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من  25فرباير إىل  2مارس 2020
< الثمن 4 :دراهم

عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

< مدير النشر :سعيد رحيم

املمارسة الثقافية باملغرب:
شح االعتمادات املالية ونذرة البنيات التحتية

كلمة العدد
إنعقد ،ما بني  10و 13فبراير  2020في
تونس ،اجتماع التنسيقية الدولية للقمة
العاملية للشعوب التي تضم مئات األحزاب
واملنظمات الشعبية من كل بقاع املعمور.

وت��رت��ك��ز القمة العاملية للشعوب على
أرضية أممية تستهدف توحيد نضاالت
الشعوب ضد الرأسمالية وضد كل أشكال
االضطهاد من خالل النضال:
ض����د ال���رأس���م���ال امل���ال���ي والشركاتاملتعددة االستيطان واجلنات الضريبية.

ض���د االم��ب��ري��ال��ي��ة واالس��ت��ع��م��ار ومنأجل كفاح الشعوب من أجل سيادتها.
م��ن أج��ل الشغل ف��ي ش���روط تضمنحياة كرمية.

من أجل الدميقراطية الشعبية وجتاوزالدميقراطية التمثيلية البرجوازية.
-من أجل الدفاع عن املوارد الطبيعية.

م������ن أج������ل ال�����دف�����اع ع�����ن احل���ق���وقاالجتماعية وحقوق اإلنسان.
-من أجل الدفاع عن حقوق النساء.

م����ن أج����ل إط��ل�اق س����راح املعتقلنيالسياسيني وضمان حقوقهم.
من أجل حقوق املهاجرين والشعوباألص���ل���ي���ة وك�����ل امل���ج���م���وع���ات البشرية
املضطهدة.
ض��د األص��ول��ي��ة الدينية وك��ل أشكالالتعصب الديني.

وتعتبر القمة العاملية للشعوب التكوين
السياسي والفكري من أهم الوسائل لنشر
الفكر األمم��ي التقدمي املنحاز للطبقة
العاملة وعموم الكادحني وتكوين األطر

القمة العاملية للشعوب

وتوحيد مكونات القمة .وال يقتصر هذا
التكوين على التلقني واكتساب املعرفة،
ب��ل يتضمن أب��ع��ادا أخ��رى كاملشاركة في
األع���م���ال ال���ع���ام���ة( ال��ط��ب��خ والتنظيف
وغيرهما) وتعلم امل��ش��ارك�ين واملشاركات
ت���دب���ي���ر أم����وره����م ب��ن��ف��س��ه��م م����ن خالل
توزيعهم على مجموعات تعالج املشاكل
التي قد تقع وميكنها تقدمي اقتراحات
ح��ول كل القضايا وك��ذا تشجيع االبداع
الفني واألنشطة اليومية التي تساهم في
متاسك ووح��دة املجموعة .لذلك أقامت
ال��ق��م��ة ع���ددا م��ن امل�����دارس ف��ي البرازيل
وج���ن���وب إف��ري��ق��ي��ا وت���ون���س ون���ي���و يوك
وكامتاندو في النيبال وتعمل على إنشاء
املزيد منها.
كما تولي القمة أهمية أساسية خلوض
معركة االفكار .ولهذا الغرض تتعاون القمة
مع مركز لألبحاث يحمل اس��م "القارات
الثالث" الذي استلهمه من بن بركة الذي
أس��س ،في ستينات القرن املاضي ،حركة
بنفس االس����م .ه���ذا امل��رك��ز ال���ذي يتوفر
على مكاتب في ع��دة دول ينشر إصدارا
أسبوعيا باللغتني االجنليزية واالسبانية
ي��ت��ط��رق ،ب��ع��م��ق وب��أس��ل��وب أدب����ي رفيع،
لقضايا سياسية وف��ك��ري��ة واقتصادية
واجتماعية ذات راهنية .كما يصدر املركز،
بشكل دوري ،ملفات معمقة حول قضية
معينة.
وت���ت���ع���اون ال��ق��م��ة أي���ض���ا م���ع منصة
إعالمية تلعب دورا في مواجهة االعالم
السائد ال��ذي تهيمن عليه االمبريالية.
ه���ذه امل��ن��ص��ة ال��ت��ي تربطها ع�لاق��ات مع
قنوات للتواصل ذات توجه تقدمي.

تقوم القمة بتنظيم قمم على املستوى
القاري كانت آخرها القمة التي انعقدت
في غانا سنة  2019والتي شارك فيها 400
شخص ميثلون منظمات شعبية وأحزاب
تقدمية.
كما نظمت ،في أوج الهجوم الرجعي
واالمبريالي ضد فينزويال ما بني  24و27
فبراير  ،2019قمة استثنائية للتعبير عن
التضامن األممي مع الشعب الفينزويلي
ف��ي دف��اع��ه ع��ن حقه ف��ي تقرير مصيره
ودعما للسلطة الشرعية وضد املؤامرات
التي حتيكها الرجعية الفينزويلية حتت
اشراف االمبريالية االمريكية .هذه القمة
التي حضرها  500م��ن��دوب(ة) م��ن 100
بلد ميثل(و)ن أحزاب وحركات اجتماعية
تقدمية،نسائية وشبابية ونقابية وغيرها.
وم���ن ض��م��ن أه���م امل���ب���ادرات النضالية
للقمة العاملية للشعوب اعتزامها تنظيم
أسبوع مناهض لالمبريالية( من  25إلى
 31ماي  )2020على املستوى العاملي .وقد
عبرت منظمات دولية وازنة عن انخراطها
ف��ي ه��ذه امل���ب���ادرة ،منها امل��س��ي��رة الدولية
للنساء وفييا كمبيسينا ومنتدى صاو
باولو.

إن م��ا س��ب��ق م��ج��رد ج���رد لبعض أهم
أنشطة القمة وال يعبر عن العمل اجلبار
ال���ذي تتحمل ع��ب��أه .إن ال��ق��م��ة محاولة
جادة ومتكاملة ومتقدمة لتوحيد القوى
املناهضة للرأسمالية والطامحة إلى بناء
االشتراكية نهيب بكل القوى املتخندقة
في صف الطبقة العاملة وعموم الكادحني
دعمها.

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد:

رشيد برقان

ال مفر م��ن قيام حركة ثقافية
شعبية تقدمية تعبر فيها الفئات
املسحوقة واملتضررة عن موقفها
من الثقافة السائدة وتعمل على
خلق ثقافتها اخلاصة،

حزب اليسار األملاني :آفاق
ومشاق جتربة وحدوية
عوض محاربة الفقر،

يحارب الفقراء

"املاركسية فى مقابل
النسوية التقاطعية"
الشباب الكادح بني بؤس
الواقع ورفع التحدي
السحب :مطبعة العهد اجلديد

jaridanahj@yahoo.fr
www.annahjaddimocrati.org
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شبيبة النهج الدميقراطي تعتبر أن برنامج متويل املقاوالت الصغرى
لن يكون أحسن من سابقيه من برامج التشغيل الذاتي
ع��ق��د امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي لشبيبة
ال��ن��ه��ج ال���دمي���ق���راط���ي اجتماعه
ال������دوري ال���ع���ادي ي���وم ال��س��ب��ت 15
فبراير  2020بالرباط وبعد وقوفه
على مختلف املستجدات السياسية
وك��ذل��ك ال��وض��ع التنظيمي لفروع
الشبيبة وطنيا سجل ما يلي :
تثمينه ل��ل��دي��ن��ام��ي��ة الوطنية
التي أطلقتها اجلبهة اإلجتماعية
خاصة البرنامج النضالي لتخليد
ذك���رى ح��رك��ة  20ف��ب��راي��ر املجدية
م����ن خ���ل��ال ت��ن��ظ��ي��م وق���ف���ات
محلية يوم  20فبراير ومسيرة
وط���ن���ي���ة ي������وم  23م����ن نفس
الشهر بساحة النصر بالبيضاء
ابتداء من الساعة  10صباحا،
وك���ذل���ك ال��ه��ي��ك��ل��ة التنظيمية
ع��ل��ى امل��س��ت��وى احمل��ل��ي ويدعو
مناضالت و مناضلي الشبيبة
لإلنخراط فيها.

بالرباط للتعبير عن رفضنا لقرار
احملكمة اإلبتدائية املشؤوم.

ال��ط�لاب وإس���ق���اط ق��ان��ون اإلط���ار
.51.17

إدان��ت��ه للقرار ال����وزاري املشؤوم
رقم  2.18.512الصادر في  15ماي
 2019الذي يحرم طلبة املاستر من
حقهم في املنحة ملتابعة دراستهم،
ويحي عاليا نضاالت طالب املاستر
مبختلف املواقع اجلامعية ،ويدعوا
الفصائل املناضلة وعموم الطلبة
إل����ى ت��وح��ي��د ه����ذا امل����د النضالي
وتطويره من أجل إسترجاع نقابة

يجدد دعمه لنضاالت التنسيقية
ال��وط��ن��ي��ة ل�لأس��ات��ذة ال��ذي��ن فرض
عليهم التعاقد ويعبر ع��ن رفضه
املطلق لكل القوانني التي تضرب
الوظيفة العمومية.
ي��ن��دد ب���األوض���اع امل���زري���ة التي
تعيشها الطبقة العاملة املغربية
خاصة الشبيبة العاملة في مراكز
اإلتصال واملناطق احلرة والضيعات

الفالحية ال��ت��ي ت����زداد استفحاال
ب��س��ب��ب احل���ظ���ر ال��ع��م��ل��ي للعمل
النقابي وتواطؤ السلطات مع أرباب
العمل.
يثمن املوقف الصادر عن القيادة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ه��ج الدميقراطي
ح��ول ع��دم مشاركته ف��ي حصص
االستماع اللجنة اخلاصة بالنموذج
التنموي.
يعتبر أن م��ا يسمى ببرنامج
مت�����وي�����ل امل�������ق�������اوالت ال���ص���غ���رى

وامل���ت���وس���ط���ة وال���ش���ب���اب حاملي
امل��ش��اري��ع ،ل��ن ت��خ��رج ع��ن البرامج
السابقة اخلاصة بالتشغيل الذاتي
والتي لم يتم تقييمها ولم يكن لها
أي آثار إيجابية على واقع العطالة
الذي ما فتئت تعرف ارتفاع مهول
خاصة في صفوف الشباب حاملي
الشواهد ،لذلك فهي مجرد مناورة
م���ن ط����رف امل���خ���زن ل�ل�ال���ه���اء عن
النضال من أجل القطع مع الريع
والتبعية وبناء اقتصاد وطني قادر
ع��ل��ى خ��ل��ق ف���رص ش��غ��ل قارة
وكرمية للمواطن.
ي��ج��دد م��ط��ال��ب��ت��ه بإطالق
س����راح املعتقلني السياسيني
ومعتقلي ال���رأي (عبد العالي
ب��اح��م��اد امل���ع���روف ب”بوذا”،
محمد ب��ن ب���ودوح امل��ع��روف ب
“مول احلانوت”…) ومعتقلي
حراك الريف.

تثمينه جلهود جلنة املتابعة
ل��وق��ف م���ص���ادرة امل��ق��ر املركزي
لالحتاد الوطني لطلبة املغرب
ويدعوا كافة الطالب والفصائل
الدميقراطية والتقدمية إلى
امل��ش��ارك��ة امل��ك��ث��ف��ة ف���ي الوقفة
االح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ت��ي دع���ت لها
جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ي����وم  2م���ارس
 2020أمام محكمة اإلستئناف

ي���دع���وا أع���ض���اء الشبيبة
وامل��ت��ع��اط��ف�ين ل�لان��خ��راط في
دي��ن��ام��ي��ة التحضير للمؤمتر
ال��وط��ن��ي امل��ق��ب��ل ل�لإع�لان عن
ح��زب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني.
عن املكتب الوطني

النهج الدميقراطي بجهة الشمال يعقد مؤمتره اجلهوي األول باحلسيمة
يستعد حزب النهج الدميقراطي لعقد
مؤمتره اجلهوي االول مبدينة احلسيمة،
وذل���ك ي���وم ال��س��ب��ت  29ف��ب��راي��ر اجل���اري
بقاعة احمل��اض��رات ب��امل��رك��ب السوسيو-
ري����اض����ي ب��احل��س��ي��م��ة حتت
شعار" :الدميقراطية اجلهوية
لبنة أساسية للنضال من أجل
التحرر في أفق مغرب فيدرالي
متعدد ينتفي فيه االستبداد
وه�����در ال���ك���رام���ة واالعتقال
بسبب الراي".
وي��ع��د ه����ذا امل���ؤمت���ر األول
م��ن ن��وع��ه يعقده النهج على
م��س��ت��وى ج��ه��ة ال��ش��م��ال وهي
اجل��ه��ة األخ���ي���رة ف��ي هندسة
ال��ه��ي��ك��ل��ة اجل���ه���وي���ة للنهج
الدميقراطي.
وح����س����ب م��ن��س��ق اللجنة
التحضيرية للمؤمتر اجلهوي

األول للنهج الدميقراطي بجهة الشمال
علي بلمزيان  ،فإن االستعدادات استمرت
ملدة تفوق السنة تكللت املجهودات ببلورة
مشروع أرضية ستكون محور املناقشات

داخل املؤمتر .
وأض���اف نفس امل��س��ؤول أن الترتيبات
واإلج���������راءات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة الستقبال
امل��ؤمت��ري��ن وامل���ؤمت���رات م��ن ف����روع جهة

الشمال جارية :طنجة  ،العرائش ،تطوان،
شفشاون  ،وزان  ،العرائش ،القصر الكبير
فضال عن فرعي احلسيمة وإمزورن.
وكشف منسق اللجنة التحضرية انه
يرتقب أن يشارك في املؤمتر ما يفوق
 130مؤمتر ومؤمترة وبعض املشاركني
بصفة مالحظ ،كما يتوقع أن يشهد
املؤمتر "نقاشات سياسية وتنظيمية
ه��ام��ة تتعلق ب��ال��وض��ع ال��ع��ام وتصور
النهج بجهة الشمال خ�لال املرحلة
املقبلة وسيتوج املؤمتر بانتخاب قيادة
سياسية على مستوى اجلهة وسيصدر
املؤمتر بيانا عاما يتضمن أهم املوافق
من القضايا السياسية التي تشهدها
اجل��ه��ة وع��ل��ى رأس���ه���ا ب���ل���ورة تدابير
نضالية م��ن أج���ل االف����راج ع��ن كافة
املعتقلني السياسيني وإن��ه��اء محنة
االعتقال باملغرب" على حد قوله.
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في ذكرى  20فبراير ..مسيرات ووقفات حاشدة في عدة مدن مغربية

تخليدا للذكرى التاسعة النطالق حركة 20
ف��ب��راي��ر ،نظمت اجلبهة االجتماعية املغربية
أش��ك��ال نضالية محلية م��وح��دة ف��ي ال��زم��ان في
جميع م��دن امل��غ��رب -ح��وال��ي  45مدينة ،حيث
شهدت أغلب ساحات املغرب وقفات احتجاجية،
حمل امل��ت��ظ��اه��رون/ات م��ن خاللها العديد من
الشعارات املنددة بالوضع االجتماعي-االقتصادي
املآساوي الذي تعيشه معظم فئات الشعب املغربي،
وأيضا للمطالبة بإطالق سراح جميع املعتقلني
السياسيني.

جهة بني مالل
عرفت جهة بني م�لال -خنيفرة خالل
السنة الفارطة نضاالت غطت جميع مناطق
اجلهة وهمت قطاعات مختلفة وانخراط
فئات اجتماعية متعددة .في غياب حلول
من طرف الدولة تواجه هذه االحتجاجات
بالقمع واملناورة  .إن هذه النضاالت مؤشر
على الفشل امل����دوي للسياسات املخزنية
املتبعة واستقالة امل��ؤس��س��ات املسماة زورا
منتخبة.

ن��ض��االت ال��س�لال��ي�ين(آت) والفالحني
الفقراء
عرفت منطقة لهري ( املشهورة باملعركة
ضد االستعمار التي حتمل نفس االسم)
ن���ض���االت ل��ل��ف�لاح�ين ال���ف���ق���راء م���ن اجل
احملافظة على أراضيهم التي عملوا فيها
على مدى سنني طويلة  .األشكال النضالية
للمعنيني وال��ت��ي ان��خ��رط فيها مناضلون
م��ن اجلمعية امل��غ��رب��ي��ة حل��ق��وق اإلنسان,
النهج الدميقراطي ونشطاء يساريني منهم
الرفيق عبد العالي باحماد امللقب ببوذا
غسان  .ه��ذا األخير بسبب مشاركته في
ال��ن��ض��االت ال��ت��ي تعرفها منطقة خنيفرة
تعرض حملاكمة انتقامية حكم على إثرها
بسنتني سجنا نافذا .
بعد سلسلة من األشكال االحتجاجية
وح��وارات تراجعت إدارة املياه والغابات عن
مشروع إع��ادة حتديد امللك الغابوي الذي
ك��ان يستهدف أراض���ي الفالحني والقبائل
بهذه املنطقة.
ال���س���ن���ة ك����ذل����ك ع����رف����ت احتجاجات
س�ل�ال���ي���و(ات) أوالد ع���ي���اد ف���ي الضاحية
اجلنوبية ملدينة بني م�لال ض��د استيالء

كما دعى منظمو هذه الوقفات إلى احلضور
ال��وازن للمسيرة الوطنية املجمع تنظيمها يوم
 23ف��ب��راي��ر ان��ط�لاق��ا م��ن س��اح��ة ال��ن��ص��ر بالدار
البيضاء ،على الساعة العاشرة صباحا حتت شعار
“تقهرنا ..مطالبنا متعددة ،نضالنا واحد”.

وتأتي هذه الوقفات واملسيرة الوطنية انسجاما
مع ما خلص إليه امللتقى الوطني األخير للجبهة
الذي حضرته أزيد من  40منظمة مدنية ونقابية
وحقوقية وسياسية.

من جهتها وتخليدا لهذه الذكرى،
نظمت التنسيقية الوطنية لألساتذة
امل���ف���روض عليهم ال��ت��ع��اق��د مسيرات
أقطاب حاشدة في أربع مدن (طنجة
– ان��زك��ان – ف���اس – م��راك��ش) عرفت
حضور اآلالف من األستاذات واألساتذة
مدعومني باإلطارات النقابية املناضلة

جهة بني مالل :نضاالت جماهيرية متواصلة

إحدى شركات العقار الريعية على أراضيهم
ال��ت��ي استصلحوها وع��م��ل��وا فيها لسنني
ط��وي��ل��ة  .اح��ت��ج��اج��ات امل��ع��ن��ي�ين ووجهت
بالقمع عبر إت�ل�اف احملاصيل ال��زراع��ي��ة ,
م��ح��اص��رة األش��ك��ال االحتجاجية وصوال
إل��ى اعتقال املنسقة اجلهوية للسالليني
" بوحجرة رحمة " واحلكم عليها بأربعة
أشهر سجنا نافذا .في غياب دعم ومساندة
من طرف اغلب القوى السياسية ,احلقوقية
واجلمعوية تراجعت احلركة.
بعد سلسلة من النضاالت على الصعيد
احمللي واجلهوي الزال ضحايا مافيا العقار
بازيالل ينتظرون تنفيذ األحكام القضائية
ال��ص��ادرة ف��ي حقهم ض��د ورث���ة عائلة ايت
عاشور املتنفذة التي استولت على أراضي
الفالحني الفقراء عبر ال��رش��وة والتدليس
وتواطؤ السلطات اإلدارية.

نضاالت نقابية متنوعة
خاض عمال الوحدة الصناعية " افريكا
الي����ت " مب��ع��ي��ة ع���م���ال ض��ي��ع��ات فالحية
ووحدات فندقية اعتصاما بطوليا( بتاطير
من الكنفدرالية الدميقراطية للشغل) توج
بالتوقيع عن اتفاق لتعويض العمال على
الطرد التعسفي .
ع���رف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م ن��ض��االت لفئات
مختلفة :
خ���اض األس���ات���ذة ال��ذي��ن ف���رض عليهم
التعاقد في إطار تنسيقيتهم أشكاال نضالية
متعددة من وقفات ومسيرات بشعار موحد
متثل في إسقاط مخطط التعاقد املشؤوم
ال����ذي ي��ع��ت��ب��ر ج����زءا م���ن م��خ��ط��ط ضرب

املدرسة العمومية وتسليع التعليم تنفيذا
الم�ل�اءات امل��ؤس��س��ات االمبريالية وخدمة
للرأسمال احمللي واألجنبي .
خاض الفرع اجلهوي للجامعة الوطنية
للتعليم – التوجه الدميقراطي – نضاال
متواصال ضد التسيير التربوي  ,اإلداري
وامل����ال����ي امل����ت����ردي ل�لأك��ادمي��ي��ة اجلهوية
للتعليم متثل ف���ي ت��ع��ث��ر م��ج��م��وع��ة من
املشاريع( التعليم األول��ي منوذجا) تشريد
عمال احلراسة وعامالت النظافة والطبخ
و ن��ه��ب امل����ال ال���ع���ام ع��ب��ر ت��ع��وي��ض��ات غير
قانونية ( اجلمع بني االستفادة من سكن
وت��ع��وي��ض ع��ن السكن بالنسبة للمسؤول
األول عن القطاع باجلهة منوذجا)  .عوض
االنكباب على املشاكل التي يعرفها القطاع
متت متابعة الكاتب اجلهوي الرفيق امرار
إسماعيل قضائيا في ع��دة ملفات الزالت
م��س��ت��م��رة حل���د اآلن م��س��ت��ه��دف��ة النشاط
النقابي للرفيق وإصرار اجلامعة على فضح
الفساد املستشري بالقطاع.
دائما في إطار اجلامعة الوطنية للتعليم
يخوض عمال احلراسة وعامال ت النظافة
وال��ط��ب��خ ب��امل��ؤس��س��ات التعليمية نضاالت
قوية ضد واقع االستغالل املفروض عليهم
من طرف شركات الريع واالفتراس  .تعاني
هذه الشريحة كل أصناف التعسف وهضم
احل���ق���وق  :ال��ط��رد ألت��ف��ه األس���ب���اب ,عدم
اح��ت��رام احل��د األدن���ى ل�لأج��ور ,األداء غير
املنتظم ل�لأج��ور ال��ه��زي��ل��ة( تصل بالنسبة
ل��ب��ع��ض ف��ئ��ات ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة  700درهم
شهريا) .بعد أشكال نضالية متعددة ,وقفات
و مسيرات حقق العمال انتصارا جزئيا متثل
في ضمان استقرار العمل وإدم���اج العمال

والهيئات التقدمية الدميقراطية..
ومت��ث��ل��ت امل���ط���ال���ب ال��رئ��ي��س��ي��ة لهذه
املسيرات ف��ي إدم���اج جميع االساتذة
امل��ف��روض عليهم التعاقد ف��ي النظام
األساسي للوظيفة العمومية دون قيد
أو ش��رط ،وأي��ض��ا ف��ي وق��ف خوصصة
املدرسة العمومية وتسليع التعليم.

بعد أكثر من سنة من التشريد والتجويع.

نضاالت املعطلني
ع��رف��ت مدينتي ازي�ل�ال ودم��ن��ات نهاية
السنة املاضية احتجاجات قوية للمعطلني
من اجل الشغل واإلدم��اج ورفع التهميش .
هذه النضاالت ووجهت بالقمع ومالحقات
بوليسية ملجموعة م��ن املناضلني الزالت
مستمرة حلدود الساعة .كان السبب املباشر
ل��ه��ذه ال��ن��ه��وض ال��ن��ض��ال��ي إق��ص��اء نشطاء
حقوقيني وسياسيني ( الفرز األمني)
مباريات التشغيل بقطاع التعليم إال أن
األسباب العميقة تكمن في واقع التهميش
واإلق���ص���اء وان���س���داد اآلف����اق أم���ام الشباب
كنتيجة للسياسات املخزنية الطبقية .

على سبيل اخلتم
عرفت اجلهة نضاالت مختلفة لفئات
اج��ت��م��اع��ي��ة م���ت���ع���ددة ووج���ه���ت بالقمع
واحملاكمات االنتقامية في حق العديد من
النشطاء وإصدار أحكام قاسية ( بوذا غسان
منوذجا الذي يقضي عقوبة بالسجن سنتني
بالسجن احمللي بخنيفرة)
إن ه��ذه ال��ن��ض��االت تستوجب انخراط
القوى السياسية في هذه الدينامية والعمل
مببدأ الوحدة النضالية في امليدان النقابي
وإب������داع أش���ك���ال ال��ت��ض��ام��ن ع��ل��ى مستوى
احلقوق واحلريات و واالنكباب على توحيد
النضاالت عبر تفعيل اجلبهة االجتماعية
على املستويات احمللية .

الداودي احلسني

قضايا عمالية وحقوقية
ا لحسيمة
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العدد348 :

من  25فبراير إلى  2مارس 2020

تكاثر "النيكرو" يهدد نشاط الصيد بسواحل احلسيمة واألوضاع االجتماعية للعاملني به

شهدت رح��اب امل��رك��ب السوسيوـ رياضي
م��س��اء اخل��م��ي��س  20/02/2020أشغال
الندوة العلمية التي نظمتها نقابة االحتاد
املغربي للشغل باحلسيمة ،حتت عنوان "
تداعيات تكاثر النيكرو على نشاط الصيد
ب���س���واح���ل احل��س��ي��م��ة وان���ع���ك���اس���ات���ه على
األوض��اع االجتماعية واالقتصادية لبحارة
ال��ص��ي��د ال��س��اح��ل��ي " .ال���ن���دوة ال��ت��ي سيرها
محمد الزياني  ،متيزت مبشاركة العديد من
مسؤولي املصالح اخلارجية ذات االرتباط
ب��ق��ط��اع ال��ص��ي��د ال��ب��ح��ري  ،كممثل ال����وزارة
الوصية على القطاع واملكتب الوطني للصيد
وك���ذا جمعيات املهتمة بالبيئة بانواعها
البحرية والبرية  ،والغرفة املتوسطية للصيد
البحري ،ونقابة بحارة الصيد الساحلي (إ
م ش ) ،وجمعية البحارة الصيادين ،ونقابة
عمال الصيد التقليدي ،واجلمعية العصرية
ألرب������اب امل����راك����ب ،إض���اف���ة إل����ى مجموعة
م��ن ال��ب��ح��ارة وال��رب��اب��ن��ة وب��اق��ي القطاعات
اخلدماتية املربتطة مبيناء احلسيمة إلى
ج��ان��ب ممثلي امل��ن��اب��ر اإلع�لام��ي��ة الوطنية
واحمللية.
كلمة خالد اجلباري  :الكاتب العام لالحتاد
احمللي لنقابات احلسيمة سلط فيه الضوء
على اخللفية االجتماعية واالقتصادية
ودور الفعل النقابي في إبراز األهداف املتوخاة
من هذه الندوة لضمان استقرارالشغل لبحارة
القطاع وضمان عيشهم ضمن هدف أسمى
م��رت��ب��ط بتفعيل ش���روط تنمية حقيقية
من شانها إخراج املنطقة من التردي الذي
بلغته في السنني األخيرة  ،في الوقت الذي
ركزت فيه باقي املداخالت على راهن الصيد
ال��ب��ح��ري ب��احل��س��ي��م��ة ال����ذي ي��ش��رف على
اإلفالس بفعل استفحال هجوم " النيكرو
" " /سمك الدلفني " على شباك الصيد ،
وتداعيات ذلك على املنتوج السمكي مبيناء
احلسيمة التي يعرف إفالسا محققا ..علما
أنه سبق للمسؤولني ان اقترحوا نوعا من

ال��ش��ب��اك البديلة امل��س��م��اة السينية إال ان
التجربة فشلت في املهد  ،حسب تصريحات
املعنيني باستعمالها  ،وهو مما جعل هؤالء
املسؤولني يعدون البحارة بتجريب شباك
أخ��رى بديلة عسى انها تقهرذكاء وحنكة
هذا الكائن البحري الذي ما انفك يفرض
هيمنته على مناطق الصيد البحري عندنا
دون منازع  ،وق��د تقاطعت جل مداخالت
الندوة عند استعداد اجلميع للمساهمة في
البحث عن أجن��ع احللول لوضع حد لهذه
الظاهرة البحرية التي تؤرق املهنيني وأرباب
م��راك��ب صيد األس��م��اك السطحية ،وتؤثر
بشكل مباشر على التنمية احمللية وعلى
األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبحارة
وعائالتهم .باعتبار ميناء احلسيمة الرئة
التي يتنفس عبرها اقتصاد اإلقليم بالنظر
إلى حجم اليد العاملة التي يستوعبها ..
ك��م��ا اث��ي��رت ف��ي ال���ن���دوة ظ��اه��رة هجرة
م��راك��ب صيد األس��م��اك السطحية باجتاه
موانئ أخرى ،وما يستتبع ذلك من تشريد
العائالت وبطالة معيليها سواء تعلق األمر
بالبحارة او بعمال باقي املرافق اخلدماتية
بامليناء  ،حيث ب�ين ممثل املكتب الوطني
للصيد ال��ب��ح��ري مب��ي��ن��اء احل��س��ي��م��ة " أن
مفرغات الصيد الساحلي اخلاصة بصيد
السردين بلغت خالل الفترة املمتدة من فاحت
يناير حلدود  20فبراير من سنة 207 ،2019
أطنان ،في حني أن الفترة نفسها من سنة
 2020اجلارية بلغت  41طنا فقط " بفارق
مخيف ،مما جعل الكاتب العام لنقابة الصيد
الساحلي ( إ م ش ) يصف الوضعية بأسى
وم��رارة مبينا ما اعتبره جت��اوزات ونواقص
تعرقل اإلرادة احلقيقية للقضاء على هذه
اآلف��ة  ،وت���دارك الوضع ال��ذي أضحى يوما
بعد يوم مستعصيا على التحمل ..بنفس
اإلحلاح الذي أبانه ممثل املجهزين .
وقد ركز اجلميع على ضرورة االستئناس
باملعطيات الرسمية ملعهد البحث في الثروات

البحرية بشأن تكاثر " النيكرو" بعدما ثبت ،
حسب املتدخلني  ،بأن وحدة البحث العلمي
ال��ت��اب��ع��ة ملنظمة احل��ف��اظ ع��ل��ى الثدييات
البحرية باملتوسط وبحار أخرى قد خلصت
إلى وجود أعداد كبيرة من الدلفني األسود "
الدلفني الكبير " مبناطق الصيد املمتدة من
احلسيمة حتى املضيق غربا.
لقد استحسن ممثلو اجلمعيات البيئة
احل���اض���رة أه��م��ي��ة ه���ذه ال���ن���دوة وم��ع��ه��ا كل
ال��ن��ق��اش��ات اجل��اري��ة ف��ي امل��وض��وع مثيرين
ب���دوره���م ت���س���اؤالت مقلقة ت��خ��ص البيئة
ال��ب��ح��ري��ة ،ب��ف��ع��ل ان��ت��ش��ار ال��ص��ي��د اجلائر
والتلوث ...مؤكدين على أن معاجلة مشكل
" الدلفني الكبير " يبدأ من احلفاظ على
البيئة ومخزون األسماك ،ومكافحة كل ما
من شأنه تهديد املجال البحري ".
وقد خلصت أشغال هذه الندوة  /احلدث
إل���ى صياغة ت��وص��ي��ات مهمة أك���د االحتاد
املغربي للشغل في الندوة أنه سيتخذ منها
أرضية ملقاربة تداعيات حوت " النيكرو " على
قطاع صيد السردين باحلسيمة ،والعمل من
أج��ل النهوض بوضعية البحارة الصيادين
الذين تضرروا بشكل كبيرجراء هذه الكارثة،
وهذه بعض أهم اخلالصات :
 .1دق ناقوس اخلطر حول مؤشر تراجع
مفرغات الصيد البحري مبيناء احلسيمة
الذي تراجع خالل يناير
وفبراير  2020بنحو  80%عن نفس
الفترة من سنة  ( 2019من  201طن إلى 47
طن) .
 .2تدخل الدولة برؤية شاملة مستدامة
للنهوض بقطاع الصيد الساحلي باإلقليم
واحل��ف��اظ على مناصب الشغل والثروات
ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ،بتسخير
االمكانيات املادية والبشرية الالزمة.
تشجيع االستثمار بقطاع الصيد
.3
الساحلي .
إن��ش��اء وح���دات انتاجية لتصبير
.4

األسماك وخاصة التونة.
خلق راح���ة بيولوجية للسردين
.5
واألن���واع السطحية األخ��رى من األسماك
.مع إحداث تعويضات للمجهزين والبحارة
وامل��ه��ن��ي�ين ع��ن اي����ام ال��ش��غ��ل امل��ف��ق��ودة كما
ه��و ال��ش��أن ف��ي باقي ب��ل��دان البحر األبيض
املتوسط.
مت��ك�ين ال���ب���ح���ارة م���ن ضمانات
.6
مدونة الشغل واحلقوق املتضمنة في قانون
االلتزامات والعقود.
اح��ت��رام اتفاقيات منظمة الشغل
.7
الدولية اخلاصة بعمال البحرو املوانئ.
 .8دعم كل املهنيني املرتبطني بالقطاع
امل��ت��أث��ري��ن ب���األزم���ة ال��راه��ن��ة مب��ا ف��ي ذلك
خياطي الشباك.
 .9حت��م��ل ال����دول����ة ت��ك��ال��ي��ف الضمان
االجتماعي لبحارة الصيد الساحلي.
 .10م��ن��ع وم��ح��ارب��ة ال��ص��ي��د اجلائر
وغير القانوني وغير املنظم وغير املصرح
به وخاصة ما يسمى محليا بالشانكيتي
( ي��رق��ات االس���م���اك ال��س��ط��ح��ي��ة) والصيد
باملتفجرات والقرطاس .
 .11التشاور مع البحارة ومهنيي القطاع
في كل إجراء يهم القطاع.
 .12دع���وة األم��ان��ة ال��دائ��م��ة التفاقية
حماية احليتان في البحر األبيض املتوسط
وال��ب��ح��ر األس����ود وامل��ن��اط��ق امل��ت��اخ��م��ة من
األط���ل���س ( اك��وب��ام��س ) ACCOBAMS
لتسخير إمكانياتها للمساهمة في إيجاد
حلول لألزمة الناجتة عن هجوم الدلفني
االس������ود "ال���ن���ي���ك���رو" ع��ل��ى ش���ب���اك مراكب
السردين.

أطر الصحة يؤبنون شهيدة الواجب املمرضة "رضوى لعلو" ويستنكرون تردي أوضاع القطاع وتغييب احلوار االجتماعي
على وقع صدمة وفاة املمرضة الفقيدة
الشابة رض��وى لعلو ،في حادثة نقل صحي
والتحاقها بقافلة ش��ه��داء ال��واج��ب املهني
واالنساني بقطاع الصحة (امي��ان اوبلوش،
محمد ازي�����رار ،ال��س��ع��دي��ة ج���ي���دور )...وكل
ضحايا النقل الصحي؛
نفذ املئات من نساء ورجال الصحة وقفات
احتجاجية متفرقة في املكان وموحدة في
الزمان يومه اخلميس  20فبراير  2020على
مستوى املناطق واجلهات ومواقع العمل:
الرباط ،سيدي سليمان؛ البرنوصي ،النواصر
سيدي م��وم��ن ،م��والي رش��ي��د ،ب��ن مسيك،
احلي احلسني ،عني الشق ،مديونة ،موالي
يوسف الدار البيضاء أنفا؛ بنسليمان ،بني
مالل ،خريبكة ،أبي اجلعد ،واد زم ،خنيفرة؛
كلميمة بالراشدية؛ ميدلت ،كلميم ،أكادير؛
السعادة ،املامونية ،حتاقن الدم ..مبراكش؛
امنتانوت ،الصويرة ،الرحامنة ،والعيون...
(الالئحة أولية).
استجابة لنداء اجلامعة الوطنية للصحة

املنضوية حتت لواء االحتاد املغربي للشغل
بخوض وقفات احتجاجية جماعية للتنديد
ب��أس��ط��ول امل���وت ال���ذي الزال يحصد أرواح
األط��ر الصحية بشكل متكرر ،واختالالت
ون���واق���ص امل��ن��ظ��وم��ة الصحية ال��ت��ي يؤدي
ضريبتها نساء ورجال الصحة من سالمتهم
البدنية واستقرارهم النفسي واالجتماعي
واإلداري وامل��ه��ن��ي وح��ري��ت��ه��م وحياتهم...
وتغييب احل����وار االج��ت��م��اع��ي ،واستهداف

املناضالت واملناضلني.
وك��ان��ت وق��ف��ات احتجاجية وتأبينية
أخرى ،تلقائية وبدعوة من مكونات اجلسم
الصحي ،قد مت تنفيذها يوم أمس األربعاء
من طرف األط��ر الصحية بعدد من مواقع
العمل على املستوى الوطني.
وإذ جت��دد اجلامعة الوطنية للصحة
(إ م ش) تعازيها ومواساتها لعائلة الفقيدة

ولزمالئها ولكل العاملني في قطاع الصحة
مبختلف ف��ئ��ات��ه��م وم��اق��ع ع��م��ل��ه��م ،فإنها
جت��دد مطالبتها ل��ل��وزارة الوصية باإلسراع
بحل معضلة النقل الصحي وم���ا يترتب
عنها من فواجع مستمرة ،وتقنينه وتزويد
القطاع باملوارد البشرية الكافية املختصة في
اإلسعاف والنقل الصحي وتأهيل أسطول
س��ي��ارات اإلس��ع��اف وجتهيزها مبا يلزم من
معدات ووسائل ،وإيجاد حل للمشاكل املترتبة
عن استعمال سيارات إسعاف بعض اجلهات
األخرى ،وتأهيل القطاع وطنيا للتخفيف من
ظاهرة اإلحالة املفتوحة للحاالت الصحية
على وجهات أخ��رى ،واإلس��راع بفتح احلوار
االجتماعي حول املطالب العادلة واملشروعة
العامة والفئوية لنساء ورجال الصحة وإقرار
خصوصية القطاع ،وإنصاف شهيدة الواجب
املهني املمرضة الفقيدة رضوى لعلو وعائلتها
وكافة ضحايا النقل الصحي وحماية أرواح
وسالمة األطر الصحية.
عن دائرة التنظيم واإلعالم
اجلامعة الوطنية للصحة

من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

حزب اليسار األملاني :آفاق ومشاق جتربة وحدوية
ت��أس��س ح���زب ال��ي��س��ار س��ن��ة  2007بعد
جتربة القائمة االنتخابية اليسارية سنة
 .2005ظهر حزب اليسار كاحتاد حلزبني:
"ح��زب االشتراكية الدميقراطية" ،احلزب
اخللف للحزب االش��ت��راك��ي امل��وح��د ،الذي
ك��ان احل���زب احل��اك��م ف��ي جمهورية أملانيا
الدميقراطية،وحزب «البديل االنتخابي
أساسا
للعمل والعدالة االجتماعية" ،وذلك
ً
بعد ما يسمى بإصالحات هارتز أربعة.

ف��ي أملانيا الغربية ظهر ح��زب البديل
االنتخابي للعمل والعدالة االجتماعية بعد
أن غادر اجلناح اليساري للحزب االشتراكي
الدميقراطي في ذلك الوقت احلزب.
ك��ان ه��ذا التمييز ب�ين ال��ش��رق  /الغرب
وبني أوسكار الفونتني (البديل االنتخابي
للعمل وال��ع��دال��ة االجتماعية) وجريجور
جيسي (حزب االشتراكية الدميقراطية)،
اللذين كانا ميثالن «القياديني البارزين" في
شكليا.
احلزب اجلديد شيئا طبع احلزب
ً

ك��ان ح��زب االش��ت��راك��ي��ة الدميقراطية
�زب��ا خ��ل��فً ��ا ل��ل��ح��زب االش��ت��راك��ي املوحد
ح� ً
وكان يهيمن عليه ما يسمى باالشتراكيني
اإلصالحيني .كان هذا احلزب يتكون أساسا
من األعضاء القدامى ومن الكادر القدمي
للحزب االشتراكي املوحد وكان قاد ًرا بشكل
خاص على متثيل سكان أملانيا الشرقية.
بعد الوحدة األملانية ،لقد مت شراء أو تصفية
صناعة أملانيا الشرقية ،التي كانت صناعة
تابعة للقطاع ال��ع��ام ،م��ن ط��رف الشركات
الكبيرة ،وال سيما األملانية الغربية،بعض
ه���ده ال��ش��رك��ات األمل��ان��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة اشترت
شركات أملانيا الشرقية من أجل إخراجها
م��ن ال��س��وق وب��ال��ت��ال��ي جت��ن��ب منافستها.
عموما لم تعد صناعة أملانيا الشرقية قادرة
على املنافسة خصوصا بعد اعتماد املارك
األمل��ان��ي كعملة ف��ي أملانيا الشرقية ولهذا
أصبحت منتجات أملانيا الشرقية باهظة
ال��ث��م��ن ب�ين عشية وض��ح��اه��ا وغ��ي��ر قادرة
على املنافسة .لقد أدت إع��ادة الهيكلة في
مصانع املنطقة إلى تسريح جماعي للعمال
بكل واسع ،وفي ذلك الوقت وصلت البطالة
الى  ٪ 20في الواليات الشرقية من أملانيا.
تقريبا  4ماليني سيغادرون أملانيا الشرقية
بعد الوحدة األملانية ،أي ما يقرب من ربع
سكان أملانيا الشرقية .لقد كانت هناك أزمة
دميوغرافية إضافة الى األزمة االقتصادية،
ال سيما ف��ي املناطق ال��ق��روي��ة التي خلت
تقريبا ف��ي بعض األم��اك��ن م��ن ساكنتها،
وما يسمى "البنية التحتية االجتماعية"
(امل���������دارس وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات واحل����اف��ل�ات
والقطارات) اندثرت تقريبا في العديد من
األماكن.
لقد كان تأسيس حزب البديل االنتخابي
للعمل والعدالة االجتماعية رد فعل على ما
يسمى "إصالحات املساعدات االجتماعية"،
وال���ت���ي ت��ت��ج��ل��ى ف���ي دم����ج ال��ت��ع��وي��ض عن
البطالة واملساعدة االجتماعية معا فيما
يسمى باملساعدة االجتماعية هارتز أربعة.
لقد مت حتديد التعويض عن البطالة في

سنة واح���دة (وف���ي سنتني للعاطلني عن
العمل املتقدمني في السن) والتعويض في
حدود حوالي  60٪من إجمالي الراتب .بعد
مرور هده املدة يتم احلصول على املساعدة
االجتماعية (احلد األدنى للعيش).

أدت هذه اإلصالحات ،التي هي في نهاية
االمر اقتطاعات في النفقات االجتماعية،
إلى تدهور الظروف املعيشية للمحرومني
اجتماعياً ،وإلى ضغوط كبيرة على األجور،
وإلى خوف شديد من السقوط االجتماعي
وإل���ى امل��زي��د م��ن ع��دم االس��ت��ق��رار وتراجع
التضامنوارتفاع االستقطاب في املجتمع.
ل��ق��د مت��ك��ن ح���زب ال��ب��دي��ل االنتخابي
للعمل والعدالة االجتماعية من جتسيد
معارضة ما يسمى بإصالحات املساعدات
االجتماعية وتقدمي منظور وافق سياسي
لها.

واخل����ض����ر ،وف����ي ب���رل�ي�ن وب���رمي���ن يحكم
حتالف يضم االشتراكيني الدميوقراطيني
وح�����زب ال���ي���س���ارواخل���ض���ر ،وف����ي واليتي
براندنبورغوميكلنبورغ كان هناك حتالف
ي���ض���م االش���ت���راك���ي�ي�ن الدميوقراطيني
واليسار ،لكن ه��دا التحالف لم يعد قائما
في الواليتني) .كما انضم بعض األعضاء
املشهورين في ح��زب القراصنة إل��ى حزب
اليسار وعززوا اجلناح اإلصالحي اليميني
في احلزب.
تقدم مجموعة العمل شالوم منبر ًا "ضد
معاداة السامية ومعاداة الصهيونية ومعاداة
أم��ري��ك��ا والرجعية امل��ع��ادي��ة للرأسمالية"،
وت���داف���ع ب���ش���دة ع���ن س��ي��اس��ات إسرائيل
وال����والي����ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ،وتؤيد
العقوبات ضد إي���ران ،وحت���ارب ما تسميه
ه��ي "ال��ف��اش��ي��ة اإلس�لام��ي��ة" .ينتمي هذا
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سعيد سليم
تنفيذ عمليات ترحيل  ،مبا في ذلك ترحيل
أطفال املهاجرين في وضعية غير شرعية.

 أدى التمثيل النيابي في مجالس املدنواملقاطعات  ،وف��ي برملانات ال��والي��ات وفي
البوندستاغ إل��ى سيادة النزعة "البرملانية
«داخ���ل احل���زب ،ويخاطر احل���زب بنزعته
ال��ب��رمل��ان��ي��ة ه����ذه ب��ال��ت��ح��ول إل����ى جمعية
انتخابية .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع الفرق
النيابية باستقاللية كبيرة ع��ن احلزب.
وغالبا ما يحدث تباعد وطالق بني احلزب
ً
والفرق البرملانية .إضافة الى ذلك ال تعمل
ال��ب��رمل��ان��ات فقط على متثيل الشعب ،بل
أيضا على تشكيل النخب السياسية
تعمل ً
اجتماعيا .التباعد التدريجي
وإدماجها
ً
واالغتراب يقع إذن بني البرملانيني وقاعدة
احلزب؛ خصوصا وان البرملانيني يحصلون
ع��ل��ى روات�����ب ج��ي��دة ،وع��ن��دم��ا يتقاضون
رواتبهم املرتفعة يفقدون االتصال بالعمال،
ال��ذي��ن يدعي احل��زب أن��ه ميثلهم .النواب
البرملانيون يفقدون التواصل مع احملرومني
اج��ت��م��اع��ي��ا ألن��ه��م ف���ي ال��غ��ال��ب ي���غ���ادرون
احياءهم ويعيشون في مكان آخر.
يشكل جهاز احلزب بيروقراطية حزبية،
ت��ت��أل��ف م��ن م��وظ��ف��ي احل����زب ،ف��ض�لاً عن
موظفي النواب في برملانات الواليات وفي
ال��ب��رمل��ان ال��ف��ي��دي��رال��ي وم��س��اع��دي أعضاء
ال��ب��رمل��ان األوروب����ي ،ومستخدمي مؤسسة
ذات توجه فكري تابع للحزب ،ويستقطب
جهاز احل��زب ه��دا العديد من الوصوليني
واالنتهازيني الذين يرون في احلزب غاية
وليس أداة لتحقيق الغاية

ك��ان اإلجن���از الكبير حل��زب ال��ي��س��ار هو
توحيد اليسار السياسي وإنشاء قوة سياسية
على يسار احلزب الدميقراطي االشتراكي
بشكل دائم.

تنشط العديد من املنظمات التروتسكية
في احل��زب ،ومعظمها قامت بحل نفسها
ك��أح��زاب وتنشط االن كمنظمات عضوة
في احلزب .من بني هده املنضمات منظمة
ماركس ( 21أتباع طوني كليف)،ومنظمات
ال���ش���رارة وال��ب��دي��ل االش��ت��راك��ي واملنظمة
االش��ت��راك��ي��ة للتضامن (ات��ب��اع متعددين
على خطى تيدغرانت) وك��ذل��ك املنظمة
االشتراكية االممية (القسم األمل��ان��ي من
األممية الرابعة)
هناك أيضا ت��ي��ارات املنصة الشيوعية
واملنتدى املاركسي ،وهي تيارات ماركسية،
وتيار اليسار االشتراكي ،والذي ميثل التيار
النقابي.
ي���داف���ع ت��ي��ار ال��ي��س��ار ال���ت���ح���رري وتيار
م��ن��ت��دى االش��ت��راك��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة عن
م��واق��ف إصالحية وي��ؤي��دان امل��ش��ارك��ة في
احلكومة على صعيد الواليات واحلكومة
املركزية (حزب اليسار حاصل على منصب
رئ��ي��س ال�����وزراء ف��ي والي���ة ت��وري��ن��ج��ي��ا ،في
حتالف مع االشتراكيني الدميوقراطيني

االجت���اه إل��ى اجلناح اليميني في احلزب،
ال��ذي يدافع عن مواقف متماهية بشكل
كبير مع االجتاه السائد والرسمي ويقدمها
ف��ي قالب خطابي ي��س��اري يخلق البلبلة،
وقبل كل شيء يجذب هدا اجلناح اليميني
الوصوليني واالنتهازيني.

حاليا في  10برملانات
 يتواجد احلزبً
بالواليات  ،وف��ي البوندستاغ يتوفر حزب
أيضا
اليسار على فريق برملاني .احل��زب
ً
ي��ت��واج��د ب��ق��وة ف��ي ال��ن��ق��اب��ات ،وك��ذل��ك في
اطاك واملنظمات الطالبية وفي العديد من
احلركات االجتماعية.
 حتى اآلن  ،ل��م تتم أي مشاركة فيحكومة احتادية أي في احلكومة املركزية ،
لقد مت وضع شروط او ما يسمى بـ "خطوط
التوقف احلمراء" :لن يشارك احلزب في أي
حكومة تقوم بخصخصة قطاعات عمومية
أو تخفيض وظ��ائ��ف ف��ي القطاع ال��ع��ام أو
القيام باقتطاعات في النفقات االجتماعية
أو املشاركة في حرب.
 لم تؤد املشاركة في حكومات الوالياتإل���ى أي حتسينات اجتماعية  ،ف��ق��د مت
تخفيض وظائف القطاع العام  ،ومت بيع
شركة بناء املساكن في برلني  ،مما أدى إلى
حترير س��وق العقارات في العاصمة  ،ومت

 حزب اليسار يرى نفسه كحزب تعددي.ه��ذا بالطبع لم مينع الصراعات احلزبية
الداخلية على السلطة وص��راع الزعامات.
ويتم استبدال املناقشة املفتوحة في الغالب
بالترتيبات والتنازالت خلف الكواليس .كما
تقوم بعض التيارات الصغيرة جدا بالدفاع
عن مواقف ال تتوافق مع التوجه اليساري
للحزب ،مما يجعل املتعاطفني مع احلزب
ال ي��ج��دون أنفسهم ف��ي احل���زب وبجعل
صورة احلزب لديهم مشوهة.
ح���زب ال��ي��س��ار ه���و ق��ص��ة ال ت����زال قيد
الصياغة .كيف يصل احل��زب إل��ى الهياكل
الغير منظمة ( ٪ 25م��ن امل��أج��وري��ن في
أمل��ان��ي��ا ي��ع��م��ل��ون ف���ي ال��ق��ط��اع املنخفض
األج���ور) ،وال��ى املهاجرين ،الذين يشكلون
اآلن غ��ال��ب��ي��ة ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة ،وم���ا زالت
الطبقة الدنيا (املستفيدين من املساعدات
حتديا جديا للحزب،
االجتماعية) تشكل
ً
ه��ؤالء كلهم ينتمون إلى غير الناخبني أو
يصوتون على الشعوبيني اليمينيني كتعبير
عن االحتجاج .في هذا السياق ،فإن التوجه
احلصري نحو العمل البرملاني سوف يأتي
بنتائج عكسية .على عكس ذل��ك يجب
التركيز على املسألة االجتماعية ،وعلى
مسألة السالم وعلى األممية وكذلك العمل
ف���ي امل���ي���دان ل��ت��ق��وي��ة احل����زب ع��ل��ى املدى
الطويل.

السياسية

عوض محاربة الفقر ،يحارب الفقراء
برميل ب���ارود تستطيع ادنى
ش��رارة تفجيره هكذا هو الوضع
ب��ال��ب��ل��د  ،احمل���اك���م���ات الصورية
واملتابعات االنتقامية واالحكام
اجل���ائ���رة وال��ت��ره��ي��ب الخ����راس
االص���وات وكلها ع�لام��ات ضعف
ال قوة ،وكلما ازداد خوف التكتل
الطبقي الرجعي احلاكم تضاعف
ال���ق���م���ع وش������ددت ال���ق���ي���ود على
حرية الصحافة وكممت االفواه
وص���ودرت حرية ال��رأي والتعبير،
وكلما قلت معرفتهم مب��ا يفكر
فيه الناس تضاعف خوفهم من
الناس من جديد ،انه مأزق سلطة
فقدت ك��ل مصداقية فاختارت
االن��ف��اق ب��ب��ذخ على ق��وى القمع
علها تؤجل قضاء مفعوال.
دائ�������رة االح���ت���ج���اج تتوسع،
واالح����ب����اط ي��ت��ن��ام��ى والنظام
السياسي عاجز عن تقدمي بدائل
كفيلة بتخفيف ح���دة الزلزال
ال��ق��ادم ب��ع��دم��ا اوص���ل ال��ب��ل��د الى
ح��اف��ة االن��ه��ي��ار ،خ��ط��ط البنك
ال��ع��امل��ي وث���ن���اء ص���ن���دوق النقد
ال��دول��ي ي��س��رع ج��دب التيتانيك
ل��ل��ق��ع��ر اك����ث����ر ،ف���ش���ل ح���ت���ى في
توفير اخل��دم��ات االس��اس��ي��ة من
م�����اء وك���ه���رب���اء وص������رف صحي
احيانا في قلب امل��دن ،ميزانيات
تقشف وت��خ��ل��ص م��ن ك��ل انفاق
اج��ت��م��اع��ي وتفكيك للخدمات
العمومية وه��ج��وم على انظمة
احلماية االجتماعية ،دولة رهنت
سيادتها وق��راره��ا ل��دول احلماية
وللمؤسسات املالية التي حتذرها
نهارا من قرب االنفجار وتأمرها
ليال بتشريع األب����واب والنوافذ
أكثر .
دول����ة ب�ل�ا ق����رار اق��ت��ص��ادي او
سياسي ،حتولت مؤسساتها الى
وس��ائ��ل اث���راء سريع وش���راء ذمم
وك��س��ب غير م��ش��روع  ،مؤسسات
ال تشرع وال تراقب وال تسائل وال
حتاسب ،ال حتمي سيادة وال يعول
عليها حلماية مصالح حيوية،
ت��خ��ل��ق ال��ن��ف��ور م��ن دميقراطية
املخزن وتعري شعارات التغيير
م���ن داخ����ل م��ؤس��س��ات ال متلك
س��ل��ط��ة تغيير ط�لائ��ه��ا ،مكاتب
للتشريع للربح والرأسمال ودك
ك��ل ح��ص��ون م��ق��اوم��ة مصاحله،
وحكومة للجباية وتدبير الديون،
م���ن���زوع���ة ك���ل ال���ص�ل�اح���ي���ات مبا
ف��ي��ه��ا ت��ل��ك ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ه��ا كل
دساتير العالم املكتوبة والعرفية
للحكومات وال��ت��ي على اساسها
مي���ك���ن ت��ن��ظ��ي��م االن���ت���خ���اب���ات،
محرومة م��ن مناقشة أي خيار
سياسي او اقتصادي او اجتماعي.

باألمس عينت جلنة النموذج
التنموي فعلمت رئاسة احلكومة
ب���األم���ر ب��ن��ف��س ال��ط��ري��ق��ة التي
ي��س��ت��ق��ي ب���ه���ا ال����ن����اس أجمعني
أخ���ب���اره���م  ،ال��ل��ج��ن��ة استمعت
ألح�����زاب احل��ك��وم��ة واك�����دت بأن
ال���ن���اس ال مي��ل��ك��ون س����وى قليل
م���ن ال��ل��غ��و وال��ك��ث��ي��ر م���ن اجل���رأة
لتضخيمه ،مت��ام��ا كاملصطفني
اآلخرين في الطابور ،بل اللجنة
ايضا وهي مشغولة بكشف ترهات
لقاءاتها الشفهية م��ع املهرولني
وامل��س��ت��ج��ي��ب�ين واخل���ادم�ي�ن لكل
م��ب��ادرات التكتل امل��ف��ت��رس الذي
ان���ه���ار رغ����م اس���ت���م���رار سيطرته
ال��س��ي��اس��ي��ة ف��وج��ئ��ت ب��ت��ن��زي��ل ما
ينبغي ان يتضمنه تقريرها املزمع
عرضه صيفا ،تكتل فقد شروط
ب��ق��ائ��ه ودمي���وم���ت���ه ،واستمراره
ره�ي�ن بتخلف احل��رك��ة الثورية
املغربية وعجزها عن لعب دورها،
م��ن رح���م ال��ل��وح احمل��ف��وظ خرج
برنامج "انطالقة" التي سيطلب
مستقبال م��ن جل��ن��ة " النموذج
ال��ت��ن��م��وي" ت��زك��ي��ت��ه��ا واعتبارها
م��ع��ج��زة ال��ع��ب��ق��ري��ة ال���ف���ذة ،لقد
متخضت جلنة النموذج التنموي
ف���ول���دت "ان���ط�ل�اق���ة" ،والدة قبل
األوان الستباق ب��راك�ين الغضب
الشعبي الذي كل االنتظار .
الب����أس ان ن��وض��ح ب���داي���ة ان
برنامج " ان��ط�لاق��ة" ه��و برنامج
لدعم ومتويل املقاوالت الصغيرة
ج��دا وحاملي املشاريع والقطاع
غير املنظم وم��ق��اوالت التصدير
وي��س��ت��ه��دف م��ل��ي��ون مستفيد،
 300.000منهم مقاوالت صغيرة
و 600.000من حاملي املشاريع،
وق��د رص��د ل��ه مبلغ مالي يقارب
 8ماليير دره���م حيث ستتكلف
ال��دول��ة بتوفير  3م�لاي��ي��ر درهم
والقطاع البنكي  3ماليير اخرى
وم��ل��ي��اران م��ن ص��ن��دوق التنمية
االق���ت���ص���ادي���ة ،وك����ل ه����ذا خللق
 27000فرصة عمل سنوي عبر
تكوين  13500مقاولة وادخالها
في الدينامية االقتصادية حسب
م��ا ص���رح ب��ه امل��ك��ل��ف��ون بتسويق
الوصفة القدمية/اجلديدة بعد
اعادة تغليفها ،تغليف استوجب
االس��ت��ن��ج��اد ب��ف��ت��اوى الكهنوت
اي��ض��ا  ،ل��ي��خ��رج رئ��ي��س االحت���اد
العاملي ""لعلماء املسلمني""( متى
ك���ان امل��س��ل��م��ون ي��ش��ك��ل��ون جسدا
اجتماعيا واحدا ومتى كان العلم
حفظا وت�لاوة) احمد الريسوني
رائد الذراع الدعوي حلزب العدالة
والتنمية املكلف بتسيير اشغال
اجلوقة احلكومية مفتيا بوجوب
االنخراط في املشروع ومشيدا

مبا سيفترسه ارب��اب البنوك من
املبادرة باعتبارها "قروض حسنة
مستحسنة ومحمودة شرعا ومن
ال��ق��روض ال��ت��ي ام��ر بها الشرع"،
الريسوني ال��ذي ينتعش خطابه
بانتعاش األمية والفقر واجلهل
ال يستطيع فعال ان يتحدث عن
ضرورة حتويل املوازنة من موازنة
أجهزة احلرب الطبقية الى موازنة
اقتصاد منتج ،ك��ل م��ا يستطيع
دعمه من املوقع الذي يخدمه هو
ارواء جشع مستخدميه ووضع
دينه حتت تصرف األبناك .
ب���ام���ك���ان���ك ان����ش����اء مقاولة
مبجرد زيارة مقر عمالة االقليم
وال��ت��واص��ل م��ع "مكتب التعاون"
وت��زوي��دك مبطويات مل��لء أماكن
ال��ف��راغ هكذا بكل بساطة تقدم
ال����وص��ل�ات االش���ه���اري���ة برنامج
انطالقة ،والتي هي اعادة جتربة
ل��ب��رن��ام��ج "م���س���ان���دة" وبرنامج

"ام��ت��ي��از" وب��رن��ام��ج " مقاولتي"
وب���رن���ام���ج "االق���ل��اع الصناعي"
وصندوق الدعم املالي للمقاوالت
ال����ص����غ����ي����رة ج�������دا وال����ص����غ����رى
واملتوسطة" سنة  ،2014برامج
ان���ت���ه���ت ب��أص��ح��اب��ه��ا للسجون
ورده��������ات احمل����اك����م وم����ح����اوالت
االنتحار ،فال حاجة للمقاول بأي
تكوين محاسباتي او قانوني او
مالي او دراس��ة للسوق ،مقاوالت
دون رس��ام��ي��ل ذات��ي��ة متكنها من
االستقالل املالي ،انها خطيئة ال
ميكن لعاقل ارتكابها .
القطاع البنكي ليس مؤسسة
اح��س��ان��ي��ة ب��ل ه��و اي��ض��ا مقاولة
من بني امل��ق��اوالت وه��و يركز في
توزيعه ملوارده املالية اثناء دراسته
مللفات القروض العتبارات مالية
وغير مالية ،وفي هذا الشأن ،أي
امل����ق����اوالت ال��ص��غ��رى والصغرى
ج��دا وك��ذا املتوسطة ،يركز على
امل��دي��ون��ي��ة ق��ص��ي��رة األج����ل ،ولن
ي���ق���دم ق���روض���ا ط��وي��ل��ة األج���ل
بالنظر مل��خ��اط��ره��ا وب��ال��ت��ال��ي لن
يغطي بالنسبة لها ذلك الفاصل

ب�ين فترة االن��ف��اق وت��واف��ر موارد
تغطية النفقات ،انهم يتحدثون
ع��ن م��ق��اوالت ف��ي ح�ين ان األمر
أق����رب ل��رش��ى س��ي��اس��ي��ة لتأجيل
الطوفان منها ل��رؤي��ة اقتصادية
وطنية ،اتفاقيات التبادل احلر
ال��ت��ي وقعها امل��غ��رب رت��ب��ت عجزا
في املبادالت التجارية مع اوروبا
ب  150مليار درهم ومع امريكا ب
 18مليار درهم وتركيا ب  5ماليير
واغ���رق���ت ال��ب��ل��د ب��ك��ل املنتجات
امل���س���ت���وردة وامل���ه���رب���ة وم����ع ذلك
يتحدثون عن الطاقات االنتاجية
للمقاولة ،رتبوا افالس العديد من
امل���ق���اوالت ال��ص��غ��رى واملتوسطة
بتأخير س���داد مستحقاتها في
امل��ش��اري��ع ال��ع��م��وم��ي��ة ألك��ث��ر من
سنتني أحيانا وانهاكها بالرشوة
والفساد االداري...
ولنتعرف عن قرب على جتربة
ب��رن��ام��ج م��ق��اول��ت��ي ال���ذي انطلق

سنة  2006قبل ان يتم توقيفه
سنة  ، 2015بعد ان حقق 800
م���ذك���رة ب��ح��ث وط��ن��ي��ة ف���ي حق
ح��م��ل��ة امل��ش��اري��ع ،ف��ح��س��ب وزارة
التشغيل فان البرنامج لم يخلق
اال  5900مقاولة خالل  7سنوات،
أي ما بني  2007و 2014في الوقت
الذي كان طموحه انشاء 30.000
م��ق��اول��ة ص��غ��رى م���ا ب�ي�ن سنتي
 2006و ،2008ب���رن���ام���ج خلف
ان��ت��ح��ارات واع��ت��ق��االت وام���راض
نفسية في صفوف املستفيدين،
ك��م��ا ان ال��ب��ن��وك ل��م مت���ول سوى
 32ب��امل��ائ��ة م��ن م��ج��م��وع الشباب
احلاملني للمشاريع مببرر ضعف
جودة ملفات االستثمار وطلبات
ال��ق��روض،و ه��ذه املشاريع املمولة
منها من انتظر ازيد من سنتني
لتحقيق ذل���ك ،وب��ع��د امل���رور بكل
الوكاالت البنكية...
ك�����ل م�����ا مي���ك���ن جلعجعة
"ان��ط�لاق��ة" ان تقدمه مستقبال
ه��و تنسيقية ض��ح��اي��ا ك��م��ا ولد
ب��رن��ام��ج م��ق��اول��ت��ي "التنسيقية
الوطنية ملقاولي مقاولتي" ملؤازرة
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قاشى م الكبير
ال��ض��ح��اي��ا وت��ط��ب��ي��ب��ه��م وتوقيف
امل���ت���اب���ع���ات وال���ت���م���اس تخفيف
االحكام احلبسية في حقهم ...
ك���ل م���ا اس��ت��ط��اع��ت عبقرية
امل���خ���زن ان���ت���اج���ه خل���داع���ن���ا هو
م���ح���ارب���ة ال���ب���ط���ال���ة بالقروض
الصغرى ،وهي عبقرية وان كانت
تطرح تلك العالقة املشبوهة التي
تعد فيها القروض الصغرى فتاتا
يقدمه ك��ب��ار ال��ع��ومل��ة للمهمشني
الدماجهم في دوائر نفوذ قوانني
ال�����س�����وق ،ف���ه���ي رواف�������د خلفية
للدوائر املالية ،فبدال من االرتقاء
ب��األوض��اع امل��ادي��ة للمستفيدين
ف��ه��ي تسهم ف��ي اث��ق��ال كاهلهم
بالديون غير املتناهية ،كما انها
تريد حتميلهم مسؤولية العطالة
والفقر باعتبارهم متكاسلني دون
مؤهالت وال تصورات وال مشاريع
للنجاح في احلياة يبحثون عن
"ال��وظ��ي��ف��ة ال��ع��م��وم��ي��ة" لتورية
عيبهم وان ازمة البطالة هي ازمة
كفاءات فقط  ،في حني ان ازمة
البطالة هي ازمة منوذج اقتصادي
م��خ��زن��ي ع��ل��ى وش����ك االنهيار
قائم على االس��ت��دان��ة الداخلية
واخلارجية ألداء اقساط واعباء
دي�����ون س��اب��ق��ة وع���ل���ى م���د اليد
ه��ن��ا وه��ن��اك لتلقي املساعدات
واملنح ،ومن الغباء املراهنة على
تنمية ميكن لنظام تبلغ ديونه
حجم ناجته الداخلي االجمالي
ق��ي��ادت��ه��ا ،ك��م��ا ان ك���ل التقارير
االق��ت��ص��ادي��ة تشير ال���ى فقدانه
ج��اذب��ي��ت��ه االس��ت��ث��م��اري��ة وفشله
ف���ي م���ح���ارب���ة ال���ف���س���اد وتقدمي
ضمانات محفزة للمستثمرين
واص��ل��اح ادارت��������ه ،ان م���ا يجب
فهمه هو ان البلد لن يسدد ابدا
ق����روض����ه وس���ي���ب���اش���ر مستقبال
امل���زي���د م���ن ال��ت��ق��ش��ف وهشاشة
ال���ش���غ���ل وت��خ��ف��ي��ض املعاشات
وال��ه��ج��وم ع��ل��ى األج����ور وانعاش
ال��ب��ط��ال��ة وارت���ف���اع ال��ض��رائ��ب؛ ان
معاجلة مسألة الشغل والبطالة
أضحت مهمة مستحيلة بالنسبة
للنظام االق��ت��ص��ادي والسياسي
ال��ذي تتم فيه ،بل ان كل اصالح
يشكل تهديدا وجوديا للعصابة
املتحكمة ف��ي م����وارد ومقدرات
ال��ب��ل��د ،ول��ذل��ك ي��ج��رب��ون وصفة
م��ح��ارب��ة ال��ف��ق��راء عبر ركيزتني،
اوالهما اغ��راق من ميكن اغراقه
في دوام��ة ال��ق��روض في بلد عاد
م���ج���رد دك�����ان ل���ع���رض البضائع
 ،وث��ان��ي��ا ب��اع��ت��م��اد ك��ل املقاربات
األم��ن��ي��ة ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��امل��س بأمن
املواطنني .

ملف العدد

املمارسة الثقافية باملغرب:
شح االعتمادات املالية ونذرة البنيات التحتية
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حتتل املسألة الثقافية ماكنة متقدمة يف واجهات الرصاع العام.وبذلك يه الرهان الذي تتجاذبه خمتلف التناقض القامئ بني امجلهور الواسع
لملامرسة الثقافية يف أبعادها الفنية والرياضية اليت تستقطب خمتلف الفائت الشعبية من جهة،ومن جهة أخرى السلطات القامئة عىل هذا
الشأن احلامس يف انتاج واعادة انتاج الثقافة السائدة ونقيضها.
مل تعد الدولة غافلة عن تفاعالت وما يعمتل داخل هذا احلقل الثقايف،فقد فطنت ولومتأخرة عن أمهية هذا املجال يف تكوين جانب من رأي
عام،ومن أطر جممتعية ذات القرب املؤثر يف األوساط الشعبية.سارعت السلطات املخزنية اىل االهمتام باملامرسة الثقافية،واطلقت مشاريع بنايات
ومنشآت رياضية وبعض املسارح...فبعدما اكنت تضيق اخلناق عىل املامرسة الثقافية اجلادة ومتنعها من املامرسة يف اطار حقوقها وحرياهتا
يف التنظمي والتأطري.وبعدما فرضت الدولة املخزنية رشوط احلرض واحلرمان من بنيات احتضان الفعل الثقايف اجلاد،ها يه تتقدم يف تغيري
واقع البنيات الثقافية بتخصيص مزيانيات وان اكنت صغرية لكهنا موجهة وفق سياسة خمزنية،هبدف تأبيد الثقافة الرجعية نفهسا بلبوس
التحديث الشلكي واحلفاظ عىل منظومة تقليدية جهينة.جزء من ذلك ما سيناقشه مهمتون وفاعلون يف امليدان مضن هذا امللف من عدد جريدة
الهنج الدميقرايط.
أناس عوينات

تتسم السياسات العمومية
امل���وج���ه���ة ل��ل��ح��ق��ل الثقافي
بتجاذب اجتاهني متناقضني،
اجت��اه يرغب في ول��وج "عصر
احل������داث������ة" ي���ك���ب���ح���ه اجت�����اه
يتشبث بالتقاليد القروسطية
البائدة .وهي نفس االزدواجية
ال��ت��ي تطبع الثقافة السائدة
ببعديها ال��رس��م��ي والشعبي،
وت��ت��ج��ل��ى ف���ي ك���ل سياسات
وم��ن��اه��ج وم��ؤس��س��ات اإلنتاج
ال��ث��ق��اف��ي أو إع������ادة اإلنتاج
الثقافي ،ك��اإلع�لام والتعليم
والفن ...إلخ.
وتستهدف هذه السياسات
ب��ش��ك��ل ع����ام ات���ق���اء امل���ف���رزات
التقدمية للثقافة الشعبية،
ع���ب���ر ال���ت���ح���ك���م ف����ي احلقل
ال��ث��ق��اف��ي م��ن خ�ل�ال التحكم
ف��ي االن��ت��اج ال��ف��ك��ري واألدبي
وال��ف��ن��ي واإلع�ل�ام���ي .إضافة
إل��ى ال��ت��وج��ه االخ��ت��زال��ي لهذه
الثقافة الشعبية في طابعها
الفلكلوري ،وذل��ك لتسويقها
كسلعة س��ي��اح��ي��ة ب��ع��ي��دا عن
أبعادها الهوياتية .
وتتمظهر هذه األبعاد
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي حت��ك��م النظرة
ال��رس��م��ي��ة للثقافة ف��ي ثالث
مستويات أساسية وهي:
 ال��وض��ع��ي��ة املؤسساتيةواإلداري����ة امل��ؤط��رة للسياسات
العمومية املوجهة للثقافة.
 -حضور الثقافة في قوانني

املالية ،أو امليزانيات املخصصة
لتمويلها.
 البنيات التحتية الثقافيةوطرق تدبيرها.

املؤسسات الثقافية:
م����ع ال���ت���ح���دي���ث القسري
ملؤسسات ال��دول��ة إب��ان الفترة
االس���ت���ع���م���اري���ة ظ���ه���رت أول
مؤسسة ثقافية رسمية سنة
 1912حت���ت اس����م "مصلحة
اآلث�����ار وال���ف���ن���ون اجلميلة"،
ليتم إحلاقها بقطاع التعليم
م��ن��ذ س��ن��ة  1921إل����ى غاية
االس���ت���ق�ل�ال ال��ش��ك��ل��ي ،حيث
ستتنقل ه���ذه املصلحة بني

قطاعات وزارية متعددة إلى أن
تأسست وزارة الشؤون الثقافية
سنة  1974والتي سميت سنة
 2002بوزارة الثقافة.

و قد شهدت الفترة األخيرة
أي�����ض�����ا ،وع����ل����ى غ�������رار رب���ط
مصلحة اآلث��ار بالتعليم إبان
ال��ف��ت��رة االس��ت��ع��م��اري��ة ،ربطا
آخ���ر للثقافة ب��االت��ص��ال في
وزارة واح����دة إل���ى غ��اي��ة سنة
 2019حيث سيتم إحلاقهما
ف��ي التعديل ال����وزاري األخير
ب��ق��ط��اع ال���ش���ب���اب والرياضة
أيضا.
وق���د ع��رف��ت البنيات

املؤسساتية الرسمية للثقافة
ت��أس��ي��س ع����دد م���ن الهياكل
اإلداري�������ة واالس���ت���ش���اري���ة من
قبيل املجلس الوطني للثقافة

ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���ل���ج���ن���ة العليا
للثقافة الشعبية وو اللجن
اجلهوية للثقافة الشعبية التي
مت تأسيسها مبوجب ظهائر
في يونيو  .1959حتولت ألى
اللجنة الوطنية للثقافة سنة
 ،1975ثم إلى املجلس الوطني
للثقافة س��ن��ة  1993ث��م إلى
املجلس األعلى للثقافة سنة
.1995
ي����ظ����ه����ر امل����خ����ط����ط

التنفيذي للبرنامج احلكومي
لقطاع الثقافة ،2017/2021
وعيا متأخرا للدولة بضرورة
ربط املسألة الثقافية بجميع
القطاعات ال��وزاري��ة م��ن أجل
ال��ن��ه��وض ب��ال��ث��ق��اف��ة ومواكبة
ال����ت����ط����ور ال����ث����ق����اف����ي ال�����ذي
يشهده ال��ع��ال��م ج���راء التطور
الكبير لتيكنولوجيا اإلعالم
واالت����ص����ال .إال أن���ه وع���ي لم
يؤثر على العقلية التحكمية
ال���ت���ي ال ت�����زال ت��ه��ي��م��ن على
ت��دب��ي��ر ال��ق��ط��اع إض���اف���ة إلى
ال��ن��ظ��رة التسليعية للثقافة
الشعبية التي تظهر من خالل
اس��ت��ق��راء ق��ان��ون املالية لسنة
 2019على سبيل املثال الذي
يخصص للصندوق الوطني
ل��ل��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي  20مليون
درهم فقط مقابل  30مليون
درهم للصندوق اخلاص بدعم
العمل الثقافي واالجتماعي
ل���ف���ائ���دة امل���غ���ارب���ة املقيمني
باخلارج وشؤون الهجرة .
التمويل العمومي للثقافة:
ت��ن��ت��ط��وي ال��ه��زال��ة املزمنة
ل��ل�اع����ت����م����ادات احل���ك���وم���ي���ة
املخصصة لتمويل الثقافة في
كل قوانني املالية منذ مطلع
االس���ت���ق�ل�ال ال��ش��ك��ل��ي ،على
النظرة التبخيسية التي تطبع
تعامل الدولة مع هذا القطاع،
ح��ي��ث ت��ظ��ل ه����ذه امليزانية
بعيدة حتى عن احلد األدنى
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تتمة مقال املمارسة الثقافية باملغرب:شح االعتمادات املالية ونذرة البنيات التحتية
ال����ذي ت��وص��ي ب��ه اليونيسكو
املتمثل في نسبة  1في املائة
م��ن امليزانية العامة للدولة.
وه�����و ال����ش����يء ال������ذي كرسته
ح��ت��ى ال��ت��ط��ل��ع��ات امل��ع��ل��ن��ة في
"املخطط التنفيذي للبرنامج
احل��ك��وم��ي – ق��ط��اع الثقافة"
ل��س��ن��ة  2017ال����ذي ي��ق��ول أن
"ال��ض��رورة تستدعي رف��ع هذه
االع��ت��م��ادات من  % 0.29من
امليزانية العامة للدولة خارج
ال���دي���ن ال��ع��م��وم��ي إل����ى نسبة
 % 0,5ف��ي أف��ق  2021حسب
ال���ت���س���ل���س���ل اآلت������ي:
 % 0,35س��ن��ة 2018
و% 0,40سنة 2019
و % 0,45سنة 2020
".
و هكذا فلم تتجاوز
امل��ي��زان��ي��ة املخصصة
لقطاع الثقافة سقف
 0.2في املائة إال سنة
 2009ح��ي��ث وصلت
إل��ى  0.23ف��ي املائة،
وبلغت  0.25في املائة
سنة  2011و 0.28في
املائة سنة  2012ولم
تبلغ  0.29في املائة
إال سنة .2017
و ب���ع���د إع���ل���ان املخطط
التنفيذي ،فقد بلغت 0.39
في املائة سنة  .2019وجتاوزت
سقف  0.40ف��ي امل��ائ��ة بشكل
ط��ف��ي��ف ف���ي ال���ق���ان���ون املالي
لسنة  2020حيث انتقلت من
 759مليون دره��م سنة 2019
إل���ى  782م��ل��ي��ون دره����م سنة
 .2020وهو األم��ر ال��ذي يبقى
دون م��س��ت��وى تطلعات حتى
املخطط نفسه.
وب����اإلض����اف����ة إل�����ى هزالة
االعتمادات املالية املخصصة
لل ّ َثقافة ،يتم إه��دار معظمها
ع��ل��ى اإلدارة ال���ت���ي ارتفعت
اع��ت��م��ادات��ه��ا ب���أزي���د م���ن 14
ف��ي امل��ائ��ة م��ق��اب��ل انخفاض
اع��ت��م��ادات تسيير املؤسسات
العمومية الثقافية كاملعاهد
وامل���راك���ز الثقافية واملكتبات
ال��ع��م��وم��ي��ة وغ��ي��ره��ا ،وه���و ما

األمر الذي يدل على العقلية
التحكمية التي تؤطر تدبير
ال��ق��ط��اع ال��ث��ق��اف��ي .ك��م��ا يتم
تخصيص اع��ت��م��ادات مالية
مهمة من شق النقات املختلفة
ع���ل���ى االه����ت����م����ام ب����ال����زواي����ا
واألض��رح��ة ومواسمهم التي
تشكل أه���م أدوات التجهيل
وت��ك��ري��س اخل��راف��ة والشعوذة
والفكر الغيبي بشكل عام ،وال
يبقى لدعم اإلب���داع الثقافي
وامل��ب��ادرات الثقافية الرسمية
ال�����ن�����اذرة وت���رم���ي���م وإح������داث

مع اجلماعات مْ حَ َ
ال ِ ّل ّ َية والقطاع
�ؤس��س��ات التعاون
اخل���اص وم� ّ َ
ال���دول���ي ،ت��ت��ك��دس ف���ي محور
الدار البيضاء والرباط ،وبعض
املدن الكبيرة كمراكش وأكادير
وط���ن���ج���ة وف�������اس ومكناس
وتبقى أغلب املناطق األخرى
وخ��اص��ة ال��ع��ال��م ال���ق���روي في
منأى عن مؤسسات التنشيط
الثقافي بشتى أنواعها ،ويتم
تدبير الثقافة الشعبية فيها
ب���االع���ت���م���اد ع���ل���ى التدخل
املباشر ل���وزارة الداخلية عبر

التحكمية ف��ي ال��ت��ع��ام��ل مع
املجتمع امل��دن��ي ،ك��م��ا تسعى
ع��ب��ر دع���م م��واس��م األضرحة
وال��زواي��ا إلى تكريس اخلرافة
واجلهل والتعامل مع الفنون
الشعبية احمللية في طابعها
الفلكلوري مع جتريدها من
طابعها السوسيو ثقافي.
وتتكون البنيات الثقافية
ع��ل��ى ط����ول وع����رض خارطة
ثقافيا
امل��غ��رب م��ن  31ب��ي��تً ��ا
ًّ

فقط ،مو ّزعة على  10أقاليم،

صورة توثق ملنع نشاط ثقافي بدار الشباب بتمارة

ال��ب��ن��ي��ات ال��ت��ح��ت��ي��ة الثقافية
وت���ث���م�ي�ن ال�����ت�����راث الثقافي
واحلضاري إال القليل.
البنيات التحتية الثقافية:
ت�����ك�����رس ن�����ذرة
البنيات التحتية الثقافية،
إض��اف��ة إل���ى س���وء توزيعها
اجل��غ��راف��ي ،طابعان يتسم
بهما تدبير القطاع الثقافي
ف��ي امل��غ��رب إل��ى جانب عدد
م���ن ال��ق��ط��اع��ل��ت املماثلة،
وه��م��ا  :تهميش الثقافة،
وتكريس ال��ف��وارق املجالية.
حيث أن معظم هذه البنيات
(دور ال��� ّ َث���ق���اف���ة،خ���زان���ات
عمومية ،متاحف ،مسارح،
م��ع��اه��د موسيقية وأروق����ة
العروض...إلخ) وسواء منها
التي تسيرها وزارة ال ّ َثقافة
والشباب والرياضة ،أو تلك
التي تدخل في إطار الشراكة

ال��ق��واد و اجل��م��اع��ات احمللية،
ال�����ت�����ي حت���ك���م���ه���ا العقلية

تبقى دور
الشباب ،رغم
قلتها أيضا ،الملجأ
الثقافي والترفيهي
لشباب المدن
المغربية ،والتي يصل
عددها حاليا إلى أزيد من
 443مؤسسة وهي التي
تعاني أيضا في معظمها
من ضعف التجهيزات
والتقادم الذي يحول
دون أن تقوم
بأدوارها...،

حتتكر منها ال����دار البيضاء
وحدها  14بيتا .و 17معهدا
م��وس��ي��ق��ي��ا حت����ت ال���وص���اي���ة
املباشرة ل���وزارة الثقافة ،و11
م��ع��ه��دا آخ���ر مت إن���ش���اؤه في
إط��ار الشراكة مع اجلماعات
احمللية؛ أما املسارح فينحصر
ع����دده����ا ف����ي ع���ش���ر ق���اع���ات
ف��ق��ط ،ف���ي ح�ي�ن ي��ص��ل عدد
املتاحف إل��ى  ،15واخلزانات
ال��وس��ائ��ط��ي��ة إل���ى  14ف��ق��ط .
وعلى هامش ع��رض ميزانية
 2019أع��ل��ن��ت وزارة الثقافة
واالتصال السابقة عن الشروع
ف����ي إجن�������از  131مشروعا
ث��ق��اف��ي��ا ستستفيد م��ن��ه 55
مدينة وبعض املناطق الشبه
احل���ض���ري���ة وال����ق����روي����ة وهي
املشاريع التي اليزال معظمها
معلقا ف��ي م��راح��ل مختلفة
من اإلجناز .وقد أعلنت وزارة

ال��ث��ق��اف��ة وال��ش��ب��اب والرياضة
احلالية أيضا عن االستمرار
في عمليات االجناز هاته التي
تسير ببطئ شديد.
في ظل ه��ذا الوضع تبقى
دور الشباب ،رغم قلتها أيضا،
امل��ل��ج��أ ال��ث��ق��اف��ي والترفيهي
لشباب امل��دن املغربية ،والتي
يصل عددها حاليا إلى أزيد من
 443مؤسسة وهي التي تعاني
أيضا في معظمها من ضعف
ال��ت��ج��ه��ي��زات وال���ت���ق���ادم الذي
ي��ح��ول دون أن تقوم
بأدوارها ،التي جاءت
ف���ي ت��ع��ري��ف ال�����وزارة
على أن��ه��ا" :مؤسسة
ع���م���وم���ي���ة ت���رب���وي���ة
ثقافية واجتماعية،
وف��������ض��������اء خ���ص���ب
مل����م����ارس����ة أنشطة
م��خ��ت��ل��ف��ة ومتنوعة
كاملسرح ،واملوسيقى،
وال��رق��ص ،والسينما،
وال��ف��ن��ون التشكيلية
وال�����ري�����اض�����ة ..وه���ي
أيضا فضاء للتكوين
والتعلم ،بحيث توفر
ل���ل���ش���ب���اب خ���دم���ات
تكمل املقرر املدرسي
أو املهني؛ كما تلقن دروس في
امل��ع��ل��وم��ي��ات ،وك���ذا دروس في
ال��ل��غ��ات األج��ن��ب��ي��ة ف��ض�لا عن
دروس في الدعم في مختلف
املواد الدراسية".
ويبقى الهامش الضعيف
من إمكانيات التأطير الثقافي
الذي تتيحه دور الشباب حتت
رح���م���ة ج��م��ع��ي��ات محسوبة
في الغالب األعم على تيارات
اإلسالم السياسي أو األحزاب،
وال�����ت�����ي حت����ظ����ى بتشجيع
وترحيب املديريات اإلقليمية
والسلطات احمللية ،ف��ي حني
يتم التضييق على اجلمعيات
التقدمية؛ لتبقى ه��ذه الدور
حقال إلدماج الشباب في لعبة
امل���خ���زن ال��س��ي��اس��ي��ة ،لترميم
واجهته الدميقراطية ،بعيدا
عن أي تأطير ثقافي تقدمي
حقيقي.
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الواقع الثقافي باملغرب ،بني سياسات القمع الترويض والتمييع
ومحاوالت التمرد والثوير!

الثقافة ،في التعريفات الفلسفية العامة
تعني كل ما هو مختلف عن الطبيعة،بينما
الثقافة في التعريفات السوسيولوجية ،فهي
تلك الروابط املشتركة بني مجموعات بشرية
مختلفة ،والتي تشكل اللغة ،والتاريخ ،والدين
،واالنتماء العرقي  ،تلك اللحمة التي جتمع
بينها واحملدد االساسي لهويتها...

وارت��ب��اط��ا بفقرة تعريف الثقافة ،مييز
السوسيولوجي  Alfred de saussureفي
نص قصير كتبه عام  1970حتت عنوان :
"االي��دي��ول��وج��ي��ة واجل��ه��از االديولوجي
للدولة" بني االدوات االديولوجية للدولة
وال��ت��ي ح��دده��ا ف��ي امل��درس��ة ،وال���دي���ن ،
واألس����رة ،ووس��ائ��ل االع�ل�ام ،والرياضة
وغيرها ...وبني األدوات القمعية للدولة
 ،التي خلصها في الشرطة ،واجليش،
واحملكمة والسجن  ،وب��اق��ي مؤسسات
الدولة...

للدولة مكلفا بالشؤون الثقافية ،والذي كان
يستشهد خالل مناقشة امليزانية باألبيات
الشعرية،عوض األرقام واإلحصائيات!..

وم��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن ،أص��ب��ح التحكم في
املشهد الثقافي هاجسا من هواجس النظام
املخزني،الذي فطن الى خطورة ترك املجال
الثقافي ف��ض��اء مفتوحا دون م��راق��ب��ة ،ملا
يحدث داخل املسارح ،ودور الشباب  ،والنوادي
السينمائية وحتى داخل النوادي الرياضية
 ،التي لعبت دورا كبيرا ف��ي تكوين وتربية
الشباب وفق الثقافة اليسارية الدميقراطية

ثقافية ،رج��ع��ي��ة ،ومتخلفة وف���رخ اآلالف
من جمعيات املواسيم ،وال��ودي��ان ،والسهول
،واجلبال ...وشجع ثقافة األضرحة والقبور،
والرقية ،الشرعية وأغدق عليها من املال العام
،غ��رض��ه ف��ي ذل��ك محاربة الفكر التنويري
التقدمي....
وم��ن جهة أخ���رى ،ض��خ النظام املخزني
،ميزانيات ضخمة لبناء دور الشباب ،ومراكز
االستقبال ،ومراكز للنساء  ،ومركبات ثقافية
،ووضعها رهن اشارات جمعيات صفراء ،في
اطار الريع الثقافي ،وبغرض متيبع املشهد

السياسة الثقافية باملغرب مسرح
للصراع بني القوى التقدمية والنظام
املخزني:

تأسست اللبنات األولى للتفكير الثقافي
في كنف احلركة الوطنية ،وأصبح املسرح
مجاال للتعبير والتنظيم ،واجلمعيات ذات
واجهة سياسية رافضة للحماية ،وتكونت
مدن ثقافية كمراكز ألنشطة النخب احلاملة
لهم الثقافي .لكن على املستوى الرسمي ،لم
تعر أي أهمية للثقافة.
وم��ع حكومة عبد ال��ل��ه إب��راه��ي��م ،عرف
املشهد الثقافي ق��ف��زة نوعية متمثلة في
تأسيس "مكتب التربية الشعبية" التابع
رسميا لقطاع الشباب والرياضة .لكن بعد
اق���ال���ة ح��ك��وم��ة ع��ب��د ال��ل��ه اب���راه���ي���م ،ظلت
النظرة الكولونيالية للسياسة الثقافية إلى
حدود  ، 1968تختصر في الفنون اجلميلة،
وت��ت��دح��رج ب�ين امل��ؤس��س��ات ال��وزاري��ة دون أن
ت��س��ت��ق��ل ب��ذات��ه��ا ،ش���أن ب��ع��ض القطاعات
األخرى.

اما في سنة ، 1974فقدمت إبعاد الثقافة
عن التعليم خوفا من املد اليساري ،وأصبح
اه��ت��م��ام الثقافة مرتبطا بحماية املواقع
واآلثار التاريخية ،بعدما عني احلاج امحمد
ّباحنيني دو امليوالت العروبية واالدبية ،وزيرا

من  25فبراير إلى  2مارس 2020

عزيز عقاوي

ان استغالل هذه االمكانيات لنشر وتعميم
الفكر التقدمي التنويري اجلاد سيسهم في
التعجيل بالثورة الثقافية وزعزعة الثقافة
ال��س��ائ��دة شريطة استعمالها بشكل جيد
وعقالني ،وبالتالي تساهم في كسر الطوق
على احلصار املضروب على وسائط التواصل
الكالسيكية والعتيقة من دور شباب ومراكز
ثقافية...
إن املستقبل ملن يجنح للدفاع عن قيم
،احلرية  ،واحلداثة ،والتنوير ،والدميقراطية
،واملساواة والعدالة االجتماعية...وليس ملن
يحاول كبح جماح هذه القيم اإلنسانية
الكونية.

الثورة الثقافية أو في احلاجة
إلى الفكر الكرامشي:

ال���ث���ورة ال��ث��ق��اف��ي��ة م��دخ��ل أساسي
للثورة السياسية بأبعادها االقتصادية
واالجتماعية ...

م��ن البديهي أن هناك تكامل في
أدوار ه���ذه األج���ه���زة (االيديولوجية
والقمعية) ف��ي اجت��اه ف��رض وتكريس
السياسات العامة للدولة على مستوى
بنيتيها الفوقية والتحية .

فعندما تتعتر ،أو تعجز ،األجهزة
االيديولوجية في أداء مهامها ،املتمثلة في
ترويض ،وتنميط ال��واق��ع الثقافي خلدمة
ال��س��ي��اس��ات ال��ط��ب��ق��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام السياسي
القائم  ،تتدخل االدوات القمعية والقهرية
"لتصحيح" املسار و"تعديل" املشهد !

العدد348 :

الثورة الثقافية  :نتاج لعمل دؤوب
وم��ض��ن��ي ي��ق��وده م��ث��ق��ف��ون عضويون
 باملفهوم ال��ك��رام��ش��يAntonio --Gramsci
ال��ت��ي ك��ان��ت س��ائ��دة ف��ي االوس����اط الثقافية
ع��م��وم��ا ف��ي سبعينات وث��م��ان��ي��ن��ات القرن
املاضي.

ل��ق��د عملت ال��ق��وى التقدمية والثورية
على تأسيس بدائل ثقافية ملواجهة الثقافة
امل��خ��زن��ي��ة ال��رس��م��ي��ة  ،وق��دم��ت املناضالت،
واملناضلني ،تضحيات كبيرة خلدمة املشروع
ال��ث��ق��اف��ي ال��ت��ق��دم��ي ح��ي��ث أس��س��وا ن����وادي،
وج��م��ع��ي��ات ف��ي ال��ق��رى ،وامل������دن ،واالحياء
الشعبية ب��ام��ك��ان��ي��ات ج��د م��ت��واض��ع��ة ،كما
عملوا على تقدمي دروس حملو االمية لفائدة
النساء ،والعمال في املعامل والضيعات ولعبت
اجل��رائ��د وامل��ج�لات التقدمية ( ال��ى االمام
،احملرر  ،الثقافة اجلديد  ،ملالليف  ،األساس
 ،الطريق  ،امفي  )...دورا كبيرا وأساسيا في
خلق جسور التواصل الثقافي املنفتح على
االبداعات االدبية العاملية (شعرا ،ومسرحا
،وق���ص���ة ق��ص��ي��رة  ،وف���ن تشكيل ،وسينما
وكاركاتير ....وكل االشكال التعبيرية اجلادة
واملتنورة...

ال��واق��ع الثقافي ،وال��ط��وق الرجعي
املخزني .

عمل ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي خ�لال منتصف
الثمانيات ،وخاصة بعد انتفاضة  84املجيدة،
وخطاب رئيس ال��دول��ة ان���ذاك ،وال���ذي وجه
عبره اصابع االتهام لنساء ورجال التعليم،
الذين اتهمهم بالتحريض وتهديدهم بل
وال��زج بهم في السجون  ،الى إحكام الطوق
على أغ��ل��ب امل��ن��اف��ذ الثقافية اجل����ادة  ،بل
عمد ال��ى فتح الباب على مصراعيه ،أمام
أموال البترودوالر لتشجيع ،ومتويل مشاريع

الثقافي وتعومي التسطيح الفكري حملاصرة
الفعل الثقافي اجلاد ...

ان هذا الكم الهائل من املركبات الثقافية
،ومراكز االستقبال ،ودور الشباب بقاعاتها
الكبيرة وغرفها امل��ت��ع��ددة ،ممنوعة بشكل
مطلق ون��ه��ائ��ي ع��ل��ى ك��ل اجل��م��ع��ي��ات التي
تغرد خارج سرب االجماع الثقافي املخزني
 ،وهي اجلمعيات املمنوعة كذلك من عقد
مخيماتها الربيعية والصيفية !..
ضرورة استهاض الفكر الثقافي التنوري.

يقول املفكر التنويري الفرنسي ،فيكتور
هيكو " ،باإلمكان التصدي لهجوم اجليوش
ولكن ليس باإلمكان التصدي لهجوم األفكار"
!

أن كيد أن ال��ص��راع الفلسفي بني القوى
الثورية ،والقوى الرجعية واحملافظة ،لم يكن
يوما ص��راع��ا سهال وال بسيطا ،ورغ���م قوة
وبطش العدو الطبقي ،واالدي��ول��وج��ي ،فإن
الفكر التحرري يكسب احل��رب ،وان خسر
جملة من املعارك ،ألن قوة الفكرة التي تنشد
احلرية واالنعتاق ،اقوى من صوت البنادق
واصلب من فوالذ الزنازن!

فكما انتصر كوبرنيك ،وبعده كاليلي على
محاكم التفتيش القرسطوية ،النهم كانوا
اقوياء بقوة االفكار التي كانوا يدافعون عنها
،انتصر رواد الفكر التنوري باوروبا ،وسينتصر
كل فكر حترري على قوى الظالم مهما بدت
قوية في بطشها ومرعبة بجحافل مريديها
!
ان التقدم التكنولوجي ،وتطور وسائط
التواصل االجتماعي ،يعتبر في حد ذاته
ثورة على الفكر الرجعي احملافظ .

ال��ث��ورة الثقافية  :م��درس��ة شعبية
للقيم ال��ك��ون��ي��ة ت��ق��ود ث����ورة ض��د املفاهيم
واملضامني الرجعية للمدرسة الرسمية .

الثورة الثقافية  :هي العمل على حتويل
ال��وع��ي احل��س��ي إل��ى ال��وع��ي الطبقي لعموم
اجلماهير ال��ك��ادح��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا الطبقة
العاملة .
الثورة الثقافية  :مسلسل تثقيفي يستمر
في الزمان ،واملكان من أجل استنبات وتعميم
ثقافة جديدة مترسخة واعية بذاتها في
أفق التحطيم التدريجي للثقافة الفردانية
االستهالكية املهيمنة .
ال��ث��ورة الثقافية  :ع��م��ل م��ص��اح��ب لكل
احتجاج أو مترد أو عصيان بهدف جتديره
وتنويره وتصليبه وعقلنته وليس بهدف
تلجيمه أو حتويره أو إيقافه ...
ال��ث��ورة الثقافية  :ه��ي م��درس��ة لتكوين
املتمردين والثائرين واملتسائلني العقالنيني
– باملفهوم الكارتيزي Descartes -وليس
م���درس���ة ل��ت��ك��وي��ن اخل��ان��ع�ين واملنبطحني
والبراكماتيني – مبفهوم William James
أو .John Dewey

الثورة الثقافية ليست بالضرورة سابقة
على الثورة السياسية أو الحقة لها  ،الثورة
الثقافية وق��ود ال��ث��ورة السياسية بأبعادها
االقتصادية واالجتماعية ،وق��ود يجب أن
يبقى متقدا قبل الثورة ،وخاللها ،وبعدها
ألن هد الوقود هو صمام األم��ان ،للحيلولة
دون حدوث الثورات املضادة ،املتحينة للفرص
من أجل دق طبول االرت��داد واإلجهاز على
القيم الكونية واإلنسانية ...
خنيفرة  20فبراير .2020

رأي حر

دفاعا عن النهج الدميقراطي
معتصم محمد القباب
حت��������ي��������ات��������ي اخل����������ال����������ص����������ة ل����ك����ل
شرفاءونبالءوفضالء هذا الوطن املكلوم.
من حق الشعب املغربي ان يفقد ثقته
بالسياسة واألح���زاب السياسية ،مبا فيها
النهج الدميقراطي م��وض��وع ه��ذه املقالة،
الن����ه ي����رى ث�������ورات ت��غ��ي��ي��رات لألنظمة
السياسية في معظم العالم العربيوشمال
افريقيا،وينعتها بالدكاكني السياسية من
دخ��ل منها إل��ى مؤسسات الدولة أو من لم
يدخل.
النهج الدميقراطي هو استمرار سياسي
ونضالي ملنظمة إلى األم��ام ،اسس عموما
من مناضلي احلركة املاركسية اللينينية
وبعض مناضلي الطلبة القاعديني ومفتوح
على كل املناضلني واليساريني الراديكاليني
اآلخرين،
م������ن ي���ن���ع���ت ال����ن����ه����ج ب����االن����ت����ه����ازي����ة
واالص�لاح��ي��ون اجل���دد ،خاصة م��ن ينتقد
تبني النهج ال��دمي��ق��راط��ي ملقولة اجلوهر
احل��ي للماركسية ،ه��ذه مقولة التي وردت
ف��ي ك��ت��اب��ه ال��ص��ح��اف��ة اإلش��ت��راك��ي��ة ،ليست
مقولة للنهج ،اجل��وه��ر احل��ي للماركسية
او ال��روح احلية حسب الترجمات ،يقصد
لينني مبضمون هذا املفهوم احلفاظ على
ث��وري��ة الفكر املاركسيوإمكانية االجتهاد
فيه ،لألمانة النضالية أن��ا كنت منخرطا
في النهجوضعيتي التنظيمية اآلن يسودها
الغموض.
النقطة الثانية :ينتقد فيها النهج نظرا

فيها الشعب املغربي ،اللجوء للعنف الثوري
ملواجهة العنف الرجعي الذي ميارس عليها
كلما ت��وف��رت ال��ش��روط الذاتيةواملوضوعية
لذالك ،مجمل احلركات املاركسية في العالم
تخلت ع��ن الكفاح املسلح وح��رب التحرير
الشعبية ،آخرها ف��ارك في كولومبيا والتي
ك��ان لديها م��وارد مهمة من الضرائب على
الكوكايني (بعض مناضالت ف��ارك اسسوا
مقاولة لعرض االزياء)

ال��ن��ق��ط��ة ال���راب���ع���ة ،ال�����رف�����اق ال���ذي���ن
يقولون ب��أن النهج تخلي ع��ن ديكتاتورية
ال��ب��رول��ي��ت��اري��اوه��ي م���ن دع���ائ���م املاركسية،
ليس ك��ل مناضلي النهج تبنوا ذال���ك لكن
مخرجاتوكتاباتوبرامج املؤمترات السابقة ال
تشير إلى ذلك ،مثلها كمثل معظم احلركات
الثورية في العالم ،بدعوى ان هناك حتوالت
جديدة في عالم الصراعات السياسية،

النقطة األخيرة

حتالف النهج ميدانيا فقط مع العدل
واالح��س��ان ،من ناحية أول��ى هناك حتالف
املاركسيني في امريكا الالتينية مع الهوت
التحرير ،نعم شتان ب�ين ه��ذا وذاك ،لكن
مجبر اخ��اك ال بطل ،ق��وة كل الشيوعيني
امل���غ���ارب���ة ال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه��ا ،م���ن حيث
الكم او النوع ،مع باقي التجارب األخرى.
البالشفة ف��ي آخ��ر مؤمتر لهم ك��ان لديهم
 326ألف منخرط،سنة  .1917اندونيسيا 3
مليون منخرط قبل املجزرة الرهيبة سنة
 . 1964ف��ي الهند ثالث ق��وة سياسية بعد

لتنسيقه مع أحزاب املعارضة من الطبقات
الوسطى والبرجوازية الصغيرة ،راجعوا رد
ماركس على برنامج جوتا ( )Ghotaالذي
ي��ش��رح فيه ال��دك��ت��ور م��ارك��س ب��ان الطبقات
ال���وس���ط���ى م��ح��ل جت�����اذب ب�ي�ن الطبقتني
البروليتاريا والعدو البرجوازي ،ال بأس من
تقوية الطبقة العاملة ب��ن��زه��اء الطبقات
الوسطى ،وكذالك ض��رورة اإلط�لاع على رد
لينني ال�ل�اذع ع��ن ك��راس��ة ف��ران��ك��ف��ورت التي
تقول ان األح��زاب الشيوعية أنظف من أن
يتم تلويث هذا النقاء بالتعامل والتحالف
مع أحزاب البرجوازية الصغيرة واملتوسطة
االنتهازية ،كان رد لينني أنه من الضروري
التعامل معهم كلما اقتضى التكتيك ذالك
ال��ن��ق��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة :ت��خ��ل��ي ال��ن��ه��ج عن
القطيعة املسلحة وتخليه عن الكفاح املسلح،
النهج يقول ان من حق شعوب العالم ،مبا

النهج مقبل على تأسيس حزب العمال
وع��م��وم ال��ك��ادح�ين امل��رج��و االل��ت��ح��اق بهذا
احل������زب ،ح��ت��ى م���ن امل��ن��اض��ل�ين النزهاء
م��ن أح����زاب امل��ع��ارض��ة األخ�����رى ،وكذالك
للمستقلني والالمنتميني ال��ذي��ن ميثلون
م���ن م���وق���ع ال��ص��ف��ر او م���وق���ع الالموقع
ع��ل��ى ح���د ت��ع��ب��ي��ر ال��ش��ه��ي��د م��ه��دي عامل،
والدعامتني االساسيتني في املاركسية هما
التحليل الطبقي والوعي بضرورة التنظيم
البروليتاريوتأسيس االداة الثورية.

من  25فبراير إلى  2مارس 2020

أزمة اليسار البديل هي أزمة العالم اليوم:
مالحظات حول حركة بودميوس
محمد بن الطاهر
حركة بدميوس تكونت كحركة ترفض،
م����ن دون ب���دي���ل ح��ق��ي��ق��ي ،ي��ق��ط��ع مع
االحت��اد األوروب��ي والدائنني والبورجوازية
اإلس��ب��ان��ي��ة ،حيث أصبحت ت��ب��دو للشعب
اإلسباني يسار ًا شكلياً ،متهافتاً ،وانتهازياً،
يريد الوصول إلى السلطة فقط.
هذا معطى ميداني وليس خياال ولكن
م��ع اقترابها م��ن السلطة حت��دد نفسها،
ك��ح��رك��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ذات م��ن��ح��ى يساري
تسعى لفتح آفاق التغيير االجتماعي خارج
املنظومة ال��ث��وري��ة امل��ارك��س��ي��ة والشيوعية
التقليدية م��ن خ�لال تعبئة الشعوب من
اج����ل ت��ع��م��ي��ق احل���ق���وق والدميقراطية
والعدالة االجتماعية.
ه���ل ه����ذا م��ت��اق��ض ل��ل��ف��ه��م املاركسي
وامل���ارك���س���ي ال��ل��ي��ن��ي��ن��ي ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م وكيف
نستفيد من هذه التجارب؟
كل جتربة تعطينا درس��ا اذا لم نكتفي
فقط بنقلها
ماذا ميكننا االستفادة منه في جتربة
بودميوس؟
 عند دراسة حركات التغيير االجتماعيالناجحة ،سنالحظ أن مفتاح جناحها
ه��و خلق هوية ت��وائ��م ب�ين التحليل وبني
م��ا تشعر ب��ه األغ��ل��ب��ي��ة .وه���ذا أم��ر صعب
ج���د ًا ألن��ه يتطلب منا م��واج��ه��ة العديد
من التناقضات ولكننا نبقي في محيط
التحليل امللموس للواقع امللموس.
وم���ن ه��ن��ا ت��ط��رح ع��ن��دن��ا ك��م��ا طرحت
ع��ن��ده��م م��س��أل��ة ه��وي��ة ال��ش��ع��ب ال����ذي له
م��ص��ل��ح��ة ف���ي ال��ت��غ��ي��ي��ر وع�����دم االكتفاء
بالرجوع الدبيات كالسيكية حول الطبقة
العاملة.

حزبي املؤمتر الوطني وجانات الهندوسي،
يقومون بتظاهرات ضخمة لوحدهم دون
اللجوء الى األح��زاب األخ��رى ،نعم حتالف
النهج ميدانيا مع العدل واالحسان وجاء
الطعن من اخللف بانسحابهم من حركة
 20فبراير.
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 ال��س��ي��اس��ة ل��ي��س��ت ش��ي��ئ � ًا ي��ت��غ��ي��ر معمزاجنا ،إنها على ما هي عليه في الواقع :
فظيعة؛ ولهذا علينا أن نتحدث عن الوحدة
الشعبية واجلبهة امليدانية في هذه املرحلة
دون خيانة متهحيتناواملاركسية ،وعلينا أن
نكون متواضعني.
ف��ي بعض األح��ي��ان علينا أن نتحدث
مع أشخاص ال يحبون املصطلحات التي
نستخدمها ،وال تعنيهم املفاهيم التي
نستعملها لتفسير األم���ور؛ ف��م��اذا يعني
لنا ذلك؟ يعني أننا كنا مهزومني لسنوات
[املستمرة] في كل
عديدة ،والهزمية
ّ
ذلك الوقت تعني بالضبط شيئ ًا واحداً :أن
ما يعتبره الناس “أمر ًا منطقياً” يختلف
ع��م��ا ن��ع��ت��ق��د ن��ح��ن ب��ص��ح��ت��ه .ه���ذا ليس
أم��ر ًا ج��دي��داً ،فالثوريون لطاملا عرفوا أن
النجاح مرتبط بإمكانية حتويل “الفهم
العام” باجتاه التغيير .هذه القراءة الثورية
مبنهحية سوسيولوحية علمية ضرورية
ألنها تعتمد على عالقة مع امللموس وليس
االفتراضي.

 كما فهمه لينني بتحليل جذري لظرفحاسم .في خضم احلرب ،عام  ،1917وبعد
سقوط النظام ف��ي روس��ي��ا ،بقوله مقولة
بسيطة جد ًا للروس ،سواء أكانوا جنود ًا أم
عما ً
ال أم فالحني ،قال“ :اخلبز والسالم”،
ف��ه��م��ت ح��رك��ة ب���ودمي���وس ان ال��ك��ث��ي��ر من
الكتالنيني ل��م ي��ك��ون��وا ي��ع��رف��ون إن كانوا
“يساريني” أو “ميينيني” ،لكنهم كانوا
يعرفون أنهم في أزم��ة معاشية ؛ فقالوا:
“ما يقوله الرجل األصلع صحيح” .وكان
أداء ال��رج��ل األص��ل��ع ج� ّ�ي��داً .ل��م يحدثهم
“املادية اجلدلية” ،ب��ل ع��ن “اخلبز
ع��ن
ّ
والسالم” ،وهذا واحد من أهم دروس القرن
العشرين.
إن محاولة تغيير املجتمع م��ن خالل
م��ح��اك��اة ال��ت��اري��خ ،أو تقليد ال��رم��وز ،أمر
س��خ��ي��ف .ال مي��ك��ن ت��ك��رار خ��ب��رات ال���دول
األخ��رى أو ال��ظ��روف التاريخية السابقة.
األس���اس ه��و حتليل ال��ص��ي��رورات ودروس
التاريخ ،وأن نفهم ب��أن “اخلبز والسالم”
إن لم يكن متصالً مع ما يشعر ويفكر بهالناس -هو محض تكرار ،على شكل مهزلة،
النتصار تراجيدية املاضي.
 يجب تعزيز الفكر املاركسي التقليديوالذي ال يرى العالم إال من خالل ومن نافذة
ال��ت��ح��والت االقتصادية  .بفتح منهجية
جديدة في النقد االجتماعي تأخذ بعني
االع���ت���ب���ار ت��ف��اع��ل امل��س��ائ��ل االقتصادية
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وال��ف��ن��ي��ة اجلنسية
والغرقية والتي تعبر عن التحوالت الكبرى
التي عاشتها املجتمعات الغربية في العقود
األخيرة  .وتنخرط هذه الهيمنة في إطار
املدرسة النقدية االجتماعية التي عرفت
تطورا كبيرا عند مدرسة فرانكفورت من
هوركيمر إل��ى ه��اب��رم��اس وف��ي اجلامعات
االنقلوسكسونية ف��ي س��ي��اق أع��م��ال ()5
 Stuart Hillوال��ت��ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى جتاوز
ال��ق��راءة املاركسية التقليدية التي ترتكز
على ال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة حمل��اول��ة بناء
نظرة تأخذ بعني االعتبار عديد اجلوانب
األخ�����رى ل��ف��ه��م احل���رك���ات االجتماعية
وب���ص���ف���ة خ����اص����ة احل�����رك�����ات النسوية
التقاطعية وحركات اخلضر.
لتكملة ه���ذا ال��ط��رح ح���ول االستفدة
م���ن ال���ت���ج���ارب ال���ث���وري���ة وب������دون dictat
 ,idéologiqueق��د يعقد تعبئة العقول
للمزيد م��ن ت��ط��وي��ر التفكير ح���ول بناء
ح��زب الطبقة العاملة وإن امتلكت وعيا
ث���وري���ا وع���م���وم ال���ك���ادح�ي�ن م��ن��ق��ح�ين من
الفئات الرثة وذلك مبشروع تربوي عميق
على اساس اجتماعي أخالقي ،اعيد نشر
مقال صدر في جريدة النهج الدميوقراطي
ح��ول راه��ن��ي��ة ال��ف��ك��رة الشيوعية م��ن روزا
ليكسمبورغ إلى فرامشي الذي تعيد حركة
بودميوس االعتبار اليه وصوال إلى لينني.
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"املاركسية فى مقابل النسوية التقاطعية"  -اجلزء 1
توطئة
جتادل جوديث بتلر فى محاضرة شهيرة لها بعنوان “احلياه
الهشة” أن هناك م��ا ميكن تسميتة “االلتزام األخ�لاق��ي جتاه
القمع” وهذا االلتزام يحمل صفة عاملية تتجاوز حدودا جغرافية
ولغوية ومناطقية كثيرة ويوحدنا جميعا فى مواجهة تلك الصور
الوحشية من القمع .علية فمن أجل صياغة كود أخالقي حملاربة
أي شكل من أشكال االستغالل فيجب أن يكون هذا الكود عامليا
 ،تدعو بتلر ملا تسمية “التعايش بناءا على الواجب األخالقي
“ .كيف ميكن أن ينسحب هذا التصور على القمع واالستغالل
اجلنسي بأشكالة املتعددة؟ ثمه ما لدي بتلر أيضا لالجابة على
هذا ففى نظرها من أجل متكني النساء يجب بداية أن ندرك
الظروف املوضوعية التى تنتج هذا التمييز والقمع ضدهم .كانت
بتلر – واملعروفة بنقدها الكبير للماركسية ومتييزها لنفسها
بوصفها فيلسوفة اخالقية ما بعد حداثية – تتسخدم احلروب
وصور احلروب املعروضة فى وسائل االعالم للتدليل على هذا .لكن
بتلر نسيت أن تشير ان العامل االنساني الذي تراه يوحد اجلميع
ويلزمهم أخالقيا جتاه القمع واالستغالل قد يكون فى أساسة
عامال ماديا مبعني ظرفا ماديا  ،أو موقعا طبقيا ميكن أن يوحد
اجلميع ضد االستغالل بكل أشكاله .ومن ثم سحب تفسير بتلر
هذا على العوامل والظروف االجتماعية واالقتصادية التى من
شأنها أن تصعد بكل أشكال القمع االقتصادي ،الهوياتي والديني

النص:

املاركسية فى مقابل النسوية التقاطعية
أطلقت أزم��ات الرأسمالية أمناطا عامة
من املطلبيات واحلركات اجلماهيرية عبر
العالم ،فمرورا بحركات رفض التقشف في
اسبانيا حتي اح���داث م��ي��دان Syntagma
باليونان واحداث  Nuit Debouteفي فرنسا
ك���ان للجميع مطلبيات م��ح��ددة .وكجزء
من ه��ذا امل��زاج العام االحتجاجي ،شهدت
السنوات األخيرة انفجار عددا من احلركات
االحتجاجية العفوية ضد االشكال املتعددة
من القمع التي تتعرض لها الطبقات العاملة
حتت حكم النظام الرأسمالي.
إن تلك احل��رك��ات االحتجاجية امللهمة
م��ث��ل  Iidle No MoreوBlack Lives
 Matterواملظاهرات العاملية للتنديد بالعنف
ض��د امل���رأة ف��ي  8م��ارس وح��رك��ة “مناهضة
ترامب” ليست سوى أمثلة قليلة على الرغبة
امل��ت��زاي��دة ب�ين الطبقات املهمشة ملناهضة
القمع والتمييز .إن النظرية السائدة التي
تتبناها ق��ي��ادات تلك احل��رك��ات – والذين
غالبا ما يكونون أعضاء أو متأثرين باليسار
األك��ادمي��ي – هي “النسوية التقطاعية “.
ول��ذل��ك ليس م��ن ال��غ��ري��ب أن تصبح فئات
مهمشة كثيرة كالشباب الطالب مسيسية
ف��ى س��ي��اق ت��ل��ك احل���رك���ات االحتجاجية،
أص���ب���ح ه�����ؤالء ي�����رون ال��ق��م��ع م���ن منظور
نظرية “النسوية التقطاعية “ ..ولكن ماذا
تعني تلك النظرية؟ هل هي مفيدة بالفعل
ملناهضة القمع والتمييز؟ وهل تتوافق تلك
ال��ن��ظ��رة م��ع ف��ك��رة امل��ارك��س��ي��ة على تراكبية
القمع؟
تعتبر نظرية “النسوية التقاطعية “من
بني أكثر الطرق شيوعا لوصف وجود أشكال
متعددة ومتشابكة من القمع تعرف نفسها
فرديا بحالة كل شخص فى املجتمع ،مما
يخلق مجموعات من احلواجز االجتماعية

للواجهة فى ظل الرأسمالية املأزومة والدميقراطية الليبرالية
التى فقدت كل مبررات وجودها احلالي كرديف للرأسمالية.
فى إعتقادي أننا فى أمس احلاجة اليوم ألن نعيد االعتبار
للشعار القدمي للنسوية التحررية والذي جاء مع املوجة الثانية
للنسوية فى الستنيات والقائل بأن “كل ما هو شخصي هو سياسي
بالضرورة “ ( )personal is politicalنظرا ملا ميكن أن ميثلة هذا
الشعار من عودة ألصول احلركة النسوية بعيدا عن إنقساماتها
احلالية التى أنتجتها سياسات الهوية وما بعدها  ،ال أعتقد انني
شخصيا مهووس فى إنتقاد املابعديات على إتساعها لكن املقال
أوالنص التالي هو محاولة جادة لتوجيه النقد للمابعديات بصفة
عامة  ،وللنسوية التقطاعية بصفة خاصة.
نشر النص األصلي لهذا املقال فى موقعFight Back Canada
وأع��اد نشرة فى يوليواملاضي موقع In Defence of Marxism
وهو نص للنسوية املاركسية جاسيكا كاسيل حتاول فية الكاتبة
املقاربة بني املاركسية الكالسيكية وبني النسوية التقطاعية التى
نشأت كرد فعل تكميلي على سياسات الهوية .نشر املقال بعنوان
أصلي  Marxism vs intersectionalityأي “املاركسية فى مقابل
النسوية التقاطعية” .وتفترض كاسيل فى هذا النص املطول أن
النسوية التقاطعية كرديف لسياسات الهوية ال تقدم جديدا
سوي فى تسليط الضوء على إمكانات القمع املركب التى ينتجها
النظام الرأسمالي وأنها ال تقدم الكثير من التنظير فى سبل

(ب�ي�ن ال��ف��ئ��ات امل��ض��ط��ه��دة -.امل��ت��رج��م) إن
“احلاجة إل��ى أن نكون نسويات تقاطعيات
“هي ع��ب��ارة شائعة تستخدم ف��ي احلركات
االجتماعية اليوم ،مما يعني ضمنا أن أي
نضال معني يجب أن يكون شامال وممثال
لألفراد الذين يعانون هذا القمع املتداخل،
بدال من التركيز الضيق على مجموعة أو
شكل من أشكال القمع.
وي��ت��ف��ق امل��ارك��س��ي��ون ع��ل��ى أن األف����راد أو
اجل��م��اع��ات مي��ك��ن أن ي��ت��ع��رض��وا ألشكال
متدخلة م��ن ال��ق��م��ع ف��ي وق���ت واح����د ،وأن
كل شكل من اشكال القمع يقدم مجموعة
متمايزة م��ن احل��واج��ز االج��ت��م��اع��ي��ة .من
وج��ه��ة النظر امل��ارك��س��ي��ة ،ال ميكن فهم أي
شكل من أشكال القمع مبعزل عن اآلخر
كذلك ال ميكن التغلب عليها مبعزل عن
بعضها البعض ،كما يجب علي النضال من
أج��ل إن��ه��اء ك��ل أش��ك��ال القمع تلك أن مير
عبر هؤالء املستغلني أنفسهم .كما يعارض
امل��ارك��س��ي��ون ب��ش��دة امل���واق���ف والسلوكيات
التمييزية بني كل شكل من أشكال القمع
واألخ��ر ويجادلون ب��أن ه��ذا يقود للتشرذم
امل��ط��ل��ب��ي لتفتيت ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة التى
ت��ل��زم وح��دت��ه��ا م���ن اج���ل ال��ت��ح��رر م���ن كل
أش��ك��ال االس��ت��غ�لال ال��رأس��م��ال��ي .وم���ن ثم
يتضح،للوهلة األولي ،أن املاركسية ونظرية”
النسوية التقطاعية “هما أطر مفاهيمية
تكمل بعضها البعض .ولكن مع نظرة ثاقبة
أكثر إلى األسس النظرية التي تقوم عليها
نظرية “التقاطعية “،ميكننا أن ن��رى أن
تناولها وفهمها للقمع وكيفية محاربته
يختلف كثيرا عن املاركسية .فالتقطاعية،
وعلي الرغم من حسن نيه من يتبنوها فى
ال��وق��ت احل��ال��ي ،ال ميكنها أن تفسر بشكل
كاف القوي الدافعة ألشكال القمع املختلفة،
وبالتالي احللول.
ليس من قبيل املبالغة تأكيدنا على أن
امل��ارك��س��ي�ين يقفن ض��د ك��ل أش��ك��ال القمع
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الكاتبة :جسيكا كاسيل
ترجمة محمد رمضان

جتاوز الظروف املوضوعية املنتجة للقمع والتمييز ضد النساء
وتقوم فى هذا النص بشرح موجز تاريخي للنظريات التقاطعية
للنسوية ومن ثم تنقد سياسات الهوية باألساس فى سياق النص.
كان الدافع األساسي لترجمة النص هو البحث عن نقاش جاد
حول االح��داث األخيرة التى ظهرت فى املجال العام السياسي
ف��ى م��ص��ر بصفة ع��ام��ة وامل��ج��ال ال��ي��س��اري بصفة خ��اص��ة من
اتهامات التحرش واالغتصاب .جند أنه من الضروري أن تخضع
تلك احل��وادث لنقاشات بعيدة عن التطهرية وبعيدة أيضا عن
السياقات الذكورية احلاكمة فى املجتمع املصري من اجل إنتاج
كود أخالقي حاكم للعالقة بني الرجال والنساء فى املجال العام
.ومن ثم كانت تلك احملاولة التى تبدو غير مغرقة فى النظرية
بقد اعتمادها على مناذج تطبيقية فى حالة الواليات املتحدة
على وج��ة اخل��ص��وص .وخ��اص��ة أن رئيس أكبر دول��ة ف��ى العالم
اآلن يواجه إتهامات بالتحرش ما دعا احلركة النسوية فى العالم
لتنظيم تظاهرات إعتراضا علي هذة االنتخابات.
نأمل فى النهاية أن يساعد النص فى تطوير النقاش الدائر
حاليا نحو أفق أكثر إتساعا من فكرة التشهير والتالسن وإتهام
الغير وإصدار األحكام املطلقة على اجلميع.

واالض��ط��ه��اد،وم��ن ث��م ف���إن ن��ق��د املنهجية
ال��ت��ى ت��ق��وم عليها نظرية أخ���ري ف��ى فهم
سياقات القمع وأشكالة اليعادل إنكار عدم
جود هذا القمع املركب واملتقاطع التى تقوم
علية الرأسمالية فى طورها احلالي .يجب
على املاركسيون أن يفهموا تلك السياقات
املتقاطع للقمع واالستغالل الرأسمالي ألن
إنكار هذا لن يساعد فى فهم حقيقي للقمع
واالس��ت��غ�لال.وم��ن ث��م حركتنا ف��ى النضال
ضد كل تلك األشكال.

ن��ظ��ري��ة “النسوية التقطاعية” فى
سياقها
من أجل فهم محددات “القمع املركب”
م��ن م��ن��ظ��ور امل��ارك��س��ي ،علينا ب��ال��ط��ب��ع أن
ننظر في املبادئ الرئيسية للنظرية والسياق
التاريخي الذي صعدت فيه .تزامن صعود
“النسوية التقاطعية” مع هزمية املوجات
الثورية في الستينيات والسبعينات ،ومن ثم
عقد الثمانيات الضائع ال��ذي ت��وج بانهيار
االحت���اد السوفيتي .خ�لال ه��ذا اجل��زر فى
النظرية املاركسية والتراجع عن فكرة الصراع
الطبقي ف��ى املجتمع ص��ع��دت “سياسات
الهوية “للواجهة .وتعتمد سياسات الهوية
باألساس علي تعريف األف��راد على أساس
اخل��ص��ائ��ص ال��ف��ردي��ة ل��ك��ل منهم (العرق،
واجلنس ،وما إلى ذلك) بدال من طبقتهم
أو كيفية تعاطيهم مع السياسة.
وقد استخدمت سياسات الهوية بواسطة
الطبقات احلاكمة واملهيمنة لتعزيز خطابات
البرجوازية الصغيرة الوظيفية التي يسهل
دمجها ف��ي النظام الرأسمالي .وتستخدم
س��ي��اس��ات ال��ه��وي��ة م���ن ق��ب��ل بيروقراطية
احل��رك��ة العمالية والطبقة احل��اك��م��ة ضد
مواقف اليسار النضالية .وكان هذا التوجه
امل���ت���زاي���د ن��ح��و م���ح���اور م��ن��ف��ص��ل��ة للهوية
واالضطهاد نتيجة لفشل ااحلركات العمالية
وال��دمي��وق��راط��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة والقيادة

املترجم

الستالينية في قيادة العمال من اجل جتاوز
النظام الرأسمالي ال��ذي من شأنه القضاء
ع��ل��ى األس���س االج��ت��م��اع��ي��ة واالقتصادية
ملختلف أشكال القمع واالستغالل.
لعبت الستالينية على وج��ه اخلصوص
دورا عكسيا فى ه��ذا .ففي حني أن الثورة
البلشفية في عام  1917حتت قيادة لينني
وتروتسكي حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق
بحقوق امل���رأة وح��ق��وق املثليني ،ومعاجلة
قضايا القوميات املضطهدة .تراجعت تلك
املكاسب في عهد ستالني .إن عزلة وتخلف
االحتاد السوفيتي تعني استمرار “احلاجة
االقتصادية” واس��ت��خ��دم الستالينيون كل
ال��ت��م��اي��زات القومية ال��ق��دمي��ة وك��ل أشكال
القمع للحفاظ على سلطتهم البيروقراطية
وح���ص���ر ف���ك���رة ال���ث���ورة ال���دائ���م���ة األممية.
فالسياسات الستالينية مثل إع��ادة جترمي
امل��ث��ل��ي��ة اجل��ن��س��ي��ة ف��ي االحت����اد السوفيتي
وال���ت���ى إن��ع��ك��س��ت ع��ل��ى م���واق���ف األح�����زاب
الستالينية فى بقية دول العالم من خالل
تخليها عن املثليني وقضاياهم على سبيل
امل��ث��ال وب��ال��ت��ال��ي منعت الكثير م��ن الفئات
املهمشة من داخل العمال والطبقات الفقيرة
من االنضمام ملسيرة النضال االشتراكي.
لم يكن لتلك السياسات من شيء مشترك
حقيقي م��ع امل��ارك��س��ي��ة نفسها وساهمت
ف��ي تقسيم احل��رك��ة إل��ى م��ح��اور منفصلة
للنضال ،في حني أن املاركسية احلقيقية
تقف ضد جميع أشكال القمع وتدعو إلى
وحدة الطبقة العاملة.
كانت نظرية “النسوية التقطاعية” أحد
التوابع والنتاجات النظرية للنظرية النسوية
بل كانت في الواقع ردة فعل سياسات الهوية
التقليدية ال��ت��ي مت��ي��ل إل���ى ح��ص��ر ومتييز
احلركة إلي نضاالت منفصلة على محاور
مختلفة>>> .
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>>> وك��ان��ت ال��ن��س��اء ال��س��ود ع��ل��ى وجه
اخل��ص��وص يتحدثن منذ ع��ق��ود على أن
احل��رك��ة النسوية تهيمن عليها إل��ى حد
كبير النساء البيض والطبقات العليا الالتي
يتجاهلن واقع واحتياجات النساء السود
والطبقات العاملة بشكل خاص ،وأن احلركة
املناهضة للعنصرية يهيمن عليها الرجال
ال��س��ود ال��ذي��ن غالبا م��ا يهمشون القضية
النسوية ،ليس ذلك هينا باملناسبة .يعتمد
األس��اس األيديولوجي لنظرية “النسوية
التقطاعية “على أفكار ما بعد املاركسية
وم��ا بعد احل��داث��ة وم��ا بعد البنيوية وهي
تلك النظريات التي اكتسبت شعبية في
الدوائر األكادميية على وجه التحديد في
فترة الردة الرأسمالية وانهيار الستالينية.
تلك النظريات ال��ت��ى ساهمت الح��ق��ا فى
تخلي ال��ق��ي��ادات اليسارية والعمالية عن
العمل النضالي وإع�لان تسليمهم بالطرح
برغبتهم ف��ى إص�ل�اح ال��رأس��م��ال��ي��ة وليس
جتاوزها.

وبينما كان التغيير اجل��ذري إجتماعيا
وإقتصاديا هو املطلب االساسي في حقبة
سابقة ،أصبح مجال األفكار واللغة هدفا
للتحليل وال��ت��غ��ي��ي��ر خ�ل�ال ف��ت��رة تراجع
الصراع الطبقي .فبعد أن فقدت تلك النخب
اليسارية الثقة في ق��درة الطبقة العاملة
ع��ل��ى إح����داث تغيير ج���ذري ف��ي األساس
االقتصادي واالجتماعي للمجتمع ،تراجع
اليسار األك��ادمي��ي إل��ى التركيز على تغيير
الطريقة التي يفكر بها األف��راد .وانطالقا
من هذا االجتاه األيديولوجي ،تؤكد نظرية
“النسوية التقاطعية” على ان التجربة
ال��ذات��ي��ة والفكر ال��ف��ردي واللغة والسلوك
م��ن��ظ��ورا أس��اس��ي��ا مي��ك��ن م��ن خ�لال��ه��ا فهم
القمع والتغلب عليه.

ميكن وص��ف ه��ذا املنهج باملثالي ،ذلك
املنهج التفكيري الذي يقوم على فكرة أنه
من أجل تغيير املجتمع ،نحتاج إلى تغيير
وج��ه��ات نظر األف���راد السياسية،أو األكثر
س���وءا أن��ن��ا ع��ن ط��ري��ق تغيير “اخلطاب”
ميكنك تغيير ال��واق��ع .واحلقيقة ه��ي أن
األيديولوجيا السائدة في مجتمع الطبقة
ه��ي أي��دل��وج��ي��ا وأف��ك��ار الطبقة احلاكمة.
واحل��ق��ي��ق��ة إن أي��دي��ول��وج��ي��ا اجلماهير
امل��ه��م��ش��ة ال��ت��ى ت��ق��وم ب��ال��ث��ورات باألساس
مشبعة بكل األفكار الرجعية التي تفرضها
الطبقة احل��اك��م��ة .ل��ك��ن ف��ق��ط ف��ي سياق
النضال من أجل تغيير الظروف املجتمعية
تتبدل وجهات نظر تلك اجلماهير حول
أشياء كثيرة .هذا ما يفسره ماركس جيدا
في كتابة األيديولوجية األملانية:

“من أج��ل إن��ت��اج ه��ذا ال��وع��ي الشيوعي،
ومن أجل جناح تلك النضاالت فإن تغير
ال��وع��ي ال���ف���ردي ه��و ش���يء ال ب��د م��ن��ه وال
ميكن لهذا التغير أن يحدث إال في احلراك
على األرض ،من خالل الثورة .هذه الثورة
ضرورية ،ليس فقط ألن الطبقة احلاكمة
ال ميكن اإلطاحة بها بأي طريقة أخرى،
ولكن أيضا ألن الطبقة املنتصرة لن يكتب
ل��ه��ا ال��ن��ص��ر اال اذا تخلصت م��ن الويالت
املتراكمة م��ن الفترة السابقة حت��ت حكم
الطبقة احلاكمة السابقة ومن ثم تصبح
جاهزة لبناء هذا املجتمع اجلديد “.

ويعود الفضل إلي األكادميية االمريكية
م��ن اص��ل أفريقي،كيمبرلي كرينشو ،فى
صياغة مصطلح “النسوية التقاطعية”
في عام  ،1989ولقد استخدمتة على وجه

التحديد لوصف كيف فشل نظام احملاكم
األم��ري��ك��ي��ة ف��ي تضمني وإدراك التمييز
املركب ال��ذي تعاني منه النساء السود في
أم��اك��ن ال��ع��م��ل .وف���ي مقالها امل��ع��ن��ون “رد
االع��ت��ب��ار لتقاطعية ال��ن��وع وال���ع���رق :نقد
النسوية السوداء لنظريات املساواة العرقية،
وال��ن��ظ��ري��ة ال��ن��س��وي��ة وس��ي��اس��ات مكافحة
العنصرية” ،اس��ت��ش��ه��دت ك��ري��ن��ش��و بعدة
دعاوي قضائية لم تنظر فيها احملكمة إال
في ادع���اءات التمييز اجلنسي أو التمييز
ال��ع��ن��ص��ري ف��ي م��ك��ان ال��ع��م��ل إال ك��ل على
ح����ده ،ورف���ض���ت احمل���اك���م االع����ت����راف بأن
النساء السود يتعرضن للتمييز املركب ،ال
كنساء أو كأفراد سود فحسب ،بل بوصفهن
نساء س��ود .على سبيل امل��ث��ال ،في قضية
ديغرافنريد ض��د ج��ن��رال م��وت��ورز ،رفضت
احملكمة شكوى املدعي من التمييز اجلنسي
والعرقي ألن جنرال موتورز قد وظفت فى
هذا العام نساء بيض ورجال سود.

ال ميكن إنكار حقيقة أن النساء السود
وامل��ج��م��وع��ات األخ�����رى ال��ت��ي ت��ع��ان��ي من
التمييز املركب تتهاوي مطالبهم من خالل
الثغرات في النظام القانوني الرأسمالي.
وه���ذه ه��ي ال��ث��غ��رات الهيكلية ال��ت��ي تشكل
عائقا كبيرأمام الفئات األكثر تهمييشا في
الطبقة العاملة لتحقيق املساواة احلقيقية
في احلقوق .يدعم املاركسيون اإلصالحات
القانونية التي تسمح بزيادة قدرة العمال
والطبقات املضطهدة علي النضال من أجل
حقوقهم وحتسني ظروف معيشتهم .ولكن
يجب أن نوضح أيضا أن العنصرية والتحيز
اجلنسي متجذران في املجتمع الطبقي
الذي يكون فيه القانون آداة خلدمة مصالح
الرأسمالية علي حساب الطبقات االخري.

إن الطبيعة الطبقية للعدالة البرجوازية
ال ميكن إصالحها خارج نظام احملاكم طاملا
أنها ترتكز على أسس رأسمالية .ولذلك فإن
مطالية كرينشو بإظهار تلك الفئة املهمشة
ت��ق��اط��ع��ي��ا “النساء السود” داخ����ل نظام
احمل��اك��م األم��ري��ك��ي��ة ال ت��ب��دو كافية.يجب
أن نؤكد أن ه��ذا ل��ن يغير بشكل جوهري
الظروف املادية واالجتماعية التي تؤدي إلى
التمييز املركب تتعرض له النساء السود فى
مكان العمل أو فى املجتمع ككل .وفي حني
أن كتابات بعض النسويات “التقطاعيات”
ساهمت في إب��داء مالحظات ثاقبة حول
كيفية تعرض األشخاص الذين يعيشون
حت���ت م��ظ��ال��م م��ت��ع��ددة واحل����واج����ز التي
يواجهونها ف��ى ظ��ل ه��ذا التمييز املركب،
ي��ف��س��ر امل��ارك��س��ي��ون احل���اج���ة إل����ى جت���اوز
مرحلة املالحظة .وميكن توضيح عدد ال
حصر له من الفئات داخ��ل نظام احملاكم
ل��ي��ع��ك��س ج��م��ي��ع “التقطاعات “املمكنة
لالضطهاد والقمع ،ولكن كماركسيني يجب
أن نطرح السؤال التالي :مل��اذا يحدث هذا
االضطهاد ،وكيف ميكن القضاء عليه في
نهاية املطاف؟

الفكر والواقع اإلجتماعي
وفي احدي جلسات البرنامج التفاعلي
الشهير  TED Talksب��ع��ن��وان “احلاجة
امللحة للنسوية التقطاعية” ع��ام ،2016
أشارت كرينشو إلى فشل نظام احملاكم في
التصدي للتمييز امل���زدوج ال���ذي تتعرض
له النساء السود في مكان العمل باعتباره
“مشكلة تأطير” .واإلشكال املطروح هو أنه
إذا كان لدى القضاة أو صانعي السياسات

إط��ار أفضل لفهم القمع وطبيعة التمييز
امل��رك��ب ،ف��إن األف���راد أو املجموعات الذين
ي��ع��ان��ون م���ن ه����ذا “االضطهاد مركب”
سيتمكنون م��ن ض��م��ان ح��ق��وق��ه��م .ومن
الواضح أن املواقف التمييزية التي يتخذها
القضاة وال��ت��ي تؤثر على أحكامهم تؤثر
على تلك لفئات املهمشة وتزيد من درجة
تهميشهم ف���ى ال��ن��ظ��ام ال��رأس��م��ال��ي .في
ح�ين أن ال��رج��ال وال��ن��س��اء ال��س��ود يعانون
م��ن م��ع��دالت عالية م��ن الوحشية والقتل
من الشرطة وف��ي حني أن رج��ال الشرطة
مرتكبي تلك اجلرائم يتمتعون باإلفالت
من العقاب ،والقضاة في الواليات املتحدة
وك��ن��دا م����رارا وت���ك���رارا يسمحون للرجال
ال��ب��ي��ض ب��االع��ت��داء اجل��ن��س��ي ف��ي الشارع
مجانا .ومن الواضح متاما أن القضاة أحرار
في التصرف بناءا على فكرهم التمييزي
املقزز ،كل هذا يعمل على استمرار خضوع
تلك اجل��م��اع��ات املهمشة الب��ت��زاز الدولة.
ولكن من أين تتولد تلك العقلية التمييزية
وكيف ميكن تخليص املجتمع منها؟

ت��ع��ك��س امل���واق���ف ال��ت��م��ي��ي��زي��ة للقضاة
وص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات اح��ت��ي��اج��ات النظام
ال��رأس��م��ال��ي .ال��دول��ة الرأسمالية ونظامها
القضائي موجود لدعم سلطة وأرباح الطبقة
الرأسمالية .وفي ظل هذا النظام ،حيث يتم
تعيني القضاة وليس انتخابهم ،وفي ظل
هذا النظام ال��ذي تتكسر فيه تلك الوعود
االنتخابية مبجرد وصول السياسيني إلى
السلطة دون ادني امكانية للتذكير بالوعود
واحملاسبة ،فى ظل هذا النظام الذي تتخذ
فيه أهم القرارات خلف األبواب املغلقة من
قبل مسؤولني غير منتخبني (علي سبيل
امل��ث��ال املصرفيني وامل��دي��ري��ن التنفيذيني
للشركات ال��ك��ب��ري) ،ف��ى مثل ه��ذا النظام
ال ت��وج��د دمي��ق��راط��ي��ة حقيقية أو أليات
مساءلة حقيقية .وباملثل في مكان العمل،
من الصعب جدا محاسبة ومراقبة أرباب
العمل على امل��م��ارس��ات التمييزية ألنهم
يسيطرون على لقمة العيش وال توجد
رقابة دميقراطية في اإلن��ت��اج الرأسمالي
داخ��ل املصنع .ف��ي ح�ين أن بعض قضايا
التمييز التى رفعت أمام احملاكم وبعد عناء
شديد لسنوات قد ف��ازت بها الضحية.فإن
ذل��ك غالبا ما يستمر لسنوات عديدة في
احمل��اك��م ،والتكاليف الفلكية ،وغيرها من
املعوقات األخ���رى التي جتعل ه��ذا مسارا
مستحيال لكثير من العمال املضطهدين
من أجل االستمرار في املطالبة بحقوقهم،
خاصة بالنظر إلی أن صاحب العمل ميكنه
دائما احلصول على فريق قانوني أفضل
وأن نظام العدالة يعمل في مصلحته في
النهاية .وعندما يحصل اصحاب العمل
على عقوبات أو غرامات مادية ،فغالبا ما
ت��ك��ون تلك العقوبة غير م��ؤث��رة بالنسبة
إليهم ،في حني أن صاحب الشكوي يكون
قد تكبد الكثير من اج��ل الفوز بقضيته.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن تلك األح��ك��ام تلعب
دورا كبيرا في إستدامة القمع ،فإن األساس
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي ال���ذي تستند
إليه هذه املؤسسات هو احلاجز احلقيقي
للتغلب على القمع .وبعبارة أخ���رى ،فإن
الطبيعة الرأسمالية للمؤسسات هي اساس
وج���ذر املشكلة ،ول��ي��س م��واق��ف املسؤولني
الذين يشغلون مناصب فيها.
ل���ذل���ك ،ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ارك��س��ي�ين ،ليست
املشكلة ف��ي األس���اس مشكلة “تأطير” أو
كيف يفكر ال��ن��اس ف��ي القمع .إن االجتاة
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ال��ق��ائ��ل ب���أن ال��ل��غ��ة واخل��ط��اب ه��م��ا القوى
املهيمنة ال��ت��ي تشكل ال��واق��ع االجتماعي
نابعة م��ن الفلسفة املثالية ،ف��ي ح�ين أن
املاركسيني يفسرون التاريخ من وجهة نظر
مادية ويجادلون بأن الواقع االجتماعي هو
الذي يشكل الفكر وليس العكس .فنحن ال
نولد بوجهات نظر عاملية ،وال تلك التي
ن��ط��وره��ا م��ع م����رور ال��وق��ت م��ع��ج��زات من
السماء .إن ما نتعلمه ونؤمن به حول العالم
سوف يتأثر بالظروف املادية واالجتماعية
في العصر الذي نعيش فيه ونشكله ،ومنط
اإلن��ت��اج ه��و ال���ذي يضع األس���اس لكيفية
تنظيم بقية املجتمع .وهذا ال يعني أن كل
فكر أو عنصر من عناصر الثقافة هو نتاج
مباشر للقاعدة االق��ت��ص��ادي��ة للمجتمع،
ولكن القاعدة االقتصادية تضع األساس
العام ل�لآراء املهيمنة في أي حقبة معينة
وتضع حدودا معينة لكيفية تفكيرنا.

وبطبيعة احل��ال ،ال يقتصر األمر على
األف���راد الذين يشغلون مناصب سياسية
أو ق��ض��ائ��ي��ة ،ي��ح��م��ل��ون أف���ك���ارا متييزية
وميارسونها في إطار مصاحلهم الضيقة.
ف��ف��ى ك���ل ي���وم مي����ارس ال��ع��م��ال والفقراء
تلك امل��واق��ف التمييزية أي��ض��ا .فاألفكار
ال��س��ائ��دة ف��ي املجتمع ه��ي أف��ك��ار الطبقة
احلاكمة وهي البرجوازية .وتعتمد الطبقة
الرأسمالية على املواقف التمييزية إلبقاء
الطبقة العاملة مقسمة على أساس العرق
واللغة واجلنس وتوجهات اجلنس والدين
وال��ع��دي��د م��ن التقسيمات األخ����رى .هذه
االنقسامات تخدم أه��داف��ا متعددة مثل
خفض معدالت األج��ور وزي��ادة التنافسية
بني العمال فى ذل��ك اخلفض حتي نصل
لقاع األجور ،واحلفاظ علي املستغلني من
توحد العمال ضد املستغل املشترك ،أال وهو
البرجوازية .ومتتلك البرجوازية الوسائل
الرئيسية لنشر األفكار مثل وسائل اإلعالم
الرئيسية واملنافذ الثقافية وتسيطر عليها.
وتنشر أف��ك��ار الطبقة احلاكمة أيضا من
خ�لال الكنيسة ،ونظام التعليم واألسرة.
إن مضمون فكرنا يتشكل م��ن قبل هذه
املؤسسات ،التي تعكس املجتمع الرأسمالي.

تدفع الرأسمالية الطبقة العاملة نحو
منافسة منهكة تشوه عالقاتنا االجتماعية
البسيطة .فالناس ال ي��ول��دون بطبيعتهم
اجل��ش��ع��ة أو ال��ع��ن��ص��ري��ة أو التمييزية،
ولكنهم يكبرون ف��ي مجتمع أن��ان��ي قائم
علي الفردية ،يضع اجلميع فى مواجهة
اجلميع .ويستخدم وسائل قوية البقائنا
م��ت��ف��رق�ين ال م��ت��ح��دي��ن .وم����ن ث���م فإن
حتدي ذلك النظام عبر التفكير في اللغة
واخلطاب فقط دون تغيير الظروف املادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤدي إل����ى مواقف
مت��ي��ي��زي��ة ه���ي م���ق���اري���ة م����ح����دودة األف���ق
للنضال ضد القمع واالستغالل .التركيز
علي اللغة واألفكار املنزوعة من سياقاتها
االجتماعية واملادية يؤدي حتما إلى فهم
ش��خ��ص��ي ف����ردي للقمع ول���ن ي��ق��ود لوعي
جمعي بظروف ذلك القمع ومن ثم فإن نزع
السياقات االقتصادية املشكلة لهذا القمع
ل��ن يساهم إال ف��ى تقزم احل��رك��ة النسوية
وتقوقعها حول نفسها.

يتبع في األعداد القادمة
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الشباب

الشباب الكادح بني بؤس الواقع ورفع التحدي
” ف��ق��ط ال��ش��ب��اب ميوتون
جيدا ”
م��ق��ول��ة جت��س��د ال���واق���ع الذي
نعيشه اليوم ،شباب كادح يحترق
ف��ي ح��ف��رة ك��ب��ي��رة ت��س��م��ى وطن،
ت����ده����ور ه�����ذا ال�����واق�����ع يالمس
مختلف مناحي احلياة السياسية
واالق���ت���ص���ادي���ة – االجتماعية
وال����ث����ق����اف����ي����ة .ف���ك���ل األح��������زاب
ال���س���ي���اس���ي���ة امل���خ���زن���ي���ة ال ترى
ف��ي ال��ك��ادح�ين م��ن ال��ش��ب��اب غير
ذل��ك اخل���زان االنتخابي الكبير،
مستغلة ب��ذل��ك وضعيته الهشة
ورغبته اجلامحة ف��ي التخلص
م��ن شبح البطالة ،رغبة سرعان
ما تتبخر بعد نهاية االنتخابات،
ليصبح ه���ؤالء ال��ش��ب��اب مشاريع
شهداء البحث عن العيش الكرمي
ع��ب��ر ام��ت��ط��اء األل�����واح اخلشبية
امل��س��م��اة ق����وارب امل����وت ،وه���ذا ما
تبرزه األرقام واالستطالعات التي
حتدثت عن ارتفاع نسبة الشباب
املغربي ال��ذي يرغب ف��ي مغادرة
البالد والهجرة نحو اخلارج.
ه���ذه ال��وض��ع��ي��ة ت����زداد سوء
ب��وج��ود نظام مخزني ميعن في
استخدام مقاربة تعتمد اإلقصاء
وال���ت���ه���م���ي���ش وال مي���ت���ل���ك من
ق���درة ل��ل��رد على مطالب الشباب
امل���ش���روع���ة س�����وى “الزرواطة”
والقمع بأشكاله باسم احلفاظ
على أم��ن واس��ت��ق��رار ال��ب�لاد ،وكل
تلك املبررات املضحكة من قبيل
” ما بغيناش نوليو بحال سوريا
وال��ع��راق واليمن وليبيا…” حتى
يتوهم املواطن بأنه أفضل حاال
أو رمب���ا أن���ه ق��د ت��ش��رف بالعيش
في أجمل بلد في العالم ،ويصبح
االحتجاج للمطالبة مبستشفى
أو جامعة جرمية تقود الشباب
نحو السجون واملعتقالت واملقابر.
وم����ع ان����س����داد األف�����ق لدى
ال��ك��ادح�ين وف��ق��دان��ه األم����ل في
ك��ل ش����يء ،أص��ب��ح بالنسبة إليه
املستقبل أمرا ضبابيا ،واستسالم
كثيرين ملشهد التفاهة والرداءة
الفكرية والثقافية ،ليجد الشاب
نفسه اليوم مرغما على الهجرة أو
االجنرار نحو مستنقع التفاهات
املقدمة على القنوات اإلعالمية
املوجهة لتدجني العقل اجلماعي،
وكأن يصبح من رواد رداءة وسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي ( روتيني
ال���ي���وم���ي…) ،ول��ك��ن امل�ل�اح���ظ في
ه���ذه ال��وض��ع��ي��ة جت��اه��ل التطرق
لظاهرة االنتحار بكونها مسألة
خطيرة وآخذة في االنتشار وهي
مرتبطة بواقع البالد املأزوم على

كافة املستويات واألص��ع��دة ،وما
نعانيه كشباب ك��ادح من مشاكل
يحاول البعض حصرها فقط في
معضلة البطالة رغم كونها تتعلق
بجملة من القضايا الطبقية التي
تهم الشعب املغربي بصفة عامة،
قضايا يناضل م��ن أجلها خيرة
أبناء الشعب املغربي ،وهو ما أكدته
أرق��ام رسمية ص��ادرة عن حكومة
النظام الالشعبي والالدميقراطي
وال��ل�اوط����ن����ي ،ع���ن���دم���ا حتدثت
ع��ن ت��ن��ام��ي امل���وج���ات واحلركات
االحتجاجية باملغرب ،وبالطبع
فإن تلك احلركات االحتجاجية
ق���اده���ا وي���ق���وده���ا ش��ب��اب راف���ض
لواقع “احلكرة “.

عنا رؤي��ة الواقع بشكل ملموس،
خاصة وأن منسوب وعي الشعب
ب��ض��رورة رف���ض واق���ع “احلكرة”
ال��ذي يفرضه علينا ه��ذا النظام
ال��رج��ع��ي ارت���ف���ع ك��ث��ي��را بارتفاع
موجات القمع وال��ردة احلقوقية
التي تشهدها البالد.
إن التغيير اليوم لن يتم إال
بواسطة شباب ك��ادح يناضل في
س��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب الشعب
املغربي السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،شباب
ق��ادر على التصدي لكافة أشكال
“احلكرة” امل���م���ارس���ة ف����ي حق
الشعب على مستويات عدة يظل

وت����غ����ول اإلم���ب���ري���ال���ي���ة وف����رض
سياساتها النيوليبرالية ضدا على
رغبة وإرادة الشعب.
وم����ن م��ن��ط��ل��ق أن���ن���ا شباب
ماركسي يؤمن بالتحليل امللموس
ل��ل��واق��ع امل��ل��م��وس وب����أن السلطة
يجب أن ت��ك��ون للعمال يتطلب
منا األمر أن نعي جيدا أن املدخل
األساسي هو التجذر في صفوف
الطبقة العاملة وال��وص��ول لبناء
ح���زب للطبقة ال��ع��ام��ل��ة وعموم
ال����ك����ادح��ي�ن ك���ض���م���ان���ة إلجن�����از
مهمة التحرر الوطني وحتقيق
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة على
ط��ري��ق االش��ت��راك��ي��ة ،وه��ن��ا يجب

الصورة لمواطني بلدة بنتجيت بعد توديعهم للشاب بوجمعة حربى طالب العلم المثقف،
ضحية االقصاء والتهميش ،اضطهد وحرم من حقه في الشغل والسكن والصحة .جاء في رثاء
أحد رفاقه له:
غادرتنا يا رفيقي في صمت ،غادرتنا دون ان تستأذن حتى ،غادرت هذا الوطن الجريح وهذه
البلدة المنكوبة .طالما اجتهدت ودرست وناضلت بشتى الطرق وفي كل الظروف لكي تتحقق
لك الكرامة والعيش الكريم .لكن دون جدوى في وطن تتصدره الزبونية وتهمش الكفاءة
ولتختار خيارا ال ثانية له اال وهو وضع حد لكل هاته اآللم ولحياتك...
رحلت يا صديقي ومضيت في سبيلك دون أن تودعنا .لو تعلم حجم الصدمة في اذهاننا ،فال
أحد منا صدق خبر وفاتك .فلترقد روحك بسالم وسالم عليك أينما كنت ستبقى خالدا حيا بيننا.
ومنه نحن اليوم نعيش وفي
ظ��ل واق��ع��ن��ا امل������أزوم ،ن��ع��ي��ش في
مرحلة شعارها العريض “ما لم
يتحقق بالنضال يتحقق مبزيد
من النضال” ،لذلك املطلوب منا
كشباب ك���ادح ومثقف أن نتمرد
كخطوة أولى على رداء النخبوية
الذي يغطي عقول أغلبنا ،والنزول
من األبراج العاجية التي حتجب

أبرزها احلق في التعليم والصحة
وال���ش���غ���ل ،ه����ذا األم�����ر يجعلنا
– ك��ش��ب��اب راف�����ض ل���ل���واق���ع بكل
جتلياته – نطرح تساؤال جوهريا
حول كيفية العمل والنضال من
أجل تغيير جذري حقيقي بعيدا
عن اخلطابات اإلصالحية التي
لن تفيد في ش��يء ،ع��دا أن تزيد
م���ن غ��ط��رس��ة وت��س��ل��ط املخزن

علينا ت��ق��وي��ة ح��ض��ورن��ا كشباب
على مستوى التنظيمات النقابية
والعمل على تطوير وعي الطبقة
العاملة وعموم الكادحني بأهمية
مواجهة سياسات عدونا الطبقي،
ولن يتم ذلك دون عملية انخراط
مكثفة للشباب في العمل النقابي
املنظم م��ن أج��ل ضمان التجذر
في صفوف الطبقة العاملة ،وهذا
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سيدي السباعي
األمر يسرع من جعلنا ننهض من
حتت ركام السياسات النيوليبرالية
املفروضة علينا وضدا على إرادة
شعبنا ،فضال ع��ن رف��ع التحدي
ف����ي م���واج���ه���ة اإلي���دي���ول���وج���ي���ة
اإلمبريالية الشرسة التي حتاول
بكل األس��ال��ي��ب جعلنا نستسلم
لكافة مظاهر استالبها لشعبنا.
وألن دورن��ا كشباب ماركسي
ال ي��ق��ت��ص��ر ف��ق��ط ع��ل��ى التجذر
في صفوف الطبقة العاملة فإننا
مطالبون بالقيام مبهام أخرى لها
صلة بحراك اجلماهير الشعبية
ه��ذه األخ��ي��رة ال��ت��ي تتطلب منا
م��واص��ل��ة االرت���ب���اط ال���دائ���م بها
وال����ق����رب م����ن ك���اف���ة احل����راك����ات
وال��ن��ض��االت الشعبية ال��ت��ي تقوم
ب��ه��ا ،ب��ل أك��ث��ر م��ن ذل���ك اإلسهام
بفعالية فيها وال��ق��ي��ام ب����األدوار
الطالئعية إن تطلب األم���ر منا
ذل��ك ،كما يجب علينا أن نسبق
ال���ع���دو ال��ط��ب��ق��ي ب���خ���ط���وات في
استشرافنا للمستقبل ،واحلديث
هنا عن املوجة الثانية من رياح
التغيير وال��ت��ي تشكل االمتداد
الطبيعي حلركة  20فبراير.
ل��ن يتحقق ك��ل ه���ذا م��ا لم
ت��ت��رس��خ ل����دى ال���ش���ب���اب حتمية
اإلميان بأن ال بديل عن النضال
وال���رف���ع م���ن وث���ي���رة االحتجاج،
وال����وص����ول حل��ق��ي��ق��ة أن النزعة
الفردانية ستقوده للهروب نحو
اخلارج أو االنتحار ،وكلها حلول
ل���ن ت��خ��ل��ص ال��ش��ع��ب م���ن قبضة
ن��ظ��ام ع��م��ي��ل ل�لإم��ب��ري��ال��ي��ة ،فال
مناص من توحيد حركة النضال
ال��ت��ق��دم��ي ،وه��ن��ا األم����ل معقود
ع��ل��ى ب���ل���ورة ه����ذا ال��ت��وح��ي��د من
خالل اإلسهام في إجناح وتطوير
اجل��ب��ه��ة االج��ت��م��اع��ي��ة املغربية،
ك��خ��ط��وة أول����ى ن��ح��و ب��ن��اء جبهة
شعبية أوس���ع تضم ك��اف��ة القوى
احلية الطامحة للتغيير املنشود.
مجمل ما قيل حول مسؤولية
ال��ش��ب��اب ف��ي امل��س��اه��م��ة ف��ي خلق
التغيير اجل���ذري جن��ده مجسدا
ف��ي ه��ذه املقولة الثورية باعتبار
ت��ن��اق��ض��ن��ا ال��رئ��ي��س��ي ه��و النظام
ال��رج��ع��ي ال��ع��م��ي��ل لإلمبريالية
” ال���ث���ورة ال ت��ت��رك ال��ش��ب��اب على
ال���ه���ام���ش ب����ل وض���ع���ت���ه ليعيش
املرحلة م��ن أظ��اف��ر ال��رم��اد ،تلك
األظ���اف���ر امل���وخ���زة ف���ي ق��ل��ب ما
ي��دع��ى بالعنصرية ،أو مصطلح
أكثر شراسة إنها اإلمبريالية.”.
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الثقافية

ف���ي ان��ط��ف��اء " دروي������ش" املباغت،
ينطفئ آخر أصوات العاصفة ..الغبار
يعانق الغبار ،والشيء يشبه الشيء ،ال
مطر في املشهد ،ال حياة في املدى..
ك��م ك���ان ي��ت��م��زق أك��ث��ر ،ك��ل��م��ا رأيته
أك��ث��ر ،كلما ق���رأت ل��ه أك��ث��ر ..ك��ان يودع
الذاهبني ،من بشر وأفكار ورؤى ،لكنه ال
يذهب معهم إلى طقس الندم ،طقس
االستسالم ،إذ ال يقاس صواب الفكرة
مبدى جناح الفكرة املضادة ،وال تقاس
جدوى احلرية مبدى قدرة االستبداد
على الفتك واالس��ت��ع��ب��اد على الطرد
واالغتيال..
ابن اجلليل لم ميت من قبل ،لم ميت
في مرة سابقة ،كما يواصل املوت أحياء
ال ي��ع��رف��ون أن��ه��م م��وت��ى ..ول��م تأخذه
احليرة إل��ى التساؤل عن األرض التي
سيموت فيها ،وال ع��ن الطريقة التي
سيقضي بها نحبه..
ك��ان ي��ري��د أن مي��وت ه��ن��اك ألن في
وسعه أن ميوت هناك ..وكان يدرك أنه
التاريخي،
سيرحل في حادث التصادم
ّ
��ي،
�
��خ
�
��اري
�
��ت
ع���ل���ى م���ف���ت���رق ال����ط����رق ،ال�
ّ
حيث يحتك الثالثة الكبار :املاضي،
واحلاضر ،والغد في فوضى االنعطاف.
بني اجلليل الشامخة ،وأريحا أقدم
امل��دن مبنى ،وب�ين القدس أغنى املدن
م��ع��ن��ى ،ك���ان ال��ش��اع��ر احل��ائ��ر ينتشي
ب��خ��ط ال���ع���ودة ،ع��ل��ى خ��ط��ى املفارقات
الواعية ،الناضجة بفعل ثبات املوقف،
ووض��وح املبدإ ،نشيده ال��ذي نحته من
عتبة بيته الفقير في ال��ب��روة ،سرعان
ما حتول إلى املعذبني ،الذين "يحلمون
ب���ال���ورد واخل���ب���ز وال�����زي�����ت ،"..برغيف
نظيف ،وحرية عادية ،أو شهادة تعطر
الوطن بدماء زكية..
الشخصي
لقد حفر محمود اسمه
ّ
�ي ف��ي آن على ج��ذع زيتونة
واجل��م��اع� ّ
صارت ُهوية ،صارت رمز شرفاء العالم ،ال

ه��ك��ذا ارت��ف��ع��ت درج����ة احل�����رارة في
الشعري
أبجديات الضاد ،وسار اخللق
ّ
االحتفالي العام.
احلق إلى طقسه
ّ

وصار جزءا من حياة ،حياة مأهولة
ب��احل��ج��ر وال���ب���ش���ر ،م��أه��ول��ة بأسماء
وأش��ي��ا َء وغ��رب��اء ،مأهولة بأحاسيس،
بتأمالت...
عجيب أن يتسع الشعر لهذه الشوارع
واملعابر جميعها ،لهذه السجون واملقابر
كلها ..أن يشرع هذه النوافذ ،فيحتضن
هذا الهتاف والتشبث بالقضية ،قضية
الوجود ،قضية األرض املغتصبة..

دروي������ش ال��ع��ظ��ي��م ،ق��ص��ي��دة تدعم
امل��ظ��اه��رات ،ومنها إل��ى االستشهاد أو
الزنزانة ،من الزنزانة إلى فضاء اللغة
ك��ان سفير ال��ع��واص��م وامل��ن��اف��ي يغازل
ص��ي��رورة حتوله إل��ى زعيم ملهم ،وإلى
بطل رامز ،منخرط حتى النخاع ،يلهب
احل��م��اس��ة ،يغني امل��رح وال��ف��رح ..يزف
احلرير إل��ى احل��دي��د ..فكان هو بغية
امللتمس ،وجذوة املقتبس ،القادر على
هذا االنصهار ،إلى حد االنبهار؛ انبهار
اخلصوم املناوئني ،قبل املناصرين..
إنه النسغ ال��ذي "يربي األم��ل" ،فإذا
غجري يرحتل في أصقاع معاناة
هو
ّ
املعذبني في/حتت األرض ،فال يلبث
ط��ائ��ر الفينيق أن ينبعث م��ن الرماد
منتشيا كما الصعاليك ،والقرامطة..
وك��أن��ي ب��ه أح��د أب��رز ال��ق�لاع الصامدة،
على ال��رغ��م م��ن ال��وح��ل ،ب��ل أح��د آخر
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الثقافة و التغيير

" صوت العاصفة "
ألن الذائقة العامة عثرت فيه على مرآة
بلورية ،شفافة لصورتها ،الختياراتها..
بل ألنه رمى في بحيرة الشعر الساخنة
آنئذ أح��ج��ارا حركت امل��وج ال��ذي نسج
خ��ي��وط ال��ك��ل��م��ة  -ال��س��ي��ف ،الكلمة-
احمل��رق��ة ..فلم تعد
املرافعة ،الكلمة -
ّ
"أن��ا" الشاعر تقيم في داخله وحده..
ب��ل ص��ار ف��ي وسعها أن ت��ك��ون مشهدا
عموميا تعانقه السابلة..
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محمود احملفوظي
احملترمني ،بأجراسه التي يعرف((ملن
تدق)).
ه���و ذا ت��ل��ك األي���ق���ون���ة الشامخة،
السامقة ،احلبلى بشمولية الواجب،
الدالة على وحدة املستويات املنسجمة
ف��ي ال���ذات املتماهية َو امل��وض��و َع ،ومن
ثمة غدا ملتحما بـ"اجلليل" ،الغالي،
العالي ،التحاما بال تخوم ،وال سواحل،
فال تغمض له جفون العيون الكواحل..
أ َو ت��س��أل��ن��ي :م��ن ه��و "دروي�����ش" ؟!،
ألم يحتفر في ذاكرتك أخاديد بعيدة
ال���غ���ور؟! أل���م ي��ل��ق��ب "ش��اع��ر القضية"
(شاعر األرض احملتلة) على الرغم من
أنه لم يكن يستطيب هذين اللقبني ؟!
وم���ه���م���ا ي���ك���ن األم��������ر ف����إن����ه أث���ث
ب��ـ"ف��ل��س��ط�ين" ت��ض��اري��س جغرافيته
اجلمالي ب��دءا بـ" :ريتا
الشعرية كونه
ّ
والبندقية"" ،جواز سفر"" ..مديح الظل
العالي" ..والقائمة طويلة طول معاناة
الفلسطيني..
الشعب
ّ

وعي الشاعر وال وعيه
سكنت القضية
َ
أيضا ،حتى ال انفكاك بينهما ،فأبدع
"القصيدة النوعية" ،كيف ال يكون ذلك
مم��ا يستسيغه ،وق��د ح��ذق ف��ن احملو
والكتابة؟!؛ إذ تصالح في محرابه البعد
�ي ،ال���ذي باجلماهير ينضح،
اإلن��س��ان� ّ
تله ِه شطحات
وبالكرامة يرشح؟! ،ولم ِ
امل���ه���رول�ي�ن ،وال ن������زوات املصطفني،
املصفقني الستسالم يسمونه السالم..
اب��ت��دأ ش��اع��رن��ا ب��اإلن��س��ان ،وانتهى
باإلنسان ،فاكتملت "السمفونية".
"آن لي أن أعرف ،آن لي أن أعترف بأن
في على مهل" ،في
أشيا َء كثير ًة متوت ّ َ
أوج هذا الفراغ لم يعد للكلمة  -السيف
من مسعى وقد حتالف العدو مع العدو
لنسج خيوط نكبة القرن ،صفعة القرن،
وصمة القرن....
فبراير .2020

يا شمسنا املنشودة

عائشة جرو /
السعيد منصوري

يا شمسنا املنشودة.

يا شمس ،ال تغربي

دعينا نغني

يا شمس ،قبل أن تأفلي

قبل أن تعزفينا أغنية مجد

الود
ألشعة ُّ

أتركي خيوطك بني اناملنا حروفا

يا شمس ،ال تتواري

يا شمس ،على رسلك

نغزلها قصيدة للغد!

قبل أن تشهد أشعتك

ال تأفلي؛

يا شمس ،ال تغربي

رقص قلوبنا يضوع األرض!

هذي خيوطك بني اناملنا

متهلي قليال حتى نغني للمجد

يا شمس  ،قبل أن تذهبي

نغزلها قصيدة للغد!

يا شمس ،ال تتواري

دعينا نكتب

يا شمس ،متهلي قليال

حتى أشعتك على

قصيدة للغد

ال تغربي

رقص قلوبنا تشهد !

يا شمس  ،قبل أن تغربي

نحلم أن نغني يوما للمجد

يا شمس ،قبل أن تأفلي

دعينا نغني

يا شمس ،ال تتواري

أتركي خيوطك بني اناملنا

أغنية املجد

حتى أشعتك على

نحيلها قصيدة غد!

يا شمس  ،قبل أن تذهبي

رقص قلوبنا تشهد !

جسد ""Boule de Suif

الذي حرر فرنسا !!

حسن ايت اعمر

" "Boule de Suifهو عمل روائي للفرنسي
"كاي دوموباسون "
حيث انه في شتاء  1870احتل البروسيون
"الراين"  ،حيث انهزمت اجليوش الفرنسية
ف��ي اجلبهة الشمالية ،كانت هناك مركبة
متجهة نحو "دي��ب"  ،تكومت داخلها بائعة
ال���ه���وى ال��ب��دي��ن��ة "ب�����ول دو س���وي���ف" ،تاجر
وزوجته ،بورجوازي وزوجته ،احد النبالء مع
زوجته ،رجلي دين واحد السياسيني املسمى
في القصة بالدميقراطي .في هذه الظروف
امل��ت��وت��رة  ،ك��ان��ت ال��ق��اف��ل��ة تثير االستغراب
واالس��ت��ن��ك��ار ف��ي اآلن ن��ف��س��ه ،ح��ي��ث حضور
هؤالء ذوي املكانة االجتماعية املتميزة مبعية
ام��رأة شابة مثيرة وب��دون مرافق ،كما أنها ـ
هذه املرأة ـ طيلة الرحلة مت تكليفها بأوضع
وأحط املهام داخل املركبة ،كالكنس واالقتيات
من بقايا فتات اآلخرين وزوجاتهم ،وتبقى
في وضعية وق��وف أثناء حترك املركبة ،كما
أنها أخر من يصعد إلى املركبة عند االنطالق
وأخر من يهبط منها عند التوقف .يعاملونها
ب����ازدراء وق���رف واح��ت��ق��ار .ال يشاركونها في
نقاشاتهم طيلة الرحلة...
أثناء توقف مرحلي للقافلة في مأوى اسمه
" طوت" ،والذي وقع حتت سلطة البروسيني ،
لكن حلظة التحرك مجددا ،مت منعهم من
مواصلة املسير ،الن ضابطا بروسيا أغوته
"بول دو سويف"  ،وطالب في مقابل حتريرهم
ومواصلة السير ،قضاء ليلة معها.
امل��رأة الشابة البدينة بروحها البونابارتية
رفضت هذه االبتزاز اخلسيس بشدة .القافلة
متوقفة طيلة النهار ،كل الركاب معها (التاجر،
ال���ب���ورج���وازي ،ال��ن��ب��ي��ل ،وازواج���ه���م ومبباركة
رجلي الدين والدميقراطي) يلتمسون منها
وبإحلاح "التضحية" من اجل حريتهم ،فهل
سيتمكنون من إقناعها ؟
إن هذه القافلة جتسيد للمجتمع الفرنسي
آن��ذاك ،وال��ذي يضم العوام (ب��ول دوسويف)
وعلية القوم (التجار ،النبالء ،رج��ال الدين
واملثقفني).
رغم االزدراء واالستغالل اليومي املستمر
للعوام م��ن ط��رف أقلية علية ال��ق��وم ،إال أن
خسة وجنب هذه األقلية ستدفعها إلى طلب
ود "العامة" (بائعة الهوى "ب��ول دوسويف")
ـ ولو حلظيا ـ للتضحية بجسدها ومبادئها
من اجل حتريرهم ،وللعودة الى االستغالل
واالزدراء مجددا.

حوار
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ضيف هذا العدد الذي خصص ملفه لواقع البنيات التحتية الثقافية ،هو الرفيق رشيد برقان :أستاذ باحث
يف البالغة وحتليل اخلطاب ،عضو اللجنة احمللية للهنج مبراكش من مؤسيس شبيبة الهنج الدميقرايط،
فاعل مجعوي مبدينة مراكش وعضو اللجنة االدارية للجمعية املغربية حلقوق االنسان .حناوره حول واقع
البنيات التحتية الثقافية ومدى استجابهتا لرشوط انتاج ثقايف متنور يشلك البنة لبناء ثقافة شعبية تقدمية
بديلة ملا هو مهمين من أشاكل ثقافية نكوصية و /أو ثقافة االستالب.
1
سعداء باستضافتك يف
هذا العدد من الجريدة الذي نكرّسه
للبنيات التحتية الثقافية باملغرب،
وباعتبارك فاعال ثقافيا اشتغلت
ملدة من الزمن يف هذا املجال وتمتلك
بالتالي رؤية إىل هذا املجال ماهي
حالة البنيات التحتية للثقافة
باملغرب؟
أوال احل����دي����ث ع����ن البنيات
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��امل��غ��رب ال
ينفصل عن احلديث عن البنيات
التحتية في البالد بأكملها ،حيث
ي���أخ���ذ ك����لّ ع��ن��ص��ر ق��ي��م��ت��ه من
خدمته للسياسة العامة للمخزن،
وم��دى تكريسه لنمط معني من
الثقافة احملافظة والتبعية والتي
تقتل كلّ أشكال اإلبداع.
أن
ولإلجابة عن سؤالكم أق��ول ّ
املغرب منذ املرحلة االستعمارية
وم��ا بعدها ع��رف بنيات حتتية
ثقافية متعددة كانت كلها تهدف
إل�����ى ت���ك���ري���س ث���ق���اف���ة السلطة
امل��س��ي��ط��رة؛ ف��ق��د عملت ك��ل من
إس���ب���ان���ي���ا وف���رن���س���ا ع���ل���ى خلق
بينة حتتية متكن ثقافتها من
االن��ت��ش��ار .وه��ك��ذا ب��ن��ت إسبانيا
مسرح سيرفانتس من أجل إدخال
امل���س���رح ك��ش��ك��ل ت��ع��ب��ي��ري غربي
إل���ى امل���غ���رب .ك��م��ا عملت فرنسا
ع��ل��ى إح�����داث م���س���ارح أو بنيات
ثقافية مواكبة مل��ا كانت حتدثه
ف���ي امل�����دن اجل����دي����دة املتاخمة
للمدن التقليدية كالدار البيضاء
وم��راك��ش مثال ،بغية تنشئة فئة
اجتماعية جديدة حتمل ثقافة
غ��رب��ي��ة ،وت��ع��م��ل ع��ل��ى تخفيف
تقبل
درجة التوتر ،وتسهل عملية ّ
االستعمار .ومع جالء االستعمار
وح������ض������وره ب����أش����ك����ال ج����دي����دة
يعمل فيها املخزن دور الوسيط
واملتحكم امل��ب��اش��ر ف��ي األوض���اع،
ظ��ه��رت ب��ن��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة جديدة
بدأت من "دور الشباب" التي أوكل
لها دور تأطيري للشباب ،وحددت
غايتها ف��ي احتضانه وتوجيهه
ت��وج��ي��ه��ا ي��ت��ن��اس��ب م���ع أه����داف
ال��دول��ة ومطامحها .كما ظهرت
"م����س����ارح" رغ����م أن���ه���ا انحسرت
ف��ي امل��دن ال��ك��ب��رى .ون��ذك��ر أيضا
"غ��اب��ة امل��ع��م��ورة" ال��ت��ي تضمنت
م���رك���زا ل��ت��دري��ب امل��م��ث��ل�ين حيث
تكون فيه تقريبا كلّ املسرحيني
ّ
امل��غ��ارب��ة ،مبعية "كونسرفاتوار"

الدار البيضاء .واملعاهد املوسيقية
ال���ت���ي ك���ان���ت حت���م���ل ف����ي بعض
األح��ي��ان اس��م "املعهد املوسيقي
والفن الكوريغرافي" ب��دون وجود
ال رق���ص وال ك��وري��غ��راف��ي��ا فيها.
ون��س��ج��ل أي��ض��ا إن��ش��اء "القاعات
ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة" ف����رغ����م وج�����ود
اخل�����واص وراء ن��ش��أت��ه��ا ،فإنها
تشكل بنية حتتية قوية داعمة
ل��ل��ف��ن وال��ت��ع��ب��ي��ر احل����ر ..وخالل
الثمانينات ،وبعدما تبينّ للدولة
أن املجال الثقافي مزعج ،عملت
على محاصرته ،وتقليص البنيات
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ،وتهميش
امل��ت��واج��د م��ن��ه��ا .وق���د تصادفت
هذه العملية مع التحول العاملي
ن��ح��و ال��ت��ن��م��ي��ة ،ف��ع��م��ل��ت الدولة
على تصور تقني للتنمية غطت
ب��ه ع��ل��ى ك��ل ف��ع��ل ث��ق��اف��ي ،ولفّ ت
حولها مجموعة من االنتهازيني
ال���ذي���ن ات��ق��ن��وا ال��ل��ع��ب��ة وجعلوا
العمل التنموي ب��واب��ة لالغتناء
ع���ب���ر ض���ب���ط ج���ان���ب���ه التقني
وإف��راغ��ه م��ن محتواه احلقيقي
وال���ذي يقتضي تقريب التنمية
من احملتاجني لها .ثم بعد ذلك
ستظهر املركبات الثقافية التي
لم تتجاوز املدن الكبرى خصوصا
ال���رب���اط وال��ب��ي��ض��اء .والتقليعة
األخيرة كانت هي املراكز الثقافية
ل��ل��ق��رب ال��ت��ي ع��رف��ت انطالقتها
خالل السنة الفارطة  2019والتي
يبدو من خالل اسمها أنها تهدف
تقريب الثقافة من املواطن.
 1إذا اعتمدنا على ما تقول
يمكن أن نقرر أن املغرب استطاع
مراكمة بنيات ثقافية مهمة
وحديثة ،فلماذا ال نزال نسمع من
يشتكي من ضعف اإلنتاج الثقايف،
وغياب البنيات التحتية للثقافة
باملغرب؟
ي���ج���ب أن ن���ع���ي أن البنية
ال���ت���ح���ت���ي���ة ت���ش���ك���ل عنصرا
م���س���اع���دا ل��ل��ف��ع��ل واإلن����ت����اج
الثقافيني ،ولكنها ليست هي
ال��ع��ن��ص��ر األس�����اس ب��دل��ي��ل أن
البنيات التحتية كانت فقيرة
وم��ن��ع��دم��ة خ��ل�ال الستينات
وال���س���ب���ع���ي���ن���ات ،ول����ك����ن ه���ذه
املرحلة شهدت حلظة تنويرية
وحتديثية عظيمة ف��ي تاريخ
املغرب احلديث .أعطتنا حركة

إب���داع���ي���ة ع��م��ي��ق��ة ف���ي امل���س���رح،
وساهمت ف��ي ظهور املجموعات
ال��غ��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ب���ل���ورت الرفض
ال��ش��ع��ب��ي ،وع���ب���رت ع���ن تطلعات
ال��ش��ب��اب امل��غ��ارب��ة وم��واق��ف��ه��م من
امل��غ��رب اجل��دي��د .وال��ي��وم عندما
ن��ق��ارن��ه ب��األم��س جن��د أن هناك
بنيات حتتية أك��ث��ر وأه���م ،ولكن
اإلب�����داع ال��ث��ق��اف��ي م��ن��ع��دم ،وكل
ما ي��روج إذا لم يكن تقليدا فهو
مستورد .وهذا يجعلنا نضع اليد
على العنصر األساس في اإلبداع
الثقافي وهو احلرية .احلرية في
ال��ت��ع��ب��ي��ر ،احل��ري��ة ف��ي االنتقاد،
احل��ري��ة ف��ي التواصل ب�ين املبدع
وج��م��ه��وره ،وت���وقّ ���ف امل��خ��زن عن
م��ص��ادرة اجل��م��ع��ي��ات ومحاصرة
امل��ب��دع�ين ومنعهم م��ن التعبير.
ومع ذلك نقول أيضا أن هذا الكم
م��ن ال��ب��ن��ي��ات التحتية الثقافية
ل��م ي��ع��رف ال��ت��راك��م ي��وم��ا ،ولكنه
خضع لالرجتال ،ولم يأت نتيجة
دراس���ات حقيقية وفعلية تهدف
تطوير امل��وج��ود وإب���داع اجلديد؛
ف����دور ال��ش��ب��اب ل���م ي��ع��د ل��ه��ا دور
تأطيري اليوم ،وأصبحت مجرد
أماكن مهملة .واملسارح انحسرت،
وت��ق � ّل��ص ع���دده���ا .وك��ل��ن��ا يتذكر
م���س���رح س��ي��رف��ان��ت��س بطنجة،
واملسرح البلدي بالبيضاء اللذان
أغلقا .وامل��رك��ب��ات الثقافية التي
ظهرت في الرباط والدار البيضاء
ه��ي ال��ي��وم أم��اك��ن ب��ال��ي��ة مهترئة
حت��ت��اج على صيانة ورع��اي��ة مع

ال مفر من
قيام حركة ثقافية
شعبية تقدمية تعبر
فيها الفئات المسحوقة
والمتضررة عن موقفها
من الثقافة السائدة
وتعمل على خلق
ثقافتها الخاصة،

العلم أن ال��رع��اي��ة وال��ص��ي��ان��ة قد
تكون أحيانا أغلى من اإلنشاءات
اجلديدة .واألهم من كل ما سلف
ه��و النخبوية ،وع��دم تغطية كلّ
ن��ق��ط ال��ب��ل��د ،وغ���ي���اب التأطير،
وك��ل ه��ذا يجعل حتى املشاريع
اجل��دي��دة املسماة مراكز ثقافية
للقرب مناقضة السمها.
حتد من فاعلية
مسألة أخ��رى
ّ
ال���ب���ن���ي���ات ال���ث���ق���اف���ي���ة ح���ت���ى مع
وج��وده��ا ،وتتعلّق بتنوع اجلهات
ال��وص��ي��ة وت��ع��دده��ا ح��ي��ث تعمل
ك��لّ جهة على توجيه ه��ذه البنى
ال��ث��ق��اف��ي��ة مل��ص��احل��ه��ا اخلاصة؛
وه��ك��ذا سنجد م��رك��ب��ات ثقافية
غايتها هي البهرجة ومحاربة كلّ
فعل ثقافي جاد ،وأخرى يوظفها
رئيسها لنشر ثقافة محافظة،
وإن لم تكن متخلفة ،فهي دعامة
أس��اس��ي��ة وق��اع��دة خلفية للفكر
األصولي املتشدد.

1
هل يمكن لهذه البنيات
التحتية ،يف وضعها الحالي ،أن تنتج
ثقافة شعبية تقدمية تخدم الطبقات
الفاعلة واملسحوقة داخل املجتمع؟
ال ،ولعل اجل��واب بالنفي يعود
أولها؛
ملجموعة م��ن االع��ت��ب��ارات ّ
أنها على الرغم من تنوع أشكال
البنيات الثقافية وتعدد القطاعات
الوصية عليها لم تأت نتيجة تلبية
حلاجات حقيقية وفعلية ،لكنها
ت��دخ��ل ض��م��ن س��ي��اس��ة تنتهجها
الدولة دائما هي سياسة أنصاف
احل��ل��ول ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى إجناز
بعض املطالب امللحة للجماهير،
ث��م ب��ع��د ذل���ك ي��ت� ّ�م إف��راغ��ه��ا من
م��ح��ت��واه��ا احل��ق��ي��ق��ي؛ أي بناء
م��س��رح وع���دم جت��ه��ي��زه ب����األدوات
الالزمة لإلنتاج الثقافي املبدع ،أو
بناء دار الشباب وع��دم تأطيرها
من طرف الكفاءات القادرة على
إنتاج جيل جديد مبدع .وكذلك
إنشاء دور للشباب وجعلها حكرا
على تزجية أوقات الفراغ وقضاء
الوقت الثالث.
مسألة ثانية؛ فخالل مرحلة
سابقة ك��ان يتم توجيه البنيات
ال���ت���ح���ت���ي���ة ن����ح����و االح����ت����ف����ال
ب��امل��ن��اس��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة بحيث لم
ي��ك��ن يسمح للجمعيات اجلادة
وللفاعلني الثقافيني بالعمل إال

ضمن هذا اإلطار الوطني الزائف.
واليوم يتم توجيهها من أجل نوع
اإلنتاج الثقافي احملافظ أو املكرور
مما يجعل هذه البنيات حتى مع
تواجدها مجرد متاحف مهملة
بعيدة ع��ن وظائفها احلقيقية
واملتجلية في اإلبداع واالستجابة
مل��ط��ام��ح ال��ش��ع��ب وت����واق����ة نحو
ال��ت��ح��رر والتعبير احل���ر .الحظ
معي إذا كنت تتتبع التغطيات
اإلع�ل�ام���ي���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة باملجال
ال��ث��ق��اف��ي س��ن��ج��د م��ج��م��وع��ة من
املصطلحات هي التي تتكرر وهي"
اإلحياء" و"ال��ذاك��رة" و"االنفتاح"
و"التنشيط السياحي" ول��ن جتد
"اإلبداع" و"احلرية" و"الشعبي".
 1م��ا ه��و ال��ح� ّ
�ل يف نظرك
إلنتاج ثقايف شعبي تقدمي متحرر؟
ال مفر من قيام حركة ثقافية
شعبية تقدمية تعبر فيها الفئات
املسحوقة واملتضررة عن موقفها
من الثقافة السائدة وتعمل على
خلق ثقافتها اخلاصة ،وال حاجة
لها للبنيات الثقافية السائدة،
ولكنها مدعوة خللق بنيات جديدة
تعبر عن الثقافة التي حتملها.
ّ
فلم يكن املسرح يوما حكرا على
الفضاء املسرحي ،كما أن التجارب
تخبرنا أن مارسيل خليفة أبدع
أروع أغانيه م��ع آل��ة ال��ع��ود فقط
قبل أن تتاح له فرصة االشتغال
من داخ��ل بنيات ثقافية كبيرة.
وكما أن احل��رك��ات االحتجاجية
تخلق وسائل عملها ،وأشكال تبرز
بها مطالبها وتعبر ع��ن نفسها،
ف��إن احل��رك��ة الثقافية التقدمية
الشعبية مدعوة ملواجهة احلصار
املضروب عليها ،ليس باالحتجاج،
ألن هذه مهمة حقوقية سياسية،
ول���ك���ن ب���واس���ط���ة إب������داع أشكال
ثقافية فاعلة تضمن التواصل
مع اجلماهير ،وتتجاوز احلصار
واإلكراهات املرتبطة بالبنيات .ثم
بعد ذلك تعمل على خلق بنياتها
الثقافية أو تضغط لتكوين بنيات
ثقافية أكثر تفاعال وجتاوبا مع
تصوراتها.
االه����ت����م����ام ب���ب���ن���ي���ات حتتية
ت��ق��ل��ي��دي��ة أو ت���ك���رس العتاقة
وتناقض اإلبداع مثل املتاحف.

األخيرة
في الذكرى  51النطالقتها ،اجلبهة الدميقراطية تعتبر
اخلروج من أوسلو واستنهاض املقاومة الشاملة هو السبيل الفشال «خطة ترامب  -نتنياهو»

أحيت اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطينى ،٬FDLPيوم السبت 22
فبراير ،الذكرى الـ 51النطالقتها،
مبهرجان مركزي نظمته في مدينة
رام الله بالضفة احملتلة.

وبهذه املناسبة ،أ ّ َكد القيادي في
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني عمر
شحادة ،أن "إسرائيل ومعها الواليات
املتحدة األميركية تسعيان لفرض
سياسة الغاب بديالً عن القانون الدولي،
من خالل تطبيق صفقة القرن".

وقال عضو اللجنة املركزية حلركة
فتح عباس زكي ،في كلمة منظمة
التحرير ،إن "اجلبهة الدميقراطية
انطلقت لتشكل إضافة نوعية للعمل
الفلسطيني ،وسارت بنهج الكبار،
ومتكنت من اداء مهارات العمل
الفلسطيني ،وخاضت كل أشكال
النضال"ُ ،مثمنً ا "موقف اجلبهة
املبدئي الواضح وهو احلفاظ على
منظمة التحرير الفلسطينية ،ممثالً
ووحيدا للشعب الفلسطيني".
شرعيا
ً
ً
كلمة له "رفض
خالل
زكي
وجدد
ٍ
صفقة القرن األميركية الهادفة إلى
داعيا
تصفية القضية الفلسطينية"،
ً
إلى "ضرورة توحيد اجلهود للتصدي
لها".
وفي السياق ،قال عضو اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير عضو
املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية
تيسير خالد ،أن هذا االحتفال "يأتي
ونحن نقف في مواجهة ادارة أميركية
تتواطأ مع اسرائيل في محاولة فرض
تسوية سياسية هدفها تصفية قضيتنا
شددا "على ضرورة انهاء
الوطنية"ُ ،م
ً
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية،
وتوفير متطلبات الصمود وفق املوارد
املتاحة وتفعيل املقاومة الشعبية من
أجل التصدي لصفقة القرن".
بدوره ،هنأ القيادي في حركة
الشاعر،
الدين
ناصر
حماس
اجلبهة الدميقراطية بالذكرى الـ51
مؤكدا أن "منظمة
النطالقتها،
ً
التحرير هي املمثل الشرعي والوحيد
ؤكدا على
لشعبنا الفلسطيني"ُ ،م ً
"ضرورة توحيد كافة اجلهود إلفشال
صفقة القرن".
وأحيت اجلبهة الدميقراطية لتحرير
فلسطني ذكرى انطالقتها الـ  ،51التي
توافق الـ  22من نوفمبر/شباط ،وذلك
من خالل مسيرة حاشدة ،ومن ثم
مهرجان جماهيري في مدينة غزة.
وقد آصدرت اللجنة املركزية للجبهة
الدميقراطية لتحرير فلسطني بيانا
مما جاء فيه:

في  22شباط يحتفل شعبنا وقواه
السياسية والقوى الصديقة بانطالقة
اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،
التي شكلت حاجة ضرورية وموضوعية
إلحداث النقلة التاريخية في مسار
الكفاح املشروع لشعبنا ،في اعادة بناء
شخصيته الوطنية ،وبناء حركته
الوطنية املعاصرة ،وتسليحها ببرنامج

نضالي واقعي وثوري ،يشكل أساس ًا
الستقطاب أوسع التأييد على املستوى
العاملي ،حلقوقه الوطنية املشروعة ،في
تقرير املصير ،واالستقالل والعودة.

■ خاضت اجلبهة في عامها الواحد
واخلمسني غمار نضاالت شديدة
التعقيد ،جنب ًا إلى جنب مع أبناء شعبنا
وقواه السياسية ،في ظل ظروف صعبة
تصاعدت فيها الهجمة األميركية
– اإلسرائيلية لتصفية القضية
واحلقوق الوطنية املشروعة لشعبنا،
واستعادة املفاهيم والقيم اإلستعمارية
والكولونيالية لفرض الواقع اإلحتاللي
اإلستعماري االستيطاني حالً دائم ًا
لقضيتنا الوطنية عبر شطب كل
عناصرها وحتويل الدولة الفلسطينية
إلى معازل تفصل بينها الطرق
اإللتفافية واجلسور واملعابر ،واحلواجز
واملواقع العسكرية ،حتت الهيمنة
الكاملة للسلطات اإلسرائيلية ،مبا
يقود إلى شطب الهوية الوطنية للشعب
والهوية الوطنية لألرض ،وشطب حق
العودة لالجئني الفلسطينيني...
ودعت اجلبهة إلى االنتقال باحلالة
الفلسطينية من مربع الرفض اللفظي
والكالمي املجاني ،إلى االشتباك
في امليدان وفي احملافل الدولية مع
اإلحتالل وخطة ترامب – نتياهو ،مبا
في ذلك سحب اإلعتراف بإسرائيل،

ووقف التنسيق األمني مع سلطات
االقتصاد
ومقاطعة
االحتالل،
اإلسرائيلي ،واسترداد سجل السكان
واألراضي من اإلدارة املدنية ،ومن أجل
الوالية القانونية على كامل أراضي
دولة فلسطني ،وتصحيح العالقات
الداخلية بني فصائل م.ت.ف واحلركة
الفلسطينية عموم ًا وإنهاء اإلنقسام
وتوطيد أركان الوحدة الداخلية واصالح
األوضاع في املؤسسات الوطنية في
م.ت.ف .لصالح تكريس مبادئ الشراكة
الوطنية بديالً للتفرد واالستفراد ،مبا
في ذلك تشكيل مجلس ادارة مستقل
الفلسطيني،
القومي
للصندوق
مرجعيته الوحيدة ،قرارات املجلسني
الوطني واملركزي ،بديالً لسياسات
تصفية احلسابات السياسية عبر
فرض احلصار املالي على الفصائل
والهيئات الوطنية.
وعبرت عن رفضها «خطة ترامب،

نتنياهو» ...داعية لالنتقال إلى املجابهة
امليدانية لالحتالل ،واالستيطان،
و«خطة ترامب – نتنياهو» ،عبر وقف
الرهان على العودة إلى املفاوضات
البائسة العبثية ،حتت سقف أوسلو،
واخلروج من اتفاقات أوسلو ،وبروتوكول
باريس وقيودهما ،بكل ما يتطلب ذلك
من خطوات واجراءات نصت عليها
قرارات املجلس الوطني ()30/4/2018
واملركزي (في دورتيه 27و ،)28وسلوك
طريق االنتفاضة واملقاومة الشعبية،
ونقل القضية إلى األمم املتحدة،
بطلب انعقاد مؤمتر دولي مبوجب
قرارات الشرعية الدولية ،واشراف
مباشر من الدول دائمة العضوية في
مجلس األمن ،وبسقف زمني محدد،
وبقرارات ملزمة للجانب اإلسرائيلي
تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية املشروعة
كاملة ،كما ومواصلة املعركة الوطنية
في احملكمة الدولية إلدانة ومقاضاة
مجرمي احلرب في دولة االحتالل،
ونزع الشرعية عن االحتالل ،وعزل
دولة إسرائيل ،وادارة ترامب ،وافشال
خطة الثنائي األميركي – اإلسرائيلي
لشطب القضية واحلقوق الوطنية
لشعبنا.
كما عبرت عن الثقة الكاملة بصمود
شعبنا ،وثباته ،وعدالة قضيته وحقوقه
الوطنية ،وفي ظل االلتفاف الدولي

حول هذه احلقوق ،كما أقرتها قرارات
الشرعية الدولية ،وفي ظل اإلجماع
الدولي على رفض صفقة ترامب –
نتنياهو ،مؤكدة العزم واالصرار على
املضي قدم ًا على الطريق الذي رسمه
شهداؤها وشهداء شعبنا األبرار،
وحمل مشاعلهم املناضلون في مواقع
النضال في األرض احملتلة وفي سجون
اإلحتالل ،ومناطق الشتات واللجوء
واملهاجر ،حتت راية اليسار الفلسطيني
الوضاءة دوماً ،تنير الطريق نحو
األهداف الوطنية املقدسة ،كما
رسمتها مؤسساتنا الوطنية بقيادة
م.ت.ف االئتالفية ،العودة وتقرير
املصير واالستقالل واحلرية ،ودحر
املشاريع املعادية ،وفي مقدمها خطة
ترامب نتنياهو عبر اخلروج من
اتفاقيات أوسلو والتحرر من قيوده،
وخوض حرب االستقالل على هدى
قرارات املجلسني الوطني واملركزي...
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من وحي األحداث

"اجليل االخضر" صيغة جديدة
للتنمية البشرية بالبادية
التيتي الحبيب
للجواب على احلركات االجتماعية التي تصاعدت
باملغرب املهمش -البوادي -اعلن النظام على حزمة
من االج��راءات االجتماعية في قلبها خطة خلق
طبقة وس��ط��ى ف��ي ال��ب��ادي��ة ترجمت ف��ي م��ش��روع "
اجليل االخ��ض��ر" .ف��اذا علمنا ان سياسة التنمية
البشرية وضعت من اجل تولي الدولة مهمة توزيع
االعانات عبر حمالت رسمية متنح العائالت املعوزة
قفة تكلفتها  150درهما ( زيت سكر دقيق) والكثير
من الصور والربورتاجات االذاعية واملصورة تلتها
حملة توزيع بعض املساعدات املالية او متويالت
جلمعيات مدنية في االحياء الشعبية باملدن وقد
بلغت الكلفة االجمالية للهذه السياسة منذ 2005
الى حدود  45 2019مليار درهما؛ فإننا نعلم حجم
اهتمام ال��دول��ة بتطبيق سياسة ش��راء والء فئات
اجتماعية هشة وحتويلها ال��ى قاعدة اجتماعية
ملتفة حول النظام بدل ان تبقى حاضنة حلركات
االسالم السياسي واملجموعات االرهابية .متخضت
س��ي��اس��ة التنمية ال��ب��ش��ري��ة ع��ل��ى ظ��واه��ر السرقة
واالستيالء على متويالت مهمة ج��دا وحتريفها
عن هدفها االصلي مما اجبر النظام على تغيير
االش����راف ال���ى م��س��ؤول��ي��ة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ب��ع��د ان
كان في يد اجلماعات احمللية والقروية مبا يعني
توظيف تلك االعانات لصالح االحزاب املخزنية.
سياسة التنمية البشرية اآلنفة الذكر لم يكن لها
وقع يخفف من خصاص املغرب الهامشي – البادية-
لذلك وضعت املخطط اجلديد حتت شعار خلق
الفئات الوسطى بالبادية .وخصصت لهذه اخلطة
ميزانية تصل الى  6مليار درهما توزع على شطرين
من  3مليار في كل سنة .تفاصيل هذه اخلطة وردت
في ما سمي " باجليل االخضر" ويهدف الى متويل
مشاريع صغيرة تخصص ل  350الف عائلة تضمن
دخال حدد في حوالي  3800درهما شهريا وحتصني
 400ال��ف عائلة اعتبرت م��ن الفئات الوسطى في
ال��ب��ادي��ة .ه��ك��ذا تتوجه ال��دول��ة ال��ى خلق ودع���م ما
يقارب  800الف عائلة تكون هي الطبقة الوسطى
في البادية .تتولى وزارتا الداخلية والفالحة مهمة
االشراف على هذه العملية.
" اجل��ي��ل االخ���ض���ر" ه���و اخل��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة التي
وضعها النظام املغربي في محاولة ترميم قاعدته
االجتماعية وذل��ك بعد خطة املغربة التي وضعت
وط��ب��ق��ت اب���ت���داء م��ن س��ن��ة  .1973امل��ش��ت��رك بني
اخل��ط��ت�ين ه��و اس��ب��اب ودواف����ع وض��ع��ه��م��ا .تتمثل
ه���ذه االس���ب���اب ف��ي اش���ت���داد االزم����ة االقتصادية
واالجتماعية وحتولها او التهديد بتحولها الى ازمة
سياسية تهدد استقرار واستمرار النظام .فكلما
استشعر اخلطر كلما بادرت الدولة الى محاولة حلق
ركائز ودعائم اجتماعية .لكن احلملة االخيرة والتي
ليست إال صيغة منقحة خلطة التنمية البشرية لن
تنجح وتعطي اكثر مما اعطته في املدن واألحياء
الشعبية وه��و خلق جيش م��ن املعوزين والفقراء
ي��ن��ت��ظ��رون االح���س���ان وامل��س��اع��دات أي ج��ي��ش من
الشحاذين واملتسولني ينتفضون ملا تشح املساعدة
او تقطع مصادر الرشوة االجتماعية

