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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي 

> الثمن:  4 دراهم

>  العدد: 349 
 من 3 إىل 9 مارس 2020

   > رئيس التحرير: التيتي احلبيب   

كلمة العدد
إلخراج  العملي  والتأسيس  الفكرة  بني 
عمل جبهوي إلى الوجود، مساحة شاسعة 
بللني االخللتللالف واالئتالف.  مللن اجللللدل، 
تشكيله،  في  بسيطا  يبدو  جبهوي  عمل 
مللرنللا ومللفللتللوحللا فللي تللنللظلليللملله. مللن هنا 
مبضمون  التنسيقي  اإلطلللار  والدة  كانت 
العمل باحلد األدنى املشترك بني مكونات 
سياسية، نقابية، حقوقية، نسائية شبيبية 
وجللمللعللويللة اخلللتلللار لللهللا امللللؤسلللسلللون اسم 
انطلقت  املغربية"،  االجتماعية  "اجلبهة 
الذكرى  لتخليد  نضالي  ببرنامج  عمليا 
وما  املجيدة  فبراير   20 حلركة  التاسعة 
في  ومللنللع  قمع  مللن  التخليد  هللذا  عللرفلله 
الدار  مسيرة  تنظيم  ثللم  املللنللاطللق،  بعض 
الشهر، مسيرة  23 من نفس  البيضاء يوم 
للللم تللنللجللو الللتللعللبللئللة وامللللشلللاركلللة فلليللهللا من 
أن  حتجيمها...غير  ومحاوالت  التضييق 
واملناضلني  للمناضالت  الكبير  اإلصلللرار 
النضاليتني  على ضرورة إجناح احملطتني 
من  تسجيله  ميكن  مللا  رغللم  حاسما  كللان 

نواقص ومالحظات.
إن اخلوض في كل جتربة عمل وحدوي 
في بالدنا ال يخلو من البحث في العوامل 
الللذاتلليللة واملللوضللوعلليللة، احلللاملللللة لشروط 
والعودة  الفشل  قانون  حتمل  كما  النجاح 
احللقية  تنتج  التي  البئيسة  احلللالللة  إلللى 
يللعللرف مستوى  فللاجلللملليللع  واإلحللللبللللاط. 
احللللاللللة الللتللي أصللبللحللت عللللليللهللا األوضللللاع 
مستوياتها،  مبختلف  بللالدنللا  فللي  العامة 
السياسية  كما  واالجتماعية  االقتصادية 
سكة  في  املغرب  وضع  مت  لقد  والثقافية. 
وتوصيات  للتبعية  واخللللضلللوع  اخللللنلللوع 
قدر  كللأنلله  لالمبريالية  املللاللليللة  املللؤسللسللات 
بينما يتمتع شعبنا  محتوم ال مفر منه. 
بالنضال ضد  بنفسه  النجاة  شللروط  بكل 
التحرر  أجلللل  وملللن  واالسللتللبللداد  التبعية 

والدميقراطية والعدالة واملساواة. 
لذلك تعتبر اجلبهة االجتماعية مكسبا 
انحرافني  مللن  حتصينه  وجلللب  جماعيا 

كبيرين:
في  اجلبهة  اعتبار  األول:  االنللحللراف 
النهائية  الصيغة  هللي  احلللاللليللة  صيغتها 
وتنظيم  التأطير  على  والللقللادرة  الكاملة 
املطالب  املللتللنللوع  شعبنا  جماهير  نللضللال 

االجتماعية.
االنللللحللللراف اللللثلللانلللي: إرجلللللاء اخللللوض 
يعمق  مبللا  تللوافللقللي،  بشكل  السياسي  فللي 
وافتعال  التناقضات  ويفجر  اخلللالفللات 

أزمات لتصفية املشترك القائم.
إن اجلبهة االجتماعية وكما أريَد لها أن 
تكون، مفتوحة من حيث املبدأ على باقي 
احلركة  ومنها  املناضلة  احلركة  مكونات 
األمازيغية وحركة النضال من أجل احلق 
املرافق  حتللصللني  أجلللل  وملللن  األرض  فللي 
واخلوصصة.  الللتللفللويللت  ضللد  الللعللمللوملليللة 
مفتوحة على حركة النضال ضد البطالة 
وملللن أجلللل احللللق فلللي الللعللمللل اللللقلللار، من 
انضمامها  وجب  ومجموعات  تنسيقيات 
ملضامينها  أكثر  توضيح  بعد  اجلبهة  إلى 
مبطالب  يعنى  العام،  النضالي  ومشروعها 
كلللل الللفللئللات. ثلللم امللللكلللون اللللهلللام فلللي واقع 
للمخزن  املناهضة  مجتمعنا وهو احلركة 
وضمنهم كل املكونات التي تقاسمت جتربة 
حركة 20 فبراير، أي اجلماعة نفسها، التي 
ستكون بذلك أمام اختبار وعود "واجهات 
الللنللضللال األخلللللرى" بللعللد االنللسللحللاب من 
مع  التعاطي  مستوى  اختبار  ثم  احلركة، 
للجماهير  امللموسة  االجتماعية  القضايا 

الشعبية التي هي في حاجة إلى اجلميع.
اجلبهة  في  النقابية  املركزيات  دور  إن 
وعموم  الللعللمللاللليللة  قللطللاعللاتللهللا  بلللقلللواعلللد 

أن  ميكن  ال  تاريخية،  ضلللرورة  املللأجللوريللن 
يغفرها التاريخ وكل تردد أو تلكؤ لقياداتها 
اجلماهيري  للللللنللضللال  مللكللشللوفللة  خلليللانللة 
املناضالت  انتفاضة  تستوجب  الشعبي، 
النقابة  لتحرير  منظم  بشكل  واملناضلني 
مللن الللبلليللروقللراطلليللة املللتللعللاونللة مللع أعداء 
السياسية  املنظمات  دور  أن  كما  شعبنا. 
في هذه املعركة، بالغ األهمية وحاسم في 
اجتاه فتح آفاق جديدة أمام شعار النضال 
وحدوية  وأدوات  بأساليب  الدميقراطي، 
جديدة لتجاوز وتصحيح عالقة السياسي 
مبلللا هلللو اجللتللمللاعللي وربلللللح رهلللللان وضع 
السياسات  عن  بديلة  اجتماعية  سياسات 
الطبقية القائمة التي تشرع الفقر والبطالة 
والللهللشللاشللة واإلقللصللاء االجللتللمللاعللي. إنها 
أمام جبهة  الطريق  تتلمس  التي  القاطرة 
النضال الشعبي وهي من ميكنها فعال أن 
بإجناح  املعنيني  كل  إشللراك  مبدأ  جتسد 
املستويات  على  وتوطينها  التجربة  هللذه 
احلراكات  مبضامني  واجلللهللويللة  احمللية 
الشعبية رغم ما ميكن أن يعترض التجربة 
االستعمال  ومللللحللللاوالت  خلللالفلللات  ملللن 
السياسوي الضيق في اجتاه ال يكاد يراوح 
من  االنتخابات  في  املشاركة  اشتراطات 
يستعجل  يللسللراوي  اجتلللاه  فللي  أو  عدمها 
في  املللاديللة  شللروطلله  تللوفلليللر  دون  التغيير 

الواقع.
لشروط  التأسيس  بصدد  جميعا  إننا 
كما  الللعللامللليللة  اللللشلللروط  حتتمها  جللديللدة 
التغيير  مؤشرات  معها  حتمل  اإلقليمية، 
من  لتمكني شعبنا  اجلللذري  الدميقراطي 
انللتللزاع حقوقه  أجلللل  مللن  الللصللراع  أدوات 
ومطالبه االجتماعية احملجوزة من طرف 
املافيا املخزنية وحكومتها الرجعية وبناء 

نظام وطني دميقراطي شعبي. 

حتى يكتمل بناء جبهة اجتماعية حقيقية في املغرب

ثالثية القمع الفكري في 
13بالد احلكرة

واقع اليسار في املغرب اليوم
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10املاركسية والتبعية

ع الحفيظ إسالميضيف العدد: 

كلللللمللا تللصللاعللدت الللفللاشلليللة في 
املجتمعات إال وأصبح العالم أمام 
حتمي  كبديل  االشتراكية  خيار 
وفكرها  املريضة  الرأسماليات  عن 

الفاشي اخلطير.

 > املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

املديونية وانعكاساتها على األوضاع االجتماعية 
وعلى السيادة الوطنية



  العدد: 2349

الثانية من 3 إلى 9  مارس 2020 

الدميقراطي  النهج  حزب  يعقد 
اجلهوي  مللؤمتللره  الللشللمللال  بجهة 
األول مبدينة احلسيمة، وذلك يوم 
بقاعة  اجللللاري  فبراير   29 السبت 
السوسيو-  بللاملللركللب  احملللللاضللللرات 
شعار:  حتللت  باحلسيمة   ريللاضللي 
لبنة  اجللللهلللويلللة  "اللللدميلللقلللراطللليلللة 
التحرر  أجللل  من  للنضال  أساسية 
فللي أفلللق مللغللرب فلليللدرالللي متعدد 
ينتفي فيه االستبداد وهدر الكرامة 

واالعتقال بسبب الراي".

ويأتي انعقاد املؤمتر األول جلهة 
الشمال  في اطار استكمال الهياكل 
اجلهوية  للنهج الدميقراطي قبيل 

انللعللقللاد املللؤمتللر الللوطللنللي اخلامس 
للللللحللزب والللللللذي سلليللنللعللقللد صيف 

.2020

وصرح منسق اللجنة التحضيرية 
للمؤمتر اجلهوي جلهة الشمال علي 
استمرت  االستعدادات  أن  بلمزيان 
السنة تكللت املجهودات  ملدة تفوق 
ببلورة مشروع أرضية ستكون محور 

املناقشات داخل املؤمتر، 

ويللعللرف املللؤمتللر اجلللهللوي جلهة 
اللللشلللملللال مللللشللللاركللللة  زهلللللللاء 130 
مللؤمتللرة ومللؤمتللر  مللن فلللروع جهة 
الشمال: احلسيمة، إمزورن طنجة، 
وزان،   ، تطوان، شفشاون  العرائش، 

ملشاركني  اضللافللة   ، الكبير  القصر 
بللصللفللة ملللالحلللظ، كللمللا يللتللوقللع أن 
سياسية  "نللقللاشللات  املللؤمتللر  يشهد 
بالوضع  تتعلق  هللامللة  وتنظيمية 
الشمال  بجهة  النهج  وتصور  العام 
وسيتوج  املللقللبلللللة  املللرحلللللة  خللللالل 
املؤمتر بانتخاب قيادة سياسية على 
املؤمتر  وسلليللصللدر  اجلللهللة  مستوى 
بيانا عاما يتضمن أهم املوافق من 
تشهدها  التي  السياسية  القضايا 
تدابير  بلللللورة  رأسللهللا  وعلى  اجلهة 
نضالية من أجل االفللراج عن كافة 
املعتقلني السياسيني وإنهاء محنة 

االعتقال باملغرب" .

النهج الدميقراطي يعقد املؤمتر اجلهوي األول جلهة الشمال

النهج الدميقراطي يثمن املبادرات  النضالية الوحدوية للجبهة 
االجتماعية ويدعو لتوسيعها وتعميقها

البيضاء،  بالدار   2020 فبراير   23 بتاريخ 
اجتمعت الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي 
وضمنها  الللقللضللايللا  مختلف  فللي  وتلللداوللللت 
األوضللللاع الللعللامللة الللتللي يعيشها املللغللرب في 

ظرفية جد دقيقة، تتمثل في:

مبواصلة  املللللغللللرب  تللبللعلليللة  تللعللملليللق   –
املؤسسات  لللتللوصلليللات  احللللرفلللي  الللتللطللبلليللق 
املللاللليللة لللإمللبللريللاللليللة، وملللا يخلفه ذللللك من 
االقتصادية  األوضلللاع  األزملللة على  احللتللداد 
واالجتماعية، املتمثلة فيفشل كل املخططات 
مبا فيها ما سمي باجليل األخضر كاستمرار 
ملخطط املغرب األخضر، رغم صرف املاليير 
املستويات. كافة  على  سلبية  حصيلة  على 
تعومي  من  الثاني  للطور  للمرور  االستعداد 
القدرة  أزمللة  الللدرهللم ومللا يعنيه من تعميق 

الشرائية وغالء وبطالة…

أجل  مللن  الشعبية  الللنللضللاالت  تصاعد   –
واملللاء واحلقوق األساسية  احلق في األرض 
العامة،  املللرافللق  وحماية  التحتية  والبنيات 
وكفاح العامالت والعمال ضد حمالت الطرد 

مفضوح  تواطؤ  في  واجلماعي  الفردي 
للسلطات املخزنية والباطرونا.

وحدوية  نضالية  مللبللادرات  إطلللالق   –
أكثر  على  الدميقراطية  للحركة  واعللدة 
تللأسلليللس اجلبهة  ملللن واجلللهلللة أهللمللهللا 
املناطق  من  العشرات  في  االجتماعية 
واللللدخلللول فللي بللرنللامللج نللضللالللي محلي 
ووطني. وكذا التنسيق النضالي للنقابات 
الوطنية  اجلامعة  مللن  لكل  التعليمية 
والنقابة  الدميقراطي  التوجه  للتعليم، 

الوطنية للتعليم ك د ش.

الكتابة  فإن  تقدم،  ما  كل  على  وبناء 
الوطنية إذ حتيي مناضالتنا ومناضلينا 
على الروح النضالية الوحدوية واجلدية 
الهامة في املشاركة في التحضير األدبي 
للمؤمتر اخلامس، وحمالت اإلعالن عن 

وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  صيرورة 
الكادحني، رغم التضييق وحرمان العديد من 
فروعنا من حقها في وصوالت اإليداع.  فإنها 

تعلن للرأي العام ما يلي:

البرامج  انلللطلللالق  بللنللجللاح  تللهللانلليللهللا   -  1
النضالية للجبهة االجتماعية بتخليد الذكرى 
وتنظيم  املجيدة  فبراير   20 التاسعة حلركة 
املسيرة الوطنية يوم 23 فبراير بالبيضاء. كما 
تدعو ملواصلة النضال الوحدوي وتوسيع هذه 
الرافضة  التنظيمات  كافة  بانضمام  اجلبهة 
مغرب  أجللل  من  واملناضلة  املخزني  للنظام 

متحرر من التبعية واالستبداد.

للسلطات  القمعية  التدخالت  تدين   -  2
املخزنية في منع بعض املناطق من تنظيم 
عمليات التنقل للمشاركة في املسيرة أو منع 
فبراير، خاصة في   20 ذكرى  وقفات تخليد 
–الفقيه  دمنات-خريبكة  الللنللاظللور-  ملللدن: 
تدين  كللمللا  وادزم…   – الللفللنلليللدق  بللنللصللالللح- 
االعتداء الذي تعرض رفيقنا فريد هلي من 

طرف باشا في مدينة الدار البيضاء.

3 - ترفض وتدين بشدة محاوالت النظام 
املخزني فبركة مشهد سياسي خلمدة املافيا 
اجلماهير  مصالح  حللسللاب  على  املخزنية 
الشعبية. وتهيب بجميع الدميقراطيني وقوى 
شروط  توفير  في  لإسهام  املاركسي  اليسار 
بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
وبناء جبهة الطبقات الشعبية صونا لقحوق 

شعبنا في التحرر وبناء نظام دميقراطي.

عامالت  نضال  مع  وتتضامن  تدعم   -  4
للمجموعة  التابعة  “امانور”  شركة  وعمال 
في  صللمللودهللم  وتثمن  “فيوليا”  الفرنسية 
اإلضلللراب واإلصلللرار على إرجللاع املطرودين 
نضاالت  مللع  املللشللروعللة،  املطالب  كللل  وتلبية 
“روزافلور”  شلللركلللتلللي  وعللللمللللال  عللللامللللالت 
اعتصامات  مللع  ببيوكرى،  و”صوبروفيل” 
وإضرابات عمال النظافة. كما تدين احلصار 
امللللضلللروب علللللى عللامللالت وعللمللال “مناطق 
في  حقهم  مللن  وحرمانهم  احلر”  الللتللبللادل 
علللن مطالبهم  للللللدفللاع  الللنللقللابللي  الللتللنللظلليللم 
عمال  نضاالت  مع  تتضامن  كما  املشروعة. 

نقل البضائع في مطار محمد اخلامس.

واالضرابات  الللنللضللاالت  لكل  دعمها   -  5
في  قطاعية  نقابات  عللدة  إليها  دعللت  الللتللي 
الصحة والتعليم وتقنيي ومتصرفي الوظيفة 
العمومية، وتدعو لتوحيد املبادرات إلسقاط 
محاوالت تدمير الوظيفة العمومية وفرض 
لتفكيك  الذكر  السيئ  التعاقد  نظام  تعميم 

أنظمة الوظيفة العمومية.

6 - تتضامن مع ضحايا اإلفراغ القسري 
من السكن في احملمدية والقنيطرة بدعوى 
القضاء على البناء العشوائي، مقابل التهجم 
والللسللطللو علللللى علللقلللارات وأراضللللللي اجلموع 
حصل  كما  الللزراعلليللة  محاصيلها  وجتللريللف 
في منطقة موالي بوسلهام وتدعو للنضال 
امللللوحلللد ضلللد االسلللتللليلللالء علللللى األراضلللللي 
وتسخيرها لفائدة مافيا العقار وتفويتها أو 

بيعها لألجانب.

7 - تطالب بالسراح الفوري لكل معتقلي 
حراك الريف، وتدين التضييق على حتركات 
من طرف  التهم  تلفيق  وخاصة  عائالتهم، 
احمد  األب  للللللسللجللون ضلللد  اللللعلللام  امللللديلللر 

الزفزافي.

8 - تللدعللو ملللواصلللللة الللنللضللال ملللن أجل 
السياسيني  املعتقلني  ملطالب  االستجابة 
وخاصة املضربني منهم عن الطعام وفرض 
السراح واحلرية لكافة املعتقلني السياسيني 

ووقف كل احملاكمات الصورية.

الللنللظللام وحكومته  تللديللن اسللتللمللرار   - 9
الرجعية في سياسة الديون واالقتراض من 
رئيسته  أعلنت  الذي  الدولي  النقد  صندوق 
املغرب  امللتللثللال  بحسن  وإشللادتللهللا  رضللاهللا 

لشروط هذه املؤسسة االمبريالية.
الكتابة الوطنية

الدار البيضاء في، 23 فبراير 2020

تعزية

رفيقنا  واللللللد  وفلللللاة  اثللللر  علللللى 
املناضل أحمد آيت بناصر نتقدم 
بللأحللر الللتللعللازي  وأصلللدق املواساة  
إلى الرفيق أحمد، وعائلته وذويه، 
الصبر  جللملليللعللا  للللهلللم  مللتللمللنللني 
والسلوان في هذا املصاب اجللل.
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

ايت بها شتوكة 

يخوض أطر التوجيه والتخطيط بوزارة التربية 
االحتجاجية  األشللكللال  مللن  سلسلة  الللوطللنلليللة، 
دفاعا عن مطالبهم: إضرابات عن العمل، وقفات 
إضللراب وطني  قرارهم خوض  آخرها  ومسيرات 
يومي الثالثاء واألربعاء 3 و4 مارس 2020 ووقفة 
احتجاجية ممركزة أمام مديرية املوارد البشرية 
 2020 مللارس   3 الثالثاء  الوطنية  التربية  لللوزارة 
البرملان  نحو  ومسيرة  صباحا  س11  من  ابتداء 
ووقفة واعتصام أمام البرملان إلى الساعة اخلامسة 

مساء.
التوجيه  لهيئة  الللنللقللابللي  التنسيق  واعللتللبللر 
والتخططي التربوي، بنقابتي  اجلامعة الوطنية 
للتعليم - التوجه الدميقراطي والنقابة الوطنية 
للتعليم )ك د ش( في بالغ له العرض املقدم من 
طرف الوزارة واملتمثل في مشروع املرسوم املنظم 
التربوي  والتخطيط  التوجيه  مبركز  للتكوين 
األساسي،  للنظام  التعديلي  املللرسللوم  ومللشللروع 
حتصيل حاصل ملا تفرضه مستجدات منظومة 
سلك  مصير   عللن  متسائال  والتكوين،  التربية 

التفتيش باملركز.
كما عبر التنسيق عن مساندته ودعمه  للمعارك 
النوعية التي يخوضها متدربو  ومتدربات مركز 
التوجيه والتخطيط بالرباط، داعيا لالستجابة 
الفورية ملطالب املتدربات واملتدربني وعلى رأسها 
في  اإلطلللار  وتوحيد  األوللللى  بالدرجة  تخرجهم 
إطار مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط 

التربوي.
وطللالللب الللتللنللسلليللق امللللذكلللور بللتللوحلليللد اإلطلللار 

)مستشارين ومفتشني( في إطار واحد: مفتش 
في التوجيه أو مفتش في التخطيط مع وضع 
ذلك  معتبرا  االنقراض  في طور  إطللار مستشار 
امللللدخلللل األسلللاسلللي وامللللوضلللوعلللي حللللل املشاكل 
الوزارة  الهيأة؛ مجددا دعوته  التي تتخبط فيها 
إلى  مستشار  من  اإلطللار  تغيير  حق  إلسترجاع 
مفتش بعد الترقي للدرجة األولى ألفواج ما بعد 

.2004
وطلللاللللب بلللضلللرورة الللتللسللريللع بللتللرقلليللة جميع 
املستشارين واملستشارات في التوجيه والتخطيط 
األولى  الدرجة  إلى  الثانية  الدرجة  من  التربوي 
إلى  الللوزارة  داعيا  إلى مفتشني؛  إطارهم  وتغيير 
تقدمي حلول للملف املطلبي وفق تصور التنسيق 
شتنبر   12 بتاريخ  الللصللادرة  اخلماسي  النقابي 
2019؛ مطالبا بإعادة النظر في مشروع املرسوم 
والتخطيط  التوجيه  مبللركللز  للتكوين  املنظم 
التربوي مبا يسمح بولوج املركز بالدرجة الثانية 
وبعد فترة تكوينية ملدة سنتني يتم التخرج بإطار 
مفتش من الدرجة األولى على غرار مركز تكوين 
املفتشني؛ مجددا رفضه ملا سماه الثنائية املفتعلة 
مستشار/مفتش بالرغم من أدائهم لنفس املهام.

وطالب التنسق النقابي بالرفع من التعويضات 
والتخطيط  التوجيه  بأطر  اخلاصة  النظامية 
)تعويضات  اجلللزافلليللة  والللتللعللويللضللات  الللتللربللوي 
وتعويضات  التربوي  التوجيه  ألطللر  التنقل  عن 
وأداء  التكوينات  اللجان،  أشللغللال  فللي  املساهمة 
التخطيط  ألطر  بالنسبة  املصلحة  خللارج  مهام 

التربوي(؛ ومبعادلة شهادة املركز باملاستر.

هيئة التوجيه والتخطيط تصعد  من 
احتجاجاتها ضد احليف 

قام عمال وعامالت شركة روزا فلور باالعتصام 
أملللام مللقللر عللمللالللة اقللللليللم اشللتللوكللة ايلللت بللاهللا مند 
صباح اليوم اخلميس 27 فبراير 2020 لالحتجاج 
لم  الذي  الباطرون  مع  معاناتهم/ن  استمرار  على 
يسو وضعيتهم املالية وفق مامت االتفاق عليه في 
اجتماعات مارطونية. والعامالت والعمال يعتزمون 
املبيت في العراء أمام عمالة االقليم وقد قام أعضاء 
االجتماعية  للجبهة  التحضيرية  اللجنة  مللن 
املغربية بأشتوكة أيت باها بزيارتهم في هذا املبيت 
للتضامن معهم في مطالبهم االجتماعية  الليلي 

املشروعة.

وفي خبر من مراسل اجلريدة أنه حوالي الساعة 
فبراير2020،   28 اجلمعة  يوم  صباح  من  الواحدة 
مت التوصل إلى اتفاق شفوي يتم مبوجبه التوصل 
مبستحقاتهم/ن يوم الثالثاء 3 مارس 2020 وعليه 
مت إخالء املبيت من أمام العمالة ومت إحضار وسائل 
نقل خاصة لنقل وإرجاع اجلميع الى املعتصم امام 

مقر الشركة بأيت اعميرة.

بعد اعتصامهم أمام مقر العمالة ،
هل سيتم انصاف عمال وعامالت شركة روزا فلور ؟

 FNE النقابي  التنسيق  أعلن 
أنه  املهندسني  لألساتذة   CDT
الثالثاء  يومي  بإضراب  سيقوم 
واألربعاء 3 و4 مارس 2020 مع 
األربعاء  يللوم  احتجاجية  وقفة 
الللعللاشللرة صباحا أمام  4 ملللارس 
الوطنية  الللتللربلليللة  وزارة  مللقللر 
تعنت  على  احتجاجا  بالرباط 
وزارة التربية الوطنية ومتاطلها 
األساتذة  ملف  تسوية حل  فيئ 
الدولة  مهندس  دبلللللوم  حاملي 
الترقية  مللبللاراة  فللي  الناجحني 
اجلامعية،  الللشللهللادة  على  بللنللاء 
اجتاز  ومللن   ،2015 أبللريللل  دورة 
دورة  بالشهادة  الترقية  امتحان 

دجنبر 2015.
وأعلن التنسيق  في بالغ له أن 
آخر ما توصل إليه التنسيق هو 
أنه مت تللدارس ملفنا من طرف 
العامة  باألمانة  مختصة  جلنة 
على  املللوافللقللة  ومتللت  للحكومة 
حقنا في الترقي وتغيير اإلطار 
بعد  فلليللمللا  امللللللللف  إرسللللللال  ومت 
إللللى رئللاسللة احلللكللومللة مللن أجل 
وبعد  أنلله  إال  النهائية،  التسوية 
مرور ما يربو عن أربعة أشهر ال 
زال امللف حبيس رئاسة احلكومة 
ولم نتوصل بأي جواب جديد ما 
بقرب تسوية  الوعود  عدا بعض 
نسمعها  فتئنا  مللا  والللتللي  امللف 

منذ 4 أربلللع سللنللوات مللرت على 
افتعال هذا املشكل.

النقابي  اللللتلللنلللسللليلللق  وأكلللللللد 
مهندس  دبلللللللوم  أن  بللالغلله  فلللي 
املرسوم  مللع  يللتللعللارض  ال  دولللللة 
على  بناء  الترقية  ملباراة  املنظم 
الشهادات اجلامعية، معتبرا أنه 
من األجدر ترقية هذه الفئة فورا 

ودون قيد أو شرط، مطالبا ب:
1 - تسريع مسطرة املصادقة 
على طلب الترخيص االستثنائي 
طرف  مللن  الفئة  بهذه  اخللللاص 
واملصالح  الوطنية  التربية  وزارة 

الوزارية املعنية.
اإلدارية  الوضعية  - تسوية   2
مهندس  دبلوم  حلاملي  واملالية 

دولة فوج أبريل ودجنبر . 2015
األساتذة  بللإعللالن جنلللاح   -  3
دولة  مهندس  لدبلوم  احلاملني 
وسحبهم   )2015 دجنبر  )فلللوج 
بدريعة  املللقللصلليللني  مللن الئللحللة 

أنهم ال يستوفون الشروط.
كل  نناشد  فإننا  األخير  وفي 
مكونات الشغيلة التعليمية مبن 
التضامن  إلللى  املهندسني  فيهم 
ملللن أجللللل حللقللنللا املللللشللللروع في 

الترقية وتغيير اإلطار.

حاملو دبلوم مهندس دولة  يضربون عن العمل 
ويحتجون أمام مقر وزارة التربية الوطنية
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نظمت اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي 
املغربي للشغل  لواء االحتللاد  املنظوية حتت 
 2020 فبراير   25 الثالثاء  يللوم  ببنسليمان 
للفالحة  االقليمية  املللديللريللة  مبقر  وقللفللة 
ببنسليمان لالحتجاج على تعسفات رئيس 
احتاد التعاونيات واعتدائاته على املوظفني 

واملوظفات باملديرية. 
العامة  الللكللتللابللة  الللوقللفللة  وقللللد حللضللرت 
على  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
الللوطللنللي وشللللللارك فلليللهللا اضافة  املللسللتللوى 

باملديرية   العاملني  للموظفني/ات  
نقابية،  تللنللظلليللمللات   علللن  ممللثلللللني 

حقوقية وسياسية مناضلة:
- شبيبة اجلامعة الوطنية للقطاع 

الفالحي على املستوى الوطني .
بالقطاع  العاملة  امللللراة  تنظيم   -

الفالحي.
للمحافظة  الللوطللنلليللة  الللنللقللابللة   -

العقارية على املستوى الوطني .
والفالحات  الللفللالحللني  نللقللابللة   -
للللللشللغللل جهويا  املللغللربللي  بلللاالحتلللاد 

ومحليا.
للشغل  املللللغللللربللللي  االحتللللللللللاد   -

ببنسليمان مبختلف قطاعاته .
ونقابة  امللللهلللنلللدسلللني  نلللقلللابلللة   -
املتقاعدين باالحتاد املغربي للشغل .

اللللدميلللقلللراطلللي  اللللنلللهلللج  - حلللللزب 

باحملمدية وبنسليمان.
- حزب االشتراكي املوحد ببنسليمان .

- اجلمعية املغربية حلقوق االنسان على 
مستوى مكتبها اجلهوي جلهة الدا رالبيضاء 

سطات واملكتب االقليمي ببنسليمان .
-  شبيبة النهج الدميقراطي على املستوى 

الوطني .
الفالحية  الللتللعللاونلليللات  رؤسللللاء  بعض    -
واصحاب شركات وفالحني وفالحات وعموم 

املواطنني واملواطنات ومنابر اعالمية .
هذا وقد ردد احملتجون واحملتجات  خالل 
الوقفة التي دامت  ثالث ساعت، مجموعة من 
املوظفني  على  باالعتداء  املنددة  الشعارات 
وامللللوظلللفلللات وبللحللمللايللة الللفللسللاد ملللن طرف 
واقليميني  وجللهللويللني  مللركللزيللني  مللسللؤولللني 
ملدة ثالث ساعات،  وبعد ذلك تناولت الكلمة 
الوطنية للقطاع  للنقابة  العام  الكاتب  نائية 
السلوك  وادانلللت  الللرايللس  سميرة  الفالحي 
البلطجي والتستر على الفاسدين واملفسدين 

من طرف املسؤولني مركزيا وجهويا واقليميا 
وعبرت عن تضامن اجلامعة الوطنية للقطاع 
الفالحي مع كافة املضطهدين من موظفني 
وابللريللاء فالحني مؤكدة  على ضللرورة ربط 
جلنة  وايللفللاد  باحملاسبة  املللسللؤوللليللة  حتمل 
الدراهم  املاليير من  لالفتحاص بخصوص 
الللفللاسللديللن من  الللتللي مت نهبها مللن طلللرف 
رؤساء تعاونيات ومقاولني بتواطؤ مكشوف 

مع مسؤولني ومنتخبني ونافدين.
وقد سبق لفرع اجلمعية املغربية حلقوق 
االنسان باملدينة  أن نبه إلى الفساد 
االقليمية  بللاملللديللريللة  املللسللتللشللري 
للللللفللالحللة ونللظللم وقلللفلللات ونلللللدوات 
صللحللفلليللة واصلللللدر بلليللانللات لفضح 
الفالحة  بقطاع  املستشري  الفساد 

باالقليم.
وقفة  مللللع  وتللللزامللللنللللا  للللللالشلللللارة 
اجلامعة فقد نظمت "وقفة مضادة" 
مبباركة رئيس احتاد التعاونيات في 
إطار االحتاد العام للشغالني باملغرب 
رفقة موالني له  رددوا خاللها شعارات 
املدير  بللرحلليللل  بلللدورهلللم  وطلللاللللبلللوا 

االقليمي للفالحة احلالي!!
الوقفتني  مللحلليللط  عللللرف  وقللللد 
كثيفا من مختلف  أمنيا  حللضللورا  
االجلللللهلللللزة االملللنللليلللة تلللفلللاديلللا الي 

احتكاك.

لوبي الفساد  مبديرية الفالحة يشعل احتجاج  املوظفني

للجامعة  الللتللنللفلليللذيللة  الللكللتللابللة  عللقللدت 
الوطنية للقطاع الفالحي يومه الثالثاء 25 
للشغل  املغربي  2020 مبقر االحتللاد  فبراير 
العادي،  األسللبللوعللي  اجللتللمللاعللهللا  بللالللربللاط 
للوقوف  منه  مهما  جانبا  خصصت  والللذي 
احملطات  مللن  لللعللدد  التحضير  تللقللدم  على 
األيام  في  املبرمجة  والنضالية  التنظيمية 
مناقشتها  وبعد  املقبلة،  القليلة  واألسابيع 
وصوال  والنقابية  العامة  املستجدات  ألهللم 
الرأي  إبللالغ  قللررت  إلى خالصات االجتماع، 

العام ما يلي:
الوقوف ترحما على روح الرفيق رحال آيت 
لعضام عضو املكتب الوطني للنقابة الوطنية 
الفالحي  لللالسللتللثللمللار  اجلللهللويللة  للمكاتب 
واللجنة اإلدارية للجامعة املتوفى مؤخرا إثر 
خالص  عن  معربة  مفاجئة،  صحية  وعكة 
ورفاقه،  وزمللالئلله  لعائلته  الللعللزاء  مللشللاعللر 

متمنية للجميع جميل الصبر والسلوان.
اجلامعة  ومللنللاضلللللي  مللنللاضللالت  دعللللوة 
ملوظفي  العامة  التعاضدية  في  املنخرطني 
التهييء  إلللى   MGPAP العمومية  اإلدارات 
منخرطيها،  مللنللاديللب  النللتللخللابللات  اجللليللد 
ترشيحا وتصويتا، بهدف قطع الطريق على 
أصوات  على  الركوب  إلللى  يسعى  مفسد  كل 
املنخرطني واستغالل أموال التعاضدية من 

أجل االغتناء غير املشروع. 

على املستوى التنظيمي:
امللتقى  عللرفلله  الللللذي  للللللنللجللاح  تثمينها 

التابعة للجامعة  الوطني للنقابات الوطنية 
فبراير   20 املللاضللي  اخلميس  يللوم  املنعقد 
حتت شعار "نقابات وطنية قوية ومندمجة 
في اجلامعة لتفعيل املخطط االستراتيجي 

للجامعة".
لتنظيم  القبلي  املؤمتر  بنجاح  اعتزازها 
املنعقد  والغابوي  الفالحي  بالقطاع  امللللرأة 
فبراير  و22   21 والللسللبللت  اجلللمللعللة  يللومللي 
مقدمة  يشكل  واللللذي  ببولقنادل،  اجللللاري 
للتنظيم  الللسللادس  الوطني  املللؤمتللر  لنجاح 
يلللوم اخلللملليللس 12 مارس  انللعللقللاده  املللقللرر 
املقبل مبقر االحتاد املغربي للشغل بالرباط 
حتت شعار "اجنللاح املخطط االستراتيجي 
لنساء  الللقللويللة  بللاملللشللاركللة  رهلللني  للجامعة، 

القطاع في العمل النقابي".
للنقابة  اإلداريلللة  اللجنة  أعضاء  دعوتها 
املنتخبني  الفالحية  لالستشارة  الوطنية 
من طرف املؤمتر الوطني الثاني للنقابة إلى 
العمل جماعة على إجناح اجتماعهم املقرر 
فللبللرايللر اجلاري   27 يلللوم  اخلميس  عللقللده 
للقطاع  الوطنية  للجامعة  املللركللزي  باملقر 

الفالحي بالرباط.

على املستوى النضالي:
اعتزازها بالنجاح الكبير واملشاركة القوية 
اللذين عرفاهما اإلضراب اإلقليمي ليومي 
25 و26 فبراير والوقفة االحتجاجية املنظمة 
صبيحة هذا اليوم من طرف فرع اجلامعة 
اإلقليمية  املديرية  مقر  أمللام  ببنسليمان 

للفالحة احتجاجا على املمارسات العدوانية 
للوبي الفساد الفالحي باإلقليم الرامي إلى 
تكريس الريع واالستحواذ على مخصصات 
الدعم املوجه للفالحني أمام صمت وتواطئ 
الللوزارة الوصية إلى  اجلهات املسؤولة، داعية 
التحقيق في املوضوع ومحاسبة املتورطني، 

وتوفير احلماية ملوظفيها.
دعمها املطلق لنضاالت النقابة الوطنية 
الللزراعللي التي قللررت خللوض إضراب  للبحث 
وطني عن العمل يوم غد األربعاء 26 فبراير 
مبختلف املصالح اإلدارية للمعهد وضيعاته 
التجريبية، ضد متادي إدارته في االستهتار 

بحقوق شغيلته ومكتسباتهم.
دعمها الفعلي ملستخدمي وطلبة مركب 
الالمسؤولة  الللقللرارات  ضد  بأكادير  البستنة 
إلدارة معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة 
وما تسببه من آثار سلبية على مردودية أطر 
املركز ومن تعثر للدراسة مما قد يضيع على 

طلبته فرصة استكمال دراستهم العليا.
الوطني  للللللإضلللللراب  اللللكلللللللي  دعلللملللهلللا 
للمساعدين اإلداريني واملساعدين التقنيني 
بوزارة الفالحة  املقرر خوضه يوم غد األربعاء 
26 فللبللرايللر اجلللللاري مللن أجلللل رفلللع احلكرة 
واالستجابة  بحقوقهم  ومتتيعهم  عليهم 
إياهم  داعلليللة  واملللشللروعللة،  العادلة  ملطالبهم 
إلى مواصلة التعبئة والنضال الوحدوي إلى 

جانب إخوانهم بباقي القطاعات.
القطاع  ومللتللصللرفللي  تللقللنلليللي  دعلللوتلللهلللا 
الفالحي إلى املشاركة القوية في اإلضرابني 
الوطنيني املقررين يوم غد األربعاء 26 فبراير 

الترابية  واجلللمللاعللات  اإلدارات  مبختلف 
واملؤسسات العمومية، استجابة منهم لدعوة 
باملغرب  للتقنيني  الوطنية  الهيئة  مللن  كللل 

واالحتاد الوطني للمتصرفني املغاربة.
تضامنها مع عمال شركة أمانور، التابعة 
طنجة  مللن  بكل  الفرنسية،  فيوليا  لشركة 
وتطوان والرباط ضد الطرد التعسفي الذي 
طال 17 نقابي ضمنهم الكاتب العام وضرب 
احلريات النقابية ومن أجل حتقيق مطالبهم 

وإرجاع املطرودين إلى عملهم وإنصافهم.
الذين  األساتذة  مع  للتضامن  جتديدها 
نضالهم  معتبرة  الللتللعللاقللد،  عليهم  فلللرض 
حماية  أجللل  من  املغاربة  جميع  نضال  هو 
ومحاربة  العمومية،  املللدرسللة  من  تبقى  ما 
اإلجلللراءات  ومختلف  الشغل  فللي  الهشاشة 
ملكاسب  امللللهلللددة  املللتللوحللشللة  الللرأسللمللاللليللة 
الشغيلة بجميع القطاعات مبا فيها القطاع 

العمومي. 
للجبهة  النضالية  للللللمللبللادرات  تثمينها 
االجتماعية املغربية واملتجسدة باخلصوص 
فللي إحلليللائللهللا للللللذكللرى الللتللاسللعللة النطالق 
 40 من  أكثر  في  املجيدة  فبراير   20 حركة 
األحد  ليوم  الوطنية  املسيرة  وفللي  منطقة، 
احلريات  عن  دفاعا  البيضاء  بالدار  املاضي 
وحقوق الشغيلة وسائر احلقوق االقتصادية 
اجلماهير  لعموم  والثقافية  واالجتماعية 

الشعبية.
عن الكتابة التنفيذية

الرباط في 25 فبراير 2020

اجلامعة  الوطنية للقطاع الفالحي 
تدعم النضاالت التي يخوضها العاملون  في مختلف  القطاعات 

ن بنسليما



  العدد: 349

5 من 3 إلى 9  مارس 2020  من تاريخ الحركة النقابية والعمالية

عبد الله احلريف

1 - ما هو اليسار في املغرب اليوم؟
املغرب،  فللي  احلللاللليللة،  املللرحلللللة  تتميز 
بللالللصللراع مللن أجلللل الللتللحللرر الللوطللنللي من 
الللغللربلليللة، وخاصة  اإلمللبللريللاللليللة  هلليللمللنللة 
الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة املشكلة 
املتعددة  الللشللركللات  وكيلة  الللبللرجللوازيللة  مللن 
هذا  الكبار.  األراضللي  ومالكي  االستيطان 
الشعبية  الطبقات  تخوضه  الللذي  الللصللراع 
عمال  الغير  الللكللادحللون  العاملة،  )الطبقة 
الصغرى  والبرجوازية  وامللللدن  الللبللوادي  في 
واجلزء من البرجوازية املتوسطة املصطف 
ويتكون  املذكورة سابقا(.  الطبقات  بجانب 
متثيل  إلللى  تطمح  التي  القوى  من  اليسار 
الشعبية  والشرائح  والفئات  الطبقات  هذه 
وتناضل من أجل مصاحلها اآلنية )حتسني 
واالسترتيجية  واملعنوية(  املادية  أوضاعها 
املتمثلة في التحرر الوطني والدميقراطية 
وتدافع على قيم التقدم واحلرية والعلمانية 

واملساواة والكرامة.
أساسية  مسألة  على  هنا  التأكيد  وأود 
وهي أنه، خالفا لليمني الذي يوحده الدفاع 
الرأسمالية  أي  القائم،  النظام  جوهر  عن 

انقسام  مللن  يعاني  اليسار  فللإن  التبعية، 
عضوي بني يسار جذري يناضل من أجل 
القضاء على الرأسمالية وبناء االشتراكية 
ويسار إصالحي يحلم بأنسنة أو التعايش 

مع الرأسمالية.
باألساس،  يتشكل،  اجللللذري  -اليسار 
من القوى املاركسية املشكلة من التوجهات 

الرئيسة التالية:
° التوجه املاركسي أو املاركسي-اللينيني 
أجل  ومللن  الرأسمالية  يناضل ضد  الللذي 
االشتراكية ويسعى إلى بناء حزب الطبقة 
كلللأداة إلجناز  الللكللادحللني  وعللمللوم  العاملة 
الوطني والدميقراطي على  التحرر  مهام 

طريق االشتراكية.
° الللتللوجلله الللتللروتللسللكللي اللللذي يلللرى أن 
الللصللراع، فللي جميع بلللللدان املللعللمللور، هو، 
العاملة  والطبقة  البورجوازية  بني  اآلن، 

الثورة  هللي  عللامللليللا  املللطللروحللة  املللهللمللة  وأن 
االشتراكية.

– اليسار اإلصالحي هو يسار اشتراكي-
االنعكاسات  ضلللد  يللنللاضللل  دميلللقلللراطلللي 
اخلطيرة للرأسمالية على أوضاع اجلماهير 
كنمط  الللرأسللمللاللليللة  ضللد  وللليللس  الشعبية 
الوسيلة  هي  االنتخابات  أن  ويعتبر  إنتاج 

األساسية لتغيير األوضاع.
هلللكلللذا فللللإن اللليللسللار فلللي امللللغلللرب اليوم 
الدميقراطي  الطليعة  “حزب  مللن  يتكون 
االحتادي”  الوطني  واملللؤمتللر  االشتراكي” 
و”النهج  املوحد”  االشللتللراكللي  و”احلزب 
تروتسكية  ومللجللمللوعللات  الدميقراطي” 
و”التحرر  )“املناضل)ة(”  صلللغللليلللرة 
الشيوعي”(  العمل  و”رابطة  الدميقراطي” 
ومجوعات منحدرة من القاعديني، أساسا 

“البرنامج املرحلي”.

2. واقع اليسار املغربي اليوم:
إن أهم سمات اليسار اليوم هي:

° الضعف الكمي لتنظيماته املختلفة.
والفئات  بالطبقات  ارتللبللاطلله  ضللعللف   °
والللشللرائللح الللتللي مللن املللفللتللرض أنللله ميثل 

العاملة  الطبقة  مصاحلها، وفي مقدمتها 
والكادحني يشكل عام.

° ضعف ارتباطه بالنساء رغم كونه يدافع 
عن املساواة التامة بينهن والرجال وضمان 

احلقوق اخلاصة للمرأة كامرأة وأم.
° ضعف ارتباطه بالشباب.

– التشرذم: إذا كان من العادي والطبيعي 
أن يتواجد في اليسار تياران أساسيان )تيار 
جذري وآخر إصالحي(، فلماذا ينقسم كال 
التياران إلى عدد من املنظمات عوض البحث 
على ما يوحد )على األقل بالنسبة لليسار 
املشترك من أجل توسيع  العمل  املاركسي، 
العاملة  الطبقة  واالنغراس وسط  اإلشعاع 
التياران  وملللاذا ال يبحث  الكادحني(  وعموم 
على قواسم مشتركة ويبنيان جبهة للنضال 

حول املشترك؟
الللتلليلله الللفللكللري بللسللبللب أزمللللة البديل   –
بناء  جتللارب  انهيار  عن  الناجت  االشتراكي 
االشتراكية وضعف املجهود لتطوير الفكر 
البرجوازي  الفكر  اخللتللراق  وعللن  املاركسي 
اليساريني، وخاصة  واملناضلني  للمنظمات 
فكر ما بعد احلداثة الذي يشكك في أسس 

ويطرح  التغيير  وجلللدوى  التقدمي  الفكر 
كبديل االكتفاء بالعمل على قضايا جزئية 
مجتمعية  قضايا  وعلللللى  الللهللويللات  وعلللللى 
واللللتلللرويلللج للعمل  املللللللرأة مللثللال  كللقللضلليللة 

في”املجتمع املدني”.
اليساريني  العديد من  الذي دفع  الشيء 
إلى  التحول  بل  املاركسية  االبتعاد عن  إلى 
املخلصني  املناضلني  أغلب  أمللا  لبراليني. 
في  االنغماس  إلللى  فتوجهوا  واملكافحني، 
في  الطبقي  الللصللراع  واخلللتلللزال  احلللركلليللة 
املجتمع  وجمعيات  النقابات  في  النضال 
العاملية  االجللتللمللاعلليللة  واملللنللتللديللات  املللدنللي 
والقارية واإلفراط في الرهان على احلركات 
مائعة.  حركات  أنها  مع  للعوملة  املناهضة 
اللليللسللار من  أغلللللب تنظيمات  تللعللانللي  كللمللا 
تراجع االهتمام بالنظرية وتراجع القناعة 

بإمكانية التغيير اجلذري وباالشتراكية.
– كان التوتر والصراع واألحكام اجلاهزة 
واإلسالميني:  اليسار  بللني  العالقة  تطبع 
فاليسار كان يعتبر اإلسالميني قوة ظالمية 
وأن  الللتللنللاقللضللات  تخترقها  ال  متجانسة 
الللتللمللايللزات داخلللللهللا ثللانللويللة ال تللعللبللر، في 
مختلفة.  طبقية  متللوقللعللات  عللن  الللعللمللق، 
كقوة  اليسار  يعتبرون  كانوا  واإلسالميون 

متجانسة واليساريني كملحدين.
اليسار،  تنظيمات  جللل  انللخللرطللت  لقد 
بقوة وحماس، في حركة 20 فبراير ولعبت 

دورا هاما في إذكاء جذوتها،
كللمللا يللقللود اللليللسللار أو يللتللواجللد، بشكل 
حقوقية  جماهيرية  منظمات  فللي  وازن، 
أكبر  يللقللود  فهو  بللهللا.  يستهان  ال  ونقابية 
املغربية  “اجلمعية  حللقللوقلليللة،  جللمللعلليللة 
والعالم  إفللريللقلليللا  فللي  اإلنسان”  حلللقللوق 
العربي ولها إشعاع دولي. وهو يقود مركزية 
نقابية )الكنفدرالية الدميقراطية للشغل( 
الوطنية  )اجللللاملللعلللة  أسللاسلليللة  ونلللقلللابلللات 
لعمال  الللوطللنلليللة  واجللللاملللعلللة  للللللفللالحللة 
والنقابة  احملللللليللة  اجلللمللاعللات  ومللوظللفللي 
الدميقراطي(  للتعليم-التوجه  الوطنية 
“االحتاد  منضوية ضمن املركزية النقابية 
من  املللركللزيللتللان  وهللاتللان  للشغل”.  املغربي 
ويقود  متثيلية.  األكللثللر  املللركللزيللات  ضمن 
اليسار العديد من التنسيقيات، سواء منها 
القضية  )التعليم،  املوضوعاتية  أو  الفئوية 
محدد  مشكل  حلللول  أو  الفلسطينية…( 
والكهرباء  املللاء  فواتير  غالء  ضد  )احلركة 

الللشللرب وضللد االستيالء على  ونلللدرة مياه 
تنسيقيات  وكلللذا  اجلللمللاعلليللة…(  األراضللللي 
النقل،  )السكن،  احمللي  الشأن  عن  الللدفللاع 
الشعبية.  احلللركللات  من  وغيرها  األملللن…( 
النقابة  فلللي  بللقللوة  اللليللسللار  يللتللواجللد  كللمللا 
اجلمعية  ويقود  العالي  للتعليم  الوطنية 
املعطلني…ودعم  الشواهد  حلملة  الوطنية 
في  ومناضالته  مناضلوه  وانخرط  اليسار 
من  العديد  عمت  التي  الشعبية  احلراكات 

املناطق )حراك الريف وجرادة وغيرهما(.
عزلة  اليسار  يعيش  سبق،  مما  وبالرغم 
جماهيرية حيث ال تؤدي نضاالته املتعددة 

إلى توسيع صفوفه.
التنظيمات  كللون هللذه  هللذا ناهيك عللن 
النقابية واحلقوقية تتسم بتقلصها )نسبة 
التنقيب ال تتجاوز 5 في املائة( وتستهلك 
طاقات هائلة وتشكل ميدانا للصراع على 
املللواقللع بللني قللوى اللليللسللار عللوض أن تكون 
للللللتللنللافللس علللللى خللدمللة مصالح  ملليللدانللا 
وتطوير  والللتللقللارب  الللشللعللبلليللة  اجلللمللاهلليللر 

القواسم املشتركة.

3. آفاق اليسار املغربي:
تعفن  فأكثر  أكثر  فيه  يتأكد  وقللت  فللي 

بالفناء،  للبشرية  وتهديدها  الرأسمالية 
العالم،  في  اليسار  يسم  ضعف  أخطر  لعل 
املغرب، هو هيمنة االجتاهات  ومن ضمنه 
االصالحية داخله والتي تراهن على اصالح 
الرأسمالية والتي تؤدي الشعوب ثمنها غاليا 
)أنظر جتربة األنظمة التقدمية في أمريكا 
مع  التعايش  على  راهللنللت  التي  الالتينية 
ونيكاراغوا  وفينزويال  بوليفيا  الرأسمالية: 

وغيرها(.
وتتوحد هذه االجتاهات االصالحية في 
الرأسمالية.  كونها ال تطرح ضللرورة جتللاوز 

وهي، بشكل عام، صنفان:
– القوى االجتماعية-الدميقراطية التي 
املتتالية  خياناتها  بسبب  التراجع  تعرف 
الشعبوية  واللللقلللوى  الللشللعللبلليللة  للللللطللبللقللات 
اليسارية التي بدأت تعيش التآكل )سيريزا 

وبودميوس وفرانس أنسوميز(.
الذين  اليساريون)ات(  املناضلون)ات(   –
املجتمع  منظمات  فللي  بالنضال  يكتفون 
السياسي، فأحرى  العمل  املدني ويرفضون 

احلزبي.
من  يتعافى  لن  اليسار  أن  أعتقد  لذلك 
يسترجع  مللا  بللقللدر  إال  وتللشللرذملله  ضعفه 
داخل  هيمنته  املاركسي  اجللللذري  اليسار 

اليسار. وهو ما يتطلب منه:
أ. خللوض صلللراع فللكللري قللوي مللن أجل 
كمنهج  وهللجللهللا،  املللاركللسلليللة  اسلللتلللرجلللاع 
الثوري،  التغيير  فللي  ونللظللريللة  للتحليل 
األساس  حجرها  وأجنلللللز  مللاركللس  وضلللع 
والتي تغتني باستمرار على ضوء املمارسة 
النضالية وباالستفادة من التطور العلمي. 
وعلى هذا الصراع أن يواجه أهم الطروحات 
الراهنة التي تشكك في األسس التي إنبنت 

عليها املاركسية، وخاصة:
– ضد األفكار التي تنفي الصراع الطبقي 
أنللواع من  وتعوضه بنضاالت مشتتة ضد 
الللطللبللقللات )اجلنس،  تللخللتللرق  االضللطللهللاد 
العرقية…(.  أو  الدينية  أو  اإلثنية  الهوية 

والغائب هنا هو النضال ضد الرأسمالية.
واحلال أن هذه األشكال من االضطهاد 
حقيقية وال يصح اعتبارها ثانوية أو مؤجلة 
إلى حني انتصار الثورة، بل يجب العمل من 
أجل أن تتمفصل هذه احلركات املشتتة مع 
أن جل  تبيان  مللن خللالل  الطبقي  الللصللراع 
ألمناط  متظهرات  تطرحها  التي  القضايا 
إنتاج سابقة تستعملها الرأسمالية لتفتيت 
الكادحني  وعللمللوم  العاملة  الطبقة  وحلللدة 
وإحكام سيطرتها على املجتمعات، وفضح 
في  احلالية،  الرأسمالية، في مرحلتها  دور 
بلللروز هللذه احلللركللات وتهيكلها مللن خالل 
لفائدة  للللللدول  االجتماعي  اللللدور  إضللعللاف 
تضخم دورهللللا الللقللمللعللي، خللاصللة فللي دول 
الرأسمالية  ومسئولية  الرأسمالي،  احمليط 
من  وشاسعة  متعددة  مناطق  تهميش  في 
والثروة  االقتصادي  النشاط  متركز  خالل 
في بضع متروبوالت ومدن كبيرة باألساس  
الللصللراع الطبقي بني  ضللد نفي كللون أن   –
فللي منط  والللبللرجللوازيللة  الللعللاملللللة  الطبقة 

اإلنتاج الرأسمالي هو الصراع األساسي.
      >>>
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تلللللنلللللص وثللللليلللللقلللللة قلللللانلللللون 
االستثمارات الفالحية التي مت 
اعتمادها منذ نهاية الستينات 
على  امللللللاضلللللي  اللللللقلللللرن  ملللللن 
املللنللع الللكلللللي لللشللراء األراضللللي 
للفالحة  القابلة  أو  الفالحية 
ولقد  األجللللانللللب.  ملللن طللللرف 
مت إصللللدار هلللذا الللقللانللون بعد 
الللتللوقلليللع علللللى وثلليللقللة "ايكس 
ليبان" الفرنسية التي مبوجبها 
حافظت الدولة الفرنسية على 
كافة مصاحلها االستراتيجية 
الشكلي  االسلللتلللقلللالل  مللقللابللل 
فأمام  للللللمللغللرب،  وامللللنلللقلللوص 
النظام  كللان  الشعبي  احلماس 
إصلللللدار قوانني  علللللى  مللجللبللرا 
أنللللهللللا حتللللافللللظ على  تللللوحللللي 

الثروات واملمتلكات الشعبية.

العمل  اسللللتللللمللللر  وللللللقلللللد   
منذ  القانون،  هذا  مبقتضيات 
ذللللك الللتللاريللخ إللللى اللليللوم ليتم 
واجلدير  وإلللللغللللاؤه.  تللعللديللللله 
النقد  صللللنللللدوق  أن  بلللاللللذكلللر 
برنامج  تطبيق  إبلللان  الللدولللي، 
بداية  خالل  الهيكلي  التقومي 
كان  املللاضللي،  القرن  ثمانينات 
قللد أشللللار إللللى ضللللرورة حترير 
لألراضي  بالنسبة  العقار  سوق 
للزراعة،  القابلة  أو  الفالحية 
اللللقلللدمي، حسب  الللقللانللون  ألن 
بنيويا  منظوره،  يشكل عائقا 
جللب املستثمرين وتشجيعهم 
القطاع  فللي  االسللتللثللمللار  علللللى 
اللللفلللالحلللي. ومللللن امللللعلللللللوم أن 
للزراعة  الللصللاحلللة  املللسللاحللة 
أربعة  ملللن  تللتللشللكللل  بلللامللللغلللرب 
أمنلللاط السللتللغللالل األراضللللي: 
اخلاصة  امللكية  منط  فهناك 
74 في  الللللذي يللشللمللل حلللواللللي 
املساحة  مللجللمللوع  ملللن  امللللائلللة 
تقدر  والتي  للزراعة  الصاحلة 
ثم  هلللكلللتلللار،  مللللللليلللون   8.7 ب 
هناك أراضي اجلموع وأراضي 
السالليات، وهي أراض متتلكها 
ويتم  الللللقللللدم  ملللنلللذ  اللللقلللبلللائلللل 
استغاللها بشكل جماعي ويتم 
ذوي  كافة  على  اإلنتاج  توزيع 
احلقوق، كل حسب مساهمته 
فللللي احلللللللرث واحللللللصلللللاد. إال 
الداخلية،  وزارة  تلللدخلللل  أن 
زعزع  استغاللها  على  كوصية 
القانون اجلماعي الذي أرسته 
القبائل الستغاللها. فعامل أو 
من  هللو  املعنية  املنطقة  واللللي 

عن  بالنواب  يسمى  ما  يختار 
أشخاص  وأغلللللبللهللم  الللقللبلليلللللة، 
وزارة  أجهزة  تعليمات  ينفذون 
الللداخللللليللة فللي عللمللللليللات كراء 
للمستثمرين  األراضللللي  هلللذه 
بللأثللمللان زهلليللدة، وغللالللبللا مللا ال 
هذه  كللراء  مبالغ  من  يستفيد 
األراضي ذوي احلقوق أو تكون 
استفادتهم شكلية ورمزية، في 
في  الكراء  مبالغ  تصرف  حني 
أمور بعيدة عن تنمية املنطقة 
وسلللاكلللنلللتلللهلللا. هلللللذه األراضللللللي 
تضم حوالي مليون هكتار من 

للزراعة  الللصللاحلللة  األراضللللي 
وأزيد من 8 ماليني هكتار من 
األراضي الرعوية أو الغابوية. 
وهذه األراضي هي املستهدفة 

بالقانون اجلديد. 

تتصرف  أن  املنتظر  ومللن 
بصفتها  اللللداخللللللليلللة  وزارة 
األراضلللي  بيع  على  الللوصلليللة 
لللألجللانللب، سواء  الللفللالحلليللة 
قصد  أو  االسللتللثللمللار  قللصللد 
الثالث  النمط  هناك  الرعي. 
أراضللي اجليش وهي  املسمى 
املغرب،  ملللللوك  كلللان  أراضللللي 
في  عليها  اسللتلليللالئللهللم  بللعللد 
القبائل،  ملللع  صلللراعلللاتلللهلللم 
الذين  لألشخاص  مينحونها 
يقدمون خدمة ما لهم. فكان 
املخزن يستقدم بعض القبائل 
البعيدة ومينح لها بعض من 
األراضي التي يستولي عليها 
املجال  داخللللل  ملللن  مللرحللللليللا 
القبائل  فلليلله  تتحكم  الللللذي 

لهيمنته  الرافضة  األمازيغية 
وهو ما يشكل صراعا مستمرا 
بني القبائل األصلية والقبائل 
في  النظام  ليظل  املستقدمة، 
وضع مريح ويواصل هجوماته 
وتشمل  األخرى،  القبائل  على 
هذه األراضي حوالي 400 ألف 

هكتار. 

الدولة  أراضللي  وأخيرا منط 
املسترجعة من  األراضللي  وهي 
الللفللرنللسلليللني طبقا  املللعللمللريللن 
للليللبللان التي  التللفللاقلليللة ايللكللس 

حافظت مبوجبها االمبريالية 
الفرنسية على أهم مصاحلها 
وهيمنتها  االسللتللراتلليللجلليللة 
الللثللقللافلليللة. وهلللللذه األراضلللللي 
 300.000 ملللن  أزيلللللد  تللشللمللل 
خصبة  ضيعات  كلها  هللكللتللار، 
مصادر  علللللى  أغلبها  ويللتللوفللر 
امللللليللللاه وهلللللي مللللتللللواجللللدة في 
الللغللرب وبللركللان وسللايللس وبني 
هذه  من  العديد  ودكالة.  مالل 
لكبار  تفويتها  مت  الللضلليللعللات 
بعد  الللعللسللكللريللني  اللللضلللبلللاط 
محاولة االنقالبني العسكريني 

السبعينات،  بلللدايلللة  فلللي 
وهي تعتبر مبثابة رشاوى 
قدمها  سللخلليللة  وصللفللقللة 
مقابل  للعسكر  الللنللظللام 
أما  الصراع.  عن  حتييده 
الللبللاقللي فللتللم تللوزيللعلله مع 
األخضر  املغرب  مخطط 
علللللللللى اللللللبلللللورجلللللوازيلللللة 
واألعلليللان. فللالللهللدف، كما 
ذكلللللره، هلللو حترير  سللبللق 
أمام  وفتحه  العقار  سوق 
املللسللتللثللمللريللن األجلللانلللب 
حتفيزات  تللللقللللدمي  مللللع 
وبالفعل  جللبهم.  هامة 
بتعديل  الللللدولللللة  قلللاملللت 
لقانون  األولللللى  الللوثلليللقللة 
الفالحية  االسللتللثللمللارات  
يتالءم  حتى   1969 لسنة 
مع  املخطط الذي أماله 
الدولي.  الللنللقللد  صللنللدوق 
والللللهللللدف اللللرئللليلللسلللي هو 
اإلسراع في عملية حترير 

سوق العقار لألراضي الفالحية 
الللللوقللللت  تسريع  نللفللس  وفللللي 
عملية بلترة الفالحني الصغار 
زراعيني  عللمللال  إلللى  ليتحولوا 
رهن إشارة املستثمرين اجلدد 
اللللللذيلللللن متلللكلللنلللوا ملللللن أجلللللود 
األمر  تعلق  سلللواء  الللضلليللعللات 
للزراعات  الشاسعة  بالضيعات 
املوسمية أو الضيعات املغروسة 

مبختلف األشجار املثمرة.

السياسي  اللللهلللدف  ويللكللمللن 
لهذا املخطط في إعداد طبقة 
حداثية  فالحية  بللورجللوازيللة 
هو  فكما  بللللاألرض،  مرتبطة 
االستقالل  إبللللللان  مللللعللللروف، 
اإلقطاعيون  كللللان  الللشللكلللللي 
الكبار  الللعللقللاريللون  وامللللالكلللون 
األساسية  الللقللاعللدة  يشكلون 
بعض  إلللى  بللاإلضللافللة  للنظام 
املدة  الللكللبللار. لكن مللع  الللتللجللار 
بحكم  القاعدة  هذه  تناقصت 
بالقطاعات  أبللنللاءهللا  الللتللحللاق 
احلللكللوملليللة واسللتللثللمللارهللم في 
املربحة  األخللللرى  الللقللطللاعللات 
وقطاع  اخلللللدمللللات  كلللقلللطلللاع 
القطاعات  من  وغيرها  املالية 
احلديثة. ومن املعروف كذلك 
شكلت،  املللغللربلليللة  الللبللاديللة  أن 
قاعدة  عللهللد احلللمللايللة،  مللنللذ 
فيها  يتحكم  للنظام  خلفية 
بأي  يللسللمللح  يللشللاء وال  كلليللف 
شكله  كان  مهما  سياسي  فعل 
الختراق البادية. وبهذه الصفة 
بعناصر  مللسلليللجللة  أصللبللحللت 
واملقدمني  واللللشللليلللوخ  اللللللدرك 
التقارير  يلللرفلللعلللون  الللللذيللللن 
حترك  أي  حللللول  بللاسللتللمللرار 
تآكلت  فلما  البادية.  في  يقع 
الدعامات اإلقطاعية استشعر 
النظام بإمكانية تنامي الشعور 
خصوصا  واحلكرة  بالتهميش 
باتت  الللصللاعللدة  األجلليللال  وأن 
العالم  فللللي  يلللقلللع  مللللا  تللللللدرك 
التواصل  بفضل تقدم تقنيات 
مللللا جعل  وهلللللللذا  احللللللديلللللث. 
النظام يحاول إعادة ترميم دور 
وحتديثهم  العقاريني  املالكني 
ملللن جللهللة، ومللللن جللهللة ثانية 
أجلللانلللب  ملللسلللتلللثلللملللريلللن  زرع 
بهدف  القبائل  أراضلللي  داخللل 
تكتل  أي  أملللام  الللطللريللق  قطع 
وجعلهم  املهمشني  للفالحني 
والنظام  األجانب  رحمة  حتت 

في آن واحد. 

اخللفيات السياسية لقانون اقتناء األراضي الفالحية من طرف األجانب
احلسني لهناوي

كان المخزن 
يستقدم بعض 
القبائل البعيدة 

ويمنح لها بعض من 
األراضي التي يستولي 

عليها مرحليا من داخل 
المجال الذي تتحكم فيه 

القبائل األمازيغية الرافضة 
لهيمنته وهو ما يشكل صراعا 
مستمرا بين القبائل األصلية 
والقبائل المستقدمة، ليظل 

النظام في وضع مريح 
ويواصل هجوماته 

على القبائل األخرى، 
وتشمل هذه 

األراضي حوالي 
400 ألف هكتار. 
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من املعلوم أنه منذ جفر االستقالل، مت استخدام آلية الديون لتعزيز الوصول إىل خمتلف املوارد الطبيعية يف بلدان العامل الثالث. فيف كثري من 
احلاالت، اكن هدف املديونية هو بالذات استخراج ونقل تلك املوارد، ال سميا من خالل إجناز البىن األساسية املختلفة )املوانئ والطرق والسكك 
احلديدية والسدود واملنامج، ...(. ويديع البنك الدويل أن قروضه هتدف إىل "تطوير" البالد من خالل تجشيعها عىل تصدير موادها اخلام، ولك 
ذلك حتت تربيرات منظري الليربالية يف املجال االقتصادي ... ويف أعقاب أزمة الديون يف المثانينات، أدت الصعوبات املالية للبلدان املدينة إىل 
ارمتاهئا بني خمالب صندوق النقد الدويل، مما سيجربها عىل التخصص أكرث فأكرث  يف تصدير وخوصصة ثرواهتا من أجل الوفاء بديوهنا، 

عىل حساب حاجيات شعوهبا وتمنيهتا املستدامة. ويمت لك ذلك بالطبع، بتواطؤ الطبقات السائدة وأنمظهتا الفاسدة واملستبدة.
يف هذا العدد من جريدة الهنج الدميقرايط حناول إلقاء الضوء عىل معضلة املديونية العمومية مع الرتكزي عىل أسباهبا وأثرها عىل أوضاع 

امجلاهري الشعبيية يف البلدان التابعة وخاصة ببالدنا، وحماولة طرح البدائل املمكنة من أجل مواجهة أسباهبا احلقيقية.

املديونية وانعكاساتها على األوضاع االجتماعية وعلى السيادة الوطنية
ملف العدد

العام  اللللديلللن  تللعللريللف  ميللكللن 
الدولة  تكون  الذي  املالي  باملقدار 
مللديللنللة بلله لللغلليللرهللا مللن أطلللراف 
خارج البالد، سواء كانوا أفرادا أو 
شركات أو حكومات. وهو مبثابة 
العجز  مقدار  تعكس  التي  املللرآة 
للدولة  الللسللنللويللة  امللليللزانلليللة  فلللي 
العام  خلللالل  تنفقه  مللا  ومللقللدار 
والذي يفوق مقدراتها وعائداتها 

الضريبية.

مكتب  تلللللقلللللريلللللر  فللللحللللسللللب 
"ماكينزي"  األمريكي  الللدراسللات 
الدول  أكبر  من  يعد  املغرب  فللإن 
املرتبة  يللحللتللل  بللحلليللث  الللدائللنللة، 
واملرتبة  الدولي  29 على املستوى 
األولللللللللى علللللللى صلللعللليلللد الللللقللللارة 
اإلفلللريلللقللليلللة. ومللللن امللللعلللللللوم أن 
الللنللظللام املللغللربللي، انللخللرط  منذ 
االستقالل الشكلي، في منظومة 
معتمدا  اللللرأسلللملللالللليلللة   الللللللدول 
الفرنسية   االمللبللريللاللليللتللني  علللللى 
مانحا  له  كراعيتني  واألمريكية 
لهم صالحيات واسعة في توجيه 
فكل  املغربي.  االقتصاد  وتدبير 
الللكللبللرى، مللنللذ سياسة  املللشللاريللع 
بلللنلللاء اللللسلللدود إلللللى الللليلللوم، كان 
اخلبراء الفرنسيون واألمريكيون 
عبر مكاتبهم الدراسية، يتكلفون 
لهذه  املخصصة  الدراسات  بكافة 
املشاريع مستفيدين من قروض 
اجلهات املانحة، املخصصة لهذه 
الدراسات. وخالل مراحل التنفيذ 
وخبرائهم   مهندسوهم  يتكلف 
حتى  واملللالللي  التقني  بللاإلشللراف 
امللللشلللاريلللع. طللبللعللا هناك  نللهللايللة 
مللشللاركللة األطللللر املللغللربلليللة، لكن 
كمساعدين وغالبا ما يستفيدون 
يقدمها  التي  الفتات  بعض  من 
لهم اخلبراء األجانب املتحكمون 
في العملية. وغني عن البيان أن 
متللويللالت كللل هللذه املللشللاريللع هي 
تسديدها  يتم  قللروض،  بواسطة 
والبعيد،  املللتللوسللط  امللللدى  علللللى 
املللبللرمللة بني  حسب االتللفللاقلليللات 

الللنللظللام واجلللهللة املللانللحللة، والتي 
تللكللون خللاضللعللة ملللصللالللح الللللدول 

االمبريالية ومؤسساتها املالية. 

أهمية الديون اخلارجية
ثمانينات  بلللللدايلللللة  خللللللالل 
املديونية  بلغت  املللاضللي  الللقللرن 
باتت  قياسية،  أرقاما  اخلارجية 
باالنهيار  املللغللرب  اقتصاد  تهدد 
الللشللامللل. وهلللو مللا دفلللع بالنظام 
النقد  صندوق  تدخل  طلب  إلللى 
املعروفة   وصفته  ليطبق  الدولي 
وهذا  الهيكلي:  التقومي  ببرنامج 
املكتسبات  بكل  عصف  البرنامج 

التي حققها الشعب املغربي منذ 
بنضاالته  الشكلي  االسللتللقللالل 
املريرة والتي قدم فيها ثمنا غاليا 
الشهداء  مللن  الللعللديللد  فللي  متثل 
بني  مللن  واملللنللفلليللني.  واملعتقلني 
تخلي  البرنامج  هللذا  بللنللود  أهللم 
في  دورهلللا  عللن  تدريجيا  الللدولللة 
أساسا  احلللليلللويلللة،  اللللقلللطلللاعلللات 
قللطللاع الللتللعللللليللم الللعللمللومللي بكل 
أسالكه وقطاع الصحة العمومية، 
الوظيفة  قلللطلللاع  تللفللكلليللك  ثللللم 
الرأسمال  لللصللالللح  الللعللمللوملليللة، 
فبالنسبة  واألجلللنلللبلللي.  احمللللللي 
للتعليم واملدرسة العمومية، فقد 
شعبيا  وطللمللوحللا  حماسا  شكال 
االستقالل  بعد  مباشرة  عارما، 
إرسلللللاء معالم  بللهللدف  الللشللكلللللي، 

تللعللللليللم شلللعلللبلللي ملللجلللانلللي وذي 
وبنات  أبللنللاء  كافة  لفائدة  جللودة 
االستعمار  حكم  أن  بعد  الشعب 
على  الشاملة  باألمية  الفرنسي 
لللقللد كانت  آبللائللهللم وأمللهللاتللهللم. 
كبيرة  الشعبية  اجلماهير  آمللال 
جلللدا مللن أجلللل رد االعللتللبللار لها 
عبر تعميم التعليم على أبنائهم 
وبناتهم بصفته رافعة اجتماعية 
نفس  كللرميللة.  حياة  لهم  تضمن 
الشعبي  الللنللضللال  ملليللز  الللطللمللوح 
صحي  قطاع  توفير  مطلب  فللي 
الشعب.  لكافة  مجاني  عمومي 
القطاعني  هذين  إلللى  باإلضافة 

توفير  مطلب  هناك  الرئيسيني 
األخرى  العمومية  اخلدمات  كل 
بكرامة   للللللعلليللش  الللللضللللروريللللة 
كالسكن والشغل والتنقل وغيرها 
أن  إال  احلياتية.  اخلللدمللات  مللن 
استهدف  املشؤوم  البرنامج  هللذا 
اللللقلللطلللاعلللني احللللليللللويللللني، وكلللل 
االجتماعية  واملللرافللق  اخلللدمللات 
إلى  تفويتها  مت  حيث  األخلللرى، 
الرأسمال اخلاص وحرمان أوسع 
اجلماهير الشعبية من حقهم في 
واالستفادة  والتطبيب  التمدرس 
من اخلدمات واملرافق العمومية.

فقدان  إلى  يؤدي  القروض  مسلسل 
السيادة   

اخلارجية  املللديللونلليللة  فللاقللت   

للمغرب 82 في املائة من مجموع 
الللنللاجت الللداخلللللي اخللللام. فخالل 
املغرب  سيستدين   2020 سللنللة 
 47 بلللدل  دوالر  مللللليللار   50 مبلغ 
املتوقعة عند مطلع  دوالر  مليار 
قلليللمللة خدمة  وتلللبلللللللغ  اللللسلللنلللة. 
وحدها  اخللللارجللليلللة  املللديللونلليللة 
أزيد من 4 مليارات دوالر موزعة 
بنسبة  اخلارجي  الدين  أداء  بني 
املائة  فلللي   22 و  امللللائلللة  فلللي   78
 ،1983 بللني  فما  الللفللائللدة.  برسم 
التقومي  بللرنللامللج  تطبيق  بللدايللة 
سدد  فلللقلللط،  و2011  الللهلليللكلللللي 
مليار   115 قلليللمللتلله  ملللا  امللللغلللرب 

دوالر  مللللليللار   36.5 منها  دوالر، 
كللخللدمللات للللللديللن. وملللرة أخرى 
األخيرة  الللثللالث  السنوات  خللالل 
خدمات  إلللى  الللنللظللام  سيلتجأ   ،
صندوق النقد الدولي، مرة أخرى، 
من خالل التوقيع على البرنامج 
تشرف  مبوجبه  الذي  االئتماني 
االمبريالية  املالية  املؤسسة  هذه 
على تصحيح االقتصاد الوطني. 
على أن يكون هذا البرنامج مركزا 
على التوازنات املاكرو اقتصادية، 
ومن ضمنها ضبط سقف العجز 
طبعا  واللللتلللضلللخلللم.  املللللوازنللللاتللللي 
املزيد  يستهدف  البرنامج  هللذا 
من  تبقى  ما  وبيع  التقشف  من 
للرأسمال  عللمللوملليللة  مللؤسللسللات 
اخللللللاص. وفلللي هلللذا اإلطلللللار مت 

8 في املائة من أسهم شركة  بيع 
مليار   78.6 ب  املللغللرب  اتللصللاالت 
درهم، أي 706 مليون دوالر. هذا 
املتتالية في  الللزيللادات  فضال عن 
أثمان املواد األساسية. إن ارمتاء 
االمبريالية  أحضان  في  النظام 
القهر  املزيد من  نتج وينتج عنه 
اجلماهير  ألوسلللللع  والللتللفللقلليللر 
األساسي  واملستهدف  الشعبية. 
هللو مللكللون الللشللبللاب الللللذي ميثل 
فبعد  للمجتمع.  الفقري  العمود 
كلللل سبل  فلللي وجلللهللله  أن سللللدت 
وطأة  حتت  يئن  وأصبح  العيش 
الللبللطللالللة املللسللتللشللريللة حللتللى في 
وخلللاصلللة، حاملي  بلللل  صلللفلللوف، 
الللشللواهللد الللعللللليللا الللذيللن ضحى 
من  والنفيس  بالغالي  أولياءهم 
ها  وتللكللويللنللهللم،  تعليمهم  أجلللل 
الدول  إلللى  باملئات  يهاجرون  هم 
األجلللنلللبللليلللة. أمللللا اللللشلللبلللاب غير 
العليا،  الللشللواهللد  على  احلللاصللل 
ومنهم  مجهوال  مصيرا  فيواجه 
مللن يللغللامللر بللحلليللاتلله فللي قلللوارب 
على  نظرة  إلللقللاء  ويكفي  امللللوت. 
على  لالطالع  اليومية  الصحف 
الذين  اللللشلللبلللاب  هلللللؤالء  ملللآسلللي 
يغرقون في البحر وهم  في زهرة 
الللعللمللر. أملللام هللذا األفلللق املظلم 
الذي وضعت فيه سياسات النظام 
مصير الشعب املغربي بني أيدي 
االمبريالية،  املللاللليللة  املللؤسللسللات 
يللبللقللى اللللنلللضلللال الللللوحللللدوي هو 
السبيل الوحيد ليتخلص شعبنا 
التخلص  إن  اجلحيم.  هللذا  من 
الللقللروض يستوجب  دوامللللة  مللن 
الللللنللللضللللال اللللللللللللدؤوب ملللللن أجلللل 
الشعبية  اجلماهير  استنهاض 
احلقيقية  باألسباب  وتوعيتها 
املتجلية  وبلللؤسلللهلللا  لللتللعللاسللتللهللا 
الطبقية  اللللكلللتلللللللة  حتلللكلللم  فللللي 
في  املللخللزنللي  ونظامها  الللسللائللدة 
سيادته  وارتللهللان  الشعب  مصير 
العبرة  وشللركللاتللهللا  لللالمللبللريللاللليللة 

للقارات.

أحمد ميمون  املديونية اخلارجية ترهن مستقبل األجيال الصاعدة
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الدين العمومي: احللقة املفرغة

إمكانيات  يللعللوق  "اللللديلللن 
التنمية.  حيث  مللن  دوللللة  أي 
املناورة  يقلل من مساحة  إنه 
العمومية، ال سيما  للخيارات 
باالستثمارات  يتعلق  فيما 
االستراتيجية،  الللعللمللوملليللة 
االقتصادية  السيادة  ويضعف 

للدول".

الدين  يللبلللللغ  امللللغلللرب،  فلللي 
 1000 حاليًا    )DP(العمومي
مللللليللار درهلللللم، ويللقللتللرب من 
احمللي  الللللنللللاجت  مللللن   100٪
املبلغ  هللذا  يشمل  اإلجمالي. 
التي  اخلزينة  ديلللون  مللن  كللاًل 
درهللللم  مللللللليلللار   750 بلللللللغلللت 
باإلضافة إلى ديون املؤسسات 
 )EEP( العمومية  واملللقللاوالت 
سدادها.  الدولة  تضمن  التي 
وبلللللللغ اللللديلللن اخللللارجلللي في 
درهم  مليار   329  ،2019 سنة 

.)EEP الدولة و(

العمومي  الللديللن  ويللتللكللون 
ملللن عللللدة مللجللاملليللع. ميكن 
ديلللن  إللللللى  تللقللسلليللمللهللا  أواًل 
عمومي داخلي و دين عمومي 
خارجي. وهذا األخير ينطوي 
من  املخاطر  من  املزيد  على 
السيادة  علللللى  الللتللأثلليللر  حلليللث 
وتوازن  واملللاللليللة  االقللتللصللاديللة 

ميزان األداءات.

إن ديون اخلزينة العمومية 
باملعنى  الدولة  ديللون  DT هي 
وصلت  وقللد  للكلمة.  الدقيق 
إلى 750 مليار درهم في نهاية 
ديسمبر 2019، مقابل 722.6 
مليار درهم في نهاية ديسمبر 
2018، بزيادة قدرها أكثر من 
احمللية  احلصة  وبلغت   .٪  3
من ديون اخلزينة 600 مليار 
درهم واحلصة اخلارجية 152 
وزارة  )املللصللدر:  درهلللم  مليار 

االقتصاد واملالية(.

ويللللللتللللللم ضللللللمللللللان ديلللللللون 
أو  كليا  العمومية  املؤسسات 
ففي  الللدولللة.  قبل  من  جزئيا 
وصلت   ،2019 ديسمبر  نهاية 
220 مليار  إلللى  الللديللون  هللذه 

درهم.

اخلزينة  ديلللللن  ملللجلللملللوع 
الدين املضمون من قبل  زائد 
العمومي  الدين  يشكل  الدولة 
الذي وصل، في نهاية ديسمبر 
قدره  إجماليا  مبلغا   ،2019

وتتكون  درهلللللم.  مللللليللار   960
ديون املؤسسات العمومية التي 
تضمنها الدولة بشكل رئيسي 
مللن الللديللن اخلللارجللي، مببلغ 
نهاية  فللي  درهلللم،  مليار   185
 ٪  71 منها   ،2019 ديسمبر 
مضمونة من قبل الدولة. في 
حني تبلغ احلصة احمللية من 
 33 ديون املؤسسات العمومية 
الدولة  وتضمنها  درهم،  مليار 

أيًضا.

املبلغ  يللكللون  اللللواقلللع،  فلللي 
العمومي  للللللديللن  احلللقلليللقللي 
أخلللذنلللا  إذا  بلللكلللثللليلللر  أعلللللللللى 
فلللي احللللسلللبلللان أيلللًضلللا ديلللون 
اجلللمللاعللات احملللللليللة، وديلللون 
العمومية املضمونة  املقاوالت 
أيللًضللا إلللى حللد كبير مللن قبل 
على  الضريبة  وديلللن  الللدولللة، 
التي   TVA املللضللافللة  القيمة 
يجب على الدولة أن تسددها 
ويصل  املللقللاوالت  من  للعديد 
عللدة مليارات  إلللى  الرقم  هللذا 
درهم )5 مليارات درهم فقط 
للفوسفاط  الشريف  للمكتب 
ذلك  إضافة  وينبغي   .)OCP
إللللى مللجللمللوع الللضللريللبللة على 
التي تسددها  املضافة  القيمة 
نظام  خلللللالل  مللللن  اللللبلللنلللوك 
التخصيم اجلديد. في الواقع، 

تللسللجللل الللبللنللوك فلللي أصلللول 
ضريبة  العمومية  ميزانيتها 
املستردة  امللللضلللافلللة  الللقلليللمللة 
وهذا  الدولة.  مكان  للشركات 
القرارات  مع  أيًضا  احلال  هو 
احملاكم  عن  الصادرة  النهائية 
ضد الدولة، ولم يتم تنفيذها، 
وتللتللكللون ملللن األضللللللرار التي 
نفسها  حماية  الدولة  حاولت 
ملللللن تلللبلللعلللاتلللهلللا ملللللن خللللالل 
قانون  مللن  الشهيرة   9 امللللادة 
 .2020 لللسللنللة   )LF( املللاللليللة 
وبلللعلللض اللللبلللللللدان تلللللدرج في 
حتى  العمومي  الدين  قائمة 

التسبيقات  أو  "الضمانات 
 provision « احلسابية" 
  »  m a t h é m a t i q u e
املللللتللللعلللللللللق بللللاملللللعللللاشللللات 

اخلدمة  ملوظفي  التقاعدية 
املدنية.

هو  كما  ذللللك،  على  علللالوة 
امللحق،  اجللللدول  فللي  موضح 
املغرب في حلقة مفرغة  فإن 
حللقلليللقلليللة ملللن الللللديللللون. في 
كلللل علللللام، وخلللاصلللة فلللي عام 
اإلجمالي  املبلغ  يكون   ،2020
مساوًيا  الللقللروض  إليللصللاالت 
رأس  مدفوعات  ملبلغ  تقريًبا 
املللال وسلللداد الللفللوائللد، أي 70 

مليار درهم.

لسداد  تللقللتللرض  اللللدوللللة   

اللللديلللون. فللي اللللواقلللع، تسمح 
بللشللكللل أساسي  اللللديلللون  آللليللة 
املؤسسات  أو  للللللمللنللظللمللات 

الدولي  )البنك  الدولية  املالية 
وصللللنللللدوق اللللنلللقلللد الللللدولللللي( 
بلللاللللتلللدخلللل فلللللي اخلللللليلللللارات 
االقتصادية  واللللتلللوجلللهلللات 
االستراتيجية. كما أنه يجعل 
مللللن امللللملللكلللن حتللللويللللل جلللزء 
مت  التي  املضافة  القيمة  مللن 
إنللشللاؤهللا فللي بلللللدان اجلنوب 
لضمان  وبالتالي  الشمال،  إلى 
رأس  على  العاملية  السيطرة 

املال املالي.

املديونية  تللقلليلليللم  كلليللفلليللة 
العمومية نوعيا؟

ترجمه للجريدة 
العربي بوحامدي

عزيز مسعودي

Etat de la dette publique (DP) 2018-2020
2018 2019 2020

Dépenses en intérêts et 
commissions se rapportant 
à la DP (1)

27 112 488 000 28 031 370 000 29 023 019 000

Amortissement de la DP à 
MLT (2): 34 731 500 000 39 213 200 000 67 512 204 000

Interne 29 498 500 000 34 095 200 000 51 131 500 000

Externe  5 233 000 000 5 118 000 000 16 380 704 000  

Total (3) = (1) + (2) 61 843 988 000 67 244 570 000 96 535 223 000

Recettes d’emprunts à MLT 
(4): 68 000 000 000 76 200 000 000 97 200 000 000

Interne 43 000 000 000 49 200 000 000 66 200 000 000

Externe 25 000 000 000 27 000 000 000 31 000 000 000

Différence (5) = (4)-(3) + 6 156 012 000 + 8 955 430 000 + 664 777 000

Dépenses d’investissements 

BG (6)
68 229 908 000 73 372 918 000 78 210 295 000

Total (7) = (2) + (6) 102 961 408 000 112 586 118 000 145 722 499 000

في  الللسللداد.  على  القدرة  أو  االئتمانية  بللاجلللدارة  وثيًقا  ارتباًطا  املشكلة  هللذه  ترتبط 
املقترض.  املللال  لللرأس  املمنوح  االستخدام  حسب  الللسللداد  احتماالت  ستختلف  الللواقللع، 
ستكون احتماالت السداد مواتية أكثر في حالة إجراء استثمارات إنتاجية وضمان إمكانية 
تعزيز القدرات اإلنتاجية لبلد ما. وهذا يعني أن االقتراض ال ينفق على األسلحة واألمن 
والشرطة، ولكن على تعزيز البنية التحتية األساسية والتعليم والتدريب والبحث العلمي. 
التشغيل  نفقات  )االستهالك،  املنتج  غير  لإنفاق  املقترض  املللال  رأس  استخدام  مت  إذا 
كان  لو  حتى  السداد،  في  صعوبة  بالتأكيد  بالديون  املثقلة  الدولة  فستواجه  احلكومية(، 

التضخم العاملي ميكنه أن يخفض الديون بالقيمة احلقيقية.

 ،2016 1 يناير  التنفيذ في  الذي دخل حيز   ،)LOF( للمالية التنظيمي  القانون  ينص 
في املادة 20، على أحد املبادئ األساسية التي يجب أن متكن الدولة من ضمان احلفاظ 
القروض مجموع  تتجاوز حصيلة  أن  "ال ميكن  الواقع،  في  العمومية.  املالية  على رصيد 
 2020 لعام  املالية  قانون  أن  غير  املالية".  للسنة  الدين  أصل  وسداد  االستثمار  مصروفات 
القاعدة، حيث إن مبلغ القروض بالكاد سيتم استخدامه لتمويل السداد  لم يحترم هذه 

املخطط له، من حيث رأس املال والفائدة، أي ما يقرب من 70 مليار درهم.

إن المغرب 
في حلقة مفرغة 

حقيقية من 
الديون. في كل عام، 

وخاصة في عام 2020، 
يكون المبلغ اإلجمالي 

إليصاالت القروض 
مساويًا تقريبًا لمبلغ 
مدفوعات رأس المال 
وسداد الفوائد، أي 70 

مليار درهم.
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الملف

قضية الديون هي واحدة من املشاكل الرئيسية جلميع بلدان اجلنوب
اللللديلللن هلللو آللليللة مللشللتللركللة في 
كان  إذا  االقلللتلللصلللاديلللة.  الللتللنللملليللة 
مفيد  علللام  السللتللثللمللار  مخصًصا 
الصحي،  )الللبللرنللامللج  اجللتللمللاعللًيللا 
الطاقة،  وضلللع  تللغلليلليللر  الللتللعللللليللم، 
ذلك(  إلللى  ومللا  استثمارية،  برامج 
وإذا مت التعاقد مع املؤسسات املالية 
املواطن،  لرقابة  اخلاضعة  العامة 
ميكن أن يكون الدين العام محرك 
الللديللون ميكن أن  االقللتللصللاد. لكن 
تصبح عقبة رئيسية أمام التنمية 

املستدامة.
حتى أزمة الرهن العقاري في 
 ،2007 عام  في  املتحدة  الواليات 
دولية  مالية  أزمللة  أعقبتها  والتي 
في عام 2008 ومنذ ذلك احلني، 
أصبحت أزمة املديونية العمومية 
فللي الللعللديللد مللن بلللللدان الشمال 
رئيسية  وكذلك اجلنوب، مشكلة 
بلللللدان اجلنوب،  فللقللط جلللملليللع 
ألنه في الواقع، أدت ديون البلدان 
النمو  طريق  فللي  سللائللرة  املسماة 

إلى إفقار عام لهذه البلدان.
"البلدان  سلللددت  اللللواقلللع،  فللي 
 110 يللعللادل  مللا  عموًما  النامية" 
أضلللعلللاف ملللا تللديللن بللله فلللي عام 

نفسه  اللللوقلللت  فلللي  وللللكلللن   ،1970
50مرة  مبقدار  ديونها  تضاعفت 
 .]2011 الديون  أرقام   ،CADTM[
مثلت   ،1990-2000 الفترة  خالل 
خلللدملللة اللللديلللن مللبلللللًغللا أكلللبلللر من 
ملليللزانلليللة الللتللعللللليللم فلللي أكللثللر من 
ومبلًغا  املللديللنللة  الللبلللللدان  نللصللف 
أكبر من املبلغ املخصص للصحة 
]املصدر  اللللبلللللللدان.  ملللن   75٪ فلللي 
www.oid-ido.org/rubrique.

.]id_rubrique=12؟php3
املتحدة  األمم  لبرنامج  وفللًقللا 
اإلمنائي، في حني تضاعفت كمية 
السلع والثروة مبقدار ثمان مرات 
منذ عام 1970، وهو التاريخ الذي 
البلدان  مديونية  انفجار  فيه  بدأ 
 104 سكان  ثلث  حللوالللي  النامية، 
شخص  مللللليللار   ،1.75 أي  دول، 
األبعاد  متعدد  الفقر  من  يعانون 
أيًضا  ولكن  الدخل  من حيث  )أي 
مللن عللدم إمكانية احلللصللول على 
األساسية(  االجتماعية  احلقوق 
على  شخص  مليار   2.6 ويعيش 
أقل من دوالرين في اليوم )في عام 
2005( . فللي املللنللاطللق الللتللي يكون 
فيها املراهقون أكثر عدًدا )جنوب 
الصحراء  جللنللوب  وأفريقيا  آسلليللا 
 73٪ حوالي  هللذا  وميثل  الكبرى(، 
من   2010 ]تقرير  الللسللكللان  ملللن 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي[.
املتحدة  األمم  بللرنللامللج  قللللدر 
على  دوالر  مليار   80 أن  اإلمنائي 
أن تقضي  10 سنوات ميكن  مدى 

العالم  فلللي  امللللدقلللع  الللفللقللر  علللللى 
)احلصول على مياه الشرب والغذاء 
الالئق والتعليم االبتدائي والرعاية 
الصحية األساسية(. ومع ذلك، في 
عام 2008 على سبيل املثال، سددت 
دوالر  مليار   600 اجلللنللوب  بلللللدان 
الللديللون! وهللذه يساوي  في خدمة 
التي ال تستخدمها  املللوارد  جميع 
الللللللللدول لللتلللللبلليللة االحلللتللليلللاجلللات 
لسكانها مثل احلصول  األساسية 
الكافي  والللغللذاء  الشرب  مياه  على 
مبا  األساسية،  الصحية  والرعاية 

الللوقللايللة )حمالت  ذللللك  فلللي 
التطعيم(، التعليم االبتدائي، 
السكن املالئم، البنية التحتية 

املرضية، إلخ.
على املستوى االقتصادي، 
طالبت  الللللللديللللللون،  للللللسلللللداد 
املالية  اللللدائلللنلللة  امللللؤسلللسلللات 
البنك  سلليللمللا  وال  اللللدولللليلللة، 
النقد  وصلللللنلللللدوق  اللللللدوللللللي 
الللدولللي، مللن بلللللدان اجلنوب 
لتخفيض  تللدابلليللر  بللاتللخللاذ 
العام:  االجللتللمللاعللي  اإلنللفللاق 
واخلدمات  والتعليم  الصحة 
ودعم  العامة،  املصلحة  ذات 
وحماية  احمللللللي  االقللتللصللاد 
أو  الهشة  الداخلية  األسلللواق 
االستراتيجية )الزراعة(. لقد 
على  النامية  البلدان  أجبروا 
االندماج في األسواق العاملية 
علللللن طللللريللللق االسلللتلللعلللاضلللة 
محاصيل  عللللن  تلللدريلللجللليلللًا 
الكاكاو،  )الللقللطللن،  التصدير 
الغذائية  للمحاصيل  إلللللخ( 
إلخ(.  الرفيعة،  )القمح والذرة 
ديونها،  تسديد  ومع  وباملثل، 

على  النامية  البلدان  تشجيع  مت 
مواردها  األثمان"  "بأبخس  و  بيع 
الللطللبلليللعلليللة )الللللغللللابللللات، واملللللللوارد 
ذلك(،  إلى  وما  والنفط،  املعدنية، 
عن طريق جمع جزء ضئيل فقط 
مللن الللعللائللدات، وهلللذه تللذهللب إلى 

الشركات متعددة اجلنسيات ...
اجلنوب،  بلدان  ديللون  آليات  إن 

وبلللللعلللللبلللللارة أخلللللللللللرى، اللللظلللرفللليلللة 
التي  والللسلليللاسلليللة  االقلللتلللصلللاديلللة 
تسببت في مديونية هذه البلدان، 
الديون  أزمة  أثللارت  التي  والعوامل 
القرن  من  الثمانينيات  بداية  في 
املاضي وإدارة هذه األزمة من قبل 
املنظمات  جعلت  الشمال  بلللللدان 
املالية الدولية تنهب بشكل مستمر 
اقتطاعات  اجلللنللوب  اقتصاد  مللن 
هللامللة يللتللم حتللويلللللهللا إللللى بلدان 
كلمات  السللللتللللخللللدام  الللللشللللمللللال. 
في   Adolfo Perez Esquivel

اخلارجي  "اللللديلللن   ،1999 يللنللايللر 
لللللللدول اللللعلللاللللم اللللثلللاللللث هللللو دين 
األزمنة  أبللدي، أي جزية، كما في 

االستعمارية".
ميكن أن ُيعزى التفاوت املتزايد 
بللني الللشللمللال واجللللنلللوب إللللى هذا 
مللن االستغالل  الللشللكللل احلللديللث 
والنهب. هذا ما يفسر ملاذا أصبحت 
السنني  مللر  علللللى  اللللديلللون  قضية 

للنشطاء  رئلليللسللي  قلللللق  ملللصلللدر 
أجل  مللن  تقاتل  الللتللي  واملنظمات 
أعلنت  وهللكللذا،  عللدالللة.  أكثر  عالم 
إطار  املنظمة في  الديون  محكمة 
املنتدى االجتماعي العاملي لبورتو 
ديون  أن   2002 علللام  فللي  أللليللغللري 
وغير  شرعية  "غير  الثالث  العالم 
عادلة وال ميكن الدفاع عنها على 
والقانونية  األخالقية  الللطللائللرات 

والسياسية".
أزمة  أثللللرت   ،2008 علللام  مللنللذ 
البلدان  على  أيضا  العامة  الديون 
الشمالية.  والللبلللللدان  الصناعية 
الدولية  املللاللليللة  األزملللللة  لللوقللف 
بعد   2008 عام  في  التي حدثت 
أزمللللة الللرهللن الللعللقللاري فللي عام 
البنوك،  بإنقاذ  والسماح   2007
اقلللتلللرضلللت الللللللدول بللالللفللعللل في 
األسللللواق املللاللليللة بللأسللعللار فائدة 
غللالللًبللا مللفللرطللة، وبللالللتللالللي زادت 
املللديللونلليللة الللعللمللوملليللة. األرقللللام 
مذهلة: في عام 2009، بلغ الدين 
اخلارجي العام للواليات املتحدة 
3500 مليار دوالر، وديون فرنسا 
إذا كانت  إلى 1200 مليار دوالر. 
البلدان  مللع  تضاهى  ال  األرقلللام 
الدين  فللإن  العام،  )لنفس  النامية 
البلدان  جلميع  الللعللام  اخلللارجللي 
النامية ميثل 1460 مليار دوالر(، 
فللهللنللاك أوجللله تللشللابلله بللني الدين 
اللللعلللام للللللبلللللدان الللنللاملليللة وديللللون 
الشمال ؛ خطط التقومي الهيكلي 
واخليارات  التقشف،  سياسات  أو 
تستجيب  للللللحللكللام  الللسلليللاسلليللة 
لصالح  الللعللاملللي،  التمويل  ألواملللر 

الدائنني على حساب السكان.
وللللكلللن فلللي اللللشلللملللال كللمللا في 
اجلنوب، يقوم السكان واجلمعيات 
بالتعبئة، وهم يدينون آثار الدين 
بافتحاص  ويللطللالللبللون  البغيض، 
املواطن،  مراقبة  حتت  احلسابات 
اإللغاء،  أو   / و  اللللدفلللع  وتللعللللليللق 
بديلة  متويل  حلول  ويقترحون 
تلبي حقا  التي  التنمية  أجل  من 
وخاصة  اللللسلللكلللان،  احلللتللليلللاجلللات 
ذلك،  على  علللالوة  ضعفا.  األكللثللر 
بنية  مسألة  املدني  املجتمع  يثير 
مللاللليللة دوللليللة أخللللرى. إنللله يشكك 
مييز  الللذي  الليبرالي  املنطق  فللي 
للمؤسسات  السياسية  اخللليللارات 
القطاع  تشجيع   - الدولية  املالية 
السلع  حلللركلللة  وحلللريلللة  اخللللللاص 
ورؤوس األمللوال التي تعتبر احلل 
الفقر  البلدان من  اجليد إلخللراج 
- ويدعو إلللى إصللالح جللذري لهذه 

املؤسسات.

ترجمة جريدة النهج 
الدميقراطي

CIIP *  :عن

لقد أجبروا 
البلدان النامية 

على االندماج في 
األسواق العالمية 

عن طريق االستعاضة 
تدريجيًا عن محاصيل 

التصدير )القطن، الكاكاو، 
إلخ( للمحاصيل الغذائية 

)القمح والذرة الرفيعة، إلخ(. 
وبالمثل، ومع تسديد ديونها، تم 
تشجيع البلدان النامية على بيع 

و "بأبخس األثمان" مواردها 
الطبيعية )الغابات، والموارد 
المعدنية، والنفط، وما إلى 

ذلك(، عن طريق جمع 
جزء ضئيل فقط من 

العائدات، وهذه تذهب 
إلى الشركات متعددة 

الجنسيات ...

CIIP بطاقة تعريف

يللتللكللون امللللؤمتلللر املللشللتللرك بني 
العام  التعليم  حلللول  الللكللانللتللونللات 
الناطقة  وتيسينو  سللويللسللرا  فللي 
بالفرنسية )CIIP( من املستشارين 
وأعللضللاء مجلس الللدولللة واللللوزراء 
املسؤولني عن التعليم في كانتونات 
بللللرن وفلللريلللبلللورغ وجللنلليللف ويللللورا 

ونيوتشاتيل وتيسينو، فاليه وفود.
الللكللانللتللونللات الللسللويللسللريللة لها 
السيادة في مسائل التعليم )راجع 
املادة 62، 1 من الدستور االحتادي(. 
املستوى  على  ضلللروري.  التنسيق 
اللللوطلللنلللي، يللتللم تللوفلليللره ملللن قبل 
املؤمتر السويسري ملديري التعليم 
الذي   ،)CDIP( الكانتون العام في 
الدولة  أعضاء مجلس  يجمع بني 
الكانتونات  في  بالتعليم  املكلفني 
السويسرية البالغ عددها 26، على 
أسللللاس كلللونلللكلللوردات سللكللوللليللر دي 

.1970
املعنية  اللللللللللجللللنللللة  وتللللنللللظللللم 
أيضا  الفكرية  وامللكية  بالتنمية 
إقليمية،  مللللؤمتللللرات  أربلللعلللة  فلللي 
القرب  وتنسيق  تضمن اإلجنللازات 
الثقافية  املللنللاطللق  فللي  والتنسيق 
املتميزة بشأن امللفات واملقترحات 

املقدمة إلى اللجنة:
املؤمتر املشترك بني الكانتونات 
سويسرا  فللي  الللعللام  التعليم  حللول 
بالفرنسية  الللنللاطللقللة  وتلليللسلليللنللو 
 ،1874 عللام  إنللشللاؤه  مت  ؛   )CIIP(

وهو أقدم مؤمتر ؛
في  التعليم  مللديللري  مللؤمتللر   •
NW-( سلللويلللسلللرا  غلللللرب  شلللملللال 

EDK(؛
العام  التعليم  مديري  مؤمتر   •

في سويسرا الوسطى )BKZ(؛
العام  التعليم  مديري  مؤمتر   •
EDK-( الللشللرقلليللة  فلللي سللويللسللرا 

Ost(؛
تعمل هذه املؤمترات اإلقليمية 
األملانية  باللغة  الناطقة  الثالثة 
التي تبلغ من العمر 50 عاًما، مع 
ألنشطة  منفصل  بشكل  إدارتللهللا 
اتفاقيات  تللنللفلليللذ  أو  مللعلليللنللة 
إقللللليللملليللة، ملللًعلللا عللللن قلللللرب منذ 
1.1.2011 في إطار "مؤمتر مديري 
الناطق  السويسري  العام  التعليم 
 Deutschschweizer( باألملانية" 
 E r z i e h u n g s d i r e k t o r e n

.)EDK مد ،)Konferenz



  العدد: 10349

قضايا فكرية من 3 إلى 9  مارس 2020 

الفوراق  أن  احلديثة  الللدراسللات  كللل  جتمع 
الطبقية سواء على املستوى العاملي أو اإلقليمي 
أو احمللي تزداد بشكل جلي، وأن احتكار الثروة 
يزداد في يد أقلية قليلة سنة بعد أخرى، باملقابل 
يتراكم الفقر في اجلهة املقابلة سواء تعلق األمر 
اجلغرافية،  املناطق  أو  االجتماعية  بالطبقات 
التقهقر  أن  الدراسات  هذه  بعض  اعتبرت  وقد 
لدى فقراء العالم يزداد بشكل سريع جدًا يعادل 
السرعة نفسها التي ترتفع فيها ثروات  األغنياء 

، والتي تضاعفت منذ 2008 تاريخ األزمة املالية 
فقد   ،)Oxfaminternational-2019( العاملية 
ميتلكون  فقط  العالم  فللي  شخص   26 أصللبللح 

نصف ثروة العالم.

ألسنتها حني  تبلع  الللدراسللات  هللذه  كل  لكن 
احلديث عن السبب احلقيقي وراء هذه الفوارق 
لكن حني جتابه  والللثللروة،  األرقلللام  في  املخيفة 
يعتبر  الذي  املاركسي  بالتحليل  الدراسات  هذه 
أحتكرت  كلما  الرأسمالية،  توسعت  كلما  أنلله 
أقلية قليلة الثروة وتوسع الفقر أكثر، كلما رفع 
منذ  التاريخ  جتاوزها  املاركسية  أن  وجهك  في 
انهيار جدار برلني وأن مسألة التخلف والتبعية 
ما هي إال سياسات محلية فاشلة بسبب "سوء 

التدبير واحلكامة". 
نظرة عامة عن التبعية 

لقد تعددت النظريات التي اختصت مبسألة 
التبعية وكان أبرز روادها املفكرين االقتصاديني 
في أمريكا الالتينية الذين ربطوا مسألة تبعية 
املللركللز األوروبلللي  إلللى  الالتينية  أمللريللكللا  بلللللدان 
بللاالسللتللعللمللار الللرأسللمللالللي الللللذي دمللللج بعنف 
ملحقة  وجعلها  اجلنوبية  األمريكية  الللقللارة 
 .16 القرن  منذ  األوروبلليللة  الصناعة  ملتطلبات 
هذه النظريات التي كانت ترى في العالم عبارة 
له  تابعة  تللخللوم  بلله  رأسللمللالللي حتيط  قلب  عللن 
"التطور  نللظللريللة  كللذلللك  بللله. جنلللد  ومللرتللبللطللة 
سمير  الشيوعي  للمفكر  الالمتكافئ"  والتبادل 
والهيمنة  التبعية  مللسللألللة  فللسللرت  الللتللي  أملللني 

بللل"اسللتللحللالللة حتللقلليللق الللنللمللو االقللتللصللادي في 
ألن  الغربي،  الرأسمالي  النموذج  بإتباع  بلداننا 
أي اندماج في هذا النظام الرأسمالي يؤدي إلى 
تعميق تخلفنا وذلك راجع إلى العالقة الوطيدة 
وبأن  ورأسمالية األطللراف،  املركز  رأسمالية  بني 
حول  متمركزة  املركز  في  الرأسمالية  الطبقة 
خلدمة  اخلارجية  عالقاتها  وتستخدم  الللذات، 
مصاحلها وأوطانها، أما الطبقة الرأسمالية في 
األطراف فهي طبقة تابعة وفي خدمة مصالح 
عقد  أن  أمني  ويقول سمير  الرأسمالي".  املركز 
السبعينات سيعتبر عقد حتمية اتباع األطراف 
للنموذج االشتراكي وجتاوزها للرأسمالية كحل 

للتخلص من تخلفها. 

أبللللرز احمللللللاوالت النظرية  جنللد كللذلللك مللن 
العربية  البلدان  التبعية في  التي فسرت مسألة 
األجنبي  لالستعمار  خضعت  الللتللي  والللبلللللدان 
تفسيرا علميا نظرية "منط اإلنتاج الكولونيالي 
اللبناني  الشيوعي  املفكر  لدى   "Colonialism
اإلنتاج  "منلللط  أن  تعتبر  الللتللي  عللامللل  مللهللدي 
الللكللولللونلليللالللي كشكل تللاريللخللي مملليللز مللن منط 
العربية  البلدان  في  ظهر  الرأسمالي،  اإلنللتللاج 
ارتباطًا  املرتبطة  الرأسمالية  من  ممّيز  كشكل 
مهدي  استند  "وقد  باالمبريالية  بنيويًا  تبعيًا 

عامل في حتليله إلى العناصر التالية: 

تستند  للللم  الللكللولللونلليللاللليللة  املللجللتللمللعللات  أن 
تقوده  ثللوري  طللور  إلللى  الرأسمالي  حتولها  فللي 
الللبللرجللوازيللة احملللللليللة الللصللاعللدة علللللى أنقاض 
إعادة  أسللاس  على  بنيت  بل  املتهالك،  اإلقطاع 
إلى  املستند  امللللأزوم  اإلنللتللاج  نفس منط  تدوير 
اإلقطاع مبالمح مشوهة للرأسمالية في ارتباط 
وطيد مع الرأسمالية العاملية التي كانت تعيش 

مرحلة أزمة في مرحلتها االمبريالية.

هذا  ينتج  أعلللاله  التحليل  إللللى  بللاالسللتللنللاد 
فيه  تتعايش  طبقيا  اصطفافا  امللللأزوم  النمط 
املتناقضات مييزها عجز البرجوازيات الوطنية 
املهام  حتقيق  في  التاريخي  بدورها  القيام  عن 

يستدعي حتقيق  والوطنية، مما  الدميقراطية 
املتحالفة  العاملة  الطبقة  لللدن  من  املهام  هللذه 
البرجوازية  ضللد  املضطهدة  الفئات  سائر  مللع 
االمبريالية والكولونيالية في آن واحد من أجل 
وطنية  ثللورة  عبر  التبعية  عللالقللات  مللع  القطع 
الللطللريللق نحو  تقطع مللع االمللبللريللاللليللة ومتللهللد 
االنتقال إلى االشتراكية ودميقراطية حتقق ما 

عجزت عن حتقيقه البرجوازية احمللية.

يرمي  ال  التبعية  ملسألة  املاركسية  تناول  إن 
وال  الللرف  توضع جنبا على  إنتاج نظريات  إلى 
إلغناء احملافل الثقافية واألدبية. إن املاركسية 
ذلك  وألجللل  العاملة  الطبقة  حترير  علم  هللي 
امللقاة  املهام  طبيعة  زاويللة  من  املسألة  تتناول 
الللثللوريللة مللن أجللل قيادة  على عللاتللق األحللللزاب 
نحو  الشعبية  الطبقات  وسائر  العاملة  الطبقة 

الدميقراطية واالشتراكية.
عودة إلى االمبريالية 

طرأت  التي  الللتللطللورات  أن  املاركسية  تعتبر 
من  االنتقالية  مرحلتها  في  الرأسمالية  على 
قد  االحللتللكللار  إلللى  امللليللل  نحو  احللللرة  املنافسة 
األسس  شكلت  أساسية  ملليللزات  بثالث  متيزت 
من  متقدمة  كمرحلة  االمبريالية  لبروز  املادية 
الرأسمالية وهي تركيز الرأسمال ومركزته وميل 
معدل الربح نحو االنخفاض، وقد خلقت هذه 
إلى االحتكار(  املنافسة  الشروط )االنتقال من 
العاملي  املستوى  للعمل على  تقسيم جديد  إلى 
جلب  مراكز  وبني  الضخمة  اإلنتاج  مراكز  بني 

اليد العاملة واملواد األولية.

عليها  أضللللحللللت  الللللتللللي  اخللللصلللائلللص  مللللع 
الرأسمالية في مطلع القرن العشرين واحلاجة 
نظرية  ظللهللرت  اخلصائص  هللذه  لفهم  امللحة 
لكتابات  )تللطللويللر  لينني  يللد  على  االمبريالية 
سللابللقللة عللنلله( لللرصللد أهلللم الللتللغلليلليللرات واملهام 
املطروحة على جدول أعمال الثوريني/ات، لقد 
رصد لينني أهم خصائص هذا التحول اجلذري 

الذي عرفته الرأسمالية على الشكل التالي: 

ظهور االحتكار محل املنافسة؛ 

والتجاري  الللصللنللاعللي  اللللرأسلللملللال  انلللدملللاج 
بالرأسمال املصرفي وبروز الرأسمال املالي؛ 

تللصللديللر الللرأسللمللال مللحللل الللبللضللائللع بصفة 
خاصة؛ 

ظهور الكارتيالت والتروستات وتقسيم العالم 
فيما بينها؛ 

تقسيم العالم بني القوى االمبريالية الكبرى. 

عملية  التطورات  هذه  رصد  عملية  تكن  لم 
إطارا  كانت  بل  لينني  لدن  وفقط من  أكادميية 
اللحظة  تلك  في  العاملة  الطبقة  ملهام  نظريا 
التاريخية وحشدا للهمم ملا هو قادم عبر تعبئة 
االمبريالية  احلللرب  لتحويل  العاملة  الطبقة 
على  برأسها  تطل  كانت  التي  األهلية  باحلرب 
وصفها  كما  االمبريالية  إن  أوروبلللا،  بلدان  كل 
والرجعية  االقللتللصللاد  فللي  االحللتللكللار  هللي  لينني 

على طول اخلط.

الرأسمال عوض  لقد شكلت عملية تصدير 
ملا  االستعماري  النفوذ  مناطق  نحو  البضائع 
األجور  في  انخفاض  من  األخيرة  هذه  تعرفه 
بروز  الستحالة  مللاديللا  أسللاسللا  األرض  وأسللعللار 
مهام  حتقيق  على  قلللادرة  محلية  بللرجللوازيللات 
الرأسمال  تبعية  مع  والقطع  الوطني  التحرر 
العاملية  االمبريالية  للللللدوائللر  الهجني  احمللللللي 
خلفه  مللا  إلللى  إضللافللة  الدميقراطية  وحتقيق 
أدمجت  مشوهة  محلية  بنيات  من  االستعمار 
العوامل  كلللل هلللذه  الللرأسللمللاللليللة،  فلللي  بللالللعللنللف 
يد  مللن  الوطني  التحرر  حتقيق  مهمة  نقلت 
وحلفائها  العاملة  الطبقة  يد  إلى  البرجوازية 
في  الدميقراطية  بناء  بها  منوط  أصبح  التي 
الدميقراطية  الوطنية  )الثورة  اجلديدة  شكلها 
الشعبية( املغاير ملا عرفته املجتمعات األوروبية 

ذات األفق االشتراكي.

يونس الساملياملاركسية والتبعية

الطبقي  اللللصلللراع  كللللون  نللفللي  إن   >>>
بلللني اللللبلللرجلللوازيلللة والللطللبللقللة الللعللاملللللة هو 
له أيضا نتائج تنظيمية  الصراع األساسي 
ملموسة تتمثل في أن أدواته )النقابة كأداة 
للنضال االقتصادي واحلزب كأداة للنضال 
الللسلليللاسللي( أصللبللحللت ملللتلللجلللاوزة ويجب 
تعويضها باحلركات االجتماعية واملجتمع 
غير  املنظمات  عليه  تسيطر  الللذي  املدني 
طرف  مللن  الغالب،  فللي  املمولة،  احلكومية 

املؤسسات اإلمبريالية.
اللللذي  الدميقراطي”  “الوهم  ضلللد   –
يطمس األساس الطبقي ألية دميقراطية. 
ميكن  اجلللذري  التغيير  أن  بالتالي  ويعتبر 
والتي  أن يتم من خالل االنتخابات فقط 
تقدم وكأنها أعظم تعبير عن الدميقراطية 
وتللعللطللي نللفللس احللللظلللوظ للللللجللملليللع وأن 
الدائر  الللصللراع  في  محايدة  الللدولللة  أجهزة 
التحكم  بدون  أنه  واحلقيقة  املجتمع.  في 
وتفكيك  لالقتصاد  األساسية  املفاصل  في 
أجهزة الدولة املوروثة عن األنظمة السابقة 
وإعادة بنائها على أسس دميقراطية شعبية، 
يسهل على البرجوازية، التي حافظت على 
هيمنتها  استعادة  االقتصادية،  هيمنتها 
السياسية) حالة البرازيل وبوليفيا والتشيلي 

أيام أليندي…(.
تقبل  التي  اليمينية  التوجهات  ضللد   –

تروج إلمكانية إصالحه  أو  القائم  بالوضع 
مللن خلللالل الللعللمللل فللي مللؤسللسللات النظام 
النزعات  وضللللد  والللفللوضللويللة  الللتللمللثلليللللليللة 
الهوياتية االنعزالية املتطرفة وضد اعتبار أن 
الصراع األساسي، اآلن وهنا، هو بني القوى 
اإلسالمية واليسارية وضد اليسراوية التي 
الثورية  واألهللداف  الشعارات  بطرح  تكتفي 
الواقع  فللي  حتقيقها  كيفية  حتللديللد  دون 
امللموس، أي دون التوفر على اإلستراتيجية 

الثورية والتكتيكات والتحالفات املالئمة.
ب. إن اليسار اجلللذري، في نفس الوقت 
الذي ينتقد هيمنة التوجهات اإلصالحية 
الصراع،  يللخللوض  أن  اللليللسللار، يجب  وسللط 
بدون كلل أو ملل، من أجل الوحدة النضالية 

لكل مكونات اليسار.
الطبقة  بللنللاء  فللي سللليلللرورة  الللتللقللدم  ج. 
احلركة  وجللعللل  املستقل  حلزبها  العاملة 
النقابية في خدمتها وبناء اجلبهة الشعبية 

من خالل:
بناء  سيرورة  في  نوعية  بنقلة  القيام   –

هذا احلزب كمهمة آنية ال تقبل التأجيل.
والكادحني  العمال  مع  التواجد  جعل   –
عمل يومي ال يقتصر على مساندتهم في 
تغيير  يستوجب  الللذي  الشيء  نضاالتهم. 
ألساليب  اللللثلللوريلللني)ات(  املللنللاضلللللني)ات( 

عملهم، بل منط عيشهم. هذا العمل الذي 
يجب أن يربط بني نضال العمال والكادحني 
من أجل الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم 
وحتسني أوضاعهم وبني بناء أداة حتررهم، 

أي حزبهم املستقل عن البرجوازية.
أكللبللر عللدد مللن املناضلني)ات(  إقللنللاع   –
تأسيس حزب  بللأن مهمة  املللاركللسلليللني)ات( 
مهمة  الللكللادحللني  وعللمللوم  العاملة  الطبقة 
االنخراط  على  وحثهم  التأجيل  تقبل  ال 
فيها والنقاش معهم)ن( من أجل املزيد من 

توضيح الرؤية حول بناء هذا احلزب.
تصحيح  أجللل  مللن  املستميت  العمل   –
أوضاع احلركة النقابية اعتبارا لكون العمل 
لإنغراس  أسلللاسلللي  مللدخللل  هلللو  الللنللقللابللي 
للصراع  مدرسة  وأول  العاملة  الطبقة  في 

الطبقي للعمال ضد البرجوازية.
العاملة وعموم  الطبقة  إن بناء حزب   –
الصراع  مللعللمللعللان  فلللي  اللللكلللادحلللني سلليللتللم 
أساسا،  وهللنللا  اآلن  يتخذ،  اللللذي  الطبقي 
ذاتية  تنظيمات  تخوضها  نللضللاالت  شكل 
شعبية عديدة ومتنوعة مستقلة عن القوى 
املناضلة.  واجلمعوية  والنقابية  السياسية 
هذه  وتوسيع  وتقوية  حتصني  فللإن  لذلك 
وقوي  سديد  متفصل  وإيجاد  التنظيمات 
بينها وبني القوى احلية السياسية والنقابية 

خالل  ومللن  أسللاسلليللة.  مسألة  واجلمعوية 
الشعبية  اجلبهة  ستتشكل  التمفصل  هذا 
احلقيقية والفاعلة واملؤهلة لقيادة النضال 
تضم  التي  اجلبهة  ألنها  التغيير  أجل  من 
التي في مصلحتها  املناضلة  القوى  أوسللع 
التغيير. إن اجلبهة الشعبية ليست تنسيقا 
خلوض معارك مشتركة فقط، بل كجبهة 
السياسي  البديل  تقدم  إن  يجب  للتغيير 
واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي 
للنموذج التنموي الرسمي الذي فشل فشال 
20 فبراير  نللواقللص حركة  أحللد  إن  ذريللعللا. 
أنها لم تكن تتوفر على بديل متوافق عليه 
مكتفية بشعارات فضفاضة: حرية، كرامة، 
عدالة اجتماعية. ولذلك ال بد من إعطاء 
أهمية كبرى للحوار العمومي وتركيزه على 

بلورة برنامج للتغيير، على غرار السودان.
التوفر على تكتيك سديد يستحضر   –
الواقع امللموس )أوضاع اجتماعية متفجرة، 
ملصداقيتها…(  الرسمية  الوسائط  فقدان 
واسعة  جبهة  بناء  على  العمل  خللالل  مللن 
العقبة  بللاعللتللبللاره  املللخللزن  مللن  للتخلص 
الكأداء أمام أي تغيير لصالح الشعب، جبهة 
تضم كل املتضررين، مهما كانت مواقعهم 
الطبقية ومرجعياتهم الفكرية، من استبداد 
وافلللتلللراس وفللسللاد املللخللزن، وخللاصللة نواته 

الصلبة املافيا املخزنية.

تتمة مقال واقع اليسار في املغرب اليوم 
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فللى الللتللحللللليللل األخلليللر يتضح 
تقسيم  ألي  املللاديللة  الللقللاعللدة  أن 
“الندرة  هللللللي  االجلللللتلللللملللللاعلللللي 
الذي  فاملجتمع  االقتصادية”. 
جيدة،  وظلليللفللة  يللوفللر  أن  ميللكللن 
ومسكن جيد، ومدارجيدة ألفرادة 
اللللللوم على  إلللقللاء  إلللى  لللن يحتاج 
أو  السكن  نقص  بسبب  “اآلخر” 
النقيض  وعلى  العمل.  أو  التعليم 
من ذلك، فإذا كان املجتمع في أزمة 
املواقف  هذه  في  ارتفاعا  سيشهد 
عن  ماركس  عبر  وقللد  التميزيية. 
“عندما  قللال:  عندما  جيدا  ذلللك 
احلماقات  كل  فللإن  احلللاجللة،  تعم 
للحياه”. وال ميكن  تعود  القدمية 
متاما  املواقف  هللذه  على  القضاء 
في الوقت الذي تستمر فيه الندرة. 
فلللى ظلللل الللرأسللمللاللليللة فللللإن تلك 
فلقد  باألساس.  مقصودة  الندرة 
أصبحت البشرية متتلك الوسائل 
املتقدمة لإنتاج، الثروات، واملوارد 
التى يحتاجها اجلميع لكي ينعم 
واملشكلة  جيد.  معيشة  مبستوى 
النظام هللي مشكلة  فللي ظللل هللذا 
أن  هللي  مشكلة  بللالللطللبللع،  تللوزيللع 
تستولي  الثروة  من  األكبر  النسبة 
وتترك  صلللغللليلللرة  أقللللللليلللة  عللللليللهللا 
الفتات.  أجل  من  تقاتل  األغلبية 
وهذا هو السبب في أن املاركسيني 
الطبقة  ملللللكلليللة  بللنللزع  يللطللالللبللون 
الللرأسللمللاللليللة، حللتللى نللتللمللكللن من 
لصالح  الللثللروة  هللذه  كل  استخدام 
األغلللللبلليللة والللقللضللاء علللللى جذور 

التقسيم والقمع املادية.

قمع موضوعي أم قمع ذاتي؟ 
“النسوية  أدبلللللللليللللللللات  فلللللللى 
إلى  يللشللار  مللا  “غالبا  التقطاعية 
من  وللللكلللن  “الهيكلي”،  الللقللمللع 
وجلللهلللة نلللظلللر مللثللاللليللة بلللللدال عن 
الللنللظللر املللاركللسلليللة. فعلى  وجللهللة 
سبيل املثال، فيما يتعلق بأشكال 
تشير  واملتداخلة،  املتعددة  القمع 
“بالنسبة  أنللله  إللللى  هللوكللس  بلليللل 
املتداخل  القمع  أشللكللال  فللإن  لللي 
جميعها  تللشللتللرك  اللللبلللنلللاء،  مللثللل 
فللى األسللللاس، ولللكللن األسللللاس هو 
التي  األيللديللولللوجلليللة  املللعللتللقللدات 
الهيمنة”.  مفاهيم  عليها  بنيت 
باتريشيا  فإن  السابق  على  وبناءا 
“التمكني  أن  تللؤكللد  كولينز  هلليللل 
املعرفة،  أبعاد  ينطوي على رفض 
أو  الثقافية  أو  الشخصية  سلللواء 
تللرسللخ لألحكام  الللتللي  املللؤسللسلليللة، 
إنسانية  والغير  املسبقة  العمومية 
فإن  وبللالللتللالللي،  سواء”.  حللد  على 

منظومة  في  تكمن  القمع  جللذور 
حول  املجتمع  وتللصللورات  اعلللراف 
املجموعات  ونللللقللللص  الللللتللللفللللوق 
من  تبدأ  القمع  ونهاية  املختلفة 
املللعللتللقللدات. ويكمن  تلللللك  رفلللض 
ضللعللف ذللللك الللتللصللور فلللي انللله ال 
يفسر ملاذا وكيف وجدت مثل هذه 
أن  ميكن  ال  وبالتالي  املعتقدات، 
تلك  على  للقضاء  وسيلة  يللوفللر 

املعتقدات على نطاق واسع.

فللللي حللللني أنللللله مللللن الللللواضللللح 
والللللسلللللللللوكلللليللللات  امللللللللواقلللللللف  أن 
بها  يللقللوم  والللقللمللعلليللة  التمييزية 
الشخصية  الللعللالقللات  فللى  اللللألف 
 interpersonal“املللللللللللبللللللللللاشللللللللللرة
إدانتها  يجب  )الللتللي   dynamics
ملللن قللبللل الللللثللللوريللللن(، فللللإن هذه 
اجتماعية  أصللللول  لللهللا  امللللواقلللف 
فلللى هيكل  وتللاريللخلليللة مللتللجللذرة 
فإن  وبللاملللثللل،  الللطللبللقللي.  املجتمع 
ملللا يللعللتللبللر سللمللة مللهلليللمللنللة أنية 
بللشللكللل كبير  املللجللتللمللع  يللفللضلللللهللا 
تاريخيا.  أيللللضللللا  تللللطللللورت  قللللد 
األبيض  اللللتلللفلللوق  مللثللل  فلللأفلللكلللار 
ترسخت  والللللتللللى  واللللعلللنلللصلللريلللة، 
كانت  إجتماعيةهيكلية،  كظواهر 
الللطللبللقللات احلاكمة  نللتللاجللات  مللن 
االستعمار  لللتللبللريللر  األوروبللللليلللللة 
والعبودية فى وقت تاريخي سابق. 
تللطللورت تلك األفللكللار بللاملللوازة مع 
وبالتالي  نفسها  الرأسمالية  تطور 
املللرأة مللوجللودا على  لم يكن ظلم 
بانقسام  ظللهللر  ولللكللنلله  الللللللللدوام، 
وترسيخ  طللبللقللات  إللللى  املللجللتللمللع 
إلى  تلللهلللدف  كللمللؤسللسللة  الللللللللزواج 
اجلنسية  احللليللاة  على  السيطرة 
للللللمللرأة ملللن أجلللل ضللمللان األبلللوة 
لغرض نقل الثروة. وتعكس املواقف 
هذه  اجلنسي  والتحيز  العنصرية 

العمليات املادية واالجتماعية.

األفللللللللللللراد  أن  حللللللللني  وفللللللللللي 
يتخذوا  أن  بالتأكيد  يستطيعون 
مللللواقللللف متلليلليللزيللة بللشللكللل ضار 
املواقف  هذه  فإن  للمجتمع،  جدا 
نهاية  فللي  تفيد  ال  واإلجللللللراءات 
التي  احلاكمة  الطبقة  إال  املطاف 
مفهوم  فإن  ذلللك،  ومع  تستغلهم. 
غالبا  صعد  “الذي  “الإمتيازات 
أنصار  لللللدي  ملللؤسلللس  كللمللفللهللوم 
التقطاعية  “النسوية  نللظللريللة 
الذين  أولللئللك  أن  يللعللنللي  “بحيث 
للليللسللوا ضللحللايللا لشكل مللعللني من 
في  مصلحة  لللديللهللم  االضللطللهللاد 
احلللللفللللاظ عللللليلله وإبلللللقلللللاؤه على 
املاركسيون  ويللتللفللق  اآلخللللريللللن. 

يتعرضون  الللذيللن  الللنللاس  أن  على 
ومتداخلة  متعددة  بطرق  للقمع 
أكبر  اجتماعية  عوائق  يواجهون 
املركب.  التمييز  من  أثللرا  وأعظم 
ومللللع ذلللللك، فللللإن ملللا يللوصللف في 
كثير من األحيان بأنه “امتيازات” 
ينبغي أن يعتبر في نظرنا حقوقا 
فرد  لكل  تتاح  أن  ينبغي  إنسانية 
علللللى قلللدم املللللسللللاواة. وعللللليللنللا أن 
النظام  هللذا  مناهضة  على  نعمل 
العاملة  الللطللبللقللة  يللهللمللش  الللللذي 
ويللحللرم الللطللبللقللات املللظلللللومللة من 
منقسمني  ويبقينا  احلقوق،  هذه 
ونلللللقلللللاتلللللل مللللللن أجللللللللل اللللفلللتلللات 
احلاكمة  الللطللبللقللة  طلللاوللللة  حتلللت 
نقول:  أن  يللجللب  وامللللصلللرفللليلللني. 
فللي اطار  مللسللاواة  “ال تتكلم عللن 
الطبقة العاملة. بل تكلم عنها في 

إطار املجتمع ككل!“

واحلللللدة  ملللجلللملللوعلللة  قلللملللع  إن 
على  احلللللللفللللللاظ  علللللللللى  يلللعلللملللل 
يستغلنا  الللذي  الرأسمالي  النظام 
بطرق  جلللمللليلللعلللا  ويلللضلللطلللهلللدنلللا 
أي  مصلحة  مللن  ليس  مختلفة. 
مجموعة  قمع  يستمر  أن  عامل 
سطحي  ملللنلللظلللور  مللللن  أخللللللللرى. 
يلللبلللدو االمللللللر ملللثلللل حصول  قللللد 
على  منفعة  على  الللعللمللال  بعض 
تصب  وبالتالي  اآلخللريللن،  حساب 
في  والقمعية  التمييزية  االعمال 
مصلحتهم. على سبيل املثال، من 
املعروف أن الرجال يحصلون على 
فللي جميع  النساء  أكللثللر مللن  أجللر 
بيد  العمل.  لنفس  العالم  أنللحللاء 
الرجال ال يحصلون على أجر  أن 
على  يحصلن  الللنللسللاء  ألن  أكللثللر 
أجلللر أقلللل أو الللعللكللس. وهللنللاك ما 
لزيادة  للجميع  الللثللروة  من  يكفي 
أجلللورهلللم، ولللكللن أغلللللبلليللة فائض 
العمال  يللنللتللجلله  اللللللذي  الللقلليللمللة 
يحصل علية الطبقات الرأسمالية 
الطبقة  وتللسللتللفلليللد  احللللاكلللملللة. 
أو  األجللر  خفض  مللن  الرأسمالية 
التمييز ضد العامالت واملهاجرات 
واجلنسية،  الللعللرقلليللة  واألقللللليللات 
فإنهم  سابقا،  أوضحنا  كما  ألنلله 
“تدني  نسميه  مللا  مثل  يضعون 

عام” ملستويات األجور.

املاركسيون  يللعللمللل  أن  يللجللب 
الطبقة  وتللوعلليللة  لتثقيف  بجهد 
مصلحتهم  من  ليس  أنه  العاملة 
والتمييز  الللقللمللع  أشلللكلللال  وجللللود 
ومللن خالل  البعض.  بعضهم  بني 
اخلبرة املكتسبة من النضال ميكن 
أن نغير أفكار األشخاص السائدة، 

وخالل سيرورة النضال فقط ميكن 
تغيير مثل تلك األفكار التمييزية. 
“املتميزون”  بالعمال  يسمى  إن 
الذي يساهمون في ابقاء املواقف 
ال يسمون في الواقع  “التمييزية” 
إال فى خفض أجورهم من خالل 
األجور  ذوي  العمال  مع  املنافسة 
املللنللخللفللضللة ، ممللا يللحللافللظ على 
على  ويبقي  العمل  أصحاب  أرباح 
يستغل  الللذي  الرأسمالي  النظام 
اجلللملليللع . فللالللعللمللال اللللذيلللن ال 
يتعرضون ألشكال قمع متقاطعة 
للليللخللسللروه أيضا  الللكللثلليللر  لللديللهللم 
والتمييز  القمع  ابقاء  خللالل  من 
جتاه اآلخرين ألنه ال يساعد إال 
العمال  فجميع  استغاللهم.  علي 
ميلكون االمكانية لالنتصار وذلك 
بللالللتللوحللد فللي الللنللضللال مللن أجل 
سيتيح  الللذي  األمللر  االشتراكية، 
فلللي مستوى  هللائلللللة  زيللللللادة  لللهللم 
نظرية  تللطللرح  فلللرد.  كللل  معيشة 
“مفهوم  الللتللقللاطللعلليللة  “النسوية 
مفهوم  عللن  “كبدديل  “التحالف 
“التضامن الطبقي” الذي تطرحة 
أن  إلللى  املفهوم  يشير   ، املاركسية 
الطبقة  مللن  مختلفة  قللطللاعللات 
مصالح  لها  واملضطهدة  العاملة 
لها  يللكللون  أن  ويللنللبللغللي  مختلفة 
مصالح مختلفة وينبغي أن يكون 
لها منظمات منفصلة خاصة بها. 
النضال  علللللى  املللاركللسلليللون  يللحللث 
املصالح  علللللى  الللقللائللم  املللشللتللرك 
خالل  من  ينظم  الللذي  املشتركة، 
والنقابات  االشللتللراكلليللة  األحللللزاب 
اللللتلللي حتلللللارب جميع  الللعللمللاللليللة 
يتعرض  الللذي  االضطهاد  أشكال 

له العمال.

عليه  تنطوي  الللذي  إن اخلطر 
)متييز  االمتيازات”  “سياسة 
بناءا  مللضللطللهللدة  مللجللمللوعللة  كلللل 
الرئيسي  إضللهللادهللا  عللامللل  علللللى 
لظهور  تقود  أنها  هللو  املترجم(   –
قطاعات  إقناع  يحاولون  نشطاء 
العاملة  الللطللبللقللة  ملللن  مللخللتلللللفللة 
من  فعليا  سلليللسللتللفلليللدون  بللأنللهللم 
الطبقة  مللن  أخلللرى  طبقات  قمع 
مصالح  لديهم  وبالتالي  العاملة، 
البيض  )العمال  معهم  متعارضة 
املترجم(،  والنساء السود كمثال – 
أولويتنا  أن  كيف  شللرح  مللن  بللدال 
الطبقة  ضلللد  بللالللتللوحللد  تللكللمللن 
احلق  يعطي  وهلللذا  الللرأسللمللاللليللة. 
يحاولون  الذين  للرأسماليني  في 
التصورات  تلك  مثل  إبقاء  دائما 
يستخدمون  والللذيللن  العمال  بللني 

العنصرية والتحيز اجلنسي وغير 
والتمييز  القمع  أشكال  من  ذلللك 
يتحد  علللنلللدملللا  ذللللللللك.  للللتلللبلللريلللر 
واملضطهدون  “املميزين”  العمال 
بأجور  ويطالبون  رؤسللائللهللم  ضللد 
قللوة هذه  فللإن  وظللروف متساوية، 
القطاعات  جلميع  تسمح  الوحدة 

بالفوز أكثر من الطبقة املستغلة.

فئات  بللعللض  قللمللع ومتلليلليللز  إن 
الطبقة العاملة يشكل أيضا كبش 
احلاكمة.  للطبقة  مناسب  فللداء 
عندما تكون الرأسمالية في أزمة، 
وممثليها  احلاكمة  الطبقة  فللإن 
على  بالالئمة  يلقون  الللدولللة  فللي 
تلك  على  يواجهونة  الللذي  املللأزق 
محاولة  فللي  املهمشة،  املجموعة 
لتحفيز  احلللاكللمللة  الللطللبللفللة  ملللن 
البعض  بللعللضللهللم  ضلللد  اللللعلللملللال 
وعندما يكافح الناس للبقاء على 
بديل  أي  يللقللدم  قلليللد احللليللاة وال 
حللقلليللقللي يلللسلللاري، ال ميللكللن ملثل 
التقاطعية  )النسوية  األفكار  تلك 
املترجم(   – الللهللويللة  وسلليللاسللات   ،
تفريقي  دور  لعب  عللن  تتوقف  أن 
اللللعلللاملللللللة. وقلللللد ظهر  للللللطللبللقللة 
االنتخابات  فلللي  بلللوضلللوح  ذلللللك 
بيرني  إستبعاد  فبعد  األمريكية: 
استطاع  اإلنتخابات،  من  ساندرز 
إلى  يللرتللقللي  أن  تلللراملللب  دونللللالللللد 
السلطة عن طريق تغذية مشاعر 
عنصرية مبنية علي كره األجانب 
العمال  مللن  محبطة  طبقة  بللني 
من  فقط  املائة  في   25 )ال سيما 
الللسللكللان الللذيللن صللوتللوا فللعللال له( 
بأنها  كلينتون  هيالري  رأت  التي 
وقد  املنبوذ.  الراهن  الوضع  متثل 
إلى أن  الللرأي  أشللارت استطالعات 
كللبلليللرة مللن هلللذه الطبقة  أعلللللدادا 
يسارية  منصة  إلللى  كسبها  ميكن 
بدال  املليارديرات”  “فئة  تهاجم 
األقليات  علللللى  اللللللللوم  إللللقلللاء  ملللن 
الللذيللن صوتوا  أولللئللك  الللعللرقلليللة. 
بطبيعة  يولدوا  لم  ترامب  لصالح 
ولكنهم  متلليلليللزيللة،  أو  علللدوانللليلللة 
كتفسير  األفللكللار  هللذه  استقبلوا 
مثال  وهلللذا  وشللقللاؤهللم.  لفقرهم 
ملموس على الكيفية التي تتجذر 
فيها املواقف التمييزية في هياكل 
ندرة  ويعززها  الطبقي،  املجتمع 
امللللللللوارد واللللفلللقلللر واإلحللللبللللاط في 
سيما  وال  اللللرأسلللملللاللللي،  الللنللظللام 
عندما يكون اليسار غير قادر على 

توفير بديل حقيقي.

<<<       التتمة في ص 12

املطول  للمقال  ترجمة  مللن  الللثللانللي  اجللللزء  ننشر 
فية  كللاسلليللل" حتلللاول  "جللاسلليللكللا  املللاركللسلليللة  للنسوية 
الكاتبة املقاربة بني املاركسية الكالسيكية وبني النسوية 
التقطاعية التى نشأت كرد فعل تكميلي على سياسات 
 Marxism vs أصلللللي  بللعللنللوان  املللقللال  نللشللر  الللهللويللة. 

intersectionality أي “املاركسية فى مقابل النسوية 
أن  الللنللص،  هللذا  فللى  كاسيل  وتللفللتللرض  التقاطعية”. 
تقدم  الهوية ال  لسياسات  كرديف  التقاطعية  النسوية 
جديدا سوي فى تسليط الضوء على إمكانات القمع 
تقدم  ال  وأنها  الرأسمالي  النظام  ينتجها  التى  املركب 

الكثير من التنظير فى سبل جتاوز الظروف املوضوعية 
هذا  فى  وتقوم  النساء  ضد  والتمييز  للقمع  املنتجة 
التقاطعية  للنظريات  تاريخي  موجز  بشرح  النص 
الهوية باألساس فى  للنسوية ومن ثم تنقد سياسات 

سياق النص.
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المناضلة المرأة 

 <<<  ليس من الصعب تصور 
األفكار  تللقلللللص  إمللكللانلليللة  ملللدى 
التمييزية إذا كان اجلميع يتمتع 
املعيشة مع  مبستوى مرتفع من 
علللللى فرصة  حلللصلللول اجلللملليللع 
والتعليم  املللهللارات  على  التدريب 
ورعاية األطفال  الثانوي  ما بعد 
والنقل  اللللصلللحللليلللة  والللللرعللللايللللة 
وما  والثقافة  والترفيه  واإلسكان 
إلللى ذللللك. وسلليللكللون مللن الصعب 
إلقاء اللوم على أي مجموعة على 
معاناة شخص آخر عندما يكفل 
امللللوارد  علللللى  احلللصللول  للجميع 
إلى مستوي  تؤدي  التي  والفرص 
جيد من املعيشة. ومع ذلك، هذا 
الرأسمالية  غير ممكن في وجود 
اإلنتاج من أجل  تقوم على  التي 
الللربللح بلللدال مللن إشللبللاع احلاجة 
البشرية. هناك حاجة إلى صراع 
لللتللوحلليللد جميع  طللبللقللي مللوحللد 
املللضللطللهللديللن فلللي الللنللضللال ضد 
الرأسمالي  االسللتللغللالل  شللللروط 

ضد النظام الرأسمالي.

ضد  والنضال  الطبقي  الصراع 
التمييز. 

تفريق  يعارضون  املاركسيون 
منفصلة  ملللحلللاور  علللللي  اللللنلللاس 
وينادون  واالضطهاد  القمع  من 
ميكن  وال  الوحدة.  إلى  باحلاجة 
فهم نضال أي جماعة مضطهدة 
بشكل منفصل عن أشكال القمع 
الرأسمالي  النظام  وفهم  األخرى 
الللللللذي يللحللفللز تلللللللك األشللللكللللال. 
ومللع ذللللك، فللي حللني أن مؤيدي 
يجادلون  التقاطعية“  “النسوية 
أساس  عللل  الللنللاس  بللعللدم تقسيم 
منللللط واحللللللد مللللن اللللقلللملللع، فإن 
نللتلليللجللة الللنللهللج امللللوضلللوعلللي هي 
بدال من ذلك تقسيم الناس وفقا 
للله مللن تكوينات  لللعللدد ال حللصللر 
املركبة،  واالمللتلليللازات  االضطهاد 
مللع علللدم وجلللود قللاسللم مشترك 
شامل بينهما. وهذا ما اقترحته 
“التقاطعية  النسوية  الناشطة 
“والباحثة باتريشيا هيل كولينز، 
النسوي  )اللللفلللكلللر  كللتللابللهللا  فللللي 
والوعي وسياسة  املعرفة  األسللود: 
ذكرت  عندما   ،)1990( التمكني 
للهيمنة  الشاملة  “املصفوفة  أن 
تللضللم مللجللمللوعللات مللتللعللددة، كل 
مللنللهللا مللع جتللللارب مللتللفللاوتللة مع 
عقوبات وامتيازات تنتج مناظير 
واالستجابة  للمواجهة  جزئية 
ال   … املتقاطعة  القمع  ألشللكللال 
تللوجللد مللجللمللوعللة واحللللدة لديها 
زاويلللللة واضلللحلللة ملللن الللللرؤيللللة. ال 
أو  نظرية  مجموعة  أي  متتلك 
باكتشاف  لللهللا  تللسللمللح  منهجية 

“احلقيقة” املطلقة”.

هلللذه الللنللظللرة مللتللشللائللمللة إلى 
حد ما، تترك لنا فقط حقائقنا 
أخر  شلليء  وال  اجلزئية  الللذاتلليللة 
كيفية  أو  الللقللمللع  جللللذور  لللشللرح 
وإلى  واحللللدة  ملللرة  عليه  التغلب 
األبد. وهي وجهة نظر تؤدي إلى 

الذاتي  والتأمل  الفردية  النزعة 
اجلماعي  اللللنلللضلللال  مللللن  بلللللدال 
العالم  إن  الللواقللع.  مسار  لتحويل 
يللتللواجللد بللشللكللل ملللللمللوس خارج 
لهذا  وفهمنا  ومشاعرنا.  أفكارنا 
العالم هو بالضرورة جزئي وفردي، 
انللعللكللاسللا حلقيقة  يللظللل  ولللكللنلله 
أفكارنا بشأن  أن  موضوعية، كما 
الختبار  تللخللضللع  الللللواقللللع  هللللذا 
العملية  الللنللاحلليللة  ملللن  مللسللتللمللر 
العالقات  مجموعة  إن  ضللدهللا. 
التي  واالقتصادية  االجتماعية 
تشكل الرأسمالية موجودة بشكل 
غير  تعتقد  كنت  إذا  موضوعي. 
ذللللك، انللظللر مللا يللحللدث إذا كنت 
أو  العيش  لقمة  ألجللل  تعمل  ال 
دفللع اإليللجللار اخلللاص بللك! وألن 
الغالبية العظمى منا تعيش حتت 
إستغاللها،  وحتلللت  الللرأسللمللاللليللة 
الطبقي  والنضال  التحليل  فللإن 
وأعظم  الرؤية”  “زاوية  ميللثللالن 
أداة نظرية نحو توحيد وحتقيق 

التحرر للجميع.

“النسوية  أن  حللللللني  فللللللي 
جميع  إللللى  تنظر  التقاطعية” 
أساسية  أنها  على  القمع  أشكال 
املاركسيني  فلللإن  اللللقلللدر،  بللنللفللس 
يسلطون الضوء على أن الطبقة 
األساسي  الللفللاصللل  اخللللط  هلللي 

ويستند  الرأسمالي.  املجتمع  في 
أسلللللللللوب اإلنللللتللللاج اللللرأسلللملللاللللي، 
استخراج  علللللللى  جللللوهللللره،  فللللي 
من  الللعللمللال  مللن  القيمة  فللائللض 
اإلنتاج  وسلللائلللل  أصلللحلللاب  قللبللل 
أن  يعني  ال  هلللذا  الللرأسللمللاللليللني. 
االستغالل الطبقي هو أسوأ شكل 
من أشكال القمع من حيث املعاناة، 
أو أن الطبقة العاملة هي في أي 
حللال من األحللوال متفوقة على 
األخرى  املللضللطللهللدة  اجلللمللاعللات 
تتلقاه.  الللذي  القمع  مللقللدار  فللى 
أننا نعيش  أنه طاملا  وهللذا يعني 
الطبقة  فيه  تستغل  في مجتمع 
وتضطهدها،  الغالبية  احلاكمة 
مضطهدة  جماعة  ألي  ميكن  ال 
دائما  هناك  ألن  حقا  تتحرر  أن 
ينتجها  ممنهجة  مللسللاواة  عللدم 
النظام نفية. وأي ممثل للطبقة 
النظر  بغض  لألقلية،  احلاكمة 
عن جنسهم أو عرقهم أو ميلهم 

نهاية  فلللي  سلليللخللدم  اجللللنلللسلللي، 
الطبقية  مللصللاحلللهللم  امللللطلللاف 
وقمع  تقسيم  على  تعتمد  التي 

األغلبية منا.

الضخمة  األربللللللللللللاح  متللللثللللل 
الللتللي تللراكللمللت مللن قللبللل الطبقة 
املدفوع  غير  العمل  الرأسمالية 
الذين  الللعللاملللللة  للطبقة  األجللللر 
عملهم  قلليللمللة  إللليللهللم  يللدفللع  ال 
يعنيه  ملللا  هلللو  هللللذا  بلللاللللكلللاملللل. 
املاركسيون من خالل االستغالل 
اخللط  يللنللبللغللي  ال   – الللطللبللقللي 
التي  “الطبقية”،  وبللللني  بلليللنلله 
الفقراء  ضللد  التمييز  إلللى  تشير 
الطبقة  ملللن  يللعللتللبللرون  اللللذيلللن 
املاركسيون  أن  حللني  فللي  الللدنلليللا. 
للتمييز  الللهللام  بللالللدور  يعترفون 
واالضللطللهللاد فللي احلللفللاظ على 
الواقع  فللإن  الللرأسللمللالللي،  الللنللظللام 
لللالسللتللغللالل يضع  االقلللتلللصلللادي 
الللعللمللال فللي وضلللع مللعللني إلنهاء 
النظام، ألنهم هم الذين ينتجون 
املجتمع.  فلللي  الللقلليللمللة  فلللائلللض 
وبللاإلضللافللة إللللى ذللللك، فللي حني 
من  يعانون  ال  العمال  جميع  أن 
الغالبية  فلللإن  مللركللب،  اضللطللهللاد 
املضطهدين  ملللللن  اللللعلللظلللملللى 
غير  عللمللال  أو  كعمال  يستغلون 
العمل  عللن  عاطلني  أو  رسميني 

العصر  عبودية  يعيشون حتت  أو 
احلديث. وهذا يجعل االستغالل 
جلميع  مللوحللدا  عللامللال  الطبقي 
العاملة  فللالللطللبللقللة  املللظلللللومللني. 
تللشللمللل الللغللالللبلليللة الللعللظللمللى من 
املضطهدة،  املللجللتللمللع  طللبللقللات 
وهللللللذا هللللو بلللاللللضلللبلللط اللللصلللراع 
يوحد  أن  ميللكللن  اللللذي  الطبقي 
ضد  املضطهدين  طبقات  جميع 
عدونا املشترك، الطبقة املستغلة، 
وذلك فقط هو الذي سوف يؤدي 
فى النهاية إلى كسر حدة املواقف 

التمييزية فى املجتمع .

ولللسللوء احلللظ، فشلت معظم 
والعمالية  الللطللالبلليللة  الللقلليللادات 
تناضل  تللنللظلليللمللات  بلللنلللاء  فلليللي 
جميع  دملللج  خلللالل  مللن  طبقيا 
الوقت  وفللي  املضطهدين.  فللئللات 
نفسها  البيروقراطية  فإن  نفسه، 
“تقطاعية”  لغة  تعتمد  ما  غالبا 
إلخفاء حقيقة أنها ال تقاتل من 

للنهوض  هادفة  إصالحات  أجللل 
بللللظللللروف الللللطللللالب والللللعللللمللللال. 
الرمزية  الللسلليللاسللات  وتللسللتللخللدم 
مثل   )Tokenistic Policies(
والشعارات  التكافؤ بني اجلنسني 
األخرى القائمة على الهوية دون 
النظر إلى التوجه السياسي، األمر 
الللذي يللؤدي فللي الللواقللع إلللى عدد 
املفيدة حلفنة  املواقف  قليل من 
من البيروقراطيني غير امللتزمني 
أجل  مللن  االجتماعية  بالتعبئة 
شأنها  مللن  التي  الللظللروف  تغيير 
تللخللفلليللف الللقللمللع واالسلللتلللغلللالل 
يشكلون  الذين  للغالبية  بالنسبة 
الطبقة  تللسللتللخللدم  امللللجلللتلللملللع. 
مماثلة  سلللليللللاسللللات  احلللللاكللللمللللة 
مع  املظلومني  استرضاء  حملاولة 
أي  بللدون  االستغالل  نظام  تللرك 
اجلماعات  متثيل  إن  إصالحات. 
والشركات  البنوك  في  املضطهدة 
بالنسبة  الللواقللع  يغير  ال  الكبيرة 
املضطهدة  الللطللبللقللات  لللغللالللبلليللة 

للطبقة العاملة.

وراء  الللللكللللامللللنللللة  واللللللفلللللكلللللرة 
هي أنه إذا كان هناك  “التمثيل” 
عدد أكبر من الناس من اجلماعات 
سيتولون  الللللذيللللن  امللللضلللطلللهلللدة 
منتخبني  )كموظفني  مناصب 
والعمال  الطالب  منظمات  داخل 

وكذلك  الللسلليللاسلليللة،  واملللؤسللسللات 
ومديري  التنفيذيني،  املللديللريللن 
اللللشلللركلللات، ومللللا إلللللى ذللللللك، في 
القطاع اخلاص( التي من شأنها 
عليها.  القضاء  على  تساعد  أن 
أن اجلماعات  أن نفهم  املهم  من 
املضطهدة ليست مضطهدة ألنها 
ممثلة متثيال ناقصا. فهي ممثلة 
القمع  بللسللبللب  نللاقللصللا  متللثلليللال 
النظامي في املجتمع الذي يخلق 
احلياة  في  املشاركة  أمام  حواجز 
أفضل  إن  والللسلليللاسلليللة.  الللعللامللة 
حقيقي  متثيل  لتحقيق  طريقة 
احلركة  في  املظلومة  للجماعات 
هي بناء منظمات نضالية ميكن 
القضاء على  بالفعل في  أن تبدأ 
تلك احلواجز كجزء من النضال 
من أجل إنهاء هذه الظلم. وهذا 
من شأنه أن يحرض على طبقات 
املظلومة  مللن اجلللمللاعللات  أوسلللع 
التوحد  على  تاريخيا  واملهمشة 

احلواجز  على  للتغلب  والسعي 
النظامية التي أعاقت مشاركتها. 
وسيشجع هذا الكفاح على تطوير 
قيادة حقيقية من األسفل، بدال 
من السياسات الرمزية من أعلي. 
على  ممثلينا  انللتللخللاب  ويللجللب 
على  وقدرتهم  سياساتهم  أساس 

قيادة معركة حقيقية.

مثل  نلللللسلللللاء  انللللتللللخللللاب  إن 
أجنيال  أو  تلللاتلللشلللر،  ملللارغلللريلللت 
ميركل، أو تيريزا ماي، أو هيالري 
أعلى  من  مناصب  إلللى  كلينتون 
املمكنة،  الللسلليللاسلليللة  امللللنلللاصلللب 
دفلللع بقضية حترر  إللللى  يلللؤد  لللم 
الللثللوريللون بحمالت  املللللرأة، وقلللام 
هذا.  واسللتللمللروا  ضللدهللن  نشطة 
يقال،  أن  الللشلليء ميللكللن  ونللفللس 
علللللللى أشلللللخلللللاص أخلللللللللرون فى 
مؤسسات دولية ، مديرة صندوق 
الغارد،  كريستني  الللدولللي  النقد 
والقائمة تطول. وباملثل استمرت 
لألميركيني  املعيشة  مستويات 
الللللسللللود فللللي االنلللخلللفلللاض حتت 
ثوريون،  وباعتبارنا  أوباما.  حكم 
يلللسلللاري  سللليلللاسلللي  أي  سلللنلللؤيلللد 
عن  النظر  بغض  منهم  أي  ضللد 
أو  جنسهم  أو  اجلنسية  ميولهم 
قوية  أداة  هللو  التمثيل  عرقهم. 
كما  احلاكمة  الطبقة  أيللدي  فللي 
أنها تستخدم خللق األوهللام في 
دعم القادة الذين ميثلون مصالح 
العرق،  بسبب  فقط  الرأسمالية 
والتوجه اجلنسي، واجلنس، وما 
بلللدال مللن مصاحلهم  إللللى ذللللك، 

الطبقية.

اعتمد أعضاء الطبقة احلاكمة 
مثل هيالري كلينتون لغة خطاب 
“للحصول  التقطاعية  “النسوية 
كرينشو  وأدانللللللت  اللللدعلللم.  علللللى 
“النسوية  أنلللصلللار  ملللن  وغلليللرهللا 
أنه  وأبللللرزوا  ذللللك،   “ التقطاعية 
فئة  للليللسللت  “املرأة”  ألن  نللظللرا 
ال متثل  هيالري  فإن  متجانسة، 
الللنللسللاء بسبب  مللصللالللح جللملليللع 
سياساتها اإلمبريالية. ومع ذلك، 
ال  “التقاطعية”  أن  حقيقة  فللإن 
تستهدف جذور القمع يعني أنها 
تهديدا  املطاف  نهاية  في  ليست 
حلفائها  أو  الرأسمالية  للطبقة 
اإلصللالحلليللني، وهلللذا هللو السبب 
في أنها ميكن أن تعتمد بسهولة 
لغتها كمحاولة لتبدو أكثر تقدما. 
وال يهدد أعضاء الطبقة احلاكمة 
بأن يسلط الضوء على أن هناك 
من  ومتداخلة  مللتللعللددة  أشللكللاال 
السؤال  دام  ما  والتمييز،  القمع 
عللن الللسللبللب وملللصلللللحللة مللن يتم 
فهناك  جتللللللللاوزة.  مت  قللللد  هلللللذا 
التحالف  يللجللعللل  واضللللح  سللبللب 
يتجنب  االنسان  حلقوق  العاملي 
أجل  ماركسية من  لغة  استخدام 
أن يوحد جميع املضطهدين من 

أل جتاوز الرأسمالية .
اجلللزء 3  واألخلليللر فللي العدد 

القادم
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الشباب

ثالثية القمع الفكري في بالد احلكرة
يللرتللبللط مللفللهللوم الللقللمللع لدى 
السلوكات  بللتلللللك  اللللكلللثللليلللريلللن 
التي  اللللوحلللشللليلللة  واملللللمللللارسللللات 
بشكل  القمعية  األجهزة  ترتكبها 
مللبللاشللر فلللي حلللق مللجللمللل فئات 
الشعب خاصة منها تلك الرافضة 
للسياسات املخزنية املمارسة من 
التابع  الرجعي  النظام  هللذا  قبل 

لإمبريالية.

عند اخلوض في مسألة القمع 
العامة  النقاشات  مستوى  على 
جوانبه  على  فقط  التركيز  يتم 
التعذيب  قللبلليللل  ملللن  امللللبلللاشلللرة 
تعلق  مللا  أو  والنفسي  اجلللسللدي 
بلللاالخلللتلللطلللافلللات واإلعلللتلللقلللاالت 
الصورية  احملاكمات  تعقبها  التي 
املللعللهللودة فللي حللق أبللنللاء وبنات 
أنه  واحلقيقة  املللغللربللي،  الشعب 
للقمع  أخللللللرى  أشللللكللللال  تلللوجلللد 
ميلللارسلللهلللا امللللخلللزن عللللليللنللا على 
احلياة  تفاصيل  كللافللة  مللسللتللوى 
فلللي سياق  امللللنلللدرجلللة  اللليللوملليللة 
اقتصادي  رأسلللملللاللللي  مللللشللللروع 
تنفذه  واجلللتلللملللاعلللي  وسللليلللاسلللي 
العميلة  أدواتها  عبر  اإلمبريالية 
البلد،  هللللللذا  يلللحلللكلللملللون  ممللللن 
ويستند هذا املشروع على اجلهل 
وترتكز  واالسلللتلللالب  والللتللخلللللف 
أساليب مختلفة  ثالث  على  فيه 
للقمع الفكري تسلط علينا، تهم 
دون  هامة  وقطاعات  منظومات 
لها  البسيط  املواطن  يتفطن  أن 
حتصيل  مبعارك  انشغاله  بفعل 

ملعاشه وقوته اليومي.

التعليم:
أهم  مللن  واحلللدا  التعليم  يعد 
مرتكزات القمع الفكري في املغرب 
في  األساسية  الدعامة  باعتباره 
الرأسمالية  وتشكيل  بناء  عملية 
القادمة،  األجيال  لعقول  التبعية 
برامج  نللراه مجسدا في  ما  وهللو 
ومللنللاهللج تللعللللليللملليللة تلللقلللوم على 
وفقط،  التلقني  أسلللللوب  اعتماد 
هنا يتم عن قصد تغييب النقاش 
في  أسللاسلليللا  دورا  يلللللعللب  الللللذي 
والفكرية  املعرفية  القدرة  تطوير 
لدى الطفل وامتالكه القدرة على 
يتلقاه  ما  لكل  العلمي  التحليل 

سواء في املدرسة أو خارجها.

بالنسبة  التعليم  بذلك يصبح 
للخنوع  أداة  الللرجللعللي  للللللنللظللام 
والرضوخ عوض أن يصبح مكانا 
بهما  اللللللللللذان  وامللللعلللرفلللة  للللللعلللللم 
من  أكثر  بل  أي مجتمع،  يتطور 

املؤسسات  النظام  ذلك حول هذا 
رئيسي  مللصللنللع  إللللى  التعليمية 
التي  واملدجنة  الفارغة  للقوالب 
جزء  ويللتللسللاءل  اللليللوم،  نصادفها 
كبير منا عن عدم اكتراثها بالشأن 
في  بالسلبية  واكللتللفللائللهللا  الللعللام 
خضم هذا الصراع الطبقي الذي 
الطاعة  بللذلللك  وتللخللتللار  نعيشه، 
والوالء للحاكم وحاشيته، بسبب 
عليه منذ  تللربللت  اللللذي  اخللللوف 
االستخدام  إلى  استنادا  الطفولة 
في  التعليم   " أن  ملقولة  اخلاطئ 

الصغر كالنقش على احلجر".

هكذا تكون امالءات املؤسسات 
اللللرأسلللملللالللليلللة اإلملللبلللريلللالللليلللة قد 
سياسياتها  متللريللر  فللي  جنللحللت 
منظومة  طللريللق  عللن  الليبرالية 
التعليمية،  اللللللللللرداءة  تللعللتللمللد 
والبنك  النقد  وامللالءات صندوق 

الللدوللليللني طللريللقللا لللضللرب جودة 
ومجانية التعليم العمومي خدمة 
اإلملللبلللريلللالللليلللة، ومن  للللللمللصللالللح 
يقدم  اللللذي  كللهللذا  تعليم  كلللوارث 
قيم  ترسيخ  اليوم  الشعب  ألوالد 
ومبادئ الليبرالية التي تفشت في 
مجتمعنا بشكل أصبح فيه مييل 
واألنانية،  الللفللردانلليللة  إلللى  كثيرا 
استغالل  القضاء على  يهمه  وال 
االنسان لالنسان، بقدر ما يهمه 
الللربللح الللشللخللصللي و اللللدفلللاع عن 
مللصللاحللله اللللفلللرديلللة بللعلليللدا عن 

مصلحة املجموعة.

الدين: 
يكفي  ال  وحلللللللده  اللللتلللعللللللليلللم 
على  والهيمنة  للسيطرة  النظام 
فهناك  إلرادتلللله  سلبه  و  الشعب 
بطبيعة  يللرتللبللط  آخللللر  مللرتللكللز 
في  املللجللتللمللع  وألن  املللجللتللمللع، 

محافظا  مجتمعا  يعد  املللغللرب 
وللخطاب الديني حيز كبير فيه، 
الللديللن الضفاء  اسللتللعللمللال  يللتللم 
الللشللرعلليللة الللديللنلليللة علللللى سلطة 
احلاكم، و يكون الدين هنا مبثابة 
لللنللظللام املخزن  الللواقلليللة  الللسللتللرة 
بتمرير  يسمح  اللللذي  الللغللطللاء  و 
املخزنية،  الللدولللة  سياسات  كافة 
ممارساتها  كلللافلللة  تللبللريللر  وكلللللذا 
القمعية في حق الشعب املغربي، 
وعموم  العاملة  الطبقة  خللاصللة 
الرافضني  والللكللادحللات  الكادحني 
لسياسات النظام الرجعي العميل 
والعيش  للللللحللريللة  واللللطلللاملللحلللة 

الكرمي في هذا الوطن.

بتلقني  املدرسة  تقوم  أن  بعد 
التالميذ والطالب دروس الطاعة 
والللوالء، يأتي دور رجللاالت الدين 
ديني  قالب  له  خطاب  انتاج  عبر 

الللللديللللن لدى  يللسللتللغللل قلللدسللليلللة 
توفير  علللللى  ويللعللمللل  املللجللتللمللع، 
الكفيلة  اللللديلللنللليلللة  اللللنلللصلللوص 
املواطن  خللنللوع  و  طللاعللة  بتبرير 
لسلطة احلاكم باعتبارها تستمد 
اإلسالمي  الللديللن  مللن  شرعيتها 
عن  مللسللؤول  راع  وكللل  راع  "كلكم 
رعلليللتلله"و"الللبلليللعللة" وغلليللرهللا من 
مصطلحات ذات االرتباط بجهاز 
لتكريس  ضللللللروري  مللفللاهلليللمللي 
الدينية  احلللاكللم  سلطة  شرعية 
كونه ينتمي ل ) ال البيت ( ومن 
وبالتالي  مبايعته،  شرعا  الواجب 
رعايا  مجرد  إلى  الشعب  يتحول 

عوض مواطنني.

السلطة  العالقة بني  تبرز  هنا 
والدين فهي قائمة على احلماية 
الللديللنلليللة للللللحللاكللم وللللذللللك جند 
أن املللخللزن ومللن يلللدور فللي فلكه 

يخشون  الللللديللللن  رجلللللللاالت  مللللن 
الدميقراطية  األصلللللوات  كللثلليللرا 
تلللرفلللع شعار  اللللتلللي  والللتللقللدملليللة 
املطلب  الدولة، ألن هذا  علمانية 
ومباشرا  صريحا  تهديدا  يعتبر 
لدى  الفكري  القمع  أعمدة  ألهم 
النظام امللكي الرجعي في املغرب 

ممثلة في الدين. 

اإلعالم:
ثالثية  تكتمل  أن  أجلللل  مللن 
احلكرة،  بالد  في  الفكري  القمع 
اللللدقلللة فلللي حتقيق  ومللللن أجللللل 
لألجندة  وفقا  املتوخاة  األهللداف 
املعدة من قبل الرأسمالية العاملية، 
صورة  تلميع  أجلللل  مللن  وأيللضللا 
مخرجات  لكل  التنفيدية  األداة 
نظام  فللي  ممثلة  األجللنللدة  تلك 
رجللعللي وعللملليللل، وبللشللكللل سلس 
مختلف  في  التغلغل  لها  يضمن 

الفئات الهشة من الشعب.

مشاهد  أن  البعض  يظن  قللد 
الطاغية  اللللركلللاكلللة  و  اللللللللللرداءة 
املقدم  اإلعلللالملللي  املللنللتللوج  علللللى 
تللعللبلليللرا علللن غباء  للللللمللواطللنللني 
الللللقللللائللللمللللني علللللللللى املللللؤسللللسللللات 
وشبه  اللللرسلللمللليلللة  اإلعللللالملللليللللة 
تثبت  احلقيقة  ولكن  الرسمية، 
أنللهللا مللشللاهللد وبللرامللج ممنهجة 
تللنللدرج فللي سلليللاق تللنللويللع أدوات 
تنهجه  اللللللذي  الللفللكللري  الللقللمللع 
حربها  ضلللملللن  اإلملللبلللريلللالللليلللة 
شعوب  ضد  املوجه  اإليدولوجية 

العالم.

عند  اإلعلللللللالم  دور  يلللقلللف  ال 
اإلنخراط في مخطط التدجني 
الللديللن من  مثل  يعتبر  بللل  فقط 
النظام  حيث إسهامه في حماية 
وسياساته،  الللعللملليللل  امللللخلللزنلللي 
أنها  اإلعللالم على  والتي يقدمها 
التغطية  عبر  عظيمة  إجنلللازات 
لألنشطة  واملللسللتللمللرة  الروتينية 
ليس  اإلعلللللالم  دور  احلللكللوملليللة. 
فللقللط الللدعللايللة للللللمللخللزن، ولكن 
يصبح  حني  املهمة  هللذه  يتجاوز 
املناضلني  مللوجللهللا ضللد  سللالحللا 
املغرب، فضال  في  النضال  ورموز 
لتشويه  كوسيلة  استخدامه  عن 
كل من قال ال في وجه سياسات 
املخزن أو طالب باحلرية والكرامة 
فللي بللالد احلللكللرة واألمللثلللللة على 
مواقع  طالتهم  ممن  كثيرة  ذلللك 
واستوديوهات التشويه والتخوين 
في فضح  املهمة  أدوارهلللم  بسبب 
سللليلللاسلللات املللللخللللزن وجلللرائلللمللله 

املرتكبة في حق أوالد الشعب.

واألبللللللواق  األدوات  تلللللك  إن 
الللدعللائلليللة املللسللمللاة جلللورا وسائل 
كونها حلقة من  تعدو  إعللالم، ال 
القمع  منظومة  داخللل  احللقات 
اللللفلللكلللري امللللسلللللللطلللة علللللللى هلللذا 
اليوم  والللطللامللح  املللقللهللور  الشعب 
إلى االنتفاض ضد واقع احلكرة 
املفروض عليه، وضد  والتهميش 
االنتهازية  وكمشة  الكومبرادورية 
ثرواته  وتللسلللللبلله  حتللكللملله  اللللتلللي 

وإرادته.

بتوضيح جزء من تلك األدوات 
يتبادر إلى األذهان سؤال جوهري 
أدوات  مواجهة  ميكن  كيف  حول 
الللفللكللري اخلللفلليللة، والتي  الللقللمللع 
أنواع  تعتبر أشد خطورة من كل 

القمع املباشر؟

سيدي اسباعي

دور اإلعالم 
ليس فقط 

الدعاية للمخزن، 
ولكن يتجاوز 

هذه المهمة حين 
يصبح سالحا موجها 

ضد المناضلين ورموز 
النضال في المغرب، فضال 

عن استخدامه كوسيلة 
لتشويه كل من قال 
ال في وجه سياسات 

المخزن أو طالب 
بالحرية والكرامة 

في بالد الحكرة
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الثقافة  و التغيير

الثقافية

ان الوعي الفردي بحكم كونه وعيا النسان 
مللعللني امنلللا يشكل مللجللمللال  الفللكللاره وآرائللله 
ومصاحله وسجاياه الشعورية والسيكولوجية 
للتفاعل  انعكاس  عللن  عللبللارة  وهللو  االخلللري. 
املللعللنللى والبيئة  املللجللتللمللع  بلليللئللة  بللني  املللعللقللد 
)"البيئة  معني  بشخص  اخلاصة  امللموسة  
املصغرة"(، وانعكاس العام والفردي في وجود 
الللنللاس.زد على ذالللك ان وعللي الللفللردي يضم 
الوعي الذاتي، اَي وعي االنسان لذاته وملوقفه 
من العالم واملجتمع  والطبقة واجلماعة.                     
ان التناسب بني الوعي االجتماعي والوعي 
العام  جلدلية  امللللللمللوس  املظهر  هللو  الللفللردي 
للمجتمع. الللروحلليللة  احللليللاة  فللي  واخلللللاص 

وكماان اَي عام إمنا يوجد في اخلاص،كذلك 
يتجلى الوعي االجتماعي  عن طريق الوعي 
قابلية  امر طبيعي،فان  وهذا  فقط.  الفردي 
اإلحساس والتفكير ال ميلكها اال  الفرد املعني 
والشخصية املعينة،ولذلك فان وعيه اخلاص 
هوجتسيد  معزوال،بل  متقوقعا  شيئا   ليس 
االجتماعي)الطبقة(ايضا،السيما  للوعي 
وان االنسان عندما يجتاز عتبة احلياة يجد 
الوعي  االجتماعي جاهزا،فضال عن الوجود  
االجللتللمللاعللي. وهلللو يللسللتللوعللب  هلللذا الوعي  

بالضرورة بهذا القدر والشكل او ذاك.
ان الوعي االجتماعي و الفردي كيان واحد.
فلهما مصدر واحد هو وجود الناس واساس 
واحلللد هللو املللمللارسللة وشللكللل واحلللد واسلوب 
توجد  ذلللك  ومللع   . اللغة  هللو  للتعبير  واحللد 
جوهرية.فالوعي  فللللوارق  الللوحللدة  هلللذه  فللي 
اعمق  نحو  على  الواقع  يعكس  االجتماعي  
واشمل من الوعي الفردي.  فهو  يتجرد عن 
الكثير من السمات امللموسة اخلاصة  بوعي 
االفللراد ويستوعب وهضم فقط ما  هو عام 
الفردي،فهو  الللوعللي  الللفللردي،امللا  الللوعللي  فللي 
يتسم،   باالضافة الى السمات املميزة لوعي 
هذه الطائفة االجتماعية او تلك،بخصائص 
وتللنللجللم عن  الللشللخللص بعينة  تلللالزم  فللريللدة 
اخلصاص  املميزة  لوجوده امللموس. وملا كانت 
الشيوعية  للتربية  الرئيسية  املهمات  احللدى 
في  الشيوعية  االفللكللار  غلللرس  فللي  تتلخص 
ذهن كل فرد فمن املهم ان تراعي في التربية 
النفسية  والطباع  الللفللردي  الوعي  خصائص 

للفرد.
وبقدر حتقق النجاحات في البناء الشيوعي 
يتغير الوعي واالجتماعي والفردي،ويغتنيان 
العملية. واخلبرة  العلم  منجزات  عن طريق 

متزايد  لعدد  ملكا  الشيوعية  االفكار  وتغدو 
من الناس بيد ان  ارتفاع الوعي الفردي الى 
مستوى الوعي االجتماعي ال يعني السواسية 
التي  الشيوعية  االفللراد.فللاملللسللاواة  وعللي  فللي 
بني  مللسللاواة  ليست  نحوها   املجتمع  يسير 
الهوية وذوي تفكير قوالبي،بل  اناس عدميي 
ذوي  انللاس حيويني نشطاء  هي مساواة بني 

تفكير خالق

الوعي  الفردي والوعي 
االجتماعي. 

تتمة  حوار  ص 15

األزم��ة  نتائج  أه��م  م��ن   3  >>>
العمومية،  املديونية  وضمنها  العاملية  املالية 
ذلك  آثار  هي  ما  املتطرف.  اليمني  تصاعد 
والجماهري  العاملة  الطبقة  مستقبل  على 
الشعوب  على  امللقاة  واملهام  الشعبية.. 

واليسار املاركسي؟

التيارات  بللتللصللاعللد  الللعللالللم  يللتللملليللز 
خصوصا  املتطرفة  القومية  اليمينية 
مللنللذ بللدايللة األزمللللة املللاللليللة الللعللامللليللة ل 
نتائج  التصاعد  هللذا  ويعكس   ،2007
العالم  دول  مختلف  فللي  االنللتللخللابللات 
الواليات  وفلللي  أوروبلللللا  فلللي  الللصللنللاعللي 
نللفللسللهللا، وتظهر  املللتللحللدة األمللريللكلليللة 
تنظيمات  خللالل  مللن  الفاشية  النزعة 
بشكل  القومية  للهوية  تللروج  سياسية 
متطرف وعنصري، وتركز في خطاباتها 
على محاربة املهاجرين باعتبارهم وباء 
وقيمها...،  الغربية  املجتمعات  يشوه 
كما يتم التركيز على معاداة "املسلمني" 
بقوة  فيها  يتواجدون  التي  البلدان  في 
هولندا،  إيللطللاللليللا،  الللنللمللسللا،  )فللرنللسللا، 
االهتمام  يتطلب  وهلللذا  بلللللجلليللكللا...(، 
اليسار  وأحلللزاب  املاركسيني  طللرف  مللن 
ملللا متثله من  والللدميللقللراطللي  اللللثلللوري 
والطبقة  الشعوب  ضد  العنف  مخاطر 
وتنامي  واخللللارج،  الللداخللل  في  العاملة 
تللأثلليللر األفلللكلللار الللفللاشلليللة حللتللى وسط 
األحزاب الليبرالية التي تلجأ خصوصا 
الشعبوية  إلللى  االنتخابات  فللتللرات  فللي 
ومسايرة األفكار الفاشية، كما نالحظ 
املجتمعات  في  كذلك  الفاشية  تنامي 
الطرفية التابعة، من التهديد العنصري 
فتيل  وإشللعللال  العسكري  التهديد  إلللى 
العمالية  القيم  واسللتللرخللاص  احللللروب 

واإلنسانية  والدميقراطية  واحلقوقية 
التي ناضلت من أجلها البشرية وقدمت 
الللتللضللحلليللات فلللي املآسي  الللعللديللد ملللن 
إن  الثانية(.  العاملية  )احلرب  واحلللروب 
محاربة عودة الفاشية تعتبر مهمة من 
ضد  املناضلة  الشعوب  حركات  مهمات 
وضد  واحمللليللط،  املركز  في  الرأسمالية 
مللا تنتجه مللن نللزوعللات وأفللكللار تذهب 
ضحيتها الطبقات املسحوقة والشعوب 
الفاشية  وضع  يتطلب  مما  اخلاضعة، 
علللللى جلللدول أعللمللال حللركللات مقاومة 
الفاشية  تللصللاعللدت  فكلما  الللشللعللوب، 
العالم  وأصلللبلللح  إال  املللجللتللمللعللات  فلللي 
حتمي  كبديل  االشتراكية  خيار  أمللام 
وفكرها  املللريللضللة  الللرأسللمللاللليللات  علللن 
االشتراكي  والبديل  اخلطير.  الفاشي 
لنضاالت  أممية  إلللى  ماسة  حاجة  فللي 
الشعوب ووحدتها الفكرية والبرنامجية 

وتضامنها ضد الهمجية القادمة.

توحيد  يمكن  أرضية  أية  على   4
والحركات  املناضلة  املاركسية  اليسار  قوى 
االجتماعية يف مواهجة الهمجية الرأسمالية 
والبيئة  والعمل  للثروة  املدمرة  وآثارها 

ومستقبل البشرية ؟

اليسار  قالع  وتفكك  انهزام  أدى  لقد 
امللللاركلللسلللي، إللللى طللغلليللان األطلللروحلللات 
دميقراطية،  والللسللوسلليللال-  اليمينية 
والقوى  احلللركللات  مللن  العديد  وانلللزوى 
امللللاركلللسللليلللة فللللي نللللضللللاالت احللللركلللات 
قضايا  أجلللللللل  ملللللن  االجللللتللللمللللاعلللليللللة 
قطاعات  ومتللس  مللحللدودة  دميقراطية 
والصغرى  املتوسطة  الللبللورجللوازيللة  مللن 
وغللليلللر مللرتللبللطللة بللللأي ملللشلللروع ثلللوري 

ضلللد الللرأسللمللاللليللة واالمللبللريللاللليللة ومت 
في  اللللصلللريلللح  أو  الللضللمللنللي  الللتللخلللللي 
األطروحة  عللن  األحللليلللان  مللن  الللكللثلليللر 
العاملة  الطبقة  أحزاب  لبناء  اللينينية 
للجماهير  املسيسة  الدفاعية  واألدوات 
الللعللمللاللليللة والللشللعللبلليللة امللللتلللضلللررة من 
الللرأسللمللالللي، وانللتللشللرت النزعة  الللنللظللام 
التنظيم  مللن  واللللالجلللدوى  الللفللوضللويللة 
وحللصللل نلللوع مللن الللتللفللكللك بللني مهمة 
النقابات  وبلللني  الطبقي  احللللزب  بللنللاء 
واحلركات  اجلماهيري  النضال  وأدوات 
هذه  نللقللد  يتطلب  االجللتللمللاعلليللة، ممللا 
اللللالزم  التمفصل  وبللنللاء  األطلللروحلللات 
واحلركات  االجتماعية  احلللركللات  بللني 
السياسية املنظمة املناهضة للرأسمالية 
واالمبريالية سواء على الصعيد الكوني 

أو اإلقليمي أو الوطني.

ستزداد  اليوم  املتأزمة  الرأسمالية  إن 
املكاسب  علللللى  هللجللومللا  مملللارسلللاتلللهلللا 
االجتماعية للطبقة العاملة والكادحني 
مقابل  فللي  اجلماهير،  بللؤس  وسلليللزداد 
املسيطرة  البورجوازية  للطبقات  الغنى 

وللحاكمني.

إن النضال في عصر السيولة الكبيرة 
للتواصل واملعلومة يتطلب النضال ضد 
الرأسمالية من خالل مستويني: تنظيم 
العمل ضد الرأسمال من جهة وتنظيم 
البضاعة  صللنللملليللة  ضلللد  االسلللتلللهلللالك 
إن  البورجوازي،  االستهالكي  واملجتمع 
اجلماهيري املنتجة للثروة واملستهلكة 
من املمكن تاريخيا أن تصنع مستقبال 
املقاومة  خللضللم  فللي  للبشرية  وبللديللال 
وهمجيتها  الللرأسللمللاللليللة  علللن  بللعلليللدا 

املتصاعدة : إنها اشتراكية القرن 21.

رشيد بنزهة         

وجبة  هيئنا  بللاكللرا  استيقظنا 
الفطور براد شاي وقطع خبز وقليل 
مللن زيلللت الللزيللتللون  الللسللاعللة تشير 
العمال  كل  والنصف  السادسة  الللى 
الضيعة   أملللام  مخزن  مللتللواجللدون 
أدوات  املشرف  صديقي  علينا  وزع 

العمل عتالت ومناجل.
توجهنا مباشرة الى داخل البيت 
املللغللطللي  أمللللر الللعللمللال بللفللتللح كل 
انابيب املياه  وأمرني أن اتبعه وقف 
امام انبوب مياه فتحه  ثم اخبرني 
من  األنللابلليللب  بغسل  سنقوم  أنللنللا 
تترسب  الللتللي  األسللمللدة  مخلفات 
داخلها  بحامض النيتريك وعلينا 
أن نحركها جيد  إلزالللة ما ترسب 
داخلها  مت تركني  بعد أن حدد لي 

العدد الذي سأفتحه
املاء  بللدأ  دقللائللق حتى  إال  ماهي 
يتطاير في كل مكان حاولت القيام 
ويسرة  ميللنللة  اركلللض  وأنلللا  بعملي 
انهي  ولللم  األنللابلليللب  كللل  لتحريك 

مالبسي  تبللت  حتى  العمل  ذلللك 
بلللامللللاء الننت   تللتللقللاطللر  وأصللبللحللت 
األنابيب  وأغلللللقللنللا  الللعللمللل  انهينا 
البرد  شلللدة  مللن  تصطك  اسللنللانللي 

الساعة تشير الى التاسعة
اوراق  تقليم  الى  وبعدها حتولنا 
الى  لتتحول  دفنها  امليتة  مت  املللوز 

سماد
وفي احلصة املسائية كان عملنا 
اقللتللالع اشللجللار امللللوز الللتللي شاخت 
والللعللمللل يللتللطلللللب مللنللا بلللدل جهد 
اكبر حيث يطلب منا حفر جنبات 
وبعد  تقريبا   متر  بعمق  الشجرة 
كللل اإلجتاهات  فللي  الللشللجللرة  دفلللع 
لتسقط والسبب أن اي قطعة منها 
شجرة   منها  ستنبت  عالقة  بقية 
مللوز أخلللرى  والللهللدف مللن العملية 
غللرس اشللجللار اخللرى منقحة وفي 
خط متساوي  لنتحكم في سقيها 
امتمنا  ومللعللاجلللتللهللا   وتللقللللليللمللهللا 
العمل على الساعة السادسة مساء 

احسست بأن كل قطعة من جسدي 
مللنللفللصلللللة عللللن األخلللللللرى ايلللللادي 
تللرجتللف وأرجلللللي بللالللكللاد حتملني 
انفاسي  دقلللاتللله   ارتللفللعللت  قلللللبللي 
تختنق من رائحة حامض النتريك 
امللتصق مبالبسي  اكاد انهار  متاما  
طيلة ذلك اليوم لم ارفع رأسي إال 

مرتني  وقت الغداء  وعند اخلروج
يللوم ال زل راسللخللا فللي ذاكرتي    
بعذابه وقساوته  في املساء  لم يكن 
مالبسي   تغيير  حتى  باستطاعتي 
رائحة  منها  تفوح  والتي  املتسخة 
األسمدة  برائحة  األسيد ممزوجة 
الليل   طلللوال  الللعللذاب  نفس  عشت 
الليلة  لتلك  املزعجة  احالمي  في 
استيقظ  ولللم  والعجيبة   الفريدة 
على صوت صديقي  الصباح  حتى 
ألن  الفطور  بتهيىء  يأمرني  وهللو 

وقت العمل قد اقترب.
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  العدد: 349

15 من 3 إلى 9  مارس 2020  حوار

العمومية  املديونية  تعترب    1
الدولية  العالقات  صلب  يف  اليوم 
الشعوب  نهب  وسائل  أه��م  وم��ن 
والعمل  البيئية  ال��ث��روات  وتدمري 
وظهرت  التابعة  البلدان  يف  وخاصة 
تلك  تواجه  قوية  اجتماعية  حركات 
بعض  ط��رح  وت��ح��اول  السياسات 
البدائل،  عن  الحديث  قبل  البدائل. 
املاركسية  كيف ترون من وجهة نظر 
أهم  الحية(  )املاركسية  اللينينية 
الدولية  العالقات  لفهم  املنطلقات 

وقضاياها؟

منطلقات  حتلللللديلللللد  ميللللكللللن 
املاركسية في فهم املجتمع الدولي 

وقضاياه من خالل ما يلي:

الدولي  الصعيد  على  الصراع   -
وبللني األوطللان هو صللراع تاريخي 
ووجودي بني الرأسمال والعمل بني 
االجتماعي  اإلنللتللاج  مللن  منطني 
واالسلللتلللهلللالك مللتللنللاقللضللني، وهو 
مجتمع  بللني  استراتيجي  صلللراع 
الطبقي  االسللتللغللالل  علللللى  قللائللم 
الرأسمالية  الشركات  فيه  تهيمن 
ومشروع  والللعللالللم،  األوطللللان  على 
الثوري  التغيير  يللريللد  مجتمعي 
لعالقات اإلنتاج وحترير املنتجني 
امللللللكلليللة اخلاصة  والللقللضللاء علللللى 
مجتمع  وبناء  البضاعة  وصنمية 
بلللللال طللللبللللقللللات، ملللجلللتلللملللع أمملللي 
اشتراكي موحد القيم. كما أن هذا 
أخرى  مستويات  يشمل  الللصللراع 
في السياسة والثقافة الدولية تهم 
مجاالت تصورين نقيضني بنيويا 
اإلنتاج  مللن  مختلفني  لنمطني 
والفوقية،  الللتللحللتلليللة  وعلللالقلللاتللله 
اخللللتللللالف حلللللول علللالقلللة عللمللل/
املنظور  حول  اختالف  استهالك، 
حول  اختالف  اإلنللسللان،   / البيئة 
احللللللرب/ الللسلللللم واللللعلللالقلللات بني 

الشعوب واألمم ...

مبعنى  لهم:  وطللن  ال  العمال   -
أن الرأسمالية أخذت طابعا كونيا 
االمبريالي  العصر  منذ  خصوصا 
واالستغالل موجود في كل مكان، 
واجلماهير  الللعللاملللللة  والللطللبللقللة 
حاملة  تللكللون  أن  يللجللب  املقصية 
منظم:  تللضللامللنللي  أممللللي  للللوعلللي 
)البيان  احتللدوا"  العالم  عمال  "يا 

الشيوعي(.

عصر  هو   20 القرن  عصر  إن   -
تفاوت  مللع  االمبرياليات،  ازدهلللار 
فللي الللقللوة والللتللوسللع، وهلللو أيضا 
والسياسي  الدموي  الصراع  عصر 
بللللني االمللللبللللريللللاللللليللللات مللللن أجلللل 
وتقسيم  احليوي  واملجال  النفوذ 

الشركات  بلللني  وخللليلللراتللله  الللعللالللم 
وصل  ودولللهللا  العاملية  االحتكارية 
العامليتني  احلللربللني  خللالل  أوجللله 
أدى  ممللا  الكولونيالية  وانللتللعللاش 
اللينينية  األطللروحللة  ظللهللور  إلللى 
مراحل  أعلى  "االمبريالية  حللول 
الللرأسللمللاللليللة" وملللا متللخللض عنها 
ويا  العالم  عمال  "يا  برنامج:  من 
شعوبه املضطهدة احتدوا" لينني. 
وما طرحه ذلك من مهمات التحرر 
االشتراكية  طريق  على  الوطني 

في البلدان املستعمرة والتبعية.

اختلف  املللللنللللطلللللللللقللللات  هلللللللذه 
الدولية  الللعللالقللات  فللي  تصريفها 

على 3 مراحل كبرى:

االشتراكية  اللللثلللورة  مللرحلللللة   -
إللللللى   1917 )ملللللللللن  بلللللروسللللليلللللا 
االمبريالي  والتكالب  الثالثينات(، 
اشتراكية  ثلللللورة  أول  إلجلللهلللاض 
ناجحة عبر القوى املضادة للثورة، 
للطبقة  اللللثلللوريلللة  اللللللروح  ومتلللللدد 
الرأسمالي  الللعللالللم  عللبللر  الللعللاملللللة 
نظام  بناء  في  األمللل  بللزوغ  بفعل 
املنتجون  فيه  يتحكم  مجتمعي 
والشعوب  العاملة  الطبقة  )أملللل 

املضطهدة في االشتراكية(.

- مرحلة احلرب العاملية الثانية 
ضد  والللتللحللالللف   )1939-1945(
والديكتاتورية  والفاشية  النازية 
الدميقراطيات  بلللني  الللعللسللكللريللة 
والقوة  الللللليللبللراللليللة  الللبللورجللوازيللة 
الللللدوللللليللللة الللللصللللاعللللدة للللالحتلللاد 
السوفياتي على أسس إيديولوجية 
جديدة نوعيا )الفكر االشتراكي(.

- مرحلة احلرب الباردة )-1945
بللالللتللعللايللش/ واللللقلللبلللول   )1991

التسابق نحو التسلح وتوازن الرعب 
ونظيره  الرأسمالي  النظامني  بني 
االشلللتلللراكلللي، مللع االسللتللمللرار في 
احلروب اإلقليمية حول موضوعة 
والكولونيالية  الللوطللنللي  الللتللحللرر 
إلى  واالحتكام  واجلديد  القدمية 
املشكالت  حل  في  الدولي  القانون 

بني الدولية وبؤر التوتر والنزاع.

- مللرحلللللة تللفللكللك كللتلللللة اللللدول 
والهجوم  املللطللبللقللة،  االشللتللراكلليللة 
على  الرأسمالي  للنظام  اليميني 
التجارب  بعض  بللقللاء  مللع  الللعللالللم 
احملللسللوبللة علللللى االشللتللراكلليللة أو 
كوبا،  )الصني،  اشتراكيني  بقيادة 
الشمالية...( وبداية مرحلة  كوريا 
بالعوملة  عليها  أصطلح  جللديللدة 

)عوملة النظام الرأسمالي(.

وإذا كانت مرحلة احلرب الباردة 
ثنائية  برؤية  عموما  سمحت  قد 

الدولي  الللصللعلليللد  علللللى  للللللصللراع 
متمحورة حول قطبني )اشتراكي/ 
)العوملة  مللرحلللللة  فلللإن  رأسللمللالللي( 
الرأسمالية منذ بداية التسعينات( 
دفللعللت فللي اجتللللاه مللرحلللللة تتسم 
فللللي فهم  واللللللتلللللردد  بلللاللللغلللملللوض 
وهذا  الدولية،  التناقضات  طبيعة 
حتاليل  عللنلله  ستترتب  الللغللمللوض 
للوضع الدولي تتميز باالضطراب 
التكتيكي  والتردد  أحيانا  املنهجي 
وأحلليللانللا بللاملللغللامللرة، ويللنللتللج عن 
هلللللذا االضلللللطلللللراب غلللملللوض في 
التي  والتكتيكات  االستراتيجيات 
تنهجها القوى اليسارية واملاركسية 

في العالم.

2  ملحاولة فهم هذا الوضع أكثر، 
التناقضات  ما هي يف نظركم طبيعة 

األساسية يف السياسات الدولية ؟ 

احملللني  ملللخلللتلللللللف  يلللجلللملللع 
نهاية  عللللالللللم  أن  اللللسللليلللاسللليلللني 
الثالثة  األلفية  وبداية  التسعينات 
فللي خصائصه،  هللو عللالللم مللغللايللر 
حتليال  يتطلب  ممللا  وتناقضاته 
جديدا ونوعيا يأخذ بعني االعتبار 
وكيفية  التناقضات،  هللذه  طبيعة 
الصراع  مللوقللع  ملللن  فلليللهللا  الللفللعللل 
للماركسيني  والللفللكللري  السياسي 
والفكر  للللللمللاركللسلليللة  يلللجلللدد  مبلللا 
االشللتللراكللي طللاقللتلله اخلللالقللة في 
التطلع نحو مجتمع جديد مغاير 
)مجتمع  الللرأسللمللالللي  للمجتمع 
االستغالل الطبقي وتبديد املوارد 

وتهديد األرض والبشرية(.

العالم احلالي هو فعال عالم  إن 
متعدد األقطاب )الللو.م.أ؛ االحتاد 
لكنه  البريكس...(  دول  األوروبلللي؛ 
عالم تختلف قطبيته عن قطبية 
والتقاطب  الباردة  احلللرب  مرحلة 
اشتراكي  تلللوجللله  ذات  دول  بلللني 
إن  رأسلللملللاللللي،  تللوجلله  ذات  ودول 
هي  احلللاللليللة  القطبية  الللتللعللدديللة 
مناذج  نحو  االستقطاب  تعددية 
نظام  وقللواعللد  آليات  وفللق  تشتغل 
التنافس  وهللذا  الرأسمالي  السوق 
تنافس  هللو  التاريخية  بطبيعته 
رأسمالية  اقللتللصللاديللة  قلللوى  بلللني 
لقوانني  خاضعة  "اشللتللراكلليللة"  أو 
الللللتللللراكللللم اللللرأسلللملللاللللي واللللسلللوق 
الللرأسللمللاللليللة الللعللامللليللة ممللا يجعل 
هي  وصراعاتها  احلالية  األقطاب 
بني دول رأسمالية وامبريالية قوية 
ومهيمنة  وعللسللكللريللا  اقللتللصللاديللا 
فللي الللعللالللم، وقللوى أخللرى صاعدة 
تطمح  الهند...(  الصني،  )روسيا، 
في  مكانتها  حتسني  على  وتعمل 

قوانني  وفق  الدولية  العمل  قسمة 
إن  نفسها...  الرأسمالية  الللسللوق 
هللذا الللصللراع هللو صلللراع رأسمالي 
الطابع بني دول رأسمالية مهيمنة 
مكانتها  فللرض  إلللى  تطمح  ودول 
ومتوقعها في االقتصاد والسياسة 
الدولية وهذا التموقع فيه تنافس 
وصراع الهيمنة العسكرية أيضا من 
االقتصادية،  املصالح  فرض  أجل 
ويظهر ذلك من خالل التهديدات 
لفرض  األملللريلللكللليلللة  الللعللسللكللريللة 
احلللفللاظ على تلللوازن دولللي سابق 
اختراقات  حتللقلليللق  حمللللاوللللة  أو 
التنافس  إطلللللار  فلللي  اقللتللصللاديللة 
الروسي  العسكري  والتقدم  الدولي 
في الشرق األوسط، إن هذا الصراع 
والتناقض بني الدول واملجموعات 
اللللسللليلللطلللرة على  يللشللتللغللل علللللللى 
املللوارد واألسللواق والطاقة واملواقع 

اجليوستراتيجية والتكنولوجيا. 

إن اعتبار االمبريالية األمريكية 
علللللللللدوة الللللشللللعللللوب رقلللللللم واحلللللد 
واحلاضر  امللللاضلللي  فلللي  ملللعلللروف 
للللالملللبلللريلللالللليلللة، وملللواجلللهلللتلللهلللا، 
األوروبية  االمبرياليات  ومواجهة 
الرقم الثاني في درجة االمبريالية 
العاملية العائق أمام حترر الشعوب 
دميقراطيتها  وبللنللاء  واستقاللها 
بطبيعة  الترتيب  وهللذا  الشعبية، 
احلال قد يتفاوت في الدرجة من 
بلد آلخر حسب طبيعة التدخالت 
)استعمال  وأسللاللليللبللهللا  ونللوعللهللا 
واالتفاقيات  الللللدولللللي  اللللقلللانلللون 
استعمالها  علللللدم  أو  الللثللنللائلليللة 
مللثللل االحللللتللللالل الللعللسللكللري من 
والتدخل  للللللعللراق،  الللللو.م.أ  طللرف 
في  "الللنللاتللو"  الفرنسي  العسكري 
حركة  ألي  يسمح  وقللد  ليبيا...( 
العدو  حتدد  أن  وحتررية  تقدمية 
االمبريالي الذي يتطلب مواجهته 
ونوع  وأهللدافلله  طبيعته  وحتللديللد 

املواجهة املطلوبة له.

للللللكلللللن فلللللهلللللم الللللتللللنللللاقللللضللللات 
القدمية  االمللللبللللريللللاللللليللللات  بلللللني 
واالملللللبلللللريلللللالللللليلللللات الللللصللللاعللللدة 
)الللتللدخللالت الللروسلليللة فللي الشرق 
األوسط( إن كانت تسمح بهامش 
من التكتيك الستغالل التناقضات 
األكثر  االمللبللريللالللي  اللللعلللدو  ضلللد 
شراسة، لكن ال يجب تربية الوهم 
أننا أمام قوة دولية صاعدة حليفة 
االحتاد  مثل  ولتحررها  للشعوب 
سقطت  لقد  سللابللقللا.  السوفياتي 
التحررية  اللللقلللوى  ملللن  اللللعلللديلللد 
القوى  وضمنها  اخلللطللأ  هللذا  فللي 
التحررية العربية من خالل الرهان 

على أملانيا النازية والتحالف معها 
خالل احلرب العاملية الثانية ضدا 
البريطانية  الللكللولللونلليللاللليللة  علللللى 
كثيرا  ذلللك  كلف  لقد  والفرنسية، 
الللتللي قامت  الللوطللنلليللة  احللللركلللات 
اخلاسر  البورجوازي  الرهان  بهذا 
النازية  انللللدحللللار  ملللع  خللصللوصللا 
الدولي.  التحالف  أملللام  األملللانلليللة 
امبريالية  دوللللة  اللليللوم  روسلليللا  إن 
لها  مرحلة حتللول(،  )فللي  صاعدة 
ومصاحلها  وبرنامجها  أجنداتها 
خصوصا  والتبادلية  االستثمارية 
واالستثمار  الللطللاقللة  ملليللدان  فللي 
التحتية  واللللبلللنللليلللة  اللللعلللسلللكلللري 
هذه  اجليوستراتيجي،  والتموقع 
املصالح التي راكمتها خالل احلرب 
في  القومية  األنظمة  مع  الللبللاردة 
عن  تتخلى  ولن  خصوصا،  سوريا 
هذه املصالح وستستمر في الصراع 
من أجلها، كما يجب االنتباه إلى 
الدور الذي تلعبه القوى اإلقليمية 
الوكيلة  أو  الصغرى  اإلمبريالية 
)الللسللعللوديللة، تللركلليللا، إيلللللران( في 
أجندات  لتصريف  إمللا  املنطقة، 
عن  للدفاع  أو  بالوكالة  إمبريالية 
منطقة  في  اإلقليمية  مصاحلها 

غنية وإستراتيجية ومتوترة.

مهمة  لللهللا  روسللليلللا  اعللتللبللار  إن 
وأجللللللنللللللدة للللتلللحلللريلللر اللللشلللعلللوب 
مصيرها  تقرير  على  وملساعدتها 
الشعبية  دميللقللراطلليللتللهللا  وبلللنلللاء 
انحرافا فكريا وسياسيا ال  يعتبر 
ينطلق من الهوية الطبقية للقيادة 
اليميني  القومي  وطابها  الروسية 
بل  الدولية،  السوق  وتطلعاتها في 
لها،  معنى  ال  أوهلللام  مللن  ينطلق 
تللتللوهللم روسلليللا قلللوة تللنللويللريللة في 

مواجهة قوى الظالم... 

التواجد  اسللتللغللالل  هللامللش  إن 
الللللروسللللي فللللي الللللشللللرق األوسلللللط 
غير  يبقى  املنطقة  لصالح شعوب 
مغامرة  بلللل  اللللعلللواقلللب  مللضللمللون 
لللوجللود أنللظللمللة قومية  سلليللاسلليللة، 
بفعل  شعبيا  ومرفوضة  منحرفة 
والفساد  واالسللللتللللبللللداد  اللللقلللملللع 
والللطللبللقلليللة؛ وغلليللاب يللسللار منظم 
وقللللللوي بللاملللنللطللقللة ميللكللنلله وضع 
التي  التناقضات  تستغل  تكتيكات 
تخترق تدخالت القوى الدولية في 
إسالمية  حركات  ووجود  املنطقة؛ 
واضح  مجتمعي  مللشللروع  بللللدون 
احملورية  الللقللضللايللا  فلللي  امللللعلللاللللم 
وضعف  الللللشللللعللللوب؛  للللتلللطلللللللعلللات 
أرضية  على  السياسية  اجلبهات 

وطنية دميقراطية.

<<<       التتمة في ص 14

األوضاع  عىل  وانعاكساهتا  لملديونية  ملفه  خصص  الذي  الدميقرايط  الهنج  جريدة  من  العدد  هذا  يف 
ثرواهتا  وتدمري  الشعوب  وسائل هنب  أمه  من  أصبحت  أهنا  باعتبار  الوطنية  السيادة  وعىل  االجمتاعية 
حفيظ  الرفيق  نستضيف  مصريها،  ورهن  الاكدحني  ومعوم  للعامل  االستغالل  وتكثيف  والبيئية  الطبيعية 
اساليم لنحاوره حول آثار وانعاكسات املديونية  عىل مستقبل الطبقة العاملة وامجلاهري الشعبية.. واملهام 

امللقاة عىل الشعوب واليسار املاركيس؟
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معايير  اإلنسانية  والشريعة  القانون  في  توجد 
واعتبارات ضرورية إلعالن منطقة أو دولة منكوبة. 
املللغللربلليللة رفللضللت دائللمللا تطبيق تلك  الللدولللة  لللكللن 
كل  توفر  رغللم  االعتبارات  بتلك  وااللللتللزام  املعايير 
شروط إلعالن هذه املنطقة أو تلك اجلهة منكوبة.

أو عللزة نفس أم  إلللى مللكللابللرة  يللرجللع السبب  هللل 
عن  املسؤولون  بها   يلتزم  سياسية  حسابات  تراها 
الدولة؟ فكم من املناطق غمرتها الفيضانات، جرفت 
واملساكن، كما تسببت في  املنازل  احملاصيل وحتى 
خسائر مادية في األرواح واملمتلكات. ضربت زالزل 
قوية خربت مدنا أو قرى، وكم من مناطق ضربها 
الللنللزوح اجلماعي  فللي  وتسبب  والللقللحللط  اجلللفللاف 
إعللالن حالة  الللدولللة  تقرر  لم  ذلللك  رغللم  للساكنة... 

النكبة.

في تقديرنا الغالب يرجع السبب إلى جشع هذه 
الدولة نفسها واستغالل الكوارث لفرض ضرائب أو 
ومساعدات  منح  على  احلصول  أو  تبرعات  جمع 
الدوائر  مشيئة  متليه  مبللا  فيها  والللتللصللرف  دوللليللة 
قانونيا  ملزمة  تكون  أن  غير  مللن  البيروقراطية، 
ودوللليللا في صللرف تلك األملللوال حسب ما تفرضه 
املعايير املعمول بها في حالة إعالن املنطقة منكوبة. 
من مناذج هذه الضرائب ما حمله قانون املالية لسنة 
النقل  ووسائل  السيارات  ألللزم أصحاب  الللذي   2020
الطبيعية  الكوارث  ملواجهة  ضريبة  بللأداء  املختلفة 

مدمجة مع بوليصة التأمني.

الذي  الللتللنللمللوي  الللنللمللوذج  بفشل  اإلقللللرار  يعتبر 
طبقته الدولة هو نوع من االعتراف السياسي بحالة 
تفضحها  حالة  واالجتماعية.  االقتصادية  املغرب 
الترتيب  في  املغرب  يحتلها  التي  األخلليللرة   الرتب 
والتعليم  املللعلليللشللة  مللسللتللوى  قلليللاس  عللنللد  الللعللاملللي 
واإلحساس  والشغل  البشرية  والتنمية  والصحة 
بلللاألملللان والللطللمللأنلليللنللة. يللأتللي املللغللرب وراء اللللدول 
الفاشلة والتي عرفت احلروب األهلية أو املجاعات 
أنها  أو  فشل  حالة  فللي  بأنها  بلللللدان صرحت  وهللي 

تعاني من ويالت النكبة.

فإذا كانت البلدان املنكوبة تعاني من الفقر واجلوع 
أو األمية وانعدام الشغل فذلك مرده لعوامل غالبا 
الكوارث  نتيجة  إنها  اإلنسان.  إرادة  خارج  تكون  ما 
ذات  لقوى  خارجية  اعتداءات  نتيجة  أو  الطبيعية 
أطماع في خيرات تلك البلدان؛ بينما نكبة املغرب 
مفترسة  اجتماعية  طبقات  تسلط  نتيجة  هللي 
املناطق  من خيرات  نهبت  ما  إال  يهمها  ال  جشعة 
الهامشية أو من عرق وكدح الطبقات الشعبية، هذه 
السلطة  متلك  وموحدة  متكتلة  السائدة  الطبقات 
من  بكل  للبطش  تستعملها  والعسكرية  السياسية 

يطالب بحقه.

كتلة طبقية متتص  املغرب منكوب بفعل سيادة 
إلللى اخلللارج خدمة ملصالح  الللثللروات  دمللاءه وتهرب 
والغربية  خلللاص  بللشللكللل  الللفللرنللسلليللة  االمللبللريللاللليللة 
االختيارات  بفعل  منكوب  بلد  املغرب  عللام.  بشكل 
الشكلي  االستقالل  منذ  املفروضة  االستراتيجية 
املسؤولية  للتنصل من  والتي مت االعتراف بفشلها 
واحملاسبة ويجري اإلعداد لفرض اختيارات مشابهة 

أخرى الستدامة النكبة والقهر واالستغالل.  

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب  

املغرب املنكوب
رغم املنع واحلصار، النهج الدميقراطي بجهة الشمال 

يعقد مؤمتره اجلهوي األول باحلسيمة
املناضلة   احلسيمة  مدينة  كانت 
 2020 فبراير   29 السبت  اليوم 
نضالي،  عرس  مع  موعد  على 
جسده  واملقاومة  الصمود  عرس 
النهج  ومناضلي  مناضالت 
بالشرفاء  مسنودين  الدميقراطي 
من كل االطياف ومن حرائر وأحرار 
الريف  بعد منعهم من عقد املؤمتر  
اجلهوي األول جلهة الشمال بقاعة 
رياضي  السوسيو  املركب  عمومية 
احملتجون  ورفع  باحلسيمة،. 
شعارات منددة باملنع، وصد األبواب 
في وجه احلزب ومتكينهم من حقه 

في التنظيم.
الكاتب  بلمزيان،  علي  وعبر 
مبدينة  الدميقراطي  للنهج  احمللي 
احلسيمة، عن استنكاره لقرار املنع 
الالزمة  االجراءات  بكل  القيام  رغم 
للمؤمتر  التحضير  وخالل  حيث 
القانوني  بامللف  احلزب  "تقدم 
البلدية،  ورئيس  املدينة  باشا  لدى 
ومدير املركب في السابع من فبراير 
بأي  يتوصلوا  أن  دون  لكن  اجلاري، 

جواب، سواء مكتوب أو شفوي” .
كلمة  خالل  بلمزيان،  وأوضح 
مت  أن  احملتجني،  وسط  ألقاها 
ترخيص  بطلب  أيضا  التقدم  
الالفتات  وضع  من  احلزب  لتمكني 
في الشوارع لكن لم يسمح لهم بذلك 

أيضا... 
وأكد بلمزيان بأن أعضاء احلزب 
ولن  املواقف،  هذه  مثل  خبروا 
إلى  مشيرا   ، عزميتهم”  من  تنال 

“مواصلة النهج لعمله ونشاطه”.
براهمة   املصطفي  الرفيق  وألقى 
الكاتب-الوطني للنهج الدميقراطي، 
كلمة قوية حاملة لعدة رسائل باسم 
الكتابة الوطنية عبر من خاللها عن 
داللة  اختيار عقد املؤمتر اجلهوي 
خاصة  حتية  موجها  باحلسيمة 

ومطالبا  وأسرهم  الريف  ملعتقلي 
ولنضاالت  سراحهم  باطالق 

اجلماهير في الريف...
واعتبر الكاتب الوطني أن املؤمتر 
أن  مصرحا  جنح   قد  اجلهوي 
أشغال  انهاء  عن  يثنينا  لن  "املنع 
كلما  فصعدا  اآلن  ومن  مؤمترنا 
منعنا سنقيم مؤمتراتنا في الشارع 
بجماهير  ومناصرين  محاطينا 

شعبنا...
التي  االفتتاحية  اجللسة  وبعد 
املؤمترون  انتقل   ، بالشارع  عقدت 
مبقر  املؤمتر   أشغال  الستكمال 

اجلمعية النسائية "تويا".

ردا على تفرد الدولة بشؤون التعليم، 
نقابتان  تعليميتان FNE و CDT تسطران برنامجا احتجاجيا

لنقابتي  النقابي  التنسيق  أعلن 
تسطيره  عن   FNEو  CDT التعليم 
االعالن  ستم   احتجاجي،  لبرنامج 
الصحفية   الندوة  خالل  تفاصيله  عن 
املزمع تنظيمها يوم اخلميس 5 مارس 
نادي  بقاعة  صباحا  العاشرة   ،2020

هيئة احملامني بالرباط
التنسيق   صادر  بالغ  في  ذلك  جاء 
املكتبني  بني  تنسيقي  اجتماع   اثر 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطنيني، 
للتعليم  الوطنية  واجلامعة   ،CDT/
باملقر   ،FNE/ الدميقراطي  التوجه 
للتعليم  الوطنية  للنقابة  الوطني 

اجلمعة  يوم  البيضاء،  بالدار  انعقد 
البالغ  2020، حيث يضيف  28 فبراير 
أنه مت الوقوف على متادي الدولة عبر 
مخططاتها  تنفيذ  في  حكوماتها 
باعتماد  العمومي،  للتعليم  التدميرية 
دميقراطية  وال  شعبية  ال  سياسات 
بالعقدة،  التشغيل  املجانية،  )ضرب 
التقاعد،  عام/خاص،  الشراكات 
قانون  التوظيف،  عن  التكوين  فصل 
استمرار  وكذلك  اإلضراب...(، 
احلركة  وضرب  تبخيس  مخطط 
النقابية وأدوارها التاريخية والشرعية، 
والتضييق على احلريات النقابية بعدد 
من اإلجراءات على رأسها االقتطاعات 

أفق  أي  وغياب  املضربني،  أجور  من 
سواء  العالقة،  امللفات  حلل  إيجابي 
أو  منها،  الفئوية  أو  واملشتركة  العامة 
ملوظفي  األساسي  بالنظام  املرتبطة 
أطار  في  الوطنية،  التربية  وزارة 
واملنصف  العادل  العمومية،  الوظيفة 
الثغرات،  مع  يقطع  الذي  واحملفز، 
الشغيلة  النتظارات  ويستجيب 
والدامج  فئاتها،  مبختلف  التعليمية 
التعاقد  عليهم  ُفرض  الذين  لألساتذة 
واملساعدين  التقنيني  وللمساعدين 
اإلداريني واملتصرفني )األطر املشتركة 

الراغبة في ذلك(...


