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5أحداث غيرت وجه العالم

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

> الثمن:  4 دراهم

>  العدد: 345 
 من 4 إىل 10 فرباير 2020

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

كلمة العدد
وهي  األولى  البشرية  املجتمعات  نشأت 
كطبيعة  وث��ق��اف��ي��ا.  اج��ت��م��اع��ي��ا  م��ت��ع��ددة 
قبل  ن��ف��س��ه،  املجتمع  لتشكيلة  م��الزم��ة 
وبعد مختلف الظواهر كالتبادل أو امللكية 
وبعد  ل��أرض  تسييج   أول  قبل  اخلاصة. 
املجتمع  يسمى  وم���ا  'ل��ل��دول��ة  ال��ت��أس��ي��س 
املدني". ذلك بالضبط ما يفسر االختالف 
واألعراق  الثقافات  ف��ي  والتنوع  والتعدد 
واألط��ي��اف وال��دي��ان��ات. وب��ال��ت��ال��ي تفسير 
واملراجع  اإليديولوجية  املرجعيات  تعدد 
لقد  امل��ج��ت��م��ع��ات.  ت��س��ود  ال��ت��ي  السياسية 
عملت األنظمة السياسية على اختالفها، 
ساعية نحو خلق أو اكتساب مشروعيتها، 
األصل  ال��ت��اري��خ،  استعملت  م��ن  فمنها 
"الصالح"،  وال��س��ل��ف  امل��ذه��ب��ي  أو  ال��ع��رق��ي 
واستغلت  استعملت  م��ن  حتى  منها  ب��ل 
مركزها  لتبرير  خارقة  وتخاريف  أع��راف��ا 
الناس  عامة  على  والوصاية  السلطة  في 
إلى  األنظمة  تلك  حاجة  إنها  الرعايا.  أو 
العام  امل��ج��ال  بها  تسيج  سياسية  ثقافة 
الواقع  الطبقات  صراع  خاللها  من  وتدير 
ال����ذي ال ي��ع��ل��ى ع��ل��ي��ه، ف��ق��د الح���ظ ذلك 
ليس  القوي  ب��أن  القول  عند  روس��و  املفكر 
قويا بدرجة كافية، ما لم ينجح في حتويل 

القوة إلى حق والطاعة إلى واجب. 
السائدة،  السياسية  الثقافة  خالل  من 
تتباين أدوات وأساليب تدبير العالئق بني 
واملؤسسات في صراع  األف��راد واجلماعات 
السلطة  على  االستيالء  ح��ول  ينتهي  ال 
ويستطيع  يستحقها  وم���ن  ال��س��ي��اس��ي��ة 

استتباب االستقرار. 
السائد  لالختالف  تبريرا  جن��د  ه��ك��ذا 
حول تعريف الثقافة نفسها، اختالف جند 
اإليديولوجية  امليوالت  حسب  تفسيرا  له 
غير  واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات.  ال���رؤى  املتنازعة 

إلى  ن��س��ب��ي��ا  أق�����رب  ت��ع��ري��ف��ا ش��م��ول��ي��ا  أن 
اإلحاطة بإشكالية التعريف، هو التعريف 
أي  تايلور،  اعتمده  ال��ذي  األنتربولوجي 
والعقائد  املعرفة  يشمل  الذي  املركب  "كل 
وال��ف��ن واألخ����الق وال��ف��ن��ون وال��ع��رف، وكل 
التي يكسبها  وال��ع��ادات األخ��رى  ال��ق��درات 
اإلنسان من حيث هو عضو في املجتمع". 
"الثقافة  تشتق  ال��ع��ام،  امل��رك��ب  ه��ذا  وم��ن 
ال��س��ي��اس��ي��ة" ك��ف��رع ل���ه، ت��ت��ن��وع ح��س��ب كل 
متأثرة  ل��ت��ب��ق��ى  وخ��ص��ائ��ص��ه  م��ج��ت��م��ع 
فهي  ال��ع��ام.  مبفهومها  السائدة  بالثقافة 
مركب معرفي لآلراء والتوجهات واملذاهب 
بالشأن  الوثيق  ارتباطها  في  واملعتقدات 

السياسي ودواليب احلكم. 
م��ن تقسيم  للباحثني  ب��د  ك��ان ال  ول��ذا 

الثقافة السياسية إلى ثالث أقسام:
املتالئمة  الرعوية  السياسية  -الثقافة 
حيث  التقليدية،  السياسية  البنية  م��ع 
احل���ك���م امل���رك���زي ي��ل��غ��ي وي��غ��ن��ي ع���ن أي 

مشاركة للمواطن؛  
مع  تتوافق  وال��ت��ي  اخل��ض��وع  ثقافة   -  
بنية سياسية سلطوية، حتسب املواطنات 

واملواطنني أتباع و رعايا؛ 
- ث��ق��اف��ة امل��ش��ارك��ة وت��ت��واف��ق م��ع بنية 

سياسية دميقراطية. 
رجعية  ثقافة  تسود  حيث  بالدنا  في   
والثقافة  امل��خ��زن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ش��ق��ي��ه��ا 
الديني،  ال���ه���وس  جل��م��اع��ات  األص���ول���ي���ة 
واخلرافة،  ل��ل��م��خ��زن  ل��ل��خ��ض��وع  ال��داع��ي��ة 
ثقافة  واملجتمع  ال��دول��ة  مفاصل  تخترق 
سياسية رعوية لبنية تقليدية تتساوق في 
لبنية سياسية  اإلذع��ان  وثقافة  ذات��ه  اآلن 
الشروط  كل  شملتها  مخزنية،  تسلطية 
التي رعاها املخزن منذ االستقالل الشكلي، 
بتعددية مشوهة:  لترسم مشهدا سياسيا 

أح�����زاب م��خ��زن��ي��ة ف���ي األغ��ل��ب��ي��ة وأخ���رى 
مخزنية أيضا في املعارضة في إطار نفس 
القائمة. مجتمع مدني  املتخلفة  البنيات 
ترفل  بجمعيات  ال��ص��راع  وتوهيم  لإللهاء 
في نعيم املنح وسلب املال العام وترويجه 
وف��ق ال����والءات احل��زب��ي��ة امل��خ��زن��ي��ة؛ فيما 
رغم  ج���دا  قليلة  تنظيمات  ذل���ك  ي��ق��اب��ل 
وبعدها  التقدمي  ال��دمي��ق��راط��ي  عمقها 
اجلماهيري، تواجه القمع واملنع والرقابة 

على أنشطتها محليا ومركزيا. 
سياسية  لثقافة  عملية  ترجمة  إن��ه��ا 
ل��ن��ظ��ام احل��ك��م ال���ف���ردي امل��ط��ل��ق، تعيش 
احلريات  وقمع  والترهيب  التيئيس  على 
واإلقصاء  وامل��ن��ع  ال��ق��م��ع  ف��ي  تتفنن  ك��م��ا 
ب��ص��دد دول���ة مركزية  إن��ن��ا  االج��ت��م��اع��ي. 
املجهول.  إل��ى  ال��ب��الد  ي��ق��ود  حكم  بنظام 
ت���راوح  اجل����ادة  امل���ب���ادرات  ت����زال  ال  بينما 
مكانها، وتتلكأ في احلسم في املبادرة إلى 
في  للنضال  أو جبهة  واس��ع  تكتل  تشكيل 
إط���ار أوس���ع اص��ط��ف��اف ج��م��اه��ي��ري، قادر 
ع��ل��ى ب��ل��ورة ال��ب��دي��ل ال��دمي��ق��راط��ي الذي 
تضررا  األكثر  والفئات  الطبقات  تنتظره 
ال��ق��ائ��م��ة، وف��ي مقدمتها  ال��س��ي��اس��ات  م��ن 
والفالحني  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  جماهير 
عموم  القرى،  في  كما  امل��دن  في  املعدمني 
التعسفي  ال���ط���رد  ض��ح��اي��ا  ال���ك���ادح���ني، 
الشغل  ف��ي  وضحايا احل��رم��ان م��ن احل��ق 

القار. 
إن الفرصة مواتية لعموم الدميقراطيني 
ب��رن��ام��ج نضالي،   ل��ل��ت��دخ��ل ع��ل��ى أرض��ي��ة 
يحملها  استعجالية  دميقراطية  ومطالب 
األكثر  امل��ن��اط��ق  ف��ي  ممتد  شعبي  ح���راك 
الكبيرة.  احلضرية  التجمعات  وف��ي  فقرا 
نفسها  جتد  ي��وم  نخبتنا  على  يأتي  فقد 
مرة أخرى قد أخلفت موعدا مع التاريخ. 

املخزن صانع الثقافة السياسية السائدة

شباب من أجل املناخ، 
13ال حل في ظل الرأسمالية

 األمازيغية قضية سياسية 
6بامتياز

إيران.. أكبر سجن 
12للصحفيات في العالم

معاد الجحريضيف العدد: 

أعتقد أن التجارب التي عرفتها بلدان 
ما  على  وال��ت��ي  الالتينية  أمريكا  ف��ي 
يبدو أكملت دورتها، حاولت القطع مع 
)النيوليبرالية(  املتوحشة  الرأسمالية 
مع البقاء في الرأسمالية، أي أنها تعمل 
في الواقع على أنسنة الرأسمالية وليس 

على جتاوزها وهذا عطبها األساسي.

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

أمريكا الالتينية:
حرب املواقع بني الشعوب واالمبريالية األمريكية



 العدد: 2345

الثانية من 4  إلى 10 فبراير 2020 

عن   ،2020 يناير   28 ي��وم  ت��رام��ب،  أعلن 
املشؤوم  ال��ص��ه��ي��ون��ي  امل��خ��ط��ط األم��ري��ك��ي- 
املسمى “صفقة القرن”، الهادف إلى تصفية 
القضية الفلسطينية، والذي سبقته إجراءات 
الفلسطيني  الشعب  ضد  عدوانية  أمريكية 

املتحدة  ال��والي��ات  سفارة  نقل  في  متثلت 
األم��ري��ك��ي��ة إل���ى ال��ق��دس واالع���ت���راف بها 
أن  واع��ت��ب��ار  الصهيوني  للكيان  كعاصمة 
املستوطنات ال تتناقض مع القانون الدولي، 
وضد الشعبني السوري واألردني من خالل 
على  الصهيوني  الكيان  بسيادة  االعتراف 

اجلوالن وغور األردن.

ه�����ذا امل���خ���ط���ط ي���ش���رع���ن الح���ت���الل 
األراضي  م��ن  للمزيد  الصهيوني  الكيان 
“الدولة”  وي����خ����ت����زل  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
أرضية  م��ج��م��وع��ات  ف���ي  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة 
خاضعة  )بنتوستانات(  ومتناثرة  صغيرة 
بالكامل لهذا الكيان، ويتنكر حلق الشعب 
وعودة  م��ص��ي��ره  ت��ق��ري��ر  ف��ي  الفلسطيني 

الالجئني إلى ديارهم.

الداهم الذي ميثله هذا  وأم��ام اخلطر 
فإن  الفلسطينية،  القضية  املخطط على 

الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي:

ال���ق���وى ال��دمي��ق��راط��ي��ة واحلية  ت��دع��و   –
الدعم  أش��ك��ال  لتكثيف  امل��غ��رب��ي��ة  امل��ن��اض��ل��ة 
امللموسة للشعب الفلسطيني ومناهضة كل 

أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ب��ش��دة ه��ذا املخطط اجلهنمي  ي��دي��ن   –

وتخادل الرجعية وأنظمتها في العالم العربي، 
بل تواطؤ بعضها، خاصة النظامني السعودي 

واإلماراتي.

الفلسطينية  الوطنية  القوى  كل  يدعو   –
إلى التصدي الوحدوي لهذا املخطط املشؤوم 

توحيد  إلى  الفلسطينية  املقاومة  قوى  وكل 
من  أشكاله  بكل  الكفاح  لتصعيد  صفوفها 
أجل حترير فلسطني من هيمنة الصهيونية 
واالمبريالية الغربية، وعلى رأسها االمبريالية 
الفلسطينية  ال���دول���ة  وب���ن���اء  األم��ري��ك��ي��ة، 
على  ال��ق��دس  وعاصمتها  الدميقراطية 

كامل التراب الفلسطيني.

العربية  امل��ن��ط��ق��ة  ب��ش��ع��وب  ي��ه��ي��ب   –
واملغاربية التصدي لصفقة القرن املشؤومة 
املنطقة  في  الوطنية  القوى  كل  ويناشد 
االمبريالية-الصهيونية  الهيمنة  مواجهة 
إلى  املنطقة  املقاومة في  ويدعو كل قوى 
توحيد الصفوف ضد هذا املخطط ومن 
أجل حترير املنطقة من هذه الهيمنة بدءا 
بإجالء كافة القواعد العسكرية األمريكية 

عنها.

– يناشد شعوب العالم وقواها املناهضة 
لإلمبريالية دعم كفاح الشعب الفلسطيني 
من أجل تقرير مصيره، بدءا بالنضال من 

أجل إفشال “صفقة القرن”.

الرباط في: 29 يناير 2020

النهج الدميقراطي  جميعا ضد صفقة القرن املشؤومة ومن أجل كل الدعم لكفاح الشعب الفلسطيني
من أجل حترير كامل ترابه الوطني من االستعمار الصهيوني

النهج الدميقراطي
 يندد بالهجوم على احلريات وبرهن مصير بالدنا باالمبريالية الفرنسية

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
اجتماعها العادي يوم األحد 26 يناير 2020 
مبقر النهج الدميقراطي بالدار البيضاء وبعد 
واإلقليمية  الدولية  املستجدات  في  التداول 
والتنظيمية  السياسية  والقضايا  والوطنية 
واملهام املطروحة على النهج الدميقراطي في 
املرحلة وفي مقدمتها تلك املتعلقة باإلعداد 
وعموم  العاملة  الطبقة  ح��زب  ع��ن  ل��إلع��الن 

الكادحني فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:

ال��ذي يطبع  املتقدم  باملستوى  تنويهها   -
للمؤمتر  وامل�������ادي  األدب������ي  اإلع�������داد  س��ي��ر 
الذي  الدميقراطي  للنهج  اخلامس  الوطني 
سينعقد في شهر يوليوز 2020 وكذا تواصل 
احل��م��الت امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها فروع 
النهج الدميقراطي للتعريف مبشروع حزب 
.وتدعو  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 

إلى مواصلة احلملة وتوسيعها.

- تثمينها للبرنامج النضالي والتنظيمي 
وتدعو  االجتماعية  اجلبهة  سطرته  ال��ذي 
امل��ن��اض��ل��ني/ات وامل��واط��ن��ني/ات إلى  جميع 
على  ومنها  معاركه  تنفيذ  في  االن��خ��راط 
اخل��ص��وص ال��وق��ف��ات اجل��م��اه��ي��ري��ة التي 
 20 انطالق حركة  لذكرى  تخليدا  ستنظم 
بالدار  الوطنية  وامل��س��ي��رة  املجيدة  فبراير 

البيضاء يوم األحد 22 فبراير 2020.

التي  النضالية  املعارك  - دعمها جلميع 
فئات  ومختلف  العاملة  الطبقة  تخوضها 
ال��ش��ع��ب امل��غ��رب��ي وم��ن��ه��ا ن��ض��االت ع��م��ال/
للمجموعة  ال��ت��اب��ع��ة  “امانور”  ش��رك��ة  ات 
تطهير  ف��ي  املختصة  “فيوليا”  الفرنسية 

النقابية  في احلرية  اجل احلق  السائل من 
وإرجاع الكاتب لنقابتهم املنضوية حتت لواء 
االحتاد املغربي للشغل املناضل عبد اللطيف 
ال��رازي الذي تعرض للطرد التعسفي بسبب 
انتماءه النقابي˛ واإلضراب الوطني واملسيرة 
الوطنية في قطاع التعليم اللذين دعا إليهما 
التنسيق النقابي للجامعة الوطنية للتعليم /

التوجه النقابي والنقابة الوطنية للتعليم )ك 
د ش( يوم األربعاء 29 فبراير وكذا اإلضراب 
لأساتذة  ال��وط��ن��ي��ة  للتنسيقية  ال��وط��ن��ي 
املفروض عليهم التعاقد أيام 28و29و30و31 
شركة  ع���م���ال/ات  ون���ض���االت   2020 ي��ن��اي��ر 
لواء  حت��ت  املنضوين  ببيوكري  صوبروفيل 

اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي )ا م ش( 
ضد الطرد التعسفي من العمل.

والتضييق  احلصار  بسياسة  تنديدها   -
وضمنها  املناضلة  القوى  له  تتعرض  ال��ذي 
ال��ن��ه��ج ال��دمي��ق��راط��ي ودع��وت��ه��ا إل���ى توحيد 
التي  السياسة  هذه  وفضح  ملواجهة  اجلهود 
للنظام  ت��ع��ب��ر ع���ن اجل���وه���ر االس���ت���ب���دادي 

املخزني وتغول السلطة البوليسية.

والترهيب  القمع  حلمالت  استنكارها   -
املعتقلون  ل���ه  ي��ت��ع��رض  ال�����ذي  واحل����ص����ار 
ال��ن��ظ��ام املخزني  ال��س��ي��اس��ي��ون ف��ي س��ج��ون 
وباستمرار  الريف˛  ح��راك  معتقلو  ومنهم 
واملتابعات  الصورية  واحملاكمات  االعتقاالت 

واملضايقات في حق املناضلني في احلراكات 
التواصل  وس��ائ��ل  ف��ي  وال��ن��ش��ط��اء  الشعبية 
اس��ت��دع��اء مناضلي  وآخ���ره���ا  االج��ت��م��اع��ي 
الرفيقني  ب��دم��ن��ات  ال���دمي���ق���راط���ي  ال��ن��ه��ج 
محمد امليلودي ومحمد مجي على خلفية 
ومطالبتها  املعطلني˛  نضاالتهما في حركة 
ل��س��راح ك��اف��ة املعتقلني  ال��ف��وري  ب��االط��الق 

السياسيني ومعتقلي الرأي.

التي  اخل���ض���وع  ب��س��ي��اس��ة  ت��ن��دي��ده��ا   -
االمبريالية  جت��اه  املخزني  النظام  ينهجها 
ال��ف��رن��س��ي��ة ارض�����اءا مل��ص��احل��ه��ا ع��ب��ر مترير 
ص��ف��ق��ات ض��خ��م��ة ل��ص��احل��ه��ا م��ث��ل صفقة 
وصفقة  دره���م  ماليير   4 وقيمتها  التسلح 
مراكش/اكادير  ف(  ج  )ت  ق��ط��ار  م��ش��روع 
والتي تقدر قيمته بحوالي 25 مليار درهم˛ 
واالقتصادية  املالية  كلفتها  ستكون  والتي 
املغربي  الشعب  واالجتماعية باهظة على 
إذ ستكرس املزيد من التبعية لالمبريالية 
الفرنسية وستعمق املديونية وحترمه من 
موارده املالية التي من املفروض أن تستثمر 

في خدمة حاجياته األساسية.

- جتديد تضامنها مع نضاالت الشعوب 
وقواها الثورية والدميقراطية في فلسطني 
ول���ب���ن���ان وال����ع����راق وال�����س�����ودان واجل���زائ���ر 
العاملة  الطبقة  نضاالت  وك��ذا  والشيلي… 
بطولية  إضرابات  تخوض  التي  الفرنسية 
دفاعا  التقاعد  إص��الح  م��ش��روع  إلس��ق��اط 
مواجهة  ف��ي  التاريخية  مكتسباتها  ع��ن 

مخططات الدوائر الرأسمالية املتوحشة.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

ف������ي اط����������ار م����ت����اب����ع����ة ال���ن���ه���ج 
ال��دمي��ق��راط��ي ب��اش��ت��وك��ة أي���ت باها 
ل���ق���ض���اي���ا وم����ش����اك����ل امل����واط����ن����ني 
واملواطنات مبدينة بيوكرى توصلنا 
بنسخة   2020 يناير   25 السبت  يوم 
 213 حتمل  استنكارية  عريضة  من 
بالتوامة  ادري��س  حي  لسكان  توقيع 
التهميش  خ��الل��ه��ا  م��ن  يستنكرون 
واالقصاء الذي يلحق حيهم والذي 
يتجلى في غياب النظافة وعدم ربط 
احلي بقنوات الصرف الصحي "الواد 
احلار"وغياب تبليط االزقة و انتشار 
املستنقعات والبرك املائية امللوثة ...

أن نسخة من  ب��ال��ذك��ر  واجل��ذي��ر 
املجلس  ال��ى  وجهت  العريضة  ه��ذه 
ال��ب��ل��دي وال����ى ع��م��ال��ة االق��ل��ي��م لكن 
ومراقبة  الوعود  ماعدا  ج��دوى  دون 
ع��ن كل  وثنيهم  ال��س��اك��ن��ة  حت��رك��ات 
م���ب���ادرة ن��ض��ال��ي��ة وت��خ��وي��ف��ه��م من 

االتصال باالطارات املناضلة.
وعليه فإننا في النهج الدميقراطي 

باشتوكة أيت باها نعلن تضامننا مع 
اجلهات  ونطالب  احل��ي  ه��ذا  ساكنة 
و  ملطالبهم.  باالستجابة  امل��س��ؤول��ة 
ندعوا اجلميع الى النضال من أجل 
مستعدون  وأن��ن��ا  امل��ط��ال��ب  حتقيق 

للنضال إلى جانبكم.
الدميقراطي  النهج  ت��وص��ل  كما 
باشتوكة أيت باها بعريضة مطلبية 
سكان حي  م��ن  توقيع    154 حتمل 
بيوكرى  ببلدية  بالتوامة  ملعاشية 
الذي  واالق��ص��اء  التهميش  تستنكر 
غياب  حيث  م��ن  احل��ي  منه  يعاني 
النظافة  وانعدام  االساسية  البنيات 

ويطالبون مبايلي:
التطهير  بشبكة  احل���ي  رب���ط   -

ال��س��ائ��ل "ال����واد احل���ار" واي��ج��اد حل 
ملشكل املياه العادمة التي تشكل بركا 
م��ائ��ي��ة وس���ط احل���ي وف���ي مختلف 

االزقة.
- تبليط أزق��ة احل��ي ووض��ع حد 

ملظاهر العشوائية.
م���ن مختلف  احل���ي  ت��ن��ظ��ي��ف   -

االزبال بشكل مستمر 
- تشجير احلي وخلق مساحات 
اللعب  ف����ض����اءات  وب���ن���اء  خ���ض���راء 

لالطفال.
ه����ذا احلي  ان  وجت����ذر االش������ارة 
تسكنه الغالبية العظمى من العمال 
وال���ع���امالت ف��ي ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي و 
العمال املياومني في البناء وهو حي 
ف��ي توفير  ن��ق��ص كبير  ي��ع��ان��ي م��ن 
خزانا  ويعتبر  االس��اس��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ات 
املشاركة  انتخابيا تستغله االح��زاب 
بوعودها  االن��ت��خ��اب��ات  م��ه��ازل  ف��ي 

وشعاراتها الكاذبة.
لذلك فإننا في النهج الدميقراطي 

باشتوكة ايت باها إذ نعلن تضامننا 
امل���ط���ل���ق م�����ع ه��������ؤالء امل���واط���ن���ني 
املسؤولية  ن���ح���م���ل  وامل�����واط�����ن�����ات 
للمجلس البلدي وللسلطات احمللية 
التوامة  فيما تعرفه مختلف احياء 
احياء  وب����اق����ي  اخل����ص����وص  ع���ل���ى 
ال��ه��ام��ش ب��ب��ي��وك��رى م��ن ن��ق��ص في 
املجلس  ونطالب  االساسية  البنيات 
ال��ب��ل��دي وال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة الى 
السكان  ملطالب  الفورية  االستجابة 
ونعلن استعدادنا للنضال الى جانب 
ك���ل امل��ت��ض��رري��ن وامل���ت���ض���ررات من 

سياسة االقصاء والتهميش.

النهج الدميقراطي يتضامن مع  ساكنة  
األحياء املهمشة

بيوكرى

عمال  نظم  النضالية،  معركتهم  ف��ي  اس��ت��م��رارا 
من  مبجموعة  مدعمني  "ام��ان��ور"  شركة  وع��ام��الت 
املناضلني واملناضالت ينتمون لعدة إطارات سياسية 
وحقوقية ونقابية وجمعوية دميقراطية يوم األربعاء 
29 يناير 2020 وقفة احتجاجية تضامنا مع أعضاء 
مكتبهم النقابي املطرودون تعسفا من طرف باطرون 

الشركة الذي متادى في غطرسته وعجرفته.
والعامالت  ال��ع��م��ال  ملطالب  يستجيب  أن  ف��ب��دل 
احملتجني مند أسبوع على طرد الكاتب العام لنقابتهم 
بطرد  العمل  رب  ق��ام  ال���رازي  اللطيف  عبد  املناضل 
أربع أعضاء آخرين من املكتب النقابي ليصبح عدد 
املطرودون خمسة وهذا كله طبعا بتواطؤ املسؤولون 
احملليون الذين يقابلون نضاالت العمال واحتجاجهم 

باالذان الصماء.
املتعلقة  امل��س��ت��ج��دات  آخ���ر 
ب����امل����م����ارس����ات اإلق���ط���اع���ي���ة 
الفظيعة للشركة االستعمارية 
"ام������ان������ور" ط���ن���ج���ة ف����ي حق 

العمال:
امل���ط���رودي���ن  ب���ل���غ ع�����دد   -
وم���س���ت���خ���دم���ني.  ع�����م�����ال   7
لنقابة  ال��ع��ام  للكاتب  اض��اف��ة 
الرازي،  اللطيف  عبد  الشركة 
مت ت��س��ج��ي��ل ط�����رد ن����اءب����ه + 
امل��ق��رر + األم���ني + 3 م��ن اطر 

ومستخدمي الشركة

م���ن طرف  ب���اس���ت���دع���اءات  ع��ام��ل   28 ت��وص��ل   -
"عرقلة  بدعوى  طنجة،  ملدينة  القضاءية  الشرطة 
وذل���ك بشكاية م��ن ط��رف رئيسة  ال��ع��م��ل؟!"  ح��ري��ة 

املوارد البشرية بهذه الشركة االستعمارية...
يقاطعون  "ام��ان��ور"  ممثلي  ان  بالذكر  اجلدير   -
م��ن��ذ األس��ب��وع ال��ف��ارط االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي تنعقد 
مبفتشية الشغل والتي يحضرها العمال وممثليهم 

النقابيني ؟!
كل الدعم واملساندة والتضامن مع عمال "امانور" 
الرأسمال  وض���د  ك��رام��ت��ه��م  اج���ل  م��ن  نضالهم  ف��ي 

االجنبي...
عزيز حمودان - فاطمة اللماح

30 يناير 2020

عمال وعامالت شركة  "امانور" يحتجون على طرد ممثليهم 
طنجة

ككل سنة خلد القطاع النسائي للنهج الدميقراطي 
مساء   2970 األمازيغية  السنة  رأس  طنجة،  ف��رع 
النهج  ملوقف  جتسيدا   ،2020 يناير   25 السبت  يوم 
الدميقراطية  ل��ل��م��ط��ال��ب  ال���داع���م  ال��دمي��ق��راط��ي 
وطنيا.  عيدا  يناير   13 ي��وم  من  وجعل  األمازيغية 
أجل  م��ن  "النضال  شعار  النسائي  القطاع  واخ��ت��ار 
األرض ورفع التهميش عن اللغة والثقافة األمازيغية" 

لتخليد  هذه املناسبة.

وفي جو احتفالي يليق بهذا اليوم تخللته فقرات 
تتغنى  التي  بالقضايا  ملتزمة  وغنائية  موسيقية 
باإلنسان وباألرض والهوية وقضايا الشعوب العادلة 

من أداء الرفيقتني اسماء البغدادي وعائشة جرو.

الوجبات  م���ن  إل����ى ع����رض م��ج��م��وع��ة   إض���اف���ة 
األمازيغ  ع���ادات  على  سيرا  األمازيغية  وال��ل��وح��ات 

احتفاء  األمازيغية  السنة  ي��وم  جعل  ف��ي  املتمثلة 
لكل  افريقيا  أمازيغ شمال  ملقاومة  ورم��زا  ب��األرض 
بالقضية.   والتشبث  والنسيان  االجتثاث  محاوالت 
كما كان النشاط مناسبة للتذكير باملطالب األساسية 
جميع  س��راح  بإطالق  وللمطالبة  الشعبي  للحراك 
املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي  ظلما وعدوانا 
في السجون ال لشيء فقط ألنهم ناضلوا من أجل 

مجتمع تسود فيه الكرامة والعدالة االجتماعية.

ولكي ال ننسى معتقلينا وعائالتهم الذين تكبدوا 
والتشتت،  واحل��ص��ار  والتضييق  االع��ت��ق��ال  معاناة 
الرفيق املعتقل  اليوم أيضا تكرمي زوجة  تخلل هذا 
محمد املجاوي وبناته دينا ولويزا عرفانا ملا قدمته 
إط��الق سراح  العائلة من تضحيات في سبيل  هذه 

املعتقلني وفك احلصار عن الريف.

القطاع النسائي للنهج  يكرم عائلة املعتقل مبناسبة السنة االمازيغية
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عبر التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية 
 ،FNE واجلامعة الوطنية للتعليم ،CDT للتعليم
عن تنديده بالقمع الذي تعرض له نساء ورجال 
التعليم  خالل تنظيمهم ملسيرة حاشدة دعت لها 
التعاقد  الذين فرض عليهم  تنسيقية األساتذة 
وساندها التنسيق النقابي الثنائي  عند انطالقها 

يوم 29 يناير 2020، بالدارالبيضاء.

كما نوه بالنجاح الكبير الذي عرفه اإلضراب 
،وحيا   ،2020 يناير   29 األربعاء  ليوم  الوحدوي 
وكافة  فئاتها،  بكل  التعليمية  الشغيلة  عاليا 
مناضالت ومناضلي النقابتني، على االنخراط 

الواعي واملسؤول في هذه املعركة الوحدوية.

الذين  األس��ات��ذة  ملعركة  املطلق  دعمه  وج��دد 
ُفرض عليهم التعاقد، من أجل املطلب النقابي 
اجل��وه��ري وه���و اإلدم����اج ف��ي أس���الك الوظيفة 

العمومية.

وعبر عن تنديده  بكل أشكال التضييق على 
املضربات  استفسار  ومنها  النقابية،  احل��ري��ات 
الشغيلة  باالقتطاعداعيا  والتهديد  واملضربني 
الوحدة  املزيد من  إلى  بكل مكوناتها  التعليمية 
والتكتل حول اإلطارات النقابية املناضلة، ملواجهة 
مسلسل تفكيك التعليم العمومي واإلجهاز على 
العادلة  املطالب  ولتحقيق  واملكتسبات،  احلقوق 

واملشروعة لنساء ورجال التعليم. 

التنسيق النقابي  يندد بالقمع الذي تعرضت له مسيرة 29 يناير

1200 عامل وعاملة في ضيعة الرأسمالي 
الدرهم روزافلور في حالة تشريد وضياع. 900 
عاملة وعامل يوجدون في حالة توقيف عن 
العمل وإكراه على تقدمي االستقالة مقابل 
1600 درهم عن كل سنة شغل ومنهن/م من 
اشتغل اكثر من 15 و 20 سنة مع انكار احلق 

في التقاعد والتغطية الصحية.
كل السلطات احمللية واالقليمية تتفرج 
يحمي  م��ن  وال  يتعفن  وه��و  املشكل  على 
والعمال رغم جلسات االستماع  العامالت 
الدرهم  السيد  املقدمة.  والوعود  املتوالية 
للعمال  ال���ي���أس  ت��س��رب  ب��غ��رض  مي��اط��ل 
الى  ليتفرغ  ضيعته،  ام��ام  من  وينفرطوا 
استغالل البقية او يرحل الى جهة اخرى 
ليمارس نفس الظلم على عامالت وعمال 
آخ���ري���ن. ال��س��ي��د ال���دره���م مي��اط��ل ويبتز 
ع��م��ال��ه وي��وظ��ف��ه��م ك��آل��ي��ة ال��ض��غ��ط على 
نشاطه  ليواصل  الدعم  ليتسلم  احلكومة 

االقتصادي.
املطرودين  وال��ع��م��ال  ال��ع��ام��الت  ح��ال��ة 
ت��ك��ش��ف م���س���ت���وى ال���ظ���ل���م االق���ت���ص���ادي 
واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي مي����ارس ع��ل��ى هذه 
الطبقة. هناك نساء جتاوزن سن 60 سنة 
وال يتوفرن على حق التقاعد الن الشركة 

بهن  لم تصرح  اجورهن  اقتطعت من  التي 
مشردة  عائالت  االجتماعي.  الضمان  لدى 
وب��ه��ذه احل��ال��ة اص��ب��ح��ت ب��ي��وك��رى مدينة 
لم  الرأسمالي  ال��دره��م  السيد  الن  منكوبة 
القانون  اح���ت���رام  عليه  ي��ف��رض  م��ن  ي��ج��د 
رغ��م مساوئه وح���دوده.  العمل  ب��ه  اجل���اري 
والدرهم يعتبر من االعيان املنتمني حلزب 
بالدفاع  يتبجح  ال��ذي  االشتراكي  االحت��اد 

على الفقراء والكادحني.

اجلسم النقابي خاصة النقابات الثالثة 
املعنية بحالة روزافلور وهي اجلامعة الوطنية 
والكدش  للشغل  املغربي  االحت��اد  للفالحة 
هذه  للبيجيدي  التابعة  الوطني  واالحت��اد 
بحماية  االول  املقام  في  معنية  املركزيات 
العامالت والعمال في روزافلور والدفاع على 
امللف لكن ليس بالطريقة التي مت بها تدبيره 

الى حد الساعة.
القاعدة العمالية هناك تتنصل من تلك 

في  احل��ق  اوال  تضمن  لم  ألنها  االتفاقات 
التقاعد وتسوية الوضعية لكل واحدة وواحد 
م��ع ص��ن��دوق ال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي وهذه 
موقفا  وتتطلب  وحيوية  جوهرية  نقطة 
جديا حازما واالبتعاد عن محاباة الباطرون 
الظالم ثم احلق في التغطية الصحية وفي 
االخير تأدية االجور املتراكمة وضمان احلق 

في الشغل للجميع.
النموذج  جلنة  رئ��ي��س  بنموسى  السيد 
التنموي وأنت تزور بعض االماكن للتطلع 
تزور  ان  عليك  والفقر  ال��ب��ؤس  واق��ع  على 
اشتوكة ايت باها وخميس ايت عميرة حتى 
الرأسمالية  البرجوازية  ظلم  على  تتطلع 
وكبار مالك االراض��ي وما يسببه من فقر 

وخصاص آلالف العامالت والعمال. 
ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ام��الت شكاية 
باألمس حول هجوم عصابة من البلطجية 
على  باألسلحة  مدججني  نفر   10 تفوق 
بايت  روزاف���ل���ور  ضيعة  ام���ام  معتصمهن 
وحياة  اجلسدية  السالمة  حماية  عميرة. 
الدولة وهي  واجب على  والعمال  العامالت 

تراقب عن كثب ما يجري هناك.
التيتي احلبيب
30/01/2020

البيضاء

عامالت وعمال "روزا فلور"  في حاجة إلى دعم اجلميعبيوكرى

هناك جوابان 
- اجلواب االول: اقتصادوي يعتقد 
في  اهتمامها  حتصر  ان  عليها  ان���ه 
بواقعها االقتصادي  املتعلقة  القضايا 
الشغلية  ب��ال��ق��ض��اي��ا  ب��ع��الق��ت��ه��ا  أي 
ومشاكل العمل والعالقات املباشرة مع 
الباطرون وان تخوض النضال من اجل 

املطالب النقابية.
- اجل�����واب ال��ث��ان��ي: وه���و اجل���واب 
الشيوعي  كما صاغه لينني في كراسة 

ما العمل؟
+ "ان معرفة الطبقة العاملة لنفسها 
ينفصم مبعرفتها  ارتباطا ال  مرتبط 
معرفة واضحة تامة للعالقات املتبادلة 
الراهن،  املجتمع  طبقات  جميع  بني 
معرفة ليست نظرية وحسب… واألصح 
أن نقول: ليست نظرية مبقدار ما هي 

مبنية على جتربة احلياة السياسية."
+ "فلكيما يصبح العامل اشتراكيا-

أن  ل��ه  ينبغي  )شيوعيا(  دميوقراطيا 
يكون لنفسه صورة واضحة عن الطبيعة 
اإلجتماعية  والسيماء  اإلق��ت��ص��ادي��ة 
والكاهن  العقاري  للمالك  والسياسية 
والطالب  وال���ف���الح  ال��رف��ع��ة  وص��اح��ب 

والصعلوك،
+ وأن يعرف نواحي قوتهم ونواحي 

ضعفهم،
+ وأن يحسن فهم معاني مختلف 
التي  والسفسطات  الشائعة  ال��ع��ب��ارات 

تخفي بها كل طبقة وكل فئة مطامعها 
األنانية وحقيقة "دخيلتها"،

املؤسسات  ه���ي  م���ا  ي���ع���رف  وأن   +
والقوانني التي تعكس هذه املصالح أو 

تلك وكيف تعكسها.
 وه������ذه "ال�����ص�����ورة ال����واض����ح����ة" ال 
أي  ف��ي  يجدها  أن  ال��ع��ام��ل  يستطيع 
إال  يستمدها  أن  يستطيع  ال  ك��ت��اب: 
من الصور احلية، إال من التشهير الذي 
يذاع مباشرة إثر ما يجري حولنا في 
برهة ما ويصبح موضوعا يتحدث به 
الناس، جماعات أو أفرادا، أو يهمسون 
به على األقل وما يتجلى في هذه أو 
تلك من األح��داث واألرق���ام واألحكام 

القضائية، الخ.، الخ..."
ال  العاملة  الطبقة  ان  يعني  ه��ذا 
في  إال  ذاتها  على  تتعرف  ان  ميكنها 
لذاتها  واعية  طبقة  الى  حتولها  حالة 
يصبح  ذل��ك  وليحصل  لذاتها.  طبقة 
ب��ن��اء احل����زب املستقل  ال���واج���ب  م���ن 
من  يتشكل  مصاحلها  على  وامل��ع��ب��ر 
الثوريني  واملثقفني  العمالية  الطالئع 
ال��ش��ي��وع��ي��ني. ح���زب م��ت��ج��در وراس���خ 
الطبقة  وس���ط  وأس���اس���ا  ج��م��اه��ي��ري��ا 

العاملة وعموم الكادحني.
التيتي احلبيب
25/01/2020

  كيف ميكن للطبقة العاملة ان تتعرف على نفسها؟
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أبو أسعد

العالم  وج��ه  غيرت  التي  األح���داث  م��ن 
تلك التي تعتبر أولى خطوات البشرية في 
االنتقال من مجتمعات مبنية على امللكية 
إل��ى مجتمعات  اإلن��ت��اج  لوسائل  اخل��اص��ة 
ستكون في قطيعة نوعية مع هذه امللكية 
ملكية  إلى  اإلنتاج  وسائل  ملكية  لتنتقل 
ل���وال نضج  ل��م ي��ك��ن ذل���ك ممكنا  ال���دول���ة. 
التناقض بني تطور قوى اإلنتاج وعالقات 
ال���ش���روط باتت  اإلن���ت���اج. م��ع��ن��ى ه���ذا أن 
املجتمع  لذك  االشتراكية  للثورة  متوفرة 

الرأسمالي.
أول  ك��ان��ت   1870 س��ن��ة  ب���اري���ز  ك��م��ون��ة 
كانت  للسماء،  باريس  بروليتاريا  اقتحام 
تدم  لم  الكون،  وشمل  بريقها  ومض  زف��رة 
أك��ث��ر م��ن 3 أش��ه��ر وأغ��رق��ت ف��ي بحر من 
املتحاربني  الدماء حتت حتالف اجليشني 
وهما  ال��ث��ورة  لقتل  واملتحالفني  ب��األم��س 
واجليش  البروسي  االمبراطوري  اجليش 

الفرنسي.
التي  العظيمة  اكتوبر  ث��ورة   1917 ث��ورة 
حرب  وق��ام��ت  السوفياتية  للدولة  أسست 
انتصرت  لكنها  عليها  ل��إلج��ه��از  ع��امل��ي��ة 
النازية  ه��ي��م��ن��ة  م���ن  ال��ب��ش��ري��ة  وان���ق���ذت 
كبيرة  ثغرة  فتحت  الثورة  هذه  والفاشية. 
ومهدت  االستغاللي  الطبقي  التاريخ  في 
العاملية  للطبقة  املقبل  العظيم  لالنتصار 

في البلدان الرأسمالية.
يوم  توجت  التي  العظيمة  الصني  ث��ورة 
فتحت  ب��دوره��ا  والتي   1949 اكتوبر  ف��احت 
بالتحرر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��رر  رب���ط  ط��ري��ق 
للعمال  س��ل��ط��ة  أول  وب��ن��اء  االج��ت��م��اع��ي 
الوطنية  ال���دول���ة  إط����ار  ف���ي  وال���ف���الح���ني 
بناء  طريق  على  الشعبية  الدميقراطية 

املجتمع االشتراكي.
هذه معالم على طريق انتقال البشرية 
من منط إنتاج استغالل اإلنسان لإلنسان 
واملتحد،  احل��ر  املجتمع  إن��ت��اج  إل��ى من��ط 
ت���ع���ود ف��ي��ه م��ل��ك��ي��ة وس���ائ���ل اإلن���ت���اج إلى 

املنتجني األحرار واملتحدين.
الشيوعيون  معالم جتربة خاضها  هذه 
وزالت  وعظيمة  كبيرة  االخ��ف��اق��ات  فيها 
ي��ت��ح��م��ل��ون وزره�����ا ألن��ه��م ك���ان���وا عدميي 
احلرب؛  حت��ت  يشتغلون  ك��ان��وا  التجربة، 
العظيمة  باملكتسبات  ق��وي��ة  ك��ان��ت  لكنها 
الطريق.  لهم  تنير  زال���ت  وال  أن���ارت  ال��ت��ي 
تلك  كل  استحقت  عظيمة  جت��ارب  كانت 

التضحيات.
ه��ذه ال��ت��ج��ارب ك��ان وال زال ي��وج��د من 
أنها  حتى  وينكر  بها  ويستخف  يبخسها 
تعتبر جتارب يعتد بها. مصير مثل هؤالء 
الناس هو الهامش واالرتكان للكالم الفارغ 
أو  لكنها حملة تخطط  الطنانة  واجلملة 
توظف من طرف أعداء الثورة االشتراكية 
التي غدا ستنتصر عندما تتوفر الشروط 
األضعف  احللقة  في  تكون  وقد  امللموسة 
أو  للسلسلة االمبريالية أي في بلد واحد 

بضعة بلدان.
حتية للثورة الصينية التي فتحت عهد 
حترر شعوب البلدان التابعة والتي منحت 

للطبقة العاملة أكبر رصيد لكي تسترجع 
م��ن ج��دي��د ري��ادت��ه��ا مل��ا ت��ت��وف��ر عليه من 
املتسلطة  القيادة  على  القضاء  إمكانية 
ع��ل��ى احل����زب وت��ن��ظ��ي��م��ات��ه. إن��ه��ا خسارة 

معركة وليست خسارة حرب.
++++++++++++++++++++++++++++

إلى ماذا يرجع ظهور املاركسية باملغرب؟
ع���ن���وان م��ق��اب��ل��ة أج���راه���ا ال��س��ي��د عبد 
عياد.  محمد  األس��ت��اذ  م��ع  البلغيثي  الله 
وأرجع السيد محمد عياد هذا الظهور إلى 

مصدرين:
االستعمارية  القوى  "فبجانب  األول:   
كانت هناك قوى أخرى، من بينها، حركة 
ع��م��ال��ي��ة ون��ق��اب��ي��ة وق�����وى س��ي��اس��ي��ة ذات 
وهكذا،  وم��ارك��س��ي��ة…  اشتراكية  مرجعية 
املغرب  إلى  أتت  املاركسية  أن  القول،  ميكن 
الفرنسي  ال��ش��ي��وع��ي  احل����زب  ع��ن ط��ري��ق 

العوامل  ط���ري���ق  ع���ن  أي  ب���اخل���ص���وص؛ 
اخلارجية وليس عن طريق التطور الذاتي 
الداخلية للمجتمع املغربي. هذا  للعوامل 
باملغرب،  للماركسية  اخل���ارج���ي  امل��دخ��ل 
الشيوعيني  املهاجرين  من  أيضا،  استفاد، 
اإلس��ب��ان، ال��ذي��ن ن��زح��وا إل��ى امل��غ��رب أثناء 
إذن هذه  وبعد احلرب األهلية اإلسبانية. 
الفكر  التي دخل منها  األول��ى،  البوابة  هي 
املاركسي إلى املغرب ، ميكن أن نطلق عنها  

» البوابة السياسية «.
ال��ث��ان��ي: "ف���ي اع��ت��ق��ادي، ب��واب��ة الفكر 
املغرب  بعد حصول  أنه  ذلك  االقتصادي. 
ال���س���ي���اس���ي، طرحت  االس���ت���ق���الل  ع���ل���ى 
االقتصادي  االس���ت���ق���الل  م��ه��م��ة  ع��ل��ي��ه 
إنهاء  أي  االس��ت��ع��م��اري؛  ال��رأس��م��ال  ع��ن 
نعتتها  فصائل  التي  االقتصادية  التبعية 
ح��رك��ة ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي، مب��ا ك���ان يسمى 
هذه  اجلديد.  باالستعمار  الثالث،  بالعالم 
جعلت  امل���رك���زي���ة،  امل��ه��م��ة 
االقتصادية  امل��س��أل��ة  م��ن 
وأعطت  ال����رح����ى،  ق���ط���ب 
للتفكير  ك���ب���ي���را  ن���ف���س���ا 
من  انطالقا  االقتصادي، 
امل���ارك���س���ي���ة وخ���اص���ة من 
كارل   « ل  امل��ال  رأس  كتاب 
م�����ارك�����س«. ال��ت��ع��ب��ئ��ة من 
أج��ل ه��ذه امل��ه��م��ة، أعطت 
التحليل  هيمنة  من  نوعا 
االق����ت����ص����ادي امل���ارك���س���ي 
ف���ي أوس������اط واس���ع���ة من 
وليس  امل��غ��ارب��ة،  املثقفني 
ف�����ق�����ط داخ�����������ل ال�����ق�����وى 
أو  االش��ت��راك��ي��ة  السياسية 

الشيوعية."
في التعليق

االستجواب  ه����ذا  ف���ي 
الطويل يعبر محمد عياد 
ع��ل��ى تهميش  أس��ف��ه  ع���ن 
لعبها  وع������دم  ال��ف��ل��س��ف��ة 
ظهور  في  األساسي  ال��دور 
إنها  املغرب.  في  الفلسفة 
لعبت دورا لكنه ليس بالقوة 
املطلوبة. وأورد عدة أسباب لذلك واعتقد 
انحصر  بحيث  فيها  األس��اس��ي  غيب  أن��ه 
اهتمامه على اجلانب الثقافي ولم يتعداه 

إلى غيره.
حيث  من  س��واء  االستجواب  في  املثير 
اإلفادات  م��ن حيث  أو  ال��س��ؤال اجل��وه��ري 
محمد  السيد  املستجوب  بها  تقدم  التي 
املاركسية  قضية  م��ع  تعامله  وه���و  ع��ي��اد 
يربطها  ول���م  ث��ق��اف��ي��ة  ك��ق��ض��ي��ة  ب��امل��غ��رب 

بالصراع الطبقي الدائر باملغرب.
بحثنا  إذا  فطبعا  املنظور  هذا  ونتيجة 
في أجوبته عن واقع املاركسية باملغرب فإننا 
لن جند أثرا لها ألنها دخلت سياسيا عبر 
احلزب الشيوعي الفرنسي إبان االستعمار 
وخروج  االستقالل  مع  انتهت  تكون  وق��د 
الفرنسيني، ودخلت  الشيوعيني  املناضلني 
السائد  االق��ت��ص��ادي  التحليل  عبر  أيضا 

بداية سنوات الستينيات من القرن املاضي 
ع��زي��ز بالل  آن���ذاك  رواده  م��ع  انتهت  وق��د 

وابراهام السرفاتي..
باملغرب  املاركسية  ح��ال  ه��ي  ه��ذه  فهل 

اليوم؟
سيكون اجلواب على نقيض ما خلص 
املاركسية  أن  وهو  عياد  األستاذ محمد  له 
العوامل  على  ب��االرت��ك��از  انبثقت  باملغرب 
الداخلية مع أولى تباشير تشكل الوحدات 
الصناعية واإلنتاجية الرأسمالية. في هذه 
عاملة  طبقة  تشكلت  اإلنتاجية  الوحدات 
مختلطة فيها عمال مغاربة انفصلوا على 
ومعهم  بالبادية  العيش  ش��روط  ع��ن  التو 
ومن  فرنسا  من  واف��دون  مهاجرون  عمال 
هذه  ف��ي  اجل��زائ��ر.  أو  والبرتغال  اسبانيا 
من  شيوعيون  مناضلون  ع��اش  األوس���اط 
هذه  وم��غ��رب��ي.  اس��ب��ان��ي  أو  فرنسي  أص��ل 
األن��وي��ة ال��ص��غ��ي��رة ه��ي ال��ت��ي أخ���ذت على 
االستغالل  ض��د  النضال  خ��وض  عاتقها 

املفروض على الطبقة العاملة الناشئة.
ب��امل��غ��رب هي  ال��ن��اش��ئ��ة  امل��ارك��س��ي��ة  إن 
الصيغة احمللية لتلك الشيوعية التي تعتبر 
نفسها نظرية وعلم حترر الطبقة العاملة. 
الطبقي  ال����ص����راع  خ����وض  ن��ظ��ري��ة  إن���ه���ا 
الرأسمالية  وطبقة  العاملة  الطبقة  ب��ني 
ودولتها. تعرضت هذه املاركسية المتحان 
ش��دي��د وه����و ك��ي��ف ي��ج��ب ع��ل��ي��ه��ا خوض 
خوض  الوقت  نفس  وفي  الطبقي  الصراع 
النضال التحرري ضد االستعمار الفرنسي 
ألنها  فادحة  أخطاء  وارتكبت  واالسباني 
ع��ج��زت ع��ن ال��رب��ط اجل��دل��ي ال��واع��ي بني 

النضالني.
عاشت  األخ�����ط�����اء  ه������ذه  ل��ت��ص��ح��ي��ح 
منذ  ج��دي��دة  انطالقة  ببالدنا  املاركسية 
م��ن��ت��ص��ف س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل���اض���ي ملا 
بالطبقة  املرتبطون  املناضلون  استنتج 
إجناز  ض��رورة  الفقراء  والفالحني  العاملة 
مع  واالي��دي��ول��وج��ي��ة  السياسية  القطيعة 

التحريفية والفكر القومي الشعبوي.
م��ن��ذ ذل���ك احل���ني وامل��ارك��س��ي��ة باملغرب 
تعيد بناء الذات وتتحول إلى نظرية حترر 
الطبقة العاملة املغربية. إنها حتقق بعض 
املعركة  كسب  على  مصرة  لكنها  النتائج 

املصيرية.
ق��ي��اس نشأة  ال��ق��اع��دة يجب  ه��ذه  على 
امل��ارك��س��ي��ة ب��ب��الدن��ا وت��ق��دي��ر ن��ق��اط قوتها 
كونها  قاعدة  على  وليس  ضعفها  ونقاط 
ظاهرة ثقافية أو حتى دروس جامعية في 
الفلسفة يتحلق حولها األساتذة والطلبة. 
فكلما حتولت املاركسية إلى نظرية الطبقة 
العاملة ببالدنا كلما حتلق املثقفون حولها 
والفكرية  األدب��ي��ة  الشجاعة  لهم  ورج��ع��ت 
غير  شيوعيون  ماركسيون  بأنهم  باجلهر 
خائفني من املخزن وزبانيته في كل مرافق 

الدولة. 
06/11/2019

أحداث غيرت وجه العالم

كلما تحولت 
الماركسية إلى 
نظرية الطبقة 

العاملة ببالدنا كلما 
تخلق المثقفون حولها 

ورجعت لهم الشجاعة األدبية 
والفكرية بالجهر بأنهم 

ماركسيون شيوعيون غير 
خائفين من المخزن 

وزبانيته في كل 
مرافق الدولة. 
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النظام  ع���ن  امل���ع���روف  م���ن 
امل��خ��زن��ي  ان��ه مل��ا مي��ر بفترات 
إلى  يلجا  وح��س��اس��ة  عصيبة 
إجماع  ب��اإلج��م��اع،  يسميه  م��ا 
وطني أو إجماع جزء من الوطن 
بسالم  ال��ف��ت��رات  ه���ذه  ليجتاز 
دون أن يؤدي األمر الى زعزعة 
أرك���ان���ه. وم���ن امل��ع��ل��وم كذلك 
وما  ت��ع��رض��ت  االم��ازي��غ��ي��ة  أن 
إقصاء  لعملية  تتعرض  زال��ت 
بهدف  وت��ه��م��ي��ش مم��ن��ه��ج��ني 
األساسي  املكون  ه��ذا  اجتثاث 
من مكونات هوية شعبنا، نظرا 
العرفية  القوانني  به  تزخر  ملا 
تضرب  كحضارة  لالمازيغية، 
من  التاريخ،  في عمق  عروقها 
القوانني  جوانب مشرقة. هذه 
مبنية  ب"ازرف��������ان"  امل���ع���روف���ة 
املشترك  ال��ع��ي��ش  أس���س  ع��ل��ى 
وق��ي��م ال��ت��س��ام��ح وال���ت���آزر وهو 
كل  على  انفتاحها  يفسر  م��ا 
احلضارات الوافدة على شمال 
اخلصائص  ه����ذه  إف��ري��ق��ي��ا. 
الصمود  من  مكنتها  التي  هي 
الغزاة،  مختلف  هجمات  أم��ام 
وبالتالي مكنتها من االستمرار 
سنة،  أالف  خمسة  تفوق  مل��دة 
بينما انقرضت عدة حضارات 
مر  على  معها  تتصارع  ك��ان��ت 
اخلصوصية  ل��ك��ن  ال���ع���ص���ور. 
الرئيسية املميزة لهذه القضية 
الدميقراطي  ال��ت��دب��ي��ر  ه���ي 
بدائيتها  رغم  اإلنتاج  لوسائل 
ح��ي��ث ك��ان��ت م��ح��ص��ورة على 
تدبير مياه السقي واالستغالل 
اجلماعي للمراعي ثم التعاون 
األشغال  في  املشترك  والعمل 
وحصاد  ح���رث  م��ن  الفالحية 
اجلوانب  وه����ذه  احمل���اص���ي���ل. 
سياسة  مع  باملطلق  تتعارض 
منذ  املبنية،  املخزني  النظام 
أسس  على  اآلن،   إل��ى  القدمي 
لسلطته  واخل����ض����وع  ال������والء 
الريع  م��ن  االس��ت��ف��ادة  مقابل 
على  ب��ت��وزي��ع��ه  يتكلف  ال����ذي 
خ����دام����ه األوف�����ي�����اء. وت���اري���خ 
الصراع بني القبائل االمازيغية 
على  شاهد  املخزني  والنظام 
ال��ن��ظ��ام يقوم  ذل���ك. فقد ك��ان 
نهب  قصد  مباغتة  بهجمات 
ثروات القبائل التي كانت تصده 
أس��وار عالية.  ليتحصن داخ��ل 
احلديث  ال���ت���اري���خ  وي���ذك���رن���ا 
يدبرها  ك��ان  التي  بالدسائس 
بؤر  خللق  باستمرار  ال��ن��ظ��ام، 

كان  القبائل، حيث  بني  التوتر 
يلجا إلى توطني بعض القبائل 
العربية داخل بقع من األرض 
البعيدة  املناطق  في  محصورة 
للقبائل  ال���واس���ع  امل��ج��ال  م��ن 
إلى  ي��ؤدي  ما  االمازيغية، وهو 
بينها،  فيما  ص��راع��ات  ن��ش��وب 
على  االس��ت��ي��الء  م��ن  ليتمكن 
ويعتبره  امل��س��ت��ه��دف  اجل�����زء 
ما  هنا ظهرت  وم��ن  ل��ه.  ملكا 
التي  اجليش،  بأراضي  يسمى 
هي أراضي منهوبة من القبائل 
ومهداة إلى الرجال الذين قبلوا 
ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ظ��ام. وف���ي كل 
الصراع  م��راح��ل  م��ن  م��رح��ل��ة 
كان النظام يلجا الى خلق عدو 
حول  إشاعة  إط��الق  أو  وهمي 
البالد.  م��ا، تستهدف  م��ؤام��رة، 

إعالمه  وس����ائ����ل  ف��ت��ت��ج��ن��د 
لتعبئة  أن���واع���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف 
ق��ص��د خ��ل��ق إجماع  ال��ش��ع��ب 
اخلطر  ه������ذا  ض����د  وط����ن����ي 

الداهم.

النظام  اس���ت���غ���ل  ف��ك��ي��ف 
سياسية  كقضية  االمازيغية 

في مرحلة مترير احلكم؟

 م���ن امل���ع���ل���وم، ان����ه خالل 
ه���ذه ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ي��ت��م فيها 
نضال  ع��رف   ، احلكم  مترير 
التي  وال��ه��ي��ئ��ات  اجل��م��ع��ي��ات 
تناضل في احلقل االمازيغي 
ن��ش��اط��ا ه��ام��ا، ب��ل��غ مستوى 
التفكير في التنسيق والهيكلة 
املطالب  م��ن  االن��ت��ق��ال  قصد 
احل��ق��وق��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، التي 
رف��ع��ت��ه��ا اجل���م���ع���ي���ات، منذ 
السياسي  الطرح  إلى  سنوات، 
كقضية  االمازيغية  للقضية 

قاطبة.  امل��غ��رب��ي  الشعب  تهم 
فقد كان املناضالت واملناضلني 
واعني  ال����ورش  ب��ه��ذا  املهتمني 
نوعية  قفزة  حتقيق  بإمكانية 
االعتبار  رد  م���س���ت���وى  ع���ل���ى 
الفترة  هذه  لالمازيغية، خالل 
القضية  ل���ك���ون  االن��ت��ق��ال��ي��ة، 
على  ت���ت���وف���ر  االم����ازي����غ����ي����ة 
مواصفات املساهمة الفعالة في 
وتقرير مصيره،.  حترر شعبنا 
ستتدخل   املخزنية،  اآلل��ة  لكن 
املغرضة  اإلش���اع���ات  الط����الق 
وبث أساليب التشويش والوهم. 
وهو ما مت، عبر إرسال العديد 
م���ن اإلش�������ارات وال����وع����ود بان 
على  ه��ي  االمازيغية  القضية 
راس اولويات النظام واستعداده 
شعبنا.  لهذهوية  االعتبار  لرد 

وفي هذا االطار يندرج  خطاب 
ال�����ذي أع��ط��ى جملة  اج���دي���ر 
م��ن ال��وع��ود ح��ول حتقيق كل 
إحداث  مت  وبالفعل  امل��ط��ال��ب. 
املعهد امللكي للثقافة االمازيغية  
إليه  يجذب  أن  استطاع  ال��ذي 
االمازيغية  األط��ر  من  العديد 
املناضلة بعد إغرائها  وإيهامها  
ب��أن��ه��ا س��ت��ك��ون ال��س��اه��رة على 
بداية تدريس اللغة االمازيغية  
اف���ق تعميمها.  ب��ال��ت��درج  ف��ي 
باإلضافة إلى تعميم استعمال 
ه���ذه ال��ل��غ��ة ف��ي ك��اف��ة مناحي 
احليات وادراجها في املؤسسات 
واالعالم  واحمل��اك��م  العمومية 
وغيرها من املرافق العمومية. 
ولقد مت الشروع  في االنطالق 
لتدريس االمازيغية في بعض 

النموذجية  امل�������دارس 
املناطق  ف��ي  امل��ت��واج��دة 
االمازيغية، على ان يتم 
تعميمها مستقبال. كما 
االنطالق،  ه���ذا  واك����ب 
إع���������������داد امل��������ق��������ررات 
اخلاصة  وال����ك����راس����ات 
االبتدائية  ب��األق��س��ام 
األول����ى. ب��اإلض��اف��ة إلى 
أيام  تنظيم  مت  ذل����ك، 
دراسية ودورات تكوينية 
ل���ل���م���ع���ل���م���ني ال����ذي����ن 
بتدريس  س��ي��ت��ك��ل��ف��ون 
ه������ذه ال���ل���غ���ة وك���ذل���ك 
الذين  املفتشني  تكوين 
س��ي��ش��رف��ون ع��ل��ى هذه 
املهمة. ولقد تطلب هذا 
الذي  ال���واع���د،  ال�����ورش 
عدة  منذ  منتظرا  ك��ان 
مجهودات   ب��ذل  سنني، 
املستوى  ع��ل��ى  ك��ب��ي��رة، 

امل����ال����ي، ح��ي��ث ص���رف���ت فيها 
املاليير من الدراهم من أموال 
وكعادته  ال���ض���رائ���ب.  داف���ع���ي 
النظام  س��ي��ت��راج��ع  امل���أل���وف���ة 
ب��ع��د تثبيت  ع���ن ك���ل وع������وده 
ان��ت��ق��ال احل��ك��م، حتت  عملية 
باتهام  ت��ارة  واه��ي��ة،  تفسيرات 
أطراف داخل احلكومة ترفض 
تدريس اللغة االمازيغية، وتارة 
تعميمها  ب��اس��ت��ح��ال��ة  أخ����رى 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��وط��ن��ي نظرا 
املوارد  وقلة  املادية  للصعوبات 
اص��ب��ح حتى  واالن  ال��ب��ش��ري��ة. 
الريح،  مهب  في  امللكي  املعهد 
بحيث مت ادراج��ه في مؤسسة 
ال���ل���غ���ات ك����ف����رع م����ن ف���روع���ه 

املتعددة.

العديد  أن  بالذكر،  اجلدير   
من قيادات وقواعد اجلمعيات 
االم��ازي��غ��ي��ة وك���ذا ال��ع��دي��د من 
الناشطني  واألدب����اء  املفكرين 
في احلقل االمازيغي، توهموا 
وزاه��را صبح  أن عهدا جديدا 
كحضارة،  االمازيغية  ينتظر 
وان���خ���رط ال���ع���دد ال��ك��ب��ي��ر في 
ومهلال  مطبال  املسلسل  ه��ذا 
للقضية  امل��ب��ني  ال��ن��ص��ر  بعهد 
التاريخ  ويشهد  االم��ازي��غ��ي��ة. 
اليساريني  املناضلني  لبعض 
الذين  االمازيغية  احلركة  في 
خبروا دسائس النظام، تنبيههم 
احلركة  ومناضلي  ملناضالت 
االمازيغية من االجنرار القوي 
هؤالء  وح��س��ب  ال���س���راب  وراء 
املناضلني املبدئيني، فان انتزاع 
رد االعتبار للقضية االمازيغية 
حقيقيا  ن����ض����اال  ي���ت���ط���ل���ب 
بدل  كبيرة،  وتقدمي تضحيات 
انتظار التفاتة النظام املسؤول 

األول على تهميشها. 

لالمازيغية  االع��ت��ب��ار  رد  إن 
املناضلني  كافة  التئام  يتطلب 
الثقافة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��غ��ي��وري��ن 
ميدانية  جبهة  ف��ي  األص��ي��ل��ة 
املسلوبة  االرض  على  تناضل 
وال��ل��غ��ة واالن����س����ان. وه����ذا ما 
الوطنية  التنسيقية  أصبحت 
األرض  ف��ي  احل��ق  ع��ن  للدفاع 
"اك���ال" تقوم ب��ه، حيث نظمت 
حاشدة  شعبية  مسيرات  ع��دة 
بقضيته  ال��ش��ع��ب  لتحسيس 

االساسية.

 األمازيغية قضية سياسية بامتياز
احلسني لهناوي

إن رد االعتبار 
لالمازيغية يتطلب 

التئام كافة المناضلين 
الغيورين على هذه 

الثقافة األصيلة في جبهة 
ميدانية تناضل على االرض 

المسلوبة واللغة واالنسان وهذا 
ما أصبحت التنسيقية الوطنية 

للدفاع عن الحق في األرض 
"اكال" تقوم به،
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 العالقة السياسية واالقتصادية مع الواليات املتحدة األمريكية

منطقة أمرياك الالتينية واحدة من مناطق العامل اليت حتتوي عىل أكرب احتيايط من املوارد الطبيعة، من غاز وبرتول ومعادن مثينة وإسرتاتيجية، باإلضافة إىل 
مياها العذبة وتنوعها البيولويج اهلائل. والكثري من املعادن اليت تستوردها الواليات املتحدة األمريكية تأيت من أمرياك الالتينية... توفر املنطقة عىل هذه اخلريات 
جعلها عرضة لألمطاع االستعامرية ولتدخل االمربيالية األمريكية. يف هذا السياق، جاء توسع التواجد الصيين يف املنطقة لزييد من عداء الواليات املتحدة وتغوهلا 

من أجل احلفاظ عىل سيطرهتا عىل أرايض عزمت عىل إبقاهئا حتت سيطرهتا منذ ظهور الواليات املتحدة كقوة عاملية.
إن التارخي الطويل لتدخل االمربيالية األمريكية يف املنطقة من خالل االنقالبات ودمع الدكتاتوريات والعنف، والهنب دفع بشعوب هذه الدول إىل تنظمي دفاعها عن 
مصاحلها عرب ثورات وانتفاضات وحرااكت شعبية. لذا، فقد أوىل اليسار يف املغرب منذ نشأته وإىل اليوم اهمتاما كبريا بتجارب شعوب أمرياك الالتينية، وربطته 

عالقات إجيابية بأحزاب تقدمية هناك. واليوم تعرف هذه القارة حرااكت شعبية هامة وممتزية.
يف ملف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط حناول إلقاء الضوء عىل تلك احلرااكت، والتساؤل حول قوامسها املشرتكة، خاصة يف أساليب معلها ويف عالقهتا 

بالرأمسالية واالمربيالية األمريكية عىل اخلصوص، أمال يف االستفادة من الدروس اليت ميكن استخالصها من تلك التجارب.

أمريكا الالتينية: حرب املواقع بني الشعوب واالمبريالية األمريكية
ملف العدد

- العالقة السياسية
التدخل  الالتينية من  أمريكا  تعاني دول 
االق���ت���ص���ادي وال��س��ي��اس��ي وال��ع��س��ك��ري من 
بفرض  وذل��ك  األمريكية،  االمبريالية  قبل 
س��ي��اس��ات خ��اص��ة على ق��ي��ادات ه��ذه الدول 
التي تخدم مصالح رأس املال املالي والنفطي 
وت��خ��دم م��ص��ال��ح ش��رك��ات ص��ن��اع��ة السالح 

األم��ري��ك��ي ع��ل��ى ح��س��اب ت��ط��ور شعوب 
أمريكا الالتينية التي تعاني من البطالة 

والفقر والعنف وجتارة املخدرات. 

وتعتبر بلدان أمريكا الالتينية موضع 
االحتكاري  الرأسمال  من  اهتمام خاص 
األمريكي الذي يحصل على أرباح هائلة 
واستغالل  الطبيعية  ث��روات��ه��ا  نهب  م��ن 

كادحيها.

- العالقة االقتصادية 
األمريكية  ال��رأس��م��ال��ي��ة  االح��ت��ك��ارات 
ملحقاتها،  الالتينية  أمريكا  دول  تعتبر 
الواليات  رأسمال  توظيفات  حققت  وقد 
امل��ب��اش��رة ف���ي اق��ت��ص��اد بلدان  امل��ت��ح��دة 
 16،4(  1973 س��ن��ة  ال��الت��ي��ن��ي��ة  أم��ري��ك��ا 
 22،2(  1975 وس��ن��ة  ال�����دوالر(،  م��ل��ي��ارات 
مليارات دوالر(، وهي في ازدياد في الوقت 

احلاضر. إن أي دولة يخالف نهجها سياسة 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ف��ي منطقة 
أمريكا اجلنوبية، متارس ضدها كل أساليب 
وال��ت��دخ��ل واحل��ص��ار، ألن واشنطن  ال��ت��أم��ر 
تريد أن تبني أنظمة ديكتاتورية تعتمد على 
وممولة  ومكونة  مبنية  قوية  قمعية  أجهزة 

من قبل الواليات املتحدة األمريكية.

بعد انتهاء احلرب الباردة حاولت أمريكا 
ال��رأس��م��ال��ي ألمريكا  امل��س��ار  م����رارا إدخ����ال 
عبر  الكبرى  الشركات  خ��الل  م��ن  الالتينية 

منظمة التجارة احلرة لأمريكيني.

ك���ان ج���زء م���ن اخل��ط��ة األم��ري��ك��ي��ة في 
1963 و1971 عبر العديد  الفترة بني عامي 
محاولة  الكبرى،  االقتصادية  الشركات  من 
القروض  ال��ق��ائ��م��ة ع��ب��ر  ت��ط��وي��ع األن��ظ��م��ة 
إلى  األم��وال  ستعيد  التي  الضخمة  الدولية 
الدول  إفالس  والعمل على  الكبرى  الشركات 

الالتينية التي تتلقى القروض.

"صندوق  فولف  ارنست  كتاب  خ��الل  من 

الساحة  ف��ي  عظمى  ق��وة  ال���دول���ي...  النقد 
وال�����ذي حت���دث عن   ،2016 س��ن��ة  ال��ع��امل��ي��ة" 
سياسات صندوق النقد الدولي عبر القروض 
رعية  الالتينية وجعلها  أمريكا  دول  لتدمير 
للسياسات األمريكية التي تفرض سيطرتها 
الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  على 

منذ إنشائها في مؤمتر برتني وودز.

االقتصادي  ال��ت��دم��ي��ر  س��ي��اس��ة  أن  رغ���م 

الالتينية  أمريكا  جتاه  أمريكيا  هدفا  كانت 
إع��ادة هندسة  تريد  السياق  فإنها في نفس 

األنظمة هناك سياسيا واقتصاديا.

وبداية  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ب��ع��د 
مارستها  ال��ت��ي  ال���ب���اردة"  "احل����رب  س��ي��اس��ة 
السوفياتي  االحت���اد  ض��د  املتحدة  ال��والي��ات 
تقتصر  اآلن ال  والصني  روسيا  سابقا وضد 
رأس  وإستراتيجيو  واشنطن  إستراتيجية 
امل���ال���ي وال��ع��س��ك��ري وش���رك���ات النفط  امل����ال 
كما  الشاملة  املساندة  إب��داء  على  العمالقة 
بلدان  في  ديكتاتورية  ألنظمة  موجود  هو 
أم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، ب��ل وي��ت��رص��دون كذلك 
تستخدم ضد  التي  الوطني  التحرر  حركات 
الواليات املتحدة األمريكية في املنطقة )أي 
في أمريكا اجلنوبية(، واكبر مثل على ذلك 
سياسات أمريكا العدائية ضد كوبا، وتشيلي، 

وفنزويال في فترة تشافيز وكذا مادورو...

هذه السياسات للواليات املتحدة ضد دول 
الالتينية تبدأ بالضغط االقتصادي  أمريكا 
الرجعية  ال���ق���وى  وم���س���اع���دة  وال��ت��خ��وي��ف 

بالعمليات  ب��ال��ق��ي��ام  وت��ن��ت��ه��ي  ب��األس��ل��ح��ة، 
السرية على أيدي مرتزقة وعمالء املخابرات 
املركزية، وحتى التدخل املسلح املباشر الذي 
م��ارس��ت��ه ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة في 
أمريكا  دول  م��ن  وغ��ي��ره��ا  وتشيلي  ب��ان��ام��ا 

الالتينية والتي تهدد به اآلن فنزويال.

إعادة  عبر  الالتينية  للساحة  الدخول  إن 
ه��ن��دس��ة األن��ظ��م��ة وت��ص��ع��ي��د ال��ي��م��ني على 

حساب اليسار كان هدفا استراتيجيا تسعى 
الدول  وخنق  األمريكية،  االمبريالية  إليه 
االقتصادية  العقوبات  خالل  من  اقتصاديا 
واحلصار وإخضاعها بعد اإلفالس لسياسات 
ال��دول��ي. وت��ه��دف ه��ذه السياسة  ال��ص��ن��دوق 
أن��ظ��م��ة احلكم  أس���اس���ا إلع������ادة ه��ن��دس��ة 
معايير  وف��ق  وليس  األمريكية  ال��رؤي��ة  وف��ق 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

- أسباب صعود اليسار في أمريكا 
الالتينية:

بالعودة إلى اجلذور، نرى بأن صمود كوبا، 
الرافعة  ك��ان   ،20 ال���  ال��ق��رن  ستينيات  منذ 
استعادة  على  اليسار  ق��درة  وراء  األساسية 
السلطة، ال بل حتى صموده أمام الهجمات 
العسكرية.  وكذلك  االقتصادية  األمريكية، 
بوجه  “احلصن املتقدم”  لقد شكلت هافانا 
اليوم،  حتى  ت��زال  وال  واشنطن،  إمبريالية 
وما  كثيرًا،  فنزوياًل  منه  استفادت  ما  وه��و 
زال����ت، م��ن��ذ ت��ول��ي ال��رئ��ي��س ال���راح���ل هوغو 
تشافيز احلكم وصواًل إلى الرئيس نيكوالس 

مادورو.

العاملي،  النظام  ف��ي  التغيير  ب��داي��ة  وم��ع 
روس��ي��ا، حت��دي��دًا، في  دور  إغ��ف��ال  ال ميكن 
الرغم  على  ك��ارك��اس  نظام  وص��م��ود  تثبيت 
قادها  التي  البرملانية  االنقالب  محاولة  من 
خوان غوايدو، بطريقة تشبه ما حصل مع 
أي��ض��ًا، ال  ال��ب��رازي��ل.  الرئيسية روس��ي��ف ف��ي 
التي حت��اول جذب  الصني  دور  إغفال  ميكن 
ال��ق��ارة إل��ي��ه��ا، وس��ح��ب ال��ب��س��اط م��ن حتت 
واشنطن، عبر املشاريع االقتصادية الهامة 

والكبيرة.

اليسار  إلى تاريخ  ويجب اإلش��ارة كذلك 
ب���دأت املرحلة  ال��الت��ي��ن��ي��ة.  ب���دول أم��ري��ك��ا 
األولى في نهاية التسعينات وبداية األلفية 
مع صعود احلركات االجتماعية اجلديدة، 
وال��ب��ط��ال��ة ومعدالت  ال��ف��ق��ر  ت��ف��اق��م  ب��ع��د 
خارج  احل��رك��ات  تلك  صعود  ك��ان  النمو... 
اإلط���ار احل��زب��ي م��ع��ادي��ا ألح���زاب اليمني 
ومي���ني ال��وس��ط احل��اك��م��ة، ل��م ي��ت��خ��ذ في 
باستثناء  ي��س��اري��ا ح��زب��ي��ا  ال��ب��داي��ة ش��ك��ال 
كانت  ال��ب��رازي��ل.  ف��ي  العمال  ح��زب  جتربة 
االجتماعية،  احل��رك��ات  تلك  وأه���م  أك��ب��ر 
حركة العاطلني في األرجنتني، واحلركات 
االكواتور  في  األصليني  للسكان  اليسارية 

وبوليفيا، وحركة بدون أرض في البرازيل.

والعشرين  احل��ادي  القرن  بداية  شهدت 
م���وج���ة غ��ي��ر م��س��ب��وق��ة م���ن االن���ت���ص���ارات 
للرئاسة  اليساريني  للمرشحني  االنتخابية 
 1999 سنة  في  ب��دأت  الالتينية،  أمريكا  في 
عندما انتخب هوجو شافيز رئيسا لفنزويال، 
وكذا فوز حزب العمل )PT( لوال سيلفا في 
في  كيرشير  ونيستور   ،2002 سنة  البرازيل 
األرجنتني سنة 2003، وتابير فاسكوس عن 
اجلبهة اليسارية )FA( في االورغواي، وايغور 
موراليس في بوليفيا سنة 2005 )أول رئيس 
من السكان األصليني في تاريخ البلد(، وفي 
ارتيغا  دانيي  الثوري  القائد  عاد   2006 سنة 
السلطة  إلى  الساندينية  الوطنية  واجلبهة 
ف��ي ن��ي��ك��اراغ��وا، بينما ف��از االق��ت��ص��ادي عن 
الرئاسة  في  كوريا  رافييل  اليساري  اجلناح 
االك��وات��وري��ة. وب��ع��د عقد م��ن ال��زم��ن سجل 
املرشحون اليساريون انتصارات غير متوقعة 
والسلفادور  لوغو(،  )فرناندو  البراغواي  في 

)موريس فيونيز(. <<<

زهرة أزالف
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يعيشون حتت حكومات يسارية.

كتجدر  ثقافية،  أس��ب��اب  هناك 
البلدان  تلك  ف��ي  ال��ي��س��اري  اإلرث 
م��ن��ذ م��ن��ت��ص��ف ال���ق���رن ال���ص���ارم، 
اقتصادية  اع����ت����ب����ارات  وك����ذل����ك 
واج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ج��ل��ى في 
والتفاوت  املعيشة  مستوى  تدني 
السياسات  نتائج  ج���راء  الطبقي 
ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة امل��دع��وم��ة م���ن طرف 
العامل  إن  األمريكية.  االمبريالية 
اليسار في  األكبر لصعود  املشترك 
هو  الالتينية  أمريكا  دول  غالبية 
املتحدة  ال���والي���ات  شعبية  ت��دن��ي 
احملللون  ويرجع  ال���دول،  تلك  في 
وصعود  االنتخابية  االن��ت��ص��ارات 

اليسار إلى أربعة أسباب رئيسية:

س���ي���اس���ات  ع���ل���ى  ف���ع���ل  رد   -
ومحاولة  اجل���دي���دة،  ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة 
األجنبية،  االس���ت���ث���م���ارات  ج���ذب 
ف���ي عملية  ال���ت���وس���ع  ع���ن  ف��ض��ال 
أدت  اج��ت��م��اع��ي��ا،  اخل��ص��خ��ص��ة. 
ه���ذه ال��س��ي��اس��ات ال��ل��ي��ب��رال��ي��ة إلى 
تدهور مستوى اخلدمات الصحية 
والتعليمية، وفي هذا السياق يأتي 
صعود اليسار بحثا عن سبل لعالج 

هذه اآلثار االجتماعية. 

-  السبب األكثر أهمية لتحول 
املنطقة نحو اليسار هو العجز في 
 1960 عام  منذ  االقتصادي  النمو 
حتى عام 1980. كان معدل اإلنتاج 
%8، وبني عام  احمللي في املنطقة 
 .4% النسبة  ك��ان��ت   ،2000-2005
التي  الليبرالية  إن فشل السياسات 
كانت  اليمينية  ال��ت��ي��ارات  تبنتها 
للتيارات  امل��دوي  للصعود  البداية 
القارة،  ف��ي  ال��ش��ع��ب��وي��ة  ال��ي��س��اري��ة 
وكانت أبرز جتلياتها وصول هوجو 

تشافيز للسلطة في فنزويال.

الدمقرطة  عملية  ش��ك��ل��ت    -
األنظمة  حت��ل��ل  م���ع  امل��ت��س��ارع��ة، 
دفع  ق��وة  الديكتاتورية  العسكرية 

لصعود اليسار.

االحت�������اد  ان����ه����ي����ار  ش����ك����ل    -
لصعود  م��وات��ي��ة  بنية  السوفياتي 
اختفاء  أدى  وقد  الالتيني،  اليسار 
التهديد السوفياتي ونهاية احلرب 
في  نظر جذرية  إع��ادة  إلى  الباردة 
أمريكا  جت��اه  األمريكية  السياسة 
انخراط  إل��ى  دف��ع  مم��ا  الالتينية، 
وحتالفات  س��ي��اس��ات  ف���ي  ال��ي��س��ار 

انتخابية واسعة.

السياسة  م���ن���اه���ض���ة  إن    -
األم���ري���ك���ي���ة م����ن أه�����م األس���ب���اب 
لصعود اليسار وتبني القادة اجلدد 
أكسبهم  مم��ا  مناهضة،  سياسات 
شعبية كبيرة أدت بجانب العوامل 
السابقة إلى فوزهم في االنتخابات 

الرئاسية.

منوذج فنزويال
ه���وج���و ش��اف��ي��ز أص���ب���ح رئيس 
انتخابات  خ����الل  م���ن  ف���ن���زوي���ال 
دمي����ق����راط����ي����ة ف�����ي ال����ف����ت����رة من 
 ،2013 س��ن��ة  واف���ت���ه  ح��ت��ى   1999
السلطة  ذات  ب��ح��ك��وم��ت��ه  ع����رف 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة االش����ت����راك����ي����ة، 
أمريكا  بتكامل  مبناداته  وأشتهر 
واالقتصادي  السياسي  الالتينية 
وانتقاده  لالمبريالية،  معاداته  مع 
االمبريالية  العوملة  ألنصار  احل��اد 
للواليات  اخل���ارج���ي���ة  ل��ل��س��ي��اس��ة 
املتحدة األمريكية، وهذا ما يتبناه 
وي���ن���ادي ب���ه ومي���ارس���ه م���ن بعده 
مادورو.  نيكوالس  احلالي  الرئيس 
ولذلك تعمل الواليات املتحدة بكل 
واالقتصادية  اإلعالمية  الوسائل 
أجل  م��ن  وامل���ؤام���رات  والسياسية 

اإلطاحة به.

االقتصادية  األزم����ة  رغ���م  ل��ك��ن 
ف���ن���زوي���ال بسبب  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال���ت���ي 
احلصار االقتصادي الذي تفرضه 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، ف���م���ازال 
املنتخب  الرئيس  يدعم  الشعب 

دميقراطيا نيكوالس مادورو.

املتحدة  ال���والي���ات  حت��ال��ف��ت 
االوليغارشية  م��ع  األم��ري��ك��ي��ة 
بهوجو  ل���إلط���اح���ة  ل��ف��ن��زوي��ال 
الفنزويلي  ال���رئ���ي���س  ش��اف��ي��ز 
م��ن عمال  بتفويض  ف��از  ال��ذي 
احتياجاتهم  لتلبية  ف��ن��زوي��ال، 
في دولة متتلك أكبر احتياطي 
ن��ف��ط��ي م��ث��ب��ت ع��امل��ي��ا، وج���اءت 
م��ح��اول��ة االن��ق��الب األول���ى عام 
لكنهم  ت��ش��اف��ي��ز،  ع��ل��ى   2002
الكبيرة.  شعبيته  أم���ام  فشلوا 
شركات  ط���ال���ب  ال�����ذي  ش��اف��ي��ز 
ملكية  حقوق  تدفع  أن  النفط 
من  نهبته  ال���ذي  للنفط  أع��ل��ي 
إث����ره دخلت  ف���ن���زوي���ال، وع��ل��ى 
وقد  أمريكيا.  حصارا  فنزويال 
ترامب  عهد  في  أمريكا  كثفت 
ع��ق��وب��ات��ه��ا االق��ت��ص��ادي��ة على 
لتغيير  أمريكي  كنهج  فنزويال 

واشنطن  وزادت  احل��ك��م،  أن��ظ��م��ة 
في  فنزويال  على  عقوبات جديدة 

مايو 2018.

املتحدة  الواليات  ساعدت  فقد 
الرئيس  على  املتآمرين  باألسلحة 
دميقراطيا  امل��ن��ت��خ��ب  م��������ادورو 
وال�����راف�����ض ل��ه��ي��م��ن��ة ال���رأس���م���ال 

النفطي األمريكي.

منوذج تشيلي
حيث  بتشيلي  التذكير  ميكن 
جرت انتخابات دميقراطية بتاريخ 
4 يوليوز عام 1970، حيث فاز فيها 
مرشح  اليندي  سلفادور  املناضل 
حلف الوحدة الشعبية، وكان وصول 
اليسار  أح�����زاب  ائ���ت���الف  ح��ك��وم��ة 
على  س��اط��ع��ا  م��ث��اال  السلطة  إل���ى 
إمكانية الظفر بالسلطة السياسية 
الدميقراطية،  بالطريقة  بنجاح 
ول����م ي��ك��ن ه����ذا االن���ت���ص���ار ممكن 
التحقيق أال بفضل تالحم احلركة 
الشعبية على أساس خط سياسي 
حدد طابع الثورة التشيلية، وحدد 

االمبريالية  الرئيسيني:  األع���داء 
واملالكني  االح��ت��ك��اري��ني  وط��غ��م��ة 
العاملة  الطبقة  وكونت  العقاريني، 
هي  وس��ي��اس��ي��ة  اجتماعية  جبهة 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، وب���ه���ذا بدأت  ال���وح���دة 
في  ال��ت��ح��والت  الشعبية  احل��رك��ة 
املجتمع التشيلي في ظروف صراع 
حاد من أجل السلطة مع الطبقات 
املسيطرة السابقة. توج باالنقالب 
بقيادة   1973 س��ن��ة  ف��ي  ال���دم���وي 

الديكتاتور اجلنرال بينوشي.

منوذج برازيل
في البرازيل، وصل اليسار جديًا 
إلى احلكم مع لويس إيناسيو لوال 
من  ال��ب��الد  ح��ك��م  ال���ذي  دا سيلفا 
 2010 ال��ع��ام  ول��غ��اي��ة   2003 ال��ع��ام 
ب��ح��ق��ه ح��ك��م مدبر  إل���ى أن ص���در 
في العام 2017، ليودع في السجن. 
إلى  روس��ي��ف  ديلما  ج���اءت  ب��ع��ده، 
 2011 ال���ع���ام  س����دة احل���ك���م، م���ن 
اإلطاحة  قبل   ،2016 العام  وحتى 
من  “مؤسساتي”  انقالب  في  بها 
نائبها  من  البرملان، مبساعدة  ِقبل 

ميشال تامر اليميني الذي حل 
تورطها  بدعوى  رئيسًا،  مكانها 
ب��ق��ض��اي��ا ف���س���اد. وم���ع وصول 
إل���ى س���دة احلكم،  ب��ول��س��ون��ارو 
معه  تغيرت  أمريكيًا،  واملدعوم 
كبير.  ب��ش��ك��ل  ال���دول���ة  م��الم��ح 
بالصعود  ال��ي��س��ار  ع���ودة  أن  إال 
مجددًا على أطراف البالد، قد 
على  للتأثير  يكون سببًا جديًا 

أية انتخابات مقبلة.

احل�����ال�����ي  ال���������واق���������ع   
في  اليسارية  للحكومات 

دول أمريكا الالتينية
ت���واج���ه ح��ك��وم��ات وأح����زاب 
اليسار في دول أمريكا الالتينية 
أزم��������ات، ف���ن���زوي���ال "ل������وال دي 
العمال في  سيلفا" زعيم حزب 
السجن بدعوى تورطه بقضايا 
بوليفيا  ف��ي  م��ورال��ي��س  ف��س��اد، 
للبقاء  الدستور  بدعوى تغييره 
في احلكم لعهدة ثالثة، دانييل 
اورتيغا زعيم حركة ساندانيسا 

في  نيكارغوا  ثورة  وقائد  اليسارية 
عام 1989 يواجه مظاهرات اليمني 
للدموع  امل��س��ي��ل  ب��ال��غ��از  امل���ع���ارض 

واالعتقاالت.

ال��ي��م��ني ي��ن��ق��ل ف��ي اإلع����الم أن 
وال  فاشلة  االشتراكية  السياسات 
تؤدي سوى للفوضى واالنهيار وأنه 
ال "بديل" عن السوق والرأسمالية.

احلالية  ال���ظ���روف  ه����ذه  ت��ع��ود 
أن في  إل����ى  ال��الت��ي��ن��ي��ة  ب��أم��ري��ك��ا 
املرحلة األولى بني 2008-2003 مع 
اليسار،  االنتخابي ألحزاب  صعود 
وألن منطق االنتخابات دفع تلك 
من  كثير  ع��ن  للتراجع  األح����زاب 
امل��ط��ال��ب ال��رادي��ك��ال��ي��ة، خ��اص��ة في 
معدالت  إل��ى  االقتصاد  ع��ودة  ظل 
السنوات،  تلك  منو مرتفعة خالل 
امل��ب��ادرة مبشاريع  وق��د متكنت من 
واإلنفاق  والبطالة  الفقر  لتقليص 
واإلسكان،  والتعليم  الصحة  على 
الشركات  بأرباح  املساس  دون  ولكن 
ال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ك��ب��رى، خ��اص��ة في 
مجاالت املعادن والبترول والزراعة.

ف���ي امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة، ب���دأت 
األزمة االقتصادية في سنة 2008، 
واجهت حكومات اليسار في الدول 
فنزويال  ال��ب��رازي��ل،  مثل  الالتينية 
حادة،  اقتصادية  أزم��ات  وبوليفيا 
الصيني  االق���ت���ص���اد  ت���راج���ع  إث����ر 
عند انهيار أسعار البترول واملعادن 
ثمن  دف���ع  وك���ان   ،)2011-2012(
األزمة الذي تبنته حكومات اليسار 
عن  التراجع  هو  البلدان  تلك  في 
وتبني  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��رام��ج��ه��ا 
الفقراء  جتعل  تقشفية  سياسات 
األزمة،  ي��دف��ع��ون ثمن  ال��ذي��ن  ه��م 
واجت�����ه�����ت ف�����ي اجت��������اه احل���ل���ول 
األزمة  حل��ل  اجل��دي��دة  الليبرالية 
وبطالة  إف���ق���ار  إل����ى  أدى  وذل�����ك 
اخلدمات  ف��ي  وتقليص  وتضخم 
العامة من صحة وتعليم وإسكان. 
مما دفع باليمني أن استغل فرصة 
األزمة لتعبئة قطاع من اجلماهير 
ض��د احل��ك��وم��ات ال��ي��س��اري��ة. ففي 
ت��دخ��ل اجل��ي��ش لقمع  ال���ب���رازي���ل 
اليسار.  رموز  املظاهرات ومحاكمة 
في فنزويال يستثمر اليمني األزمة 
لالنقالب  للتحضير  االقتصادية 
وإع���ادة  م�����ادورو  ل��إلط��اح��ة بحكم 
كبار  أي���ادي  إل��ى  وال��ث��روة  السلطة 

شركات البترول. 

يقع،  ال���الت���ي���ن���ي  ال���ي���س���ار  إن 
مجددًا..  لينهض  ق��واه،  ويستعيد 
أب��دا. فهو من قاد  لكنه ال يسقط 
وألهم العديد من ثورات هذا العالم، 
وال تزال صور رموزه، كتشي غيفارا، 
احملتجني  يافطات  على  مرفوعة 

وموشومة على صدور الثائرين.

 )مت االعتماد على العديد من 
املراجع(

إن اليسار 
الالتيني يقع، 

ويستعيد قواه، 
لينهض مجددًا.. لكنه 

ال يسقط أبدا. فهو 
من قاد وألهم العديد 

من ثورات هذا العالم، وال 
تزال صور رموزه، كتشي 

غيفارا، مرفوعة على 
يافطات المحتجين 

وموشومة على 
صدور الثائرين.
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اليسار بأمريكا الالتينية واملقاومة املستمرة ضد أمريكا االمبريالية
محمد هاكش

التقدمية  ال��ق��وى  ت��ت��وق��ف  ل��م 
أمريكا  وش���ع���وب  ال��ي��س��ار  وق����وى 
الصراع  في  بحيويتها  الالتينية، 
االج���ت���م���اع���ي وال���ط���ب���ق���ي، عن 
والقهر  ال��ق��م��ع  ق����وى  م���واج���ه���ة 
منذ  واإلذالل  واالس�����ت�����غ�����الل 
االستعمار األوروبي الذي صاحب 
امريكا"،  ب"اك��ت��ش��اف  يسمى  م��ا 
ال��ن��ض��ال مستمرا  م�����ازال  ح��ي��ث 
بنفس القوة واإلصرار ضد أمريكا 
ل���م تستسغ  ال���ت���ي  االم��ب��ري��ال��ي��ة 
خروج بلدان أمريكا الالتينية عن 
"حديقتها  باعتبارها  سيطرتها 
في  للتحكم  ت��س��ع��ى  اخل��ل��ف��ي��ة"، 
واخضاعها  ح��ك��م��ه��ا  دوال�����ي�����ب 
ملصاحلها والسطو على مواردها. 
وم�����ا احل����ص����ار امل�����ض�����روب على 
وجتويع  أموالها  وسرقة  فنزويال 
رئيسها  اق��ت��الع  ومحاولة  شعبها 
على  االن��ق��الب  وتدبير  الشرعي  
بوليفيا  ف��ي  م��ورال��ي��س  ال��رئ��ي��س 
وتهديد كوبا ونكاراغوا من طرف 
ت��رام��ب رئ��ي��س ال��والي��ات املتحدة 
بسيطا  ج����زء  اال  االم���ري���ك���ي���ة،  
االمبريالي  ال���ع���دوان  ت��اري��خ  م��ن 
ع��ل��ى ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة، ال���ذي مت 
اق��ت��راف سلسلة طويلة  خ��الل��ه  
م���ن االغ���ت���ي���االت واالن���ق���الب���ات 
وقياداتها  الشعوب  ه��ذه  ح��ق  ف��ي 
املكسيك  )اح����ت����الل  امل��ن��اض��ل��ة 
نيكاراكوا  احتالل  تكساك،  وضم 
وغزو اورجواي لقمع الثورة فيها، 
احتالل  وب���رت���ري���ك���و،  ك���وب���ا  غ����زو 
الهندوراس، التدخل ضد الثوار في 
السلفادور، تدمير احلكم الشعبي 
من  هايتي  حكم  جواتيماال،  في 
عدة  األمريكية،  املخابرات  طرف 
محاوالت الغتيال فيديل كاسترو 
على  انقالب  الكوبية،  الثورة  بعد 
بالبرازيل،  الدميقراطي  النظام 
الشيوعية  احل���ك���وم���ة  ت��ص��ف��ي��ة 
املنتخبة في الدومنيكان، انقالب 
الرئيس  واغتيال  بالشيلي  دم��وي 
غزو  الليندي،،  سلفادور  الشرعي 
املاالوين  وج���زر  وغ��ري��ن��ادا  بنما 
االنقالب  م��ح��اول��ة  ب��األرج��ن��ت��ني، 

على فنزويال ......(.
التحرر  وق�������وى  ال���ي���س���ار  ان 
عبر  راك��م��ت  الالتينية  ب��أم��ري��ك��ا 
عاشته  ال��ذي  املرير،  التاريخ  ه��ذا 
وجتارب  خبرات  املنطقة،  شعوب 
نضالية متنوعة سلمية ومسلحة 
والالهوتي  ال��ق��وم��ي  فيها  ام��ت��زج 
والهوياتي  ال��ت��ح��ري��ر(  )اله�����وت 
واألوروبية  اإلفريقية  )األص���ول 
والثقافي  األص��ل��ي��ة(  وال��ش��ع��وب 
ل��ي��ط��رح طريق  واألي���دي���ول���وج���ي، 
النظام  ه��ي��م��ن��ة  م���ن  اخل�����الص 
الرأسمالي والسيطرة االمبريالية، 

ويقترح من أجل ذلك االشتراكية 
اشتراكية  منه.  مناص  ال  كبديل 
ج��دي��دة ت��ت��ج��اوز أخ��ط��اء املاضي 
اجلماهيرية  الطاقات  كل  وتعبئ 
واحلركات االجتماعية والشعبية. 
وف��ي ه��ذا اإلط���ار م��ازال��ت شعوب 
كلمات  وت��ردد  تستحضر  املنطقة 
قال  ل��ه  خطبة  ف��ي  تشافيز  إغ���و 
فيها " أكاذيب، أكاذيب، لقد جربنا 
ولم  وأك��ث��ر  ع��ام  مائة  الرأسمالية 
نحصد إال اجلوع والفقر والديون 
واملخدرات،  والتفسخ  واألم���راض 
واحلل املنطقي لكل هذه املشاكل 
فباالشتراكية   االش��ت��راك��ي��ة،  ه��و 
كافة  حت��ي��ا  أن  مي��ك��ن  وح����ده����ا 
الالتينية  أم���ري���ك���ا  م��ج��ت��م��ع��ات 

بكرامة وعدل".

الذي  النضالي  الزخم  ه��ذا  إن 
اكتسبه اليسار بأمريكا الالتينية، 
وال�����ذي ج��ع��ل م��ن ه���ذه املنطقة 
والتقدميات  ال��ت��ق��دم��ي��ني  ق��ب��ل��ة 
الشعوب  وق����م����ة  ال����ع����ال����م  ع���ب���ر 
ال��ت��واق��ة ل��الن��ع��ت��اق م���ن سالسل 
تأثيرات  أس���اس���ه  ال��رأس��م��ال��ي��ة، 
أشعلها  التي  البوليفارية  الثورات 
بوليفار،  سيمون  أمريكا  م��وح��د 
ومساهمة الهوت التحرير، وتراث 
الثورة  وص���م���ود  ج���ي���ف���ارا،  ت��ش��ي 
العدل  تنظيم  ونضاالت  الكوبية، 
والسالم الذي عزز شبكة املناهضة 
في  ال��دك��ت��ات��وري��ات  ض��د  السلمية 
الصراع  أن  كما  الالتينية.  أمريكا 
الطبقي والقومي ضد االستغالل 
واالمبريالية  واالستعمار  والقمع 
أس��ه��م ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ف���ي تشكيل 
الشعبية  للوحدة  ج��دي��دة  معالم 
ضعفت  حيث  الوطنية،  والوحدة 
التعاون  وزاد  االنفصالية  النزعات 
الطبقات  بني  ال��ث��وري  والتضامن 
الصغرى  وال��ب��رج��وازي��ة  العمالية 
الكادحني  وف���ئ���ات  وامل���ت���وس���ط���ة 

وامل���ه���م���ش���ني وامل���ق���ص���ي���ني من 
مجتمعات  ت��ق��ارب  ومت  التنمية، 

املدن واألرياف نضاليا.
هكذا ستعرف بداية سنة 2000 
املعارضة  ال��ي��س��ار،  أح���زاب  صعود 
واملناهضة  االمبريالية  ألمريكا 
إلى  والنيوليبرالية،  للرأسمالية 
السلطة في معظم بلدان أمريكا 

الالتينية وهم:
هوغو تشافيز في فنزويال، 

روسيف  وديلما  داسيلفا  ل��وال 
في البرازيل، 

فرناندو لوغو في باراغواي،
وزوجته  ك��ي��رش��ن��ي��ر  ن��ي��س��ت��ور 
ك��ري��س��ت��ي��ن��ا ف���ي���رن���ان���دي���س في 

االرجنتني ،

تاباري فازكيز وخوسي موخيكا 
في االوروغواي،

وميشال  الغ������وس  ري�����ك�����اردو 
باشلي في الشيلي، 

ايفو موراليس في بوليفيا، 
دانييل وارتيغا في نيكاراغوا،

مانويل زياليا في الهندوراس، 
رفاييل كوريا في االكوادور، 

م����وري����س����و ف���ون���ي���س���ف���ي في 
السالفادور.

وت���ق���وي���ة  ت����ط����وي����ر  وق�������د مت 
ال��ت��ض��ام��ن وال���ت���ع���اون ب���ني هذه 
بإنشاء  ال���ي���س���اري���ة  احل���ك���وم���ات 
لشعوب  ال��ب��ول��ي��ف��اري  "ال��ت��ح��ال��ف 
عليه  ي��ط��ل��ق  م���ا  أو  ام��ري��ك��ت��ن��ا" 
 Alianza )باإلسبانية      ALBA
 Bolivariana para los Publos

)de nuestra America
إن ه����ذا امل����د ال���ي���س���اري ال���ذي 
اس��ت��م��ر م���ا ي��ق��رب م���ن 15 سنة 
مجموعة  نتيجة  يتراجع  أصبح 
م����ن األس������ب������اب. م���ن���ه���ا م����ا هو 
بانهيار  األمر  ويتعلق  موضوعي، 

االقتصاد  وتباطؤ  النفط  أسعار 
الصيني، مما أح��دث ض��ررا كبيرا 
كليا  املعتمدة  االقتصاديات  ف��ي 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وامل��ع��ت��م��دة بشكل 
التجاري  ال���ت���ب���ادل  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر 
م�����ع ال�����ص�����ني، م���ث���ل ال����ب����رازي����ل 
ما  ومنها  واألرجنتني.  وفنزويال 
االقتصادية  ب��األخ��ط��اء  يرتبط 
كاإلنفاق  ال���ي���س���ار،  حل���ك���وم���ات 
الالعقالني والسريع على البرامج 
وترسيخ  ل��ت��وس��ي��ع  االج��ت��م��اع��ي��ة 
شعبيتها، في غياب بلورة خطط 
اقتصادية  أزم��ات  ملواجهة  بديلة 
معدالت  كأن  وتصرفت  محتملة، 
العاملي  وال��ط��ل��ب  ال��ن��ف��ط  إن���ت���اج 
وأن  عليه سيظالن على حالهما، 
لن  الصيني  االقتصاد  منو  نسبة 
تنخفض أبدا. إن هذه التحوالت 

اضطرابات  إلى  أدت  االقتصادية 
ف����ي صالح  اج��ت��م��اع��ي��ة ص���ب���ت 
وحلفائها  االم��ب��ري��ال��ي��ة  أم��ري��ك��ا 
اس��ت��ف��ادت منها  احمل��ل��ي��ني، حيث 
إلى  ل��ت��دع��و  اليمينية  األح�����زاب 
لالقتصاد  ه��ي��ك��ل��ي��ة  إص���الح���ات 
وف����ق ت���وص���ي���ات ال��ب��ن��ك ال���دول���ي 
ولتعود  ال��دول��ي،  النقد  وص��ن��دوق 
واألرجنتني  البرازيل  في  للسلطة 
واالكوادور والبارغواي والهندوراس 
وبوليفيا،  والشيلي  وال��س��ل��ف��ادور 
وكوبا  محاصرة،  فنزويال  وتبقى 

ونيكاراغوا مهددة. 
الكبير  ال���ت���راج���ع  ه����ذا  ل��ف��ه��م 
يجب  الالتينية  بأمريكا  لليسار 
ال��وق��وف على األخ��ط��اء ال��ت��ي مت 
ارت���ك���اب���ه���ا م���ن ط����رف األح�����زاب 
العميق  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ال���ي���س���اري���ة، 
االقتصادية  االختيارات  لطبيعة 
تبنتها  ال����ت����ي  واالج���ت���م���اع���ي���ة 
حكومات هذه األحزاب. كما يجب 
ان��ض��م��ام الطبقات  ال��ت��س��اؤل ع��ن 
أسدته  ما  رغم  لليمني  املتوسطة 
لها حكومات اليسار من امتيازات، 

ال��ب��رازي��ل م��ث��ال. كما  كما مت ف��ي 
ي��ج��ب ال��ب��ح��ث ع��ن م���دى جناعة 
ال��ت��ع��ب��ئ��ة اجل��م��اه��ي��ري��ة وط���رق 
التنظيم الشعبي التي مت تبنيها. 
االنقالب  الباب،  هذا  في  ويبقى، 
ض���د م���ورال���ي���س وس���ق���وط حزب 
العمال بالبرازيل واعتقال "ل����وال" 
إط��الق سراحه مؤخرا،  ال��ذي مت 
الفنزويلي  الشعب  ص��م��ود  وك���ذا 
إلى حد الساعة، جدير بالتحليل 
وامل��ت��اب��ع��ة واس���ت���خ���راج ال����دروس 
األس��اس��ي��ة الع��ت��م��اده��ا م��ن أجل 
استرجاع اليسار مكانته وشعبيته. 
كما يجب أن ال ننسى بسالة كوبا 
ض��د ح��ص��ار اإلم��ب��ري��ال��ي��ة، وقوة 
صدها تدخالت الواليات املتحدة 
وه��زم��ه��ا، وال��ت��ي س��اه��م��ت بشكل 

كبير في حتول القارة إلى اليسار.
االمبريالية  أمريكا  فرحة  إن 
اليمني  وان��ت��ش��اء  ب��ان��ت��ص��ارات��ه��ا 
باسترجاعه مجموعة من املواقع، 
ل��ن ي��دوم��ا ط��وي��ال أم���ام النضال 
الطبقي املتنامي بأشكاله النقابية 
والسياسية والقومية واالجتماعية 
والثقافية والدينية التحررية. كما 
ال��ن��ق��اش ع��ل��ى م��س��ت��وى قمة  أن 
أمريكا  حتتضنها  التي  الشعوب، 
البناء  كيفية  ح���ول  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 
االش���ت���راك���ي ب���أش���ك���ال ع����دة مع 
تنوعها الطبقي والقومي، وطبيعة 
قمع  ومواجهة  توزع مجتمعاتها، 
وتدخالتها  االمبريالية  أمريكا 
امل����خ����اب����رات����ي����ة وت���ه���دي���دات���ه���ا 
عودة  آف����اق  سيفتح  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
األح����زاب ال��ي��س��اري��ة إل���ى احلكم. 
العمالية  اإلض��راب��ات  تصاعد  وما 
واالحتجاجات الشعبية التي تعم 
بلدان أمريكا الالتينية إال مؤشر 

إيجابي في هذا االجتاه.
خ���ت���ام هذا  ف���ي  ي��ف��وت��ن��ي  وال 
التأثيرات  إل����ى  اإلش������ارة  امل���ق���ال 
بأمريكا  حاليا  يجري  ملا  القوية 
الالتينية على مسار الثورة العاملية 
وما تلعبه هذه املنطقة من العالم، 
للطبقة  األمم��ي  للنضال  كمركز 
وبالتالي  وال���ك���ادح���ني.  ال��ع��ام��ل��ة 
الدميقراطي  التغيير  ق��وى  على 
والقوى الثورية باملغرب االنخراط 
النضالية  الدينامية  بهذه  أمميا 
لتحقيق  م���ن���ه���ا،  واالس����ت����ف����ادة 
واالجتماعي  االقتصادي  التغيير 
ينشده  ال���ذي  والبيئي  والثقافي 

عمال وكادحو بالدنا.
محمد هاكاش

الرباط في 29 يونيو 2019
مت حتيينه في 27 يناير 2020
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الثورة املستمرة في هايتي مرتبطة مباشرة بثورة فنزويال
 Champ de Mars ف��ي  فبراير   12 ف��ي 
ل��وح أح��د املتظاهرين  ف��ي ب��ورت أو ب��رن��س، 
مع  تضامنًا  الفنزويلي  بالعلم  الهايتيني 
في  احلالية  االنتفاضة  البوليفارية.  الثورة 
وال��غ��ض��ب، ولكن  ن��اجت��ة ع��ن اجل���وع  هايتي 
أيًضا من السخط في خيانة يوفنيل موسى 
ض��د ن��ي��ك��والس م����ادورو. )ال���ص���ورة: دانييل 

تيرسييه / هايتي ليبرتي(.
مع إغالق أنبوب النفط اخلام الفنزويلي، 
امل��س��ؤول عن  ال��دول��ي،  النقد  أخبر ص��ن��دوق 
إنفاذ قواعد واشنطن، جوفينيل أنه يتعني 
النتيجة  وك��ان��ت  ال���غ���از.  أس��ع��ار  رف���ع  عليه 
انفجار شعبي استمر ثالثة أيام وكان سببا 

حاسما في ثورة اليوم بهايتي.
السابع  لليوم  هايتي  في  الفوضى  تسود 
ت��واص��ل جماهيرها  ح��ي��ث  ال��ت��وال��ي،  ع��ل��ى 
االنتفاضة في جميع أنحاء البالد لإلطاحة 
السلطة،  م��ن  م��وس��ى  جوفينيل  بالرئيس 
الزائفة  ووع������وده  وغ������روره  ف���س���اده  ب��س��ب��ب 
وأكاذيبه. لكن األزمة لن حتل برحيل موسى، 

الذي يبدو وشيكا.
ُتظهر كل الدالئل على أن الثورة احلالية 
منذ  ح��دث  مثلما  وقفها  ميكن  وال  أعمق، 
33 ع��اًم��ا ض��د ال��دك��ت��ات��ور ج��ان ك��ل��ود "بيبي 
دوك" دوفالييه، الذي فر في 7 فبراير 1986، 
الذهبي  للمنفى  ال��ت��م��رد  م��ن  شهرين  بعد 
التابعة  الشحن  تكن طائرة  ولم  فرنسا،  في 
C-130 سوى  األم��ري��ك��ي��ة  ل��ل��ق��وات اجل��وي��ة 
م��ج��رد ب��داي��ة خلمس س��ن��وات م��ن الغضب 

الشعبي.
واملذابح  العنيف  القمع  من  الرغم  على 
واالنتخابات الوهمية وثالثة انقالبات، فقد 
السياسية  بالثورة  االنتفاضة  تلك  توجت 
مت  عندما   ،1990 ديسمبر   16 في  الرائعة 
املناهض  التحرري  ال��اله��وت  عالم  انتخاب 
أريستيد"  ب��ي��رت��ران��د  "ج����ان  ل��إلم��ب��ري��ال��ي��ة 
رئيًسا، بعد زلزال أرضي. وبعد ذلك، بإعالن 
"االس���ت���ق���الل ال��ث��ان��ي ل��ه��اي��ت��ي"، ال����ذي مت 

تدشينه في 7 فبراير 1991.
ال������ذي مت����ت ف���ي���ه هزمية  ال����وق����ت  ف����ي 
ال��س��ان��دي��ن��ي��ني ف���ي ن���ي���ك���اراغ���وا واالحت�����اد 
الهندسة  الهايتي  الشعب  ه��زم  السوفيتي، 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ل��واش��ن��ط��ن، ل��ل��م��رة األول����ى في 
أليندي  فوز سلفادور  منذ  الالتينية  أمريكا 
ودفع  ال��زم��ن.  من  عقدين  قبل  تشيلي  في 
الفنزويلي  اجل��ي��ش  ه��اي��ت��ي ض��اب��ط  م��ث��ال 
الشاب، هوغو شافيز، إلى تبني نفس قواعد 
من  وردي���ة"  "موجة  بالتالي  وأطلق  اللعبة، 
الثورات السياسية من خالل االنتخابات في 

أمريكا اجلنوبية.
واشنطن النقالب ضد  ومثلما خططت 
نظمت   ،1991 سبتمبر   30 ف��ي  أري��س��ت��ي��د 
أبريل   11 في  شافيز  ضد  مماثاًل  هجوًما 
2002. لكن هذا الهجوم األخير مت إحباطه 
بعد يومني من قبل الشعب الفنزويلي وقوات 

اجليش...
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ه���ذا االن��ت��ص��ار، فهم 
 1998 ع���ام  ال��س��ي��اس��ي��ة  ال���ث���ورة  أن  ش��اف��ي��ز 
السلطة،  إل��ى  أوصلته  وال��ت��ي  ف��ن��زوي��ال،  ف��ي 
وأن  احل��ي��اة،  قيد  على  البقاء  تستطع  ل��ن 
الواسعة  آالت��ه��ا  تستخدم  س��وف  واش��ن��ط��ن 
لهزمية  االق��ت��ص��ادي��ة  وق��وت��ه��ا  ل��ل��ت��خ��ري��ب 
 "21 القرن  في  "االشتراكية  لبناء  مشروعه 

في فنزويال، وأن ثورته عليها بناء اجلسور 
وإعطاء املثل جليرانه في أمريكا الالتينية، 

الذين كانوا أيضا حتت سيطرة العم سام.
فنزويال  ث�����روة  وب���اس���ت���خ���دام  وه����ك����ذا، 
جتربة  ف��ي  شافيز  ش��رع  الهائلة،  النفطية 
غير مسبوقة من التضامن وبْذر رأس املال، 
 ،PetroCaribe وإنشاء حتالف بيتروكاراييب
وتوسع   2005 ع���ام  ف��ي  إط��الق��ه  ال����ذي مت 
بحر  ف��ي منطقة  دول��ة   17 إل��ى  النهاية  ف��ي 
زودت  ح��ي��ث   ال��وس��ط��ى،  وأم��ري��ك��ا  الكاريبي 
رخيصة  نفطية  مبنتجات  األعضاء  ال��دول 
وبشروط ائتمانية رائعة، ووفرت لهم شريان 
ال  مببلغ  النفط  بيع  عند  اقتصادي  حياة 

يتجاوز 100 دوالر للبرميل.
الشعب  واشنطن  عاقبت   ،2006 عام  في 
مرتني  أري��س��ت��ي��د  ان��ت��خ��ب  بسبب  ال��ه��اي��ت��ي 
انقالبني  وراء  ب��وق��وف��ه��ا   )2000  ،1990(
عسكريني  واح���ت���الل���ني   )2004  ،1991(
املتحدة.                                                                                                                                          األمم  إدارة  ب��غ��ط��اء  أج��ن��ب��ي��ني، 
                                                                          وقد 
عن  اجلمود  كسر  في  الهايتي  الشعب  جنح 
طريق انتخاب رينيه بريفال )أحد احللفاء 

األوائل ألريستيد( كرئيس.
وفي ذكرى افتتاحها في 14 مايو 2006، 
PetroCaribe، مما  وقع بريفال على عقد 
أش��ارت صحيفة  كما  واشنطن،  أث��ار غضب 
 ،2011 لعام  تقريرها  في  ليبرتي"  "هايتي 

الدبلوماسية  ال��ب��رق��ي��ات  ب��اس��ت��خ��دام 
عليها  حصلت  التي  السرية  األمريكية 
القتال،  م��ن  ع��ام��ني  بعد  ويكيليكس. 
النفط  ب��ري��ف��ال أخ���ي���ًرا ع��ل��ى  ح��ص��ل 
واشنطن  لكن  الفنزويليني،  واالئتمان 
ح��رص��ت ع��ل��ى م��ع��اق��ب��ت��ه أي���ًض���ا. وفي 
ال��ذي ض��رب هايتي في  ال��زل��زال  أعقاب 
اخلارجية  وزارة  تولت   ،2010 يناير   12
في البنتاغون، عبر رئيس اللجنة املؤقتة 
إلعادة إعمار هايتي، بيل كلينتون، مع 
الهايتية،  النخبة  م��ن  ال��ع��م��الء  بعض 
السيطرة عمليًا على احلكومة الهايتية. 
فخالل العملية االنتخابية لعام 2011، 
جود  لبريفال،  الرئاسي  املرشح  ط��ردوا 

سيلستني، ونصبوا ميشيل مارتيلي.
من عام 2011 إلى عام 2016، قامت 
مجموعة Martelly، باختالس وحتويل 
املال  رأس  ح��س��اب  م���ن  األس����د  ح��ص��ة 
 ،PetroCaribe صندوق  باسم  املعروف 
األساس  في  قائمة  هايتي  أبقى  ال��ذي 

منذ إنشائه في عام 2008.

استخدم مارتيلي أيًضا األموال ملساعدة 
 ،Jovenel Moïse موسى،  مواليه جوفينيل 
في تولي السلطة في 7 فبراير 2017، والذي 
السلطة لسوء حظه متاًما مع صعود  تولى 
يصبح  أن  وش��ك  على  وك��ان  ترامب،  دونالد 
ض������اًرا  ف���ي ت��ص��ع��ي��د احل����رب ال���دائ���رة بني 

واشنطن وفنزويال.
ك��ث��ف ت��رام��ب ال���ع���داء ع��ل��ى ال��ف��ور جتاه 
اجلمهورية البوليفارية، وهو محاط بحشد 
من احملافظني اجلدد املناهضني للشيوعية، 
اقتصادية  ع��ق��وب��ات  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل  م���ن 
شديدة على حكومة نيكوالس مادورو. كانت 
هايتي متأخرة بالفعل في سداد مدفوعات 
فرضتها  التي  العقوبات  لكن  فنزويال،  إل��ى 
الواليات املتحدة جعلت من املستحيل دفع 
ذلك  ومنحها   PetroCaribe نفط  ف��ات��ورة 
بشركة  املتعلقة  املعاملة  ذهبًيا، جعل  عذًرا 
فعلًيا  ت��أخ��ذ  ه��اي��ت��ي  ف��ي   PetroCaribe

نهايتها في أكتوبر 2017.
التي  ه��اي��ت��ي،  ف��ي  احل��ي��اة  أصبحت  لقد 
محتملة.  غير  بالفعل  للغاية،  صعبة  كانت 
فمع إغالق أنبوب النفط اخلام الفنزويلي، 
 JF( Jovenel( الدولي  النقد  صندوق  أخبر 
أنه كان عليه رفع أسعار الغاز، وهو ما حاول 
القيام به في 6 يوليو 2018. وكانت النتيجة 
حاسما  كان  أي��ام  ثالثة  ملدة  شعبي  انفجار 

في التمرد الذي تعرفه البالد اليوم.

احلركة  ب��دأت  تقريبا،  ال��وق��ت  نفس  ف��ي 
لعائدات  حدث  عما  بالتساؤل  اجلماهيرية 
مليار   4.3 بلغت  والتي  فنزويال  في  النفط 
دوالر والتي جمعتها هايتي في العقد املاضي 
-" أين أموال  PetroCaribe؟ "- سأل اآلالف 
من املتظاهرين. كان من املفترض أن يقوم 
املستشفيات  بتمويل  بتروكارييب  صندوق 
االجتماعية  وامل��ش��اري��ع  وال��ط��رق  وامل����دارس 
األخ��رى، لكن السكان لم ي��روا أي شيء من 
مجلس  حتقيقات  أك��دت  العملية.  الناحية 
)التقرير  األم����وال  أن   2017 ل��ع��ام  ال��ش��ي��وخ 
الثاني ذكر 1.7 مليار دوالر( مت حتويلها إلى 

حد كبير إلى جيوب أخرى.
إذن ما هي النقطة التي أفاضت الكأس؟ 
للفنزويليني  م��وس��ى  يوفنيل  خيانة  إن��ه��ا 
 ،2019 10 يناير  بعد تضامنهم املثالي. في 
األمريكية  ال��دول  منظمة  في  تصويت  في 
مقترح  ل��ص��ال��ح  ه��اي��ت��ي  ص��وت��ت   ،)OAS(
نيكوالس  بأن  للقول  واشنطن  قدمته  قرار 
مادورو كان "غير شرعي"، بعد أن فاز بأكثر 
من الثلثني من األصوات في انتخابات مايو 

.2018
عن  راض��ني  بالفعل،  الهايتيون  يكن  ل��م 
ال��ف��س��اد امل��ت��ف��ش��ي، وال���ذي���ن ج��وع��وا بفعل 
وأحبطوا  امل��رت��ف��ع��ة،  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ت��ض��خ��م 
لسنوات من اإلهانات والوعود الكاذبة والعنف 
ال��ع��س��ك��ري األج��ن��ب��ي. ول��ك��ن ه���ذه اخليانة 
ومرافقيه،  جل��وف��ن��ي��ل  امل��ده��ش��ة  ال��س��اخ��رة 
واشنطن  مساعدة  على  احلصول  أجل  من 
كانت  التي  املتنامية  احل��رائ��ق  من  إلن��ق��اذه 
قصمت  التي  األخ��ي��رة  القشة  كانت  حتته، 

ظهر البعير.
فوجئت واشنطن وُشلت بسبب افتقارها 
الداخلية(،  مشاحناتها  )وبسبب  للخيارات 
وهي تقف اآلن مرعوبة أمام االنهيار السريع 
الذي  الفاسد  واالقتصادي  السياسي  للبناء 
بني في هايتي منذ 28 عاًما بعد االنقالب 
 1991 عام  في  أريستيد  ضد  الدولة  األول. 
ب   الذي جاء  انتخابي"  "انقالب  آخر  حتى 

Jovenel إلى السلطة في عام 2017.
وتسعى السفارة األمريكية بكل تأكيد إلى 
التوصل إلى حل مؤقت باستخدام مساعدة 
األمريكية  ال���دول  ومنظمة  املتحدة  األمم 
لكن  الهايتية.  والنخبة  وكولومبيا  والبرازيل 
من غير املرجح أن تكون النتائج أكثر دواما 

مما كانت عليه في أواخر الثمانينات.
ومن املفارقات أن التضامن الفنزويلي هو 
الذي كان قد أرجأ اإلعصار السياسي الذي 

يدمر هايتي حالًيا ملدة 10 سنوات.
للعدوان  ي��ك��ون  أن  أي��ًض��ا  امل��ن��اس��ب  م��ن 
األم��ري��ك��ي ع��ل��ى ال���ث���ورة ال��ب��ول��ي��ف��اري��ة في 
فنزويال سلسلة من العواقب غير املقصودة، 
باالمتنان  ع��م��ي��ق  ش��ع��ور  ي��غ��ذي��ه��ا  وال���ت���ي 
للمساهمة  الهايتي  الشعب  من  واالعتراف 
شافيز  هوغو  مثل  فنزويال،  قدمتها  التي 
ونيكوالس مادورو. لقد قلنا مراًرا إن شركة 
الديون  "ل���س���داد  ُم��ن��ح��ت   PetroCaribe
للشعب  فنزويال  بها  تدين  التي  التاريخية 

الهايتي".
بقلم كيم إيفيس
18 فبراير 2019

ترجمة جريدة النهج الدميقراطي

على الرغم من 
االنتصار، فهم شافيز 

أن الثورة السياسية عام 
1998 في فنزويال، والتي 
أوصلته إلى السلطة، لن 

تستطع البقاء على قيد الحياة، 
وأن واشنطن سوف تستخدم آالتها 

الواسعة للتخريب وقوتها االقتصادية 
لهزيمة مشروعه لبناء "االشتراكية 

في القرن 21" في فنزويال، وأن 
ثورته عليها بناء الجسور 
وإعطاء المثل لجيرانه في 
أمريكا الالتينية، الذين 

كانوا أيضا تحت 
سيطرة العم سام.
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إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال���ث���ورة في 
الغرب العربي

صاغت  ق��د  املنظمة  ك��ان��ت  إذا 
التحرير  احل����رب  إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
1970-( س��ن��وات  خ��الل  الشعبية 

1973( ، فإن مستجد بروز قضية 
ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى مسرح 
الوطنية  ال��س��ي��اس��ي��ة  األح������داث 
قد   ،1974 س���ن���ة  واإلق���ل���ي���م���ي���ة 
األم����ام في  إل���ى  ت��ن��اول��ت��ه منظمة 
جديد  سياسي  استقطاب  سياق 
، جعلتها تنأى عن إستراتيجيتها 
على   التركيز  خ��الل  م��ن  األول����ى، 
ه����ذا امل��ع��ط��ي اجل��ي��و-س��ي��اس��ي ، 
ب��اع��ت��ب��اره م��ح��ددا ج��وه��ري��ا  في 
ردا   و   ، ال��ث��وري��ة  اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
سياسيا أيضا على محاولة النظام 
السياسي  العامل  ل��ه��ذا  توظيفه 
اجلديد  من أجل خدمة أجندته 
وإقليميا،  وط��ن��ي��ا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي أص��ب��ح معزوال 
ف��ش��ل احملاولتني  ب��ع��د  س��ي��اس��ي��ا  
ل��ل��خ��روج من  االن��ق��الب��ي��ت��ني، و  
من  أكثر  على  املستفحلة  أزمته 
صعيد ، وخصوصا على مستوى 
خالل  الكبيرة  الشعبية  ال��ه��ب��ات 
ه��ذه ال��س��ن��وات،. ف��ي ه��ذا السياق 
سياسية  وثيقة  املنظمة  أص��درت 
ترد  ال��ت��ي   ،1974 شتنبر  بتاريخ 
م���ن خ��الل��ه��ا  ع��ل��ى وج��ه��ة نظر 
مارس،   23 منظمة  داخ���ل  ت��ي��ار 
األساس  تبلور  الوقت  نفس  وف��ي 
لقضية  وال���ت���اري���خ���ي  ال���ن���ظ���ري 
في  ودمجها  الغربية،  الصحراء 

إطار صيرورة ثورية جديدة.
1 - األسس التاريخية

منظمة  وث����ي����ق����ة  س����ج����ل����ت 
أن��ه ك��ان��ت ه��ن��اك وحدة  23مارس 
والصحراء  املغرب  بني  ما  وطنية 
الغربية حتى نهاية القرن التاسع 
تاريخية  م���رح���ل���ة  وف�����ي  ع���ش���ر، 
اإلقطاعي.  للمجتمع  مطابقة 
وإذا عمقنا هذا التحليل نستنتج 
الصحراء  ف���ي  ي���وج���د  ك����ان  أن����ه 
الغربية مجتمع ميكن نعته بشبه 
إقطاعي شبه جماعي. ويعني هذا 
من  مركبا  ك��ان  املجتمع  ذل��ك  أن 
قبائل حيث كانت امللكية املشتركة 
ل������أرض ه����ي ال����س����ائ����دة)أراض����ي 
ال����رع����ي(، غ��ي��ر أن����ه ض��م��ن هذه 
يبرز  ك��ان  االجتماعية  التشكيلة 
م���الك���ون ل��ل��م��واش��ي ، وأع����ي����ان ، 
كان  الدينية...مما  الزوايا  ورؤساء 
وهكذا  لإلقطاعية.  جنينا  يشكل 
كان األمر لكل القبائل تقريبا في 

وانتشار  املدن  تكوين  لكن  املغرب، 
بتشكيل  س���م���ح���ت   ، ال����ت����ج����ارة 
وبرجوازية  ص��غ��ي��رة  ب���رج���وازي���ة 
مرحلة  ف��ي  )ي��ع��ن��ي  مركنتيلية 
ال��ت��ج��ارة م��ا ق��ب��ل ال��رأس��م��ال��ي��ة(.

ما  الوطنية  الوحدة  ترسخت  لقد 
الغربية)  وال��ص��ح��راء  امل��غ��رب  ب��ني 
موريتانيا(  م���ن  ج����زء  وك���ذل���ك 
أساسا من القرن الثامن إلى القرن 
للوطن  عربي  كقطر  الرابع عشر، 
الدولة  وتقهقر  جهود  ال��ع��رب��ي.إن 
املغربية من القرن اخلامس عشر 
إلى  أدت  عشر،  التاسع  القرن  إل��ى 
الوطنية  ال���وح���دة  ه���ذه  إض��ع��اف 
االقتصادية  أس���س���ه���ا  ،خ����اص����ة 
السياسي،  وإطارها  واالجتماعية 
وفي املقابل تقوية احلياة املستقلة 
الغربية  ال��ص��ح��راء  ف��ي  للقبائل 

وجت���م���ع���ه���ا ف����ي ك���ف���درال���ي���ات 
الركيبات(.وظل  )أهمها  كبيرة 
هوالرابط  األس��اس��ي  ال��راب��ط 
الديني.لقد  اإلي��دي��ول��وج��ي- 
في  االم��ب��ري��ال��ي  التغلغل  ب��دأ 
األخير  الربع  ومنذ  الصحراء 
وقد  عشر،  التاسع  ال��ق��رن  م��ن 
على  الصحراوية  القبائل  ردت 
الوحدة  بتثمني  التدخل  ه��ذا 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا حتت 
وسياسي  دي��ن��ي  زع��ي��م  ق��ي��ادة 
ماء العينني. منذ ذلك التاريخ 
وخالل كل املرحلة الطويلة من 
املقاومة املسلحة ضد التدخل 
االمبريالي التي استمرت حتى 
1935، أي أزيد من نصف قرن، 
القبائل  وح���دة  ت��ب��ل��ورت  حيث 
مرحلة  أعلى  في  الصحراوية 
الوطني.  التكوين  مراحل  من 
واس��ت��م��رت ه��ذه ال��وح��دة فيما 
وأن  خاصة  املرحلة،  هذه  بعد 

في  انحصر  اإلسباني  االستعمار 
ولم  والداخلة  العيون  في  ثكنات 
يستطع أبدا احتالل كل الصحراء 
احلركة  ك���ان���ت  وإذا  ال���غ���رب���ي���ة. 
قد  ال��ب��رج��وازي��ة  بقيادة  الوطنية 
قادت النضال الوطني في منطقة 
ومنطقة  ال��ف��رن��س��ي��ة  احل���م���اي���ة 
اإلسبانية،  ل��ل��ح��م��اي��ة  ال��ش��م��ال 
الصحراء  م��ن��ط��ق��ة  ظ��ل��ت  ف��ق��د 
ال���غ���رب���ي���ة م���ج���ه���ول���ة م����ن ط���رف 
احلركة الوطنية. بل تركت بصفة 
مطلقة الصحراء الغربية بيد من 
مشاركتها  إث��ر  على  االمبريالية، 
االتفاقيات  ف���ي   58-59 س��ن��ة 
امل����ق����ررة م����ن طرف  واألع�����م�����ال 
وبتواطيء  ال��ك��م��ب��رادوري  النظام 
وباخلصوص   ، االم��ب��ري��ال��ي��ة  م��ع 
لفبراير-مارس  العدواني  الهجوم 

58 ال��ذي شنت اجل��زء الكبير من 
وأخرجهم  الصحراويني  السكان 
إذن  أراضيهم.تشكلت  من  بذلك 
الصحراوية  ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة 
ف��ي م��رح��ل��ة أع��ل��ى ، اب���ت���داء من 
اجلبهة  ك��ان��ت  وق���د   ،1967 س��ن��ة 
الشعبية لتحرير الساقية احلمراء 
ق���ادت  ال��ت��ي  ه���ي  ال���ذه���ب  ووادي 
 1970 ليونيو  الكبرى  املظاهرات 
بالعيون حيث سقط العشرات من 

الوطنيني الصحراويني. 

2 -  الثورة في الغرب العربي
منذ هزمية 67، أضحت مسألة 
ضرورة  على  ملقاة  ال��ث��ورة  إجن��از 
القيادة  وجت��اوز  بروليتارية،  قيادة 
ال���ب���رج���وازي���ة، م���ن ه����ذه ال���زاوي���ة 

لن   ، الوطنية  مسألة  ف��ط��رح 
تكون إال في إطار ديناميكيتها 
البروليتارية،  بالثورة  املرتبطة 
ه����ذه األس�����س طرحت  ع��ل��ى 
األم�����ام مسألة  إل���ى  م��ن��ظ��م��ة 
العربي  ال���غ���رب  ف���ي  ال����ث����ورة 
الدميقراطية  ل��ل��ث��ورة  ك��إط��ار 
من  وكجزء  املغربية  الشعبية 
أهمية  العربية.وتأتي  ال��ث��ورة 
اجلديدة  اإلستراتيجية  هذه 
التاريخية  ال���رواب���ط  ب��س��ب��ب 
واملوضوعية التي جتمع بشكل 
القضاء  مهمة  على  مشترك 
في  االمبريالية  الهيمنة  على 
من  الغربية  املنطقة  هذه  كل 
تفرض  إذ  ال���ع���رب���ي،  ال���وط���ن 
وح�������دة ال�����ث�����ورة ف����ي ال���غ���رب 
 ، العربي في ص��ي��رورة واح��دة 
مراحل  تعرف  أن  ميكن  كما 
البلدان  م��ن  ك��ل  ف��ي  خ��اص��ة 
ت��ب��ق��ى هذه  ، ح��ي��ث  ال���ث���الث 

جدليا  ارتباطا  مرتبطة  امل��راح��ل 
فيما بينها. واستنتاجا مما سبق 
وبدمج الشروط التاريخية واألفق 
ال����ث����وري، ي��ص��ب��ح م���ن ال���ض���روري 
التالية:-وجود  ال��ن��ق��ط  حت��دي��د 
ك��ي��ان وط��ن��ي ص���ح���راوي،-ورب���ط 
ال���ك���ي���ان ال���وط���ن���ي ال���ص���ح���راوي 
والكيان  املغربي  الوطني  بالكيان 
الوطني املوريتاني، يشكل كل ذلك 
تاريخيا  مبنية  واح��دة  مجموعة 
الصيرورة  نفس  في  وموضوعة   ،
ومن  العربي.  ال��غ��رب  ف��ي  الثورية 
ال��ث��ورة في  أج��ل تطوير ص��ي��رورة 
منطقة الغرب العربي، حتت قيادة 
إعادة  الضروري  ، من  البروليتاريا 
الغرب  في  الوطنية  ال��وح��دة  بناء 
العربي على أسس دميقراطية، كما 
أنه من املمكن أن حتقق صيرورة 
في  الشعبية  الدميقراطية  الثورة 
جزئية  انتصارات  العربي  الغرب 
الضعيفة  احل��ل��ق��ات  إح����دى  ف��ي 
العربي،  ال��غ��رب  ف��ي  لالمبريالية 
إل���ى  ت���ص���ل  ان  مي���ك���ن  ال  ل��ك��ن��ه 
نهايتها ، غال على مستوى الغرب 
العربي أجمعه، وحتى في مرحلة 
الوطنية  ال��ث��ورة  تطور  م��ن  أعلى 
الغرب  في  الشعبية  الدميقراطية 
منقطعة  غير  كمسيرة  ال��ع��رب��ي، 
في مراحل الثورة البروليتاريا من 
أج��ل بناء االش��ت��راك��ي��ة، ال ميكن 
إلى نهايته إال في إطار  أن يصل 
الوطن  لبناء  ال��ث��وري��ة  ال��ص��ي��رورة 
البروليتاريا. قيادة  حتت  العربي 
وفي هذا السياق تشكل الصحراء 
ضعيفة  حلقة  أض��ع��ف  ال��غ��رب��ي��ة 
ف����ي س��ل��س��ل��ة االم���ب���ري���ال���ي���ة في 
فإن  السبب  ولهذا  العربي،  الغرب 
انتصار النضال التحرري الوطني 
قيادة  حت��ت  ال��ص��ح��راوي  للشعب 
الساقية  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 
اجلمهورية  وإقامة  الذهب  ووادي 
ارض  ك������ل  ف������ي  ال�����ص�����ح�����راوي�����ة 
الصحراء ، ممكنة وتشكل الهدف 
املركزي في املرحلة احلالية للثورة 
الطريق  ال���ع���رب���ي.إن  ال���غ���رب  ف���ي 
من  يستلزم  البروليتاري،  الثوري 
البلدان  ف��ي  املاركسية  املنظمات 
جبارة  مبجهودات  القيام  الثالث، 
للثورة  االن����دم����اج  ه����ذا  ل��ض��م��ان 
الشعبية  الدميقراطية  الوطنية 
واعتبار  واح�������دة  ص����ي����رورة  ف����ي 
في  ال��ث��وري  النضال  خصوصيات 

كل من البلدان الثالث.

تقييم التجربة السياسية والتنظيمية لليسار الراديكالي:
حسن الصعيب من منظمة إلى األمام إلى النهج الدميقراطي     )احللقة 5(

منذ هزيمة 
67، أضحت مسألة 
إنجاز الثورة ملقاة 
على ضرورة قيادة 
بروليتارية، وتجاوز 

القيادة البرجوازية، من 
هذه الزاوية فطرح مسألة 
الوطنية ، لن تكون إال في 

إطار ديناميكيتها المرتبطة 
بالثورة البروليتارية، على هذه 

األسس طرحت منظمة إلى 
األمام مسألة الثورة في 

الغرب العربي كإطار للثورة 
الديمقراطية الشعبية 
المغربية وكجزء من 

الثورة العربية.



 العدد: 12345

المناضلة من 4  إلى 10 فبراير 2020  المرأة 

“مراسلون  م��ن��ظ��م��ة  وص��ف��ت 
في تصنيفها السنوي  بال حدود” 
لسنة 2019 حول حرية الصحافة 
املنطقة  ال��ع��امل��ي،  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى 
“املنطقة  بأنها  واملغاربية  العربية 
واألخ��ط��ر على سالمة  األص��ع��ب 
بحيث  العالم”،  ف��ي  الصحافيني 
الصحافي  ال��ع��م��ل  ف��ي��ه��ا  ي��ش��ك��ل 
تهديدًا مباشرًا باملوت، إما بسبب 
احلروب واألزمات أو بسبب انعدام 
إلى  ي���ؤدي  ال���ذي  التعبير،  ح��ري��ة 
وعقوبات  ت��ع��س��ف��ي��ة  اع���ت���ق���االت 

بالسجن.

اجلمهورية  املنظمة،  وصنفت 
بأنها  إي��������ران،  ف����ي  اإلس���الم���ي���ة 
مستوى  على  دول   5 م��ن  واح���دة 
وتنكياًل  ق��م��ع��ًا  األك���ث���ر  ال���ع���ال���م، 
بالصحافيني، كما أشارت إلى أنها 
للصحافيات  سجن  “أكبر  تشكل 
على مستوى العالم”، إذ بلغ عدد 
الصحافيات املعتقالت فيها، حتى 
السنوي  التصنيف  انتشار  حلظة 

13 صحافية.

أم����ا ف���ي إي������ران، ف��ق��د أش����ارت 
عدد  أن  إل��ى  حقوقية،  منظمات 
أعلى  امل��ع��ت��ق��الت  ال��ص��ح��اف��ي��ات 
بكثير مما كشفته املنظمة الدولية، 
باإلشارة  امل��ن��ظ��م��ة  اك��ت��ف��ت  ف��ق��د 
إل�����ى ال���ص���ح���اف���ي���ات وامل����ص����ورات 
اللواتي  احملترفات،  الصحافيات 
طويلة،  سجن  ع��ق��وب��ات  ميضني 
احملترفات  غير  عن  تتحدث  ول��م 
والناشطات، اللواتي يتم توقيفهن 
بعد  سراحهن  يطلق  ثم  باملئات، 
بكفاالت  م��ع��دودة  أش��ه��ر  أو  أي���ام 
اللواتي  أول��ئ��ك  خصوصًا  مالية، 
االحتجاجات  ت��غ��ط��ي��ة  ح���اول���ن 
منتصف  اندلعت  التي  الشعبية، 
ن��ون��ب��ر امل���اض���ي، ع��ب��ر ن��ش��ر صور 
على  وفيديوات  مقتضبة  وأخبار 

مواقع التواصل االجتماعي. 

إلكترونية  م��واق��ع  نشرت  وق��د 
الصحافيات  أس���م���اء  م��ع��ارض��ة، 
إليهن  أش��ارت  اللواتي  املعتقالت، 
محاكمات  إل��ى  مشيرة  املنظمة، 
وجلد  سجن  وأح��ك��ام  نزيهة  غير 
إلى  إض��اف��ة  بحقهن،  بها  مبالغ 
تهم املساس باألمن القومي ونشر 
النظام  ض���د  م��غ��رض��ة  دع����اي����ات 
انتقادات  وت���وج���ي���ه  اإلس����الم����ي 
التواصل  م��واق��ع  على  للحكومة 
املجتمع  ودع�����ت  االج���ت���م���اع���ي. 
ال����دول����ي إل����ى ال���ت���دخ���ل إلط���الق 

سراحهن.

ف�������ي م�������ا ي�����ل�����ي ن������ب������ذة عن 
الصحافيات اللواتي أشارت إليهن 

املنظمة في تقريرها:

اعتقلها  ج��ع��ف��ري:  ن���وش���ني   
جهاز االستخبارات التابع لتنظيم 
احلرس الثوري، مطلع هذا العام، 
بشؤون  مختصة  صحافية  وه��ي 
إنشاء  بتهمة  وامل��س��رح،  السينما 
“تويتر”،  م���وق���ع  ع��ل��ى  ح���س���اب 
املقدسات  إه���ان���ة  م��ن��ه  غ��اي��ت��ه��ا 
النظام  والدعاية ضد  اإلسالمية، 
اإلس���الم���ي، وه��ت��ك ح��رم��ة أهل 
الشهداء”  “سيد  وإه��ان��ة  ال��ب��ي��ت 
)اإلم����ام احل��س��ني( وق��د اعترفت 
إليها  املوجهة  بالتهمة  جعفري 
حتت الضغوط النفسية والتعذيب 

اجلسدي. 

 مرضية أميري: مت اعتقالها 
أث���ن���اء ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ت���ظ���اه���رة يوم 
من  األول  ف���ي  ال��ع��امل��ي  ال��ع��م��ال 
خاللها  جتمع  التي   ،2019 م��اي 
أمام  العمل  م��ن  العاطلني  مئات 
اإليراني  ال��ش��ورى  مجلس  مبنى 
بالعنف  قمعها  ومت  ط��ه��ران،  ف��ي 

املفرط. 

ملصلحة  أم�����ي�����ري  وت����ع����م����ل 
وقد  املعارضة،  “الشرق”  صحيفة 
الثورة  م��ح��ك��م��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ح��ك��م��ت 
أيام   8 مل��دة  االن��ف��رادي  باحلبس 
ملدة  سجن  بقرار  أعقبتها  بداية، 
148 جلدة،  وع��ق��وب��ة  س��ن��وات   10
باألمن  اإلخ����الل  لتهمة  إن���ف���اذًا 
منذ  محاميها  ومت��ك��ن  ال��ق��وم��ي، 
شهرين من استصدار قرار إخالء 
ب��ع��د دف���ع كفالة  س��ب��ي��ل م���وق���ت، 

مالية ضخمة. 

في  طالبة  م��ح��م��دي:  عسل   
“آزاد”  جامعة  ف��ي  اإلع���الم  كلية 
نشرة  ف��ي  التحرير  هيئة  وعضو 
على  م��ض��ى  الطالب”،  “خطوة 
اعتقالها عام كامل، وهي ال تزال 
السجن  ف��ي  تقبع  اللحظة  حتى 

من دون محاكمة. تهمة محمدي، 
لعمال  اعتصام  ف��ي  ش��ارك��ت  أنها 
أكل  ال��ذي��ن  تبه”،  “هفت  ش��رك��ة 
بعد  املالية،  تعويضاتهم  النظام 

إعالن الشركة إفالسها. 

اعتقالها  مت  إلهياري:  ساناز   
أم��ي��ر ح��س��ني محمدي  وزوج���ه���ا 
بتغطية  ي���ق���وم���ان  ك���ان���ا  ح����ني 
العام  شتاء  ف��ي  عمالية  تظاهرة 
الصحافيني  م��ن  وه��م��ا  امل��اض��ي، 
االقتصادي  القسم  في  العاملني 

في نشرة “خطوة الطالب”.

والدة  هي  فرنكيس مظلوم:   
سهيل  املعتقل  الصحافي  املصور 
ع����رب����ي، ح���اص���ل���ة ع���ل���ى ج���ائ���زة 
منذ  اعتقلت  بالصحافة،  محلية 
أكثر من سنتني، بسبب مطالبتها 
اقتادتها  ابنها،  بتحرير  الدائمة 
االستخبارات  ل���وزارة  تابعة  فرقة 
من منزلها إلى سجن إوين، بعدما 
موقع  على  حسابها  على  نشرت 

تعترض  فيديو  مقطع  “تويتر” 
فيه على األوضاع غير اإلنسانية 
التي يعاني منها ابنها في زنزانته. 

 ه��ن��ك��ام��ه ش��ه��ي��دي: حكمت 
بالسجن  الثورية  احملكمة  عليها 
12 سنة، 7 منها تنفيذ محكومية 
واثنتان مع وقف التنفيذ، بشرط 
والنشاط  الصحافة  عدم ممارسة 
على  شخصية  حسابات  وح��ي��ازة 
االجتماعي  ال���ت���واص���ل  م���واق���ع 
واالن��ت��م��اء إل��ى أي ح��زب سياسي 
خارج  والسفر  مدنية  منظمة  أو 
التي تقبع  البالد. وكانت شهيدي 
ف��ي ال��س��ج��ن م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن عام، 
انتقدت رئيس السلطة القضائية 
الريجاني  ص��ادق  الشيخ  السابق 
بتغريدة على حسابها على موقع 

“تويتر”.  

 سپيده م��رادي، آويشا جالل 
الدين وشيما انتصاري: هن ثالث 
م��ت��ص��وف��ات م���ن ف��رق��ة دراوي����ش 
محافظة  ف����ي  ك���ن���اب���اد  م���دي���ن���ة 
صوفية  ف���رق���ة  وه����ي  خ����راس����ان، 
موقع  ف����ي  ي��ع��م��ل��ن  م���ح���ظ���ورة، 
يعتني  ال����ذي  نور”  “مجذوبان 
املتصوفة، ميضني عقوبة  بشؤون 
سجن تصل إلى 5 سنوات ما بني 
وإوين، محرومات  سجني قرجك 
اإلنسانية  امل��ع��اي��ي��ر  أدن�����ى  م���ن 

والصحية.

عميدة  م��ح��م��دي:  ن��رج��س   
نائبة  امل��ع��ت��ق��الت،  ال��ص��ح��اف��ي��ات 
الدفاع عن حقوق  رئيس منظمة 
ال��ب��ش��ر ف��ي إي����ران، وه���ي معتقلة 
حكمت  س��ن��وات،  أرب���ع  نحو  منذ 
بالسجن  الثورية  احملكمة  عليها 
التهم،  بحسب  ت��وزع��ت  س��ن��ة،   16
5 سنوات  ال��ت��ال��ي:  ال��ش��ك��ل  ع��ل��ى 

على  والتحريض  التآمر  بتهمة 
سنوات   10 اإلس���الم���ي،  ال��ن��ظ��ام 
ل��ت��أس��ي��س��ه��ا م��ن��ظ��م��ة ت���دع���و إلى 
البالد،  في  اإلع���دام  عقوبة  إلغاء 
دعايات  ل��ن��ش��ره��ا  واح�����دة  وس��ن��ة 
اإلي��ران��ي، مع  النظام  ك��اذب��ة ع��ن 
134 من  امل��ادة  أن��ه بحسب  العلم 
فإن  اإلس��الم��ي،  العقوبات  قانون 
املترتبة  احلبس  سنوات  مجموع 
على التهم املوجهة إلى محمدي، 
ينبغي أال تتجاوز العشر سنوات.  

 ش���ي���وا ن���ظ���ر آه��������اري: هي 
للجنة  ال���رس���م���ي���ة  امل���ت���ح���دث���ة 
الدفاع  ملنظمة  التابعة  اإلعالمية 
عن حقوق البشر في إيران، نزيلة 
دائ���م���ة ف���ي س��ج��ن إوي�����ن، بسبب 
الدفاع  ف���ي  اجل��ري��ئ��ة  م��واق��ف��ه��ا 

السياسيني  السجناء  حقوق  عن 
آه���اري  ت��ؤم��ن  ال�����رأي،  ومعتقلي 
تلعبه  ال���ذي  االستثنائي  ب��ال��دور 
املطالبة في  ف��ي  اإلي��ران��ي��ة  امل���رأة 
ان��ت��زاع احل��ري��ة ل��ب��الده��ا وبفضل 
دخ��ول��ه��ا وخ��روج��ه��ا امل��ت��ك��رر من 
ال���س���ج���ن وإل�����ي�����ه، وع���م���ل���ه���ا في 
أن  آه���اري  استطاعت  الصحافة، 
ت��ك��ون ش��اه��د ح��ق على األوض���اع 

املزرية للسجناء في إيران. 

 سبيده قليان: انتزعت قليان 
بعد  الشهرين،  نحو  منذ  حريتها 
إعالنها إضرابًا حادًا عن الطعام، 
املزرية  األوض����اع  على  اع��ت��راض��ًا 
فخرجت  ق����رج����ك،  س���ج���ن  ف����ي 
حق  تشترط  وثيقة  توقيع  بعد 
احملكمة باستدعائها ساعة تشاء، 
من أجل إعادة النظر في احلكم، 
ودفعت أسرتها كفالة مالية بقيمة 
ولدى سؤالها  تومان.  و500  مليار 
الطعام،  ع��ن  إض��راب��ه��ا  ع��ن سبب 
نظر  أل���ف���ت  أن  “أردت  أج���اب���ت: 
ف��ي سجن  مل��ا يحصل  ال��س��ل��ط��ات 
إن��ه ألم��ر مخجل بحق  ق��رج��ك، 

اإلنسانية فعاًل”.

ع��اط��ف��ه رن��ك��ري��ز: ت��ك��ت��ب في 
م��ج��ال ح��ق��وق امل���رأة، ه��ي واحدة 
اعتقلن  اللواتي  الصحافيات  من 
التظاهرات  ت��غ��ط��ي��ت��ه��ن  أث���ن���اء 
العمال  ي��وم  إي��ران في  التي عمت 
ال��ع��امل��ي ف��ي ه���ذا ال���ع���ام. حكمت 
سنة  ب�11  الثورية  احملكمة  عليها 
سجن مع 74 جلدة، بعد اتهامها 
والقيم  القومي  باألمن  باإلخالل 
أفرجت  ال���ع���ام���ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة 
بدء  م��ع  ت��زام��ن��ًا  السلطات  عنها 
األخيرة،  الشعبية  االحتجاجات 
بعد توقيعها وثيقة شروط، تقيد 
حركتها وعملها الصحافي، ودفع 

كفالة مالية.

هذا في ما يتعلق بالنساء، أما 
بالنسبة إلى حرية الصحافة ككل، 
بال  “مراسلون  منظمة  فبحسب 
هذا  إي��ران،  احتلت  فقد  حدود”، 
 180 أص��ل  170 من  املركز  ال��ع��ام، 
دولة في حرية الصحافة، بتراجع 
2018، وذلك  ستة مراكز عن عام 
عائد إلى توسع نطاق االعتقاالت 
ال��ص��ح��اف��ي، ليشمل  ف��ي اجل��س��م 
الهواة(  )الصحافيني  الناشطني 
على وسائل التواصل االجتماعي، 
التوترات  تصاعد  م��ع  خ��ص��وص��ًا 
ف��ي ال��ش��ارع ف��ي األش��ه��ر األخير، 
النظام  سياسات  على  اع��ت��راض��ًا 

االقتصادية.

إيران.. أكبر سجن للصحفيات في العالم
شيماء 



 العدد: 345

13 من 4  إلى 10 فبراير 2020 
 

الشباب

شباب من أجل املناخ، ال حل في ظل الرأسمالية
هذا  على  البشر  ع��اش  لقد 
م���ئ���ات اآلالف  م��ن��ذ  ال���ك���وك���ب 
ثرواته  مستغلني  السنني  م��ن 
بداية  ف���ي  ع��ي��ش��ه��م  ل��ض��م��ان 
ذلك  ي��ت��ط��ور  أن  ق��ب��ل  األم�����ر، 
الثروات من  إلى استغالل هذه 
أجل تطوير حياتهم أو مراكمة 
البشر  اعتبر  فلطاملا  ال��ث��روات. 
ما  ك��ل  وأن  ل��ه��م،  ملكا  األرض 
ت��ت��وف��ر ع��ل��ي��ه وج���د م��ن أجله 
أو  ث��روات حيوانية  سوءا كانت 
طبيعية، ال مبالني لتأثير هذا 
احلياة  شكل  على  االستغالل 
ت��أث��ي��ره على  ال��ك��وك��ب أو  ف���وق 

مستقبل البشرية بأكملها.

ل��ك��ن ه���ذا االس��ت��غ��الل بلغ 
الرأسمالي،  النظام  م��ع  ذروت���ه 
الشاغل  دائما شغله  كان  الذي 
ألعلى  القيمة  فائض  رف��ع  هو 
كانت  أي���ا  املمكنة  امل��س��ت��وي��ات 
الوسيلة، فسواء باستغالل قوة 
عمل العمال وحتويل حياة اليد 
يعيشونه  ع���ذاب  إل��ى  العاملة 
استغالل  خ��الل  من  أو  يوميا، 
واستنزافها  الطبيعية  الثروات 
الثورة  منذ  متسارعة  بوتيرة 
أحدثت  وال���ت���ي  ال��ص��ن��اع��ي��ة، 
تغييرات بيئية لم يعرف تاريخ 

الكوكب مثيال لها من قبل.

وق������������د ت�������ص�������اع�������دت ف���ي 
من  العديد  األخ��ي��رة  السنوات 
األص�������وات، س�����واء م���ن طرف 
املناضلني  أو  العلمي  املجتمع 
املناخي،  للتغير  امل��ن��اه��ض��ني 
املنادية بخطورة الوضع البيئي 
احلالي من ارتفاع غير مسبوق 
لدرجات احلرارة والقضاء على 
عدد كبير من األنواع احليوانية 
الغابوية،  الثروة  على  والهجوم 
فصولها  آخ������ر  ك������ان  وال����ت����ي 
عرفتها  التي  الهائلة  احلرائق 
غابات األمازون مع كل العواقب 
والتعاطي  عنها،  نتجت  التي 
للسلطات  والالمبالي  السلبي 
دائما  اعتبرت  التي  البرازيلية 
غ��اب��ات األم�����ازون ك��ع��ب��ئ كبير 
الشركات  ضغط  حتت  عليها، 
تريد  التي  والنفطية  املعدنية 
الباطنية  ال���ث���روات  اس��ت��غ��الل 
لهذه الغابات، أو كذلك احلرائق 
الهائلة التي اجتاحت أستراليا 
وال���ت���ي ق��ض��ت ع��ل��ى أك��ث��ر من 
العديد  يعتبر  ح��ي��وان،  مليون 
م��ن��ه��ا م����ه����ددا ب���االن���ق���راض. 
حيث يعتبر االرتفاع املتصاعد 
لدرجات احلرارة وتوالي مواسم 
اجلفاف، السبب الرئيسي وراء 

هذه احلرائق.

ول���ط���امل���ا ك����ان ال���ش���ب���اب في 
طليعة االحتجاجات واملبادرات 
احلالي،  البيئي  بالوضع  املندد 
واملطالبة بإيجاد احللول للحد 
م��ن إف����رازات ال��غ��از ال��ن��اجت عن 
املصنعة،  الدول  في  الصناعات 
والواليات  الصني  رأسها  وعلى 
أولوية  تعطي  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة، 
على  والربح  الصناعي  للتطور 
ح���س���اب م��س��ت��ق��ب��ل األج���ي���ال 
هذه  آخ��ر  كانت  وق��د  القادمة. 
املبادرات اإلضراب العاملي الذي 

والطلبة  ال��ت��الم��ي��ذ  ق����اده 
مستقبلهم  ع����ن  دف����اع����ا 

ومستقبل الكوكب.

وقد انطلقت منذ السنة 
امل���اض���ي���ة م����ب����ادرة دول���ي���ة، 
الناشطة  ل����ن����داء  ت��ل��ب��ي��ة 
غريتا  ال��س��وي��دي��ة  البيئية 
من  "شباب  وحركة  تانبرغ 
أج���ل ال��ب��ي��ئ��ة" وال��ت��ي دعت 
التالميذ والطلبة  إلضراب 
التعاطي  على  احتجاجا 
ال���س���ل���ب���ي ل���ل���ح���ك���وم���ات، 
املراكز  دول  ف��ي  خصوصا 
م���ع م��ط��ال��ب��ات احل����د من 
إف�����رازات ال���غ���ازات وإرس����اء 
حلوال  تتضمن  س��ي��اس��ات 
حقيقية للتصدي للتحول 
هذه  عرفت  وق��د  املناخي. 
أكثر  م��س��اه��م��ة  امل�����ب�����ادرة 
تلميذ)ة(  م��ل��ي��ون��ي  م���ن 
العديد من  وط��ال��ب)ة( في 

الدول. 

املطالب  حتديد  وميكن 
ال�������ذي ي���ت���ب���ن���اه���ا ه�����ؤالء 
في  خطابهم  ف��ي  ال��ش��ب��اب 
ثالث محاور أساسية: أولها 

ضرورة تصعيد أشكال النضال 
حلكومات  الصماء  اآلذان  ضد 
األزمة  التعاطي مع  في  العالم 
جديدة  أشكال  وتبني  البيئية، 
للضغط وتغيير موازين القوى 
املطالبة  احل����رك����ات  ل���ص���ال���ح 
بعدالة مناخية حقيقية، سواء 
الطلبة  إض���راب���ات  خ���الل  م��ن 
املدني  العصيان  أو  والتالميذ، 
وشل  ال��ط��رق��ات  قطع  حتى  أو 
العمومية، حيث  املرافق  حركة 
اتضح أن املظاهرات والعرائض 

أصبح دون جدوى، وال جتد أي 
صدا لدى أصحاب القرار.

فيتجلى  الثاني،  احمل��ور  أما 
ف������ي ال����ت����ق����اط����ع ب������ني ه����ذه 
األبعاد  ذات  االح���ت���ج���اج���ات 
احلركات  ك��ذل��ك  أو  ال��ب��ي��ئ��ي��ة، 
بتغيير  املطالبة  االجتماعية 
ح���ق���ي���ق���ي ل���ن���م���ط اإلن�����ت�����اج 
واالس���ت���ه���الك ال�����ذي أف���رزت���ه 
من  أصبح  حيث  الرأسمالية. 
البعدين  ف��ص��ل  امل��م��ك��ن  غ��ي��ر 

ب��ع��ض��ه��م��ا ع���ن ب��ع��ض، بل 
ربط النضالني واعتبارهما 
يستلزم  واح�������دا  ن���ض���اال 
للنمط  ج����ذري����ا  ت��غ��ي��ي��را 
احل��ال��ي، ح��ي��ث ت��أت��ي هذه 
ف��ي سياق  االح��ت��ج��اج��ات 
الشعبي  السخط  تصاعد 
االجتماعية  األب���ع���اد  ذو 

واالقتصادية.

أم������ا احمل�������ور األخ����ي����ر، 
ف���ي���ت���ج���ل���ى ف�����ي حت���دي���د 
دقيق  ب���ش���ك���ل  ال����ش����ب����اب 
املتعددة  الشركات  ملسؤولية 
التدهور  ف���ي  اجل��ن��س��ي��ات 
الذي يعرفه النظام البيئي، 
ح��ي��ث ت��ف��رز ح���وال���ي 100 
شركة عمالقة أكثر من 70 
الغازات  إف��رازات  من  باملئة 
االحتباس  ع���ن  امل��س��ؤول��ة 
احلراري، مع تواطؤ واضح 
تأثير ضغط  ل��ل��دول حت��ت 
التي  االقتصادية  اللوبيات 
ترفض أي جهود للحد من 
وتتصدى  اإلف�����رازات  ه��ذه 
ل����ك����ل امل���������ب���������ادرات ال���ت���ي 
حلول  ت���ق���دمي  ب��إم��ك��ان��ه��ا 

فعلي  بشكل  تساهم  مبتكرة 
البيئية  املخاطر  تخفيف  ف��ي 
بديل  استهالك  منط  وتقدمي 
املصادر  االع��ت��ب��ار  بعني  ي��أخ��ذ 
احملدودة التي يوفرها الكوكب.

يبقى  الوقت،  لكن في نفس 
أح�����د أه�����م اخ�����ت�����الالت ه���ذه 
احلركة هو عدم إشارتها بشكل 
الرأسمالي  ل��ل��ن��ظ��ام  واض�����ح 
الرئيسي  املشكل  يعتبر  ال��ذي 
النظام  فهذا  املناخي.  للتغير 
إلى  ال��ط��رق  بكل  يسعى  ال���ذي 
الربح  وهامش  اإلنتاجية  رفع 
ال  األم������وال،  رؤوس  حل��ام��ل��ي 
ميكن أن يأخذ بعني االعتبار، 
وب������أي ش���ك���ل م����ن األش����ك����ال، 
لالستهالك  الوخيمة  العواقب 
الكوكب،  مل�������وارد  امل���ت���ص���اع���د 
على  مبنيا  ن��ظ��ام��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
االستغالل والسعي الالمتناهي 
للرفع من االستهالك. إن منط 
احلاليني  واالستهالك  اإلنتاج 
وراء  ال��رئ��ي��س��ي  ال��س��ب��ب  ه��م��ا 
نعانيها  التي  البيئية  املشاكل 
ت��ه��دد حاضرنا  وال��ت��ي  ال���ي���وم، 
ومستقبل األجيال القادمة، بل 
اجلنس  استمرار  تهدد  ورمب��ا 

البشري على هذا الكوكب.

حقيقية  ح��ل��ول  إي��ج��اد  إن 
البيئية  األزم����������ة  ل����ت����ج����اوز 
مير  أن  مي���ك���ن  ال  احل����ال����ي����ة 
النظام  جت����اوز  خ���الل  م��ن  إال 
نظام  وإرس��������اء  ال���رأس���م���ال���ي، 
عالقتنا  ت��ع��ري��ف  يعيد  ب��دي��ل 
وينتج  وم��ح��ي��ط��ن��ا،  ب��ب��ي��ئ��ت��ن��ا 
مسؤولة  اس��ت��ه��الك��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
على  االستهالك  على  تقتصر 
وتسمح  اح��ت��ي��اج��ات��ن��ا،  ق����در 
موارده  بناء  إعادة  من  للكوكب 
التكنولوجيات  واس���ت���غ���الل 
احلديثة لتطوير حلول مبتكرة 
النظيفة،  الطاقات  على  تركز 
للشعوب  حقيقي  انخراط  مع 
مصاحلها  ع����ن  ال����دف����اع  ف����ي 
القادمة،  األج��ي��ال  ومستقبل 
واعتبار األزمة البيئية جزءا ال 
يتجزأ من النضال االجتماعي 
وال���س���ي���اس���ي. ف���ت���ج���اوز ه���ذه 
األزمة ال ميكن أن مير إال من 
خالل ثورة شاملة ضد النظام 
سلطة  ل���ت���رس���ي  ال���رأس���م���ال���ي 
شعبية حقيقية، فالشعوب هي 
عن  بالدفاع  الكفيلة  الوحيدة 
نحو  قدما  والسعي  مصاحلها 

عالم أفضل.

عصام بنكروم

إن إيجاد حلول 
حقيقية لتجاوز 

األزمة البيئية الحالية 
ال يمكن أن يمر إال 

من خالل تجاوز النظام 
الرأسمالي، وإرساء نظام بديل 
يعيد تعريف عالقتنا ببيئتنا 

ومحيطنا، وينتج ثقافة استهالكية 
مسؤولة تقتصر على االستهالك 

على قدر احتياجاتنا، وتسمح 
للكوكب من إعادة بناء 

موارده واستغالل 
التكنولوجيات الحديثة 

لتطوير حلول 
مبتكرة
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

الفرنسي  للكاتب  )جرمنال(  رواي��ة  تعتبر 
العظيم "اميل زوال" صرخة وندبا غائرا ولبنة 
اجتاه  في  كوة  من  إطاللة  املناجم،  أدب  في 
باطن األرض، وما يصاحب هذا اجلحيم من 
أمراض )سيليكوز( وظروف عمل وعيش في 
وما يصاحبها من إضرابات  أحياء عمالية، 
وأحيانا تخاض حتى في جوف األرض، قد 
تتحول إلى ملحمة نتيجة العالقات الرفاقية 

ووحدة املصير.
املجال  السرايري" هذا  "السعدية  وطرقت 
في رواية لها، تسرد بطوالت عمالية، واهتمت 
بطريقة  بنهار"،  القادر  "عبد  الباحث  كتابة 
حزينة كئيبة صور سواد رئتي املنجمي، ذلك 
املنية  تلك  ينخره،  ال���ذي  ال��ص��دري  امل���رض 

البطيئة  املفدية إلى اللحد ال محالة.
امسيك  الب��ن  الشعلة  جمعية  واشتغلت 
على مسرحية في بداية الثمانينات مشيرة 
الوسيط )موغا( في س��وس بحثا  ذل��ك  إل��ى 

عن مهاجرين من سوس.
املناجم  ع��م��ال  م��س��رح��ي��ة ح���ول  ول��ع��ب��ت 
رشيد  مب��والي  الثقافي  املركب  خشبة  ف��وق 
املناجم  عمال  ع��ن  حتكي   2019 البيضاء  
املهاجرين املغاربة في شمال فرنسا، ومعاناة 
البطولية  واإلضرابات  واألم��راض  االندماج 
واملساندة من طرف  التقاعد  واإلحالة على 
العمل  املمثلون إجناز هذا  CGT، واستطاع 
الفني بالفرنسية والدارجة من طرف عامل 
سابق بهذه املناجم وزوجته الفرنسية وابنة 

منجمي.
باعتباره  السرفاتي  ابرهام  الرفيق  واهتم 
إش��ارات في مقاالت،  في  مهندسا منجميا، 
م���ح���ذرا إل���ى ك���ون أي م��ع��دن م��ص��ي��ره هو 
النفاذ، لذا وجب أن تراكم املنطقة أو املدينة 
من  الب��د  ألن��ه  اجتماعية،  تنمية  املنجمية 
تتحول  ال  امل��ع��دن، حتى  انتهاء  بعد  م��وارد 

املدينة إلى ماخور.

املنجم بني األدب و الفكر
" العرض ما قبل األول "  رواية جديدة للكاتب نزار كربوط

صدرت حديثا عن املركز الثقافي 
العربي ببيروت والدار البيضاء رواية 
للشاعر   " األول  قبل  م��ا  ال��ع��رض   "
كربوط.  هي  نزار  املغربي  والكاتب 
لنا  ي��ق��ّدم  للكاتب،  ج��دي��دة  جت��رب��ة 
متوازيني،  س��ردي��ني  ن��ّص��ني  ف��ي��ه��ا 
من  احل��دي��ث  العصر  ف��ي  أحدهما 
في  واآلخ���ر  كمال  خ��الل شخصية 
من  الثانية  العاملية  احل��رب  حقبة 
ُمَحّمد  ال��َك��اُب��وَرال  خ��الل شخصية 
اجليش  في  للتجنيد  خضع  ال��ذي 

الفرنسي. نقرأ في الغالف:

��َي َواِل����ُدُه، ع��اَد َكَمال إلى  ي��وم ُت��ُوِفّ
َبيِت العائلة بعد غياٍب امتَدّ ألكثر 
َعالَقُته  َتُكن  لْم  سنوات.  عشر  مْن 
املَرُموق  ينمائي  الِسّ امل��خ��رُج  بأبيه 

على ما يرام.

َبعد  َمكتبِه،  إل��ى  يدخُل  ِحيَنما   
َكان  ���ه  أَنّ يْكتِشف  ال��ّدف��ن،  َم��راس��م 
َغير  فيلم  َم���ْش���روِع  ع��ل��ى  َي��ش��ت��غ��ُل 
َجانٍب  إل���ى  ِب��َن��ا  َي��رِج��ع  إْذ  ع����ادّي، 
القريِب، حيُث  تاريِخنا  صامٍت مْن 
َتُدور أحَداُثه حوَل الكابورال محّمد 
الثانية  ّية  العامَلِ احل��رِب  ِحْقبة  في 
وحَتكي لَنا اآلاَلم اّلِتي ذاَقَها اجُلنود 
املغاربة الذيَن ُأقِحُموا ِفي حرٍب لْم 

تُكن َتعنيهم في َشيء.

ُشُخوص  َوَس���ط  ك��م��ال  سيعيُش 
شّكلت َماَلمح ِرواية َشّيَقة ويغوص 
ف��ي َن��ه��ر م��ن احَل��ق��اِئ��ق ل���ْم يسمع 
إلى  سَيدفُعه  ��ا  مَمّ ق��ْب��ل،  م��ن  عنَها 
املوجعِة  األسئلِة  من  الَكثير  ط��رِح 

واملْزِعجة ِفي اآلن َذاته.

عبد اللطيف صردي

إلى مقهى إلحتساء  الفجر، حتولت  بزغ 
الشمس  .جلست حتى طلوع  قهوة  فنجان 
اشتوكا  مب��زارع  املتواجد  بصديقي  اتصلت 
عامال عند احد املستغلني  اجابني أنه لن 
مساءا   اخلامسة  الساعة  ف��ي  إال  يقابلني 
به  لإللتحاق  اطوبيس  استقل  ان  وأمرني 

بعد أن عني لي مكان لقائنا

حارس  ع��ن��د  وضعتها  اغ��راض��ي  اخ���دت 
آن��ه��ا مناسبة   م��ع نفسي  وق��ل��ت  األم��ت��ع��ة  
للتعرف على مدينة إنزكان ومن يدري رمبا 
وسأعود  اشتوكا  مب��زارع  العمل  يروقني  لن 
للبحث عن العمل هنا خرجت متجوال بني 
ازقة وشوارع املدينة  احس باخلوف  يرتعد 

جسدي تراقصني هواجسي وحيدا امتشى  
العياء جلست ألخد قسط من  متكن مني 
الراحة في زاوية مقهى قرب سوق اخلضر 
إلنزكان براد شاي وعلبة سردين   لم يبقى 
في جيبى سوى ثالتون درهم تستوجب مني 
احليطة واحلدر  جلست والعياء قد متكن 
انهظ  ث��م  لدقيقة  ج��ف��ون��ي  اغ��م��ض  م��ن��ي 
مرتعشا خوفا من أن يسرقني احدهم املكان 
واصحاب  والشحادين  باملتسولني  مليىء 
وراء  يلهت  الكل  ي��دوي��ا   امل��ج��رورة  العربات 

لقمة عيش بطريقته اخلاصة  

توجهت  زواال  التالثة  ال��ى  تشير  الساعة 
ص���وب احمل��ط��ة الخ���د ح��ق��ائ��ب��ي استقلت 

حافلة النقل اكادير الكبرى رقم  14  متوجها 
الى بيوكرى يلغت محطة النزول  وجدتها 
فارغة على عروشها  سألت شابا عن مقهى 
الشباب التي سألتقي بها صديقي اخبرني 
اإلسم  ب��ن��ف��س  م��ق��ه��ى  وج����ود الي  أن���ه ال 
الى  تشير  ال��س��اع��ة  ج��ان��ب��ا  حملي  وض��ع��ت 
الساحة  ف��ي  ت��دب  احل��ي��اة  ب���دات  اخلامسة 
ع��ش��رات ال��ش��اح��ن��ات ت��ص��ل ات��ب��اع��ا للمكان 
وعلى متنها عمال وعامالت تعجبت ملنظر 
العمالت وجوههن مغطات ال ترى منهن إال 
عيونهن قلت هذا مصيري ساصبح مثلهم 
مت��ام��ا  ت��ذك��رت س��ب��ب وج����ودي ف��ي املكان 
سألت عامال عن املقهى   التي ابحث عنها 

اخبرني أنها   توجد بخميس ايت اعميرة 
لتوصلني  أج��رة  سيارة  استقل  ان  وأم��رن��ي 
السائق  ارشدني  اعميرة  ايت  اليها  وصلت 
وبعد  صديقي  منتظرا  جلست  املقهى  الى 
عمومي   هاتف  الى  توجهت  غيابه  أن طال 
أنه  وك���ان ج��واب��ه  املقهى   ف��ي  أن��ي  اخبرته 
اخلامسة  الساعة  مند  ينتظرني   جالس 
هناك  أن  أكتشفت  ببيوكرى  املقهى  بنفس 
أن��ي في  مفهيني بنفس اإلس���م  وأخ��ب��رت��ه 
ب��أي��ت اعميرة   ال��ش��ب��اب  إن��ت��ظ��اره مب��ق��ه��ى 

وكانت صدمتي ال توصف....

يتبع.....

عبدالله السامييوميات عامل زراعي

سنة  ول��د  امل��غ��رب  وكاتب من  شاعر   
امل���غ���رب.  ت�����ازة ش����رق  1982 مب��دي��ن��ة 
في  متخصصا  طبيبا  ويعمل  يقيم 
على  حاصل  بالرباط.  واألسنان  الفم 
  .2000 سنة  جتريبية  علوم  بكالوريا 
ودك���ت���وراه ال���دول���ة  ف��ي ط��ب وجراحة 
األسنان بجامعة محمد اخلامس سنة 

.2006

الكتابة  ن����ادي  أس���س 
األدب���ي���ة ب��ال��رب��اط سنة 
أش��رف على  كما   ،2003
الثقافية  ال���ص���ف���ح���ة 
الطالبي  املنبر  جلريدة 
ومجلة   2004/2005
ال��ش��ع��ري��ة. حائز    SMS
الثالثة  اجل���ائ���زة  ع��ل��ى 
محمد  بجامعة  للشعر 
اخلامس السويسي سنة 

 .2003

العديد  ف���ي  ي���ش���ارك 
واألمسيات  الندوات  من 
تنظمها  التي  الشعرية 
م����ؤس����س����ات م���ت���ع���ددة 
داخ��ل امل��غ��رب وخ��ارج��ه كما أن��ه ينشر 
العربية  وامل��ج��الت  اجل��رائ��د  مبختلف 
وال���دول���ي���ة ) االحت������اد االش���ت���راك���ي – 
العربي  القدس   – اليوم  أخبار   – املساء 
الزمان   – ال��ع��رب   – اللبنانية  النهار   –
العربي اجل��دي��د - مجلة  ال��غ��اوون-   –
 ARPA Poésie.بيت الشعر اإلماراتية

 - -  - Convergences - Traversées
).،،،،،، poétique

ُت����رج����م����ت ق����ص����ائ����ده إل���ى    ك���م���ا 
اإلجنليزية والفرنسية.

اإلصدارات:
"رماد عاشق"       شعر -  منشورات زاوية  

-  الرباط  -  2007
" أحمري يبتلعه الّسواد "    شعر -  دار 

فضاءات  -  عمان  -  2010
" س��ق��ف م��ن ف��راش��ات "    ش��ع��ر -  دار 

مرسم - الرباط -    2013
من  س��ق��ف    "un toit de papillons

فراشات" 
      دار الرماتون – باريس – 2016

دار   – شعر     " للفوضى  وجهي  أه��ب   "
مرسم – الرباط – 2017

املركز   – " العرض ما قبل األول " رواية 
الثقافي العربي – بيروت 2020

الكاتب نزار كربوط
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وإىل  نشأته  منذ  املغرب  يف  اليسار  أوىل    1
اليوم اهتماما كبريا بتجارب شعوب أمريكا الالتينية، 
هناك.  تقدمية  بأحزاب  إيجابية  عالقات  وربطته 
واليوم فان هذه القارة تعرف حراكات شعبية هامة. 
فما هو تحليلكم لهذه االنتفاضات وما الذي يميزها؟ 

اهتمامه  في  محق  بالدنا  في  ال��ث��وري  ليسار 
ما  تتبع  عليه  ال��واج��ب  م��ن  ب��ل  املنطقة  ب��ه��ذه 
الطبقى  ال��ص��راع  دروس  م��ن  لالستفادة  يجري 
احملتد جدا هناك وهو أمر ال محيد عنه الغناء 
خطه السياسي والفكري وبناء األممية املاركسية 

املنشودة. 

السؤال  في  ج��اء  كما  املنطقة  تعرف  بالفعل 
ب��ني ما  ه��ن��ا  التمييز  واس��ع��ة ومي��ك��ن  ح���راك���ات 
عميلة  أنظمة  عليها  تسيطر  بلدان  في  يجري 
لالمبريالية األمريكية مثل الهندوراس والشيلي 
املواطنة  ال��ث��ورات  ب��ل��دان  مستوى  على  وأخ���رى 

ونقصد هنا االيكوادور.

آلالف  جماعية  بهجرة  املنطقة  متيزت  فقد 
ابتداء من أواسط  السكان، مشيا على األق��دام، 
7 أالف  2018، من الهندوراس )أزيد من  أكتوبر 
أمريكا  بلدان  من  وكذلك  البلد(  ه��ذا  من  ن��ازح 
نحو  وكواتيمال(،  )السلفادور  املجاورة  الوسطى 
الفقر  األمريكية، بسب تفشي  املتحدة  الواليات 
الدولة،  واجلرمية واملخدرات والرشوة في أجهزة 
خاصة القضاء واألم��ن، وان��س��داد اآلف��اق. ففي 
 10 7 مواطنني/ات من أصل  الهندوراس يعيش 
االجتماعية هي  وال���ف���وارق  ال��ف��ق��ر،  خ��ط  حت��ت 
برمتها،  الالتينية  أمريكا  مستوى  على  األكبر 
التنمية  سلم  في   133 الرتبة  البلد  هذا  ويحتل 
البشرية برسم سنة 2017. ورغم والئها للواليات 
ترامب  الرئيس  ق��رر  فقد  األم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة 
معاقبة هذه البلدان الثالث بدعوى عدم التحكم 
في هجرة مواطنيها، وذلك باملزيد من تخفيض 
في  ضالته  وجد  كما  لها،  األمريكية  املساعدات 
التمسك بقراره بناء اجلدار العازل مع املكسيك. 
لهذه األسباب، واحتجاجا على تزوير االنتخابات 
الرئيس خوان  وت��ورط   )2017 )م��ارس  الرئاسية 
أورلندو ارنانديز في االجتار في املخدرات، عرفت 
وواسعة   قوية  اجتماعية  هزات  عدة  الهندوراس 
نهاية نونبر 2018 لكن مت إخمادها بقمع عنيف.

وي��ع��م ال��ش��ي��ل��ي ح����راك ق���وي م��ن��ذ منتصف 
أكتوبر 2019 ، حراك جنح في وضع حد للصورة 
املزيفة التي سوقت لها الطبقات السائدة، والتي 
ال��رائ��د ومنوذج  ال��ب��ل��د  أن���ه  ع��ل��ى  الشيلي  ت��ق��دم 
ل��الس��ت��ق��رار. وفضح  وواح���ة  االق��ت��ص��ادي  للنمو 
احلراك عنف املذهب النيوليبرالي )=الرأسمالية 
البلد مع  الذي جرب مبكرا في هذا  املتوحشة( 
متت  ح��ي��ث   ،1973 س��ن��ة  بينوشي  دي��ك��ت��ات��وري��ة 
وصحة  تعليم  من  القطاعات  جميع  خوصصة 
ون��ق��ل وت��ق��اع��د وغ��ي��ره��ا. م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه ف���وارق 
اجتماعية هي األعلى من نوعها عامليا بحيث 7 
عائالت فقط تتحكم في اقتصاد البلد. ويساهم 
وخاصة  متنوعة  اجتماعية  فئات  احل��راك  في 
والنقل  والتوزيع  واملناجم  املوانئ  عمال  العمال، 
والتالميذ  وال��ط��ل��ب��ة  التعليم  وق��ط��اع  وغ��ي��ره��ا 
املناجم  استخراج  مناطق  وسكان  واملتقاعدون 
وما ينتج عنه من خراب اجتماعي وبيئي، دون 
مارس   8 ح��رك��ة  خ��اص��ة  ال��ن��س��اء  دور  ننسى  أن 
تنسيقيات  ومنها  الذاتية  والتنظيمات  الرائدة، 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ترتكز  أفقية 
احلراك  جنح  وق��د  ب��ه.  يستهان  ال  دورا  وتلعب 

التي  ال��ط��وارئ  احلكومة حلالة  إنهاء  ف��رض  في 
 " بقوة شعار  ويرفع احل��راك  أعلنتها.  كانت قد 
بنيرا، ارحل"، علما أن القمع خلف العشرات من 
الشهداء واجلرحى )23 شهيدا في نهاية نونبر 
واآلالف  اجل��رح��ى(  م��ن   2000 وح��وال��ي   2019
التعذيب  أن���واع  ألس���وأ  ت��ع��رض��وا  املعتقلني  م��ن 
وسوء املعاملة وصلت حد االغتصاب. واجلدير 
ب��امل��الح��ظ��ة ه��و ت��واط��ؤ اجت����اه ال��دمي��ق��راط��ي��ة-
أما  للقمع.  تثمينه  ب��ل  وت��خ��اذل��ه  االجتماعية 
مقاطعة  ح��ق،  عن  ق��رر  فقد  الشيوعي،  احل��زب 
داخل  ويختمر  ال��دول��ة.  م��ع  ال��ت��ف��اوض  جلسات 
دستور  لبلورة  تأسيسي  مجلس  شعار  احل��راك 
يؤسس  دستور  السابقة،  الدساتير  أنقاض  على 
ونظام  واجتماعية  اقتصادية  تنمية  ل��ن��م��وذج 
سياسي جديدين. وقد مت بالفعل التوقيع على 
دستور  ح��ول  استفتاء  بتنظيم  يقضي  ات��ف��اق 
أجل  م��ن  االق��ت��ط��اع  ك��م��ا مت تخفيض  ج��دي��د 

التقاعد. 

2  هذا يف بلدان تسيطر عليها أنظمة عميلة 
لألمريكان وتتبع فيها سياسات رأسمالية متوحشة، 

ولكن ما هي أسباب االحتجاج يف االيكوادور؟ 

التدابير  أي��ض��ا ض��د  اجل��م��اه��ي��ر حت��ت��ج ه��ن��ا 
النيوليبرالية التي شرع في سنها الرئيس "مورينو". 
فمنذ بداية أكتوبر 2019، برزت حركة احتجاجية 
قوية ف��ي االي��ك��اوادور ض��د ق��رار احلكومة برفع 
أح��د شروط  وه��و  أسعار احمل��روق��ات،  الدعم عن 
وامالءات صندوق النقد الدولي مقابل احلصول 
دوالر  مليار   4،2 بقيمة  ق��رض  على  احل��ك��وم��ة 
تقوده  هنا،  احل���راك  امليزانية.  عجز  لتخفيض 
حركات السكان األصليني وقد اتخذ عدة وسائل 
ال��ب��ت��رول وه���و م��ن القوة  منها اح��ت��الل ح��ق��ول 
من  أعمالها  مقر  نقل  إل��ى  احلكومة  اضطر  ما 
االيكاودور  أخ��رى.  مدينة  إلى  "كويتو"  العاصمة 
ال���ذي ميثل  للبترول  امل��ص��درة  ال��ب��ل��دان  يعد م��ن 
نسبة هامة من مجموع الصادرات )35 في املائة 
سنة 2019(. ما من شك أن تراجع أسعار البترول 
على الصعيد العاملي أثر سلبا على اقتصاد البالد، 
ولكن هذا السخط يجد جذوره العميقة في حدود 
الثورة املواطنة في هذا البلد وفي تصور ممارسة 
السلطة وبرنامجها، من طرف "رفاييل كوريا" ملدة 

أن��ه عمل  2017(. صحيح   –  2007( س��ن��وات   10
باالستثمار  والنهوض  النيوليبرالية  جت��اوز  على 
العمومي للرفع من اإلنتاجية للتقليل من التأثير 
وتراجع  ال��ع��امل��ي��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  ل��أزم��ة  السلبي 
أسعار النفط، ولكنه من جهة أخرى بقي سجني 
منطق استخراج الثروات الباطنية وتوزيع الريع، 
الدولة  في  مركزية مفرطة  أس��اس  على  وم��ارس 
وعلى مستوى حزبه )أليانزا بايس( وعمل على 
تقسيم احلركات االجتماعية املناوئة له والهجوم 
األصلية،  الشعوب  حركات  منها  وخاصة  عليها 
وتفشت الرشوة في محيطه وتفاقمت التناقضات 
وأنصاره  والصراعات في صفوف احلزب احلاكم 
ف���ي ال���دول���ة ب���ني اجت����اه "ك���وري���ا" واجت�����اه خلفه 
نيوليبرالية  سياسات  يطبق  راح  ال��ذي  "مورينو" 
واض��ح��ة، منها اس��ت��ع��داده إلب���رام ات��ف��اق جديد 
ألغاه سلفه،  الذي  الواليات.م.أ  للتبادل احلر مع 
فضال عن رفع الدعم عن احملروقات الذي أشعل 
فتيل احلراك. كل هذا في وقت تصاعدت فيه قوة 
اليمني بسيطرته على البرملان وتوحيد منظمات 

الباطرونا خلطواتها ومبادراتها. 

3  هل من قواسم مشرتكة، يف نظركم، بني 
عملها  أساليب  يف  خاصة  املواطنة  الثورات  تجارب 
ويف عالقتها بالرأسمالية واالمربيالية األمريكية على 

الخصوص ؟

تبلورت التجارب الشعبوية التقدمية في أمريكا 
الالتينية على أنقاض النيوليبرالية وهي مناهضة 
لالمبريالية األمريكية على وجه اخلصوص، وقد 
االنتخابات  طريق  عن  عموما  للسلطة  وصلت 
االجتماعية  احلركات  بفضل  املواطنة(  )=الثورة 
للشعوب األصلية والفالحني والطبقات الشعبية 
احلضرية. وشكلت ظاهرة لم حتدث في أي قارة 

أخرى.

أع���ط���ت ه�����ذه ال����ت����ج����ارب، األول�����وي�����ة ل���ل���دور 
هيكلة  وإع���ادة  للدولة  واالقتصادي  االجتماعي 
القطاع العمومي خاصة الصحة والتعليم وتطوير 
البنيات التحتية. وجنحت في بعض احلاالت في 
وحتسني  االجتماعية  وال��ف��وارق  الفقر  تقليص 
نسبي لظروف عيش عامة الشعب خاصة خالل 
ف��ت��رة ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ب��ت��رول. ورف��ع��ت شعارات 
التعددية الثقافية وحق الطبيعة والعيش أفضل 
ومت التنصيص عليها دستوريا في بعض احلاالت 

) بوليفيا، االيكوادور(.

ففنيزوال  متفاوتة،  طبعا  ه��ي  التجارب  ه��ذه 
مثال متيزت مبشاركة شعبية أوسع مبا في ذلك 
في صرف جزء من ميزانية الدولة ومحاولة إرساء 
منوذج تطبيب شعبي مجاني رهن إشارة املرضى 
في أحيائهم السكنية وذلك بفضل أطباء كوبيني. 
فيما جتربة البرازيل هي أقرب إلى الدميقراطية- 
االجتماعية )مثال وزيرة الفالحة في عهد ديلما 
روسف سبق لها أن كانت هي الناطقة باسم مالكي 

األراضي الكبار في البرملان(.

وقد مت حتقيق االجن��ازات املشار إليها بفضل 
ارتفاع أسعار البترول واملواد األولية وبعض املواد 

الفالحية املوجهة للتصدير.

وللتصدي لالمبريالية األمريكية، عملت البلدان 
أشكال  عبر  بينها  فيما  االن��دم��اج  على  املعنية 
البوليفاري  االئ��ت��الف  مجموعة  مثل  متنوعة 
لشعوب أمريكا الالتينية )األلبا( ومجموعة بلدان 
أمريكا الالتينية والكرايبي واحتاد بلدان أمريكا 
إح��داث عملة موحدة  تتوفق في  ولم  اجلنوبية. 

وب������ن������ك 
وس�����������وق 
كة  مشتر

للجنوب، أساسا بسبب تلكؤ البرازيل التي فضلت 
االندماج في البريكس.

النزوع نحو اإلنتاجوية واإلفراط في االعتماد 
أثر  ل��ه  ك��ان  الباطنية،  ال��ث��روات  اس��ت��خ��راج  على 
تخريبي للطبيعة. وأدى هذا التصور للتنمية إلى 
والرشوة  الدولة وتفشي احملسوبية  تضخم جهاز 

والنزوع نحو السلطوية وتقديس الشخصية.

ورغ��م بعض احمل��اوالت إلنتاج امل��واد املستوردة 
ذل��ك ظل  ف��إن  نيكاراكوا(،  بوليفيا،   ، )االك����وادور 
ب��ع��ي��دا ع���ن حت��ق��ي��ق األه������داف امل���رج���وة وقطع 
)على  التبعية  م��ن  للتخلص  حاسمة  خ��ط��وات 
من  املائة  في   70 فنزويال  تستورد  املثال،  سبيل 

حاجياتها الغذائية(.

املفرملة  املوضوعية  ال��ع��وام��ل  ب��ني  م��ن  طبعا 
لهذه التجارب، هناك دور اإلمبريالية األمريكية، 
تفسير.  إل��ى  يحتاج  وال  وكبير  م��رئ��ي  دور  وه��و 
هي  الباطنية  الذاتية  العوامل  أن  نعتقد  ولكننا 
التجارب سجنت  ك��ون ه��ذه  األس��اس وتكمن في 
نفسها في تصور للتنمية قاصر وغير قادر على 
يعتمد  تصور  األمريكية،  اإلمبريالية  مجابهة 
وتوزيع  لأرض  الباطنية  الثروات  استخراج  على 
في  السلطة  موقع  م��ن  قدما  املضي  ب��دل  ال��ري��ع 
إجراءات عميقة من إصالح زراعي جذري وتأميم 
للقطاعات االستراتيجية واألبناك وفرض رقابية 
وسائل  ع��ل��ى  وم��ت��ق��دم��ة  صحيحة  مجتمعية 
اإلنتاج وأشركتها وتطهير صفوف اجليش واألمن 
واإلدارة من اخلونة والعمالء واملفسدين. إن حالة 
بوليفيا تدعو للحسرة، فالرئيس موراليس الذي 
ومتت  التوالي،  على  الرابعة  للمرة  للترشح  عاند 
في  ف��وزه  بعد  ان��ق��الب عسكري  اث��ر  على  إقالته 
االنتخابات الرئاسية األخيرة، يعرف قبل غيره أن 
و   180 2019، ما بني  إلى   1825 بلده عرف منذ 
200 انقالب أو محاولة انقالب، فكيف لم يعمل 
طيلة فترة حكمه على إعادة هيكلة جهاز اجليش 

بشكل جذري؟

التي  والعرب  ال��دروس  رأيكم  ما هي يف     4
يمكن استخالصها من التجارب التي ذكرتم؟

في رأيي هذه التجارب التي على ما يبدو أكملت 
املتوحشة  الرأسمالية  القطع مع  دورتها، حاولت 
)النيوليبرالية( مع البقاء في الرأسمالية، أي أنها 
وليس  الرأسمالية  أنسنة  على  الواقع  في  تعمل 
على جتاوزها وهذا عطبها األساسي. إنها جتارب 
وإلى  املاركسية  إلى  تستند  لم  تقدمية  شعبوية 
الكادحني  عموم  من  وحلفائها  العاملة  الطبقة 
وال��ش��ع��وب األص��ل��ي��ة. ورمب���ا ه���ذا م��ا يفسر أنه 
التجارب استطاعت  واح��دة من هذه  وال جتربة 
ق����رارات مت��اث��ل م��ن ح��ي��ث عمقها تلك  ات��خ��اذ 
االمبريالية  حترشات  رغ��م  كوبا  اتخذتها  التي 
األمريكية وحصارها اجلائر والطويل على هذا 
التجارب  لهذه  نقدنا  أن  إلى  ونشير  هذا  البلد. 
التقدمية ينطلق من غيرة صادقة على مستقبل 
وأننا نتضامن معها ضد  العالم  االشتراكية في 
محاوالت اإلدارة األمريكية وأجهزتها وعمالئها 
خلنق هذه التجارب )التضامن مع فنيزويال ومع 
أسبوع  الشعوب،  "بريكس"  في  واملشاركة  "ل��وال" 
حول مناهضة االمبريالية أواخر شهر ماي...(.

نستضيف يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط الذي خصص ملفه للرصاعات بأمرياك اجلنوبية 
الرفيق معاد اجلحري عضو الكتابة الوطنية نائب الاكتب الوطين، مهمت بالعالقة اخلارجية وبقضايا 

نضاالت الشعوب بأمرياك الالتينية وافريقيا...

يعم الشيلي 
حراك قوي منذ 
منتصف أكتوبر 

2019 ، حراك نجح 
في وضع حد للصورة 
المزيفة التي سوقت 

لها الطبقات السائدة، 
والتي تقدم الشيلي على 
أنه البلد الرائد ونموذج 
للنمو االقتصادي وواحة 

لالستقرار. وفضح 
الحراك عنف المذهب 

النيوليبرالي 
)=الرأسمالية 
المتوحشة(.
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كل املؤشرات تدل على أن مدخل النضاالت السياسية 
الوضع  ه���و  ال��ش��ع��ب��ي��ة  احل����راك����ات  أو ص���اع���ق  امل��ق��ب��ل��ة 

االجتماعي.

لكن هناك من انتبه لذلك ويعمل إلفساد هذا املدخل 
وال يهمنا هل يفعل ذلك بسوء أو حسن نية ألن النتيجة 
محاولة  أي��ة  وردم  أص��ال  املشتتة  الصفوف  تشتيت  هي 
تغطي  التي  املتالشيات  كل  أنقاض  حتت  من  للنهوض 

تقريبا كل اجلبهات ببالدنا.

إننا لن نحابي هؤالء، وواجبنا هو حتصني هذه القوة 
كانت  مهما  املشترك  الفعل  بناء  حت��اول  التي  الناهضة 
قوته أو حجمه أو دوافعه. يجب على كل واحد أو واحدة 

التصدي لقوى الهدم والتشتيت.

من  العديد  في  برأسها  تطل  التي  األمثلة  بني  وم��ن 
املناسبات ما تعيشه الساحة النقابية في مجال التعليم. 
إن غريزة التشتيت دفعت بأصحابها لضرب بوادر تشكل 
جبهة نقابية وبناء نواتها من مركزيتني لهما وزن مهم 

ولهما دور يجب اعتباره.

لقد بادرت نقابتان مناضلتان وهما اجلامعة الوطنية 
للتعليم  الوطنية  التوجه الدميقراطي والنقابة  للتعليم 
ك��دش إل��ى ال��دع��وة إل��ى إض���راب وط��ن��ي ل��ي��وم 29 يناير 
تنسيقيات  جانب  إل��ى  البيضاء  مسيرة  ف��ي  وامل��ش��ارك��ة 

لرجال ونساء التعليم الذين فرض عليهن/م التعاقد.

في  جهتني  من  عدائي  لقصف  املبادرة  هذه  تعرضت 
الظاهر متعارضتني لكن في اجلوهر متكاملتني:

سياسية  النقابتني  م��ب��ادرة  اع��ت��ب��رت  األول����ى  اجل��ه��ة 
تقودها خلفية متطرفة تسعى إلى الثورة.

قيادات  اسقطتها  م��ب��ادرة  تعتبرها  الثانية  اجل��ه��ة 
الطبقي"  "التعاون  في  بخلفيتها  معروفة  بيروقراطية 
مع النظام أي أنها مبادرة قيادة عميلة خائنة وجب على 

القواعد محاربتها.

في  املخزني  السياسي  اخلط  أصحاب  يشترك  هكذا 
أصحاب  م��ع  االجتماعية  اجلبهة  ه��ذه  على  ال��ه��ج��وم 
أية  نسف  مهمة  في  الطرفان  يلتقي  الثورية.  اجلملة 
ن��ض��ال��ي��ة م��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى قضية  ل��ب��ن��اء جبهة  إم��ك��ان��ي��ة 
اجتماعية دقيقة وهي الوضع املأزوم في قطاع التعليم. 
يشترك الرهطان في تشتيت الصفوف لتربح احلكومة، 
جذوة  ولتخبو  الوقت  النظام،  ومعها  املطاف  نهاية  في 
تيار  وينتصر  باإلحباط  ستصاب  القواعد  ألن  النضال 
النقابية كلها  تبخيس العمل النقابي واعتبار املركزيات 

دكاكني نقابية وجب هجرها.

من هذا املثال احلي يتضح أن معركة النضال أصبحت 
من  ابتداء  مستويات:  عدة  تتطلب  وهي  تعقيدا،  أكثر 
بااللتفاف  وإقناعهم  برنامجهم  املتضررين حول  حشد 
النضالية،  األساليب  من  وحزمة  مطلبي  برنامج  حول 
إلى تشجيع النضال املشترك وردم الهوة التي تفرق وبناء 
عنصر الثقة للجماهير في قواها، وتنظيم نفسها وإفراز 
االختراقات  م��ن  احل��رك��ة  ه��ذه  حتصني  إل��ى  طالئعها، 
السافلة التي تهدم. ومن أجل هذا التحصني نعتقد أنه 
حان الوقت لتعرية حقيقة هذين الطرفني وممارسة كل 
إلى سماسرة  يتحوالن  امليدان ألنهما  في  منهما  واحد 
نقابي  مكتب  أو  بنقابة  استفردا  كلما  النقابي  العمل 

واألدلة واحلجج متوفرة.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

واجبنا في حتصني  معركة 
اجلبهة االجتماعية

ف���ي م��وك��ب ج��ن��ائ��زي م��ه��ي��ب، حضره  
أفراد عائلة الفقيد وعدد كبير من  رفاقه 
مواقع   من  وزمالئه  وأصدقائه  ورفيقاته  
فقيدنا  ت��ش��ي��ي��ع  مت  م��خ��ت��ل��ف��ة،  وم�����دن 
متواه  إل��ى  اجلياللي  جنيب  البروفيسور 
األخير يوم الثالثاء 28 يناير 2020 مبقبرة 
مراسيم  وبعد  البيضاء.  ب��ال��دار  الرحمة 
الدفن القيت كلمات تأبينية باسم كل من 
املغربية  واجلمعية  الدميوقراطي،  النهج 
حلقوق اإلنسان واجلمعية الطبية لتأهيل 

ضحايا التعذيب.
للنهج  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ك���ت���اب���ة  ف���ب���اس���م   
الدميقراطي، تقدم الرفيق حسن الصعيب  
العزاء  واج���ب  ن��ق��دم  ف��ي��ه��ا:  ج���اء  بكلمة 
كل  وأصدقائه،  من  ورفاقه  وذويه  لعائلته 
والنقابي  واحل��ق��وق��ي  السياسي  الطيف 

واملهني واالجتماعي.
ال���ك���رمي، حت��ي��ة ملؤها  أي��ه��ا احل���ض���ور 

احلسرة واأللم عن فراق مكلوم،
ع���زي���زا ومناضال  رف��ي��ق��ا  ال���ي���وم  ن����ودع 
نيابة  ن��ق��رأ  ق��ب��ره  وع��ل��ى ش��اه��د  مخلصا، 
بالتضحيات  حافال  تاريخيا  سجال  عنه، 
ووطن  سعيد،  شعب  سبيل  ف��ي  اجل��س��ام 
أبي. كان الفقيد ، منذ ولوجه كلية الطب، 

 ، متعددة  اهتمامات  شخصه  في  يجمع 
تلتقي في مشترك واحد هو اإلعالء من 
قيمة اإلنسان، وهو ما أهله ، لتسلق أعلى 
املعرفية  الواجهة  على   ، النضال  درج��ات 
التربوي  دوره  خ���الل  م��ن  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
جامعيا،  أس���ت���اذا  ب��ص��ف��ت��ه  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
طبيبا  بصفته   ، املهنية  ال��واج��ه��ة  وع��ل��ى 
ويشهد  األط���ف���ال،  ط��ب  ف��ي  متخصصا 
عالجاته  نتائج  وك���ذا  املهنة  ف��ي  زم��الئ��ه 
ال��ب��اه��رة ألم����راض األط��ف��ال امل��زم��ن��ة في 
مهنية  كفاءة  عن  العمومية  املستشفيات 
ق���ل ن��ظ��ي��ره��ا،وع��ن أخ����الق راق���ي���ة تنأى 
معنوي. أو  م���ادي  إغ���راء  أي  ع��ن  بذاتها 
التعليم  ألزم���ة  ال��ع��م��ي��ق  إدراك�����ه  أن  غ��ي��ر 
باعتبارها  اإلن���س���ان،  وح��ق��وق  وال��ص��ح��ة 
االرتباط  أش��د  مرتبطة  بنيوية،  أزم���ات 
بطبيعة نظام سياسي مستبد ومتخلف، 
أفكار  معانقة  إلى  الثوري  جموحه  دفعت 
ال���ي���س���ار، ف��ان��خ��رط ب��ح��م��اس ك��ب��ي��ر في 
لفترة  وظل  الدميقراطي،  النهج  تأسيس 
تهتم  مقاالت  نشر  على  مواظبا  طويلة 
ب��ال��ش��أن احل��ق��وق��ي ب��ج��ري��دت��ي األف���ق ثم 
تصاعد  أوج  وف���ي  ال��دمي��ق��راط��ي،  ال��ن��ه��ج 
النضال اجلماهيري واشتداد القمع على 
امل��ن��اض��ل��ني وامل���ن���اض���الت، ان��خ��رط أيضا 

اإلنسان،  حلقوق  املغربية  اجلمعية  ف��ي 
ووطنية  م��ح��ل��ي��ة  م��س��ؤول��ي��ات  م��ت��ح��م��ال 
الفقيد  ي���دخ���ر  ل���م  ك��م��ا  أج��ه��زت��ه��ا،  ف���ي 
الطبية  ال��ش��ب��ك��ة  ت��أس��ي��س  ل��دع��م  ج��ه��دا 
لتأهيل  الطبية  واجلمعية  ألمنيستي، 
كل  ،وتقدمي  السياسي  االعتقال  ضحايا 
الدعم الطبي والنفسي لضحايا االعتقال 
السياسي وعائالتهم، وقد ظل عطاؤه بارزا 
على مستوى النضال اجلامعي من خالل 
النقابة الوطنية للتعليم العالي، وفوق كل 
حيث   ، العلمي  بالبحث  شغوفا  كان  ذلك 
شارك في عدة مؤمترات إقليمية ودولية، 
س����واء ت��ع��ل��ق األم����ر ف���ي م��ج��ال الصحة 
الدولية  املواثيق  مجال  أوف��ي   ، العمومية 

حلقوق اإلنسان ، خاصة حقوق الطفل. 
أيها احلضور الكرمي

يجود  قلما  إنسانا  ن��ودع  إذ  ال��ي��وم  إننا 
كفاحه  مواصلة  على  نعاهده  زمننا،  به 
البطولي الذي سردنا منه فقط جزءا نزرا، 
هوعبرة ونبراسا لنا ولأجيال القادمة، من 
أجل االستمرار في نفس الطريق، طريق 
القضاء على االستبداد واملخزن،وجتسيد 
احلرية والكرامة في هذا البلد العزيز، إن 

غدا لناظره قريب.

النهج الدميقراطي ينعي الرفيق البروفيسور جنيب اجلياللي

النضال  ط��ب��ي��ب  ص���م���ت  ف����ي  غ����ادرن����ا 
احل��ق��وق��ي واإلن���س���ان ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي عاش 
البروفيسور  األط��ف��ال  ب��آالم  ينبض  وقلبه 

جنيب اجلياللي.
العفو  منظمة  ف��ي  كبير  ب��ح��زن  نشعر 
القامة  ه����ذه  ل��رح��ي��ل  امل���غ���رب   - ال���دول���ي���ة 
اإلنسانية الكبيرة فقد كان الدكتور جنيب 
ومن  منظمتنا  ص��رح  بناة  أح��د  اجلياللي 
ألمنيستي  طبية  شبكة  ألول  امل��ؤس��س��ني 
وفي  ف��ي صفوفنا  دائ��م��ا ح��اض��را  وظ���ل   ،
يتنقل  املغربية  احلقوقية  احلركة  مقدمة 
بني املستشفيات وفضاءات املجتمع املدني 

ال يكاد يستريح. 
أتى من الرشيدية٠٠ 

من املغرب املعفر برمال الصحراء..
بالنسبة  العالم  ك��ان  ِطفل  حلم  يحمل 
له واحات ونخياًل وقمرًا وجلسة سمر في 
ش��اي حتت  وف��ن��ج��ان  بكسرة خبز  ال��َع��راء 

يل. سماء مضيئة صافية في عز الَلّ
الطفولة  أْن خرج من مراتع  بعد  وحتى 
رهيف  ال���روُح  صافي  الصحراء  طفل  ظ��ل 
قرر  وحينما  الطباع،  وبسيط  اإلح��س��اس 

أْن يلج كلية الطب لَْم يتخلص من ذلك 
الطفل الساكن فيه فاختار أْن يتخصص 

في طب األطفال.
بالتعاسة  املعتمة  البيضاء  ال��دار  وفي 
اكتشف عاملا آخر قاسيا يسترخص أرواح 
التكاليف  باهظ  كل شيء  فيه   ، أطفاله 
أو"اجلالية  ال��ف��ق��راء  أب���ن���اء  ح��ي��اة  إال 

املغربية املقيمة في املغرب" كما صاح ذات 
يوم في إحدى ندواته الطبية/ احلقوقية ، 
وأدرك بعفوية الطبيب اخلارج من الهامش 
سكان  م��ع  ليشتغل  ال��ص��ح��راء  ف��ي  املنسي 
أكبر  أط��راف  في  املنسيني  الهامش  أحياء 
مدينة في املغرب، أْن الطب ال يحتاج فقط 
إلى مبضع جلراحة جسد شخص مريض 
آخر  نوع  وإمنا يحتاج ملبضع من  وعالجه 
جلراحة جسد الوطن وعالج أمراضه، وأن 
بدون  ضمانه  المي��ك��ن  الصحة  ف��ي  احل��ق 
إحقاق كافة احلقوق ِفي كونيتها وكليتها .

رح���ي���ل ال���دك���ت���ور جن��ي��ب اجل��ي��الل��ي لن 
يترك أمامنا فراًغا كبيًرا في مجال الطب 

وحقوق اإلنسان بل 
س��ن��ف��ق��د ط��ب��ي��ًب��ا م���ن���اض���اًل ج��ع��ل من 

املجتمع  ن���ب���ض  جل����س  أداة  س���م���اع���ت���ه 
وأوج���اع���ه، و م��داف��ع��ًا ح��ق��وق��ّي��ا ج��ع��ل من 
األم��راض معركة شاملة متعددة  مكافحة 
احل��م��ى اخلفيفة  م���ن  ال���واج���ه���ات مت��ت��د 
أمراض  لكل  التصدي  إل��ى  ال��رأس  وص��داع 
املجتمع املتمثلة في حمى الفساد و صداع 
كرامة  وامتهان  األفواه  وتكميم  االستبداد 

اإلنسان .
كم هو فادح هذا الفقدان،

وكم هو ُموِجٌع موُت الطفل فينا.
القائد  الطبيب  ه��ذا  ن��ودع  أْن  لنا  فكيف 
ينزف  م����ازال  عميق  اإلن��س��ان��ي  وج��رح��ن��ا 

ويحتاج إلى عالج جذري ؟
 * املدير التنفيدي ملنظمة العفو 

الدولية - املغرب

رحيل البروفيسور جنيب اجلياللي طبيب األطفال والنضال احلقوقي

للنهج  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ت��ن��ع��ي 
البروفيسور  ال��رف��ي��ق  ال��دمي��ق��راط��ي، 
املنية  واف��ت��ه  ال��ذي  اجلياللي،  جنيب 
بالدار   2020 ي��ن��اي��ر   26 األح���د  ي���وم 

البيضاء.
ال��ف��ق��ي��د جن��ي��ب اجل���ي���الل���ي كان   
الدميقراطي  للنهج  مؤسسا  ع��ض��وا 
ومبدئيا  م��خ��ل��ص��ا  م��ن��اض��ال  وع����اش 
للتعليم  الوطنية  النقابة  في صفوف 
ال��ع��ال��ي واجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة حلقوق 
وجمعية  املعتقلني  وعائالت  اإلنسان 
أطباء بال حدود كما كان يتميز على 
واجلدية  ب��ال��ك��ف��اءة  امل��ه��ن��ي  الصعيد 
ألبناء  خدمة  العمل  في  واالستقامة 

الشعب املغربي الكادح.
تتقدم  األل��ي��م��ة  امل��ن��اس��ب��ة  وب���ه���ذه 
التعازي  ب���أح���ر  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة 
وأصدقائه  ورف��اق��ه  ألسرته  وامل��واس��اة 

متمنية الصبر للجميع.

مجمد السكتاوي  *

كلمة  النهج  الدميقراطي في تأبني الرفيق احلكيم الدكتور جنيب اجلياللي


