اللقيطة من نفسها؟!! العروش 

بني جتيت  

 

اضراب ناجح للجامعة الوطنية للقطاع 
الفاحي ببنسليمان  

لــلــقــطــاع  اجلـــامـــعـــة الــوطــنــيــة 
مش ا / حي لفا ا

وزارة  ملوظفي  الوطنية  النقابة 
بنسليمان(. الفاحة)فرع 

مع  ــة(،  ــاع س  24 ناجح) ــراب  إضـ

دفاعا   ، اإلقليمية  باملديرية  وقفة 
املوظفني. وكرامة  حقوق  عن 

ــة،  ــاب ــق ــن ال كــلــمــات: اجلـــامـــعـــة، 
فاحي  العقارية،  احملافظة  موظفي 

موظفني. املنطقة، 

 بنسليمان 

نساء دوار املدكورية يف اعتصام من أجل حقوقهن  
املشروعة 

املـــدكـــوريـــة)جـــمـــاعـــة  دوار  ــاء  ــ ــس ــ ن
مبقر  اعــتــصــام  ثــم  مــســيــرة  يف  ــاالت(  ــش ال
بــحــقــوق ســاكــنــة  اجلـــمـــاعـــة، مــطــالــبــات 

املشروعة.  املنطقة 

لــتــهــمــيــش  ا ــا  ــاي ــح ــن مـــع ض ــام ــض ــت ل ا كـــل 
. ء قصا إل ا و

احملمدية

سعيد أفقير 
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 من 18  إىل  24 فرباير 2020
من تاريخ الحركة النقابية والعاملية 

 " الثالثة  الدميقراطية  فترة   -  6
1989 – 1985

-  قانون النقابات لسنة 1987 :
   مببادرة من الشيوعيني والنقابيني 
، مّت طرح ضرورة إلغاء القوانني النقابية 
املايوية املقيدة للحريات ، وتصفية آثار 
املهدي  الصادق  حكومة  وتلكأت   ، مايو 
قانون  النقابيون  انتزع  حتى  ذلك،  يف 
القانون  وهذا   ،  1987 لسنة  النقابات 
مقبوال،  وكــان  النقابيون،  فيه  شــارك 

رغم التحفظات علي بعض سلبياته.
       فما هي سمات القانون؟

وسمح  اإلضــراب،  حق  القانون   كفل 
عاما  مجلسا  تــكــون  أن  لـــاحتـــادات 
املجلس   1988 عــام  وتكون  يجمعها، 

العام للنقابات.
احتاد  جزأ  أنه  القانون  عيوب  - من 
احتادات  ثاثة  إلي  الواحد  املوظفني 
والفنيني  واملهنيني  للموظفني  منفصلة 
ــمــني، بــجــانــب االحتــــاد الــعــام  ــعــل لنقابات العمال.وامل
أيضا   1987 قــانــون  سلبيات  مــن    
ســلــطــات املــســجــل الـــذي يــتــدخــل يف 
والنقابات،  االحتــادات  أمــوال  مراجعة 
بدال من اجلمعية العمومية، وكذلك له 
جترى  التي  االنتخابات  إلغاء  يف  احلق 
أن  فضا  هــذا  نقابة،  أو  ــاد  احت أي  يف 
احلياد شرط أساسي يف وظيفة املسجل 
أحد  املسجل  يكون  أن  يجب  ولــذلــك 
بقرار  ويعني  القضائية،  الهيئة  أعضاء 

منها، ال من مجلس الوزراء...
طرح  والنقابيون  ــزب  احل رفــض    -
العقد   " حــول  املهدي  الــصــادق  ــام  اإلم
االجــتــمــاعــي" الــــذي كـــان جــوهــره 
من  وجعلها  النقابات  تكوين  شمولية 
بحجة  اإلضراب  وحظر  النظام،  روافد 
واالجتماعية،  االقتصادية  الظروف 
املــهــدي  الــصــادق  حــكــومــة  بـــأن  علما 
النقابي  الــصــراع  يف  محايدة  تكن  والطبقي .لم 
املوظفني  ــاد  احتـ مــؤمتــر  طــالــب    -
 1987 سبتمبر  يف  املنعقد  واملهنيني 
للحريات  املــقــيــدة  الــقــوانــني  بــإلــغــاء 
النقابات  قــانــون  يف  ممثلة  النقابية 
العمل  عاقات  وقانون   ،1977 لسنة 
الفردية لسنة 1981، وقانون العاقات 
ــون  ــان وق  ،1976 لــســنــة  الــصــنــاعــيــة 

ضوابط اخلدمة املدنية  لسنة 1983.
-  بعد اإلجراءات االقتصادية التي 
بزيادة  املهدي  الصادق  حكومة  قررتها 
اإلستراتيجية،  والسلع  السكر  أسعار 
ــذي الحتـــاد  ــي ــف ــن ــت رفــــع املــكــتــب ال
 7 بتاريخ  مذكرة  واملهنيني  املوظفني 
لزيادة  البديل  فيها  قدم   ،  1989  /1/
الــســكــر واإلجـــــــراءات االقــتــصــاديــة 
وقف  اآلتــي:  يف  تلخيصه  ميكن  الــذي 
خفض  الضريبي،  ــاح  اإلصـ ــرب،  احلـ
ــوزاري  وال السيادي  اجلهاز  مصروفات 
اإلبقاء  اإلقليمي،  واحلكم  والتشريعي 
رفض  والــعــاج،  التعليم  مجانية  علي 
تدريب  إعادة   ، واخلصخصة  التشريد 
تقليص   ، الدعم  رفع  ،رفــض  العمالة، 
الضريبي،  اجلهاز  إصاح   ، اإليجارات 
اجلمركي،  اإلصــاح  املصريف،  اإلصــاح 

يف  التحكم  املــنــهــوب،  ــال  املـ اســتــرداد 
اإلنتاجية  رفــع  اخلــارجــيــة،  التجارة 

ودور العاملني، تخفيض وتركيز األسعار 
ــة  ــ ــرول، واألدوي ــت ــب ــم الــســكــر وال ودعـ
ــارات يف  ــ ــج ــ والـــــــذرة، تــخــفــيــض اإلي
اخلدمات  وتوفير  واملواصات  السكن، 
أسعار  علي  احملافظة  االجتماعية، 
السلع التموينية، إعادة عاوة املعيشة 
الشرائية  ــوى  ــق ال عــلــي  للمحافظة 
لألجور ومستوي معيشة العاملني . الخ.
عاما  إضــرابــا  الــعــام  املجلس  ــاد  - ق
علي  احلكومة  أجبر  السكر  زيادة  ضد 
الوفاق  حكومة  إسقاط  ومت  التراجع. 
األمــة  أحـــزاب  مــن  تتكون  كانت  التي 
ــادي  واالحتـ املــهــدي  الــصــادق  بقيادة 
عثمان  محمد  بقيادة  الدميقراطي 
القومية اإلسامية  امليرغني، واجلبهة 
حكومة  تكوين  ومت  الترابي،،  الوحدة الوطنية الواسعة.بقيادة 
7 - فترة انقاب اإلساميني "يونيو 

-1989 أبريل 2019".
ومحاصرة  الــعــام  اإلضـــراب     بعد 
مع  السام  اتفاقية  توقيع  بعد  النظام 
 – امليرغني  )اتفاقية  الشعبية  احلركة 
اجلنوب،  ملشكلة  السلمي  للحل  قرنق( 
القومية  اجلبهة  أو  اإلساميون   قطع 
الطريق  الترابي   بقيادة  اإلسامية 
يونيو   30 بانقاب  وقاموا   ، السلمي 
الدميقراطية  احلــريــات  ــادر  ص ــذي  ال
لم  دمــوي  فاشي  انقاب  يف  تشهد الباد له مثيا.والنقابية 
وإلغاء  والنقابات  - مّت حل األحزاب 
قانون 1987 والبرملان، ومصادرة حرية 
الــعــمــل الــنــقــابــي، تــشــريــد واعــتــقــال 
الــنــقــابــيــني  ــن  مـ اآلالف  وتـــعـــذيـــب 
النقابي د. علي  والعاملني، ومت تعذيب 
فضل حتى االستشهاد، كما صدر حكم 
محمد  مأمون  الدكتور  علي  باإلعدام 
عبداهلل بعد  محمد  سيد  ود.  حسني، 
1989 ، مما  إضراب األطباء يف نوفمبر 
محليا  واسعا  واستنكارا  مقاومًة  وجد 

وعامليا اجبر احلكومة علي التراجع.
  - أصبح اإلضراب عقوبته اإلعدام 
األولي  األيام  اجلنائي!!!يف  القانون  يف 

لانقاب.
لسنة  الــنــقــابــات  قــانــون    -  صــدر 

، والئحة  التفسيرية  والائحة   ،1992
 ،1992 لسنة  العمال  النقابات  تكوين 
والئحة تكوين االحتادات املهنية لسنة 

1992
ــني األكــثــر  ــوان ــق ــت تــلــك ال ــان   - ك
النقابي،  الــعــمــل  تــاريــخ  يف  ظــامــيــة 
النقابي  الــتــنــظــيــم   حلــق  وانــتــهــاكــا 
العمل  ودميقراطية  استقال  ومصادرة 
 ، الفئوية  النقابة  إلغاء  ومّت   ، واستبدالها بنقابة املنشأة.النقابي 
شخص  أي   " العامل  تعريف  مّت   - 
ــر، ســواء  ــ ــاء أج ــق ــأي عــمــل ل ــوم بـ ــق ي
مقابل"  أي  أو  جعا  أو  راتبا  ذلك  كان 
لتأسيس نقابة واحدة يف مواقع العمل 

تضم  جميع العاملني
أي  تضم   " املنشأة  تعريف  مّت   -  
مجموعة  تضم  عمل  مواقع  أو  موقع 
النقابي وتشتيت شمله.من العمال"، وكان الهدف إضعاف العمل 
فئات  استثناء  مّت   )4( املــادة  يف   -  
القانونيني  واملــســتــشــاريــن  الــقــضــاة 
السلك  وأعضاء  العام  النائب  لديوان 
من  اإلداريــني  والضباط  حق التنظيم النقابي.الدبلوماسي 
 - حدد القانون عدد أعضاء النقابة 
 "100 بأن ال يقل أعضاء النقابة عن " 
الفرعية  الهيئة  عدد  يقل  وأال  عن 50 عضوا.عضوا، 
ــنــقــابــات  ال ــداف  ــ ــ أه ــط  ــ رب مّت   - 
أهداف  حتقيق  يف  جاء  كما  بالسلطة 

املشروع احلضاري للجبهة اإلسامية.
العمل  حرية  يصادر  قانون    وهــو 
بالدولة،  النقابات  ويربط  النقابي، 
العمل  منظمة  مــبــادئ  مــع  الدولية .ويتعارض 
 - قاوم احلزب والنقابيون والعاملون 
قانون  إلــي  تعديله  مّت  حتى  القانون 
2001، والذي لم يشترك يف إعداده كل 
القانون  واحتفظ  النقابية،  املنظمات 
معارضة  وجــد  ــذي  ال املنشأة  بنقابة 

ومقاومة شديدة . 

  - استمرت املقاومة، وكانت احلصيلة 
قانون النقابات لسنة 2010، الذي كفل 
حق اإلضراب والكلية االنتخابية، لكن 
القانون حد من حرية النشاط النقابي 
والئحة  املنشأة،  نقابة  علي  بارتكازه 

الوزير، وبالسلطات الواسعة للمسجل.
النقابيني  ــع  م احلـــزب  واصـــل   -   
حتسني  ــل  أج مــن  الــنــضــال  والعاملني 
األدنــى  احلــد  وزيـــادة  العاملني  أوضــاع 
ــار، ودعـــم  ــ ــع ــ ــز األس ــي ــرك لـــألجـــور وت
ــل ذلــك،  ــات الــواســعــة مــن اج ــراب اإلض
املنشأة،  نقابة  قانون  بإلغاء  واملطالبة 
للنقابات  دميقراطي  قانون  وانــتــزاع 
ونقابة الفئة، ودميقراطية واستقالية 
النضال  وواصـــل  النقابية،  احلــركــة 
من  حتى  األشــكــال  مبختلف  النقابي 
جتمع  تأسيس  املنشأة،  نقابة  ــل  داخ
نقابي من  أوسع حتالف  ، قيام  املهنيني 
الوطني  املؤمتر  عناصر  إسقاط  واالنتهازيني من النقابات .أجل 
حتالف  أوســع  قيام  احلــزب  طرح   -  
ــام وقـــيـــام الــبــديــل  ــظ ــن إلســـقـــاط ال
هذا  علي  احلزب  وثبت  الدميقراطي، 
ــاع " ورفــض  ــم املــوقــف مــع "قـــوى اإلج
أمــد  يطيل  الـــذي  ــة"  ــب ــوث ال  " حـــوار 
و"الهبوط   ،  2020 وانتخابات  النظام، 
النظام  إنــتــاج  يعيد  "الـــذي  الــنــاعــم 
حتى  شكلية،  تغييرات  مــع  الــســابــق 
وحدث   ،2018 ديسمبر  ثورة  انفجرت 
ابريل،   11 يف   ، األمنية  اللجنة  انقاب 
ويواصل احلزب  املطالبة بتكوين جلنة 
مجزرة  يف  الدولية  املستقلة  التقصي 
املفقودين  ومتابعة  االعــتــصــام  فــض 
الثورة  ومواصلة  للشهداء،  والقصاص 
مع  ويــواصــل   أهــدافــهــا،  حتقيق  حتى 
جلان املقاومة احملافظة علي استقالها  
وتعزيز وحدتها ، ومع احلركة النقابية 
املنشأة  نقابة  إلغاء  اجــل  من  النضال 
وكخطوة،   ، الفئة  لنقابة  والــعــودة   ،
وحتى إجازة القانون اجلديد  للنقابات 
للحزب  املركزي  النقابات  مكتب  "رفع  
يتم   ،  " للقانون  مشروعا  الشيوعي 
العودة لقانون 1987 ، وعقد اجلمعيات 
من  الثقة  وسحب  للنقابات   العمومية 
اللجان  وتكوين  الفاسدة،  النظام  فلول 
من  الــنــضــال  ومــواصــلــة   ، التمهيدية 
واستقالية  دميقراطية  انتزاع  أجــل 
املدني  احلكم  وكامل   ، النقابي  الدميقراطي.العمل 

خامتة :
 هكذا من خال االستعراض السابق 
صراعا  خاض  أنه  نرى  احلزب،  ملواقف 
النقابية  احلركة  دميقراطية  أجل  من 
سر  هــو  ــذا  وه ووحــدتــهــا،  واستقالها 
واستمرار  النقابية  احلركة  ومنعة  قوة 
الــذي  الــوحــشــي  القمع  ــم  رغ نضالها 
الــســودانــيــون،  النقابيون  لــه  تــعــرض 
االساموي  النظام  ظل  يف  سيما  الدموي الفاسد.وال 
الذي  املفهوم   كان  ذلك انطاقا من 
احلركة  منذ تأسيس  ــزب  احل رسخه 
النقابات  استقال  بضرورة  النقابية 
السياسية،  األحزاب  وعن  الدولة،  عن 
ــل الــســلــطــة يف شـــؤون  ــدخ ورفــــض ت
حق  ذلــك  باعتبار  حلها،  أو  النقابات 

خطأ  انتقد  كما   ، العمومية  اجلمعية 
تكوين نقابات سرية ، كما مارس احلزب 
باعتباره  الذاتي  والنقد  النقد  مبدأ 
العمل  يف  األخطاء  لتصحيح  النقابي  واجلماهيري.الضمان 
سابقا  أشــرنــا  كما   ، ــزب  احل ــّرف   ع
واسعة  جبهة  باعتبارها  ،الــنــقــابــة 
ــر عن  ــظ ــن ــض ال ــني غـ ــل ــام ــع ــم ال ــض ت
أو  الفكرية  أو  السياسية  انتماءاتهم 
الدفاع عن  العرقية، بهدف  أو  الدينية 
ومتسك   ، عضويتها  ومطالب  مصالح 
النقابية  ــة  ــرك احل ــدة  ــوح ب ــزب  ــ احل
العمل  لنجاح  االمان  صمام  باعتبارها 
النقابية  للحركة  كان  النقابي. وأخيرا 
يف  تلخيصها  ميكن  مهمة  مــنــجــزات  

اآلتي :
العاملني  صفوف  يف  الوعي    أدخلت 
 ، ومطالبهم  بحقوقهم  التمسك  وحققت لهم مكاسب كثيرة.يف 
اســتــقــال  يف  مــهــمــا  دورا  لــعــبــت   •
 ،.1964 ــر  ــوب ــت أك ــورة  ــ وثـ الـــســـودان 
2018.وانتفاضة أبريل 1985، وثورة ديسمبر 
الوطنية  الــســيــادة  عــن  ــاع  ــدف ال  •
التي  األمــريــكــيــة  املــعــونــة  مبــقــاومــة 
الـــشـــؤون  يف  ــل  ــدخـ ــتـ الـ تـــشـــتـــرط 
العام  القطاع  عن  والدفاع  الداخلية.، 
ــدوق  ــن ــض مــخــطــط الــبــنــك وص ــرف ب
ــني لــلــخــصــخــصــة  ــ ــي ــ ــدول ــ الـــنـــقـــد ال
عن  الــدعــم  ــع  ورف العاملني،  وتشريد 
والصحة  والتعليم  الضرورية  السلع 
وتخفيض قيمة اجلنية السوداني، مما 
وإفقار  املعيشة  تكاليف  أدي الرتــفــاع 
لثورة  وأدي   ، الــكــادحــني  مــن  املــايــني 

ديسمبر 2018.
عام  الثاثي  لــلــعــدوان    التصدي 
1956 الذي قامت به فرنسا وبريطانيا 
الشفيع  وتطوع  مصر،  علي  وإسرائيل 
ومخاطبة العمال من قناة السويس.احمد الشيخ ورفاقه من احتاد العمال، 
جــودة  شــهــداء  مــجــزرة    استنكار 

.1956
الدميقراطية  باحلريات  املطالبة   
 ،1952 احلــريــات  إضــراب  والنقابية، 
فصل  طقت باستنكار  خور  طاب  دعم 
البوليس  إضــراب  ــم  ودع طالب،   119.1951
علي   1967 يونيو  عــدوان  مقاومة   
مصر وسوريا ، ومساهمة احتاد العمال 
يف قيام االحتادات العمالية يف إفريقيا 
العمال  ــاد  احت ودور  العربي،  والعالم 
كان  حيث   ، العاملي  العمال  ــاد  احت الشفيع قياديا به.يف 
تطور   ،1964 أكــتــوبــر  ثـــورة  بعد   
حيث  العمال،  واحتــاد  النقابات  عمل 
أصبح العمل النقابي يقوم علي املعرفة 
العمال  احتاد  وكون  والتدريب،  والعلم 
مكتبا  الشيوعي  احلـــزب  مبــســاعــدة 
الكتيبات"  النقابية، وإصدار  للدراسات 
ــات  ودراسـ نقابية"،  دراســـات  سلسلة 
حول قضايا العاملني  والهيكل الراتبي، 
واملعيشة، وحول  واحلد األدنى لألجور 
والتأهيل  والتدريب   ، السكن  داخل وخارج السودان .مشكلة 

دور احلزب الشيوعي السوداني
تاج السر عثمان بابو                  يف بناء احلركة النقابية)اجلزء الثالث(
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                  قراءة يف املشهد السياسي املغربي احلالي 
صدفة  ليس  احلالي  املغربي  السياسي  الوضع   إن 
وال قدرا محتوما، بل هو نتاج سيرورات تشكل الدولة 
ساهمت  وقــد   ، الشكلي  االســتــقــال  منذ  املخزنية 
عبد  حكومة  عــدا  السياسية  العملية   أطـــراف  كــل 
كل  على  مختلف  من  إليه  وصلنا  فيما   إبراهيم  اهلل 
سنة  للمغرب  البشرية  التنمية  فمؤشر   ، املستويات 
2019 هو الرتبة 121 من بني 189 دولة ، متخلف عن 
عدة دول مجاورة اجلزائر الرتبة 82، تونس 91 ، ليبيا 

110....الخ 

قــدره  بتنقيط   131 الرتبة  هــو  الــرشــوة  ومــؤشــر 
ونسقية  مزمنة  الرشوة  أن  يبني  مما   ،  100 على   58
خاصة يف مجال األعمال و الصفقات العمومية ومؤشر 
2018   حسب منظمة مراسلون   حرية الصحافة لعام 
 180 بني  من   135 الرتبة  يحتل  فاملغرب  حدود  بلى 
 ، اجلامعي  التعليم  جــودة  مؤشر  يف  أمــا  بالعالم  بلد 
12  عربيا،  هذا  101  عامليا  و   فاملغرب يحتل املركز  
بني  امليتاقانونية  الــعــاقــات  نتيجة  هــو  التخلف 
والتقاليد  األعراف   عاقات  تكرست  حيث  املؤسسات 
القانون  يؤطرها  عاقات  عوض  والتعليمات  والنوايا  
املقومات   كــل   فرغم    ، املــســؤولــيــات   فيها  وتتحدد 
اجليوستراتيجية والبشرية  واملوارد  الطبيعية  التي  
لم  نستطع  اخلــروج  من  هده   املغرب   يتوفر  عليها  

الازمة  البنوية  واملزمنة.  

فما  هي  أطراف  العملية  السياسية   باملغرب ؟

وما  هو  دور ها  يف  هذا  املشهد  السياسي  ؟

وما هي املداخل املمكنة خللخلة هذا الواقع املأزوم  
تشييد   أفــق   يف   حقيقي   دميقراطي   بديل   وبناء 

املشروع  االشتراكي  ؟

  األطراف  السياسية  

•  املؤسسة  امللكية  رأس  رمح املخزن .

وبإيعاز  امللكية  املؤسسة  ــه  رأس وعلى  املخزن   إن 
مبيزتني   يتميز   الفرنسية  خاصة  االمبريالية  من 
إلى  يستند  فهو  جهة  فمن   ، ومتكاملتني  متناقضتني 
 " البيت  أل  يسمى  ما   " إلى  انتماءه  مستغا  التقليد 
أجل   من  الدساتير  كل  يف  رسمها  التي  املؤمنني  وإمارة 
األوقــاف   وزارة   توظيف   و  للدين  استغاله  شرعنة 
والزوايا  العلمية  املجالس  خال  من  الباط    وفقهاء 
فوق   امللكية   املؤسسة  وجعل  االســتــبــداد   لتكريس 
املغاربة  مجرد  رعايا  للملك   كل  املؤسسات   معتبرا  
عوض  مواطنات  ومواطنني  يتمتعون  بكافة  احلقوق  
،  وهذا  ما يكرسه  من  خال  طقوس  البيعة  املغرقة  
يف  التخلف  واملذلة  واحلاطة  من كرامة املبايعني له، 
للشعب  املشروعة  املطالب  على  االلتفاف  أجــل  ومــن 
املغربي يف بناء  دولة  املؤسسات  ، قام  بوضع  دساتير  
االنتخابات  فيها   تكون   فرنسيون  خبراء   هندسها  
أي   ملواجهة  بغرفتني  برملان  عنها  املنبثقة  واملجالس 
طارئ واحلكومات مجرد  كمارس يف مسرحيات يكون 
ويحدد  املناسبة  الشخصيات  لها  ويضع  مخرجها  هو 
لها األدوار  التي يجب عليها  أن تلعبها  ، غير  أن  هذا  
االلتفاف  على  حق  الشعب  املغربي  يف  تقرير  مصيره  
زاوج   لذلك   . واملمانعة  التقدمية   الــقــوى   واجهته  
الريع  اقتصاد  تكريس  عبر  النخب  شراء  بني  النظام 
اشتغاله  آليات   إحــدى   واحملسوبية   الرشوة  وجعل 
وتصفية  أو  قمع أي صوت  معارض  هذا املشهد استنفذ 
املخزن  ، حافظ  امللك  اجلديد  ومع  الثاني  مع احلسن 
الشكلية   التعديات  بعض  مع  التقليدي  طابعه   على 
بتأسيس  ــام  ق الشعبية،  اجلماهير  ضغط  ــت  وحت
اجلديدة    بصيغته  اإلنسان  حلقوق  الوطني  املجلس 
غير أن االنتهاكات استمرت  ، بل  وصلت  إلى  مستوى  
الريف  ومن  اجل   االنتهاكات  اجلسمية  يف  حــراك  
امللتحقني  زرع  األوهام  وخلق االنتظارية  وبدعم من 
اإلنــصــاف   هيئة   بتأسيس   قـــام   بــدائــرتــه   اجلـــدد 
رغم  توصياتها  تطبيق  يتم  لــم  الــتــي  واملــصــاحلــة 
القابلة  غير   املخزن  طبيعة  يبني   مما   ، محدوديتها 
لإلصاح  من الداخل ، هكذا ومع اشتداد أزمته بحكم 
طبيعته الادميقراطية وتبعيته للدوائر االمبريالية 
والبنك  الدولي   النقد  صندوق  ماءات  ال  وانصياعه 

العاملي ومنظمة التجارة العاملية .

االستجابة   يستطيع   ولـــن   قـــادر   غــيــر    فــهــو  
لذلك    ، واملواطنني   للمواطنات   املشروعة   للمطالب  
والبيئي   واالجتماعي   االقتصادي   املجلس   أنشأ  
إدمــاج تخب   ، عــدا   البنوية   أزمته   الــذي  لم يحل  
جديدة  يف  دائرته وجعلته  يف  مواجهة  مباشرة مع 
عموم الكادحات والكادحني ، واستمر  يف  مناوراته وأمر  
والتي  كفاءات  حكومة  عنها  قال   ، حكومي  بتعديل  
ونتيجة    ، مشاريعه  خدمة   يف   الكفاءات   بها   يعني  
املندمجة  األحــزاب    وقبول   االستبدادية   طبيعته  
يف  بنياته ، باداللها وبالدور الذي  رسمه  لها  ،  انتقد  
كما  املتبع  التنموي   النموذج   بفشل   واقــر   أداءهــا  
سبق له أن تساءل عن  أين هي  الثروة  دون  حتديد  
املسؤوليات   ومحاسبية  كل  من ساهم  يف  هذه  األزمة  
، " إنه  الطنز العكري  "  فهو   احلاكم الفعلي املستبد 
املاسك بكل السلطات  وينتج خطاب املعارضة  للتنصل  
من املسؤولية ،  والستكمال هذا املشهد السوريالي قام 
اختصاصات  متجاوزا  التنموي  النموذج  جلنة  بتعيني 
زال  ال  ملــن  بامللموس  مبرهنا  املفترضة  احلــكــومــة 
يتشبث  باألوهام  ، الطابع  الشكلي  لانتخابات  وكل  
املؤسسات  املنبثقة  عنها  برملان  ، حكومات  مجالس  
املصالح  عن   الدفاع  عدا   محلية،  أو  إقليمه   جهوية 
الشخصية واالغتناء غير املشروع ، ويكفي أن البرملان 
غير  ــراء  اإلث قانون  مشروع  إفــراغ  على  عمل  احلالي 
املشروع من جوهره  بحذف  العقوبات  احلبسية   منه  

وتقليص  الغرامات  املالية  إلى  احلدود  الدنيا ، كما 

العمومية  املندمجة  األمــوال   لم ترجع  األحــزاب  
املجلس  حسب   العامة  اخلزينة  إلــى  ذمتها  يف  األعلى للحسابات .التي 

هذه  كــل  على  االســتــاذيــة  مــارســت  اللجنة  ــذه   ه
القوى املخزنية أحزاب ونقابات التي ال متلك مشروعا 
إذاللها  يتم  لهذا   ، املخزني  املشروع  غير  مجتمعيا 
، كل هذا يتم  بتوظيف   وتوظيفها حسب كل مرحلة 
من الريع املخزني .اإلعام  العمومي  أو اإلعام  غير  الرسمي  املستفيد 

مشهد   هو  احلالي  املغربي  السياسي  املشهد   إن 
اإلحباط  و  والفرجة  الــدرامــا  بني  يجمع  واألمل .سوريالي 

واملواطنات  املواطنات  معاناة  يف  تتجلى   فالدراما 
اإلقصاء   ويف   العمومية   املستشفيات   يف   خاصة 
املعتقلني  مــعــانــاة  عــائــات  ــة   ــاص واملخطفني  مجهولي  املصير .االجــتــمــاعــي  وخ

السياسي   اخلــطــاب   يف   فتتجلى   الــفــرجــة   ــا   أم
البرملان  مجلسي  يف  النواب  بني  والتراشق   املبتذل  
ألغلب  السلبية  املقاطعة  يف  يتجلى   ــاط   ــب واإلح
املواطنات واملواطنني للعمليات االنتخابية وهذا يدفع 

أغلبية الشباب الى الهجرة ولو بقوارب املوت .

تبديها  الــتــي   املقاومة  يف   فيتجسد  ــل  األم  أمــا  
اجلماهير  الشعبية  لهذه املخططات التخريبية  عبر  
، وكذا التنسيقيات واجلماهير الرياضية .قواها الدميقراطية  والتقدمية  ومن  خال    فن الراب 

فما  هو  دور  باقي  الفاعلني ؟

 2 - األحزاب  احلكومية  

إلى  احلكومية  األغلبية   أحــزاب  تقسيم    ميكن 
ثاثة  أنواع  :  

فرغم  طابعها املخزني  فإن  مصاحلها  الضيقة  هي  
السبب  الرئيسي  يف  بعض املناواشات بينها.

 أ -  العدالة  والتنمية  
  إن هذا احلزب  خدم املخزن أكثر  من غيره ، حيث  
قام  بتمرير أبشع  القوانني ، إلغاء صندوق املقاصة  ، 
قانون  إصــدار   ، بالعقدة  التوظيف   ، التقاعد  قانون 
منها  املهرب  اجلزء  وإرجاع    ، األموال   بتبييض  يسمح 
يزاحم  حيث  األحزاب  باقي  عن  يختلف  انه  إال    ....
يستعمل  كما  خطاباته   يف  الدين  توظيف  يف  احملزن 

أموال الدولة  و األموال التي  حصل  عليها   من  خال  
مشاركته  االنتخابية   ورئاسته للعديد  من  اجلماعات    

للعمل اخليري   ولدعم جمعيات  موالية  

كما يعرف متاسك تنظيميا رغم بعض التصدعات 
الكعكة  على  أعضاءه  تهافت  بسبب  يعرفها  بدا  التي 
املخزنية  ، هذا التماسك التنظيمي واالرتباط بحركة 
يزعج  التركي  بالنظام  وخاصة  املسلمني  اإلخـــوان 
املخزن الذي  يعمل جاهدا من اجل التخلص منه رغم 

كل اخلدمات التي قدمها له هذا احلزب .

ب( حزب األحرار 

 إن هذا احلزب  خرج من رحم وزارة الداخلية  ،فهو 
يجمع بني املال والسياسة ويحاول املخزن أن يقدم له 
كافة املساعدات لكي يتمكن من احلصول على املرتبة 
األولى يف االنتخابات املقبلة ، غير أن هذه املخططات 
املخزنية ستجد  مقاومة جماهيرية كما  وقع مع حزب  
بنود  بعض  بتغيير  املطالبة   يفسر  ما  وهــذا   ، البام 
والتنمية .الدستور ومنط االقتراع والذي يرفضه حزب العدالة 

 ، ــوري   ــت ــدس وال االحتـــاد  الشعبية  احلــركــة   - ت 
واالحتاد االشتراكي 

فهي   ، ظاهريا  اختافها  رغــم   األحــزاب  هــذه   إن 
احتاج  كلما  املخزن  يستعملها  غيار  قطع  سوى  لست 
املهتم  احلزب   ذلك  االشتراكي  االحتاد  يعد  ولم  إليها 
بيد  أداة  فقط  وإمنــا   ، والكادحني  الكادحات  بهموم  
الشرفاء  بعض  يستطيع  ولن  األوراق  خللط   املخزن  
يف  قيادات  اندماج  بحكم  مساره  تغيير  احلــزب  بنيات املخزن .بهذا 

 3 - املعارضة الرسمية 

حزبني  إلـــى  الــرســمــيــة  املــعــارضــة  تقسيم  ميــكــن 
: حزب االستقال  وحزب اجلرار واملركزيات  أساسيني 

النقابية .

- حزب االستقال وبحكم تركيبته الطبقية كأحد 
ممثلي البرجوازية الصغيرة واملتوسطة املتضررتني من 
السياسات املخزنية ، ميثل املعارضة الرسمية الوحيدة 
يفسر  ما  وهــذا   ، بنياته  يف  املخزن  تدخل  رغم  اآلن 

بعض خرجات أعضاءه .

- أما البام  فهو حزب هجني بدون هوية ، تخترقه 
تناقضات كثيرة و نزوعات شخصية خاصة بني األعيان  
اللذين تربوا  يف أحضان املخزن  وبني بعض املتياسرين 
الذين اثبت التاريخ انتهازيتهم واستعدادهم ألي عمل 

قذر  إلجناح املخططات املخزنية .

تقسيم  أول  منذ  املخزن  جنح   : النقابية  املركزيات 
النقابية  احلركة  إضعاف  الى  للشغل  املغربي  لاحتاد 
عدد  وصــل  حيث  النقابي  احلقل  بلقنة  خــال  مــن 
يتم  لكن  الواقع  يف  توجد  ال  اغلبها   34 إلى  النقابات 
القيادات  خلود  مع  خاصة  األوراق  خللط  استخدامها  
مناهضة  مبادرة   أي  لتلجيم  املدعمة  البيروقراطية 
سواء  خرجاتها   بعض  أمــا   ، املخزنية   للمخططات 
فهي  فقط للحفاظ على بعض مصاحلها.مجلس املستشارين  أو بعض  اإلضرابات  غير  املعبأ لها 

 4 - التنظيمات غير املندمجة 

أحزاب  يف  املندمجة  غير   التنظيمات  حصر  ميكن 
التنظيمات  وبعض  الدميقراطي  والنهج  اإلسامية  وجزء  من املجتمع املدني .التحالف 

مناهضتها  هـــو  الــتــحــالــف  ــزاب  ــ أحـ ميــيــز  فــمــا 
للسياسيات املخزنية دون طرح إمكانية تغيير النظام  
املرفوضة   املخزنية   املؤسسات   داخــل   تشتغل   فهي  
متــارس  كما   ، الشعبية  اجلماهير  أوســع  ــرف  ط مــن 
نضال  أي  على  فيتو  وتضع  اجلماهير  على  الوصاية 
مشترك مع جماعة العدل واإلحسان ،  يف حني تقبل 
بالتنسيق مع العدالة والتنمية املخزني واجللوس معه 
وتخترقها  الكادحة،    اجلماهير  تهم  ال  قضايا   حول 
نزوعات  بسبب  املواقع  مستوى  على  خاصة  تناقضات 
نضالي  فعل  أي  ــام  أم عائقا  تكون  ما  غالبا   ، ذاتية 

مشترك لكن وللتاريخ  فإن  أيادي  مناضات  ومناضلي  
أحزاب  التحالف  نظيفة  ولم يتمكن املخزن بعد  من  

تلطيخها.

من   انــطــاقــا   فــيــحــاول   الدميقراطي   النهج   أمــا 
قناعاته  الراسخة  املتمثلة  يف  عدم  قابلية  املخزن  
يبني   أن   تغييره   ضــرورة   يستوجب   مما   ، لإلصاح  
كل  اآلليات املمكنة ملناهضة السياسات املخزنية ، ومن 
أجل بديل دميقراطي  حقيقي ، إال أن محاوالته ، رغم 
أهميتها لم تستطع بعد أن تخترق جدار املخزن بسبب 
الذين    املخزن  خــدام  طرف  من  ســواء  عراقيل  عدة 
فبراير   20 حراك  أثناء  وقع  كما  البلطجية  يوظفون 
املستعدين  غير  الطهرانني  من  مجموعة  طرف  من  أو 
تعبير  هي  مبررات  حتت  الصراع  معمعان  يف  للدخول  
عن انتمائهم  الطبقي كبرجوازية صغيرة  ومتوسطة 
املتياسرين   بعض   يواجه   كما    ، خاصة   مصالح   لها 
املختصني  يف  مهاجمة  النهج  الدميقراطي  ومبادراته  
دون  أي  فعل نضالي لهم يف الساحة ، لكن هذا ال يعفي 
مقبل  وانه  خاصة  مسؤولياته  من  الدميقراطي  النهج 
مؤثمره   يف  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  إعــان  على 
الوطني  املقبل أما اإلساميون  غير  املندمجني  فإن  
ما مييزهم  هو  عدم نضالهم اليومي بجانب اجلماهير 
الشعبية حول القضايا التي تهمها ويقتصرون   فقط 
على االستقطاب  من املساج  ومن خال املجالس  التي 
يف  املتفشية  واألمــيــة  الدين  مستغلني    ، يعقدونها 
صفوف اجلماهير الكادحة مما يجعلهم يف تناقض بني 
الكادحني  /  لهموم   التي تدعي   تبنيهم   خطاباتهم 
من  يعقد  الذي  الشيء  الفعلية   ممارساتهم  وبني  ات 

إمكانية تأسيس جبهات ميدانية معهم 

إدماج   املخزن من  املدني  فقد  متكن   املجتمع    أما  
اجلزء األكبر منه يف سياساته ، عبر الدعم املشروط 
كما يستغل األحزاب املندمجة مالية اجلماعات لدعم 
اجلمعيات املوالية لها ومؤخرا بعد أن أصبحت  املواجهة  
املنتفضة  واجلماهير  امللكية  املؤسسة  بني  مباشرة 
ظهرت اجلمعيات امللكية التي تهدف إلى تلميع صورة 
واملستقلة  اجلادة  اجلمعيات   على  والتشويش  النظام 
وبدأت ترفع دعاوي قضائية ضد كل مناهض للمخزن  

سواء كان مغني الراب أو مدون .... الخ 

كل  يف  تــتــمــثــل  الــنــظــامــيــة  غــيــر  املــعــارضــة   إن 
العمومية   للسياسات   واالنــتــقــادات   االحتجاجات 
سواء  من  مستعملي  وسائل  التواصل  االلكتروني  أو 
من خال  الفن  كالراب  أو  اجلماهير   الرياضية   التي  
ضد اإلقصاء والهشاشة و احلكرة .وصل   صوتها إلى العالم أو تنسيقات مناطقية مرحلية 

كل   عـــن   مستقلة   املــعــارضــة   هـــده  كــانــت  ــإذا    فـ
التنظيمات  فإنها  تنم عن  تطور  وعي  املغاربة  وعن  
غير   التنظيمات   يساءل  مما  التغيير  يف   رغبتهم  
ــزاب   وأح الدميقراطي   النهج   خاصة     ، املندمجة  
البلد  إليجاد   ــرار  هــذا   وأح وكــل  حرائر   شكل  جتميع  هذه  املعارضة    من أجل  مغرب  جديد .التحالف  

خاصـــــــــــــــــــــة  

 إن  املشهد  السياسي  املغربي  احلالي  يبني  تبعية  
النظام  وخنوعه  لامبريالية  والصهيونية  ويتجلى  
املشؤومة .ذلك  من  خال  موافقته  الضمنية  على  صفقة  القرن  

ــدوده   ح ترسيم   على  قــدرتــه   ــدم  ع ــال  خ ــن   وم
البحرية  دون  موافقة  اسبانيا.  

إن  قوة  النظام  مرتبطة  جدليا   بضعف  املعارضة  ، 
لذلك  ونظرا  لعدم  قدرته  على االستجابة   احلقيقية  
للمطالب   املشروعة  للشعب  املغربي، جلأ  إلى  املزيد  
من  رجاالتها  حتسبا  ألي  احتجاج  شعبي.من  اإلنفاق  على  مختلف  األجهزة  األمنية  والزيادة  

املعارضة احلقيقية ؟ ومتى ستضع   أين  هي    لكن 
الرئيسني  األعــــداء    فيها   ــدد  حت طــريــق   خــارطــة 
، وترسم استراتيجيات  وخطط  الثانويني   للتخلص  من املخزن وبناء مجتمع  دميقراطي.واألعداء  

حسن جعفري
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ملف العدد

قد أصبح، بعد األمن الغذائي، األمن الطاقي محور العديد من الصراعات، الظاهرية منها 
الشروط  أهم  توفير  حتاول  "الوطنية"،  فالدول  "الدبلوماسية".  و  منها  املسلحة  واخلفية، 

الطاقي. امليدان  واستقالها يف  الضروري لشعوبها،  الغداء  لتأمني 

الطبقي  الواقع  على  احلفاظ  مقدمتها  يف  أخــرى،  أولويات  للدولة  فان  املغرب،  يف  أما 
للسوق  التبعية  تعمق  االختيارات  هذه  املعارضة.  األصوات  بقمع  إال  يتم  ال  وهذا  السائد، 

الفاحي  )املنتوج  التصدير  يف  شروطهم  لفرض  املفترسني  ملختلف  املجال  وتفتح  العاملية، 
خصوصا( والواردات )يف ميدان الطاقة و الفاحة كذالك(.

التكرير)2015(،  عملية  توقيف  ثم  "سامير")1996(،  التكرير  مصفاة  فخوصصة 
شال  الفرنسية،  طوطال  املغربية،  )إفريقيا  اخلواص  واملوزعني  للمستوردين  هدية  يعد 

البريطانيا...(.

وقف تكرير النفط باملغرب : هدية للوبيات االستيراد والتوزيع

أزمة شركة "سامير" : ال بديل عن التأميم والتسيير العمالي
بظالها  ترمي  شركة"سامير"  أزمــة  أصبحت 
وعلى  وطنيا،  االقــتــصــادي  الــوضــع  على  سلبيا 
الوضع االقتصادي و االجتماعي بعمالة احملمية، 
محليا. و قد اتخذت األزمة أبعادا دولية يف املدة 
التي  و  األزمة،  بنتيجة  التكهن  يصعب  و  األخير. 
كيفما كانت سوف لن تكون لصالح عمال الشركة.
أوال- نبذة تاريخية حول تكرير النفط باملغرب
يف  نفطي  بئر  أول  اكتشاف   :1920 حوالي   - 

املغرب مبنطقة سيدي قاسم
الشريفة  "الشركة  تأسيس   :  1930 حوالي   -

للبترول"SCP/ و تشييد مصفاة للتكرير.
ثاني  نفطي  حقل  اكتشاف   :1934 حوالي   -

بنفس املنطقة .
"الشركة  بدأت  املكتشف،  املخزون  نفاذ  أمام    
ــام  الــشــريــفــة لــلــبــتــرول" تــســتــورد الــنــفــط اخل
لتكريره مبصفاة سيدي قاسم، وذلك منذ بداية 

اخلمسينيات من القرن العشرين.
   يتم ضخ النفط اخلام من ميناء احملمدية إلى 
مصفاة سيدي قاسم عبر أنبوب يربط املدينتني.
ــم أواســـط  ــاس ــدي ق ــي ــــاق مــصــفــاة س   مت إغ
للتطور  مواكبتها  ــدم  ع بحجة  التسعينيات 

التكنولوجي الذي يعرفه عالم التكرير .   
للبترول"  الشريفة   " شركتي  خوصصة  بعد 
دمج  مت  باحملمدية،  و"ســامــيــر"  قاسم  بسيدي 

األولى يف الثانية.
ثانيا : شركة"سامير"
1 – تأسيس الشركة

"سامير" SAMIR )الشركة  شركة    .  تأسيس 
للتكرير،  االيطالية  املغربية  االســم  املجهولة 
للصناعة  املغربية  االســم  املجهولة  الشركة  ثم 
وطني،  اقتصادي  ملشروع  نتيجة  والتكرير(،هو 
متحرر نسبيا، مشروع حددت خطوطه العريضة 
اهلل  عبد  بــقــيــادة  وطنية  حكومة  ــر  أخ و  أول 
دجنبر   4( طويا  تعمر  لــم  حكومة  إبــراهــيــم، 

1958، 21 ماي 1960( .

ملكتب  مشتركة  "ســامــيــر" مبــبــادرة    تأسست 
املغربي   )BEPI( الدراسات واملساهمات الصناعية
الوطني  للمكتب  التابعة  االيطالية  والشركة 
 50 قاعدة  للمحروقات )ENI( على  االيطالي 
للشركة  املائة  يف   50 و  املغربية،  للدولة  املائة  يف 

االيطالية .  
املكلفة  املــفــكــر(  )الــعــقــل  اخلــالــيــة  تكونت     
الرحيم  عبد  مــن  االقــتــصــاديــة  بــاالخــتــيــارات 
أبراهام  مساعديه  و  االقتصاد،  وزيــر  بوعبيد، 
السرفاتي، عزيز بال، و محمد حلبابي، الثاثي 
املغربي،  الشيوعي  احلزب  حذر  بعد  الشيوعي. 
استقل  مصيرية،  قضايا  عدة  يف  احلكومة  وتردد 
الذي  فالوقت  بــال،  عزيز  و  السرفاتي  أبراهم 
للقوات  الوطني  باالحتاد  حلبابي  فيه  التحق 

الشعبية.

1973 مائة يف املائة،  متت مغربة الشركة سنة 
املجهولة  املغربية  اسم"الشركة  حتمل  وأصبحت 

"SAMIR"االسم للصناعة والتكرير
2 - نشاط "سامير"

استيراد  يف  الشركة  نــشــاط  تلخيص  ميكن 
لتكريره  باألساس(  السعودية  )من  اخلام  النفط 
احملروقات  جل  واستخراج  احملمدية،  مبصفاة 
يف  كليا  معتمدة  الوطني،  لاقتصاد  الضرورية 
توقف  قبل  املغربية.  البشرة  الطاقات  على  ذلك 
التوزيع  قطاع  دخول  قررت   ،2015 سنة  نشاطها 
من  العديد  يف  بها  خاصة  محطات  بناء  عبر 

مناطق املغرب.    
3 - خوصصة "سامير"

 تــفــاعــا مــع تــوصــيــات املــؤســســات الــدولــيــة، 
الليبرالية  الرأسمالية  موجة  يف  واالنــخــراط 
من  العديد  تفويت  الــدولــة  ــررت  ق املتوحشة، 
اخلاص  للقطاع  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات 

اخلارجي و احمللي.
  ففي هذا اإلطار مت تفويت"سامير" ل “كورال 
محمد  للشيخ  عمليا  املغرب"  التابعة  هولدينك 
بن حسني العمودي )السعودي(، بثمن رمز )أقل 
من5 مليارات الدرهم( و ذلك سنة 1997. تفويت 
ما  من  أكثر  سياسية  عملية  للسعوديني  الشركة 

هي اقتصادية .
4 - نتائج اخلوصصة

 2300 - كان يشتغل، قبل اخلوصصة، حوالي  
عند  واحملمدية.  قاسم  بسيدي  مرسم  ماجور 
إال  هناك  يعد  لم   2015 التكرير،سنة  توقيف 
ــاءات  ادع يفند  ما  وهــذا  مرسم،   1000 حوالي 
منتظري اخلوصصة حول إمكانية توفير العملية 

يف رمتها فرص الشغل.
- استفادت الشركة من تسهيات للحصول على 
مجموع  جعل  مما  الضرائب،  أداء  ويف  القروض، 

الديون تقارب 45 مليار درهم.
بحوالي  الدولة   : احمللني   الدائنني   أهــم   من  
بأكثر  الشعبي  املركزي  البنك  درهــم،  مليار   15
مليار  بحوالي  الفاحي  القرض  مليارات،   3 من 
درهــم،  ملون  بحوالي  630  بنك  وفــاء  ونصف، 
الشركة  اخلــارجــيــة،  للتجارة  املــغــربــي  البنك 
بحوالي  ليزينغ  ماروك  املغربي،  مصرف  العامة، 
900 مليون درهم، مغرب باي بحوالي 300 مليون 
درهم، وفا باي بحوالي  250 مليون درهم. هناك 

بالطبع دائنون من خراج املغرب.
5 - مساهمة  القرارات  احلكومية يف األزمة

تعميق  يف  بنكيران  حكومة  ساهمت  لقد    
الوقود،  أسعار  بتحرير  املتعلقة  بقراراتها  األزمة 
املنتوج  توزيع  و  استيراد  من  للموزعني  السماح  و 

الصايف دون التعامل مع املصفاة احمللية.
6 - من املستفيد و من اخلاسر من توقيف 

نشاط "سامير" ؟

متكن   ،2015 غشت  شهر  املصفاة  إغــاق  بعد 
يف  الــســوق،  على  السيطرة  مــن  املــوزعــني  لــوبــي 
الفرنسية،  طوطال  املغربية،  إفريقيا  مقدمتهم 

وشال البريطانية.
 يشكل املستوردون و املوزعون أهم املستفيدين 

من أزمة شركة سامير
االقتصادي  يف  اخلاسرين  أهم  حتديد  ميكن 
الوضعية  و  االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  الــوطــنــي، 
الشعبية  اجلماهير  باحملمدية،  االجتماعية 
الــوقــود...ويــبــقــى  أســعــار  ارتــفــاع  تتحمل  الــتــي 
والغير   )1000 )حوالي  املرسمني  الشركة  عمال 
)املئات(  الصغرى  واملــقــاوالت  )آالف(،  املرسمني 
اخلاسرين  أكبر  "سامير"  مع  تتعامل  كانت  التي 

املباشرين.
ثالث - مقاومة األزمة : تأسيس 

"اجلبهة احمللية"
  لــم ميــر شــهــر عــلــى تــوقــيــف الــتــكــريــر من 
ومبــبــادرة   ،)2015 )5غشت  الــبــاطــرون  ــرف  ط
اجتمعت  حتى  بالشركة،  النقابية  اجلبهة  من 
باحملمدية  جمعوية  و  نقابية،  سياسية،  مكونات 
شركة  أزمــة  ملتابعة  احمللية  "اجلبهة  وأســســت 
املكونات  مــن  أســاســا  اجلبهة  تشكلت  ســامــيــر". 
النهج  الدميقراطي،  اليسار  لفدرالية  الثاثة 
اجلمعية  اإلنسان،  العدل   جماعة  الدميقراطي، 
النقابية  واجلــبــهــة  اإلنــســان  حلــقــوق  املغربية 

بشركة سامير.
صيف  ــى   إل  2015 صيف  من  اجلبهة  قامت    
2018   بعمل وحدوي جبار: مسيرات، اعتصامات، 
األحزاب  مع  لقاءات  الطعام،  عن  إضراب  ندوات، 
وصل  وحدوي  عمل  اإلعاميني...  مع  السياسية، 

صداه مختلف اجلهات، وطنيا و دوليا.
  لقد تأسست و ناضلت اجلبهة على أساس شعار 
حقوق  وضمان  "سامير"  تشغيل  ــادة  إع  : واضــح 

العمال.
انخرط النهج الدميقراطي، وطنيا و محليا، يف 
املقاومة بكل ثقله، رغم أنه يعتبر أن حل األزمة 
يف  العمال  ومساهمة  الشركة  تأميم  يف  يكمن 

تسييرها.
رابعا - الوضع الراهن

1 - على املستوى القانوني
األمريكية  كــاراليــل"  مجموعة   " ــول  دخ مع 
تعقدت  فقد  املغربية،  احلكومة  ضد  اخلط  على 

األمور، و تفاقمت األزمة .
ــار األمــريــكــي  ــم ــث ــت ــدو أن صـــنـــدوق االس ــب  ي
أمام  املغرب،  "كاراليل"،  يكون قد رفع دعوة ضد 
املركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار، بصفته 
)غشت  الدولي  للبنك  التابعة  املختصة  اجلهة 
خال  من  األمريكية  املجموعة  تطالب   .)2018
على"سامير"  مستحقة  ديون  استرجاع  دعوتها 

تقارب 4 مليارات درهم.  
باملغرب  استثماراتها  أن  ــل"  ــارالي "ك   تــؤكــد 

تعرضت للضرر بفعل مخالفات ارتكبتها احلكومة 
سامير".  شركة  ــة  ل"ألزم معاجلتها  يف  املغربية 
بخرق  ــرب  ــغ امل تتهم  األمــيــركــيــة  فاملجموعة 
شروط اتفاقية التجارة احلرة املبرمة بني املغرب 

والواليات املتحدة األمريكية سنة 2004.
أمام  تواجه  املغربية  الدولة  فان   وللتذكير، 
ضده  رفعته  أخرى  دعوة  الدولية  املؤسسة  نفس 
تعقدت  لقد  سامير.  باملغرب"-  مجموعة"كورال 
الرابح  الطرف  هم  واملستوردون/املوزعون  األزمة، 

يف القضية.
2 - على مستوى املقاومة

قد  بــاحملــمــديــة  احملــلــيــة  اجلــبــهــة  كــانــت  إذا 
فيها  توحد  جماهيرية  نضاالت  ميدانيا  خاضت 
من  ومتكنت  واحلــقــوقــي،  والنقابي  السياسي، 
بخلفيات  والوطني  الدولي   العام   الــرأي  تنوير 
فان  و اجتماعية،  اقتصاديا   األزمة  وانعكاسات 
فاجلبهة  خطيرا.  تراجعا  حاليا  املقاومة  تعرف 
النقابية  واحلركة  النقابية،  واجلبهة  احمللية، 
منذ  مشلولة،  شبه  كلها  أصبحت  الشركة  داخل 
)األحد  السطور  هذه  كتابة  الى   2018 يوليوز 
كون  إلــى  ذلــك  سبب  يرجع  و   ،)2018 شتنبر   9
عمل  أي  تقبل  تعد  لم  اجلبهة  مكونات  إحــدى 
مشترك )وطنيا ومحليا( مع مكون أخر. فالوقت 
للعمل  الفقري  العمود  األخير  هذا  يشكل   الذي 

النقابي داخل "سامير".
"وطنية"،  جلنة   2018 يوليوز  يف   تشكلت 
بدون  اليسار  كدش/فيدرالية  من  أعضائها  جل 
احمللية  "اجلــبــهــة  مــكــونــات  بعض  مــع  التنسيق 
سامير".  شركة  أزمة  تداعيات  ملتابعة  باحملمدية 
على  اجلماعي  العمل  جتمد  اليوم،  حدود  والى 

مستوى احملمدية.
3 - موقف فرع النهج الدميقراطي

 2015 صيف  منذ  الدميقراطي  النهج  انخرط 
اجلبهة  تأسيس  يف  ساهم  و  احمللية،  املقاومة  يف 
حضر  كما  كــان،  أي  إقصاء  عقلية  بــدون  احمللية 
أساس  على  وذلك  النضالية،  احملطات  جميع  يف 
ضمان  و  املصفاة  تشغيل  إعادة  املشترك:  الشعار 

حقوق العمال.
ما العمل؟

 تتطلب الظرفية :
مكوناتها،  بجميع  احمللية"  "اجلبهة  إحياء   -

باستثناء من أراد االنسحاب .
إعادة  املغربية من أجل  الدولة  الضغط على   - 
االقتصاد  مصلحة  يخدم  مبا  املصفاة  تشغيل 

الوطني و احمللي، ويضمن حقوق العمال .
مساهمة  مــع  ضمان  سامير  شركة  تأميم   -

العمال يف التسيير الدميقراطي .
واألمريكي  السعودي  بالطرفني  التنديد   -

اللذين يحاولني فرض شروطهما.

علي فقير
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 من  18 إىل  24 فرباير 2020
امللف

التأميم وتعاونية العمال كمدخلني أساسيني حلل أزمة "سامير" 
               واملساهمة يف احلفاظ على األمن الطاقي الوطني

1 ـ يف مفهوم التأميم :
 التأميم هو عملية حتويل امللكية 
اخلاصة لوسائل اإلنتاج يف املجتمع 
إلى ملكية جماعية، بهدف حتقيق 
متر  مرحلة  وهو  العامة.  املصلحة 
عملية  إطار  املستقلة يف  بها الدولة 
السيادة  قواعد  وإرساء  امللكية  نقل 
ملكية  بإرجاع  الدولة  تقوم  بحيث 
أي   ( نفسها  إلــى  تأميمه  ــراد  ي مــا 
من  عليها  مبا  للدولة(  ملك  تكون 

واجبات وما لها من حقوق.

ــااًل  ــ ويـــســـتـــهـــدف الـــتـــأمـــيـــم م
ليصبح  مــحــددًا،  نشاطًا  أو  معينًا 
للمجموعة،  ممــلــوكــًا  ــًا  ــروع ــش م
من  أو  الدولة،  متثلها  أن  ميكن  التي 
احمللية،  عنها)اجلماعات  يــنــوب 
بقصد  وذلـــك  الــتــعــاونــيــات...(، 
املستقبلي  أو  احلــالــي  استعمالها 
كله.  املجتمع  مصلحة  لتحقيق 
ــود الــتــأمــيــم يف جــــذوره إلــى  ــع وي

املبدأين التاليني :

ويــقــضــي  اقـــتـــصـــادي،  األول  ـ 
للثروات  املجتمع  متلك  بــضــرورة 
الــوطــنــيــة املــهــمــة، ومــنــهــا وســائــل 

اإلنتاج.

ويقضي  اجــتــمــاعــي،  الــثــانــي  ـ 
الثروات،  هــذه  استخدام  بضرورة 
لتحقيق املصلحة العامة للمجتمع.

مهمة  وســيــلــة  الــتــأمــيــم  ويــعــد   
من  تختلف  عدة،  غايات  لتحقيق 
الفلسفة  باختاف  آخــر  إلــى  بلد 
السائدة،  واالقتصادية  السياسية 
الرغبة  بني  الغاية  هذه  وتتأرجح 
توجيه  على  ــة  ــدول ال سيطرة  يف 
الــنــشــاط االقــتــصــادي، وخــاصــة 
االقتصادية  األزمــات  تفاقم  بعد 
ــة الــقــرن  ــداي واالجــتــمــاعــيــة يف ب
ــن، واملــتــمــثــلــة بــظــهــور،  ــري ــش ــع ال
معدالت  وارتفاع  الدورية،  األزمات 
الــبــطــالــة، وســـوء تــوزيــع الــدخــل، 
وتــدمــيــر الــبــنــيــات االقــتــصــاديــة 
نتيجة احلروب، وانخفاض الكفاية 

اإلنتاجية، والركود االقتصادي.

2 ـ يف مفهوم التعاونية :

هي  فالتعاونيات  عامة  بصفة 
)إنتاجية  اقــتــصــاديــة  مــؤســســات 
وميلكها  مستقلة  ــة(  ــي ــدم خ أو 
املشاركون بها. هؤالء املشاركون هم 
عمال  أو  منتجون  أو  مستهلكون  إما 
وتلبى  الفئات.  هذه  من  خليط  أو 
احتياجات  بعض  التعاونية  املنشأة 
املــشــاركــني بــهــا وهـــم يــديــرونــهــا 
ويأتي  دميقراطي.  بشكل  بأنفسهم 
من  املنشأة  يف  املستثمر  املــال  رأس 
من  جـــزء  ــن  م أو  فيها  ــني  ــارك ــش امل
التوسع  عائداتها يحتجز ألغراض 

والتطوير.

أنها  ــو  الــتــعــاونــيــات ه ــا ميــيــز  م
املختلفة  االستثمار  أمناط  بخاف 
ممكن  ربــح  أكبر  حتقيق  يكون  ال 
فما  أولــويــاتــهــا،  قائمة  رأس  على 
يجمع األفراد املشاركني يف إنشائها 
لفرصة  ــا  إم مشترك  احتياج  هــو 
أو  الــســلــع  ــن  م ملجموعة  أو  عــمــل 
إلى  يــؤدى  بــدوره  وهــذا  اخلدمات. 

الذي  باملجتمع  التعاونيات  ارتباط 
يف  الــتــوافــق  إن  حيث  فــيــه،  تنشأ 
االحتياجات املشتركة يتوافر عادة 
أفــراد  بني  احمللى  املجتمع  إطــار  يف 
ينتمون  أو  بعضا  بعضهم  يــعــرف 
لــنــفــس اخلــلــفــيــة االجــتــمــاعــيــة. 
الحتياجات  استجابة  تنشأ  فهي 
وتستخدم  للمجتمع  حقيقية 
للمجتمع  واملادية  البشرية  املــوارد 
حتتفظ  هــي  ثــم  لتلبيتها  نفسه 
يؤدى  مما  املجتمع  داخــل  بالعائد 

إلى ازدياد قدرته .

نــاجــح  منـــط  إذن  ــيــات  ــتــعــاون ال
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
لها  نتوقع  تنمية  بها  واملــقــصــود 
من  بـــدال  الــتــطــور  يف  تستمر  أن 
إلى  إضــافــة  الــتــدهــور.  أو  الــركــود 
بقدر  تتميز  فالتعاونيات  ذلــك 
ــة  ــه ــواج ــة يف م ــ ــرون ــ امل مـــن  عــــال 
ــة مــقــارنــة  ــادي ــص ــت األزمـــــات االق
وهو  األخـــرى  االستثمار  بــأمنــاط 
األزمــات  خال  جتاربها  أثبتته  ما 
االقتصادية. من أسباب هذه املرونة 
توفير  على  تعتمد  التعاونيات  أن 
يديرونها  وهم  أعضائها  احتياجات 
كمنشآت  فهي  ولــذلــك  بأنفسهم 
معروفا  طلبا  تلبى  اقــتــصــاديــة 
بسرعة  التطور  وبإمكانها  مسبقا 

أصحاب  ألن  فيه  تغير  أي  لتلبية 
الــقــدرة  ميلكون  أنفسهم  الطلب 
املباشرة على إحداث هذا التطوير.

تطبيق  هــي  أيــضــا  الــتــعــاونــيــات 
الــذاتــيــة  اإلدارة  لــنــمــط  ــح  ــاج ن
وإمــكــانــات تــطــويــرهــا مــن خــال 
بني  ــود  ــه اجل وتــوحــيــد  التنسيق 
إدارتها  بتفاصيل  مستقلة  كيانات 
تطرح  فالتعاونيات  الــداخــلــيــة، 

منــــوذج االحتــــــادات اإلقــلــيــمــيــة 
املــنــشــآت ذات  والــقــطــريــة جلــمــع 
يكمل  التي  أو  املتماثلة  األنشطة 
مثل  دور  يقتصر  وال  بعضا  بعضها 
التنسيق  عــلــى  ــادات  ــ االحتـ هـــذه 
على  يبنى  ــا  وإمنـ الــعــون  ــادل  ــب وت
ــدرات املــجــمــعــة ألعــضــائــهــا  ــ ــق ــ ال
لها.  إضــافــيــة  مــصــالــح  لتحقيق 
ــاد لــلــتــعــاونــيــات  ــ ــان احتـ ــك ــإم ــب ف
حلقات  يتخطى  أن  االستهاكية 
ــل إلــى  ــص ــارة الــوســيــطــة وي ــج ــت ال
احملليني  السلع  منتجي  مع  التعامل 
ميكنه  كما  مباشرة  واخلــارجــيــني 
عمليات  ــإدارة  بـ بنفسه  يقوم  أن 
النهائية  صورتها  يف  السلع  إنتاج 
الــفــائــدة  ــن  م يعظم  بــذلــك  وهـــو 
العائدة على جميع التعاونيات التي 
يضمها. وميكن أيضا ألنواع مختلفة 
من االحتادات التعاونية أن تتكامل 
يف  االستهاكية  التعاونيات  فتسهم 
تلبى  إنتاجية  تعاونيات  نشأة  دعم 
التعاونيات  تدعم  أو  احتياجاتها 
اإلنتاجية إنشاء تعاونيات لتسويق 

أو توزيع منتجاتها مباشرة.

تطوير  يف  أيــضــا  تساهم  وإنــهــا 
بني  املباشرة  اإلنسانية  الــروابــط 
أفراد املجتمع وتقوية قيم التعاون. 
باألمان  شعورا  الناس  يف  تبث  وهى 

املتولد عن سيطرتهم املباشرة على 
اليومية  حياتهم  من  مهمة  عناصر 
السلع  على  واحلصول  العمل  مثل 
األدوات  توافر  وضمان  األساسية 

الضرورية الستمرارهم يف اإلنتاج.

العمال  وتعاونية  التأميم  ـ    3
ــة  ــل أزم كــمــدخــلــني أســاســيــني حل
ــى األمـــن  ــل ــر واحلـــفـــاظ ع ــي ــام س

الطاقي الوطني :

املسؤولة  هي  املغربية  فالدولة 
الوحيدة عما وقع ل"سامير" ، فقد 
متت خوصصتها يف ظروف مشبوهة 
، تفتقر ـمن جانب الدولة ـ إلى حس 
للبلد،  العامة  املصلحة  عن  الدفاع 
ويف  األثمان  بأبخس  فوتت  حيث 
ما  الشفاف،  التنافس  غياب  ظــل 
مايير  العامة  امليزانية  على  فوت 

الدراهم .  

لذا المناص أمام الدولة املغربية 
إال أن تتدخل بشكل حازم ومسؤول 
"السامير"  مصفاة  تأميم  اجل  من 

يف  الــوحــيــدة  املصفاة  أنــهــا  علما   ،
البدء   يف  نشاطها  وانطلق  املغرب، 
ـ   ابــراهــيــم  اهلل  عــبــد  حــكــومــة  ـ 
ما  إلــى  ترمي  عمومية  كمؤسسة 
حماية   : الــيــوم  بــه  نطالب  نحن 

واستقالية األمن الطاقي املغربي.

أن  املغربية  الــدولــة  على  يجب 
رئيسيا  مالكا  تكون  لكي  تتدخل 
اعتبار  عبر  ســواء  املــنــشــأة،  لهذه 
رأس  من  جــزء  املتراكمة  ضرائبها 
الدائنني  مع  التفاوض  وعبر  املــال، 
بصفتها شخصية من القانون العام.

ومراسيم  قوانني  إصــدار  عبر  أو 
املصلحة  تستحضر  استثنائية 
هذه  إنقاذ  اجل  من  للمغاربة  العليا 

املعلمة.

ــرى، فــمــن خــال  ــ ومـــن جــهــة أخ
تعاملنا مع عمال مصفاة "السامير"، 
سواء داخل النقابة او داخل اجلبهة 
غالبية  فان  سامير،  إلنقاذ  احمللية 
املسؤولية  بحس  يتميزون  العمال 
والــوعــي  التنظيمي  واالنــضــبــاط 
باملصير املشترك و  التشبث بضرورة 
إعادة تشغيل "السامير" ، باإلضافة 
تعليمية  شواهد  ذوي  كونهم  إلــى 
وتقنية يف املستوى ، ضف على ذلك 
داخل  مهنية  جتربة  من  راكموه  ما 
أو نظيرتها سابقا يف  مصفاة سامير 

سيدي قاسم .

هم  فالعمال  املــبــدأ  حيث  فمن 
الـــذيـــن يــنــتــجــون، وهـــم الــذيــن 
بشكل  اإلنتاج  وسائل  مع  يتعاملون 
مباشر، لذا فلن يختلف اثنني على 
وبشكل  ـ  العمال  هؤالء  قدرة  مدى 
مصفاة  تشغيل  إعــادة  على  ـ  ذاتــي 
التاريخية  والتجربة   ، "السامير" 

حبلى بهكذا جتارب .

والتعاوني  التشاركي   التدبير  إن 
ــق احلــيــوي،  ــرف ــهــذا امل الــعــمــالــي ل
اإلجراءات  تستطيع  ال  ما  سيحقق 
اليوم  بها  املعمول  البيروقراطية 
عنق  مـــن  ــف  ــل امل هـــذا  ــراج  ــ إخـ يف 
الزجاجة، شريطة أن حترره الدولة 
املضاربني  مخالب  من  التأميم  عبر 
الوضع  من  املنتفعني  والسماسرة 
يكفي  ما  للعمال  وتقدم   ، القائم 
القانونية  واالستشارة  الدعم  من 
لهم  وتدع   ، احلاجة  عند  والتقنية 
بشكل  والتسيير  التدبير  حرية 

دميقراطي .

من  االقــتــراحــني  هــذيــن   يبقى 
تضافر  يبقى   لكن  "اخليال"  قبيل 
الــتــي تؤمن  ــوى  ــق ال جــهــود كــافــة 
العاملة يف النضال  بقدرات الطبقة 
هو  والتشاركي   التعاوني  التدبير  و 

احلاسم يف هذا املوضوع .

ى،  ومن جهة أخر
فمن خالل تعاملنا 

مع عمال مصفاة 
"السامير"، سواء داخل 
النقابة او داخل الجبهة 

المحلية إلنقاذ سامير، فان 
غالبية العمال يتميزون بحس 

المسؤولية واالنضباط 
التنظيمي والوعي بالمصير 

المشترك و  التشبث 
بضرورة إعادة تشغيل 

"السامير" ، 

حسن ايت عمر 
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       ما هي مصادر الطاقة؟
الطاقة 

تــعــّرف الــطــاقــة )بــاإلجنــلــيــزيــة  
األشخاص  ــدرة  ق بأنها    ،)Energy
بعمل  القيام  على  عام  بشكٍل  واملــواد 
ما، فالطاقة بجميع أشكالها مرتبطة 
الطاقة  حتــويــل  وميــكــن  بــاحلــركــة. 
فإَنّ  وعمومًا  آخر،  شكٍل  إلى  شكٍل  من 
إمنا  ُتستحدث،  وال  تفنى  ال  الطاقة 
ما  وهــو  ــر،  آخ إلــى  شكٍل  مــن  تتحول 
ال  أي  الطاقة،  حفظ  بقانون  ُيعرف 
أنها  العدم كما  إنشاء طاقة من  ميكن 
ال تنتهي بل تتحول لشكٍل آخر. ومن 
احلــراريــة،  الطاقة  الطاقة:  أشكال 
ــة الــكــيــمــيــائــيــة، والــطــاقــة  ــاق ــط وال
الكهربائية.  والطاقة  امليكانيكية، 
هو  األرض  سطح  على  يحدث  ما  وكل 
هنا  ومن  الطاقة،  حتــوالت  عن  ناجت 
مُيكن اعتبار الطاقة بأنها أساس مهم 

يف استمرار احلياة يف الكون .  

 مصادر الطاقة

قسمني  إلى  الطاقة  مصادر  ُتقسم   
التي  خصائصه  قسم  لكل  رئيسيني، 
ــا: مــصــادر  ــم ــر، وه ــ ــن اآلخ متــيــزه ع
ما يسمى مصادر  أو  املتجددة  الطاقة 
الطاقة البديلة، ومصادر الطاقة غير 

املتجددة .

مصادر الطاقة املتجددة

بالطاقة  الــطــاقــة  هـــذه  ُســمــيــت 
املتجددة ألنها قابلة للتجديد بشكٍل 
مستمٍر، وخال فتراٍت زمنيٍة قصيرة، 
هي  والطبيعة  دائــمــة،  طــاقــة  فهي 
ميكن  بالتالي  لها،  األساسي  املصدر 
ومن  اقتصادية.  قيمة  ذات  اعتبارها 

أهم األمثلة عليها :

ــة  ــي ــس ــم ــش ال ــة   ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ  -  1
 ،)Solar energy )باإلجنليزية  
الرئيسي  ــدر  ــص امل الــشــمــس  تعتبر 
الطاقة  مصادر  أهم  من  فهي  للطاقة، 
إَنّ  حيث  وفـــرة،  وأكثرها  املتجددة 
جميع  يف  تنتشر  الــشــمــس  ــة  ــع أش
إضافًة  مستمر،  وبشكٍل  العالم  بلدان 
أنــواع  من  نــوع  أي  تسبب  ال  أنها  إلــى 
عن  منها  االستفادة  وميكن  الّتلوث، 
طريق تخزينها وحتويلها لشكل آخر 
منها  واالستفادة  الطاقة  أشكال  من 

مستقبا ً. 

)باإلجنليزية   الرياح  طاقة   -  2  
من  النوع  هــذا  يف   ،)wind power
حركة  مــن  االســتــفــادة  يتم  الطاقة 
ارتفاع  بسبب  حتــدث  والتي  الــهــواء 
الهواء  وحلول  ألعلى  الساخن  الهواء 
حركة  استغال  فيتم  مكانه،  البارد 
حتويل  يتم  حيث  الناجتة  الــريــاح 
شكل  إلى  الرياح  يف  احلركية  الطاقة 
الطاقة  مثل  الطاقة  أشكال  من  آخر 
استخدام  طــريــق  عــن  الكهربائية 

توربينات الرياح . 

ــة  ــي ــائ ــروم ــه ــك ال ــة  ــاقـ ــطـ الـ  -  3
  )H y d r o p o w e r ية جنليز إل با (
باسم  ــًا  ــض أي الــطــاقــة  هـــذه  تسمى 
الطاقة املائية، وهذه الطاقة كانت وال 
زالت من أهم مصادر الطاقة املتجددة، 
حيث  املاء،  حركة  من  توليدها  ويتم 
للماء  احلركية  الطاقة  حتويل  يتم 
املتدفق إلى أشكاٍل أخرى للطاقة مثل 
مشاريع  وُتقام  الكهربائية،  الطاقة 
ــن تــواجــد  ــاك الــطــاقــة املــائــيــة يف أم
ليتم  والبحيرات  السدود  مثل  املــاء 

استغال طاقة املاء.

األرضــيــة  ــة  ــراري احل الــطــاقــة   - 4
 G e o t h e r m a l ية جنليز إل با (
من  ــوع  ــن ال هـــذا  ســبــب   ،)  energy
الطاقة هو الطاقة احلرارية يف باطن 
األرض الناجتة عن الّتحلل اإلشعاعي 
الطاقة  وهذه  األعماق،  يف  للصخور 
إلى  تنتقل  ــاق  ــم األع يف  احلــراريــة 
بطبقات  مرورها  بعد  األرض  سطح 
أشكال  بعّدة  لتظهر  املختلفة  األرض 
ميكن  والتي  ــارة،  احلـ الينابيع  منها 
أمور  عدة  يف  حرارتها  من  االستفادة 

منها تشغيل اآلالت الثقيلة.  

 مصادر الطاقة غير املتجددة

غير  بالطاقة  الطاقة  هذه  سميت 
للتجديد  قابلة  غير  ألنها  متجددة 
إنها  خال فترٍة زمنيٍة قصيرة، حيث 
طبيعية  عمليات  خال  من  تتجدد 
ببطء شديد للغاية، وقد ال تتجدد، 
تبدأ  بــاســتــخــدامــهــا  ــدء  ــب ال وعــنــد 
مهددة  فهي  تدريجيًا،  بالتناقص 

باالستنزاف.  ومن األمثلة عليها :

)Oil 1 - النفط )باإلجنليزية

ن النفط وجود تكوين   يتطلب تكُوّ
صخور  وجود  وهو  خاص،  جيولوجي 
العضوية وهي  باملوارد  رسوبية غنية 

ما تسمى بصخور املصدر، إضافة إلى 
عالية  مسامية  ذات  صخور  وجــود 
غير  صخور  وتعلوها  النفط،  حلفظ 
يف  النفط  حبس  تستطيع  منفذة 
سطح  إلــى  الهجرة  من  ومنعه  خــزان 
اجليولوجي  التكوين  وهــذا  األرض 
يستطيع  وعندما  مصيدة،  يسمى 
املصيدة  اجليولوجيون حتديد مكان 
النفظ  بـــوجـــود  الــتــنــبــؤ  ميــكــنــهــم 
واستخراجه واالستفادة منه كمصدر 

رئيسي للطاقة .  

)Coal  2 - الفحم )باإلجنليزية 

أساسي  عنصٍر  من  الفحم  يتكون   
مصدر  يعد  ــذي  والـ الــكــربــون،  ــو  وه
ــارة عن  ــب رئــيــســي لــلــطــاقــة، وهـــو ع
أو  اللون  سوداء  تكون  قد  صلبة  مادة 
تختلف  مختلفة  أنواع  وللفحم  بنية، 
املدفونة  الــنــبــاتــات  نــوع  بــاخــتــاف 
حتتويها،  الــتــي  الــشــوائــب  ونــســبــة 
الطبقية  الرواسب  يف  الفحم  ويتكون 
حيث تتعرض املوارد النباتية للضغط 
يعمل  مما  املرتفعة  ــرارة  واحل الكبير 
هذا  الــى  النباتات  هــذه  حتــّول  على 

النوع من الطاقة وهو الفحم. 

3 - الصخر الزيتي )باإلجنليزية 
)Oil shale

وصخور  صلبة  ــواد  مـ عــن  عــبــارة 
عضوية  مــواد  على  حتتوي  رسوبية 
يتم  حيوانية،  أو  نباتية  سواء  صلبة 
وتعريضها  األوكــســجــني  عــن  عزلها 
 575 )تقريبًا  جـــدًا  عالية  ــرارة  حلـ
شكل  مــن  فتتحول  مئوية(،  ــة  درج
إلى شكل آخر من أشكال الطاقة وهو 
أو ما يسمى بالنفط  الزيت الصخري 
االســتــفــادة  لكن  الــصــنــاعــي.  ــام  اخلـ
الصخر  من  املستخرجة  الطاقة  من 
البيئة،  على  كبيرة  أضرار  له  الزيتي 

وانبعاث  اجلوفية  املياه  تلويث  ومنها 
الكربون . 

 4 - الطاقة النووية )باإلجنليزية  
)Nuclear Energy

الذرات  يف  النووية  الطاقة  حتدث   
إَنّ  حيث  الـــذرة،  نــواة  يف  ــدًا  ــدي وحت
صغيرة  ــدات  وحـ مــن  تتكون  ــواة  ــن ال
النواة  تربط  بــروابــط  معًا  جتتمع 
ــط حتــتــوي على  ــرواب مــعــًا، وهـــذه ال
طاقة هائلة جدًا، وعند تكسير هذه 
نووية  طاقة  إطــاق  يتم  ــط  ــرواب ال
طرق  بــعــدة  منها  االســتــفــادة  ميكن 
للطاقة  أخــرى  أشكال  إلى  وحتويلها 
وتتم  وحرارية،  كهربائية  طاقة  مثل 
خاصة  مــحــطــات  يف  العملية  هـــذه 
إما  طريق  عن  نووية  محطات  تسمى 
االنشطار النووي أو االندماج النووي، 
طاقة  النووية  الطاقة  تنتج  وعمومًا 
نظيفة، لكن الناجت الثانوي منها وهو 
شديدة  مــادة  عن  عبارة  مشعة  مــواد 
األضـــرار  مــن  كثير  تسبب  مية  الُسّ

واألمراض اخلطيرة. 

أشكال الطاقة

وميكن  للطاقة،  عدة  أشكال  يوجد 
إلى  الطاقة  أشــكــال  جميع  تقسيم 

مجموعتني رئيسيتني وهما:

 1 - الطاقة الكامنة

 وهي الطاقة املختزنة يف األجسام، 
ومن أمثلتها :

- الطاقة الكيميائية )باإلجنليزية 
أحد  Chemical energy(،وهي   :
الطاقة  وهي  الكامنة،  الطاقة  أنــواع 
الكيميائية  املواد  روابط  يف  املختزنة 
)يف اجلزيئات والذرات(، وهذه الطاقة 
كيميائية،  تفاعات  يف  إطاقها  يتم 
عن  حـــرارة  إلــى  تتحول  أن  وميــكــن 
يتم  كما  املختلفة،  املواد  حرق  طريق 
املوجودة  الكيميائية  الطاقة  حترير 

يف الطعام عن طريق هضمه.

األرضـــيـــة  ــة  ــيـ ــاذبـ اجلـ طـــاقـــة   -
 Gra:vitational )بــاإلجنــلــيــزيــة  
يف  املختزنة  الطاقة  وهي   .)energy
سطح  عن  ارتفاعها  نتيجة  األجسام 
زاد  كلما  الطاقة  هذه  وتزداد  األرض، 
ارتفاع اجلسم عن السطح وكلما زادت 
طاقة  تتحول  أن  مثًا  وميكن  كتلته، 
عندما  حركية  طاقة  إلى  اجلاذبية 
دراجــة  على  وهــو  شخص  يتحرك 
ــل عــلــى طريق  ــف إلـــى األس هــوائــيــة 

منحدر. 

 2 - الطاقة احلركية 

حركة  عن  الناجتة  الطاقة  وهــي 
اإللكترونات  حركة  مثل  األجــســام 

واألمواج والذرات، ومن أمثلتها :

-  الطاقة الكهربائية )باإلجنليزية  

. ) Electrical energy

 تنتج هذه الطاقة عن طريق حركة 
صغيرة  جزيئات  )وهي  اإللكترونات 
فلز  عبر  سالبة(  بشحنة  مشحونة 
مـــا، حــيــث تــنــتــقــل عــبــر األســـاك 
امليزة  وهـــذه  طويلة،  مسافات  ــى  إل
واستخدامًا،  شيوعًا  األكثر  جعلتها 
توربينات باستخدام  إنتاجها  ومُيكن 
مثااًل  البرق  وُيعد  خاصة،   turbines

على الطاقة الكهربائية الطبيعية. 

 ،)Sound  الصوت )باإلجنليزية -
خال  املنتقلة  الطاقة  عن  ناجت  وهو 
عبر  )انضغاطية(  طولية  مــوجــات 
اجلزيئات  اهتزاز  تسبب  حيث  املواد، 
طاقة  تكون  وعــادًة  الصوت،  منتجًة 
غيرها من  الصوت صغيرة مقارنة مع 

أنواع الطاقة . 

**********

ووضعية  للطاقة  الدولية  الوكالة    
“السامير” مال 

يف   للطاقة  الدولية  الوكالة  تشير 
  ،2019 سنة  خــال  تقاريرها  بعض 
األمــن  على  السلبية  الــعــواقــب  ــى  إل
إغــاق  استمر  إذا  للمغرب  الطاقي 

شركة "سامير".

 وقد سبق للعديد اجلهات املغربية 
األحــزاب،  )النقابات،  منها  الشعبية 
)مجلس  والرسمية  اجلــمــعــيــات...( 
بإعادة  أوصى  قد  كان  الذي  املنافسة 
الــبــتــرول  تــكــريــر  مــصــفــاة  تشغيل 

الوحيدة يف املغرب...( .

أن  للطاقة  الدولية  الوكالة  تعتبر 
احلكومة املغربية عاجزة أمام “لوبي” 
واملصنعني  البترولية  ــواد  امل موزعي 
حيث  القطاع،  يف  يستثمرون  الذين 
لـــم تــنــجــح يف جــعــلــهــم يــحــتــرمــون 
من  بالرغم  أقرتها  الــتــي  الــقــوانــني 
التي  والضريبية  املالية  االمتيازات 
على  وتشجيعهم  لتحفيزهم  وضعتها 

االستثمار يف هذا املجال.

وبالنسبة لنا يف النهج الدميقراطي، 
التواطؤ  كامل  متواطئة  الدولة  فان 
املصفاة،  إغــاق  من  املستفيدين  مع 
وطوطال  املغربية،  إفريقيا  كشركات: 

الفرنسية، وشال االجنليزية...

إعــادة  ــارج  خ حــل   ال  أن  ونعتبر،   
تشغيل املصفاة، تأميمها، مع احلفاظ 
على مكاسب العمال، و ضمان تسيرها 

دميقراطيا مبشاركة العمال. 

يستورد  املــغــرب  ــان  ف وللتذكير،   
كافة احتياجاته من املوارد البترولية 
مستوى   عــلــى  سلبا  ينعكس  ــا  مم  ،
فاترات الواردات، و على عجز ميزانية 
التجارة اخلارجية, والتي بلغت نهاية 

2018،  مايقارب 83 مليار درهم.
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قضايا نظرية

تنظر  ماركس  قبل  املادية  كانت   
إلى قضية املعرفة مبنأى عن طبيعة 
عن  ومبعزل  االجتماعية  اإلنسان 
يكن  لم  ولذلك  التاريخي،  تطوره 
يف مقدورها أن تدرك تبعية املعرفة 
االجتماعي،  العملية  للممارسة 
والصراع  لإلنتاج  املعرفة  تبعية  الطبقي.أي 
أوال  فيعبرون  املــاركــســيــون  ــا  أم   
وقبل كل شيء أن نشاط اإلنسان يف 
اإلنتاج يشكل أهم نشاطاته العملية 
ألخرى.  نشاطاتها  ويقرر  األساسية 
فاإلنسان باالعتماد بصورة رئيسية 
عــلــى نــشــاطــه يف اإلنـــتـــاج املـــادي، 
الطبيعة  ظواهر  تدريجيا  يتفهم 
تتحكم  التي  والقوانني  وخصائصها 
وبني  اإلنــســان  بــني  والعاقة  فيها، 
تدريجيا  يتفهم  وكذلك  الطبيعة؛ 
طريق  عن  متفاوتة  ــات  درج وعلى 
بني  يــربــط  مــا  ــاج  ــت اإلن يف  نشاطه 
وال  معينة.  عــاقــات  مــن  اإلنــســان 
من  معرفة  أي  على  احلصول  ميكنه 
يف  النشاط  عن  مبعزل  املعارف  هذه 
الاطبقي  املجتمع  ففي  اإلنــتــاج. 
من  فردا  بوصفه  امــرئ،  كل  يتعاون 
املجتمع اآلخرين  أفراد  املجتمع، مع 
ويرتبط معهم بعاقات إنتاج معينة 
من  اإلنتاجي  النشاط  يف  ويسهم 
اإلنــســان  حــيــاة  مشكلة  ــل  ح أجـــل 
املجتمعات  مختلف  يف  أمــا  املــاديــة. 
من  املجتمع  ــراد  أفـ ــإن  ف الطبقية 
فيما  يرتبطون  الطبقات  مختلف 
معينة  إنتاج  بعاقات  كذلك  بينهم 
النشاط  ويباشرون  مختلفة  بأشكال 
اإلنتاجي من أجل حل مشكلة حياة 
املصدر  هو  ــذا  وه املــاديــة.  األساسي لتطور املعرفة البشرية.اإلنــســان 
 إن املمارسة العملية التي يباشرها 
على  تقتصر  ال  املجتمع  يف  اإلنسان 
شــكــل الــنــشــاط اإلنــتــاجــي وحــده، 
 – عديدة  أخــرى  أشكاال  تتخذ  بل 
السياسية  واحلياة  الطبقي  الصراع 
ــات الــعــلــمــيــة والــفــنــيــة،  ــاط ــش ــن وال
احلياة  مجاالت  جميع  وباختصار 
جميعا  وهــي  املجتمع  يف  الواقعية 
ككائن  ــان  ــس اإلن فيه  يساهم  اجتماعي.ممــا 
وهكذا يتوصل، بدرجات متفاوتة، 
بني  املختلفة  العاقات  معرفة  على 
املادية  حياته  خــال  من  ال  الناس 
ــال حــيــاتــه  ــ ــن خ ــل مـ ــب، بـ ــسـ وحـ
)وكلتاهما  والثقافية  السياسية 
باحلياة  وثيقا  ارتــبــاطــا  مرتبطة 
ــني أشــكــال  ــا. ومـــن ب ــض املـــاديـــة( أي
هذه،  االجتماعية  العملية  املمارسة 
يف  خاصة،  الطبقي  الــصــراع  يترك 
يف  عميقا  ــرا  أث املختلفة،  أشكاله 
تطور املعرفة البشرية. ففي املجتمع 
من  كفرد  إنسان  كل  يعيش  الطبقي 
نوع  كل  ويحمل  معينة،  طبقة  أفراد 
من أنواع التفكير دون استثناء طابع 

طبقة معينة.
النشاط  أن  املــاركــســيــون  يعتبر 
الــبــشــري  املــجــتــمــع  ــي يف  ــاج ــت اإلن
مرتبة  من  فخطوة  خطوة  يتطور 
لذلك  وتبعا  عليا،  مرتبة  إلى  دنيا 
فإن معرفة اإلنسان، بالطبيعة كانت 

خطوة  أيضا  تتطور  باملجتمع،  أم 
مرتبة  إلى  دنيا  مرتبة  من  فخطوة 
إلى  سطحية  معرفة  من  أي  عليا، 
وحيدة  معرفة  ومن  عميقة  معرفة 
اجلانب إلى معرفة متعددة اجلوانب. 
لكي  التاريخ،  من  طويلة  مرحلة  ويف 
يكون من املمكن ملعرفة الناس بتاريخ 
املعرفة  ــد  ح تــتــعــدى  أن  املجتمع 
ذلك  يف  والسبب  اجلانب،  الوحيدة 
الطبقات  تعصب  إلى  جهة  من  يعود 
على  كــان  الغني(  بكسر   ( املستغلة 
ويعود  املجتمع،  تاريخ  يشوه  الدوام 
من جهة أخرى إلى أن النطاق الضيق 
الناس.  آفــاق  من  يحد  كان  لإلنتاج 
على  يحصلوا  أن  يستطيعوا  ــم  ول
تاريخ  لتطور  متكامل  تاريخي  فهم 
املجتمع، يحولوا معرفتهم باملجتمع 
إال  املــاركــســيــة،  علم  أي  عــلــم،  ــى  إل
عندما ظهرت البروليتاريا احلديثة 
مع ظهور القوى املنتجة اجلبارة، أي 

الكبرى. الصناعات 
املمارسة  أن  املاركسيون  يعتبر  و 
اإلنــســان  يباشرها  الــتــي  العملية 
املقياس  ــا  ــده وح ــي  ه املجتمع  يف 
معرفة  كانت  إذا  ما  به  يختبر  الذي 
حقيقة  اخلارجي  بالعالم  اإلنسان 
أن معرفة اإلنسان ال  الواقع  و  أم ال. 
تثبت صحتها إال عندما يتوصل من 
االجتماعية  العملية  ممارسة  خال 
ــراع  ــص ــادي وال ــ ــاج امل ــت ) خـــال اإلن
إلى  العملية(  والتجربة  الطبقي 
أراد  فــإذا  املنشودة.  النتائج  ــراز  إح
عمله،  يف  النجاح  يحقق  أن  اإلنسان 

فعليه  املنشودة،  النتائج  يحقق  أي 
قوانني  مع  متفقة  أفكاره  يجعل  أن 
لم  فإذا  املوضوعي،  اخلارجي  العالم 
القوانني  هذه  مع  متفقة  أفكاره  تكن 
ــة  ــارس ــم امل يف  يــفــشــل  أن  ــد  بـ ــا  فـ
ســوف  فــإنــه  فــشــل  وإذا  الــعــمــلــيــة. 

ويصحح  فشه  من  الدرس  يستخلص 
قوانني  مع  متفقة  ويجعلها  أفكاره 
يستطيع  وعندئذ  اخلارجي،  العالم 
هو  وهــذا  ظفر،  إلــى  فشله  حتويل 
أم  الفشل   " قــولــهــم:  مــن  املــقــصــود 
تزيد  عثرة  كل   " وقولهم:   " النجاح 
املادية  النظرية  إن  فطنة".  اإلنسان 
تضع  املعرفة  عــن  الدياليكتيكية 
إذ  األول  املقام  يف  العملية  املمارسة 
ميكن  ال  اإلنسان  معرفة  أن  تعتبر 
املمارسة  عــن  إطــاقــا  تنفصل  أن 
ــل الــنــظــريــات  الــعــمــلــيــة، وتــنــبــذ ك
املمارسة  أهمية  تنكر  التي  اخلاطئة 
العملية وتفصل املعرفة عن املمارسة 
إن   "  : لينني  قــال  وهــكــذا  العملية. 
املعرفة  من  أعلى  العملية  املمارسة 
بصفة  متتاز  ال  ألنها   ) النظرية   (
كذلك  متتاز  بل  فحسب،  الشمول 
املادية  أن   ". املباشر  الواقع  بصفة 
املاركسية  الفلسفة   – الديالكتيكية 
صفتها  أوالهــمــا  ــني:  ــارزت ب ميزتني 
الــطــبــقــيــة، فــهــي تــعــلــن بــصــراحــة 
يف  هــي  الدياليكتيكية  املــاديــة  أن 
خدمة البروليتاريا، والثانية صفتها 
تبعية  على  تــؤكــد  فهي  العملية، 
أن  حيث  العملية  املمارسة  النظرية 
املمارسة  أساس  على  تقوم  النظرية 
املمارسة  خلدمة  تعود  ثم  العملية.العملية 
إن ما يستند إليه املرء لكي يحكم 
بأن املعرفة أو النظرية حقيقة أوال، 
بل  الــذاتــيــة  األحــاســيــس  هــو  ليس 
للممارسة  املوضوعية  النتائج  هو 

االجتماعية.  العملية 
فاملقياس الوحيد ملعرفة احلقيقة 
االجتماعية.  العملية  املمارسة  هو 
هي  العملية  املمارسة  نظر  وجهة  إن 
يف  واألساسية  األولية  النظر  وجهة 
عن  الديالكتيكية  املادية  النظرية 

املعرفة. 
ولكن كيف تنبثق املعرفة البشرية 
تعود  ــم  ث العملية  املــمــارســة  ــن  ع
سيتضح  ؟  العملية  املمارسة  لتخدم 
على  نظرة  أليقنا  إذا  األمر  هذا  لنا 

عملية تطور املعرفة. 
يف  يـــرى  ال  اإلنـــســـان  أن  الـــواقـــع 
بداية عملية املمارسة العملية سوى 
ظواهر األشياء وجزئياتها والروابط 
ومثال  بينها.  تربط  التي  اخلارجية 
إلى  يحضرون  ــزوار  ال بعض  أن  ذلك 
فيها.  أألحــوال  على  للوقوف  يانآن 
موقعها  يــرون  األولـــى  األيـــام  ففي 
عددا  ويقابلون  ومبانيها  وشوارعها 
الوالئم  ويحضرون  الناس  من  كبيرا 
واالجتماعات  املسائية  واحلفات 
أحــاديــث  ويسمعون  اجلماهيرية 
متعددة-  وثائق  ويقرءون  مختلفة 
ــر األشـــيـــاء  ــواهـ ــي ظـ ــذه هـ ــ ــل ه كـ
اخلارجية  والــروابــط  وجزئياتها 
هذه  ونسمى  بينها.  تــربــط  الــتــي 
ــة احلــســيــة من  ــة بــاملــرحــل ــل ــرح امل
اإلحساسات  مرحلة  أي   ، املعرفة 
هذه  أن  يعني  وهذا   . واالنطباعات 
أثرا  تترك  يانآن  يف  املعنية  األشياء 
ــادة أعــضــاء الــوفــد  ــس ــواس ال يف حـ
يف  وتترك  أحاسيسهم  وتثير  الزائر 
وصورة  عديدة  انطباعات  أذهانهم 
بني  اخلارجية  الــروابــط  عن  عامة 
املرحلة  هي  هذه  االنطباعات،  هذه 
يستطيع  وال  املــعــرفــة.  مــن  األولـــى 
املرحلة تكوين  اإلنسان بعد يف هذه 
استخاص  وال  عميقة  مفاهيم 

منطقية.  نتائج 
العملية  املــمــارســة  وبــاســتــمــرار 
األشياء  مــرارا  تتكرر  االجتماعية، 
وانطباعات يف  أحاسيس  التي تترك 
ممارسته  مجرى  يف  اإلنسان  حواس 

ذهن  يف  يحدث  وعندئذ  العملية، 
يف  قفزة(   ( مفاجئ  تبدل  اإلنسان 
املفاهيم.  وتتكون  املعرفة  عملية 
ظواهر  املفاهيم  تعد  لم  ذلك  فعند 
الروابط  وال  جزئياتها  وال  األشياء 
بل  بينها،  تربط  التي  اخلــارجــيــة 
ــاء  ــي األش ــور  ــه جل ــام  تـ إدراك  هـــي 
إن  الداخلية.  وروابــطــهــا  وكلياتها 
املفهوم واإلحساس ال يختلفان كميا 
مضى  وإذا  أيضا.  كيفيا  بل  فحسب 
واستخدام  النحو  هذا  على  اإلنسان 
استطاع  واالستدالل  احلكم  طريقة 
أن يتوصل إلى استنتاجات تتفق مع 
حاجبيه  "قطب  عبارة  إن  املنطق. 
التي   " حــيــلــة  ــن  ع ذهــنــه  فتفتق 
 ، الثاث"  املمالك  قصة   " يف  نقرأها 
أفكر"  دعني   " عبارة  يف  و"التفكير" 
املتداولة عن عملية احلكم  لغتنا  يف 
اإلنسان  بها  يقوم  التي  واالستال 
وهذه  باملفاهيم.  مستعينا  عقله  يف 
إن  املعرفة.  من  الثانية  املرحلة  هي 
أن  الزائر، بعد  الوفد  السادة أعضاء 
يجمعوا معلومات مختلفة " ويفكروا 
إلى  يتصلوا  أن  يستطيعون   ،" فيها 
اجلبهة  سياسة  إن   " التالي:  احلكم 
التي  اليابان  ضد  املتحدة  الوطنية 
هي  الشيوعي  احلــزب  إليها  يدعوا 
وحقيقية  وصادقة  حازمة  سياسة 
احلكم  ــذا  ه ــى  إل التوصل  وبعد   ."
كذلك  مخلصني  كانوا  إذا  ميكنهم، 
أن  الــوطــن،  إنقاذ  جل  من  للوحدة 
إلى  ويصلوا  أخرى  خطوة  يتقدموا 
استطاعة  يف  إن   " النتيجة:  هــذه 
ــدة ضد  ــح ــت اجلــبــهــة الــوطــنــيــة امل
إن   " بالنجاح.  تتكلل  أن  الــيــابــان 
واحلكم  املفاهيم  تكوين  مرحلة 
أهمية  أكثر  واالستدالل هي مرحلة 
يف كل عملية املعرفة البشرية بشيء 
العقلية.  املعرفة  مرحلة  وهــي  مــا، 
للمعرفة  احلــقــيــقــيــة  املــهــمــة  إن 
عن  التفكير  إلــى  التقدم  يف  تكمن 
اإلدراك  ــى  وإلـ اإلحــســاس  طــريــق 
يف  الكامنة  للتناقضات  التدريجي 
ولقوانينها  املوضعية  األشياء  داخل 
تربط  الــتــي  الداخلية  والــروابــط 
إلى  التوصل  أي  وأخرى،  عملية  بني 
أن   : أكرر  دعوني  املنطقية.  املعرفة 
املنطقية  املعرفة  اختاف  يف  السبب 
عن املعرفة احلسية يعود أن املعرفة 
األشياء  بجزئيات  تتعلق  احلسية 
يف  اخلارجية،  وروابطها  وظواهرها 
تتقدم  املنطقية  املعرفة  أن  حــني 
كبيرة  خــطــوة  احلــســيــة  بــاملــعــرفــة 
إدراك  إلـــى  فتتوصل  ــام  ــ األم إلـــى 
وروابطها  وجوهرها  األشياء  كليات 
التناقضات  وتكتشف  الــداخــلــيــة 
وبهذا  اخلارجي،  العالم  يف  الكامنة 
من  تتمكن  املنطقية  املعرفة  ــإن  ف
يف  ــي  ــارج اخل الــعــالــم  تــطــور  تفهم 
الداخلية  الــروابــط  ويف  بني جميع جوانبه.مجموعه 

العاقة بني املعرفة واملمارسة العلمية
)مقتطف ماو تسي تونغ1937(

يعتبر 
ن  أ ن  ركسيو الما

اإلنتاجي  النشاط 
ي  البشر المجتمع  في 
ر خطوة فخطوة  يتطو

من مرتبة دنيا إلى مرتبة 
ن معرفة  وتبعا لذلك فإ عليا، 
أم  بالطبيعة كانت  ن،  اإلنسا

خطوة  يضا  أ ر  بالمجتمع، تتطو
فخطوة من مرتبة دنيا إلى 
ي من معرفة  أ مرتبة عليا، 

سطحية إلى معرفة 
ومن معرفة  عميقة 

الجانب إلى  وحيدة 
معرفة متعددة 

انب الجو
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الدولية

أفول الدميقراطية الليبرالية وعودة اليمني الشعبوي
احلسني بوتباغة

عريضة  ــات  ــئ ف الـــيـــوم  بــالــعــالــم 
الليبرالية  الــدميــقــراطــيــة  تــرفــض 
الشعبوي  اليمني  بجانب  وتصطف 
يجسدها  املنحى  هذا  االستبدادي. 
املتحدة  بــالــواليــات  تــرامــب  صــعــود 
األمريكية، تولي مودي الوزارة األولى 
بالهند ورئاسة طيب اردوغان لتركيا. 
أوربا الغربية وأمريكا الاتينية تشهد 
متطرفة  أحـــزاب  صــعــود  أيــضــا  هــي 
شكلت حكومات ميينية كما هو احلال 
نفس  يف  وانكلترا،  وبولونيا  بهنغارية 
الوقت هنالك تشكيات ميينية قوية 
املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  تترقب 
والظفر  التقليدي  اليمني  إلزاحـــة 

بالسلطة كما يف فرنسا ومنسا.
يشكل  املــتــطــرف  الــيــمــني  صــعــود 
خــطــرا كــبــيــرا ويـــطـــرح تــســاؤالت 
ــزاب  ــ ــذه األح ــة هـ ــاق بــخــصــوص ع
فاليمني  االنــتــخــابــيــة.  بقاعدتها 
منها  قــواســم  يف  يشترك  الشعبوي 
قيادات  تتزعمه  لألجانب،  الــعــداء 
مستبدة تتصف بالعنجهية واالزدراء 
للمرأة حيث حتمل تصورا بطريركيا 
للعائلة. قاعدته االنتخابية تتقاسم 
معه الكثير من هذه األفكار والقناعات 
من  الشديد  خوفها  عنها  ومــعــروف 
البورجوازية  واستطاعت  املستقبل، 
تغذي  أن  القوية  بدعايتها  وأحزابها 
مبخاطر  بــالــتــهــويــل  الــشــعــور  هـــذا 

اإلرهاب والهجرة »الغير الشرعية.
عانت  هــذه  االنتخابية  القاعدة 
حلكومات  ــداء  ــع ال وتضمر  الكثير 
ــزت  ــه وأج همشتها  ــي  ــت ال بــلــدانــهــا 
يتم  السخط  وهـــذا  حقوقها  على 
باحملطات  باخلصوص  عنه  التعبير 
االعــتــبــارات  ــذه  ه كــل  االنتخابية. 
جتعل من الصعب فهم دواعي تصويت 
املسلمني بالهند مثا ملودي أو لترامب 
يستعص  كما  املــتــحــدة.  بــالــواليــات 
كيف  و  لترامب  النساء  تصويت  فهم 
أمكن أن يشكل قسم من سكان "أملانيا 
لليمني  انتخابية  قاعدة  الشرقية" 

املتطرف.
إلى  يطمح  الشعبوي  اليمني  إن 
 le leadership( الوطنية  القيادة 
األمــجــاد  ــاع  ــرج ــت واس  )national
الغابرة وجعل دولته الوطنية حتظى 
تفاقمت  حلظة  يف  قوية  بتنافسية 
النيوليبرالية  الــعــوملــة  ــة  أزمـ فــيــه 
وفقدت فيه الكثير من الدول التحكم 
اليمني  بهذا  دفع  ما  اقتصادياتها  يف 
لرفع شعارات تخلط الديني بالثقايف 
يتم  مثا  فبتركيا  والقومي/الوطني. 
ألتاتورك  العلماني  اإلرث  تهميش 
الدين  على  ــان  ــ اردوغ حكم  ويــركــز 
الدميقراطية  أفــول  االخ  صيغته  يف 

الليبرالية وعودة اليمني الشعبوي
عريضة  ــات  ــئ ف الـــيـــوم  بــالــعــالــم 
الليبرالية  الــدميــقــراطــيــة  تــرفــض 
الشعبوي  اليمني  بجانب  وتصطف 
يجسدها  املنحى  هذا  االستبدادي. 
املتحدة  بــالــواليــات  تــرامــب  صــعــود 
األمريكية، تولي مودي الوزارة األولى 
بالهند ورئاسة طيب اردوغان لتركيا. 
أوربا الغربية وأمريكا الاتينية تشهد 
متطرفة  أحـــزاب  صــعــود  أيــضــا  هــي 
شكلت حكومات ميينية كما هو احلال 
نفس  يف  وانكلترا،  وبولونيا  بهنغارية 

الوقت هنالك تشكيات ميينية قوية 
املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  تترقب 
والظفر  التقليدي  اليمني  إلزاحـــة 

بالسلطة كما يف فرنسا ومنسا.
يشكل  املــتــطــرف  الــيــمــني  صــعــود 

خــطــرا كــبــيــرا ويـــطـــرح تــســاؤالت 
ــزاب  ــ ــذه األح ــة هـ ــاق بــخــصــوص ع
فاليمني  االنــتــخــابــيــة.  بقاعدتها 
منها  قــواســم  يف  يشترك  الشعبوي 
قيادات  تتزعمه  لألجانب،  الــعــداء 
مستبدة تتصف بالعنجهية واالزدراء 
للمرأة حيث حتمل تصورا بطريركيا 
للعائلة. قاعدته االنتخابية تتقاسم 
معه الكثير من هذه األفكار والقناعات 
من  الشديد  خوفها  عنها  ومــعــروف 
البورجوازية  واستطاعت  املستقبل، 
تغذي  أن  القوية  بدعايتها  وأحزابها 
مبخاطر  بــالــتــهــويــل  الــشــعــور  هـــذا 

اإلرهاب والهجرة »الغير الشرعية.
عانت  هــذه  االنتخابية  القاعدة 
حلكومات  ــداء  ــع ال وتضمر  الكثير 
ــزت  ــه وأج همشتها  ــي  ــت ال بــلــدانــهــا 
يتم  السخط  ــذا  ه و  حقوقها  على 
باحملطات  باخلصوص  عنه  التعبير 
االعــتــبــارات  ــذه  ه كــل  االنتخابية. 
جتعل من الصعب فهم دواعي تصويت 
املسلمني بالهند مثا ملودي أو لترامب 
يستعص  كما  املــتــحــدة.  بــالــواليــات 
كيف  و  لترامب  النساء  تصويت  فهم 
أمكن أن يشكل قسم من سكان "أملانيا 
لليمني  انتخابية  قاعدة  الشرقية" 

املتطرف.
إلى  يطمح  الشعبوي  اليمني  إن 
 le leadership( الوطنية  القيادة 
األمــجــاد  ــاع  ــرج ــت واس  )national
الغابرة وجعل دولته الوطنية حتظى 
تفاقمت  حلظة  يف  قوية  بتنافسية 
النيوليبرالية  الــعــوملــة  ــة  أزمـ فــيــه 
وفقدت فيه الكثير من الدول التحكم 
اليمني  بهذا  دفع  ما  اقتصادياتها  يف 
لرفع شعارات تخلط الديني بالثقايف 
يتم  مثا  فبتركيا  والقومي/الوطني. 
ألتاتورك  العلماني  اإلرث  تهميش 
الدين  على  ــان  ــ اردوغ حكم  ويــركــز 
إحياء  وعلى  االخوانية  صيغته  يف 
العثمانية.  اإلمــبــراطــوريــة  أمــجــاد 
األمريكية  املتحدة  بــالــواليــات  ــا  أم

بخطاب  يتمسك  تــرامــب  فالرئيس 
للنساء  الــكــراهــيــة  ميـــزج  عــنــصــري 
العظمة.  بجنون  لألجانب  والــعــداء 
استرجاع  على  قــدرتــه  يــدعــي  كما 
املتحدة  للواليات  وقوتها  مكانتها 

خارجيا  ذلــك  ويترجم  األمريكية 
بتكثيف املناورات العسكرية واحلصار 
االقــتــصــادي لــلــدول واإلعـــراض عن 
الداخل  يف  أما  الدولية،  االتفاقيات 
فيحاول دغدغت مشاعر األمريكيني، 
خــاصــة الــبــيــض مــنــهــم، مــدعــيــا أن 
ومكانتها  لهيمنتها  أمريكا  استعادة 
محالة  ال  عنه  سيترتب  االقتصادية 
لهؤالء  االقتصادي  الوضع  يف  حتسن 

البيض.
ــط   ــي ــط ــخ ــت ــني  وال ــ ــرل ــ نــــــــدوة  ب

االمبريالي ملستقبل ليبيا
عقدت   2020 يناير   19 بتاريخ 
استدعي  ليبيا  حــول  ببرلني  ــدوة  ن
من  كبار  موظفني  و  دول  رؤســاء  إليها 
أوروبا  و  األمريكية  املتحدة  الواليات 
عن  ممثلون  إليهم  أنضاف  الغربية، 
كمصر  اجلــوار  دول  و  الصني  و  روسيا 
ــادة عن  ــذا تــركــيــا، زيـ ــر و ك ــزائ واجل
ممثلني عن منظمة الوحدة اإلفريقية 
و قيادات الفصائل املتناحرة بالباد.
و  شكله  حيث  مــن  االجــتــمــاع،  هــذا 
حول  ب"الندوة  يذكر  انعقاده،  مكان 
انعقدت  الــتــي  املــشــؤومــة  الكونغو" 
ال19  القرن  يف  ببرلني  ــرى  األخ هي 
بدعوة من األملاني بسمارك و مت على 
إثرها تقسيم إفريقيا إلى مستعمرات 

أحلقت بالدول االمبريالية آنذاك.
ــف احلــلــف األطــلــســي  ــص ــان ق ــ  ك
سنة2011، بغطاء من األمم املتحدة، 
ليبيا  على  عــدوانــيــة  ــرب  ح بــدايــة 
الليبيني  الــســكــان  حماية  بــذريــعــة 
ــذايف، فــدمــرت  ــقـ ــروت" ألـ ــبـ مــن "جـ
للبلد  التحتية  البنية  احلــرب  هــذه 
من  اآلالف  ــرح  وج قتل  يف  وتسببت 
بشكل  دولة  رئيس  وتصفية  املدنيني 
تسع  قانوني.  إطار  أي  خارج  وحشي 
النكراء  اجلرمية  هــذه  بعد  سنوات 
التي  الــدولــة  ــي  وه ليبيا،  أصبحت 
بالضفة  اقتصادي  منو  أكبر  سجلت 
تعمه  بلد  املتوسط،  للبحر  اجلنوبية 
الــفــوضــى ومــحــط أطــمــاع ومــنــاورات 

ــة. فقد  ــي ــال ــري ــب الــقــوى االم نــفــس 
ــي بــنــدوة برلني  قــرر االحتـــاد األوربـ
من  ليبيا  متكني  على  العمل  األخيرة 
البترولية  مؤسسات وطنية كالشركة 
يف  ذلك  وكل  وغيره،  املركزي  والبنك 
الهيكلي"  االقتصادي  "اإلصاح  إطار 
أي عــن طــريــق اخلــوصــصــة وتــوزيــع 
مبا   )2019( املقدرة  النفط  عائدات 
يفوق ال 20 مليار دوالر بني الفصائل 
الليبية املتناحرة واستحواذ الشركات 
احلصة  على  اجلنسيات  املــتــعــددة 

األهم املتبقية.
راجعت  التي  أملانيا  حاولت   هكذا 
"خطأ"  تــدارك  اخلارجية،  سياستها 
الليبي  ــزو  ــغ ال يف  مــشــاركــتــهــا  عـــدم 
السابق، باستثمار عاقتها بالفصائل 
كل  لتجميع  فــعــمــدت  املــتــصــارعــة 
تقوية  بغية  الــصــراع  يف  املتدخلني 
من  حصة  بأكبر  بالظفر  حظوظها 
حضورها  وتعزيز  البلد  هــذا  ــوارد  م
االستراتيجي.  اجلغرايف  املوقع  بهذا 
روسيا  من  كل  سلكته  الطريق  نفس 
ــني وتــركــيــا. فــالــصــني وروســيــا  ــص وال
بليبيا  تواجدهما  تعزيز  إلى  تهدفان 
العسكرية  للقواعد  تواجد  أي  ومنع 
حلف  و  األمريكية  املتحدة  للواليات 
أما تركيا فهي تتوخى من  بها.  الناتو 
أمجاد  استرجاع  باملنطقة  تواجدها 
نفس  يف  و  العثمانية  اإلمبراطورية 
ليبيا  إلــى  ــاب  اإلرهـ تصدير  الــوقــت 
مع  مفاوضاتها  يف  ضغط  ورقة  جلعله 
الرجعية  لألنظمة  ــم"  "دع و  الغرب 

العربية احلليفة باملنطقة.
ليبيا  حـــول  ــر  ــي األخ الـــنـــدوة  إن 
والتكالب  سليماني  القائد  وتصفية 
الشعبني  على  االمبريالي  الرجعي 
صراع  تعكس  والفلسطيني  اليمني 
منطقة  عــلــى  االمــبــريــالــيــة  ــقــوى  ال
الهدف  وإفــريــقــيــا  األوســـط  الــشــرق 
املنطقة  بشعوب  االســتــفــراد  منها 
القوى  كل  واجتثاث  خيراتها  ونهب 
األطماع  هــذه  حتقيق  تعرقل  التي 

التوسعية.
لتصفية  محاولة  تــرامــب  صفقة 

للقضية الفلسطينية
القرن"  صفقة   " عن  اإلعــان  مت   
 28/01/2020 ترامب يوم  قبل  من 
إلمتام  تهدف  خطة  وهي  بواشنطن، 
واحللف  الصهيوني  الكيان  مــشــروع 
بل  بفلسطني  االمبريالي-الرجعي 
برمتها.  ــط  األوسـ الــشــرق  مبنطقة 
للكيان  بالنسبة  "صفقة"  فعا  هي 
الصهيوني التوسعي ومحاولة تصفية 
واستهداف  الفلسطينية  للقضية 
األمريكية  للهيمنة  املناهضة  للقوى 
باملنطقة. هدفها هو إقبار حلم الدولة 
اتفاقية  له  أسست  كما  الفلسطينية 
التحرر  مــشــروع  غيبت  التي  أوســلــو 
ــول يف  ــدخ ال واشـــرت على  الــوطــنــي 
بتفكيك  انتهت  التنازالت  من  سلسلة 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة 
املمثل  التحرير  منظمة  وبتهميش 
الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
سيادة،  دون  من  سلطة  قيام  مقابل 
معه  وتنسق  للعدو  اقتصاديا  تابعة 

امنيا.
احلالية  تــرامــب  خطة  فبموجب 
ــزة إلــى  ــ ــل الــضــفــة وغ ــوي ســيــتــم حت

معزولة  الكنتوهات  مــن  مجموعة 
ــن بــعــضــهــا واألراضـــــــي احملــيــطــة  عـ
تصرف  حتت  ستبقى  باملستوطنات 
السلطة  وجتــرد  اليهود  املستوطنني 
وكــل  سلطة  أي  ــن  م الفلسطينية 
أو  بالضفة  ــواء  سـ الفلسطينيني، 
القطاع، من الساح. ال تعترف اخلطة 
على  وتعمل  لاجئني  الــعــودة  بحق 
األردن  وغور  اجلــوالن  قضم  شرعنة 
عاصمة  بــأكــمــلــهــا  الــقــدس  ــل  ــع وج
تفاصيلها  يف  الــصــهــيــونــي.  للكيان 
حزب  لبرنامج  تطبيق  هي  الدقيقة 
وقــد  املــتــطــرف،  اليميني  الــلــيــكــود 
ســواء  مكثفة،  اســتــعــدادات  سبقتها 
حرمان  مت  حيث  فلسطني،  بــداخــل 
املساعدات  من  الاجئني  غوت  وكالة 
واحلــصــار  التضييق  مت  كما  املــالــيــة 
من  متثله  ملــا  األســيــرة  احلــركــة  على 
أيضا  ومت  للنضال  متقدمة  جبهة 
سكانها  من  القدس  تفريغ  مواصلة 
العرقي  التطهير  واستمر  األصليني 
الفلسطينيني  الــبــدو  لــتــجــمــعــات 
املنطقة  مستوى  على  أمــا  بالنقب. 
األمريكية  االمبريالية  قامت  فقد 
والرجعية  الصهاينة  من  وحلفائها 
العربية بتشديد احلصار االقتصادي 
إلرغامها  بإيران  العسكري  والتحرش 
املمانعة  قوى  دعم  عن  التوقف  على 
ومن  واليمن  وسوريا  العراق  من  بكل 
بلبنان  املــقــاومــة  وتسليح  ــب  ــدري ت
وفــلــســطــني وكـــذلـــك لــلــتــخــلــي عن 
جعلت  الــتــي  البالستية  الــصــواريــخ 
حتت  باملنطقة  األمريكية  القواعد 

رحمة الساح االيراني.
للعدوان  استساما  أوسلو  شكلت   
فتلته  ــي  ــال ــري ــب ــي-االم ــون ــي ــه ــص ال
من  مجانية  وتـــنـــازالت  مــفــاوضــات 
الكيان  شجعت  الفلسطينية  السلطة 
ــة الــرجــعــيــة  ــم ــظ الــصــهــيــونــي واألن
الغربية  ــيــة  واالمــبــريــال الــعــربــيــة 
على  فتحول  باملزيد،  املطالبة  على 
اليمني  ومشروع  االتفاق  هــذا  إثرها 
فا  ــراب.  س مجرد  إلــى  الفلسطيني 
دولة  وال  قامت  فلسطينية  حكومة 
استمرت  ذلــك  عكس  بنية.  وطنية 
على  املساكن  وهــدم  ــي  األراض سرقة 
رؤوس الفلسطينيني وتهويد القدس. 
إنهاك  هو  بفلسطني  اآلن  يجري  وما 
الفلسطينية  ولــلــســلــطــة  للشعب 
ــدف متــريــر  ــه ــاع ب ــط ــق بــالــضــفــة وال
انتخابية  أهــداف  له  خطير  مشروع 
للحفاظ  نتنياهو  يستغله  حيث  أنية 
املقبلة،  االنتخابات  يف  مقعده  على 
دعــايــتــه  يف  ــب  ــرامـ تـ ــره  ــم ــث ــت ــس وي
للمشروع  الرئاسيات.  لانتخابات 
بحيث  ودولية  إقليمية  أبعاد  كذلك 
لتحقيق  الصهيوني  الكيان  يوظفه 
أهداف استيطانية توسعية والواليات 
املبادرة  الستعادة  األمريكية  املتحدة 
يف الصراع االستراتيجي على املستوى 
ــك فــمــن املــرتــقــب  ــي. لــكــل ذلـ ــامل ــع ال
تتضاعف  وان  الضغط  يستمر  ان 
الصهاينة  ــرف  طـ مــن  اإلغــــــراءات 
والرجعيني  األمريكان  من  وحلفائهم 
تتعدى  الصفقة  الن  ذلـــك  ــرب  ــع ال
املنطقة  ــل  ك لتستهدف  فلسطني 
املخطط  يف  واحدا  مربعا  تشكل  التي 

الصهيوني االمبريالي.
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مناذج من العنف األسري ضد النساء يف العالم
املعمم  الــعــنــف  ــرة  ــاه ظ تتجلى    
بأشكال متعددة يف حياة البشر، واحٌد 
النساء  ضد  األســري  العنف  هو  منها 
جتلياتها  أكثر  أحــد  وهــو  العالم،  يف 
خلف  يحدث  لكونه  نظًرا  غموًضا، 
يف  ذلك،  على  ويزيد  املغلقة،  األبواب 
املجتمعات،  من  به  يستهان  ال  عــدد 
من  عليها  يقع  مــا  على  املـــرأة  صمت 

عنف.
العاملية،  الصحة  ملنظمة  ــا  وفــًق  
نساء  ثاثة  كل  بني  من  ــدة  واح فــإن 
قبل  من  للعنف  تتعرض  العالم،  يف 

شريك حياتها أو أحد أقاربها.
منظمة  أجــرتــهــا  لــدراســة  ــا  ووفــًق  
فإن  الدولي،  والبنك  العاملية  الصحة 
الرئيسي  الــســبــب  ــري  ــ األس الــعــنــف 
للوفاة أو إلحداث األضرار التي تلحق 
العمرية  الفترة  خال  النساء  بصحة 
ُيعد  كــمــا  عـــاًمـــا.  و44   16 بــني  مــا 
أسباب  أكثر  بني  من  األســري  العنف 
فاقت  وقد  النساء.  بني  شيوًعا  املوت 
املــوَت  ــري،  األس بالعنف  املــوت  نسبة 

بالسرطان واملاريا وحوادث الطرق!
وتــؤكــد دراســـة صـــادرة عــن مكتب 
املــخــدرات  ملكافحة  املــتــحــدة  األمم 
ثاني/نوفمبر  تشرين  يف  واجلرمية، 
األماكن  أخطر  "من  املنزل  أن   ،2018
أكثر  أن  الدراسة  وكشفت  املرأة"،  على 
حول  قتلّن  اللواتي  النساء  نصف  من 
لعنٍف  تعرضن   ،2018 خال  العالم، 
منزلي أفضى ملوتهن، سواًء من األزواج 

أو أحد أفراد األسرة .
من  فإنه  ــة،  ــدراس ال لنفس  ووفــًقــا 
كــانــت  قــتــل  ألـــف جــرميــة   87 بـــني 
ألف   30 حوالي  ثمة  أنثي،  ضحيتها 
سابق  أو  حالي  شريك  نفذها  جرمية 
حوالي  يعادل  الرقم  هذا  للضحية. 
يد  على  ساعة  كل  ُيقتلن  نساء  ست 

شخص يعرفنه!
العاملية  الصحة  ملنظمة  تقرير  ويف 
فإن كل واحدة من بني كل ثاثة نساء 
قبل  من  للعنف  تتعرض  العالم،  يف 
شريك حياتها، أو من األقارب. وقالت 
األسري  العنف  إن  األممية،  املنظمة 
تتعرض  الذي  العنف  أشكال  أكثر  هو 

له املرأة شيوًعا.
املمارس  األسري  العنف  يقتصر  ال 
واإليـــذاء  الــضــرب  على  النساء  ضــد 
العنف  أيــًضــا  يشمل  بــل  اجلــســدي، 
إلى  واحلــرمــان،  والتهميش  اللفظي 
أو  خــارج  املــرأة  لــدور  التنميط  جانب 

داخل البيت على حد سواء. 
غياب  ــن  م عــامــة  ــٍة  ــال ح ــل  ظ ويف 
من  املرأة  حلماية  الواضحة  القوانني 
شريكها  قبل  مــن  للعنف  الــتــعــرض 
حاالت  رصد  يــزداد  أقاربها،  أحد  أو 

العنف ضد املرأة حول العالم .
الفلسطينية  الشابة  حادثة  أحيت 
األسري  العنف  قضية  غريب،  إسراء 
الــعــربــي، بعد  الــعــالــم  ــرأة يف  املـ ضــد 
اإلعــام  وسائل  قصتها  اجتاحت  أن 

ومواقع التواصل االجتماعي.

الفلسطينية  الفتاة  غريب  إســراء 
إسراء غريب، ضحية للعنف األسري. 
لهم  عــاقــة  أي  ــا  ــه ذوي نــفــي  ورغـــم 
وادعــاء  ملوتها،  أفضى  مبا  بتعنيفها 
عاقة  عن  واحلديث  النفسي  مرضها 

العام  النائب  أن  إال  مبوتها!  "اجلــن" 
على  القبض  بإلقاء  أمر  الفلسطيني 
بعد  بقتلها،  متهمني  ذويها  من  ثاثة 
أن  الشرعي  الطب  تقارير  أكــدت  أن 
ضرب  مضاعفات  نتيجة  توفت  الفتاة 

وتعذيب.
األسري  العنف  عن  احلديث  أخذ 
قضية  بعد  متجدًدا  زخًما  املرأة  ضد 
ــب على  ــول ــي ط ــت ال إســــراء غــريــب، 
املرأة،  حتمي  قوانني  بصياغة  إثرها 

وطرحت مقاربات يف هذا الصدد.  
يقف  واضــح  قانون  هناك  يكن  لم 
التي  ــة  ــرّي اأُلس االنتهاكات  وجــه  يف 
أن  قبل  فرنسا،  يف  النساء  تواجهها 
الــبــرملــان  أعــضــاء  مــن  عـــدد  يستعد 
الفرنسي إلعداد صيغة قانون رسمي 
ملكافحة ظاهرة العنف األسري بشكٍل 
أعلن  أن  بعد  القرار  هذا  ليأتي  حازم، 
رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، 
بداية هذا الشهر، عن "ضرورة اتخاذ 
إجراءات طارئة حلماية السيدات من 

العنف .
متثلت  اإلجــراءات  هذه  من  واحــدة 
يف تشكيل أكثر من 400 نقطة استماع 
يشعرن  الــلــواتــي  للسيدات  عاجلة 
الذي  الوضع  عن  لإلفصاح  بحاجة 
احلكومة  ــرت  وف أن  بعد  بــه،  يعشّن 
للطوارئ  هاتف  رقم  أيًضا  الفرنسية 
بهذا  العاجلة  االتــصــاالت  يستقبل 

الشأن.
ــي هـــذه اإلجـــــراءات بــعــد أن  ــأت وت
يف  النساء  عشرات  من  أكثر  نظمت 
للحصول  احتجاجية  وقفة  باريس، 
السلطات  قبل  من  حقيقي  دعم  على 
 100 الرسمية، بعد أن قضت أكثر من 
أزواجهّن  أيــدي  على  فرنسا  يف  امــرأة 
بداية  منذ  ــري،  األس العنف  نتيجة 

عام 2019.
عشرات  أطلقت   ،2018 ــام  ع ويف 

ــات،  ــث املــشــاهــيــر مــن مــغــنــيــات ومم
حــمــلــة ملــواجــهــة الــعــنــف اجلــســدي 
يف  النساء  له  تتعرض  الذي  األســري 
بها  قام  دراســة  أشــارت  حيث  فرنسا، 
ضد  العنف  ملكافحة  الوطني  املركز 

 130 وفاة  إلى   ،2017 عام  يف  النساء 
قبل  من  للعنف  تعرضها  بسبب  امرأة 
مبعدل  السابق،  أو  احلالي  الشريك 
تقريًبا  ونصف  يومني  كل  متوت  امرأة 
قبل  ــن  م عــنــف  بــســبــب  فــرنــســا،  يف 

الشريك.
ــذا الـــواقـــع الــنــشــطــاء  ــ ــّرك ه ــ حـ
التي  السياسة  بتغيير  للمطالبة 
ــزة  ــه تــتــعــاطــى بــهــا احلــكــومــة واألج
تعرضّن  اللواتي  النساء  مع  األمنية 
تقدمي  على  مبساعدتهّن  للعنف، 
لتلك  ــة  ــي ــم األه ــاء  ــ وإيـ ــوى  ــك ــش ال

العملية  بــطء  عــن  بعيًدا  الشكاوى 
البيروقراطية.

هذا وُيذكر أن فرنسا تأتي ثالًثا يف 
االحتاد األوروبي بعد هنغاريا وأملانيا 
العنف  ــدالت  ــع م ارتــفــاع  حــيــث  ــن  م
إحصائيات  وفق  النساء،  ضد  األسري 
بني  من  نسبة  كأقل  إسبانيا  حــددت 

دول االحتاد األوروبي. 
فإن  الدولية،  العفو  ملنظمة  ووفًقا 
يف  األقــل  املعدالت  صاحبة  إسبانيا، 
توفيت  ــرأة،  املـ ضــد  األســـري  العنف 

بسبب   ،2018 خــال  ــرأة  ام  44 فيها 
تعرضهن للعنف من شركائهن.

 420 يــقــارب  مــا  ــدر  أملــانــيــا، ص ويف 
حزيران/ شهر  خال  قضائًيا  ــراًرا  ق
احلــمــايــة  بــتــوفــيــر   ،2018 يــونــيــو 

األســري،  العنف  لضحايا  الــفــوريــة 
عن  ــاغ  اإلب معدالت  ارتــفــاع  نتيجة 
عام  يف  النوع.  هذا  من  العنف  حاالت 
فرنسا  يف  امــرأة   130 توفيت   ،2018

بسبب العنف األسري.
املــمــكــن عــزل  مـــن  ــه  أنـ ــدو  ــب ي وال 
ــيــد واألعـــــــراف والـــعـــادات  ــتــقــال ال
العنف  ــاالت  حـ ــن  ع االجــتــمــاعــيــة، 
تقرير  فبحسب  ــرأة،  امل ضد  ــري  األس
لعام  السنوّي  الدولية  العفو  منظمة 
تتعرض  التي  االنتهاكات  فإن   ،2018
لها النساء من قبل األقرباء، غالًبا ما 
وهيمنة  الثقافية  "التقاليد  من  تنشأ 
التقرير  وأضــاف  األبــوّيــة".  السلطة 
بأنه يف العديد من بلدان العام، حتكم 
تلك التقاليد واألعراف بقوة القانون 

الذي يكرس لها.
"ضعف  إلى  أيًضا  املنظمة  وأشــارت 
و"مــحــدوديــة  الــســيــاســيــة"  اإلرادة 
اجلناة"،  مع  للتحقيق  الازمة  املوارد 
ــني األســـبـــاب  ــن بـ ــا مـ ــم ــاره ــب ــت ــاع ب
الرئيسي يف استمرار العنف واإلفات 

من العقاب.
العنف  ــول  ح عاملية  إحصائيات 

األسري ضد املرأة :
املتعلقة  ــاءات  ــ ــص ــ اإلح تــخــتــلــف 
الشراكات  أو  الــزوجــني  بــني  بالعنف 
وفًقا  آخر،  إلى  بلد  من  كبيًرا  اختاًفا 
األمم  يف  ــاء  ــص اإلح شعبة  لتقرير 
نسبة  تبلغ  بريطانيا  ففي  املتحدة، 
من  لإليذاء  يتعرضن  اللواتي  النساء 
يف  تقتل  حني  يف   ،30% األزواج  قبل 
امرأة  ألف  من  أكثر  عام  كل  باكستان 

باسم "الشرف". 
امرأة   200 حوالي  تقع  تركيا،  ويف 
على  الــشــرف  جــرائــم  ضحية  وفــتــاة 
لألردن،  بالنسبة  أما  أقربائهن،  أيدي 
من  الــنــوع  ــذا  ه ضحايا  ــدد  ع يــقــدر 
السنة،  يف  ضحية   23 بنحو  اجلرائم 

غرب  مناطق  يف  النسبة  تبلغ  بينما 
األردن 52%.

وتــذكــر اإلحــصــائــيــات أيــًضــا دول 
نسبة  فيها  تبلغ  التي  نيكاراغوا  مثل 
 ،28% الــنــســاء  مــن  العنف  ضحايا 
والسنغال   ،47% بنسبة  وبنغاديش 
بنسبة %87! أما يف كندا فتبلغ نسبة 
النساء اللواتي تعرضن للعنف املنزلي 

%29 ويف أستراليا 23%.

العفو  تقرير  صــدور  ــت  وق وحتى 
فإن   ،2018 لــعــام  السنوي  الــدولــيــة 
العالم،  ــول  ح الــبــلــدان  مــن  العديد 
أحكام  بإصدار  تسمح  قوانني  لديها 
يثبت  "الذين  الرجال  بحق  مخففة 
ثــورة  ــال  خ لهم  قريبة  قتلوا  أنــهــا 
غير  بأمر  الضحية  قيام  إثر  غضب، 
قامت  األردنية  اململكة  لكن  مشروع". 
أنها  مــع  األحــكــام،  تلك  مثل  بإلغاء 
أبقت على قانون آخر يجيز التساهل 
النساء  ارتكاب  حالة  يف  الرجال  مع 

لـ"جرائم الشرف"! 
الدول  من  األردن  يعتبر  ذلــك،  مع 
جهود  يف  تقدًما  حترز  التي  العربية 
ــا يف  أم املـــرأة.  العنف ضــد  مــن  ــد  احل
اعتمد  أن  للبرملان  سبق  فقد  تونس، 
ــه تــقــدمي  ــأن مـــشـــروع قـــانـــون مـــن ش
اللواتي  والفتيات  للنساء  ضمانات 

تعرضن ويتعرضن للعنف.
وفًقا حلسابات مكتب األمم املتحدة 
التي  ذاتــهــا  الــدراســة  على  املعتمدة 
واجلرمية  املــخــدرات  مكتب  أجــراهــا 
اإلجمالي  املعدل  فــإن  املاضي،  العام 
لضحايا جرائم القتل من اإلناث حول 
امرأة.  ألف   100 لكل   1.3 هو  العالم 
قائمة  واألمريكتني  أفريقيا  وتتصدر 
اخلطر على النساء من قبل شركائهن 

أو أقاربهن.
لكل   3.2 املعد  يبلغ  أفريقيا  ففي 
100 ألف امرأة، ويف األمريكتني 1.6، 
يف آسيا يبلغ املعدل 0.9، أما يف أوروبا 
عاملًيا،  األقل  وهو   ،0.7 املعدل  فيبلغ 
لكن وفًقا ملكتب األمم املتحدة، لم يتم 
مكافحة  يف  ملموس  تقدم  أي  إحــراز 
األخيرة  السنوات  يف  األسري  العنف 
والبرامج  التشريعات  من  الرغم  على 
ضد  العنف  على  للقضاء  املوضوعة 

املرأة .
ــرات  ــاهـ ــظـ املـ ــم  ــّظـ ــنـ ُتـ تــــــزال  ال 
مبكافحة  املطالبة  واالحــتــجــاجــات 
وإعداد  النساء،  ضد  األسري  العنف 
ماحقة  شأنها  مــن  صــارمــة  قــوانــني 
كان  ممــارســاتــه،  وجتــرميــه  املعتدي 
أفريقيا،  جنوب  عاصمة  يف  آخرها 
يف  امرأة   100 حوالي  اجتمعت  حيث 
أيلول/سبتمبر    13 يف  جوهانسبرغ، 

للتنديد بالعنف ضد املرأة .
أفريقيا قائمة جرائم  تتصدر قارة 
لكل   3.2 مبعدل  ــاث  اإلن ضد  القتل 
األمريكتني  تليها  ــرأة،  امـ ألــف   100
 0.9 مبــعــدل  آســيــا  ثــم   1.6 مبــعــدل 

فأوروبا بـ0.7.

اسة  ر د وتؤكد 
مكتب  عن  رة  صاد

المتحدة  األمم 
ات  ر المخد لمكافحة 

ين  تشر في  يمة،  الجر و
ن  أ  ،2018 ثاني/نوفمبر 

على  األماكن  أخطر  "من  ل  المنز
ن  أ اسة  ر الد وكشفت  أة"،  المر
اتي  اللو النساء  نصف  من  أكثر 

ل  خال العالم،  ل  حو قتلّن 
لعنٍف  تعرضن   ،2018

لموتهن،  أفضى  منزلي 
و  أ اج  و ز األ اًء من  سو

األسرة اد  أفر أحد 

عن الكاتبة السورية:  عا املصياتي
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الشباب

 نظم املكتب الوطني الحتاد شباب 
لواء  حتت  املنضوي  باملغرب  التعليم 
التوجه  للتعليم/  الوطنية  اجلامعة 
أثار  الدميقراطي ندوة وطنية حول 
الشباب  على  العمومية  السياسات 
والــيــات الــتــصــدي يـــوم الــســبــت 8 
احملامني  هيئة  بقاعة   2020 فبراير 
كل  الندوة  هذه  أطر  وقد  بالرباط، 
احتاد  عن  زويــن  كمال  الرفيق  من 
والرفيق  بــاملــغــرب،  التعليم  شباب 
اجلمعية  ــس  ــي رئ مـــهـــداوي  ــق  ــي رف
املعطلني  الشهادات  حلملة  الوطنية 
عن  املكاوي  محمد  والرفيق  باملغرب، 
للقطاع  الوطنية  اجلامعة  شبيبة 
الكرعي  ربيع  واألســتــاذ  للفاحي 
لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  عن 

التعاقد. عليهم  املفروض 
: • مداخلة رفيق املهداوي 

رئيس  املــهــداوي  الرفيق     تطرق 
يف  للمعطلني  الوطنية  اجلمعية 
التي  النتائج  إلى  مداخلته  بداية 
السياسي  النظام  تبيعة  فرضتها 
ملجموعة  احلريف  وتطبيقه  املغربي 
صندوق  ــرف  ط مــن  ــاءات  ــ اإلم مــن 
مصالح  تخدم  التي  الدولي،  النقد 
ــع من  ــدول الــرأســمــالــيــة، ممــا رف الـ
بلغ  فيما  املغرب إلى %90  مديونية 

النمو 2%. معدل 
املخزني  الــنــظــام  أن  اعتبر  كما 
يــكــثــف هــجــومــه عــلــى املــؤســســات 
ــه  ــدافـ ــذا ألهـ ــي ــف ــن ــة ت ــي ــوم ــم ــع ال
عبر  وذلــك  الكبرى  اإلستراتيجية 
واإلجهاز  األسعار  ورفع  اخلوصصة 
ــى مــجــمــوعــة مـــن املــكــتــســبــات  ــل ع
التعليم،  مجانية  مثل  التاريخية 
مجموعة  وتطبيق  املقاصة  صندوق 
والتراجعية  الرجعية  القوانني  من 
ــراب  ــإلض ــون الــتــكــبــيــلــي ل ــان ــق ــال ك
ومــدونــة   51.17 ــار  ــ اإلط ــون  ــان وق
العمال  استغال  تكرس  التي  الشغل 
الصحافة. وقانون  التعاقد  وقانون 

يعتبر  الشباب  أن  إلــى  ليخلص 
السياسيات  هــذه  ضحايا  ــرز  أب من 
تقر  التعليم  لــقــطــاع  فبالنسبة 
القطاع  يف  سياساتها  أن  ــة  ــدول ال
والتكوين،  للتربية  الوطني  )امليثاق 
فشلت  قد  أالستعجالي..(  البرنامج 
نتائج  خلف  مما  التعليم  إصــاح  يف 
ارتفاع  املدرسي،  الهدر  مثل  كارثية 

األمية ...
فقد  الشغل  لقطاع  بالنسبة  أما 
فاشلة  ســيــاســات  الـــدولـــة  نــهــجــت 
ــهــجــوم عــلــى الــوظــيــفــة  أبـــرزهـــا ال
التشغيل  طــريــق  ــن  ع الــعــمــومــيــة 
مبــوجــب الــعــقــود ومـــا تــكــرســه من 
الشغل.  يف  استقرار  وعدم  هشاشة 
التشغيل  مباريات  يخص  فيما  أما 
يف  منصب   800 تــتــجــاوز  ال  فإنها 

. مترشح/ة  مقابل 9000 
بعدها  مهداوي  الرفيق  ويستنتج 
قلبهم  ــن  ومـ ــي  ــرب ــغ امل الــشــعــب  أن 
شعبية  حركات  يف  خرجوا  الشباب 
السياسات  لهذه  ورفضا  احتجاجا 

حركة  أبرزها  والرجعية  التراجعية 
الريف وجرادة..  20 فبراير، حراك 
أيضا  املزري  الوضع  هذا  ساهم  كما 
ــرة الــهــجــرة لــلــخــارج  ــاه ارتـــفـــاع ظ
الــشــبــاب مبا  يف صــفــوف  خــصــوصــا 

الكفاءات.  أصحاب  فيهم 
ليتطرق يف األخير على أن الوضع 
على  بــالــهــجــوم  املـــوســـوم  احلــالــي 
واالجتماعية  السياسية  احلقوق 
قوى  مليزان  نتاج  هو  واالقتصادية 
للمخزن،  عــام  بشكل  مييل  طبقي 
هذا امليزان الذي ال ميكن تغييره إال 
شاملة  نضالية  دينامية  خال  من 

. شعبية  جبهات  ببناء  تتوج 
: • مداخلة كمال زوين 

كاتب  زويــن  كمال  ابتدأ  حني  يف 
التعليم  شــبــاب  ــاد  الحتـ الــوطــنــي 

الــتــعــلــيــم  ــاع  ــطـ قـ أن  مــداخــلــتــه 
ــاؤه  ــط ــب إع ــج قــطــاعــا حــيــويــا وي
نتيجة  وهو  كبرى  وأولوية  أهمية 

الشعوب. من  مجموعة  مكتسبات 
للدولة  إرادة  هــنــاك  أن  مــؤكــدا 
وبشكل  الــتــعــلــيــم  عــلــى  ــاز  ــه ــإلج ل
من  مجموعة  مستعرضا  ممنهج، 
قطاع  عــرفــهــا  ــي  ــت ال ــات  اإلصـــاحـ
الوطني،  )امليثاق  باملغرب  التعليم 
املخطط  أالســتــعــجــالــي،  املخطط 
هذه  كــل  أن  ليوضح  ــي...(  ــاع ــرب ال
تشترك  اختافها  ورغم  املخططات 
تــدمــيــر  ــا  ــرزهـ أبـ مـــبـــادئ  يف عـــدة 
مكرسة  العمومية  املدرسة  وتصفية 
بدالك مدرسة تخدم مصالح الدولة 
السياسات  هــذه  كل  وأن  املخزنية. 
حيث  الدولية  االماءات  إلى  ترجع 
يف  مباشرة  غير  خلفية  هناك  أن 
للتكييف  املغربي  الشعب  تطويع 
اخلوصصة،   " الدولة  اختيارات  مع 
األستاذ  حتويل  التعليم،  تبضيع 
ــى أجـــيـــا..." كــمــا تــســاءل عن  إلـ
للمحاسبة  املسؤولني  تقدمي  عدم 
فشل  أقرت  الدولة  أن  رغم  والقضاء 

. السابقة  املخططات 
النتائج  هــذه  أن  كمال  واستنتج 
على  خــاصــة  سلبية  آثـــار  خــلــفــت 

يختار  جعله  ــا  م ــذا  وهـ الــشــبــاب، 
لوقف  أســاســيــة  كــآلــيــة  ــة  ــاوم ــق امل
ملقاومة  ويقترح  السياسات.  هــذه 
والــتــصــدي لــهــذا الـــوضـــع إعـــادة 
ــة الــنــقــابــيــة  ــرك ــح ــل ــار ل ــبـ ــتـ االعـ
التاريخية،  املكتسبات  السترجاع 
تشكيل  ــادة  إع الشباب  فعلى  لــدى 
ــة قـــويـــة وحتــمــل  ــي ــاب ــق حـــركـــة ن
الوضع  تصحيح  أجل  من  املسؤولية 
يف  النقابي  العزوف  ومحاربة  املزري 
الواحد  والكرسي  الشباب  صفوف 

الزعامات. لبعض  األبدي 
: • مداخلة ربيع الكرعي   

إلى  مداخلته  الكرعي  ربيع  قسم 
خلفيات   -  1 رئيسيني  مــحــوريــن 
تشريعيا  ومــصــداقــيــتــه  الــتــعــاقــد 

2 - آثار التعاقد. وواقعيا، 

ويف بداية مداخلته حدد األستاذ 
مفهوم  الــتــعــاقــد  عليه  املــفــروض 
باعتبارها  العمومية  السياسات 
ذات  ــات  ــط ــط ــخ م ــن  مـ ــة  ــوع ــم ــج م
والتنموي،  االستراتيجي  البعد 
النشاطات  من  طويلة  سلسلة  وأنها 
ــاالت  ــج ــقــة مب املــتــرابــطــة املــتــعــل
البرنامج  إطـــار  يف  وتــتــم  معينية، 
عن  لإلجابة  وتــأتــي  للدولة  الــعــام 

معينة.  مشكلة 
لينتقل بعد ذلك الكرعي ملخطط 
من  مفروض  اعتبره  الذي  التعاقد 
املالية  الــدوائــر  وبالضبط  اخلــارج 
وبرامجها  سياساتها  التي  العاملية 
وعــمــوم  الــعــامــلــة  جماهير  حتــمــل 
وتؤدي  التقشف،  تبعيات  الفقراء 
والتعليم  الصحة  من  حرمانها  إلى 
الليبرالية  املرجعية  وفق  املجانيني 
ــذه  اجلـــديـــدة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا ه
ذلك  بعد  من  عرض  ثم  املؤسسات، 
وما يكرس  للتعاقد  القانوني  النظام 
كما  خطيرة،  بنود  من  القانون  هذا 
التعاقد  مخطط  صياغة  أن  أكــد 
النقابية  اإلطارات  عن  مبعزل  جاء 

النظام.  انه  كما  املعنية،  والفئة 
ــزء  اجل إلـــى  ذلـــك  بــعــد  لينتقل 
حتمل  التي  مداخلته  مــن  الثاني 

أنه  ليعتبر  التعاقد  أثـــار  عــنــوان 
النفسي  االستقرار  يضرب  مخطط 
الدولة  تريد  فكيف  لألستاذ  واملهني 
هيئة  حتــرم  وهــي  التعليم  ــاح  اص
التي  حقوقها  أبسط  من  التدريس 
يكرس  مخطط  فهو  االستقرار،  هي 
يــؤدون  أســاتــذة  بني  التمييز  أيضا 
ــام أســـاتـــذة مــتــعــاقــدون  ــه نــفــس امل
وأساتذة  حقوق  عدة  من  محرومون 
نظاميني حسب تعبيره. ليشرح بعد 
ليس  بالتعاقد  التوظيف  أن  ذلــك 
اإلطار  غياب  بسبب  لإلصاح  خيار 
تنفيذه،  يف  واالرجتالية  تشريعي 
قطاع  هو  الذي  القطاع  طبيعة  كما 
املجتمع  لنهضة  استراتيجي  حيوي 
ــع هـــذا الــنــمــط،  ــق م ــواف كــكــل ال ت
القدرة  على  تتوفر  ال  األكادمييات 

اخلوصصة.  والكفاءة.  املالية 

نــهــايــة  ــــك يف  ذل ــد  ــع ب لــيــخــلــص 
تعتبره  الذي  التعاقد  أن  مداخلته 
ــار اســتــراتــيــجــي، هو  ــي الـــدولـــة خ
الوظيفة  ضــد  ــرب  ح احلقيقة  يف 
الفقراء  بني  طبقية  حرب  العمومية 
هيكلة  إلعادة  خيار  فهو  واالغنياء، 
يناسب  مبا  الوظيفة  لنظام  جديدة 
املؤسسات املالية املانحة.. هذا النوع 
استراتيجيا  خيارا  التوظيف  من 
باعتبارها  الوظيفة  على  للقضاء 
العاملة  والطبقة  للشعب  مكسب 

الفقراء. وعموم 
: املكاوي  محمد  مداخلة   •

شبيبة  ممــثــل  األول  يف  تــطــرق 
الفاحي  للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
ــال  ــج امل يف  الـــدولـــة  ــارات  ــيـ ــتـ الخـ
التي تبني  القروي، هذه االختيارات 
التي  الدولة  وطبيعة  احلكام  هوية 

عنها. نتحدث 
السياسي  النظام  أن  اعتبر  حيث 
على  سيادة  ميلك  وال  تبعي  بالباد 
مماة  فجلها  واختياراته  قــراراتــه 
من  تستفيد  الدولة  وأن  اخلارج.  من 
النخبة  لصالح  االقتصادي  اإلنعاش 
ــن افـــراد  وعــلــى حــســاب الــبــقــيــة م
مبالغ  استثمار  يتم  ال  حيث  الشعب، 
احليوية  الــقــطــاعــات  عــلــى  مهمة 

ــة والــتــشــغــيــل  ــح ــص كــالــتــعــلــيــم وال
ــة  ــي ــن بـــل عــلــى الـــقـــطـــاعـــات االم

والعسكرية.
عــدة  هــنــاك  أن  املــتــدخــل  ليقر 
بسبب  الشباب  يواجهها  حتديات 
ــذه الــســيــاســات مــنــهــا الــبــطــالــة  هـ
بدون  والعمل  الشغل  يف  والهشاشة 
 88% نسبة  إلى  وصل  الذي  عقدة 
للبنك  تقرير  حسب   2012 سنة  يف 
من   80  % أن  عن  ناهيك  الدولي. 
مع  يعيشون  ــون  ــزال ي ال  الــشــبــاب 
وصلت   2010 سنة  ويف  والــديــهــم 
باملغرب  الــقــاصــرات  تــزويــج  نسبة 
 2011 سنة  يف  بينما   22% غالى 
28 %. كل  الى  النسبة  نفس  وصلت 
الدولة  اختيارات  تبني  االرقام  هذه 
السيادية  غير  الكارثية  ونتائجها 
مستقبل  تــرهــن  والــتــي  والتبعية 
وتعد  الــاحــقــة  ــال  ــي واالج الــبــاد 

. سياسات بدون آفاق 
يرى  دائما  الوضع  تشخيص  ويف 
البوادي  يف  كارثية  أكثر  أنه  مكاوي 
والفقر  والتهميش  العزلة  بسبب 
سكان  صفوف  يف  الكبيرة  واألمــيــة 
تخلي  عنه  نتج  ما  ــذا  وه الــبــوادي 
والهجرة  أراضــيــهــم  عــن  الــفــاحــني 
مالكي  عند  زراعيني  كعمال  للعمل 
اسبانيا  جنوب  يف  أو  الكبار  األراضي 
صفوف  يف  الــبــطــالــة  ــن  ع نــاهــيــك 
سنة  و24   15 ســن  بــني  الــشــبــاب 
 %50 إلــى  تصل  التي  الــبــوادي  يف 
الــدولــة  نهج  بسبب  هــذا  نتج  وقــد 
يخص  فيما  عادلة  غير  لسياسات 

 . توزيع األراضي 
ويخلص مكاوي أن هذا الوضع هو 
عدة  يف  لانخراط  بالشباب  دفع  ما 
فبراير   20 منها  شبابية  حــركــات 
عندما  ولكن  الشعبية  واحلــركــات 
موازين  بفعل  املقاومة  صوت  خفت 
الــقــوى احلــاصــل جلــأت الــدولــة الى 
على  ــاز  ــه واإلج واالعــتــقــال  القمع 

 . التاريخية  املكتسبات 
للتصدي  أنــه  األخــيــر  يف  لــيــرى 
أوال  ال  املــأزوم،  الوضع  هذا  وملقاومة 
احلقيقي  السياسي  املعبر  بناء  من 
الشامل،  التغيير  عملية  يقود  الذي 
اجلهود  كافة  توحيد  من  بد  ال  أنه 
تنظيمية  ــغ  ــي وص طـــرق  وإبـــــداع 
الشباب  تــائــم  ونــوعــيــة  ــدة  ــدي ج
عناصر  يف  والــتــفــكــيــر  املــســتــهــدف 
بديل  ليكون  جديد  لبرنامج  عامة 
ومتطلبات  حاجيات  يلبي  حقيقي 

الكرمي. العيش 
اإلطــارات  ممثلو  ألقى  أن     وبعد 
مسيرة  فتحت  مداخاتهم،  األربعة 
احلضور  أمام  املناقشة  باب  الندوة 
األسئلة،  وطــرح  التفاعل  أجــل  من 
عن  املتدخلني  مــن  الــعــديــد  فعبر 
أجل  من  املشترك  النضال  ــرورة  ض
عن  الكبيرة  للتراجعات  التصدي 
نــضــاالت  حققتها  الـــذي  املــكــاســب 

الشباب. رأسها  وعلى  اجلماهير، 

احلركات املناضلة حتاكم السياسات العمومية
عزيزة الرامي 
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الثقافة والتغيير

الثقافية

العامل  بعد خروجي من سكن رفيقي 
لإلطاع على باقي غرف  العمال   علمت 
االف  نسجت  ــب   ــري غ ــان   ــك م يف  أنـــي 
احلكايات ملستقبلي مرة اهون علي األمر 
خطأ   اكادير   الى  قدومي  اعتبر  ومــرة 
فادحا سأدفع متنه غاليا  تذكرت األهل 
واألبناء تساقطت دموعي يف غفلة مني 
استيقظت من غفوتي على صوت كلب 
ينبح شخصا قادم اجتاهنا وما أن إقترب 
املشغل  إنــه  بــالــتــرحــاب   قابله  حتى 
خال  من  عرفته  لقد  نعم  البلدة   ابن 
رؤوس  لــي  ــد  وم مني  اقــتــرب  مامحه 
اصابعه للسام  وسألني من أكون اجبته 
إجتاه  يف  وحترك  رأسه   حرك  فان  أنا 
البيت املغطى   ما أن دخل حتى سمعت 

صراخه يعلو وهو ينادي على املشرف
اقتربت منهم سمعته يوبخه بعبارات 
نابية وهو يذكره باألخطاء التي ارتكبها 
يف عمله  نقص يف املردودية وعمل غير 
املشرف  بقي  العمال   مع  وتسامح  متقن 
ساكتا الى ان صب عليه جام غضبه بعد 
إن اكد نوع العمل  الواجب القيام به غدا 
باكرا وحدده يف تنظيف انابيب السقي 

العمال  من مخلفات األسمدة ثم توزيع 
البيوت املغطات لغرس اشجار املوز  على 
لغرس  امكنة  بحفر  القيام  املساء  ويف 
مغبة  من  وحــدره  املتبقية   الشتات  
عدم امتام عمله مرة أخرى  ثم انصرف 

غاضبا  متوجها لسيارته  يسب ويشتم
مساءا  اخلامسة  الــى  تشير  الساعة 

إنها وقت نهاية العمل لذلك اليوم
عاد صديقي منهوك القوى  واستلقى 
يشتد    وزفيره  سريره   فوق  ضهره   عل 
يف  فيه  فكر  الــذي  الــيــوم  ــك  ذل يشتم 

املجيء أل كادير
وانــا   الصبر  استطع  ولــم  اجــن  كــدت 

اترقبه ليكلمني وبادرته بالسؤال

مالذي اغضبك يا صديقي ؟
وأنا  اغضب  ال  أن  لي  وكيف  اجابني 
واإلجتهاد  الكد  يف  عمري  افنيت  مــن  
وبعدها  ــازة    اإلج شهادة  على  واحصل 
يكفيني  ال  بأجر  مــأمــورا  عبدا  اصبح 
تنهد  احلياة  ضروريات  ابسط  يف  حتى 
مع  ستتأقلم  عليك  ال  قائا  اردف  ثم 
ستصادفك  أنــه   رغــم  اجلديد  العيش 

ننفد  صديقي  يــا  هنا  نحن  عراقيل  
األوامر   وإال سنصبح مطرودين فاقدين 
لكنه  يشرفنا  ال  عمل  أنه  رغم  للعمل 
يا  عملنا  يف  لغيرنا  يدنا  مد  من  يقينا 
صديق  ال وجود للرحمة او الشفقة  وإن 
فلك  ساقطا   او  نابيا  كاما  مني  سمعت 
اإلستمرار  تريد  فعا  كنت  إن  تصبر  ان 
وستبدأ  بــاكــرا   سنستيقظ  غــدا  معنا 
املستغل  ــرت  ــب اخ ألنـــي  الــعــمــل  معنا 
فرصة   منحك  ــل  اج مــن  واستعطفته 
العشاء  وجبة  سنهيء  لذا  طلبي  ولبى 
أن  إال  عليك  فما  باكرا  للنوم  لنخلد 

تساعدني  يف تهيئها 
الطبخ   انية  بغسل  امــرنــي  وبعدها 
الى   هو  ــادر  وغ البطاطيس   وبتقشير 
والسجائر   اخلبز  لشراء  بعيد  دكــان  
لتفقد  خرجت  عملي   انهيت  أن  وبعد 
ــاورة    ــج ــرف امل ــغ ــعــمــال  يف ال ــي ال ــاق رف
ــم  ــه ارائ ــاع  ــط ــت واس عليهم  لــلــتــعــرف 
..... اجلديد  عملي  عن  املزيد  ومعرفة 

عبداهلل او الشيخ ...
 بقلم عبد اهلل السامي

ر  بالدا سنويا  يقام  الذي  للكتاب،  الدولي  املعرض  مناسبة  مع 

على  املغاربة  إقبال  مدى  ما   : القائل  السؤال  يتردد  البيضاء، 

والكتاب؟ القراءة 

إن  ـ  ًتــتــصــور  ال  ــة  درج لــى  إ مخجلة  ـ  بساطة  بكل  اإلجــابــة 

مبعدل  أي  دقيقة،   24 هــو  باملغرب  لــلــقــراءة  السنوي  ملــعــدل  ا

 !! مغربي  مواطن  لكل  اليوم  يف  دقيقتني 

يرجع  لــقــراءة  ا عــن  ملــغــاربــة  ا ــزوف  ع أســبــاب  يف  التدقيق  إن 

: واملوضوعي  الذاتي  منها  أسباب  لعدة 

: املوضوعية  األسباب  ـ 

املغاربة  مــن  مهمة  شريحة  يجعل  األمــيــة،  نسبة  رتــفــاع  ا  *
والكتاب. القراءة  مع  التعامل  دائرة  خارج 

املنهك  الثالث  العالم  خانة  يف  املغربي  املجتمع  يصنف   *  

مرغما  يجعله  ما  االجتماعية،  العلل  وكافة  والبطالة  بالفقر 

اخلبز. مقابل  الكتاب  عن  التنازل  على 

والشعوذة  الدجل  "امليوعة"،  تشجع  التي  الدولة  سياسة   *
عامة  الثقافة  تهميش  مقابل  طائلة،  أمواال  لنشرها  وترصد 

واالستبداد،  التحكم   الستدامة  خصوصا،  والقراءة  والكتاب 

ومتنور،  ،مثقف  واع  مجتمع  إطــار  يف  لها  يتأتى  لن  ذلك  والن 

التخلف. و  اجلهل  تأبيد  جاهدة  حتاول  لذا 

من  تــبــقــى  ــا  م عــلــى  لــقــضــاء  وا ملــدرســيــة  ا ملــكــتــبــات  ا غــيــاب   *
البلدية. اخلزانات 

العالم  جعلت  والتي  والتكنولوجية،  املعلوماتية  الفورة   *
عن  لــنــاس  ا بــعــاد  ا يف  بــأخــر  و  أ بشكل  ســاهــمــت  صــغــيــرة،  قــريــة 

إعدام  إلى  أدى  واملتسارع  الهائل  فالتطور  والكتاب،  القراءة 

والسمعية  احلسية  باملشاهدة  وتعويضها  القراءة،  يف  الرغبة 

. ية لبصر ا

: الذاتية  األسباب  ـ 

العطور  امللبس،  ، املأكل  على  اإلنفاق  يف  األسر  بعض  مبالغة   *
الكتب. لشراء  بسيط  مبلغ  ولو  تخصيص  دون   ... واملاكياج 

املستحيل  األسر،فمن  غالبية  لدى  القرائية  التربية  غياب   *
فيها  قــارئ  لشخص  وجــود  ال  أســرة  يف  لــقــراءة  ا عــادة  اكتساب 

األم... و  أ كاألب 

فيها  جتد  لــقــراء  ا الئحة  مقدمة  يف  توجد  التي  فالشعوب 

الشرائية  القدرة  ان  رغم  انترنيت،  و  تلفاز  جهاز  دون  بيوتا 

لذا  بالكتب.  غنية  نــات  خــزا على  تتوفر  لكن  بــذلــك،  تسمح 

االســتــراحــة  ــرات  ــت ف يف  بــنــاءهــم  ا تــرى  ان  لــعــجــب  ا ــن  م فــلــيــس 

. التهاما الكتب  يلتهمون  املدرسية 

إشباع  عن  درجة  يقل  ال  والكتاب  بالقراءة  لــروح  ا إشباع  إن 

بالرغيف. البدن 

يف أسباب ضعف اإلقبال 
على القراءة

حسن ايت عمر 

بعد  غريب،  واللقاء  عجيب،  البقاء  كان 

إلى  ســويــا  عــدنــا  الــغــيــاب  مــن  طويلة  ــدة  م

إلى  أنظر  أن  اعتدت  دائمًا،  ألفنا  كما  مكاننا 

عينياها كما أفعل يف ليالي الصيف الصافية، 

ــرأ مــايــني األســئــلــة، عوض  أقـ أن  تــعــودت 

دمعة  تــوازي  أسئلة  األجــوبــة،  أستقبل  أن 

عن  إليها  حتــدق  حينما  شاخصة  عــني  يف 

مررت  شيء  كل  على  تتعرف  أن  أرادت  قرب، 

مبحاذاتي،  جلست  الغياب،  فترة  طــوال  به 

كنت  كلماتي،  تعد  عيوني،  رمشات  حتسب 

أعلم أنني ال محالة سأخسر الكثير، وسأفقد 

الهدف، لكن رغم ذلك لم أتراجع يف اخلوض 

أعلم  وأنا  جازفت  العميق،  خضمها  غمار  يف 

علم اليقني أن جلستنا ستحدث أكبر انفجار 

أن  أردت  عندما  ضر،  ميسك  أن  دون  يقع  قد 

تعشقه،  أنها  قالت  باسمها،  نادتني  أغــادر 

أن  منذ  وجدها  عن  يعبر  إســم  ألنــه  حتبه 

وأكثر  اسم  فهو  أستغرب  لم  أسبوعا،  بلغت 

األشياء التي ال ميكن أن حتصل عليها مجانا، 

اإلسم مكلف، غالي، على أقل تقدير يساوي 

للعائلة  غداء  او  عشاء  وجبة  خــروف،  ثمن 

حفل  ليكون  ذلك  يتعدى  قد  او  واجليران، 

عام،  ملدة  فقيرة  أسرة  تعيل  مبيزانية  ضخم 

جسد  عن  تعبير  مجرد  اإلسم  ان  ويقولون 

اإلنسان.

لدي  كان  معا،  جلسنا  مكاني،  إلى  عدت 

يف  وطريقتها  اجلــلــوس،  يف  ــاص  خ أســلــوب 

األسلوب  نفس  ــه  ان غــرابــة،  أشــد  الــوقــوف 

ان اطوره، كما تفعل  الذي أحاول بكل قواي 

هي األخرى يف بناء وقوف شامخ، متزن، هي 

به  تقوم  أن  ميكن  ما  أسهل  اجللوس  أن  تعلم 

وانت واقف، وأن البقاء يجب أن يعيش واقفا، 

يجلس  أن  فابد  العيش  ام  صامدا،  ثابتا، 

االجساد  مشاهدة  من  ميل  ال  حتى  احيانا 

املنهكة، هناك من ينشغل يف حتسني ظروف 

عيشه ومن يهتم بجسده، بهندامه، بنفسه 

ورحه، والنفس أصعب شيء ميكن أن نهتم به 

حول  يحوم  شيء  بكل  تعتني  ان  كلل،  دون 

مرادف  امل  يعتبر  املنحني  او  القائم،  كيانك 

للحياة.

ال  جامحة،  إرادة  وكانت  أغــادر،  أن  أردت 

وجودها  لكن  مشيئتي،  أمنع  أن  أستطيع 

عن  والسؤال  التفكير  أعيد  جعلني  أمامي 

خاجلني،  ــذي  ال اإلحــســاس  ذلــك  مضمون 

البقاء،  ام  املــغــادرة  فعا  إرداتـــي  كانت  هل 

مقنعة  أسبابا  أملك  ال  رغبة  مجرد  أنها  أم 

أفكر  وأنا  للخوض يف خباياها، لرمبا غادرت 

يف املغادرة، ألنني كنت آنذاك اقارع جيوشا، 

قراري،  تنتظر  فوجدتها  عدت  وفر  كر  بني 

من  لكنك  بغريب  لست  انا  لها  قلت  طمأنتها 

جتعلني وضوحي غريب، ال أعلم ملاذا حدسي 

وملا  يطاردني  شيء  هناك  ان  دائمًا  يخبرني 

رأسي  أرفع  شيئا،  أطــارد  بأنني  يفكر  عقلي 

يلمع  شيئا  ان  فأشعر  ــف  أق يـــده،  فتظهر 

ال  بالقوة،  وجوده  أتصور  أنني  حتى  بريقه، 

الضوء  يقف،  أن  وال  يجلس  ان  للضوء  ميكن 

كلما  معالم،  بدون  جسد  شكل،  بدون  إنسان 

متعنت يف األمر اال وقررت أن أنظر يف إجتاه 

املعلق  الصغير،  الضوء  ذلك  املنير،  املصباح 

الوقوف  مــن  جسدي  مينع  يكاد  سقف  يف 

منحني  ــا  وأن  ، فوقي  مصباح  واالستقامة، 

أطمئن  إنسان  كتف  على  رأسي  أضع  كأنني 

حولي  من  يقع  شيء  كل  أن  أتيقن  لوجوده، 

هو انقسام بني الداخل واخلارج، بني اللحظة 

يليه  وجــيــز  حلظي  انشطار  واإلحــســاس، 

 . مثيل  له  ليس  خــارق  إحتــاد  كلي،  انصهار 
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نستضيف يف هذا العدد من جريدة النهج الدميقراطي الذي نخصص ملفه ل"األمن الطاقي وأزمة 
شركة سامير"، املناضلة لطيفة بنواكرمي، إحدى رموز احلركة النقابية اجلادة بقطاع الطاقة عامة، 

و بشركة سامير خاصة .
حياة املناضلة لطيفة، كلها التزام نقابي، كلها ممارسة ميدانية: من االحتاد الوطني لطلبة املغربي، 

إلى الكونفدرالية الدميقراطية للشغل )عضوة املجلس الوطني(، من سيدي قاسم إلى احملمدية. 
شكرا للرفيقة لطيفة بنواكرمي التي قبلت بدون تردد يذكر دعوتنا.

الطاقة  أن  من  انطاقا    -   1
سوسيو-  لتنمية  أساسيا  محركا 
األزمــة  تقيمون  كيف  اقتصادية، 
ــر"  ــي ــام ــة"س ــرك الـــتـــي تــعــيــشــهــا ش
الوحيدة  املــصــفــاة  وأنــهــا  خصوصا 

إلنتاج املواد البترولية يف املغرب ؟
الطاقي،  املجال  يف  خبيرة  لست 
أنني  موقع  من  فقط  رأيــي  سأبدي 
أوال عاملة يف مصفاة تكرير البترول، 
صناعة  تصفية  عايشت  أنني  كما 
املرحلة  مرحلتني،  عبر  التكرير 
البترول  األولى تصفية معمل تكرير 
نعيش  ــا  ــي ــال وح قـــاســـم،  بــســيــدي 
التكرير يف مصفاة احملمدية  تصفية 
إن لم يتم تدارك األمر أو على األقل 
توضيح الرؤية، إضافة أنني مسؤولة 
االجتماعي  التدبير  عشت  نقابية 

للمرحلتني.  نقابيا 
لألزمة  لتقييمي  أتطرق  أن  قبل 
من  حــالــيــا،  ســامــيــر  تعيشها  الــتــي 
ــور  ــظ ــن ــار امل ــض ــح ــت الــــضــــروري اس
باملغرب،  البترول  للتكرير  التاريخي 
الــقــرارات  خلفيات  على  والــوقــوف 
تدبير  حتكم  كانت  التي  السياسية 
.التكرير يف املغرب بسياقات تاريخية  مختلفة 
خال السنوات األولى لاستقال، 
ــر يف  ــيـ ــبـ ــب املــــرحــــوم واخلـ ــسـ وحـ
إحدى  يف  السرفاتي  السيد  امليدان 
صناعة  ــداث  ــ "إحـ يــقــول  نـــدواتـــه 
على  لإلجابة  جاء  البترول  تكرير 
املستوى  على  األولـــى  االنــشــغــاالت 
والتي  الفترة  تلك  يف  االقــتــصــادي 
الطاقة  على  احلــصــول  هــي  كــانــت 
نفس  يف  أضــاف  كما  ثمن"  بأرخص 
األولى  السنوات  يف  "الهدف  الندوة 
الرحيم  عبد  السيد  املرحوم  مبعية 
سياسة  ــع  وضـ ــو  ه ــان  كـ بــوعــبــيــد، 
مجال  يف  فقط  ليس  للبلد  طاقية 
بالنسبة  حتى  بل  البترول  تكرير 
ملناجم الفحم بجرادة ...".)مقتطف 
الرفيق  اخلبير  املــرحــوم  من كلمة 
أبراهام السرفاتي يف الندوة العلمية 
النقابي  املكتب  طــرف  من  املنظمة 
يوينو   21 يف  بسامير  للكونفدرالية 
2003 يف موضوغ "مستقبل صناعات 

البترول باملغرب"(. تكرير 
أن  الشهادة  هذه  من  نستنتج  وقد 
إنشاء صناعة تكرير بترول جاء من 
واجتماعية  اقتصادية  تنمية  أجل 

وفق سياسة ورؤية واضحة
االنشغاالت  كانت  إذن    -   2
على  التوفر  الدولة،  لسياسة  األولى 
منخفضة  بتكاليف  الطاقة  مصادر 
ثم  االقتصادية  الرهانات  تلك  هل 
حتقيقها وملاذا ثمت خوصصة قطاع 

استراتيجي إذن؟

للطاقة  منخفضة  التكاليف  رهان 
مع  الــســيــاق  فتغير   ، يتحقق  ــم  ل
احلروب التي عاشتها منطقة الشرق 
أثمنة  ارتــفــاع  ــى  ال أدى   ، األوســـط 
برنامج  وطأة  أن  كما  اخلام،  البترول 
ــذي  ال ــؤوم  ــش امل الهيكلي  الــتــقــومي 
على  عمل   ، الدولي  البنك  به  أوصى 
طريق  عن  الدولة،  هيمنة  تقليص 
وإخضاعها  تدخلها  وسائل  من  احلد 
تــوجــهــات  ذات  ــروط  ــ وشـ ملــعــايــيــر 
االحتكار،  وضعيات  )إلغاء  ليبرالية 
والــتــخــلــي عــن ســيــاســات االكــتــفــاء 
الدولة  طرف  من  والتخلي   الذاتي، 

عن قطاعات استراتيجية...(
اقتصادية  املاكرو  الظروف  هــذه 
الباد،  يف  االقتصادي  الوضع  أزمت 
اعتماد  وتيرة  تسريع  على  وعملت 
اعتماد  وبالتالي  االنفتاح،  سياسات 
األزمة .ســيــاســة اخلــوصــصــة كــخــيــار حلل 
تخلي  ــم  ث الــســيــاق  هـــذا  يف  إذن 
البترول  تكرير  قطاع  عــن  الــدولــة 
الشريفة  الشركة  خوصصت  وثمت 
ــر" على  ــي ــام "س ــة  ــرك السواء.لــلــبــتــرول وش

عملت  اخلوصصة  إذن    -   3
على تدمير القطاع؟

اخلوصصة  يف  ليس  لــدي  املشكل 
من عدمها، االشكال املطروح هل متت 
منسجمة،  برؤية  القطاع  خصخصة 
ــق أهــــداف مـــحـــددة، وبــدفــاتــر  وفـ
أجل  من  املسؤوليات  توضح  حتمل 
وتوفير  التكرير،  صناعة  تطوير 
كما  تنافسية  بأثمنة  بترولية  مواد 
املغرب،  اتــصــاالت  قطاع  مــع  حصل 
المتصاص  الشغل  مناصب  وتوفير 

البطالة، أم ال؟
املرحلة  عن  تفصلنا  التي  فاملدة 
القطاع،  خصخصة  فيها  متت  التي 
سنة   25 هي  اليوم  الــى   1996 منذ 
تقريبا، مدة تسمح بأن ُنَقّوم حصيلة 
هذه السياسة، وأن نقف عند مكامن 
التي  الطريقة  نظري  ويف  اخلــلــل، 
متت بها خوصصة القطاع هي بداية 
سامير  شركة  منها  متر  التي  األزمة 
هو  التدبير  فشل  وتــراكــم  حاليا، 
املال  وبهدر  باإلفاس،  عجل  الــذي 
املسؤولية،  فيه  يتحمل  والتي  العام، 
على  املتعاقبة  واحلكومات  املستثمر 

السواء.
اخلوصصة  اعترت  البداية  منذ 
عندها،  الوقوف  يتم  لم  اختاالت 
أوال كانت هناك حالة تنايف واضحة، 
فالوزير الذي أشرف على خصخصة 
بها،  ــام  عـ ــر  ــدي م وأصــبــح  الــقــطــاع 
فيه  تتم  أن  املفروض  من  كان  وضع 

احملاسبة، 
أعتبره  والذي  الثاني  واالختال 
االنسحاب  هو  استراتيجي،  خطأ 
وتركه   القطاع،  مــن  للدولة  الــتــام 
لــلــمــســتــثــمــر يــفــعــل بـــه مـــا يــشــاء 
غياب  مغاربة،   مسؤولني  ومبساعدة 
حجم  من  صناعي  لقطاع  املراقبة 
ــم  راك مغربية  صــنــاعــة  الــتــكــريــر، 
يعتبر  مهمة،  خــبــرة  املــغــرب  فيها 
املسؤولني  محاسبة  تتطلب  جرمية 
السرفاتي  املرحوم  نبه  وقــد  عنها  
ــة حــيــث قـــال يف  ــأل ــس إلـــى هـــذه امل
الكونفدرالية  نظمتها  التي  الندوة 
سنة  يف  للشغل  الــدميــوقــراطــيــة 
وزارة  مــن  نطالب  أن  يجب   "2003
الفعلية  الوصاية  متارس  أن  الطاقة 
لم  الذي  الدور   – سامير  شركة  تقم به مع األسف.على 

إذن  تقييمكم  هــو  مــا    -   4
للحصيلة؟

جميع  عــلــى  كــارثــيــة  احلــصــيــلــة 
بذلك،  تنطق  النتائج  و  املستويات، 
كارثة اقتصادية وكارثة اجتماعية، 
ممنهج  تدمير  الــعــام.  للمال  ــدر  وه
الــذي  بــاملــغــرب،  التكرير  لصناعة 
ــز عــبــر مـــراحـــل:  يف الــبــدايــة  أجنـ
سيدي  معمل  عــن  االســتــغــنــاء  ثــم 
عدم  بحجة   ،2009 سنة  يف  قاسم 
أدنــى  دون  االقــتــصــاديــة،  ــدوى  اجلـ
كان  صناعي،  بديل  إليجاد  محاولة 
وينقذ  التكرير،  يعوض  أن  ممكن 
االضمحال  مــن  ومنطقة  مدينة 
االقتصادي مع ما ترتب عن ذلك من 
اتساع الفقر والهشاشة االجتماعية.
أنـــداك  خضنا  الـــذي  ــنــضــال  وال
يف   ، قــاســم  ســيــدي  معمل  ــاد  ــق الن
الدميوقراطية  الكونفدرالية  إطار 

اعتمدت  مبطالب  كــانــت  للشغل، 
عــلــى طـــرح   املــرحــوم الــســرفــاتــي، 
استثمارات  ترصد  أن  اقترح  الــذي 
بتروكيماوية  ــدات  وحـ ــداث  إلحـ  ،
تغيير  وبـــــدون  قـــاســـم،  ــدي  ــي ــس ب
ــس  ــف ــن وب  ، ــم  ــهـ مـ تـــكـــنـــولـــوجـــي 
املعدات،  من  بجزء  و  املستخدمني، 
سيدي  مصفاة  تطوير  ممكن  ــان  ك
اآلزوت  األســمــدة  إنــتــاج  إلــى  قاسم 
 ،  ammoniac( ــاك(  ــي ــون األم مــع 
انطاقا من املواد البترولية، املنتجة 
وباستعمال  احملمدية،  مصفاة  من 
مير  الذي  اجلزائري،  الطبيعي  الغاز 
يف  احلــق  للمغرب  ــذي  وال وزان  عبر 
مادة  الغاز  أن  باعتبار   ، منه  نسبة 
 ، لألسمدة  بالنسبة  جيدة  أولــيــة 
األســمــدة  تقوية  ممكن  وبــالــتــالــي 
 ، الفاحة  حتتاجه  الــذي  ــاآلزوت  ب
على  الــطــرح  هــذا  سيعمل  كــان  كما 
مهم  طرف  ورمبا  الغرب  سوق  تزويد 
قمنا  الفاحية،  املغربية  السوق  من 
الدميوقراطية  الكونفدرالية  يف 
كبديل  الطرح  هــذا  بتبني  للشغل 
الضغط  أجل  من  وترافعنا  ناضلنا   ،
ويف  لكن  لتحقيقه،  املستثمر  على 
وجتاهل  العام،  الرأي  مساندة  غياب 
املسؤولني احلكوميني أنداك ملطالبنا 
قاسم  سيدي  مصفاة  توقيف  ،ثــم 

وترحيل العمال الى احملمدية. 
مصفاة  تــوقــف  الثانية  املرحلة 
عن  اإلعان  بعد  باحملمدية  سامير 
التصفية  يف  والـــدخـــول  ــــاس  اإلف
التخلي  ثم  التي  املصفاة  القضائية، 
طاقة  على  تتوفر  بسهولة،  عنها 
طن  مــلــيــون   10 ــارب  ــق ت تــكــريــريــة 
منبعا  سنة   55 عبر  وشكلت   ، سنويا 
من  األســاســيــة  احلــاجــيــات  لتزويد 
مليوني  وتوفر   ، البترولية  املشتقات 
 90 يعادل   ما  أي   ، التخزين  من  طن 
وهذا  املغربي،  االستهاك  من  يوم 
 ، اآلن  حلــدود  عليه  نتوفر  ال  مــا 
ذات  مهارات  تكوين  الى  باإلضافة 

قيمة عالية  بشكل عام. 
الوحيدة  املصفاة  تعيشه  ما  إن 
مجهول  مصير  من  سامير،  للمغرب 
صناعة  ومستقبل  مستقبلها  حول 
التي  أسئلة  عدة  يطرح  التكرير، 
ال  طــرف  مــن  أجــوبــة  لها  جنــد  احلكومة احلالية، وال السابقة.ال 

ــر  ــي ــدب ت ــم  ــ ث ــيـــف  كـ  -   5
األزمة؟

غير  الفجائي  التخلي  طريقة 
الوحيدة  التكرير  ملصفاة  املخطط  
األزمــة  تدبير  طريقة  املــغــرب،  يف 
مت  التي  للسياسة  استمرار  كانت 
القطاع،  وخصخصة  التفويت  بها 
ــال،  االرجت يطبعه  ــة  األزم تدبير 

سياسة  هــي  ممــا  أكــثــر  فعل  وردود 
احلاجيات  لتأمني  واضحة  وخيارات 
األقل  على  ،أو  البترولية  املــواد  من 
التي  للمعلومات  تقييمي  هو  هــذا 
ــر  ــوزي ــا، مـــرة يــعــلــن ال ــه نــتــوصــل ب
البرملان، عن  املسؤول عن الطاقة  يف 
واالكتفاء  التكرير  عن  االستغناء 
عبر  الـــســـوق  ــات  ــي ــاج ح ــد  ــزوي ــت ب
يتدارك  ــرى  أخ ــرة  وم  ، االســتــيــراد 
مصفاة  إنشاء  يف  النية  عن  ويعلن 
وهناك  هنا  من  تأتي  وأخبار  أخرى، 
مرة لتأكد تخلي الدولة عن صناعة 
اتفاقيات  عن  تعلن  ومــرة  التكرير، 
مع شركة أجنبية الستثمار من أجل 
بناء مصفاة جديدة ، نحن على بعد 
وال  األزمــة  من  ونصف  سنوات  أربــع 
وال  ومختلفة  متضاربة  اآلراء  زالت 
يوضح  مسؤول،  جواب  أي  يوجدأي 
عمال  ملستقبل  أوال  بالنسبة  الرؤية 
وطأة  حتت  يعيشون  الذين  سامير 
،وثانيا  املتضاربة  واآلراء  االشاعات 
اقتصادي.ملستقبل املدينة الذي فقد أحد أهم  محرك 
من  ال  أجــوبــة،  جتد  لم  مطالبنا 
من  وال  القطاع،  عن  الوصيني  طرف 
ساءلته  الذي  احلكومة  رئيس  طرف 
ــيــة الــدميــوقــراطــيــة  الــكــونــفــدرال
منابر  عــبــر  ــرات  ــ م ــدة  عـ لــلــشــغــل، 
وطرح  البرملان،  يف  كأسئلة  القضية يف إطار احلوار االجتماعي.مختلفة، 

ملاذا احلاجة الى وضوح    -   6
للطاقة؟ املعتمدة  االستراتيجية 

اتخاد  سامير  إنــقــاذ  يستدعي 
مستقبل  ــول  حـ جــريــئــة  ــرارات  ــ قـ
انقاد  على  يعمل  احملــلــي،  التكرير 
تفادي  و  للتكرير  الوحيدة  املصفاة 
القيمة  ذات  العالية  املهن  تاشي 
الصناعة  هذه  راكمتها  التي  املضافة 
باإلضافة  طويلة،  سنني  مدى  على 
التخفيف من وطأة  أنه سيعمل على 
تعرفها  التي  التقلبات  انعكاسات 
على  عــام،  بشكل  احملروقات  أثمنة 
على  أيضا  سيعمل  التجاري،  امليزان 
ــن  حتــســني األثــمــنــة وحتــقــيــق األم
أساسية  أنها  عن  ناهيك  الطاقي، 
ــة ،  ــي ــل ــدورة االقــتــصــاديــة احمل ــلـ .لـ وحتقيق السلم االجتماعي 
نحو  الطاقي  االنــتــقــال  كــان   إذا 
على  يبعث  املتجددة  الطاقة  مصادر 
االرتياح ويعرف تقدما ملحوظا، فإن 
هناك غياب لرؤية طاقية شمولية، 
االنتقال  لتدبير  طريق  ورقة  تضع 
الطاقة  الى  األحفورية  الطاقة  من 
املتجددة، بشكل سلس يحافظ على 
واالجتماعي  االقتصادي  على حد السواء .النسيج 

إنـقـاذ  يستدعي 

اتخاد  سامير 

يـئـة  جـر ات  ر ا قـــــر

ير  التكر مستقبل  ل  حـــو

انقاد  على  يعمل  المحلي، 

ي  وتفاد الوحيدة  المصفاة 

ات  ذ العالية  المهن  تالشي 

التي  المضافة  القيمة 

الصناعة  هذه  اكمتها  ر

سنين  ى  مد على 

يلة طو
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لم  القرن،  صفقة  البعض  سماه  ما  او  ترامب  رؤية  عن  اعان 
يحدث إال كتتويج ملسيرة طويلة من نضال الشعب الفلسطيني. 
إنها تكريس لوضع واقع على االرض وترسيم ألمر واقع، لتخليده 
االمبريالي  للمشروع  التاريخي  باالنتصار  النهائي  واالعتراف 
الصهيوني على أرض فلسطني ويف املنطقة وعلى الصعيد الدولي.
متوقعت  كيف  االخيرة  والنكبة  السياسية  الكارثة  هذه  امام 
القوى الفلسطينية نفسها؟ اجلواب نبحث عليه يف مواقف ثاثة 

جهات كانت وال زالت حتدد االجوبة واملواقف املعمول بها :  
1 - موقف محمود عباس وهو موقف فتح واجهزة سلطة رام 

اهلل : 
اثر  على  عباس  حملمود  تصريحا  اليوم  روسيا  قناة  نقلت 
استقباله اليهود اوملرت الصهيوني الفاسد يقول فيه بأنه يتشبث 

باحلل السلمي وهو ضد العنف وملتزم مبحاربة االرهاب..
الدميقراطية  اجلبهة  موقف  وهو  حوامتة  نايف  موقف   -  2

لتحرير فلسطني :
صرح نايف حوامتة يف حوار اجرته معه  " هوسبريس" جوابا 

على سؤال 
ما هو ردكم وما هي خطتكم ؟

)البرنامج  املرحلي  بالبرنامج  التمسك  ببساطة،  هو،  "ردنــا 
الوطني( برنامج العودة، وتقرير املصير والدولة املستقلة .

أن  إلى  )إسرائيل(  اإلحتال  بدولة  اإلعتراف  سحب   )  2  ....
تعترف بالدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها 
القدس، على حدود 4 يونيو 67، ويتوقف اإلستيطان وقفًا تامًا، 
وبإجماع   ،2016 ديسمبر  نهاية  يف  األمــن  مجلس  بقرار  عمًا 

أعضائه، رقم 2334."
التي اصدرت  لتحرير فلسطني  الشعبية  موقف اجلبهة   -  3
اخلطوة  أن  على  اجلبهة  وأكدت  التالي:"  باملوقف  ختمته  باغا 
إعان  هي  للصفقة  التصدي  أجــل  من  ــاح  وإحل أولــويــة  األكثر 
السلطة بشكٍل جدٍي ونهائٍي موت مرحلة أوسلو إلى األبد ووقف 
واالقتصادية  األمنية  وااللتزامات  االتفاقيات  بجميع  التعامل 
االقتصادي،  باريس  وبروتوكول  األمني  التنسيق  مقدمتها  ويف 
أشكال  كــل  ــف  ووقـ الصهيوني،  بالكيان  االعــتــراف  وســحــب 
االعتقاالت السياسية واملاحقات واالستدعاءات األمنية، وذلك 
ملواجهة  السلطة  من  جدية  هناك  أن  فعًا  تؤكد  هامة  كبادرة 
االعــام  ــرة  دائ فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  الصفقة. 

املركزي 28/1/2020"
تتغير،  لم  االصطفافات  ان  يتضح  الثاثة  املواقف  خال  من 
فعباس ومن ورائه فتح وجهاز سلطتها ماضون يف لعب دور حارس 
عباس  ان  بل  واوسلو  دايتون  اتفاقات  لهم  اوكلته  الــذي  االمــن 
عندما نعت العنف باالرهاب فانه يعلن نفسه وسلطته يف جبهة 
الكفاح  اختيار  حق  يفعل  ملا  الفلسطيني  الشعب  ارادة  مواجهة 
املسلح من اجل حترير فلسطني.عباس اختار موقع اخليانة باسم 

االلتزام باملعاهدات الدولية ومشيئة املنتظم الدولي .
الدولتني  جل  عن  يتزعزع  ال  بــدوره  فهو  حوامتة  نايف  اما 
يف  الدميقراطية  اجلبهة  وستبقى  السياسية  الواقعية  باسم 
حتسني  االحـــوال  احسن  ويف  التقسيم  وتبرير  الهامش  وضــع 
شروط التقسيم. هكذا اصبحت مواقف حوامتة تخدم بيع ارض 
الدميقراطية  اجلبهة  تشبث  الدولي.  العلني  املزاد  يف  فلسطني 
وعلى راسها نايف حوامتة مبثل هذه احللول اجاب عنه التاريخ 
بعض  يف  كومبرادورية  سلطة  تشكل  من  اليوم  نعيشه  ما  وهو 

اجزاء فلسطني وظهور امارة اسامية يف قطاع غزة .
لوضع  وسديدا  قويا  طريقا  الشعبية  اجلبهة  فتحت  بينما 
حترير  سكة  وهــي  املطلوبة  السكة  على  الفلسطينة  القضية 
فلسطني خارج التقسيم ومن اجل الدولة املوحدة الدميقراطية 
واالمبريالية.لن  الصهيونية  القبضة  من  متحررة  العلمانية 
مبادرة  الفلسطيني  الشعب  استرجع  اذا  إال  الهدف  هذا  يتحقق 
خوض النضال التحرري وبكافة الوسائل السلمية واملسلحة. لن 
حتت  جحيم  الى  فلسطني  ارض  حتولت  اذا  إال  الصهيوني  تهزم 

اقدامها.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

صفقة القرن وحلظة اعادة تقدير 
املوقف

         االحتاد اإلفريقي : البحث عن موطئ قدم يف عقر داره
ال بديل إال الدولة الوطنية الدميقراطية

التي  اإلفريقي  االحتاد  قمة  وقفت 
يوم  أبــابــا،  بــأديــس  أشغاله  اختتمت 
على  ،وقــفــت   2020 فبراير   9 األحــد 
الذي  التعهد  تنفيذ  يف  املنظمة  إخفاق 
2013 بإنهاء كل  قطعته على نفسها يف 

النزاعات و احلروب يف 2020. 
شعار  حتت  انعقدت  احلالية  القمة 
زعماء  مخيلة  ويف  األسلحة"،  "إسكات 
يف  املــشــاركــة  يف  احلــلــم  ــاد  ــ االحت دول 
الواسطات يف عدد من النزاعات املسلحة 
الــقــارة واحتــادهــا.،  ــال  التي متــزق أوص
ــم إخــفــاقــه يف إيــجــاد مــوطــئ قدم  رغ
إبان  كالسودان  أزمــات  من  سبق  فيما 
انــزواء  ثم  وجنوبه  شماله  بني  احلــرب 
املتفرج  مــوقــع  ــي  ال االحتـــاد  مؤسسة 
هذه  ــال  خ السودانية  الــثــورة  ــال  خ
أجنبية  ــوى  ق تدخلت  وكــيــف  السنة 
التدخل  عــن  عجزه  كذلك  و  مــارقــة، 
املباشر كتكتل إقليمي/قاري تابع لألمم 
صاحيات  من  به  يتمتع  ومــا  املتحدة 
بني  الرؤى  تقريب  يف  مباشرة  مؤسسية 
ليبيا  يف  بالوكالة  املتصارعة  األطــراف 
أجنبية  تدخات  من  امللف  يعرفه  وما 
اإلمــارات  خصوصا  القارة،  عن  خارجة 
وتركيا والكيان الصهيوني و بعض الدول 
احلائط  عرض  ُيضرب  فيما  األوروبية، 
بحق  القاضي  الدولية  الشرعية  مبدأ 

الشعوب يف تقرير مصيرها. 

اإلفــريــقــي،  ــاد  ــ االحت لقمة  ــودة  عـ
موسى  اإلفريقية،  املفوضية  فرئيس 
للوضع  قامتة  صورة  رسم  قد  كان  فكي 
يف القارة و اعتبر أن الوقت الذي مر منذ 
مدى  عن  بالكشف  فقط  سمح   2013
أفريقيا  يف  األمنية  اإلشكالية  تعقيد 
قد  و  للنزاعات.  تسوية  أتاح  مما  أكثر 
النزاعات  على  األخيرة  القمة  وقفت 
الهجرة  عــن  احلــديــث  وحتــاشــت  فقط 
تبقى  أن  للقاهرة  ُقِدر  وكأنه  والتنمية 
غارقة يف حروبها كي ال تلتفت شعوبها 
وحترير  واإلنــعــتــاق  التنمية  لقضايا 
يزال  ال  الذي  االستعمار  من  من  دولهم 
)ذهب-بترول- الغزيرة  ثرواتها  يستغل 
يتم  ما  سرعان  إذ  غــاز-يــورانــيــوم....( 
منطقة  يف  آخــر  يندلع  حتى  نــزاع  حل 

أخرى. 
اإلفريقي،  لاحتاد  احلالي  الرئيس 
اجلنوب إفريقيا سيريل رامافوزا و الذي 
خلف ع الفتاح السيسي، أقر بأن العائق 
احلروب  هو  إفريقيا  تنمية  و  تقدم  أم 
ــات  ــاط ووس حــلــول  فيما  والــنــزاعــات، 
خارج  من  بإماءات  تأتي  املشاكل  هذه 
إفريقيا التي عبر احتادها عن استيائه 
البحث  حركية  يف  املمنهج  إقصائه  من 
إدارة  أن  رغــم  ليبيا  يف  للنزاع  حل  عن 

امللف و تدبيره تتواله األمم املتحدة. 
تتعلق  كلها  اإلفريقية  القارة  قضايا 

عن  ميــكــن  وال  االســتــعــمــار،  بتصفية 
الشعوب  لدى  التحرر  إرادة  خــارج  حل 
واملــدمــرة  السلبية  التبعات  مــن  الــتــي 
رغم  واجلهل  الفقر  وتعاني  للحروب، 
التنمية  وشــروط  مقومات  متتلك  أنها 
والعيش الكرمي وحتى الرفاه ،و ال ميكن 
عميلة  أنظمة  من  احلل  يأتي  أن  كذلك 
وحتصينها  تنصيبها  مت  لاستعمال 
/ استعمارية  ال  القوى  مصالح  حلراسة 
حتررية  حركة  كل  وقمع  االمبريالية 
تضع  وطنية  دولــة  إقــامــة  ــى  إل تهدف 
ــوق كـــل اعــتــبــار  ــ ــح شــعــوبــهــا ف ــال ــص م
على  ــادر  ق وطني  لاقتصاد  وتــؤســس 
االقتصادات  أعتى  ومقارعة  منافسة 
واملـــوارد  ــام  اخل للمادة  امتاكه  بفعل 
الطاقية  و  واملائية  والفاحية  املعدنية 
االقتصاد  مع  ــوازاة  م وإقامة  البديلة، 
قادر  دميقراطي  علمي  تعليم  الوطني 
مجاالت  يف  متفوقة  عقول  تأهيل  على 
والفاحة  الطب  و  واملعلوميات  الهندسة 
و السياسة و التكنولوجيا ،و تبني أوطانا 
االمبريالي  الغرب  فتات  عن  غنى  يف 
يف  احلروب  و  واجلهل  الفقر  كرس  الذي 
على  وسيطرته  هيمنته  لتأبيد  القارة 

منابع الثروة. 
فليس أمام شعوب القارة بديا سوى 
والتأسيس  وتنحيتهم  العماء  طــرد 

لتغيير ثوري دميقراطي وطني.

بريطانيا : احلمائية األنگلوسكسونية
ــروز تــنــاقــضــات امــبــريــالــيــة املــركــز  ــ ب

واالمبرياليات الصاعدة .
البريطانيون  قرر  سنوات،  ثاث  قبل 
االحتاد  من  اخلــروج  شعبي  استفتاء  عبر 
بريطانيا  التزامات  عن  التخلي  و  األوربــي 
ــل مـــن حــيــث الــضــوابــط  ــس ــروك اجتــــاه ب
والسياسية  ــة  ــادي ــص ــت واالق الــتــجــاريــة 

والنقدية. 
قرار اخلروج مت التأسيس له منذ حرب 
بوش  خطط  ملا   )2003( الثانية  اخلليج 
طوني  مبعية  رامسفيلد  و  بــاول  و  رايــس  و 
الشيطان  إدارة  أي  ســتــراو،  جــاك  و  بلير 
خططوا  األصـــغـــر،  الــشــيــطــان  و  ــر  ــب األك
الفترة  تلك  تخلل  ما  و  بصدام  لإلطاحة 
قرارات  الستصدار  تسابق  و  جتاذبات  من 
مشاكسة  و  ــن،  ــ األم مجلس  ــن  م احلـــرب 
االحتاد  قطبي  باعتبارهما  فرنسا  و  أملانيا 
األوروبي،بخصوص إقحام جيش الناتو يف 
حرب لن يكون الرابح فيها إال االمبريالية 
،حيث   )USA-U K( األنگلوسكسونية 
منابع  حتددها  اخلسارة  و  الربح  حسابات 
بصفقات  االســتــفــراغ  و  النفطية  الــثــروة 
كذلك  احلــرب.ثــم  بعد  ــار  ــم اإلع إعـــادة 
صدام  نظام  ــة  إزاح أن  ننسى  أن  ميكن  ال 
كان  أنــه  إال  االستبدادية  طبيعته  رغــم 
االمبريالي  للمشروع  ممانعا  حاجزا  ميثل 
فيه  يكون  جديد  أوســط  شرق  بخصوص 

الكيان الصهيوني القوة العظمى يف املنطقة 
و املتحكم يف منابع الثروة و ممراتها البرية 
و البحرية بني آسيا و باقي العالم. تلك إذن 
دخل  الذي  البريكس  مصوغات  باختصار 
بدأ  و  املنصرم،  يناير   31 يف  التنفيذ  حيز 
 11 يف  حتــددت  التي  االنتقالية  مرحلته 

شهرا . 
البريكست  ــام،  ــ األرق بلغة  و  حسابي 
من   13٪ ــن  م األوربـــيـــة  ــوق  ــس ال ســيــحــرم 
نسمة،  مــلــيــون   66 ــي  ــوال ح أي  ســكــانــهــا 
من   ٪  14 ــي  ــ األوروبـ ــاد  ــ االحت وسيفقد 
قوته  من   40٪ و  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
برملاني   73 مغادرة  إلى  إضافة  العسكرية، 
يعني  مما  األوروبــي،  البرملان  يف  ملقاعدهم 
سوى  أوروبــيــة  قمة  أي  يف  املشاركة  عــدم 
إجنلترا  أن  ننسى  أن  خــاصــة،دون  بدعوة 
جنيه  مليار   13 ــي  األوروب لاحتاد  دفعت 
إسترليني استفادت من 4 منها فقط، و هذه 
يعتبر  إذ  اخلروج  دوافع  يف  أساسية  نقطة 
اخلــروج  أن  نصفهم  على  أو  البريطانيون 
بادهم  عاقة  ألن  وطنية  مصلحة  هــو 

باالحتاد ال تتسم بالتكافؤ.
أشد  أمــريــكــا  بــه  رحــبــت  طبعا  خـــروج 
الترحيب و تعهدت بتقدمي عروض بديلة 
عن  تعوضها  التجاري  التبادل  يف  مغرية 
التي تعداد سكانها يقدر  السوق األوروبية 
خــروج  مــع  لكن  نسمة،  مليون   512  : ب 

فيما  فقط.  مليون   446 ستبقى  بريطانيا 
 327 أمريكا مقابات بشريا بتعداد  تقدم 
مضافة  كندي  مليون   37 و  أمريكي  مليون 
ل 66 مليون أجنليزي ووعود بولوج أسواق 

البرازيل و كولومبيا و دول أخرى.
إغــراءات  أمــام  بريطانيا  يتصمد  فهل 
أمريكا و تنخرط كلية يف حمائية مفرطة 
للحلف  املشترك  االنــتــمــاء  على  مبنية 
الصني  عــروض  أن  أم  األنگلوسكسوني، 
إضعاف  يف  مصلحة  لهما  اللتان  وروســيــا 
االحتاد األوروبي، ستكون لها مفعول إرباك 
مصالح الرأسمال الذي ال يؤمن يالصداقات 
و لو مع أمريكا، ألنه يؤمن باملصالح املادية؟
التناقضات  تؤجج  إذن  حسابات  هي 
واالمبرياليات  لامبريالية  الداخلية 
ممثل  هو  فيها  األكبر  ،الغائب  الصاعدة 
احلقيقي  املــنــافــس  و  الــشــعــوب  مــصــالــح 
املعادلة   يف  املنسي  الرقم  فيما  للرأسمال. 
وإســقــاط   للتحرر  شــعــوب  ــوق  ت هــو  ــا  رمب
النموذج النيوليبرالي يف أمريكا اجلنوبية 
أن  كــم  إفــريــقــيــا،  و  األوســــط  الــشــرق  و 
الشعب  نصف  ألن  بعد  يحسم  لــم  ــر  األم
للتبعية  رفــضــه  عــن  عبر  السكوتلندي 
للندن و تشبثه بحقه يف تقرير مصيره كما 
أن نصف الشعب االجنليزي يرفض التبعية 
للعالم إال احلرب  التي لم جتلب  لواشنطن 

والدمار و الفقر .

مصطفى اخلياطي

مصطفى اخلياطي


