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   . رئيس التحرير : التيتي احلبيب   

كلمة العدد
الطبقي  الصراع  تطورات  من  فترة  كل  يف 
املستقل  احلزب  وجود  أهمية  تتضح  ببالدنا 
مستجد  كل  يف  املغربية.  العاملة  للطبقة 
ــاه او  ــ ــو االجت ــا ه نــضــالــي يــطــرح ســـؤال م
النضال  اليه  يذهب  ان  يجب  الذي  املنحى 
واملبادرات؟ هذه احلاجة أصبحت قوية ألن 
والفاعلني  تطورت  االحتجاجية  احلركة 
بالضبط  هــذا  أكثر.  واملتربصني  كثيرين 
منطقتنا  يف  الثورية  بالسيرورات  حصل  ما 
 20 حركة  مع  وباملغرب   2010 نهاية  منذ 
هذه  مــن  االولـــى  املرحلة  انتهت  فــبــرايــر. 
الــزجــاجــة؛  عــنــق  الـــى  النضالية  ــة  ــوج امل
بالركوب  أخــرى  تــارة  وب  تــارة،  باالنحسار 
ــة  ــرك ــرف احل ــ ــن ط عــلــيــهــا وتــوظــيــفــهــا مـ
او  االنظمة  بقايا  مع  متحالفة  االسالمية 
اجهاض  يف  مصلحة  لها  خارجية  قــوى  مع 

مبنطقتنا. الثوري  املد 
ــدرس على جــدول االجنــاز  وضــع هــذا ال
مجريات  يف  العاملة  الطبقة  تدخل  مهمة 
الــســيــرورات  تخرج  لكي  الطبقي  الــصــراع 
منع  أجل  من  او  الزجاجة  عنق  من  الثورية 
يف  عليها.  السطو  من  االسالمية  احلركة 
من  السودانية  الثورة  قربتنا  املنحى  هذا 
االجــابــة ألنــهــا وضــحــت الـــدور الــذي على 
النهوض  يف  اوال  ــه،  ب القيام  الشيوعيني 
ملعركة  وإعـــدادهـــا  الــنــقــابــيــة  بــاجلــبــهــة 
االضراب العام، ويف اجلبهة السياسية لبناء 
الثورة  يف  املصلحة  ذات  الطبقات  جبهة 
إلسقاط  املدني  العصيان  مهمة  يف  والنجاح 
خالف  على  وتصفيته  وتفكيكه  النظام 
السيرورات  من  االولــى  املوجة  يف  حدث  ما 

النظام. اكتفت بإسقاط رأس  التي  الثورية 
يف  االنــخــراط  يجب  الــراهــن،  وضعنا  يف 
مهمة بناء احلزب املعبر على مصالح الطبقة 
هذه  تكمن  أين  بتدقيق  واإلســراع  العاملة 
التي  واملطالب  الشعارات  هي  ومــا  املصالح 
او  االجتماعية  الواجهة  يف  سواء  تترجمها 
وللتقدم  السياسية؟  وخاصة  االقتصادية 
ان  املاركسيني  على  العملية،  هذه  يف  اجليد 
الفكري  احلوار  ورشة  بينهم  فيما  يفتحوا 
على  والتنظيمي  والــســيــاســي  والــنــظــري 
ونقدية،  ايجابية  وبــروح  املشترك  قاعدة 
ارضــيــة  او  ــات  ــاق ــف ات مــن حتــصــيــل  متــكــن 
نفعل  ان  يجب  البداية؛  من  ارقى  مشتركة 
احلزب  بناء  مبهمة  املقتنعون  نحن  بيننا، 
نقد  وحدة-  مبدأ:  العاملة  للطبقة  املستقل 

– وحدة.
إن ورشة وحدة املاركسيني يجب ان تنطلق 
من حاجيات الوضع الراهن يف االجابة على 
الثوري  التغيير  قضايا  الراهنة،  القضايا 
النظرية  االرضية  حيث  من  سواء  ببالدنا 
او  واملمارسة  للتحليل  كمنهج  واملرجعية 
االولويات  ترتيب  حيث  من  سياسية  قضايا 
العاملة  الطبقة  مصالح  ترجمة  وقضية 
باقي  طــرف  مــن  ومــقــروءة  مرئية  لتصبح 
اجلبهات  بناء  ثم  االجتماعية،  الطبقات 
وعلى  واملهنية  النقابية  الــواجــهــة  على 
جبهة  مستوى  على  أي  السياسي  املستوى 
التغيير  التي تنخرط يف  الوطنية  الطبقات 

اجلذري. 
الصراع  اتون  يف  املاركسيون  انغرس  كلما 
وعموم  العاملة  بالطبقة  وارتبطوا  الطبقي 

كلما  الــنــضــالــيــة،  وبــاحلــركــيــة  الــكــادحــني 
وسبله.  املشترك  العمل  ضرورة  استشعروا 
فكريا  تــرفــا  ليست  املاركسيني  وحــدة  إن 
متليها  ضــرورة  إنها  زمانها،  موضة  هي  وال 
تفرض  باتت  التي  التاريخية  املسؤوليات 
الــصــراع  لــقــيــادة  العاملة  الطبقة  تأهيل 
هو  املهمة  هذه  عن  تخلف  كل  إن  الطبقي. 
استمرار يف هدر التضحيات والتفريط يف ما 

راكمته األجيال من وعي وجتارب.
من  استلهامه  ميــكــن  مــا  لــنــا  كــان  ــإذا  فـ
اللينينية  املــاركــســيــة  احلــركــة  ــة  ــرب جت
على  االصـــرار  هــذا  بالضبط  هــو  املغربية 
اللينينة  املاركسية  احلــركــة  ــدة  وح بناء 
انشاء  الــى  بها  االهــتــمــام  وصــل  بلغ  حيث 
بني  جدي  بنقاش  تتعلق  الوحدة"   " نشرة 
جلان  وعينت  اللينينة  املاركسية  املنظمات 
جهتنا  من  التوحيد.  مهام  ترعى  تنظيمية 
االصـــرار،  وبنفس  الــوعــي  لهذا  ومــواصــلــة 
ندوات  عقدنا  الدميقراطي  النهج  يف  فإننا 
مستديرة  وموائد  داخلية  او  جماهيرية 
احللقية  وهـــزم  التوحيد  بعجلة  للدفع 
بدل  الــيــوم  يجب  الـــذات.  على  واالنــغــالق 
الهجوم  على  واإلصــرار  املبادرات  من  املزيد 
اخلالفات  جدار  تكسير  أجل  من  الوحدوي 
او  املصطنعة  املوضوعية وكنس االختالفات 
لكننا  املهمة  بصعوبة  واعون  نحن  املفتعلة. 
مؤمنون بضرورة التغلب عليها ولن ننجح يف 
على  جلنا  او  جميعا  انخرطنا  اذا  إال  ذلك 
معارك  وخضنا  النضال  معمعان  يف  االقــل 
االعــداء  نيران  وحتدينا  الطبقي  الصراع 

. واملتسترين  الظاهرين 

وحدة املاركسيني يف صلب بناء حزب الطبقة العاملة املنشود

معاناة أمهات معتقلي حراك 
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عبد الغني القباج ضيف العدد: 

  ميكن  أن  يتوحد املاركسيون واملاركسيات  
شعار  ــول  ح ماركسي  اشــتــراكــي  ــزب  ح يف  
للرأسمالية   مــنــاهــض  مــاركــســي  "يــســار 
احمللية  ولنظام االستبداد وملجتمع الرعايا 

وللرأسمالية االمبريالية "

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

وحدة املاركسيني كانت تاريخيا وستظل من متطلبات 
بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة املغربية



  العدد: 2350

الثانية من 10 إىل 16  مارس 2020 

 مبناسبة 8 مارس القطاع النسائي للنهج الدميقراطي ينادي بإقرار قانون أسرة مدني يكفل املساواة

للقطاع  الوطنية  اللجنة  عــقــدت       
اجتماعها  الدميقراطي،  للنهج  النسائي 
بناء  صلب  يف  النساء   " شعار  حتت  العادي 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حــزب 
يأتي  الــذي  االجتماع  وهو   ،" والكادحات 
مــارس،  مــن  الثامن  إحــيــاء  مــن  أيــام  قبيل 
هذا  ويدخل  املــرأة،  حلقوق  العاملي  اليوم 
يعرفها  التي  العامة  الدينامية  يف  اللقاء 
مؤمتره  لعقد  تهييئا  الدميقراطي  النهج 
ــاع  ــأوض ــد مــنــاقــشــاتــهــا ل ــع ــامـــس؛ وب اخلـ
ما  سجلت  والوطنية،  اإلقليمية  الدولية 

: يلي

ــارس  م  8 لــلــمــرأة  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال يــأتــي 
وإقليمية  دولــيــة  ــروف  ظ يف  السنة  هــذه 

: تتميز  ووطنية، 

بتفاقم  الــدولــي  املــســتــوى  عــلــى   -     
اإلمبريالية  للقوى  العدوانية  السياسة 
بــقــيــادة الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
استعمارية  سيطرة  طــابــع  تــأخــذ  والــتــي 
ــة  ــي ــرب ــع ــدة تـــشـــكـــل املـــنـــطـــقـــة ال ــ ــدي ــ ج
إطـــار  يف  الــرئــيــســي  هــدفــهــا  ــة  ــي ــارب ــغ وامل
يسمى  ملا  االستعماري  اإلمبريالي  املشروع 
على  تعمل  كما  الكبير؛  األوســط  بالشرق 
منها  الهدف  أهلية،  حــروب  فتيل  اشعال 
النظام  وقــلــب  السلطة  عــلــى  االســتــيــالء 
فنزويال،  بوليفيا،  يف  حدث  كما  لصاحلها 
مما  لدولها،  الوطني  االقتصاد  وتخريب 
تتحمل  إنسانية  وكوارث  ماسي  عنه  ينتج 

منها. األوفر  العبء  النساء 

بتنامي  أيضا  السنة  هــذه  متيزت  كما 
ــة الــعــاملــيــة املــنــاهــضــة لــلــعــوملــة  ــركـ احلـ
ــداءات  ــ ــت ــ ــيــة ولـــلـــحـــروب واالع ــيــبــرال ــل ال
وقد  خيراتها،  واســتــنــزاف  الشعوب  على 
بــقــوة،  ــذه احلــركــة  الــنــســاء يف ه ســاهــمــت 
الباطريياركي،  النظام  الضطهاد  مقاومة 
الرأسمالية"  "العوملة  وادعـــاءات  وخلــدع 
ــوق واحلـــريـــات واملـــســـاواة، أمــا  ــق ــن احل ع
جلماهير  تفقيرها  بالواضح  فيبني  الواقع 
الستغاللهن  وتكثيفها  النساء  من  واسعة 
الشغل  وفرص  األجور  يف  ضدهن  والتمييز 
واملــرض  األمــيــة  مستنقع  يف  بهن  والــرمــي 

والدعارة. والعنف 

تــابــعــت  ــي:  ــم ــي ــل اإلق ــوى  ــت ــس امل ــى  عــل  -
املنطقة  يف  ــداث  ــ األح ــورات  ــط ت الــلــجــنــة 
االمريكية  االمبريالية  محاولة  خصوصا 
القرن  "صفقة  فــرض  العربية  والرجعية 
القضية  تصفية  الــى  »الهادفة  املشؤومة 
الكيان  احــتــالل  وشــرعــنــة  الفلسطينية 

أن  كما  االراضــي،  من  للمزيد  الصهيوني   
لفائدة  الــثــورة  حققتها  التي  املكتسبات 
االرث،  يف  )املـــســـاواة  الــتــونــســيــة  املــــرأة 
من  بــالــزواج  التونسيات  بحق  االعــتــراف 
معرضة  ــوم  ــي ال أصــبــحــت  ــم،(  ــل ــس امل غــيــر 

والتراجع.      لالنتكاس 

اللجنة  يف  فإننا  الوطني،  املستوى  على   -
تعنت  نسجل  النسائي  للقطاع  الوطنية 
شن  يف  السائدة  والطبقات  املخزني  النظام 

الطبقة  ضد  الشرسة  الطبقية  حربهما 
تعرف  الــتــي  الــكــادحــني،  وعــمــوم  العاملة 
تدهورا  واالجتماعية  املــاديــة  أوضــاعــهــا 
الليبرالية  السياسات  تطبيق  جــراء  من 
ــات يف  ــيـ ــزراعـ ــة )الـــعـــامـــالت الـ ــش ــوح ــت امل
ــا، نـــســـاء املـــعـــابـــر يف  ــاهـ ــت بـ ــ ــة اي ــوك ــت ش
مطالب  الباطرونا  تواجه  كما  الشمال..( 
واالعتقاالت  والتشريد  بالطرد  العمال 
أوضاع  ازدادت  لذلك  الصورية.  واحملاكمات 
خصوصا  ــورا،  ــده ت املــغــربــيــات  الــعــامــالت 
الشغل  مرونة  من  املتضررات  أكبر  وأنهن 
املوسمية  للطبيعة  نظرا  األجــر،  ومرونة 
املشغلة  بالقطاعات  واخلــدمــات  لإلنتاج 
ــات الــغــذائــيــة  ــاع ــن ــص لــهــن كــالــنــســيــج وال
من  الــعــديــد  ــوض  ــخ ت كــمــا  ــة.   ــاح ــي ــس وال
واعتصامات  إضرابات  والعمال  العامالت 
من  عــلــيــهــم  ــارس  ــ مي مـــا  بــســبــب  نــقــابــيــة 
ــة  ــاص مـــســـاس بــحــقــوقــهــم الــشــغــلــيــة وخ
 550 )طـــرد  الــنــقــابــي،  الــعــمــل  يف  حــقــهــم 
الكبير  املــغــرب  شــركــة  مــن  وعاملة  عــامــال 
شركة  وعمال  عامالت  اعتصام  بطنجة، 
وتطوان  طنجة  من  بكل  بفروعها  أمانور 
بشركة  وعاملة  عامال   182 طرد  والرباط، 
د    طر ، كش ا مبر  R e c t a n g l e ملستطيل  ا

صليتيكس  شركة  من  عاملة   300 حوالي 
. ء لبيضا با

للنساء،  املدنية  احلقوق  مجال  يف  اما 
املساواة  اعمال  عن  بعيدا  املغرب  زال  فما 
ذلــك  يف  يــحــددهــا  اجلــنــســني  ــني  ب الــتــامــة 
احلريات  باب   19 فصله  يف   2011 دستور 
التشريعات  بــاقــي  يجعل  ممــا  ــوق  ــق واحل
االســرة،  كمدونة  به  املرتبطة  والقوانني 
ذي  غير   13.103 قانون  اجلنائي،  القانون 

واالقصاء.  والتهميش  التمييز  رفع  يف  أثر 

لــلــنــهــج  الـــنـــســـائـــي  الـــقـــطـــاع  يف  ــا  ــنـ إنـ
ــا مـــع مــواقــفــنــا  ــي ــاش الـــدميـــقـــراطـــي، ومت
اضطهاد  جــذور  حــول  العامة  وتصوراتنا 
ــا املـــاركـــســـي لــتــحــرر  ــورن ــظ ــن الــنــســاء وم
أجل  من  النساء  نضال  أن  نعتبر  إذ  املرأة، 
العام  النضال  من  يتجزأ  ال  جزء  حتررهن 
من  خال  جديد  مجتمع  بناء  إلى  الهادف 
ــن االضــطــهــاد واالســتــغــالل،  الــطــبــقــات وم

  : ننا فإ

للنساء  والصمود  النضال  حتية  نوجه 
يــومــهــن  مبــنــاســبــة  ــم  ــال ــع ال بــقــاع  كـــل  يف 

األممي.

ــرأة  وامل املغربية  املـــرأة  نــضــاالت  نحيي 
امليادين  مختلف  يف  باخلصوص،  العاملة 
الطبقية  الــســيــاســة  فــيــهــا  ــه  ــواج ت الــتــي 
التمييزية  ــراءات  واإلجـ احلــاكــم  للنظام 

تتضمنها.  التي 

: ب  املغربية  الدولة  نطالب 

ويف  التشريع  يف  النساء  حقوق  احترام 
حد  ووضــع  العاملة  املــرأة  وإنصاف  الواقع 
مدونة  وتطبيق  تطالها  التي  للخروقات 

علتها. على  الشغل 

ــات  ــي ــاق ــف ــى كـــافـــة االت ــل املـــصـــادقـــة ع
كل  ورفع  النساء  بحقوق  املتعلقة  الدولية 

التحفظات.  أشكال 

الــضــروريــة  التحتية  الــبــنــيــات  تــوفــيــر 
املنزلي  العمل  عبودية  من  املرأة  لتحرير 
أطفال  ورياض  حضانة  ودور  الئق  سكن  من 

جماعية. ومغاسل  جماعية  ومطاعم 

املساواة  يكفل  مدني  أسرة  قانون  إقرار   
جميع  يف  ــل  ــرج وال ــرأة  املـ بــني  احلقيقية 
مصلحة  ويضع  كرامتهما  ويصون  امليادين 
جاءت  ملا  إعماال  اعتبار  كل  فوق  األطفال 

اإلنسان. حلقوق  الدولية  املواثيق  به 

ــرأة يف  ــ وضـــع حـــد لــتــدهــور صــــورة املـ
ــالم  ــ اإلع ــل  ــائـ وسـ يف  ــة  ــاصـ وخـ ــع  ــم ــت ــج امل
التي  التعليمية  املناهج  وتغيير  املختلفة 

وحقوقها. كرامتها  متس 

اجلبهة  ــروع  ف تأسيس  مــبــادرات  نثمن 
إلى  وندعو  ومحليا،  وطنيا  االجتماعية 
جماهيريتها  يضمن  مبا  وتطويرها  دعمها 

ودميقراطيتها. ووحدتها 

السلطة  استخفاف  استمرار  نستنكر 
مجال  يف  الــعــمــل  بــهــا  ــاري  اجلـ بــالــقــوانــني 
ــا لــلــحــق  ــه ــت ــارب ــح احلـــريـــات الـــعـــامـــة و م
املــلــفــات  تــســلــم  رفــضــهــا  و  الــتــنــظــيــم،  يف 
التقدمية  اإلطارات  من  القانونية للعديد 
الــدميــقــراطــي،  )الــنــهــج  الــدميــقــراطــيــة  و 
ــة حلــقــوق االنـــســـان،  ــي ــرب ــغ اجلــمــعــيــة امل

الدولية...(. العفو  منظمة 

املعتقلني  عــائــالت  مــع  تضامننا  جنــدد 
كل  يف  الــطــلــيــعــي  ــن  ــ ودورهـ الــســيــاســيــني 
ملعتقلي  جــمــيــع  ــراح  سـ إلطـــالق  ــات  ــط احمل

الرأي. 

ــع نــضــاالت  جنـــدد تــضــامــنــنــا املــطــلــق م
فلسطني  الـــعـــراق،  ــا،  ــوريـ سـ يف  ــاء  ــس ــن ال
الضحية  تــشــكــلــن  والــيــمــن...الــلــواتــي   
االمبريالية-  الثالثي:  للتحالف  االولــى 
صمودهن  ونحيي  والرجعية،  الصهيونية 
ــه  وج يف  والـــشـــجـــاع  ــل  ــاس ــب ال ووقـــوفـــهـــن 

التحالف. هذا  غطرسة 

للنضال  األممــيــة  للطبيعة  واعــتــبــارا 
الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  يف  فــإنــنــا  ــنــســائــي،  ال
النضال  حتــيــة  نــوجــه  الــنــســائــي  للقطاع 
ونــعــبــر عن  الــعــالــم  نــســاء  لــكــل  والــصــمــود 
االضطهاد  ضد  نضالهن  يف  معهن  تضامننا 

اشكاله. بجميع  واالستغالل 
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  العدد: 350

3 من 10 إىل 16  مارس 2020  قضايا عاملية وحقوقية

ال بديل عن املقاومة الشعبية

ــال وأطـــر ســامــيــر بــاحملــمــديــة  ــم أقـــام ع
ــا نــضــالــيــا أمـــام احملــكــمــة الــتــجــاريــة  ــرس ع
انطالقا   2/3/2020 يــوم  عثمان  بسيدي 
وكان  صباحا،  عشرة  احلادية  الساعة  من 
احملتجون  حمل  وقد   . ومكثفا  وازنا  احلضور 
 ، للشغل  الــكــونــفــدرالــيــة  وقــبــعــات  رايـــات 
تالعب  تعكس  شعارات  حماس  يف  مرددين 
هــذه  تــفــويــت  وأدانـــوا   ، ملفهم  يف  ــة  الــدول
نددوا  كما   ، بخس  بثمن  الوطنية  املنشأة 

املشكل  حل  يف  احلكومة  وتسويف  بتماطل 
االجتماعي  التدهور  من  عنه  يترتب  وما 

وعائالتهم. للشيغلة 

مــســيــرة   ــقــت  انــطــل الـــوقـــفـــة   وبـــعـــد      
الصدح  يف  خاللها  استمروا  الذين  للعمال  

يخطط  ملا  الرفض  عن  املعبرة  بالشعارات 
منظم  بشكل  ــك   وذلـ ســامــيــر،  لــشــركــة  لــه 
بصمود  نوهت  كلمة  بإلقاء  .وانتهت  وراق 
كدش  النقابية  والــقــيــادة  ــر  واألط العمال 
كما  املتضامنة،  وبالهيئات  بالدارالبيضاء 
ــالم الــرســمــي  ــإلع ــب ل ــري أدانـــت الــصــمــت امل
باإلعالم  ونوهت   ، والثانية  األول  للقناتني 
يفت  ولــم  للقضية.  املناصر  املناضل  احلــر 
ظروف   عن  تاريخية  نبذة  تقدمي  الكلمة 

عبد  حــكــومــة  عــهــد  يف  الــشــركــة  تــأســيــس 
يف  التحكم  يف  الشركة  ودور  إبراهيم،  اهلل 
أي  الصفقة  أن  واعــتــبــرت   ، الــبــتــرول  سعر 
املتالعبني  خدمة  يرومان  واألزمة  التفويت 

. احليوية  املادة  هذه  بأسعار 

عمال وأطر "لسامير" يحتجون على التماطل يف ايجاد مخرج 
لأزمة التي تعرفها الشركة

           نقابتان تعليميتان حتمالن مسؤولية االحتقان للوزارة وتصعدان من االحتجاج

البيضاء  الدار 

  اجلمعية  تدق ناقوس اخلطر حول 
وضعية األشخاص بدون مأوى

بية  ملغر ا جلمعية  ا بع  تتا
ي  د ا بــــو ن  ــا ــ ــس ــ ن إل ا ق  ــو ــقـ حلـ
ضــعــيــة  لــو ا لـــغ  بـــا ــق  ــل ــق ب م  ز
لــبــعــض  ــة  ي د ــر ــت مل ا لــصــحــيــة  ا
ى  و ــأ ــ م ن  و ــد ــ ــ ب ص  شــــخــــا ال ا
صــمــت  يف  ن  ــو ن ــا ــع ي يـــن  لـــذ ا و
حـــمـــة  ر حتــــت  ن  ــو ــشـ ــيـ ــعـ يـ و
خــيــة  ملــنــا ا ف  و لــظــر ا ة  و ــا ــس ق
ب  سبا ا كلها  ء  ا لعر ا يف  م  لنو ا و
ضــع  لــو ا ر هــو تــد مــن  عــفــت  ضــا
ي  لـــذ ا و لــبــعــضــهــم  ــي  ــح ــص ل ا
ــة  ــقـ ــفـ ــشـ لـ ا د  و حـــــــــد بــــلــــغ 
ــت  ــفـ قـ و لــــتــــي  ا ــة  ــ ل ــا ــ حل ــا ــ ك
بــيــة  ملــغــر ا جلــمــعــيــة  ا عــلــيــهــا 
م  ز ي  د ا بــو ن  نــســا إل ا ق  حلــقــو
ــت  مت و ثـــنـــني  ال ا م  ــو يـ ح  ــا ــب ص
ب  ــر ق ــب  ــث ك عـــن  يــنــتــهــا  مــعــا
يــبــة  لــقــر ا ة  ــا ــط ــغ مل ا ق  لـــســـو ا
طـــة  لـــشـــر ا ــة  ــيـ ضـ ــفـــو مـ مــــن 
د  مــشــر ب  شــــا ــة  لـ ــا حـ هــــي  و
هــيــب  ر خ  ــا ــف ــت ن ا مـــن  ــي  ن ــا ــع ي
لــيــمــنــى  ا مـــه  قـــد يف  م  ر ــو ــ تـ و

هــو  و ــن  ــف ــع ــت ل ا د  و حــــد بــلــغ 
ل  تصا لال جلمعية  با فــع  د مــا
لــتــي  ا ــة  ط ــر ــش ل ا ضــيــة  مبــفــو
نية  ملد ا يــة  قــا لــو ا عــت  ســتــد ا
يل  نز ن  آل ا هو  ي  لذ ا و لنقله 
ي  د ا بــو ي  كــز  ملــر ا ملستشفى  ا
ــة  ل ــا ــح ــل ل نـــنـــبـــه  ــا  ــمـ كـ  . م ز
عــو  ملــد ا ب  لــلــشــا ــة  ــي ــح ــص ل ا
ــر  ــي غ ــي  ــقـ ــلـ ــتـ ــسـ ملـ ا ــس  ــ ن ــو ــ ي
 . لعتيق ا ملــســجــد  ا مــن  بعيد 
ا  ر د قـــــا ــد  ــعـ يـ لــــم  ي  لـــــــذ ا و
. ف ــو قـ ــو لـ ا و  أ ملـــشـــي  ا عــلــى 
ق  حلقو بية  ملغر ا جلمعية  ا و
نــا  ميــا ا م  ز ي  د ا بـــو ن  نــســا إل ا
ة  حلــيــا ا يف  حلـــق  ا ن  بـــأ مــنــهــا 
ن  مــا أل ا و نية  لبد ا مة  لسال ا و
ق  حلقو ا هــم  ا مــن  لشخصي  ا
ت  جلــهــا ا ــن  م تــلــتــمــس  نــهــا  فــإ
جل  لعا ا خــل  لــتــد ا لــة  و ملــســؤ ا
ء  ال هــــــؤ . ة  حــــيــــا د  ــا ــ ــقـ ــ نـ إل
يف  حقهم  ن  ضــمــا و ء  يــا بــر ال ا

. لتطبيب ا و ج  لعال ا

وادي زم 

اجلامعة  من  كال  يضم  الذي  النقابي  التنسيق  اعتبر 
والنقابة  الــدميــقــراطــي(  )الــتــوجــه  للتعليم  الوطنية 
الدميقراطية  بالكونفدرالية  العضو  للتعليم  الوطنية 
الوطنية  التربية  ووزارة  واحلكومة  الــدولــة  أن  للشغل 
التشغيل  آلية  عبر  العمومي  التعليم  تفكيك  يف  يتمادون 

قد. لتعا با
عقدها  صحفية  نــدوة  يف  النقابي  التنسيق  وتوقف 
يسببها  التي  االختالالت  عند  بالرباط،  اخلميس  اليوم 
التوظيف،  إلــى  الهشاشة  ــال  إدخ ومنها  التعاقد،  نظام 
ستمون  النظام  هذا  ان  معتبرا  األساتذة،  استقرار  وضرب 
على  واإلجــهــاز  التعليم،  جــودة  على  وخيمة  عواقب  له 
وحتميل  التمويل،  مــصــادر  تنويع  خــالل  مــن  املجانية، 
هذه  وتسليع  خوصصة  وعــبــر  أبنائهم،  ــدرس  مت ــر  األس
عام_خاص. الشراكات  اعتماد  وعبر  العمومية،  اخلدمة 
تدمير  إلــى  يرمي  توجها  هناك  أن  التنسيق  ــاف  وأض
الوسائل،  بكل  اخلــاص  القطاع  ودعــم  العمومي  التعليم 
من  األخيرة،  سنة  عشرة  اخلمس  يف  نسبته  انتقلت  حيث 
داللة  حتمل  التي  النسبة  وهــي   ،16٪ يناهز  ما  إلــى   4٪

التنسيق. حسب  واضحة،  إحصائية 
قطاع  يعرفه  بات  ما  إلى  الندوة  خالل  النقابتان  ولفتت 
التعليمية  الفئات  مختلف  تخوض  إذ  احتقان،  من  التعليم 
الذي  احليف  على  صوتها  إلسماع  متفرقة  نضالية  معارك 

وتواجه  بل  جتاهله،  يف  ــوزارة  ال تستمر  ما  وهو  يطالها، 
من  والتضييق،  والقمع،  بالعنف  السلمية  االحتجاجات 
املضربني،  أجور  من  كاالقتطاع  مختلفة  إجــراءات  خالل 
أزمة  على  صــارخ  وعــنــوان  دســتــوري،  بحق  صريح  مس  يف 

حقيقية. ردود  من  تشكو  التي  النقابية،  احلريات 

فإن  التضييق  إلــى  وبــاإلضــافــة  أنــه  التنسيق  واعتبر 
مع  املبرمجة  الــلــقــاءات  مــع  مبــزاجــيــة  تتعاطى  الـــوزارة 

آخر  يف  تلغيها  إذ  متثيلية،  األكثر  التعليمية  النقابات 
تصرح  الــوزارة  إن  بل  مقنع،  تفسير  أو  مبرر  دون  حلظة 
واالحتجاجات،  النضاالت  جتميد  هو  احلــوار  شــرط  أن 
ممأسس  كحوار  عليه،  املتعارف  باملفهوم  احلوار  أن  واحلال 
بطريقة  املطلبية  القضايا  يعالج  ومنتج،  ومسؤول  وجدي 
لم  متت  التي  اللقاءات  أن  الوقت  نفس  يف  مسجال  منصفة، 
لتقدمي  اجلدية  اإلرادة  لغياب  احلــوار  مستوى  إلى  ترق 
برفض  متشبثا  التنسيق  يجعل  مــا  املنصفة،  احلــلــول 

نضاالته. جتميد 
ذات  الدولية  املنظمات  سيراسل  أنه  التنسيق  وأعلن 
احتجاجا  سينظم  كما  احتجاجه،  عــن  تعبيرا  الصلة 
احمللية  الــنــقــابــيــة  ــروع  ــف ال طـــرف  ــن  م مــشــتــركــا،  وطــنــيــا 
واإلقــلــيــمــيــة واجلــهــويــة، بــأشــكــال مــتــعــددة، وذلـــك يــوم 
وطنيا  إضرابا  سيخوض  كما   ،2020 مارس   19 اخلميس 
الوطنية،  التربية  وزارة  أمام  احتجاجية  بوقفة  مصحوبا 

.2020 مارس   24 الثالثاء  يوم  البرملان،  نحو  ومسيرة 
مــســؤولــيــة  ــنــقــابــي،  ال الــتــنــســيــق  ــل  ــّم ح األخــيــر  ويف 
الدولة  إلى  الوطنية  التربية  قطاع  يف  املتنامي  االحتقان 
جدي  حوار  بفتح  مطالبا  القطاع،  على  الوصية  والــوزارة 
دون  سابقا،  رفعها  التي  املطالب  كل  أرضية  على  مسؤول، 

انتقاء. أو  جتزيئ 
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ــل  ــة مـــن أج ــي ــن ــوط متــكــنــت املــعــركــة ال

ــاف مــصــادرة املــقــر املــركــزي لــالحتــاد  ــق إي

تسقط  أن  ــن  م املـــغـــرب،  لطلبة  الــوطــنــي 

إلى  الرامي  االبتدائي  االستعجالي  األمــر 

عليه  والسطو  ألوطــم  املركزي  املقر  إفــراغ 

العمومية. القوات  باستعمال 

عن  الدفاع  هيأة  تقدمت  فقد  وللتذكير 

يف  بالطعن   2017 مــارس   6 منذ  أوطــم  مقر 

األمر االستعجالي اجلائر الصادر عن رئيس 

دجنبر   28 يف  بالرباط  االبتدائية  احملكمة 

املركزي  املقر  مــصــادرة  إلــى  الــرامــي   2016

وزارة  الى  تفويته  عبر  الطالبية  للنقابة 

 13 منذ  انعقدت  وقد  والرياضة.  الشباب 

جلسة   28 قرابة  الٱن  إلى   2017 نوفمبر 

احلضور  عن  الدولة  ممثلو  اغلبها  يف  تخلف 

مبحكمة  ــدا  ح مــا  مقبول  سبب  أي  بـــدون 

مرة. كل  امللف  تأجيل  إلى  االستئناف 

طــور  يف  زال  مــا  املــلــف  أن  مــن  وبــالــرغــم 

يصدر  ولم  سنتني  من  أزيد  منذ  االستئناف 

الشيء  لقوة  حائز  قضائي  حكم  أي  شأنه  يف 

)بناءا  السلطات  حاولت  فقد  به,  املقضي 

ومبني  ومسيس  جائر  ابتدائي  حكم  على 

املفتشية  أكــدتــهــا  واضــحــة  خــروقــات  على 

االخ  مــع  لقائها  يف  الــعــدل  لـــوزارة  الــعــامــة 

القانوني  املمثل  بصفته  بوبكري  محمد 

القوات  استعمال  دفاعه(،  وهيأة  لالحتاد 

دون  املقر  على  لالستيالء  مرتني  العمومية 

إلى  حضورها  حتى  وال  ذلك  من  تتمكن  ان 

فبراير  و7  يناير   21 يــومــي  ــان،  ــك امل عــني 

املتابعة  جلنة  يقظة  بفعل  وذلــك   ،2020

الــتــشــاوري  الــوطــنــي  الــلــقــاء  عــن  املنبثقة 

املركزي  املقر  مصادرة  إيقاف  ألجل  الثاني 

ــدة مــبــادرات  ألوطــــم، والــتــي اتــخــذت عـ

احتجاجية  وقفات  بتنظيم  سواء  نضالية 

مع  الــتــواصــل  وتكثيف  املــقــر،  وداخـــل  ــام  أم

ــع كل  ــرأي الــعــام الــوطــنــي والــطــالبــي وم الـ

العمل  ــذآ  ه وتـــوج  الــدميــقــراطــيــة،  الــقــوى 

استجابة  يف  متثل  جزئي  بانتصار  امليداني 

ــاط  ــرب ــال ــاف ب ــن ــئ ــت رئــيــس مــحــكــمــة االس

التنفيذ،  بتوقيف  أوطم  دفاع  هيأة  لطلب 

القرار  تنفيذ  بإيقاف  يقضي  بقرار  وتوصلها 

حكم  صدور  غاية  إلى  باإلفراغ  االستعجالي 

احملكمة  أن  التذكير  املــلــف.)مــع  يف  نهائي 

االبتدائية قد سبق أن رفضت هذا الطلب(.

السياق  هذا  ويف  مستمرة  املعركة  وتبقى 

عبد  السيدين  مثول  املتابعة  جلنة  تطالب 

السابق  احلــكــومــة  رئــيــس  بنكيران  االلـــه 

والرياضة  الشباب  وزيــر  البرجاوي  وخالد 

االستئناف  محكمة  أمام  السابق  بالنيابة 

الفارغة. ادعاءاتهما  حول  الستجوابهما 

وتتطلب  مــتــواصــلــة  مــعــركــة  اذن  هـــي 

ــة الـــقـــوى  ــافـ ــن كـ ــ ــود م ــ ــه ــ مــضــاعــفــة اجل

حتى  اجلــامــعــيــة  واملــواقــع  الــدميــقــراطــيــة 

الطبيعي  موقعها  الطالبية  احلركة  تستعيد 

الدميقراطي. التغيير  سيرورة  يف 

      قضية مقر )ا و ط م(، انتصار جزئي ومعركة متواصلة

اجلــاريــة  الـــرأي  حملــاكــمــات  متابعتها  اللجنة  ــل  ــواص ت
بسبب  واملتابعني  الــرأي  معتقلي  ألوضــاع  ورصدها  باملغرب، 
حرية  لقمع  إدانتها  ــدد  وجت النضالي،  ونشاطهم  آرائــهــم 
عن  باإلفراج  وتطالب  ضحاياه،  مع  وتضامنها  والتعبير  الرأي 
حالة  يف  يتابعون  من  ضد  املتابعات  وإسقاط  منهم  املعتقلني 
التضامنيتني  الوقفتني  املكثفة يف  إلى املشاركة  سراح، وتدعو 
عبد  السياسي  واملعتقل  الراضي  عمر  الصحفي  من  كل  مع 

. 2020 5 مارس  العالي باحماد يوم 

والصحافيني  للنشطاء  املوجه  القمع  استمرار  ظل  يف 
مارس   5 يوم  ميثل،  االجتماعي  التواصل  مواقع  ومستعملي 
أمام  سراح،  حالة  يف  املتابع  الراضي،  عمر  الصحفي   ،2020

واحلقوقي  البيضاء؛  بالدار  السبع  بعني  االبتدائية  احملكمة 
سجنا  بسنتني  احملكوم  باحماد  العالي  عبد  الــرأي  معتقل 
االبتدائية  باحملكمة  االستئنافية  الــغــرفــة  أمـــام  نــافــذا 
عمل  الوطنية  اللجنة  حتيي  املناسبة  وبهذه  بخنيفرة. 
عبد  ومــع  الــراضــي  عمر  مع  للتضامن  احملليتني  اللجنتني 
مبادرتيهما  مع  املكثف  التجاوب  إلى  وتدعو  باحماد،  العالي 
احملكمة  من  كل  أمام  تضامنية  وقفة  تنظيم  إلى  الداعيتني 
بخنيفرة  االبتدائية  واحملكمة  السبع  بعني  االبتدائية 

احملاكمة. جلسة  مع  باملوازاة 

متابعتها  مواصلة  اللجنة  تؤكد  أيضا  املناسبة  وبهذه 
معتقلي  وأوضاع  باملغرب،  اجلارية  العديدة  الرأي  حملاكمات 
تعد  التي  النضالي  ونشاطهم  آرائهم  بسبب  واملتابعني  الرأي 

: يلي  ما  وتعلن  جديدا،  تقريرا  بشأنها 

احلاملة   "2020 يناير   11 "وثيقة  مبضامني  تذكيرها  ــ 
ومعتقلي  سياسي  اعتقال  بدون  مغرب   2020 "سنة  لشعار 

والفعاليات  الوطنية  الشخصيات  مئات  وقعها  والتي  الرأي" 
ملا  السياسي  االعتقال  الستمرار  رفضها  عن  تعبيرا  املناضلة 

واحلقوق. باحلريات  خطير  مس  من  يشكله 

العديد من  الصادرة مؤخرا ضد  الظاملة  إدانتها لأحكام  ــ 
التوظيف  نتيجة  سراح،  حالة  يف  واملتابعني  الرأي  معتقلي 
لقمع  آلية  وجعله  السلطة  طــرف  مــن  للقضاء  السياسي 
واملناضلني  واملنتقدين  النشطاء  من  واالنتقام  احلــريــات 

املستقلني. والصحافيني 

الرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  بصمود  اعتزازها  ــ 
بإطالق  ومطالبتها  لنضالهم  ومساندتها  الــســجــون،  يف 
مقدمتهم  ويف  معهم،  املطلق  تضامنها  مؤكدة  فورا،  سراحهم 
دفاعا  السجون،  من  العديد  يف  الطعام  عن  منهم  املضربني 
لها  يتعرضون  التي  املعاملة  لسوء  ورفــضــا  كرامتهم  عــن 

حلقوقهم. السافرة  ولالنتهاكات 

من  نضالها  يف  السياسيني  املعتقلني  عائالت  مع  تضامنها  ــ 
متارسها  التي  بالضغوطات  والتنديد  ألبنائها،  احلرية  أجل 
يف  ألبنائها  املزرية  األوضاع  فضح  عن  لثنيها  السلطة  ضدها 
أحمد  للسيد  مساندتها  عن  خاص  بشكل  معبرة  السجون، 
ورئيس  ــزايف،  ــزف ال ناصر  السياسي  املعتقل  أب  ــزايف،  ــزف ال
حراك  معتقلي  لعائالت  والتضامن  للوفاء  ثافرا  جمعية 
تندرج  والذي  وتضييق  تشهير  من  له  يتعرض  ما  يف  الريف، 

ضده. املرفوعة  االنتقامية  الشكاية  ضمنه 

التي  للتضحيات  وتثمينها  الدفاع  هيئة  ألداء  تقديرها  ــ 
الــرأي  ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  عن  دفاعا  تقدمها 
احملامني  كافة  وتدعو  والعدل،  احلق  عن  ذلك  عبر  ودفاعا 
من  للمزيد  اإلنسانية  والكرامة  للحق  املناصرين  واحملاميات 

ببالدنا. والقمع  االستبداد  لضحايا  واملساندة  الدعم 

حقوقيون يطالبون باحلرية ملعتقلي الرأي  والتعبير ويتضامنون مع عائالتهم

محمد الوايف
تعزية

صفاء  الشابة  وفاة  إثر  على 
عبد  الرفيق  ابنة  السباعي 
والرفيقة  السباعي  الــرفــيــع 
رفيقنا  ــت  أخ فاضمة  ــرار  أجـ
النهج  يتقدم   . ــرار  أج محمد 
الـــدميـــقـــراطـــي بـــاســـم كــافــة 
بتعازيهم  والــرفــاق  الرفيقات 
الصادقة  ومواساتهم  احلــارة 
وعائلتي  أسرتي  أفراد  جلميع 
واحد  عزاؤنا  والسباعي  أجرار 
للجميع  ــل  ــي ــم اجل والــصــبــر 
سالم. يف  الفقيدة  روح  ولترقد 
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كتبت   ،1898 سبتمبر  مــن  نــص  يف 
ملمكن  ا حتقيق  ل  حــو ج  كسمبر لو ا  ز و ر
ل  ا لسؤ ا ئًما  ا د ن  كا لقد  "  : ية ز نتها ال ا و
هــو  ــة  ــي ك ا ــر ــت ش ال ا كــة  لــلــحــر ســـي  ســـا أل ا
شــى  يــتــمــا ن  أ يــنــبــغــي  ــف  ــي ك  : لـــي لـــتـــا ا
ف  لــهــد ا ــع  م شــر  ملــبــا ا لــعــمــلــي  ا ط  لــنــشــا ا
ــة  بـ ــو جـ أل ا ــن  ــ م ــا  قـ ــال ــطـ نـ ا  . ــي ئـ ــا ــهـ ــنـ لـ ا
تختلف   ، ل ا لــســؤ ا ا  هــذ عــلــى  ملختلفة  ا
 . كــيــة ا شــتــر ال ا ت  ــا ه ــا جت ال ا و  " س ر ا ــد ملـ ا "
ل  و أ نت  كا طية  ا ميقر لد ا كية  ا شتر ال ا و
يقة  بطر ا  ًر د قـــا ن  كــا كــي  ا شــتــر ا ب  حــز

ف  لــهــد ا بــني  بــط  لــر ا عــلــى  ا  ــد ج جــعــة  نــا
ئي  لنها ا ف  لــهــد ا يشكل  ي  ــذ ل ا ي  ر لــثــو ا
لي  لتا با و لعملية  ا مية  ليو ا نشطة  أل ا و
ســعــة  ا لــو ا لــشــعــبــيــة  ا هــيــر  جلــمــا ا ب  جــذ
ن  كـــا ا  ذ مـــــا  . ع ا لــــصــــر ا يف  كـــهـــا  ا شـــر ا و
لــيــه  ا ــت  صــل و ي  ــذ لـ ا جلــيــد  ا حلـــل  ا ا  هـــذ
ر  ختصا با ؟  طية ا قر ميو لد ا كية  ا شتر ال ا
لعملي  ا ل  لــنــضــا ا ة  ر ا د إ  : م عـــا بــشــكــل  و
ب  حلز ا مج  نا لبر مة  لعا ا ئ  د للمبا فًقا  و
فة  و معر غ  ر كسمبو لو ا  ز و ر نت  كا لقد   . «
ة  عــشــر ال  و ــد  حـ ا و جـــل  ر ال  " هــا  ر بــشــعــا
نت  كا لكنها   ،  " ! م لــنــظــا ا ا  لــهــذ ت  سنتا
ضع  للو ملستمر  ا بتحليلها  يًضا  أ فة  و معر
على  كيز  لتر ا و سي  لسيا ا و ي  د قتصا ال ا
على  د  لــر ا ممثلينا  عــلــى  يــتــعــني  " نــه   ا
ف  طر من  ( مة  ملقد ا مج  ا لبر ا و  ئض  ا لعر ا

يف   ) ن ملــا ــبــر ل ا يف  غــلــبــيــة  ال ا و مــة  حلــكــو ا
منة  لكا ا ب  ســبــا أل ا يف  لنظر  ا و  ة  مــر كــل 
ف  و لــظــر ا ــن  م قــا  نــطــال ا ميــهــا  تــقــد ء  ا ر و
لــى  إ ا  د ســتــنــا ا لــيــس  و  ) . . . ( ســة  ملــلــمــو ا
جة  محا و عليها  حلــكــم  ا و د  مجر ئ  مبد
ا  ــد هـ ــى  ــلـ عـ صـــهـــا  بـــخـــصـــو يــــن  خــــر ال ا
يجب  لنتيجة  ا ة  مــر كل  لكن   ، س ســا ال ا
قــمــنــا  ــن  ــح ن ا  ذ إ - ن  ــو ــك ــت س و ن  ــو ــك ت ن  أ
لــح  مــصــا و ئــمــة  لــقــا ا ف  و لــظــر ا بــتــقــيــيــم 
هي  - ة  مــر كــل  يف  صحيح  بشكل  س  لــنــا ا

. "  ) ضة ر ملعا ا و فض  لر ا ي  ا ( ال 

قا  طال ا غ  ر كسمبو لو ا  ز و ر غب  تر لم 
ــة  ــف ئ ــا ط يـــخـــص  ــف  قـ ــو مـ يـــر  تـــطـــو يف 
نت  كا بــل   ، يــة نــخــبــو و منغلقة  ة  صــغــيــر
على  تعمل  ما  متا لك  ذ من  لعكس  ا على 
شــعــبــي  ب  ــز ــح ب ص  خـــا ــف  ق ــو م يــر  تــطــو
 ، هــيــر لــلــجــمــا مــتــحــمــســة  ــت  ن ــا ك  ، كــبــيــر
تــي  ا لــذ ا لتنظيم  ا عــن  ا  ًر ا مــر ثــت  حتــد و
ســيــة  لــســيــا ا ت  ــا بـ ا ــر ضـ إل ا و هــيــر  لــلــجــمــا

. ية هير جلما ا

طــيــة  ا ميــقــر لــد ا ــة  ي ــز ك ــر مل ا " فـــ  بــخــال  
غ  ر ــو ــب ــم ــس ك ــو ل ا  ز و ر يـــد  تـــؤ  ، " ــني ــن ــي ــل ل
تتميز  ــي  ــت ل ا و  ، " تــيــة ا لــذ ا ــة  ي ــز ك ــر مل ا "
عي  لطو ا تــي  ا لــذ ا ط  نضبا ال با ها  عند
ط  نضبا ال ا خ  ستنسا با لــيــس  و ل  للعما
ي  لد ا و لية  سما أ لر ا لة  و لد ا يطبع  ي  لذ ا
 . مل ملعا ا يف  ملة  لعا ا لطبقة  ا به  تشبعت 
ن  فــإ  ، غ ر كــســمــبــو لــو ا  ز و ر لــى  إ لنسبة  با

جــه  تــو هــي   " تــيــة ا لــذ ا يــة  كــز ملــر ا " ه  ــذ ه
م  لــتــقــد ا مــع  يــجــيــا  ر تــد حتقيقه  يــتــم  "
ــي  س ــا ــي ــس ل ا ــب  يـ ر ــد ــتـ لـ ا و ــم  ــي ــل ــع ــت ل ا يف 
 . " لها نضا ة  ر و صير يف  ملة  لعا ا للطبقة 
ل  ا ــد ــبـ ــتـ سـ ا ــن  ــكـ ميـ ال  لـــك  لـــذ طـــبـــقـــا 
ا  ز و ر فها  تعر لــتــي  ا  ، تــيــة ا لــذ ا يــة  كــز ملــر ا
غــلــبــيــة  أ حـــكـــم  " ــا  ــه ن ــأ ب غ  ر ــو ــب ــم ــس ك ــو ل
تنظيمهم  ــل  خ ا د ين  ملستنير ا ل  لــعــمــا ا
عمل  قــبــة  ا مــر لــى  ا لسعي  با  ، " بــي حلــز ا
ية  كز ملر ا للجنة  ا عبر  يني  ر لثو ا ل  لعما ا

. ب للحز

يف  ى  تـــر غ  ر ــو ــب ــم ــس ك ــو ل ا  ز و ر نـــت  كـــا
ي  هــيــر جلــمــا ا ســـي  لـــســـيـــا ا ب  ا ضـــــــر إل ا
ن  كــا  . ة ر لــلــثــو ة  يــد جــد ســيــلــة  و مــل  لــشــا ا
سيلة  كو يس  ر ملتا ا كة  معر ن  أ لها  ضًحا  ا و
ــة  ل و ــد ل ا ز  ــا ــه ج ضــد  ي  ر لـــثـــو ا ل  لــلــنــضــا
ت  ا ذ تــعــد  لــم  لــي  ســمــا أ لــر ا ل  ســتــغــال ال ا و

 . فية كا تعد  لم  قل  أل ا على  و  ا ى  و جد

شكل  ي  أ ضد  غ  ر كسمبو لو ا  ز و ر نت  كا
نــت  كــا ــد  ــق ل  . يــة ز نــتــهــا ال ا ل  شـــكـــا ا مـــن 
فقط  ليس  ي  د تؤ ية  ز نتها ال ا ن  ا منة  مؤ
بل   ، نها ا فقد و ئ  د ملبا ا عن  لتخلي  ا لى  ا
تضييع  لـــى  ا ف  ــا ــط مل ا يــة  نــهــا يف  ي  د ــؤ تـ
حتى   ، ة لــصــغــيــر ا لعملية  ا ت  حــا لــنــجــا ا
؛  ــا ــق ــب ــس م ــا  ــه ــق ــي ــق حت مت  ــي  ــتـ لـ ا تـــلـــك 
من  يــد  ملــز ا مي  تــقــد ن  ــإ ف  ، لــهــا لنسبة  با
حتقيق  لى  ا قا  طال ا ي  د يؤ ال  ت  ال ز لتنا ا
على  ظ  حلفا ا و  ا ت  حا لنجا ا من  يد  مز

. ل ا حو أل ا من  ل  حا ي  بأ ت  ملكتسبا ا

سة  سيا " لى  إ غ  ر كسمبو لو ا  ز و ر عت  د
 . ى ــد ــ ملـ ا ــلـــة  يـ طـــو  " يــــة ر ثــــو ــة  ــيـ ــعـ قـ ا و
ــة  س ــا ــي ــس ل ا " ـــ  بـ ــى  ــم ــس ي ــا  مـ ت  نـــتـــقـــد ا و
ت  ر شــا أ و  ، ا جــًد مبكر  قت  و يف   " لعملية ا
لعملية  ا سة  لسيا ا ه  هذ ي  يد مؤ ن  أ لى  إ
 ، ملــهــمــة ا ــة  ــي ب ــز حل ا ــب  ص ــا ــن مل ا ن  يــشــغــلــو
ت  ا ر مــنــشــو و صــحــف  ي  ر كــمــحــر ــة  ص ــا خ
جــعــلــهــا  ممـــا   ، نـــيـــني ملـــا كـــبـــر و بـــيـــة  حـــز
ا  ز و ر ت  أ ر لــقــد   . يــة لــلــغــا قــلــقــة  جــعــلــهــا 
ســيــة  ســا ال ا ب  ــز حل ا مهمة  غ  ر كــســمــبــو لــو
ت  لــطــبــقــا ا و مـــة  حلـــكـــو ا ضـــة  ر مـــعـــا يف 
هــيــر  جلــمــا ا تــعــلــيــم  ــك  ل ــذ ك و  ، ــة ــم ك ــا حل ا

. سيا سيا تكينها  و لية  لعما ا

لـــى  إ غ  ر كـــســـمـــبـــو لـــو ا  ز و ر ت  ر شــــــا أ
جــحــة  لــنــا ا ــة  ــي ل ــا ــض ــن ل ا ــة  س ــا ــي ــس ل ا ن  أ
 " خلــصــم ا ت  كـــا حـــر " فــهــم  يــًضــا  أ تــعــنــي 
و  لــعــد ا ت  ــا ك ــر ح تــتــبــع  ن  ا  ، ــه ت ــا ك ــر حت و
سيحمينا  ي  لذ ا هو  فهمها  و  ) لطبقي ا (
ــن  ــك ل "  . " م هـــــــــا و أل ا و ت  جـــآ ملـــفـــا ا " مـــن 
هي  ية  ر ليتا و لبر ا قعية  ا لو ا سة  لسيا ا
ل  خال من   ، نها أ حيث  من  ية  ر ثو يًضا  أ
ز  و تتجا  ، ئية جلز ا تها  تطلعا كل  مجمل 
يف  تــعــمــل  ي  لـــذ ا لــي  حلــا ا م  لــنــظــا ا ر  طـــا إ
فقط  نها  با عيها  و ل  خــال مــن   ، ه د و ــد ح
يا  ر ليتا و لبر ا سة  لسيا لية  و أل ا حلة  ملر ا

. ية ر لثو ا و ملهيمنة  ا

                  عن روزا لوكسمبورغ
سعيد سليم

كانت روزا 
لوكسمبورغ 

ى في اإلضراب  تر
السياسي 

ي  الجماهير
الشامل وسيلة 

جديدة للثورة. كان 
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 من 10 إىل 16  مارس 2020 
السياسية

القرن  من  الثانية  العشرية  نهاية  متيزت 
اقتصادي  بانكماش  والــعــشــريــن  ــد  ــواح ال
عن  الناجتة  الدولية  األزمات  وتفاقم  عاملي 
النيوليبرالية  للقوى  املتهورة  السياسات 
ترامب  إدارة  وصول  بعد  وخاصة  املتغطرسة 
الرجعيات  إذالل  يف  واملــغــرقــة  املتصهينة 
وبعض  الــصــهــيــونــي،  لــلــمــشــروع  اخلـــادمـــة 
التي  ــارزة  ــبـ الـ والــتــطــورات  ــات  ــاس ــك ــع االن
ساهمت بشكل أساسي يف رسم مالمح الوضع 
قد  املذكور  العقد  طيلة  للمغرب  السياسي 
القرارات  صياغة  يف  تأثيرها  مفعول  يستمر 
كافة  وعلى  القادمة  للعقود  والتوجهات 
بني  تتراوح  التي  امللفات  ــرز  وأب املستويات 

التطويع. يف  والتمادي  التطبيع  يف  التنامي 

العنوان  فبراير   20 حركة  كانت  حيث 
والكرامة  للحرية  اجلماهير  لتعطش  البارز 
ملقاومة  االجتماعية،  والعدالة  واملــســاواة 
وحــراكــي  بــالــفــســاد،  املنتعش  االســتــبــداد 
كل  وبــعــدهــمــا  وقبلهما  وجــــرادة  ــف  ــري ال
والنقابية  االجــتــمــاعــيــة  االحــتــجــاجــات 
ــرورة  ــي ــة، واصـــلـــت جـــزء مـــن س ــي ــال ــم ــع وال
ــوة بــســابــق  ــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة... أسـ ــاومـ ــقـ املـ
التي  ــنــضــاالت  ال االنــتــفــاضــات ومــخــتــلــف 
القطاعات  ومختلف  املناطق  كل  عرفتها 
عبر ربوع الوطن املختنق والتي أثثت املشهد 

االستبدادي... احلكم  فترة  طيلة  العام 

للسكتة  املــرحــلــيــة  اإلســعــافــات  وصــفــة 
الثاني  احلسن  نظام  باشرها  التي  القلبية 
هدنة  ظل  يف  السلطة  مترير  مهام  إلجنــاز 
يدم  لــم  ســيــاســي"  و"اســتــقــرار  اجتماعية 
وقد  يتفاقم  الوضع  وهاهو  طوياًل  مفعولها 
املــوت  أو  الــبــطــيء  ــار  ــدح االن نحو  يتطور 

احملتوم. السريري 

النموذج  بفشل  الــرســمــي  اإلقـــرار  ــا  وم
من  كثيرا  له  التطبيل  مت  الــذي  التنموي 
واملهيكلة  الكبرى  للمشاريع  التسويق  خالل 
املقيتة،  املديونية  وحل  يف  البالد  إغراق  مع 
العديد  على  بسخاء  الثروات  إهــدار  ورغم 
"املغرب  قبيل  من  التجريبية  العمليات  من 
للتنمية  الــوطــنــيــة  ــادرة  ــبـ و"املـ ــر"  ــض األخ
األعمال  إدارات  حولتها  التي  البشرية" 
لعملية  بالداخلية   )DAS( االجتماعية 
للتسخير  املهيئني  بعض  ومتــريــن  تكوين 
املعوزين  البسطاء  واملواطنني  "النخب"  من 
وبالتالي  واخلنوع،  واإلفساد  االرتزاق  على 
الضارة  النباتات  إلفــراز  بدائي   مشتل  إلى 
ــالق،  واخل املتقدم  املجتمع  حقل  بنضارة 
ضمن  مــن  احــتــيــاطــي  لتشكيل  سعيها  يف 
القدرة:  املهمات  لتنفيذ  املؤهلة  امليليشيات 
عمل  أي  ومتييع  إفشال  لغرض  االخــتــراق 
املناهضة  النضالية  واألشكال  مناوئ  سياسي 
اللجان  لتأسيس  املفترضة  األنوية  وتلغيم 
سياسات  لنتائج  مقاومتها  احملتمل  الشعبية 

املقيت... املخزني  النظام 

املجاالت،  جل  يف  السلبية  املؤشرات  ومع 
االقتصاد  ملنتدى  احلديث  التقرير  ومنها 
ضمن   ،2018 املــتــحــدة  بـــاألمم  ــال  ــم واألع

من  الفرد  دخل  ملستوى  السنوي  التصنيف 
املغرب  وضع  الذي  للدول،  اإلجمالي  الناجت 
 ،)122 )الــرتــبــة  جــّدا  متدنية  مرتبة  يف 

كثيرة. وإفريقية  عربية  دول  عن  متأخرا 

وضع  دولــة،   187 شمل  الذي  التصنيف 
فردي  دخل  )مبعدل   122 الرتبة  يف  املغرب 
عن  متأخرا  اليوم(،  يف  دوالر   5.456 قدره 
 11,498 الفردي  الدخل   82 )الرتبة  ليبيا 
تونس  الطاحنة(،  احلرب  ظروف  يف  دوالر 
دوالر(   9,932 الفردي  الدخل   90 )الرتبة 
 6,579 الفردي  الدخل   111 مصر)الرتبة   ،
الدخل   105 )الرتبة  ــر  ــزائ واجل دوالر(، 
السعودية  ــا  أم دوالر(،  ــفــردي  7,534  ال
فردي  دخل  مبعدل   67 الرتبة  يف  فجاءت 
يف  جــاءت  الكويت  دوالر،   15,353 ب  قدر 

دخل  كمعدل  دوالر   39,706 ب   17 الرتبة 
فردي، كما أن لبنان ورغم وضعها السياسي 
فردي  دخل  معدل  حققت  فقد  االستثنائي 
 68 املرتبة  واحتلت  دوالر   14,845 يساوي 
دخل  مبعدل  وغانا  التقرير،  نفس  حسب 
قبل   101 املرتبة  يف  جــاءت   8,250 فــردي 
مبعدل   102 باملرتبة  حلت  التي  ناميبيا 
الرتبة  دوالر،    8,191 يعادل  فردي  دخل 
مبعدل  افريقيا  جنوب  لــدولــة  ــادت  ع  84

دخل فردي يبلغ 11,259 دوالر.

يكاد  والتبعي  الريعي  االقــتــصــاد  ــإن  ف
بسبب  والضربات  املديونية  نتيجة  يتهاوى 
ــالءات.  ــ الــتــهــور والــتــبــذيــر والــفــســاد واإلم
للمجهول  الــبــالد  ورهـــن  التبعية  نتيجة 
الزالت  التي  الدولية  الصناديق  وإلمالءات 
والتي  واملتوحشة  الهوجاء  سياستها  تواصل 
مطلع  الهيكلي  التقومي  بسياسة  بدأتها 
عبر  ــك  وذل مستمرة  والزالـــت  الثمانينات 
املجال  لفسح  اجلمركية  احلواجز  تفكيك 
وتوقيع  والرساميل  البضائع  تنقل  حلرية 
اخلدمات  وضــرب  احلــر  التبادل  اتفاقيات 
العامة  الــقــطــاعــات  وتــفــويــت  الــعــمــومــيــة 
االستراتيجي  الطابع  ذات  وحتى  املنتجة 
احملليني  للخواص  سامير(  شركة  ــوذج  )من

النيوليبرالية  اخلــيــارات  هــذه  واألجــانــب، 
الــثــروات  وحتــويــل  ونــهــب  تبديد  ــى  إل أدت 
الوطنية  السيادة  يف  التفريط  عن  ناهيك 
االقتصادية،  املستويات  جميع  على  للبلد 
مع  واالستراتيجية،  واألمــنــيــة  السياسة 
مع  التعايش  على  الشعبية  اجلماهير  إكراه 
والفقر  واحلرمان  واملعنوي  املادي  االضطهاد 
األساسية،  املخزن  وظيفة  لكون  واألمية... 
أساسًا  تتركز  املخزنية،  املافيا  رأسه  وعلى 
ــارات  ــيـ ــتـ ــات واالخـ ــاس ــي ــس ــرض ال ــ ــى ف ــل ع
واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
خدمة  الغربية  االمبريالية  تبلورها  التي 
الكتلة  احملليني:  عمالئها  ومصالح  ملصاحلها 
املافيا  مصلحة  أن  كما  السائدة.  الطبقية 
من  االستفادة  يف  تتمثل  اخلاصة  املخزنية 

أجهزتها  وكــل  الــدولــة  مفاصل  يف  حتكمها 
ــة واأليــديــولــوجــيــة  ــي ــن الــعــســكــريــة واألم
واإلدارية واإلعالم واحلقل الديني والثقايف 
مصاحلها  خلدمة  املدني”  “املجتمع  وغالبية 

: طريق  عن  أسيادها  ومصالح  اخلاصة 

واستعمال  الــدولــة  ــوارد  م يف  التحكم   .
السياسية  هيمنتها  لتقوية  منها  ــزء  ج

واالقتصادية.

املنجمي  العمومي  القطاع  يف  التحكم   .
ــالــي )صــنــدوق اإليـــداع  )الــفــوســفــاط( وامل
مدخرات  يف  احلصري  وتصرفه  والتدبير 
ــن خــاللــه  الــصــنــاديــق االجــتــمــاعــيــة( ومـ
الصناعية  املشاريع  من  العديد  يف  التحكم 
واستعماله  وغيرها  والسكنية  والسياحية 
للمراقبة  تــخــضــع  ال  ــوداء  ــ س كــصــنــاديــق 

واحملاسبة.

فيه  مبــا  الــعــام  الــقــطــاع  يف  التفريط   .
ــة يف  ــاص ــات االســتــراتــيــجــيــة خ ــاع ــط ــق ال
يهدد  مما  والطاقة  املعادن  ومناجم  الفالحة 

والطاقي. الغذائي  األمن 

مختلفة  أشكاال  يكتسي  الــذي  الريع   .
)امتيازات  عطاءات  مقابل  أو  لأتباع  كهبات 
ومقالع  البحري  والصيد  النقل  وتراخيص 

ــال...، تــفــويــت عــقــارات  ــ ــرم ــ الــصــخــور وال
احلــضــري  ــال  ــج امل يف  أو  فــالحــيــة  ــي  ــ وأراض

بخس…(. مبقابل 

إسناد  يف  والــفــســاد  الشفافية  ــدم  ع  .
الكبرى. املشاريع  يف  خاصة  الدولة،  صفقات 

املافيوزية تفرض املساهمة يف  . املمارسة 
واحلماية  التواطؤ  مقابل  الكبرى  الشركات 
أو  جمركية  امــتــيــازات  مــن  االســتــفــادة  مــع 

ضريبية... 

ــج  ــروي وإنـــتـــاج وت الــتــهــريــب  . حــمــايــة 
وتصديرها،  ــارج،  واخل بالداخل  املخدرات 
اجلنات  ونحو  اخلــارج  إلى  األمــوال  وتهريب 
"أوراق  فضيحة  يف  تبني  كما  الضريبية، 

بامنا".

عددا  وميــس  يتقوى  الــذي  االحتكار   .
)مرجان  الداخلية  التجارة  القطاعات:  من 
)“اتصاالت  االتـــصـــاالت  ومشتقاتها(، 
الــبــنــوك  و”انوي”(،  “أوراجن”  املغرب”، 

والبناء...  العقارات  وقطاعات 

عن  ناهيك  العام  املال  وتبذير  اختالس   .
االمتياز  أو  والتهرب  الغش  ظواهر  تفشي 
وللشركات  احلــظــوة  ألصــحــاب  الــضــريــبــي 

االستيطان... املتعددة 

أو  الرسمية  بالتقارير  الــواردة  املؤشرات 
واملنظمات  الترقيم  ــاالت  وك عن  الــصــادرة 
بها  نثقل  )لن  املتاحة  املتخصصة،  الدولية 
األوضاع  كارثية  على  جتمع  تكاد  املجال(، 
احلد  توفر  التي  احليوية  امليادين  معظم  يف 
املجتمعات  ومتاسك  الكرمي  للعيش  األدنى 
للمنتظمات  املوازية  املؤسسات  حتدده  كما 
التربية  بينها  مــن  الــشــأن،  ذات  الــدولــيــة 
واإلســكــان  والــصــحــة  والتشغيل  والتعليم 
واخلدمات املدنية وضمان احلقوق واحلريات 

ودرجاته... الفقر  تفشي  ومستوى 

املخزني  النظام  بــادر  وكما  ديدنه  على 
مارس  ل9  املمنوح  بالدستور  باملناورة  بالرد 
)التي  املطلق  الفردي  احلكم  يكرس  الــذي 
لفترة  تقييم  دون  ســنــوات   9 عليه  ــرت  م
آلثار  وال  املانوني  جلنة  طــرف  من  ــداده  إع
األمنية  وباملقاربة  املمارسة(  يف  تكريسه 
واالعتقاالت  الوحشي  القمع  طريق  عــن 
باستعمال  الصورية  واحملاكمات  السياسية 
األجـــهـــزة الــقــضــائــيــة وتــســلــيــط املــراقــبــة 
احلية  الــقــوى  عــلــى  ــار  ــص واحل والتضييق 
املطبع...  االنبطاحي  للمشروع  املناهضة 
ولــدت  الــتــي  مــوســى  بــن  للجنة  اآلن  يلجأ 
"األزرق"  واجليل  اإلنعاش،  وبغرفة  قيصريا 
الوطنية  ــادرة  ــبـ املـ ــن  م مــعــدلــة  كنسخة 

األمام. إلى  كهروب  البشرية،  للتنمية 

موحد  بشكل  بالعمل  يكون  كيسار  ردنا 
الدميقراطي  التغيير  ــرات  ــؤش م لتوفير 
اجلذري لتمكني شعبنا من أدوات الصراع من 
االجتماعية  ومطالبه  حقوقه  انتزاع  أجل 
وطني  نــظــام  لــبــنــاء  كــمــقــدمــة  املغتصبة 

شعبي. دميقراطي 

مقاربة تشخيصية للوضع الراهن
ناجم عبد الواحد
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ومهمة  املغاربة  املاركسيني  وحدة  مسالة  العدد  هذا  ملف  يتناول 
اهميته  تقل  ال  موضوع  انه  العاملة.  للطبقة  املستقل  الحزب  بناء 
عن مستلزمات خوض الصراع الطبقي ببالدنا. يسعى امللف إلعادة 
قضية وحدة املاركسيني املغاربة الى جدول اعمالهم وفي ذات الوقت 
على  الجماعي  والبحث  الحوار  ورشة  فتح  الى  وبإلحاح  دعوتهم 
القضايا  في  العاملة  الطبقة  مصالح  لخدمة  الضرورية  االجوبة 

امللحة كمدخل لقضايا التغيير الثوري ببالدنا. ويتضمن  مساهمات 
من  للمسؤولية  الرفيع  والتقدير  املوضوع  راهنية  تعكس  نوعية 
طرف العديد من املاركسيني املغاربة املناضلني واملعنيني بمهمة بناء 
قيد  العظيم  املشروع  هذا  املغربية  العاملة  للطبقة  املستقل  الحزب 

البحث واالنجاز منذ بدايات سبعينيات القرن املاضي.

وحدة املاركسيني كانت تاريخيا وستظل من متطلبات بناء احلزب املستقل للطبقة العاملة املغربية

ملف العدد

الــرابــع  الــوطــنــي  مــؤمتــره  منذ 
انخراطه  الدميقراطي  النهج  اعلن 
وهي  مركزية  اعتبرها  مهمة  يف 
للطبقة  املــســتــقــل  ــزب  ــ احل ــنــاء  ب
العاملة وذلك لالعتبارات التالية :

الرأسمالية  األزمـــة  اشــتــداد   -
للطبقة  النضالي  النهوض  وعودة 
ــعـــوب وانـــطـــالق  ــة والـــشـ ــل ــام ــع ال
ســـيـــرورات ثـــوريـــة عــبــر الــعــالــم 
جديد  مــن  تفجر  أن  استطاعت 
مـــوجـــة مـــن الـــنـــضـــال الــشــعــبــي 
الطبقات  فــيــه  لعبت  واالممــــي، 
يتم  ــن  ول فــارقــة،  أدوارا  العاملة 
اجناز  أدوات  بناء  عبر  إال  التقدم 
املقام  ويف  ــثــوري،  ال التغيير  هــذا 

األول بناء احلزب. 

على  التأكيد  مــن  يزيد  ممــا   -
املستقل  احلزب  بناء  مهمة  راهنية 
الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة 
الــســيــرورات  مــع  التفاعل  ضـــرورة 
العربي وما  الثورية اجلارية بعاملنا 
كشفته حركة 20 فبراير من عجز 
مسؤوليته  لتحمل  لليسار  قاتل 

التاريخية.

ــا الــتــجــربــة  ــن ــم ــل ــع ــا ت ــ ــم ــ وك
السياسية  القوة  فان  التاريخية، 
الطبقة  لقيادة  املؤهلة  الوحيدة 
أعدائها  على  النصر  نحو  العاملة 
السياسي  حزبها  هــو  الطبقيني، 
الــقــدرة  ميتلك  ــذي  ــ وال املستقل 
األحـــداث  مجريات  حتليل  على 
أمامه  جتــري  التي  االجتماعية 
املهام  ويصوغ  يتلمس  أن  ويستطيع 
الواجب اجنازها من اجل التحضير 
موازين  يف  يحدث  قد  تطور  لكل 

العالقات الطبقية .

على  الــــقــــادرة  الـــقـــوة  وهــــو 
وعلى  االستراتيجي  التخطيط 
أن  ميكن  التي  املفاجئات  استحضار 
نتيجتها  من  سيكون  والتي  حتصل 
حتمل  عن  تخلفه  أو  عجزه  عند 
التغيير  ــادة  ــي ق يف  مــســؤولــيــاتــه 
املــبــادرة  زمـــام  يفلت  أن  أجلـــدري 
التغيير  فيفشل  يــديــه  بــني  مــن 
دائما  ــوى  ق هناك  الن  اجلـــذري، 
اليوم  حاصل  هــو  كما  متربصة،  

وسوريا...واحلزب  واليمن  مصر  يف 
املهام  هــذه  مبثل  للقيام  املــؤهــل 
احلزب  ذلك  هو  بنجاح  وقيادتها 
وراســخ  صلبة  قاعدة  على  املبني 
العاملة  الطبقة  وسط  جماهيريا 
تقود  عامة  أركــان  كهيأة  يتحرك 
بنجاح،  الطبقي  ــراع  ــص ال حــرب 
قناعات  على  مبني  وبانضباط 
ــة عــلــى خطه  ــس ــؤس امل ــه  ــائ ــض أع

السياسي والفكري.

بناء  طرحنا  أن  يظهر  هــكــذا 
العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب 
املساهمة  وليس  الكادحني  وعموم 

للطبقة  املستقل  التنظيم  بناء  يف 
العاملة وعموم الكادحني ال ينطلق 
من رغبة ذاتية وال من نظرة حلقية 
من  وال  مفرطة  ارادويــــة  مــن  وال 
نظرة هيمنية واستعالئية بقدر ما 
أنه يعني حتمل النهج الدميقراطي 
انتظار-  دون  التاريخية  ملسؤوليته 
-استجابة  وإرادي  ــازم  ح وبشكل 
أتينا  التي  املتسارعة  للتطورات 
على ذكرها ولواقع القوى املفترض 
فيها املساهمة يف إجناز هذه املهمة، 
املجهودات  يف  االستمرار  مع  وذلك 

لتوحيد املاركسيني.

العاملة  الطبقة  حزب  بناء  إن 
ــو املــهــمــة  ــوم الـــكـــادحـــني هـ ــمـ وعـ

والتي  الدميقراطي  للنهج  املركزية 
أجل  من  اجلهود  تتضافر  أن  يجب 
إجنازها وأن تصب املهام األخرى يف 

اجتاه حتقيقها.  

الــســيــاســي  ــزب  ــ احلـ بـــنـــاء  إن 
وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل 
النهج  ــنــاء  ب يتطلب  ــني  ــادح ــك ال
وصلب  قوي  كتنظيم  الدميقراطي 
العاملة  الطبقة  وســط  ومنغرس 
الفكر  وتطوير  الكادحني  وعموم 
ــي وتــوحــيــد املــاركــســيــني  ــس ــارك امل

املغاربة.

كمنظمة  الدميقراطي  النهج  إن 

ثوريون  مثقفون  أعضائها  اغلب 
ــدرون مـــن الـــبـــرجـــوازيـــة  ــحـ ــنـ مـ
نفسه  يعتبر  أن  يجب  الصغرى، 
ستساعد  الــتــي  اخلــمــيــرة  مــجــرد 
على بناء احلزب السياسي املستقل 
الكادحني  وعموم  العاملة  للطبقة 
انصهار  خــالل  من  سينبني  ــذي  ال
بطالئع  الثوريني  املثقفني  هــؤالء 
عــدم  وإن  والـــكـــادحـــني.  الــعــمــال 
مهمة  يف  الكفاية  فيه  مبا  التقدم 
العاملة  الطبقة  ــط  وس الــتــجــدر 
وعموم الكادحني يعد خلال أساسيا 

يف عملنا.

إرادي  عمل  االنصهار  هذا  إن   -
ومركزي ومخطط له وليس مسألة 
بفضل  تتم  قد  وتلقائية  عفوية 

خاصة  النقابي،  عملنا  أو  دعايتنا 
أن  يعني  مــا  ــو  وه فقط،  احلــالــي، 
النهج الدميقراطي، وطنيا وجهويا 
يتوفر  أن  يجب  وقطاعيا،  ومحليا 
على خطة دقيقة نسبيا و مدروسة 
يتم السهر على تنفيذها وتقييمها 

وتقوميها عند الضرورة. 

إن هذا االنصهار سيتم بواسطة 
ــي مـــع الــعــمــال  ــوم ــي الــتــواجــد ال
نضالهم  يف  واالنخراط  والكادحني 
ونشر  املاركسية وسطهم واستقطاب 
ويف  الدميقراطي.  للنهج  طالئعهم 
العمل  يصبح  أن  يجب  اإلطار،  هذا 

ويف  اإلنــتــاج  مواقع  يف  العمال  مع 
يف  قــارة  نقطة  الشعبية  األحــيــاء 
الوطنية  األجهزة  أعمال  جــداول 
والقطاعية،  واجلهوية  واحمللية 
كما يجب إعادة النظر يف عملنا يف 
املنظمات اجلماهيرية )انظر مقرر 
بلترة وتصليب وتوسيع والتنظيم( 

املاركسيني  توحيد  ــروط  ش يف 
املغاربة :

من  مفر  ال  الصعوبات،  كل  رغم 
الوحدوي  مجهودنا  يف  نستمر  أن 
املناضلني  سنكسب  بفضله  ألن 
على  املشترك  للعمل  الــصــادقــني 

األقل.

املاركسيني،  وحـــدة  إجنـــاز  ــا  أم
ــذي  ال بالشكل  التنبؤ  فيصعب 
باحللقية  يصطدم  ألنه  به  ستتم 
مير  فهو  لذا  النظرية.  واخلالفات 
الدميقراطي  النهج  تقوية  عبر 
العاملة  الطبقة  وســط  وانغراسه 
خطه  وتطوير  الكادحني  وعموم 
ــيء  ــش ــري، ال ــكـ ــفـ ــي والـ ــاس ــي ــس ال
جذب  قطب  منه  سيجعل  الــذي 

للماركسيني.

ــزب  أصــبــحــت مــهــمــة بــنــاء احل
مهمة  العاملة  للطبقة  املستقل 
ــذي  ال الــعــمــل  إلـــى  بالنظر  آنــيــة 
املاركسية  التنظيمات  كل  بذلته 
اللينينية التي وعت بهذه الضرورة 
من  الثاني  النصف  منذ  التاريخية 
ستينيات القرن املاضي وقدمت من 
التضحيات  وأكبر  أجل  ذلك  أجل 
طينة  من  شهداء  سقوط  فيه  مبا 
وســعــيــدة  الــلــطــيــف  عــبــد  زروال 
وبوعبيد  التهاني  ــني  وأم املنبهي 
والدريدي  رحال  وجبيهة  حمامة 
من  وغــيــرهــم  ــواري  ــه ــال وب بوبكر 

املناضلني.

إن املناضلني املاركسيني املقتنعني 
يشكون  التاريخية  املهمة  بهذه 
ــن ضياع  ومـ الــتــشــتــت  مــن  الــيــوم 
اخلطة  يف  الوضوح  وغياب  اجلهد 
التنظيمية  والعملية  السياسية 
لتجميع صفوفهم وتوحيد اجلهود 
املبني  االيجابي  الوحدوي  والعمل 
على مبدأ: وحدة- نقد - وحدة. ان 
وتراكم  التنظيمية  التجارب  تعثر 
الفشل ألقى بظالله على مستقبل 
االنــغــراس  ضعف  ان  كما  املــشــروع 
ــوم  ــم وع ــة  ــل ــام ــع ال ــة  ــق ــب ــط ال يف 
الكادحني واختالف التقديرات بني 
مجموعات هؤالء املاركسيني غذى 
الصراع، وباتت االعتبارات الذاتية 
هي  املبادرات  يف  والريبة  والتشكك 
اليوم وإعادة جسور  ما يجب نقده 
هؤالء  جميع  بني  والثقة  التواصل 
نحو  جهودهم  وتوجيه  املناضلني 
لهذا  والعملي  الفعلي  البناء  مهمة 
اآلراء  ملختلف  والــســمــاح  احلـــزب 
ذاتها  عــن  تعبر  ان  والــتــقــديــرات 

واختبارها على احملك .

ابو سعد

احلزب املستقل للطبقة العاملة وضرورة وحدة
 املاركسيني املغاربة
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امللف من 10 إىل 16  مارس 2020 

يف جتربة وحدة اليساريني :
اليساريون كان همهم الرئيسي الوحدة منذ النشأة

املاضي،  القرن  من  السبعينات  مطلع  مع 
احلزب  عن  املناضلني  من  مجموعة  انفصلت 
بحرف  لها   يرمز  واصبح  املغربي  الشيوعي 
أخرى  مجموعة  انفصلت  الفترة  نفس  يف  "أ" 
للقوات  الوطني  االحتــاد  عن  املناضلني  من 
التي  "ب"  بحرف  لها  يرمز  واصبح  الشعبية 
"ب*"  بحرف  لها  يرمز  مجموعة  عنها  انشق 
من   مجموعة  احلزب  نفس  عن  انفصل  بينما 
وعلى   ) بلجيكا  و  فرنسا   ( باخلارج  املناضلني 
لها  يرمز  بدر  آيت  بنسعيد  املناضل  رأسهم 

بحرف "ج".
جتمعهم  ــت  ــان ك املــجــمــوعــات  ــذه  هـ ــل  ك
ــي االشـــتـــراكـــيـــة و  ــ مــرجــعــيــة واحـــــدة وه
النضال  هــو  وسبيلهم  اللينينة  املاركسية 
مبا  اشــكــالــه   بجميع  اجلــمــاهــري   ــثــوري  ال
املخزني  الــنــظــام  ضــد  املسلح  الــكــفــاح  فيه 
دميوقراطي  نظام  والقامة  الزالته  القائم  
االحزاب  ومناهضة  االشتراكية  طريق  على 
ــة  يف غــالــب االحــيــان  ــادن ــه االصــالحــيــة امل
يف  كانت  املجموعات  هــذه  ان  كما   . للنظام 
الطالبي  القطاعني  يف  مناضليها  بني  تواصل 
النقابة  وخاصة   ( العمالي   و  التالميذي   /
الطالبية ا و ط م  و النقابة العمالية  إ م ش 

. )
مناضلي  ــل  ك ــة   ــرب جت لــتــداخــل  ــرا  ــظ ون
ــن احلــزبــيــني  ــة، مـ ــنــفــصــل املــجــمــوعــات امل
االطارات  يف  املناضلني  فان  اعاله،  املذكورين 
ارتباطهم  يف  ميــيــزون   ال  كانوا  القاعدية  
ساحة  وان  خاصة   ذاك  او  التنظيم   بهذا 
النضال  توحدهم اال يف منتصف سنة 1973 

. التمايز بني التنظيمات  ملا بدأ 
ــات  يف  ــوع ــم ــج ــور امل ــور تــبــل ــ وهـــكـــذا وف
التفكير   بــدأ   ومتسقة،  مهيكلة  تنظيمات 
ان  اعتبار  على  التظيمات  هــذه  ــدة  وح يف 
فانطلق  جتمعهم،  كثيرة   مشتركة  قوائم 
على  املجموعات   هذه  بني   التنسيق  تعزيز 
القطاعات.  مستوى  وعلى  القيادات   مستوى 
وتبع ذلك اصدار نشرة  "الى االمام"  كنشرة 
هذين  بــان  علما  وب  أ  لتنظيمي  مركزية 
الرئيسيان والكبيران، و بناء  التنظيمني هما 
"باجلبهة  يسمى  اليساريني  للطلبة  اطــار 

املوحدة " يف اطار  أ و ط م.
نقابي  اطـــار  بتشكيل  ذلـــك  واســتــتــبــع 
لــلــتــالمــيــذ يــســمــى بــالــنــقــابــة الــوطــنــيــة  
بشكل   " املناضل   " نشرة  واصــدار  للتالميذ  
ناهيك  هذا  التالميذ  بقطاع  خاصة  مشترك 
التظيمني  بني  مشترك  بشكل  و  القيام  عن 
 ( متنوعة  نضالية  مبــبــادرات    ) و"ب"  "ا"   (

).. بيانات وطنية ومحلية  مظاهرات، 
باصدار  املشترك  العمل  هــذا  تــوج  وقــد 
بني  ــة  ــي ــل داخ نــشــرة   " ــدة  ــوحـ الـ  " نــشــرة 

التنظيمني   )"ا" و"ب" (، وبالتالي  لم يسبق 
لوحدة  معينة  صيغة  عــن  ــالن  االعـ ــوى  س
مع  الــتــعــامــل   وبــشــكــل  التنظيمني  هــذيــن 

. اآلخرين  التنظيمني 
ومــا   1973 ــارس  ــ م  3 احــــداث  ان  غــيــر 

خارج  واعــدامــات  اختطافات  من  عنها  نتج 
واسعة  نقاشات  اطلقت  بالقانون  او  القانون 
بطرح   وبالتالي   ، و"ب"  "أ"  منظمتي  بــني  
وتبلور  والثوري  الفكري   بالنقاش  االهتمام  
"ب"،   منظمة   داخـــل   " الــداخــلــي  ــط  اخل  "
حتت  احلزب  بناء  "أ"  منظمة  طرحت  بينما  

نيران لعدو وضرورة  النضال اجلماهري .
الداخلية  ــورات  ــط ــت ال هـــذه  خــضــم  ويف 
تنظيم  استقل  التنظيمني  وبني  للتنظيمني 
االمام  الى  نشرة  اصدار   يف  باالستمرار  ـ  "أ"  
مبنظمة  يسمى  واصبح  وحده  اشرافه  وحتت 
باصدار  "ب"  تنظيم  بادر  بينما  االمــام   الى 
 " مـــارس   23" ب  تسمى  ــه   ب خــاصــة  نــشــرة 
 23" مبنظمة  يسمى  التنظيم  هذا  واصبح 
"ب*"  تنظيم  اصبح  اآلن  ذات  ويف   " ــارس  م
الى  نسبة   " الشعب  "لنخدم  باسم  يدعى 
بقيت  بينما  االســم،  بهذا  يصدرها  نشرة 
بني  تتمقطب  باخلارج  اليسارية   املجموعة 

. الرئيسيتني  املنظمتني 
ــورات الــداخــلــيــة   ــط ــت ورغـــم ســلــبــيــات ال
املطلق لنظام  احلسن  لليسار وسيادة  احلكم 
الثاني، بقي العمل املشترك والدفع يف اجتاه 
ــدة بــني الــيــســاريــن وعــمــادهــا وحــدة   ــوح ال
املشترك  النضال  ورصيد  الفكرية  املرجعية 

. القطاعات  القاعدي وسط جماهير 
امتداد سنة  1974 وعلى  نهاية  سنة  ومع 
شرسة   قمعية  حملة  النظام  شــن   ،1975

قياداته  معظم  شملت  باملغرب  اليسار  ضد 
واملناضالت  املناضلني  مبئات  وزج  وقواعده، 
وفبرك  والــســجــون،  السرية  املعتقالت  يف 

املنتهية بتوزيع  الصورية  عشرات احملاكمات  
يف  ــة   ــاص خ عليهم  الــســجــن  ــوات  ــن س آالف 
الدار  مبدينة  الكبرى   1977 يناير  محاكمة 
يف  ومناضلة   مناضل   200 حوالي  البيضاء 
الثالثة وتراوحت االحكام  مختلف املنظمات 

5 سنوات الى السجن املؤبد . ضدهم  من 
غير ان الزج باملئات من مناضلي املنظمات 
يف  االستمرار  ينه  لم  السجون  يف  اليسارية 
وحتت  املشترك  والنضال  املشترك  العمل 
شعار "كل حركة جماهيرية وحركة حتررية 
ــظ، ورغــم  ــالحـ ــن". واملـ ــج ــس ال صــداهــا يف 
التعامل  استمر   – املستجد  الوضع  قساوة 
داخــل  للتنظيمات  املنتمني  املناضلني  بــني 
الوحدوي  العمل  واتخذ  وخارجها.  السجون 
عدة اشكال خارج السجون. استمر  التنسيق 
القطاعات  يف  املــنــاضــلــني  مــجــمــوعــات  بــني 

يف  والتالميذ،  الطلبة  وخاصة  اجلماهيرية 
ونقابة  واالحــيــاء  اجلماهيرية  القطاعات 
بشكل  النضالية  املبادرات  تنظيم  و  ش،  م  ا 

. مشترك 
املشترك  النضال  السجون فكان  أما داخل 
اساليب  وبــلــورة  املعنويات  ــع  رف يستهدف 
السياسيني  املعتقلني  واقــع  ملقاومة  نضالية 
اجلماهير  نــضــاالت  مــع  والــتــجــاوب  ــزري  املـ
كانت  ــار  االطـ ــذا  ه ويف  الــتــحــرر.  ــات  ــرك وح
واصدار  جماعية  الطعام  عن  اضرابات  تنظم 
االنسان  حقوق  وضع  بشأن  متنوعة  بيانات 
الشعبية  النضاالت  مع  التضامن  او  باملغرب 
ندوات  وتنظيم  الفلسطيني   الشعب  ونضال 
لتقييم التجربة وفتح املجال للحوار الفكري 
بل  اصدار مجالت داخلية خاصة باملعتقلني.
ظل  امليدان  يف  املشترك  النضال  رصيد  ان 
وتبعا  باملغرب،  اليساريني  وجدان  يف  منغرسا 
رغم  منشودا  هدفا  وحدتهم  هم  بقي  لذلك 
االعتقاالت واملتابعات واملنفى وظروف العمل 
التحوالت  ورغم  والتشتت  القاسية  السري 

الوضع االقليمي والعاملي. التي طرأت على 
فرز  عملية  الثمانينات  فترة  شهدت  لقد 
عميقة يف اوساط اليسار باملغرب – يف عالقة 
والدولي  العربي  الصعيد  على  اليسار  بوضع 
يف  العمل  منه  مجموعة  اختيار  ــم  ورغ ـــ 
ظل  فقد   ، العمل  منظمة  وتشكيل  العلنية 
يطرحه  وهدفا  ثابتا  اليسار  وحدة  هاجس 

. اجلميع 
واسع  نقاش  انطلق  التسعينات  مطلع  ومع 
عدة  ونظمت  املغربي  اليسار  مكونات  بني 
اسس  على  البحث  جتاوزت  وجتمعات  ندوات 
يف  اليسار  توحيد  طرح  الى  املشترك  العمل 
تنظيم واحد. وقد توج  هذا بتوجه يساري 
االول،  اساسيني:  تنظيمني  تشكيل  الى  تطور 
املوحد   االشتراكي  حزب  نفسه  على  اطلق  
ذلك  ومع  لكن  الدميوقراطي.  النهج  والثاني  
ومعهم  احلــزبــني  هذين  وســط  الــهــدف  بقي 
الطليعة  حــزبــي  ــذا  ك و  أخـــرى  مجموعات 
ــادي هــوالــوحــدة   ــ واملـــؤمتـــر الــوطــنــي ااحتـ
هذا  يف   رأي  له   توجه  كل  كان  وإن  لليسار، 

. الشأن 
ــرض  لبعض  ــن عـ ــا ســبــق م انــطــالقــا  مم
اليسار  وحـــدة  مهمة  ان  يتأكد  الــعــنــاصــر  
حد  يف  كهدف  ليس  وملحة   مطروحة  تبقى 
القواسم  ومتليه  الضرورة  متليه  ولكن  ذاته 
الــيــســاريــني، و  الــتــي جتمع بــني  املــشــتــركــة  
الساحة  يف  االداء  وضعف  التشرذم  لتجاوز 
اجلــمــاهــريــة، وبــقــى الــعــمــل املــشــتــرك بني 
يف  اساسية  قاعدة  القواعد  يف  اليساريني 
املنشود  الــهــدف  ذلــك  الــى  الــوصــول  عملية 

.فمتى يتحقق هذا الهدف املنشود ؟؟؟

احمد ايت بناصر

أما داخل 
السجون فكان 

النضال المشترك 
يستهدف رفع 

المعنويات وبلورة 
اساليب نضالية لمقاومة 

واقع المعتقلين السياسيين 
ي والتجاوب مع نضاالت  المزر

الجماهير وحركات التحرر. 
وفي هذا االطار كانت تنظم 

اضرابات عن الطعام 
جماعية واصدار بيانات 

متنوعة بشأن وضع 
حقوق االنسان 

بالمغرب
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امللف

بعض القضايا االستراتيجية لتوحيد املاركسيني املغاربة وبناء حزب الطبقة العاملة
األرقى  التعبير  احلزب  يف  املاركسية  النظرية  ترى 
يربط  معقد  انتظام  هــو  فــاحلــزب  الطبقي،  للوعي 
الطليعة األكثر وعيا من املناضلني )املثقفني الثوريني( 
أن  ومبا  الكادحة.  اجلماهير  من  العريضة  بالقاعدة 
الضروري  فمن  العاملة،  الطبقة  بحزب  يتعلق  األمــر 
على  الطبقة  هــذه  ملصالح  االنتظام  هــذا  يخضع  أن 
النظرية  املبني  الفكري  بخطه  بدءا  األصعدة،  شتى 
للطبقة  الطبقية  اإلديــولــوجــيــة  كونها  املاركسية 
العاملة، أي اإلطار املعريف التاريخي القادر على حتديد 
بخطه  مــرورا  الصراع،  يف  ومصلحتها  ــا  ودوره موقعها 
التكتيكية  مهامها  يربط  أن  يفترض  الذي  السياسي 
بهدفها االستراتيجي يف االستيالء على السلطة وبناء 
بنيته  إلى  وصوال  الشيوعية،  طريق  على  االشتراكية 
من  يكفي  مبا  تتحلى  أن  يفترض  التي  التنظيمية 
الدميقراطية لتتيح تطور ونضج وعي ومبادرة جماهير 
الطبقة من جهة، ومبا يكفي من املركزية لضمان وحدة 
على  القدرة  وكذا  املسطرة  األهــداف  تنفيذ  ومتاسك 

املناورة واالستجابة للمتغيرات من جهة أخرى.
عليه  تكون  أن  ميكن  ملا  النموذجية  الوضعية  هذه 
العريضة  باجلماهير  وعيا  األكثر  الطليعة  عالقة 
وصالبتها:  كفاءتها  أثبتت  أن  سبق  العاملة،  للطبقة 
وتاريخيا  وغزير،  قيم  مكتوب  رصيد  خالل  من  نظريا 
من خالل جتارب ملهمة وخالدة استطاعت فيها الطبقة 
العاملة أن جتد تعبيرها األكمل واألرقى يف حزب "من 
طراز جديد" كما سماه عن حق لينني. ومع ذلك يبقى 
عسيرة  مهمة  كهذه  وضعية  إلى  العاملة  الطبقة  نقل 
مبجرد  يتحقق  أن  ميكن  ال  ــزب  احل فبناء  التنزيل، 
اإلصرار الذاتي على حتقيق هذه الوضعية )اإلرادوية( 
،متاما كما ال ميكن أن يتحقق من تلقاء التطور العفوي 
للصراع يف غياب اإلرادة الواعية ملثقفني نذروا حياتهم 
)االقــتــصــادويــة(  كــهــذه  مهمة  حتقيق  على  للعمل 
.تشكل هذه الفكرة حجر الزاوية لنظرية لينني حول 
تأمل  مبجرد  تكتمل  ال  نظرية  باملناسبة  وهي  احلزب، 
أو استنساخ مفاهيمنا عن الوضع املطلوب تاريخيا، بل 
وكذلك عبر استيعاب الوضعية النقيض، وضعية غياب 
احلزب وضعف املنظمات العمالية التي قد يعاني منها 
وهذه  معينة،  تاريخية  مرحلة  يف  معني  قطر  أو  بلد 
الوضعية تتناسب بشكل كبير مع حالة الطبقة العاملة 
وضع  باملغرب  العاملة  الطبقة  حزب  فغياب  باملغرب، 

قائم موضوعيا.
دور األنتلجنسيا الثورية يف بناء احلزب

عن  القائم  متييز  يف  النظرية  الــضــرورة  تقودنا 
هذه  ضرورة،  يقل  ال  متييز  عند  الوقوف  إلى  املطلوب 
كل  أن  مع  جوهريا،  مختلفتني  حركتني  بني  منيز  املرة 
النقاش حول احلزب ينصب حول كيفية الربط بينهما:

- حركة األنتلجنسيا الثورية .
- احلركة اجلماهيرية .

أخرى،  بصيغة  أو  اجلماهيري،  النضال  حركة  إن 
على  يتوقف  ال  اجلماهيرية،  احلركة  وتطور  وجــود 
احلاسم  التأثير  كل  )رغــم  عدمه  من  احلــزب  وجــود 
حركة  يف  موضوعي  وجــود  النضال  فلهذا  للحزب(، 
التاريخ الذي كان وسيظل تاريخ صراع طبقات، وحركة 
كشرط  األنتلجنسيا  وجود  على  تتوقف  ال  اجلماهير 
لوجودها ،بل جتد أساسها املادي يف التناقض األساسي 
التي  اإلنــتــاج  وقــوى  الطبقية  اإلنــتــاج  عــالقــات  بــني 
تتطور يف إطارها. واالرتباط بني احلركة اجلماهيرية 
أو  البروليتاريني،  املثقفني  أي  الثورية،  واألنتلجنسيا 
لكل  النهائي  الهدف  هو  املاركسيني،  املثقفني  سميهم 
تطور  سيرورة  متييز  وجب  لذلك  احلزب،  حول  نقاش 
اجلماهيري،  النضال  تطور  سيرورة  عن  األنتلجنسيا 

دون إغفال التأثير املتبادل بينهما.
فاألنتلجنسيا عموما تشكل البيئة الفئوية إلنتاج 

مثقفي الطبقة العاملة، ويدور يف صفوفها نضال ضاري 
واإلنتلجنسيا  والوعي،  بالثقافة  يتعلق  ما  كل  حول 
تضم مثقفني من أصول طبقية مختلفة، أغلبها الفئات 
البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، ذوي مواقف طبقية 
وتوجهات إديولوجية متناقضة متتد من أقصى اليمني 
املتنوعة  املصالح  بذلك  عاكسة  اليسار،  أقصى  إلــى 
ملختلف طبقات املجتمع. يف صفوف هذه األنتلجنسيا 
اإلديولوجية  واآلراء  والتصورات  النظريات  تنتج  إذن 
يف  للهيمنة  االجتماعية  الطبقات  حتتاجها  التي 
هذه  من  جــزء  ــرة  دائ ويف  العام.  االجتماعي  الصراع 
الفئة، وهي دائرة األنتلجنسيا الثورية حتديدا، حيث 
ميكن إذن إنتاج الوعي العلمي بحركة التاريخ ومبصالح 
األطروحات  إنتاج  أن  النهاية،  حتى  الثورية  الطبقة 
التي  واخلطط  واالستراتيجيات  والتكتيكات  النظرية 
تشكل يف مجملها أسلحة ال غنى عنها للطبقة العاملة. 

الثورية  األنتلجنسيا  وضعية  عند  إذن  لنقف 
ضعف  عموما  يالحظ  امللموسة،  وظروفها  باملغرب 
وتأخر كبير يف تطور هذه الفئة، وميكن تشخيص ذلك 

اعتمادا على بعض املؤشرات التي نسجلها بعجالة :
* ضعف اإلنتاج الفكري الذي مييز عادة هذه الفئة، 
املكتوب  رصيدهم  يقارب  باملغرب  املاركسيني  فأغلب 
صفرا يف مجاالت االقتصاد والسياسية والتاريخ.. إلخ.

وخاصة  الــشــبــاب،  صفوف  يف  ــداد  ــت االم ضعف   *
الشبيبة التعليمية، فالطالب مثال فئة نوعية يفترض 
الثقافية  األطــروحــات  أبــرز  مع  التفاعل  سرعة  فيها 
املثقفون،  يطرحها  التي  والسياسية  واإلديولوجية 
ٱرغــم  باملغرب  الطالبية  احلــركــة  وانحسار  وضعف 
تاريخها املجيد- إمنا يعكس يف جوهره تراجع وانحسار 

احلركة الثقافية والفكرية لأنتيليجنسيا.
للماركسيني  والثقايف  اإلعالمي  التأثير  ضعف   *
املغاربة يف املجتمع، والضعف الكبير لوسائط التثقيف 

اجلماهيري.
* هامشية التأثير يف الفضاءات اإللكترونية، إذ أن 
املغاربة  املاركسيني  طرف  من  الرقمي  احملتوى  صناعة 
قارناه  إذا  خاصة  جدا  مؤسف  وهــذا  متاما،  منعدمة 

بتيارات إيديولوجية ولدت "البارحة".
وضعية  أن  ــة  ــالص واخل املـــؤشـــرات،  بــهــذه  نكتفي 
وتطوير  بــنــاء  ــة  ــوي أول تــطــرح  بــاملــغــرب  املــاركــســيــني 
اإلنتاج  غزيرة  ونوعا،  كما  ناضجة  ثورية  أنتلجنسيا 
األيديولوجي،  الصراع  ساحة  يف  التأثير  على  وقادرة 
ليس فقط ألن نضج هذه الفئة يشكل شرطا متهيديا 
لبناء حزب عمالي طليعي ذي موطئ قدم ثابت وموجه 
يف صفوف الطبقة العاملة وحلفائها، بل وكذلك لبلورة 
خط سياسي وإديولوجي سليم ينسجم مع مصالح هذه 

مشكال  الطبقي،  للصراع  ممارستها  وحتديات  الطبقة 
بذلك محور استقطاب وجذب مقنع وواعد، يلف أكثر 
املاركسيني  فتوحيد  ووعيا،  وكفاءة  مهارة  املناضلني 
ليس جتميعا كميا لأفراد واجلماعات، إمنا هو تعبير 
الفكري  واالنصهار  التجانس  من  معني  مستوى  عن 
والتفاعالت  الصراعات  غليان  يف  يتحقق  والسياسي، 
اإليديولوجية بني األقسام املختلفة من األنتلجنسيا 

الثورية.
إشكالية اخلط السياسي واأليديولوجي

مما ال شك أن وحدة اخلط السياسي واإليديولوجي 
تشكل أهم عقبة أمام توحيد صفوف املاركسيني املغاربة، 
جدا  متباينة  باملغرب  املاركسية  التيارات  فأطروحات 
خاصة فيما يتعلق باملسائل االستراتيجية، والتي جتر 
فكرية  وأطروحات  تقييمات  األحوال  جميع  يف  ورائها 

احلل،  على  وعصية  متناقضة  وأحيانا  تباينا  أكثر 
وهذا طبيعي أوال بالنظر إلى حجم الرصيد التاريخي 
العاملية، وثانيا، لغياب تيار طليعي  للحركة الشيوعية 
ذو نفوذ سياسي وتنظيمي حاسم، كما كان عليه مثال 
طيلة  مارس  األخير  أن  إذ  سابقا،  السوفياتي  االحتاد 
عقود هيمنة فكرية ساحقة يف مختلف النقاشات التي 
عصفت باحلركة الشيوعية العاملية، مبا فيها النقاشات 
اآلن  أما  نفسها،  السوفياتية  التجربة  بتقييم  املتعلقة 
والعصب  التيارات  أغلب  فإن  الهيمنة،  هذه  زالت  وقد 
اخلاصة،  الفكرية  بتقييماتها  تتمسك  املاركسية 
املفترض،  والسياسي  التجانس األيديولوجي  مايجعل 
أخدنا  إذا  خاصة  مستعصية،  وأحيانا  شاقة  مسألة 
تطور  مستوى  من  وناقشناه  سبق  ما  االعتبار  بعني 

األنتلجنسيا الثورية وضعف مردوديتها.
فالتقليد  حل،  دون  ذلك  مع  ليست  املسألة  أن  إال 
الفكري حول سردية  االتفاق  الذي ينطلق من ضرورة 
حول  نقاش  أي  يف  للخوض  كشرط  مطلقة  تاريخية 
توحيد اخلط السياسي واإليديولوجي بني املاركسيني، 
السياسي  "اخلــط  عبارة  يفرغ  خاطئ  تقليد  هو  إمنا 
السياسي  فاخلط  محتوى،  كل  من  واأليديولوجي" 
موروثة  يافطات  من  انطالقا  يبنى  ال  واإليديولوجي 
واإلشكاالت  القضايا  من  انطالقا  يبنى  إمنا  جاهزة، 
التي تطرحها احلركة، واحلركة يف حالتنا  املوضوعية 
لبلداننا  الوطني  التحرر  حركة  ســوى  ليست  هــذه 
املوضوعية  اإلشكاليات  حــول  اتفقنا  فــإذا  العربية، 
التاريخية،  الزاوية  من  احلركة  هذه  تطرحها  التي 
دامت  ما  حولها  الفكري  التقارب  حتقيق  يستحيل  لن 
فقط  آنذاك  وعينا،  عن  مستقل  بشكل  نفسها  تطرح 
التاريخية  والتجارب  للتقييمات  استحضار  كل  يصير 
اإلشكاليات،  هذه  معاجلة  يف  االختالف  أما  معنى،  ذا 

أي  التاريخي،  املــادي  املنهج  إلى  فيه  االحتكام  فيتم 
األيديولوجية"،  "املاركسيات  إلى  ال  كعلم،  املاركسية 
التيار  لهذا  اإليديولوجية  والشعارات  اليافطات  أي 
املواقف  حول  االتفاق  يف  ليست  إذن  البداية  ذاك..  أو 
اإلشكاليات  حــول  االتفاق  يف  أساسا  بل  واإلجــابــات، 
ببعديها  احلركة  تطرحها  التي  املوضوعية  واألسئلة 

التاريخي والبنيوي.
أفق تدقيق مسائل  الصدد مناقشة يف  بهذا  أقترح 
للصراع  احلالي  التطور  زاوية  من  ملحة  تبدو  وقضايا 
أصال  مــطــروح  بعضها  واملــنــطــقــة،  بــاملــغــرب  الطبقي 
حقه  بعد  يأخذ  لم  أنه  يبدو  اآلخر  وبعضها  للنقاش، 

رغم أهميته :
* يف الطبيعة اجلوهرية للثورة الراهنة :

حركة حترر وطني أم حترر اجتماعي؟
جبهة وطنية أم جبهة اجتماعية؟

* يف املسألة القومية :
مجمل  بكادحي  املغرب  كادحي  نضال  عالقة  الوطن العربي؟ما 

ما عالقة القومي باألممي؟
اشتراكي  حتى  أو  وطني  اقتصاد  حتقيق  ميكن  هل 

ضمن احلدود االستعمارية القائمة؟
* حول التحديات االقتصادية :

ليبيرالي  رأسمالي  املنشود:  االقتصاد  طبيعة  ما 
إلى  االنتقال  طريق  وطنية؟  دولة  رأسمالية  وطني؟ 

االشتراكية؟ اشتراكية محضة؟
واألطراف  املركز  يف  العاملي  االقتصاد  خصائص  ما 

واجتاهاته الرئيسية يف املرحلة الراهنة؟
ما موقع الصني وروسيا ومشروع "أوراسيا" عموما يف 

املنظومة العاملية احلالية؟
* قضايا سياسية مصيرية :

حركة  يف  الفلسطينية  القضية  موقع  تغير  هل 
للمواجهة  الراهنة  التحديات  وما  الوطني؟  التحرر 

مع الصهيونية؟
ما املوقف الذي ينبغي تكوينه من "محور املقاومة" 
ــروب  واحل ــداث  األحـ عموم  ومــن  العربي؟  املــشــرق  يف 

واالنتفاضات التي تعرفها املنطقة؟
الدينية  الفاشية  القوى  خطر  مع  التعاطي  كيفية 

والطائفية والعرقية؟
ــة بــقــضــيــة/مــفــهــوم  ــط ــب ــرت ــاالت امل ــ ــك ــ الدميقراطية؟اإلش

* حول بعض التحديات الثقافية :
نظرة الشيوعيني إلى الدين اإلسالمي؟

حول  الــدائــر  ــدال  اجلـ مــن  الشيوعيني  مــوقــع  مــا 
العلمانية؟

كيف ينبغي التعاطي مع مسألة التراث؟
للمسألة  فعلي  وتبني  ــرح  ط ــى  إل السبيل  كيف 

األمازيغية يف البلدان املغاربية؟
مدخل  القضايا  هذه  حول  النقاش  متحور  أن  نرى 
ال غنى عنه لتوضيح إستراتيجية التغيير الثوري بني 
أو  املناضلني وبالتالي حتفيز سيرورة توحيدهم  عموم 
على األقل ضمان الفرز والوضوح الفكري فيما بينهم، 
لكن  كافية،  وال  شاملة  ليست  النقاط  هــذه  أن  على 
النشاط  مجمل  دفع  يف  املساهمة  هو  املعلن  مبتغاها 
يف  ليصب  والنضالي  والسياسي  والدعائي  الفكري 
سياسي  خط  وتطوير  لوضوح  كمدخل  االجتاه،  نفس 
الراهنة  احلــاجــات  من  ينطلق  سديد  وإيديولوجي 
صفوف  يف  لعقود  املتراكمة  اخلالفات  من  ال  للحركة، 

املاركسيني املغاربة .

حسني بنعيسى
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حلزبها  العاملة  الطبقة  تأسيس  إن   "
انتصار  لضمان  منه  بد  ال  شرط  السياسي 
النهائي" مقررات  الثورة االشتراكية وهدفها 

الشيوعية األولى  االممية 

املستقل  احلــزب  بناء  مهمة  شكلت  لقد 
للطبقة العاملة مركز اهتمام كل الشيوعيني 
املاركسية  احلركة  ظهور  منذ  باملغرب  ات   –
املاضي  القرن  ستينيات  أواخــر  اللينينية 
سقوط  نتيجة  املهمة  هــذه  تبلورت  وقــد   ،
التي  الصغيرة  البرجوازية  ــزاب  اح أقنعة 
على  الالمبدئية  املــســاومــات  تعقد  كــانــت 
يقدمها  التي  العظيمية  التضحيات  حساب 
الشعب املغربي ويف مقدمته طبقته العاملة.

اللينينية  املــاركــســيــة  ــة  ــرك احل بـــرزت 
املغربية مطلع السبعينات يف شخص منظمة 
عن  املنشق  الفصيل  و  مارس   23 و  االمام  الى 
كضرورة   – الشعب  لنخدم   - االخيرة  هذه 
والسياسية  الــفــكــريــة  االجــابــة  لــتــقــدمي 
الطبقة  نضاالت  قيادة  ملعضلة  والتنظيمية 
قدمت    ، ــاف  االري و  املــدن  وكادحي  العاملة 
منظمة  لدن  من  خاصة  نوعية  أكثر  اجابات 
املستقل  ــزب  احل بناء  ــاه  اجت يف  االمــام  الــى 
بــشــكــل جلي  الــعــامــلــة خلــصــتــه  لــلــطــبــقــة 
بناء  أجل  من   " التاريخية  وثيقتها  ومتقدم 
البروليتاريا  حلزب  لينيني  ماركسي  خط 
سؤال  الزال  سنة   50 مــرور  وبعد  املغربي". 
لم  العاملة  للطبقة  املستقل  ــزب  احل بناء 

يجد طريقه نحو الوجود.

التي  االسباب  املقالة  هذه  يف  نتناول  لن 
املنشود  املشروع  هذا  اخــراج  عدم  الى  أدت 
االطروحات  ابرز  سنتناول  بل   ، الوجود  الى 
باملغرب  املاركسية  التيارات  تخترق  التي 
العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  مهمة  بصدد 
احلزب  أو  العمال  حزب  أو  الكادحني  وعموم 
املاركسية  التيارات  بعض  رأي  على  الثوري 
قدر  بالتفصيل  اطروحاتها  سنتناول  التي 
على  الوقوف  امكانية  اغفال  دون  االمكان 
التجارب  عــن  ــة  ــورث امل االطــروحــات  بعض 
وخاصة  املغربية  الثورية  للحركة  السابقة 

) احلملم (.

باملغرب  اليوم  ــذري  اجل اليسار  يتشكل 
ذات  املاركسية  التيارات  من  مجموعة  من 
الى  تنقسم  وهي  املختلفة  الفكرية  املدارس 

 : توجهني رئيسيني هما 

 :  ) املــاوي   ( اللينيني  املاركسي  التوجه   •
التيارات  وبعض  الدميقراطي  النهج  ويضم 
وهذه  الطالبية  للحركة  جذورها  تعود  التي 
نفسها  عن  تعلن  لتيارات  منقسمة  االخيرة 
تنظيميا – تيار البديل اجلذري  و اجلماعة 
30 غشت واخرى تتحدث  امللتفة حول موقع 

. لينينية  ماركسية  كمجموعات 

التروتسكي ويضم ثالث تيارات  التوجه   •
تيار  وهي  تنظيميا  نفسها  عن  تعلن  اساسية 
املناضلة  جريدة  حــول  امللتف  ة    - املناضل 
التيار  وانــصــار  الدميقراطي  التحرر  وتيار 

املاركسي االممي .

تؤمن  ثورية  ماركسية  تيارات  كلها  وهي 
اجلـــذري  التغيير  بــضــرورة  غالبيتها  يف 
أجل  من  التغيير  يف  العاملة  الطبقة  ودور 
التقديرات  اخــتــالف  ــم  رغ  ، االشــتــراكــيــة 
الكبرى  التاريخية  للمحطات  والتقييمات 
الى  الوصول  وسبل  العاملة  الطبقة  لنضال 
كذلك  نظرتها  باختالف   ... االشتراكية 
العاملة  للطبقة  املستقل  التنظيم  بناء  ملهمة 
من حيث االولوية ومضامني بنائه وتشكيلته 

... إلخ  التنظيمي  االجتماعية وشكله 

القول  ميكن  احلــزب  بناء  قضية  بصدد 
بناء  بــضــرورة  تؤمن  الــتــيــارات  هــذه  كــل  أن 
حزب طبقي للعمال و العامالت يشكل قيادة 
باملسألة  االميان  هذا  لكن   ، الثوري  للتغيير 
يتخلص  لم  الذي  النوايا  اميان  الى  ينقسم 
سواء  عمليا  يجسد  واميــان  املاضي  اثار  من 
وميكن   ، العملي  أو  الفكري  املستوى  على 
اليوم  املاركسية  التيارات  هذه  بني  التمييز 
حيث  مــن  ال  للحزب  نظرتها  يف  املــغــرب   يف 
حيث  من  او  االعمال  جدول  على  االولولية 
وشكله  ببنائه  املرتبطة  واملــهــام  طبيعته 

التنظيمي.

لينينية  مــاركــســيــة  ــارات  ــيـ تـ ــاك  ــن ه  
ــوال  ــى االقـــــل  ق ــل ــة تــؤمــن ع ــي ــك ــس ــروت وت
بيانات  عبر  أو  مناسبات  يف  احلزب  بضرورة 
ــذري يف  ــ ، فــنــجــد مــثــال تــيــار الــبــديــل اجل
سنوات  اربــع   " بـ  املعنونة  اصداراته  احــدى 
العربية  و  املغاربية  املنطقة  انفجار   – على 
املاركسيون اللينينيون : أي موقع ؟ " تتحدث 
الــتــطــورات  مجمل  عــن  حديثها  ســيــاق  يف 

املغاربية  املنطقة  عرفتها  التي  الطبقية 
هذه  افرزتها  التي  املهام  وحجم  والعربية 
االنتفاضات  قيادة  استحالة  عن  التطورات 
وأن  القائمة  ــزاب  االحـ بواسطة  الشعبية 
االداة  بناء   " هي  اللينينني  املاركسيني  مهمة 
الفقراء  والفالحني  العاملة  للطبقة  الثورية 

بشكل  و  املطلوب  التاريخي  للدور  كأساس 
ــدت الــوثــيــقــة عــلــى ضــرورة  مــلــح " وقــد أكـ
وبناء  العاملة  الطبقة  االنخراط يف نضاالت 
 . اللينينني  للماركسيني  واضح  سياسي  خط 
املقوالت  هذه  أجرأة  عن  تبحث  عندما  لكن 
اعاله على ارض املمارسة العملية فكل وثائق 
احلزب  هذا  ماهية  حول  الصمت  تلزم  التيار 

.. ومضمون بنائه وهيكلته 

لينيني  ماركسي  فصيل  كذلك  هناك 
كراريس  يصدر  غشت   30 موقع  حول  ملتف 
حزب  ســـؤال  وضمنها  متنوعة  تثقيفية 
الطبقة العاملة ، غير أنه غارق حتى االذنني 
ــة الــوثــائــق  ــاص يف تــقــديــس الــنــصــوص وخ
التاريخية ملنظمة الى االمام وهذا التقديس 
التجربة  تــقــديــس  الــى  افــضــى  للنصوص 
الــدارس  أن  لدرجة  عليها  ومــا  لها  مبا  ككل 
افق  ابعد  أن  يستنتج  الفصيل  هذا  لوثائق 
التجربة  انتجته  ما  اعادة   الفصيل هو  لهذا 
دون   ( اللينينية  املاركسية  للحركة  العملية 
بالظروف  املشروط  وتقدمها  غناها  نكران 
الفصيل  انتجتها ( وجتد هذا  التي  امللموسة 
التجربة  لتقييم  احملتشمة  محاوالته  يف 
اخلط   " هفوات  تقييم  اطــار  عن  يخرج  ال 
التحريفي  انزالقات اخلط   " الثوري " اجتاه 

" كما يراه انصار هذا الفصيل .  

الثالث  التروتسكية  للتيارات  بالنسبة 
احلزب   اهمية  مسألة  حــول  متباينة  فهي 
حيث  مــن  الــغــمــوض  تكتنفها  رؤيــتــهــا  لكن 
تنظيم  وشرط  كأولوية  احلزب  مسألة  وضع 

الطبقة  نضاالت  وقيادة  العمالية  الطالئع 
تيار   " ثالثية  بعد  تتجاوز  لم  فهي  العاملة 
احدى  يف  مثال  فنجد   " حــزب   – منظمة   –
جريدة  صفحات  على  املــنــشــورة  املــقــاالت 
املناضل – ة حتت عنوان " حزب العمال مهمة 
أنية "  لكن  حيث قراءة املقال تصتدم بنفس 
الثالثية اعاله " بناء التيار املاركسي الثوري 
التنظيمي،  الــبــنــاء  مــســار  يف  أولـــى  كلبنة 
العمالية  املنظمة  بناء  أي  تقدما  أكثر  وطور 
العمالي  ــزب  احلـ بــبــنــاء  انــتــهــاء  ــثــوريــة،  ال
نظرة  وهي   " اجلماهيري  الثوري  االشتراكي 
كانت  التي  النظرة  مع  مضمونها  يف  موروثة 
تسيطر على منظمة الى االمام بصدد قضية 
وثائق  احـــدى  يف  جنــد  حيث  احلـــزب  بــنــاء 
 – التنظيم  كفاح  من  أشهر  عشرة   " املنظمة 
ثورية  منظمة   "  : يلي  ما   " ذاتي  ونقد  نقد 
املاركسيني  وحــدة  يف  فعالة  بصفة  تساهم 
حصيلة  على  تنبني  مساهمة  اللينينيني، 
ومكتسباتهما  الثوريتني  املنظمتني  نضال 
داخل احلركة اجلماهيرية، من أجل منظمة 
احلزب  بناء  نحو  موحدة  ماركسية-لينينية 
الثوري " فالى االمام نفسها ترى للوصول الى 
املاركسيني  توحيد  وجب  احلزب  بناء  مهمة 
وهذه  واحــدة  منظمة  يف   – املنظمتني  اي   –
احلزب  بناء  تتطلع  سوف  الواحدة  املنظمة 
ترى  ال  االمام  الى  من  جعل  االشكال  وهذا   ،
للحزب نفسه  نواة جنينية عملية  يف نفسها 
الدميقراطي  النهج  طورها  قد  املسألة  وهذه 
نوعيا  وسياسيا  فكريا  استمرارا  باعتباره 
نفس  على  حافظ  حيث  االمــام  الى  ملنظمة 
– لكن  – أي توحيد املاركسيني املغاربة  املبدأ 
وهو يتقدم خطوات عملية نحو االعالن عن 
حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني وهي 

مسألة غاية يف االهمية.

حولها  تختلف  مهمة  مسألة  ايضا  هناك 
بناء  بــصــدد  باملغرب  املاركسية  الــتــيــارات 
و  التنظيمي  بنائه  مضمون  وهــي  احلــزب 
الــفــكــري بــني الــتــوجــه الــتــروتــســكــي الــذي 
عليها  يغلب   " احلــزب  بناء  مرحلة  أن   يرى 
التيارات  وتعدد  واملهام  السياسي  االتفاق 
واألصول  التجارب  وتنوع  الثورية  املاركسية 
تنهل  نظرة  وهــي   " والنضالية  التنظيمية 
اللينينية  مــن  أكثر  لوكسمبورغ   روزا  مــن 
لتجارب  واملشوه  خاطئ  التقييم  الى  اضافة 
احلزب  وخاصة  العاملية  الثورية  ــزاب  االح
اللينيني  املاركسي  التوجه  وبني   . البلشفي  
داخل  التيارات  وجود  مسألة  يف  يرى  الذي 
الفكرية  بــوحــدتــه  مــضــرة  مسألة  احلـــزب 
املشاريع  كل  وأن  والتنظيمية  والسياسية 
حلها  جتد  املختلفة  والتقديرات  السياسية 
املركزية  على   القائم  اللينيني  املــبــدأ  يف 

الدميقراطية.
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وحدة الصف الشبيبي والدميقراطي واملاركسي
األهمية والتحديات    

ــال  ــق ــذا امل ــ ــالل ه ــ ــن خ ــاول مـ ــحـ ــوف نـ ــ س
للعمل  املوضوعية  الــضــرورة  عن  التحديث 
النصر  حتقيق  اجل  من  وأهميته  الوحدوي، 
ضد  الــنــضــال  معركة  يف  شعبنا،  جلماهير 
الــفــســاد واالســتــبــداد، ومـــن اجـــل احلــريــة 
املثبطات  بعض  نغفل  ان  دون  واالنــعــتــاق. 
الشبيبي  الصف  وحــدة  حتقيق  تعثر  التي 
يف  مساهمة  انها  واملاركسي...  والدميقراطي 
يف  الشبيبي  اجلبهوي  العمل  حول  نقاش  فتح 

املغرب.   

لن  املغربي،  للوضع  املوضوعي  املتتبع  ان 
اقتصادية  ازمـــة  يعيش  ــه  ان على  يختلف 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة،  لــهــا الــعــديــد من 
على  االمثلة  بعض  ضــرب  ميكن  التجليات 

ذلك:

• انــخــفــاض مــعــدل الــنــمــو االقــتــصــادي، 
سيادة  دائم،  بشكل  التجاري  امليزان  يف  عجز 

االحتكار... الريع،  اقتصاد 

صفوف  يف  خاصة  البطالة،  معدل  ارتفاع   •
اخلــدمــات  تــردي  العليا،  الــشــواهــد  حاملي 
الوظيفة  ــرب  وضـ والتعليمية،  الصحية 
تشريع  عبر  الهشاشة  وتعميم  العمومية، 

بالعقدة... العمل 

وارتفاع  املطلق،  الفردي  احلكم  استمرار   •
حلريات  املمنهج  والقمع  التضييق  اشــكــال 
والصحافة  والتعبير  واالحتجاج  التظاهر 

الفيسبوكية...  والتدوينات  املستقلة 

القوت  على  الــكــاســح  الــنــظــام  هــجــوم  ان 
اليومي للمواطنني، واإلجهاز على ما تبقى من 
املكتسبات التاريخية، يصطدم دوما مبقاومة 
شعبية يف مختلف املجاالت، بأشكال متنوعة 
فمن املقاطعة العارمة لالنتخابات التي وصلت 
كحراك  االحتجاجية  باحلركات  مرورا   ،80
)طلبة  التنسيقيات  ونضاالت  وجرادة  الريف 
فرض  الــذيــن  االســاتــذة  املهندسني،  الــطــب، 
املعطلني من بينها  التعاقد...( وحركة  عليهم 
بكل  الطالبية  واحلركة  الوطنية  اجلمعية 
التعبيرات  الى  وصوال  وااللتراس  فصائلها، 

... املناضلة  السياسية  الشبيبية 

ويف  املغربي  الشعب  ان  يبني  سبق  مــا  ان 
نضاالت  متـــارس  املغربية  الشبيبة  صلبه 
وللمطالبة  املكتسبات  على  لــلــذود  مــريــرة 
يقدم  الشباب  كان  واذا  االساسية.  باحلقوق 
حد  تصل  ذلــك  سبيل  يف  جسام  تضحيات 
حرك  معتقلي  االعتقال  من  وقرون  الشهادة، 
النتائج  فان  االمني...  الفرز  منوذجا،  الريف 
ونعتقد  هزيلة.  تبقى  املكتسبة  واحلــقــوق 
هذه  وراء  الكامن  الرئيسي  السبب  ان  جازمني 
وانعزاليتها،  تشتتها  هو  النتائج  يف  الهزالة 
شامل  وبرنامج  موحدة  لقيادة  وافتقادها 
هنا  من  الشباب.  وأمــال  متطلبات  عن  يعبر 
مهمة  الدميقراطي  النهج  شبيبة  يف  نطرح 
على  الشبيبي  للنضال  موحدة  جبهة  تشكيل 
بشكل  صياغته  يتم  مطلبي  ملف  ارضــيــة 
تطويره  يتم  النضال  معمعان  ويف  جماعي 
حالة  جتاوز  هو  جهة  من  الهدف  إن  واغنائه. 

الشتات التي تسبب ضعف احلركة الشبيبية، 
العدو  النضاالت ضد  ثانية توجيه  ومن جهة 
باعتباره  املخزن  يف  املتمثل  للشباب  املشترك 
يعاني  التي  املاسي  جميع  عن  املباشر  املسؤول 
اجلبهة  هــذه  بناء  إن  املغربي.  الشاب  منها 
املوحدة املكافحة يتطلب نضاال مريرا. بحيث 
والسياسي  الفكري  الــصــراع  خــوض  ينبغي 
التي  االطـــروحـــات  بــعــض  ــد  ض واإلعـــالمـــي 
االطروحات  تلك  وكذا  املنظم،  العمل  تبخس 
التنسيقات  جــل  تخترق  الــتــي  القطاعية 
مشكل  ان  واهما  يعتقد  من  فهناك  الشبيبية 
والشغل  الهندسة  او  الطب  كليات  او  التعاقد 
محضة.  اجتماعية  مشاكل  والتعليم...هي 
الشعبي  النضال  عن  االبتعاد  ينبغي  وحللها 
اخلطاب  هــذا  سيادة  ان  الــعــام.  الشبيبي  او 

على  لدليل  املناضل  املغربي  الشباب  وســط 
متارس  زالت  ال  السائدة  الطبقية  الكتلة  ان 
النها  الشباب  على  ايديوليوجية  هيمنة 
الطبقي  اي  السياسي  الطابع  طمس  تستطير 
وهو  واالقتصادية  االجتماعية  الختياراتها 
ما يتحدث عنه مهدي عامل يف معرض حتديد 
فالتاريخ  االجتماعية،  البنية  تكون  ألزمنة 
"حركة  فيه  تسود  بنية  او  التكون  زمــن  يف 
يف  الطبقي  الصراع  يظهر  بحيث  انتباذية" 
يف  اذن  اجتماعي.  او  اقتصادي  صــراع  شكل 
وسياسيا  ايديولوجيا  النظام  هيمنة  ظل 
نحتاج ملجهود لكي نوضح للشباب واجلماهير 
سواء  يعيشونها  التي  ــاع  االوض ان  الشعبية 
هي  الشغل  او  السكن  او  الصحة  او  التعليم  يف 
فقط  ليس  تتخذ  سياسية  لقرارات  نتيجة 
بل  الوصية  ــوزارة  وال احلكومة  مستوى  على 
امللك،  يرأسه  الذي  الوزاري  املجلس  يف  تتخذ 
وبالتالي فإنها سياسات دولة بأكملها اختارت 
الدولي  النقد  صندوق  ــالءات  الم االنصياع 
وتفقير  أجل  من  الدولية  املؤسسات  وباقي 
لكن  وشاباته.  شبابه  وجتهيل  وتشريد  شعب 
ادوات  هناك  ان  االعتبار  بعني  االخذ  ينبغي 
التي  وجمعيات  واحــزاب  نقابات  من  املخزن 
"النضال"  فكرة  وترسيخ  الدعاية  على  تعمل 
كيف  نستحضر  ان  ميكن  هنا  الــقــطــاعــي. 

على  النقابية  املركزيات  تواطؤ"  مت"حتييد، 
ابريل   26 اتفاق  يعرف  مبا  فبراير   20 حركة 
الساعة.  حلدود  ورق  على  حبرا  الزال  الذي 
احلكومة  بــني  يــولــيــوز   20 محضر  وكــذلــك 
واالطر العليا املعطلة حيث التزمت بتشغيلهم 
لم  لكنه  فــرايــر،   20 عــن  االبتعاد  شريطة 
العاصفة  ــدوء  ه بعد  ــر  االخ هو  النور  يــرى 
الفبريرية. اننا اليوم يف حاجة ماسة العادة 
"اوطم"  رفعته  الذي  اخلالد  للشعار  االعتبار 
معركة  "لــكــل  املــاضــي  الــقــرن  سبعينات  يف 
شعار  انه  اجلامعة".  يف  صداها  جماهيرية 
يف  املغربية  الشبيبة  وعــي  مستوى  يكثف 
املغرب  يف  الدائر  الصراع  لطبيعة  الفترة  تلك 
جهة  من  والطالبية  الشعبية  اجلماهير  بني 
ثانية  جهة  من  السائدة  الطبقية  والكتلة 

طبقي.  صراع  باعتباره 

شبيبة  يف  والــصــادق  العميق  امياننا  ان 
وحدة  من  مناص  ال  بأنه  الدميقراطي  النهج 
احــراز  أجــل  من  والشعبي  الشبيبي  النضال 
تقدم ملموس لصالح جماهير شعبنا، وكذلك 
فال  يتكامل.  متنوع  كتعدد  للوحدة  فهمنا 
وال  اختالف،  بال  وحدة  وال  تعدد،  بال  وحدة 
ال  مثال  البشري  فاجلسم  تكامل.  بال  وحدة 

جلميع  متكامل  متناسق  كتركيب  إال  ندركه 
متثل  أن  مــثــال،  لليد،  ميكن  فــال  أعــضــائــه. 
أعــضــاء  جنــعــل  أن  ميــكــن  وال  كــلــه.  اجلــســم 
فال  وإال   – بعض  عن  بعضها  نسخا  اجلسم 
عضو  كل  يكون  أن  يجب  لوجودها.  ــي  داع
مختلفا عن االخر، لكنه منسجم معه ويعمل 
العمل  جتربة  نخوض  جعلنا  ضده.   ال  معه، 

 : الوحدوي مع مرجعيات مختلفة 

شبيبات  تنسيق  اطار  يف  نشتغل  فنحن   •
مبادرات  بعدة  قام  الذي  الدميقراطي  اليسار 
ــى املــســتــوى  وطــنــيــة ومــحــلــيــة خــاصــة عــل
االشعاعي ونسعى الى ان جنعل لهذا التنسيق 
جتاوز  اجل  من  عليه  يشتغل  وبرنامج  ارضية 
بعض النواقص التي تعتريه حلدود الساعة. 
اغلب  يف  يتم  الزال  التنسيق  وان  خــاصــة 
احلاالت بني الكتاب الوطنيني، ونطمح الى ان 

ومحليا. القطاعات  يف  يصبح 

تنظيمات  جانب  الى  املساهمني  من  كنا   •
ــاد  ــ االحتـ تـــأســـيـــس  يف  ــرى  ــ ــ اخ شــبــيــبــيــة 
ثالثة  يضم  الـــذي  للشباب  الــدميــقــراطــي 
لكن  والطفولة.  بالشباب  تهتم  منظمة  عشر 
مباشرة  والدتها  بعد  جمودا  عرفت  االسف 
واالن  له،  نطمح  كنا  الــذي  الــدور  يلعب  ولم 
احياءه.  اجل  من  اليسار  شبيبات  مع  نعمل 
النضال  قضايا  يف  ننسق  الــوقــت  نفس  ويف 

العدل واإلحسان.  املشترك مع شبيبة 

توحيد  مــهــمــة  عــاتــقــنــا  عــلــى  ــع  ــض ون  •
لسنوات  عملنا  لذلك  الشباب،  املاركسيني 
الشباب،  املاركسيني  ملتقى  عقد  اجــل  مــن 
حتضيرية  جلنة  املاضية  السنة  اسسنا  وقد 
الدميقراطي  التحرر  شبيبة  يف  الرفاق  مع 
اخر  يف  املناضلة  تيار  شباب  تخلف  ما  )يف 
إجنــاحــه،  شـــروط  تهيئ  ــل  اج مــن  حلــظــة(، 
اعتبارات...  لعدة  ذلــك  يف  تنجح  لم  لكنها 
اكثر  املــاركــســي  الــشــبــاب  وحـــدة  عملية  ان 
منها:  حتــديــات  عــدة  تواجهنا  اذ  تعقيدا، 
الى  املاركسية،  الشبيبة  التنظيمات  ضعف 
داخــل  خاصة  منهم  البعض  اختيار  جانب 
املناضلني  اغلب  اما  كعقيدة.  للعنف  اجلامعة 
ــل  املــاركــســيــني فــهــم مــشــتــتــون كــأفــراد داخ
سيادة  عن  فضال  اجلماهيرية...  املنظمات 
املاركسية،  احللقية بشكل مقيت يف االوساط 
ونقاء  طهرانية  على  احلفاظ  اجل  من  غالبا 
الطبقة  حــزب  بناء  مهمة  ان  ايديولوجي. 
النهج  يستعد  التي  الكادحني  وعموم  العاملة 
املقبل،  املؤمتر  يف  عليه  لإلعالن  الدميقراطي 
تفرض علينا العمل اكثر من اجل التغلب على 
متنوعة  مــبــادرات  ــالق  واط التحديات  تلك 
يف  نستعد  لذلك  املاركسي.  الشباب  اجتــاه 
مع  مفتوحة  نقاشات  لتنظيم  مناطق  عدة 
احلوار  اجل  من  واملناضالت،  املناضلني  هؤالء 
الى  واالنصات  التاريخية  املهمة  هذه  بصدد 
ادمــاج  وبالتالي  ومقترحاتهم،  انتقاداتهم 
للشعب  التاريخي  الورش  هذا  يف  مساهماتهم 

املغربي. 

في  نشتغل 
تنسيق  ر  اطا

ر  اليسا شبيبات 
ي  الذ اطي  يمقر الد
ات  ر بعدة مباد قام 

ومحلية  وطنية 
ى  المستو على  خاصة 

الى  ونسعى  االشعاعي 
التنسيق  ا  لهذ نجعل  ن  ا
يشتغل  برنامج  و رضية  ا

ز  و اجل تجا عليه من 
اقص  النو بعض 

يه  تعتر التي 
الساعة ود لحد

النافعي ابراهيم
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 عــنــدمــا مــنــح مــجــلــس نـــواب 
للحكومة  الثقة  التونسي  الشعب 
اجلديدة، يوم 26 فبراير، كان قد 
مّر على انتخاب هذا املجلس فترة 
أكتوبر   6( أشهر  أربعة  عن  تزيد 
شـــؤون  تــســيــيــر  تــولــت   )2019
املتخلية  احلكومة  خاللها  البالد 
ــال،  ــم كــحــكــومــة لــتــصــريــف األع
وهي  النهضة،  حركة  أن  ــال  واحل
ــزب الــفــائــز بــأكــبــر عــدد من  احلـ
املقاعد يف املجلس املذكور )52 من 
حصولها  بعد  مقعدا،   217 جملة 
انــتــخــابــات  يف  مــقــعــدا   69 عــلــى 
 )2011 انتخابات  يف  و89   2014
أكتوبر  شهر  ــر  أواخ منذ  رشحت 
لتشكيل  اجلملي  احلبيب  السيد 
ــد كــلــفــه رئــيــس  ــ احلـــكـــومـــة، وق
رسمية  بــصــفــة  ــك  ــذل ب الـــدولـــة 
التكليف  ــدة  م تــتــجــاوز  أال  على 
معلوم،  هــو  وكــمــا  واحـــدا.  شــهــرا 
ــر، ومــن ورائــه  ــي فــشــل هــذا األخ
على  احلصول  يف  النهضة،  حركة 
األجل  انقضاء  بعد  البرملان  ثقة 
الدستور  أحكام  وتقتضي  املذكور. 
يختار  أن  احلـــال  هـــذه  مــثــل  يف 
يعتبرها  شخصية  الدولة  رئيس 
ما  وهو  املهمة.  إجناز  على  األقدر 
جديدة  حالة  تعيش  البالد  جعل 
من االنتظار والفراغ، وهي املسّيرة 
من قبل حكومة بدون صالحيات. 

إلــيــاس  ــة  مــهــّم تــكــن  ولـــم       
الرئيس  كلفه  الـــذي  الــفــخــفــاخ 
احلكومة  بتشكيل  سعّيد  قيس 
أكــثــر يــســرا مــن ســلــفــه، إذ وجــد 
مختلف  ابــتــزاز  ــه  ــواج ي نــفــســه 
نظرا  البرملانية،  والكتل  األحزاب 
ــة الــتــشــتــت والــفــســيــفــســاء  ــال حل
تركيبة  بها  تتميز  التي  احلزبية 
نفسه  ــد  ــ وج لــذلــك  ــبـــرملـــان،  الـ
صوت  لكل  حساب  لقراءة  مضطّرا 
ــوات  أصـ  109 ـــ  الـ يــضــمــن  حــتــى 
مقاعد  عــلــى  ــادة  ــزي ف املــنــّجــيــة. 
52، تتوزع بقية  الـ  النهضة  حركة 
 18 بني   165 الـ  البرملان  مقاعد 
و11  انتخابي  ائــتــالف  أو  ــزب  ح
أي  بينها  يربط  ال  مستقلة  قائمة 
16 منها ال يتجاوز  رابط، ونصيب 
رئيس  جعل  ما  وهو  يتيما.  مقعدا 
لشتى  يلتجئ  املكلف  احلكومة 
حتى  والتنازالت  املــنــاورات  أنــواع 
مصير  نــفــس  حــكــومــتــه  يــجــّنــب 
املهد،  يف  املقبورة  اجلملي  حكومة 
نفسه  عــلــى  عــّســر  ــه  ــ وأّن خــاصــة 
من  األحــزاب  بعض  بإزاحة  األمــر 

املشاورات وهي حزب "قلب تونس" 
بـ  الثانية  املرتبة  على  احلاصل 
الدستوري  ــزب  و"احل مقعدا،   38
مقعدا،   17 على  احلاصل  احلــر" 
متنح  لـــم  ــي  ــت ال األحـــــزاب  ــي  وهـ
سعّيد  قــيــس  للمرشح  أصــواتــهــا 
االنتخابات  من  الثاني  الــدور  يف 

الرئاسية. 

     وبرعت حركة النهضة خالل 
املــنــاورات،  حبك  يف  الفترة  هــذه 
فرض  على  بوسعها  ما  كل  وعملت 
قدر  ألقصى  واالستفادة  شروطها 
حتى  اجلارية  املشاورات  من  ممكن 
يف  املــدّويــة  هزميتها  عــن  تــعــّوض 
مما  املقترحة،  حكومتها  سقوط 
سعّيد  قيس  الــرئــيــس  مــن  جعل 
تشكيل  عملية  يف  أساسيا  العبا 
اللعبة  ويف  ناحية  مــن  احلكومة 
ناحية  ــن  م بــرّمــتــهــا  الــســيــاســيــة 
احلكومة  لرئيس  فتكليفه  ثانية. 
اجلديد، وتصّديه لبعض مناورات 
االنــقــالب  محاولتها  يف  النهضة 
بعض  ــل  ــأوي ــت ب الــدســتــور  ــى  عــل
مصلحتها،  يــخــدم  ــا  مب فــصــولــه 
ذي  الهامشي  ــع  وض مــن  أخــرجــه 
ليبرز  احملـــــدودة،  الــصــالحــيــات 
للبالد  وكمنقذ  للدستور  كحام 
الضبابية  حالة  أهلها  مــّل  التي 

 . واالنتظار 

استطاع  ذلـــك،  كــل  ورغـــم       
قيس  ورائه  ومن  الفخفاخ  إلياس 
وضمان  حكومته  تشكيل  سعّيد 
مرورها أمام البرملان، بل إنه حصد 
كتلة  من  متأتية  صوتا   129 لها 
والكتلة   ،)54( النهضة  حــركــة 
تضّم  )التي   )38( الدميقراطية 
الدميقراطي وحركة  التيار  حزبي 

تونس"  "حتــيــا  وحـــزب  الــشــعــب( 
 ،)14( الشاهد  يوسف  لصاحبه 
 )15( الــوطــنــي  ــالح  اإلصـ وكتلة 
من  املتبقية  األشــالء  تضم  )التي 
 )8( املستقبل  وكتلة  تونس(  نداء 
وهي جتميع لبعض املستقلني، ولم 
تونس"  "قلب  حزب  سوى  يعارضها 

احلر"  الدستوري  و"احلزب   ،)38(
 .)19( الكرامة"  "ائتالف  و   )15(
األولني  احلزبني  معارضة  كان  وإذا 
يف  إشكراهما  لعدم  نظرا  منتظرة 
فإن  احلكومة،  تشكيل  مفاوضات 
االبــن  الكرامة  ائــتــالف  معارضة 
والــذي  النهضة  حلركة  الشرعي 
ــذه األخــيــرة  ــالة ه يــتــكــّون مــن غ
أو  السبب  لهذا  غــادروهــا  الــذيــن 
لذاك، ينّم عن مناورة من احلركة 
داخل  موقع  لنفسها  ضمنت  التي 
احلكومة وأّية موقع )9 وزارات من 
الصفة  بهذه  تضمن  وهي   !!  )30
أن  هــل  لكن  املــعــارضــة.  يف  موقعا 
الفخفاخ  حلــكــومــة  الــثــقــة  مــنــح 
طريق  على  البالد  وضع  الى  يؤشر 

اخلالص؟ 

الــذي  احلكومة  فرئيس  ــاّل،  ك
ــى الــرئــيــس  ــ ــه ال ــع ــوق يـــديـــن مب
قــيــس ســعــّيــد ال ســنــد لــه داخــل 
منح  الــــذي  ــي  ــاس ــي ــس ال ــزام  ــ احلـ
"التكتل  فحزبه  حلكومته،  الثقة 
مع  ــف  ــال ــح ــت امل الـــدميـــقـــراطـــي" 
املجلس  انتخابات  بعد  النهضة 
والــذي   2011 ســنــة  التأسيسي 
حكومة  يف  ــك  ذل مبــوجــب  ســاهــم 
أّي  لــم يــحــصــل عــلــى  الــتــرويــكــا 
 2014 انـــتـــخـــابـــات  يف  ــد  ــع ــق م
الفخفاخ  إلياس  أن  كما   ، و2019 
االنتخابات  يف  يحصل  لم  نفسه 

خاض  الــتــي  األخــيــرة  الرئاسية 
من   0,3 عــلــى  إال  األول  ــا  ــ دوره
أصوات الناخبني. كما أن مروره يف 
للسياحة  كوزير  الترويكا  حكومة 
موّفقا  يكن  لم  للمالية  وزيــرا  ثم 
بوقائع  ــط  ــب ارت إنــه  ــل  ب بــاملــّرة، 
إتــاوات   إقــرار  منها  الصيت  سّيئة 

املتعاطني  املفّقرين  على  إضافية 
أدت  والتي  الهامشية  املهن  لبعض 
عارمة  شعبية  احتجاجات  الــى 
كذلك  ومنها  اجلــهــات،  عديد  يف 
الــتــي تــوجــه بها  الــنــوايــا  رســالــة 
املركزي  البنك  محافظ  صحبة 
والتي  الدولي  النقد  صندوق  الى 
البالد.  تكبيل  مزيد  عليها  اجنّر 
التجانس  غياب  ذلــك   الى  أضف 
داخـــل الــفــريــق احلــكــومــي الــذي 
كفريق  اشــتــغــالــه  مــن  ســيــجــعــل 
احلديث  دون  عسير،  أمر  متضامن 
يحّدد  حكومي  برنامج  غياب  عن 
األمل  ببعض  ويبّشر  األولــويــات 

طحنها  الــتــي  الشعبية  للفئات 
الفقر. 

تلك،  واحلالة  عساه،  فماذا       
األزمــة  حالة  يف  للبالد  يقّدم  أن 
التي  والعميقة  واملرّكبة  الشاملة 
 2011 مــنــذ  وقــعــهــا  عــلــى  تعيش 
ــم تــتــنــافــس احلــكــومــات  ــي ل ــت وال
إغراقها  مزيد  على  إال  املتعاقبة 

فيها؟ 

جتعلنا  املــؤشــرات  هــذه  كل  إن 
لن  اجلديدة  احلكومة  أن  نعتقد 
سابقاتها،  من  حظا  أحسن  تكون 
رئيسها  مبــقــدور  يــكــون  لــن  وأنـــه 
للسياسات  بــحــمــاســه  املـــعـــروف 
آخر  شيئا  تفعل  أن  الليبرالية 
صــنــدوق  تــوصــيــات  تفعيل  غــيــر 
املالية  واملؤسسات  الدولي  النقد 
يسّمى  ــا  م تفعيل  أي  ــة،  ــح ــان امل
التي  الــكــبــرى"  "اإلصـــالحـــات  ـــ  ب
لالقتصاد  مدّمرة  آثارها  ستكون 
ــنـــني.   ــواطـ ــّرة بـــعـــمـــوم املـ ــ ــض ــ وم
االقتصادية  املعطيات  وحــســب 
خيار  ال  فإنه  املــتــداولــة  واملالية 
الطبيعة  هــذه  مــن  حكومة  ــام  أم
لصناديق  الذليل  االنصياع  غير 
حالة  وأن  علما  اخلارجية  النهب 
تشير  الراهنة  العمومية  املالية 
عن  يتخلف  لن  الفخفاخ  أن  إلى 
مجددا  واللجوء  االقتراض  مزيد 
صندوق  من  االئتمانية  للقروض 
السياق  نفس  ويف  الدولي.  النقد 
قــطــار  يــنــطــلــق  أن  ــع  ــوق ــت امل مـــن 
املوجعة  االقتصادية  اإلجــراءات 
ــة  ــاي ــب واجل األســـعـــار  مـــجـــال  يف 
العمومية  املؤسسات  يف  والتفويت 
ــل اإلجــــــــراءات الــتــقــشــفــيــة  ــ وك
احلكومة  فـــإن  لــذلــك  األخــــرى. 
 " أذى   " مـــن  ســلــمــت  إن  ــى  ــت وح
املجلس النيابي فإنها على األرجح 
اجلماهير  غــضــب  مــن  تسلم  لــن 

الفئات.  كل  من  الشعبية 

ــل  ــواص ــم ت ــ ــة، ورغـ ــ ــالص ــ واخل
لصالح  الــقــوى  مــيــزان  رجــحــان 
والكمبرادورية  الرجعية  القوى 
املسار  عن  االلتفاف  الى  الساعية 
فإن  نهائيا،  قوسه  وغلق  الثوري 
بعد  تتوفق  لم  الرجعية  الطبقات 
متنحه  لها  سياسي  ممثل  إليجاد 
على  قادرا  يكون  الدائمة،  ثقتها 
الهبات  ــام  أمـ مصاحلها  حــمــايــة 
الثوري  واإلعــصــار  اجلماهيرية 

محالة. ال  القادم 

الدولية 

تونس    
 صعوبات تشكيل احلكومة تعكس أزمة املنظومة احلاكمة

ن  أ نعتقد 
يدة  الجد الحكومة 

أحسن  ن  تكو لن 
بقاتها  سا من  حظا 

ر  و بمقد ن  يكو لن  أنه  و
بحماسه  وف  المعر رئيسها 

الية  الليبر للسياسات 
آخر  شيئا  تفعل  ن  أ

توصيات  تفعيل  غير 
ولي  الد النقد  ق  و صند

المؤسسات  و
المانحة المالية 

مرتضى العبيدي
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املرأة املناضلة 

معاناة أمهات معتقلي حراك الريف 
امينة بوخلخال 

ملناضلي  السياسي  االعتقال  جتربة  يف 
الريف حراك 

زال،  ومــا  االعــتــقــاالت  لــهــذه  كــان  لقد 
ماديا  الــعــائــالت،  على  كبيرة  انعكاسات 
أن  مــن  حكيت  مهما  أمتكن  لــن  ومعنويا، 
سأحاول  لذلك  معاناتها،  حجم  لكم  أنقل 
املعاناة،  هاته  من  قليل  جزء  عن  احلديث 
معتقلي  وأخوات  وزوجات  أمهات  معاناة  أي 
البيضاء،  الدار  إلى  املرحلني  الريف  حراك 

عليهن. تعرفت  اللواتي  

بــعــد مــعــانــاة االعــتــقــال تــبــدأ املــعــانــاة 
مبجرد  إذ  للعائالت،  بالنسبة  احلقيقية 
ــول إلـــى الـــدار الــبــيــضــاء، املــديــنــة  ــوص ال
لهؤالء  يسبق   لم  والتي  املرعبة،  الكبيرة 
ــوف  اخل رحــلــة  تــبــدأ  زرنــهــا،  أن  الــنــســوة 
والــتــوجــس واحلـــذر )أذكـــر يــوم ســألــت أم 
بعد  البنها،  زيــارة  أول  يف  كانت  معتقل 
فأجابتني  وارجتافها،  خوفها  الحظت  أن 
أحــدهــم  يـــدس  أن  مــن  حـــذروهـــا  بــأنــهــم 
إدخــالــهــا  ويــتــم  ــا،  ــه ــراض أغ يف  احلــشــيــش 
ــت طــمــأنــتــهــا وتــبــديــد  ــاول ــح ــن، ف ــج ــس ال
الدور  كان  هنا  ومن  وشكوكها..(  مخاوفها 
يف  البيضاء  بــالــدار  الــدعــم  للجنة  املهم 
ــة  وإزال الــنــســوة،  ــؤالء  ه مــعــانــاة  تخفيف 
وارتيابهن  خوفهن  مــن  بسيط  جــزء  ولــو 
محطة  يف  استقبالهن  يتم  فكان  وقلقهن، 
ــى الــســجــن،  ــالت، ومــرافــقــتــهــن إلـ ــافـ احلـ
ــى بــطــاقــة  ــل ــن لــلــحــصــول ع ــه ــدت ــاع ــس وم

الزيارة.

عصيبة،  جــد  األولــى  األســابــيــع  كانت 
األمــهــات  كــانــت  إذ  قــاســيــة،  واملـــعـــانـــاة 
لــزيــارة  كــلــم   1200 يقطعن  والـــزوجـــات 
مع  دقائق،  عشر  تتجاوز  ال  ملدة  أبنائهن 
مع  الزيارة  أثناء  بالريفية  التكلم  منعهن 

العربية. يتكلمن  ال  أغلبهن  أن  العلم 

بسبب  ــوع  ــب أس ــل  ك ــاة  ــان ــع امل وتــســتــمــر 
القفة،  تهيئ  وتكاليف   ، الطريق  مشقة 
والعديد  فقيرة،  العائالت  أغلب  أن  خاصة 
كل  ــارة  ــزي ــال ب الــقــيــام  يستطع  ــم  ل مــنــهــا 
بها  يسمح  ــان  ك ــارة  ــزي ال أن  كما  أســبــوع. 

يحملون  والــذيــن  العائلة  ألفـــراد  فقط 
ــرم خــطــيــبــة أحــد  نــفــس االســــم، ممــا حـ
وجعلها  خطيبها،  زيارة  من  مثال  املعتقلني 
السجن  بباب  وتظل  احلسيمة،  من  تأتي 
حزينة  تــعــود  ــم  ث الـــزيـــارة،  مـــدة  طــيــلــة 
بأنها  أخبرتني  لقاء  آخــر  ويف  منكسرة، 

سد  من  تتمكن  لكي  حليها  إحــدى  باعت 
البيضاء. إلى  التنقل  تكاليف 

البطولية،  املعتقلني  نــضــاالت  وبــعــد 
لهذه  نسبي  حتسني  مت  املناضلة،  والقوى 
املعاناة.  لتلك  جزئي  وتخفيف  الوضعية، 
انطلقت   ،2017 مـــاي  شــهــر  ــر   ــ أواخ ويف 
العائالت  ألن  املعاناة،  فتعمقت  احملاكمة 
إلى  احلــضــور  بــني  التوفيق  ــاول  حت كانت 
ومساندتهم،  املعتقلني  لــدعــم  احملــكــمــة 
بالزيارة،  للقيام  السجن  إلــى  والتوجه 
الصعوبة  غاية  يف  كــان  الــذي  األمــر  وهــو 
الدعم  جلنة  تدخل  كــان  وهنا  واملشقة. 
ــني  ــل ــاض ــن ــن امل ــ ــدة مــجــمــوعــة م ــانـ ــسـ مبـ
هذه  من  التخفيف  أجــل  من  واملناضالت 
عدا  واملبيت،  التنقل  نوفر  فكنا  احلالة، 

املعنوي. الدعم  عن 

ــت األمــــهــــات والــــزوجــــات  ــانـ ــد كـ ــ وقـ

واألخــــــوات بــالــرغــم مـــن كـــل الــظــروف 
األحكام  أن  إال  صامدات،  الذكر  السابقة 
صادمة.  كانت  أبنائهن  فيحق  صدرت  التي 
ملا  وقــلــق  وتــرقــب  ومــعــانــاة  انــتــظــار  فبعد 
القاسية  األحكام  جاءت  السنتني،  يقارب 
عدالة  يف  لديهن  كان  أمل  كل  على  لتقضي 

قصمت  قوية  الصدمة  وكانت  قضائية، 
قلوبهن. وكوت  ظهورهن 

ــذا الـــيـــوم، كــنــت بــرفــقــة  ــى هـ ــس لــن أن
وأختي  احمجيق،  نبيل  أم  الغالية،  أختي 
النطق  ننتظر  جلول،  محمد  أم  رحيمو، 
كالصاعقة:  علينا  لتسقط  بــاألحــكــام، 
ــرون ســنــة لــنــبــيــل أحــمــجــيــق وعــشــر  ــش ع

جلول. حملمد  سنوات 

أشبع  "لم  وتــردد  تبكي  جلول  أم  كانت 
على  ميـــر  لـــم  ــه،  ــن ــض أح لـــم  ولــــدي،  مـــن 
خمس  به  قضى  الذي  السجن،  من  خروجه 
اعتقاله  ليتم  يوما،  أربعني  إال  سنوات، 
البيت  كان  األيام  هذه  وخالل  ثانية،  مرة 
واألصدقاء.  األقــارب  من  باملهنئني  مليئا 
تبكي  كــانــت  فقد  أحمجيق  نبيل  أم  أمــا 
كما  ابــنــهــا،  ألن  اآلن،  نــفــس  يف  ــرد  ــزغ وت
تسمع  عندما  تــزغــرد  أن  أوصــاهــا  قــالــت، 

تبكي. أن  بدل  األحكام 

تشتيت  مت  املشؤومة،  احملاكمة  هذه  بعد 
السجون،  مــن  مجموعة  على  املعتقلني 
أمام  حدة،  وتــزداد  املعاناة  تستمر  لذلك 
تعاني  التي  األمــراض  مع  التنقل  صعوبة 
األسر  من  عدد  ليكون  األمهات،  أغلب  منها 
لظروفه  نظرا  أبنائه  زيارة  على  قادر  غير 

املزرية. املادية 

إن هؤالء األمهات واألخوات والزوجات، 
الريف،  حراك  معتقلي  عائالت  أفراد  وكل 
وتتجدد  اليوم،  غاية  إلى  قلوبهن  حتترق 
إضرابا  أبناؤهن  يخوض  حــني  مأساتهن 
حتكي  األبلق  ربيع  أم  فهذه  الطعام،  عن 
رنني  تسمع  حني  يتوقف  قلبها  يكاد  كيف 
ابنها  ويكون  الباب  على  طرقا  أو  هاتف، 
أنه  ببالها  يخطر  إذ  الطعام،  عن  مضربا 

كبدها. فلذة  ابنها،  مبوت  إخبارها  سيتم 

ــات  ــزوج وال ــات  ــه األم ــؤالء  ــه ل فتحية 
صداقة  بهن  ربطتني  اللواتي  واألخــوات 
تقدير  حتية  احملــنــة.  هــذه  خــالل  ــوة  وأخ
األم  رحيمو،  واألم  العالية،  لأم  وإجــالل 
لــلــزوجــات  حتــيــة  زلــيــخــة،  األم  مــلــيــكــة، 
ــة لــكــل  ــي ــاد وبـــشـــرى، حت ــعـ ــدة وسـ ــيـ رشـ
عدم  عن  وأعتذر  ورشيدة  حنان  األخوات 

األسماء. كل  ذكر 

حتياتها  تقدم  ان  الدميقراطي  النهج  جريدة  من  املناضلة  املرأة  صفحة  تغتنم 
 8 مبناسبة  املغربيات  النساء  وكل  والكادحات  العامالت  جميع  الى  الصادقة 

للمرأة. العاملي  اليوم  مارس 

السياسيني  املعتقلني  وزوجات  واالخوات  االمهات  الى  نتوجه  املناسبة  وبهذه 

املعتقلني  جانب  الــى  صمودهن  على  واجــالل  تقدير  بتحية  النظام   بسجون 
يتم  حتى  والتحمل  املكابرة  وهــذه  الصمود  هذا  فيهن  نقدر  اننا  السياسيني، 
ومنتصبو  الراس   مرفوعو  معززون  وهم  السياسيني  املعتقلني  جميع  سراح  اطالق 

الفاسد. والقضاء  اجلالد  وجه  يف  القامة 

 تم تشتيت 
على  المعتقلين 

ن  السجو من  مجموعة 
المعاناة  تستمر  لذلك 

بة  أمام صعو حدة،  اد  وتزد
التي  اض  األمر مع  التنقل 

األمهات  أغلب  منها  تعاني 
األسر  ن عدد من  ليكو

رة  يا ز ر على  غير قاد
وفه  لظر ا  نظر بنائه  أ

ية ر المز ية  الماد
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الثقافة  و التغيري

الثقافية

-،أن  حقيقة   - املستفزة  اإلشــكــاالت  مــن  لعل 
قليل  غير  لدى  االجتماعّي  التواصل  مواقع  تتحول 
ضحالة  بيسر  اعتباره  ميكن  ما  إلــى  مرتاديها  من 
ألنه  الضحالة،  على  اقتصر  ذلك  وليت  ووقاحة.. 
مقدور على جتاوزها بالنضج، والتقومي والتمحيص..  
املرجعيات،  مراجعة  إلى  بالنسبة  نفَسه  القول  وقل 
أكبر  أحد  يغدَو  أن  أما  املسلمات..  مساءلة  وإعــادة 
التجريد،  نحو  معبر  مجرَد  البشرّي  العقل  إجنازات 
والتعرية، والتجريح فهو عني العبث، وقشدة الهدر.

هجير  ويتواتر  اإلدانــة  هيستيريا  نــار  وتتأجج 
متنطعون  متقمصون،  الــرواد  أولئك  فإذا  الشجب؛ 
على الرغم من أن ما يكتبونه ال يساوي حبة خردل. 
باملبدإ  النخاع  حتى  مقتنعون  أنهم  تقديري  ويف 
السيكولوجّي، الذي موجزه: "إن هدم الشيء إحدى 
انتقادا،  النقد  يضحي  هكذا  امــتــالكــه..".  آليات 
إن  و  احلقيقة  فتضيع  خالفا،  االخــتــالف  وميسي 

كانت   غارقة يف النسبية.

إنصاتا  أنــصــتــوا  املــهــووســني  أن  لــو  وددت  ولــكــم   
ــواب  بــيــداغــوجــيــا إلـــى اجلــوابــني املــشــهــوريــن؛ ج
 Piaget  Piaget: "رأي عن  سئل  ،حني   Chomsky
عن   اآلخر  هو  سئل  مّلا   Piaget وجواب حق.."،  على 
:Chomsky" Chomsky محّق.." مع أنهما مختلفان 
من  املنّظرين  ومن  اللغة.  جينيالوجيا  قضية  حول 
يذهب إلى ضرورة تفعيل ))احلق يف اخلطِإ((.. ومّما 
يسم الكتابات املشار إليها التسرع الذي هو يف تصور 

صاحب "قواعد املنهج": ))آفة العلم..((

بعد  الطيب،  أبي  قول  عليهم  يصدق  أحايني  ويف 
تغيير ما يستدعيه املقام،.

***  فال أشتكي  أال ليت شعري هل أقول قصيدة  
فيها وال أتعتب ؟!

ليس  لذلك  تخترقنا،  التكنولوجيا  أن  ــَرم  الَج
أن  السيما  محيص،  من  اإلبستيمّي  احلذر  عن  لنا 
التقنية،  بالثورة  اإلنسان  عالقة  جادلت  الفلسفة 
احلمى  تلك  حافز  يعدو  ال  وقد  املعرفة،  ومبجتمع 

املجنونة، كونه ردة فعل "جرح نرجسّي".

الذاكرة املخرومة بأكثر من سهم يف   ورمبا ضربت 
االعتراف  ثقافة  تغييب  أدلى  و/أو  العالقات،  تأزمي 
للمقولة  أن  والظاهر  بلة..؟.  طينها  فــزاد  بدالئه 
كل  اعــرف  وإمنــا  تعرف،  ما  كل  تقل  ال   " املشهورة: 
حجيته  الــذاتــّي  للنقد  كما  راهنيتها،  تقول"،  ما 

وجدواه.

"خليل  العربية  األقطار  شاعر  عن  ُعرف  لذلك   
أن  قبل  نفَسه،  محاسبته  كثيَر  كان  أنه  مطران"، 

يذيع قصائده، ومن أبياته اخلالدة :

ارتد  كهرته  لو   ً أمة   *** الئم  إني  نيرون  يلم  من 
كهرا

وأخشى ما أخشاه أن يركن املرء إلى البيت الشعرّي، 
املأثور عن: "صالح بن عبد القدوس":

الزجاجة  مثل   *** ــا  وده تنافر  إذا  القلوب  إن 
كسرها ال يجبر.

وال  تصحيحه،  ميكن  ما  تصحيح  إلى  يبادر  فال   
ِعقد  ينفرط  ثمة  ومــن  الــصــدع،  رأب  إلــى  يسعى 

العالقات..

من إشكاالت رواد مواقع 
التواصل االجتماعّي

"حتّرر املرأة"

أبو مها

يوميا  ــذاب  ــع ال نفس  علينا  يتكرر 
مباشرة  والتوجه  بــاكــرا،   ،اإلستيقاظ 
ينكسر  ال   . مساءا  والــعــودة  العمل  الــى 
ــوم اإلتـــنـــني  يــوم   ــك الـــروتـــني إال يـ ذلـ
تاني  كان  ببيوكرى،   األسبوعي  السوق 
ه  مرة   سأزور فيه السوق  ال زلت اتذكر 
يوم   ميالدية   الفني  لسنة  اكتوبر  نهاية 

ننتظره  بشغف ونعتبره  عيدا.
مال  لتصبني  الــصــبــاح  يف  نستيقظ 
ــة األدويـــة  ــح ــن رائ بــســنــا  ونــغــتــســل م
إال  يغسلها  ــن  ل الــكــبــريــت  ــة  ــح رائ امـــا 
نتوجه   ، اإلنتهاء  ،وبعد  جلودنا   سلخ 
مباشرة الى السوق الذي يبعد عن مكان 
حيث  كلمترات،   عشر  بقرابة  عملنا 
املقهى.  يف  وجنلس  األكسجني  سنتفس 
 ، النب  كوب  احتساء  من  انتهائنا  وعند 
سنتحول الى اقتناء ما ينقصنا من مواد 
وتوابل  خــضــروات  سكر  ــت  )زي غدائية 
مطعم  الــى  سنتوجه  وشــاي(،وبــعــدهــا 
فصوليا  من  مكونة  غــداء  وجبة  ألخــد 

وتقلية.

زمالئنا   من  من   البعض  سيتحول       
املهمشة  االحـــيـــاء  ــد  احـ ــى  الـ الــعــمــال 
الدعارة  ميارسن  جنس  عامالت  ملالقات 
العودة  قبل  احليوانية   رغبتهم  إلشباع 
عاملة  يستقدم  الضيعة.صديقي  الــى 
زراعية على رأس كل اسبوع  لقضاء ليلته 
احلمراء صحبتها ،عاملة يف الثالتني من 
عمرها تعمل بأحدى الضيعات الفالحية 
تركتهم   ابــنــاء   لثالث  أم  مطلقة  أمــرأة 
قد  كنت  أمها،   ترعاهم  أخــرى  مبدينة 
جنس  كبائعة  عملها  سبب  عن  سألتها 
وملاذا ال تكتفي بأجرها كعاملة زراعية؟؟

انساه  ولن  أنساه  لم  وقعا  جلوابها  كان 
ــل بــاجــر ال  ــا ســيــدي ه ــوم )  ي ــي الـــى ال
كراء  من  سأمتكن  درهم  اربعون  يتجاوز 
درهم  مائة  تالث  مببلغ  هنا  بيت  بيتني 
وآخر حيث تقطن أمي  مببلغ خمس مائة 
مصاريف  للمبلغني  اضفت  وإن  درهـــم  
التغدية  واملالبس ومتن الكتب املدرسية 
والتطبيب فهل  سيكفيني اجري لتغطية 

كل تلك املصاريف؟؟؟

  كرهت أن اكون دمية يتالعب بها كل 
ليلة شخص ويف الصباح احتول الى العمل 
دون أن يغمض لي جفن ألسمع من اللهط 
واللغط والكالم النابي من طرف املشرفني 
جان  وال  إنس  يتحمله  لن  ما  العمل  عن 
.نعم لو كان عملي شريفا ويغطي نفقاتي 

ما خرجت لهذا العمل البئيس(
عدنا يف املساء الى زنازيننا  هناك من 
ليلته  استقدم معه عاملة جنس لقضاء 
التعب،  انهكها  عاملة  رفقة  البئيسة 
وهناك من يحاول نسيان عذابه. جنتمع 
أن  الــى  والغناء  الرقص  على  غرفة   يف 
الغرف    على  ونتفرق  نومنا  وقــت  يحني 
بعيد  من  اراقب  القوى   منهوكي  متعبني 
كمجانني    وأجدنا   ، ــداث  األح مجريات 
استرجاعها  ويحاولون  عقولهم  فقدوا 
ال  كي  غرفة  يف  لوحدي  ابيت  ما  ،غالبا 
اشوش عن صديقي املشرف الذي ترافقه 
الليلة.....عبداهلل  تلك  املقهورة  العاملة 

او الشيخ .
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قضيٌة  ــرأة  امل قضية  االستهالل:  سبيل  يف    
أخطبوط، كلما ظفرت بخيط طفا على سطحه 
ال  لذلك  به؛  لك  ٍقبل  ال  جديد،  خيط  من  أكثر 
أبجديات  حتــذق  مقاربة  أيــة  تزعم  أن  ميكن 
و"األلغاز"،  الطالسم"،  فك"  على  قدرتها  البحث 
من  الرغم  وعلى  ــرأة..  امل بشقيقتنا  حتف  التي 
حمّيا  يف  بنفسي  سأزج  فإنني  االحتراس،  هذا 
سماه  ما  إلى  أقرب  أكون  عّلني  التمثالت،  بعض 
أرجــع  أو  املرجعيات"،  Bachelard:"مراجعة 

بخفي حنني، دومنا أدنى إحراج، أو إحباط.

تفنيد  يف  السطور  هذه  رهان  أختزل  وأكاد   
مؤكدا  بــغــيــره.((،  كائن  ))املـــرأة  ــة":  ــروح "أط
"سالمة  كتاب  عــنــوان  عمق  نفسه،  الــوقــت  يف 

موسى": ))املرأة ليست لعبة الرجل.((

))بيبل وحترر املرأة((:من املؤلفات التي بأرت 
إلى االنعتاق،  املرأة الطامحة  اهتمامها يف قضية 
واالشتراكية((،الصادر  ))املــرأة  "بيبل":  مؤلف 
أملانيا،  ــاق  آف شهرته  طبقت  ــذي  ــ 1879،ال سنة 
استقبلته  قد  األملانية  البورجوازية  كانت  وإن 
بصيحات االستهجان والثبور، علما بأن صاحبه 
اشتراكية  حركة  تطوير  يف  ساهما  "إجنلز"  و 
نشرتها  أصدرت   إذ  عينه؛  البلد  بذلك  نسائية 
متويال  اخلــاصــة،  منظماتها  ومــّولــت  اخلــاصــة 
ــا.. لكن احلـــزب االشــتــراكــّي لــم يـــدرج يف  ــي ذات
ــرأة إال  ــ ــاوَي حــقــوق الــرجــل وامل ــس بــرنــامــجــه ت

عام1891.

االشتراكية  يف  املناضلة  النقابية،  وتؤكد 
بــوب":))لــم  "آدلهيد  األملانية:  الدميقراطية، 
فما  النسائية..  عن)املسألة  فكرة  أية  لدّي  تكن 
كانت صحيفتي تتحدث عنها.. كنت أعد املسألة 
تخص  قضية  أفهمها  مــا  بــقــدر  االجتماعية 
أكون  لو  بــودي  وكــان  كالسياسة،  متاما  الرجال 
رجال حتى يكون لي احلق يف االهتمام بالسياسة 
لندن  عاملة.  المرأة  الذاتية  أيضا..(()السيرة 

1912.ص:93.(

االشــتــراكــيــني  أن  غضبها  ــار  نـ ــج  أجـ ــا  وممـ
لهؤالء  يكون  أن  يستسيغون  ال  الدميقراطيني 
أو  احلــزبــّي  النشاط  هــذا  يف  نصيب  األخــريــات 
الثورّي  النشاط  إلى  طريقها  أنــار  حتى  ذاك.. 

كتاب "بيبل" ،املذكور.

واالشتراكيني  تقاطع  الــذي  هــذا،  "بيبل"، 
البتة  ينفصم  ال  املــرأة  حترر  أن  يف  الطوباويني 
االضطهاد  مــن  جميعا  البشر  بني  ــرر  حت عــن 
ــالل والــــبــــؤس.. فــلــيــســت املــســألــة  ــغـ ــتـ واالسـ

املسألة  جوانب  من  جانب  سوى  إذن،  النسائية، 
ال  حتى  مترابطتان  ألنهما  االجــتــمــاعــيــة.. 
حل  ــى  إل التوصل  ميكن  بينهما))ال  انفكاك 
مجتمعتني..(()أوغست  بهما  إال  حاسم  نهائّي، 
واملستقبل.  واحلــاضــر  املــاضــي  يف  املـــرأة  بيبل. 

باريس 1891.(

املرأة  حترر  أن  "إجنلز"-  مثل  يعتقد-  كان  و 
مبجرد  طوباوّي،  نحو  على  يتحقق  أن  ميكن  ال 
بداية،واملفروض  إال  الثورة  الثورة))فما  حتقق 
عن:"  االنعتاق..(()نقال  سيرورة  أمد  يطول  أن 
شيال روبتهام": الثورة وحترر املرأة. دار الطليعة. 
ط:02..  طرابيشّي.  "جـــورج  ترجمة  بــيــروت. 

1979. ص:73. بتصرف.(

"بيبل"-  تصور  لــلــمــرأة--َوفــق  مندوحة  ال 
وضد  الرأسمالية،  ضــد  الثنائّي  النضال  عــن 
على  وبناء  الذاتّي.  حتررها  مبعنى  عبوديتها، 
الشغيلة  مصالح  "إدراج"  ميكن  ال  كما  فإنه  هذا، 
العمل، فكذلك ال ميكن "إدراج"  أرباب  يف مصالح 
مصالح املرأة يف مصالح الرجل .)نفسه، الصفحة 

نفسها.(

لقد أنحى "بيبل" بالالئمة على االشتراكيني 
اشتراكيون  املرأة))ثمة  حترر  يعارضون  الذين 
التي  الــشــراســة  مبثل  املـــرأة  انعتاق  يــعــارضــون 
)نفسه.  االشتراكيَة..((  الرأسماليُة  بها  تعارُض 
إلــى  أمــيــل  أنـــه  والــظــاهــر  نــفــســهــا.(  الصفحة 
السالب  الرجل  موقف  يعلل  حني  السيكولوجيا 
أناه  كثب  عن  متس  املسألة  هذه  املرأة))بأن  من 
الصفحة  نفسه،  )املرجع  اخلاصة.((  الصغيرة، 
بالعميان.  الــرجــال  ليشبه  ــه  إن بــل  نفسها.( 
تناقضات  يتبنّي  لم  روبتهام"؛إذ  "شيال  وتؤاخذه 
النساء  ــني  ب الــطــبــقــيــة(  املــصــالــح)املــنــازعــات 

أنفسهّن. )املرجع نفسه.ص:75.(

املرأة يف منظور "رفاعة الطهطاوّي":

األمني  "املرشد  مؤلفه:  يف  الطهطاوّي  يقارب 
فصله  يف  ونقرأ  املــرأة،  قضية  والبنني"،  للبنات 
التعلم  يف  الصبيان،  مع  البنات  تشريك  ))يف 
صرف  الــعــرفــان((:"يــنــبــغــي  وكــســب  والتعليم 
حلسن  معا  والصبيان  البنات  تعليم  يف  الهمة 
معاشرة األزواج، فتتعلم البنات القراءة والكتابة 
يزيدهن  مما  هــذا  فــإن  ــك.  ذل ونحو  واحلــســاب 
ويصلحن  أهــال  باملعارف  ويجعلهن  وعقال  أدبــا 
فيعظمن  والــرأي،  الكالم  يف  الرجال  ملشاركة  به 
من  فيهن  ما  لــزوال  مقامهن  قلوبهم،ويعظم  يف 
عند  للمرأة  وليمكن  والطيش..  العقل  سخافة 

اقتضاء احلال أن تتعاطى من األشغال واألعمال 
ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها..(( 
لعبة  ليست  املــرأة  موسى":  "سالمة  عن:  )نقال 

الرجل. مؤسسة هنداوّي.مصر.2012.ص:54.(

أعمالهن  يباشرن  أن  النساء  على  أن  وعنده 
فالعمل   ..( البطالة  عن  يبعدهن  مما  بأنفسهن، 
يصون املرأة عما ال يليق، ويقربها من الفضيلة.. 
الرجال،  حق  يف  مذمومة  البطالة  كانت  وإذا 
)نفسه.  النساء..(  حق  يف  عظيمة  مذمة  فهي 

نفسها.( الصفحة 

واحلقيقة أن نص "الطهطاوّي:"، املجتزأ، هذا 
أنه  مثال  ذلــك  من  اللطيفة،  بــاإلشــارات  متخم 
املاركسّي: "من كل حسب طاقته،  واملبدَأ  يتناّص 
الشيخ  أن  إلى  باإلضافة  حاجته"،  حسب  لكل 
"أصل  صاحب  فعل  كما  العمل  يوقر  األزهـــرّي 
مدهش  و  والــدولــة".  اخلاصة  وامللكية  العائلة، 
قادته  استباقية  فطنة  فطن  العربّي  املفكر  أن 
مبهارة  مستقويا  ــرأة،  امل َخصوصية  إدراك  إلــى 

املقارنة، املهارة العقلية الكبرى.

ألم  تنويرّي،  تربوّي،  حدس  ذا  يكون  هكذا 
)األساس(،  الدنيا  الكفايات  إلى  انتبه  كيف  تَر 
واحلساب(،  والكتابة،  )القراءة،  نصه  مستهل  يف 
الرئيَسة:  الثنائية  أنه متثل  ومن لطائفه كذلك 

التعلم/التعليم.

املتقدمة  ــاره  ــك أف ــى  إل اهــتــدى  ــه  أن ــح  وواضـ
"بلد  بوصلة  إلى  استنادا  املرأة  قضية  بخصوص 
مالحظات  من  دونــه  ما  عقب  واملالئكة"،  اجلــن 
ِقبل  من  مرسال  آخرين-  صحبة  باريس-  يف  وهو 

محمد علّي.

وال غرابة يف أن اإلجنليز منعوا نشر الكتاب، 
ألنهم يعون تأثير املرأة املتعلمة، املتنورة ،العميق 
واحلرية،  الكرامة  تأمني  ابتغاء   الثورة  بناء  يف 

وما إليهما.

فيقول  موسى،  سالمة  الشيوعّي  املصرّي،  أما 
فلسفة  لنا  تكون  أن  ))يجب  إنه  شدقيه،  ملَء 
مساواتها  ننشد  ال  بحيث  املصرية  املـــرأة  عــن 
املساواة  هذه  بتجاوز  بل  فقط،  األوربية  باملرأة 
إلى آفاق إنسانية أبعد وأوفى. ويجب أال يكون يف 
قولي هذا ما ُيستغَرُب ألن املرأة األوربية ال تزال 

دون املستوى اإلنسانّي..(()نفسه.ص:63.(

ينبهر؛  ولم  يستلب،  لم  سالمة  أن  والطريف 
إذ قرأ الغرب قراءة ناقدة، وليته عّمم رأيه غير 

مقتصر على املرأة املصرية..

نور الدين موعابيد
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اللينينية  املاركسية  احلركة  تعاملت  كيف    1
وحــدة  قضية  ومــع  ــزب  احل بناء  مهمة  مــع  املغربية 

املنظمات املاركسية اللينينة؟

منذ والدة فصائل احلركة املاركسية اللينينية سنة 
1970، تبلور صراع وتناقضات أساسية  بني تنظيمات 
)احلـمـلـم(،  املغربية  اللينينية  املاركسية  احلركة 
"ا"  تنظيمي  و  مـــارس"(   23 )"منظمة  "ب"  تنظيم 
الشعب"(،  )"لنخدم  و"ج"  األمـــام"(،  "إلــى  )منظمة 
سيما بعد اعتقاالت طالت مجموعة من أطر ومناضلي 
احلملم  وحظر االحتاد الوطني لطلبة املغرب، صراع و 
وطبيعة  السياسية  املرحلة  حتليل  حول  تناقضات 
السياسي  واخلــط  الثورية  ،واملهام  السياسي  النظام 
ُل  احلزب الثوري ،واملوقف من الصحراء  الثوري وَتَشكُّ

الغربية . 

كانت أهم مهمة بلورتها )احلملم( هي بناء احلزب 
التعليمية  الشبيبة  ـُـل  ،وَتـَشّك الثوري  البروليتاري 
هذه  إلجنـــاز  كطليعة  وأســاتــذة(  تالميذ  )طــلــبــة، 
والفالحني  العمال  نضال  يف  االنغراس  ،بضرورة  املهام 
ومع  نادرا.  إال  االنغراس  هذا  حتقق  لم  لكن  الفقراء. 
والشبيبة  اللينينية  املاركسية  احلركة  نضال  تصاعد 
املغرب  لطلبة  الوطني  ــاد  االحت إطــار  يف  التعليمية 
السياسي  النظام  ،وعزلة  للتالميذ  الوطنية  والنقابة 
العسكريني  االنقالبني  بعد  الكمبرادوري،  املخزني 
مارس  املسلحة"،  مــارس   3 "حركة  وفشل  الفاشلني، 
النظام السياسي قمعا شامال ،بهدف اجتثاث احلركة 
احلركة  فصائل  نضال  استمر  ذلــك  ومــع  املاركسية. 

املاركسية من داخل السجون وخارجه .

قضايا  إحــدى  هي  الثوري،  احلــزب  بناء  إشكالية 
املاركسية.  احلركة  منظمات  بني   اجلوهرية  اخلالف 
لذلك جاءت وثيقة "لنبني احلزب الثوري حتت نيران 
للحركة  املستعجلة  واملهام  الراهن  و"الوضع  العدو"، 
نظر  وجهة  يعرضان  كنصني  اللينينية"   املاركسية 
الثوري.  احلزب  بناء  موضوع  يف  األمام"   إلى  منظمة" 
يف حني بلورت قيادة "منظمة 23 مارس" موقف "خطة 
الداخلي"،  العمل  و"خطة  العاملة"  الطبقة  يف  عمل 
اجلماهيري،   السياسي   الصراع  خوض  عن  وتراجعت 
وبداية مسار ردة عن أطروحة بناء حزب البروليتاريا 
الشعبية"،  الدميقراطية  الوطنية  لـ"الثورة  القائد 
سياسيا  خطا  مـــارس"   ،23 "منظمة  قــيــادة  وتبنت 
املشاركة  عبر  ليبراليا،  راديكاليا  دميقراطيا  يساريا 
سياسي  خط  أي   ، السياسية  ومؤسساته  مشروعه  يف 
إصالحي من بوابة "اإلجماع حول الصحراء الغربية" 
العمل  "منظمة  وتأسيس  "الدميقراطي"،  واملسلسل 

الدميقراطية الشعبي" سنة 1983.  

ــاد الــســفــيــاتــي، يف بــدايــة  ــ ــَدَث انــهــيــار االحت ــ َحـ
يف  وماركسيات،  كماركسيني  ودخلنا،  التسعينات، 
اليسارية  السياسية  وللممارسة  للحزب  تــصــورات 
ــاري يجمع  ــس الــراديــكــالــيــة، لــبــلــورة بــنــاء حـــزب ي
املاركسية  احلركة  من  املنحدرين  اليساريني  جميع 
اللينينية، رغم اختالف أساسي يف مواقفنا من النظام 
بداية  ملرحلة  السياسية  تصوراتنا  السياسي،ويف 
السوفياتي  االحتــاد  انهيار  عرفت  التي  التسعينات 

والتشكيك يف االشتراكية .

،تبلورت  وسياسيا  نظريا  امللتبس  الواقع  هذا  يف 
الراديكالي.  عدة تصورات ملهمة بناء احلزب اليساري 
وسادت رؤيتان :إما القطيعة مع تراث احلركة املاركسية 
جديد.  نقدي  مبنظور  استمرارها  أو  السبعينية، 
ومناضلني  أطــر  مــن  عــدد  قناعة  تزعزعت  حــني  يف 
ومناضالت، ارتبطوا باحلركة املاركسية، وتبنوا خدمة 
املؤسسة امللكية، بعد وفاة امللك احلسن الثاني. وتنبه 
االنضمام  برفضه  الواقع،  لهذا  الدميقراطي"  "النهج 
ــزب يــســاري جــديــد، يف لقاء  ــرورة بــنــاء ح ــي ــى ص إل
بعد  عنه،  متخض  الذي   ،2002 فبراير  يف  بوزنيقة 

إلى  الشعبي"،  الدميقراطي  العمل  "منظمة  انضمام 
"اليسار االشتراكي املوحد" يف يوليوز 2002. 

وأصبح اليسار الراديكالي بني ثالث تيارات ، عموما:

املناهض  اللينيني   - املاركسي  أو  املاركسي  التيار   >
وتــيــارات  الدميقراطي  النهج  وضمنه  للرأسمالية 

ماركسية أخرى ماوية يف الوسط الطالبي.

< التوجه التروتسكي الذي يتأرجح بني االشتراكية 
البروليتارية، هي ممثل  والدميقراطية  الدميقراطية 
االشتراكية  الــثــورة  مهمة  يطرح  الرابعة،  لأممية 

العاملية.

< توجه إصالحي، وهو يسار اشتراكي- اجتماعي، 
إصالح  بإمكانية  ويؤمن  والليبرالية  الرأسمالية  يقبل 
وأنسنة  املخزن،  برملان  عبر  السائد  السياسي  النظام 

النظام الرأسمالي.

السياسي  الــفــرز  هــذا  واســتــقــرار  السياق  هــذا  يف 
تشكيل  ضــرورة  الدميقراطي"  "النهج  طرح  الطبقي، 
حزب الطبقة العاملة يف مؤمتره الرابع، وبلور برنامجا 
لتطارح  املغرب،  وماركسيات  ماركسيني  على  مفتوحا 
مؤمتره  أفق  يف  العاملة،  الطبقة  حزب  بناء  إشكالية 

املقبل.

أهمية هذه املبادرة، قد تتجاوز االلتباس السياسي 
انتفاضات  بعد  التغيير،  مهمة  ساد  الــذي  والنظري 
نهابة  فبراير"   20 و"حركة  وعربية،  مغاربية  شعوب 
فعال  ثــوريــة  قــيــادة  وغــيــاب   ،2011 وبــدايــة   2010
ثــورات  إلــى  تـحويلـها  تستطيع  االنتفاضات  لهذه 
لتجاوز  والفساد،  االستبداد  ضد  شعبية  دميقراطية 
السيطرة االمبريالية الرأسمالية التي تفاقمت أزمتها 
اليسار  فيه  يعيش  واقــع  يف   ،2008 سنة  وانفجرت 

العاملي أزمة البديل االشتراكي.    

املستقل  ــزب  احل بناء  مهمة  ــت  زال ال  هــل    2
مطروحة وبأي أفق؟

سبق  ملــا  ــوح  ــوض ال مــن  وملــزيــد  شــديــد،  باختصار 
الرأسمالية  السابق،  السؤال  وطرحته يف اإلجابة عن 
أزمتها،  دورات  أخطر  من  عميقة  أزمة  تعيش  العاملية 
اجتماعية  سياسية  أزمــة  املغرب  يعرف  وبالتبعية 
عميقة. ماركس حـلـل يف كتاب "رأس املال" هذه األزمة، 
البشرية  تطور  مراحل  من  زائلة  مرحلة  أنها  واعتبر 
الرأسمالية  أمني،  و كما يطرح سمير  الشيوعية.  نحو 
العاملية شاخت اليوم. لذلك، تلجأ أنظمة الرأسمالية 
وبريطانيا  أمريكا  االمبريالية،خصوصا  املتقدمة 
والعسكري،والعنف  السياسي  الهجوم  وفرنسا،إلى 
مصاحلها  العالم،لفرض  يف  احلروب  واإلرهاب،وإذكاء 
 " "ترامب-ناتنياهو  وصفقة  واملالية.  االقتصادية 
الوطنية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  على  للقضاء 
الهجوم  هذا  شراسة  مدى  يوضح  فلسطني،  كامل  يف 
أزمة  تفاقم  عن  جلي  والعسكري،ومؤشر  السياسي 
احلاكمة  الطبقة  تلجأ  حني  يف  العاملية.  رأسمالية 
سياسة  إلى  اخلضوع  إلى  إما  الثالث"،  "العالم  دول  يف 
األنظمة الرأسمالية املتقدمة االمبريالية، كما يجري 
وفنزويال  كوبا  متارسه  كما  املقاومة  إلى  أو  املغرب،  يف 

التي يسود فيها حكم يساري واشتراكي.

لكن اليسار االشتراكي، وخصوصا اليسار املاركسي، 
ال زال دون ما يطرحه واقع الصراع الطبقي  يف املغرب، 
بلوره  الذي  الراديكالي  التغيير  مهام  من  العالم،  ويف 

ماركس وإجنلس.

املثقفني  أن  السوفياتي،بدا  االحتــاد  انهيار  ومنذ 
واحلركة  العّمالّية  احلركة  عن  غائـبـون  املاركسيني 
دور  وضــمــن  الطبقي  الــصــراع  وعـــن  اجلــمــاهــيــريــة 
بالنظرّية  "املاركسيون"،  هؤالء  واهتم  اإلنتلجانسيا. 
النقدية، التي حاولت تفسير الرأسمالّية ونقد ُظلمها 

للشعب. لكن صدمهم وفاجأهم واقع الرأسمالية انفجار 
أزمتها سنة 2007 – 2008. ألنهم لم يفهموا ضرورة 
جتاوزها كما طرح ذلك ماركس يف كون الرأسمالية، هي 
فقط مرحلة من مراحل تطور البشرية وتعمل بجميع 
لبناء  والعسكرية،  واالقتصادية  السياسية  األساليب 
استغالل  يف  لتستمر  صورتها،  على  املجتمعات  هذه 

بروليتاريا العالم وثرواته.

أن  اعتبارهم  يف  يكمن  املثقفني  ــؤالء  ه خطأ  إن 
ُد واقع وَوْعَي  دِّ الثقافة العامة للمجتمعات هي التي حُتَ
االقتصادي  ــادي،  امل واقعهم  وحياتهم،وليس  البشر 
تصور  بــلــورة  يستطيعوا  لــم  لــذلــك،  واالجتماعي. 
وطرح  الرأسمالية،  يتجاوز  راديكالي  لتغيير  ثــوري 
)ديكتاتورية  االشتراكي  البديل  التاريخي،  بديلها 
التي يجب فهم  الرأسماليني،  البروليتاريا على طبقة 
انتقال طويلة  أنها دميقراطية بروليتارية(، كمرحلة 

إلى الشيوعية.

هذا  بناء  قضايا  أهــم  تصورك  يف  هي  ما    3
احلزب؟

سبق.  فيما  ــؤال،  ــس ال عــن  اإلجــابــة  مالمح  بعض 
وقضايا بناء احلزب الثوري، يف هذه املرحلة، نوجزها 

بتلخيص شديد :

أساسا  والتنظيمية  السياسية  املمارسة  توجيه   -
ارتباط  وبناء  الفقراء،  وللفالحني  وللعامالت  للعمال 
َـّـُكـوا النظرية االشتراكية  سياسي وفكري بهم، لـَيـَتـَمل
السياسي  اخلـــط  وممــارســة  ــة،  ــوري ــث ال املــاركــســيــة 
لقيادة  الثوري،  احلزب  لبناء  صيرورة  يف  البروليتاري 
الدميقراطية  الوطنية  ــورة  ــث ال بــرنــامــج  وإلجنـــاز 

الشعبية، وأفقها االشتراكي.

- إجناز جريدة مركزية، سياسية ونظرية.

قضايا  تتضمن  صغيرة  كــراســات  ونشر  إجنــاز   -
نظرية حول الدميقراطية البروليتارية واالشتراكية 
سهل  بأسلوب  الطبقي،  الصراع  أشكال  جميع  وحتليل 
وسط  السياسي  للتحريض  وخطة  وعميق،  الفهم، 
الشعب،  وفئات  الكادحني  وجميع  والفالحني  العمال 
تنظيمية  مبهـامٍّ  مرتبطة  مستمرة،  أساسية  كمهمة 
وممارسته  الـثوري،  احلــزب  بـبناء  ودقيقة  واضحة 
الكفاحية يف املغرب، كي تساهم فعال العناصر العمالية 
ألن  احلــزب،  قيادة  يف  املتقدمة  الكادحة  والفالحية 
الكتساب  كبيرة  والفالحني  العاملة  الطبقة  حاجة 
املعرفة واملمارسة الثورية. لذلك، و كما يطرح لينني يف 
"ما العمل؟": "ينبغي لنا أن نتوجه إلى جميع طبقات 
السكان بوصفنا نظريني وبوصفنا محرضني وبوصفنا 
إغفال  التحريض  نضال  خالل  ينبغي  وال  منـظمني". 

مسألة التنظيم.

- ضرورة وحدة احلزب النظرية )ماركسية ماركس 
السياسية  ووحدته  الثورية(  واالجتهادات  ولينني 
مركزية  بتطبيق  العالقات  ودميقراطية  والتنظيمية 
احلزب،  قواعد  صنع  من  القرار  يكون  دميقراطية، 
بلورة  والنقد يف  التعبير  ومتارس داخل احلزب حرية 
ُملـِزٌم  فهو  دميقراطيا،  القرار  اتخاذ  وبعد  القرارات، 

جلميع أعضاء وعضوات احلزب.

- ضرورة مواجهة كل أشكال قمع النظام السياسي يف 
كل مناطق املغرب،  باحترافية ثورية، ألن القمع يزرع 
والزراعية،  الصناعية  البروليتاريا  صفوف  يف  اخلوف 
وَيُحّد من نضالها السياسي الدميقراطي واالشتراكي، 

ُض توسع التنظيم البروليتاري.  وُيـَقـوِّ

واالنتهازية  البيروقراطية  ومواجهة  نقد  ضرورة   -
وكما  واإلصالحية،  الصغيرة  البرجوازية  َزَعـات  والنَّ
حتويل  "نقد  ــرورة  ض العمل؟"،  "مــا  يف  لينني  يؤكد 

حركة العمال وهي يف بدئها إلى ذيل".     

سياسية  جبهة  بناء  ــل  أج مــن  املستمر  العمل   -
ومناضلة  دميقراطيا  منظمة  عريضة،  دميقراطية 
التحررية  بأبعادها  حقيقية  دميقراطية  لتحقيق 

واإلنسانية.

4  هل وحدة املاركسيني ممكنة و كيف؟
وأعني  املــاركــســيــات،  املــاركــســيــني  وحـــدة  مسألة 
مسألة  ماركس،  ماركسية  أي  الثوريني،  املاركسيني 
ــغــالق  املــاركــســيــني  ــان مــعــقــدة وبــســيــطــة. مــعــقــدة ب
بعد  ما  تــيــارات  إلــى  االنتماء  دغما  يف  واملاركسيات 
جتاوز  إذا  وبسيطة  ماوية،  تروتسكية،  املاركسية، 
"كامل  يعتبرونه  تيار  يف  والدوغما  االنغالق  هــؤالء 
املــادي  مــاركــس  وحتليل  منهج  ضــد  ــذا  وهـ ــوري"،  ــ ث

الدياليكتيكي واملادي التاريخي.         

ملاركس،  األســاســي  الــهــدف  فهم  مت  إذا  وبسيطة 
أشكال  كل  من  املتحرر  اإلنسان  إنسانية  حتقيق  وهو 
حتقيق  ومهمة  الطبقي،  واالســتــالب  االســتــغــالل 
أي   ،)La commune( طبقي  ال  إنساني  مجتمع 
الطبقي  الرأسمالي  واملجتمع  النظام  على  القضاء 
توحيد  على  القادرة  البروليتاريا  مهمة  وهي  العاملي، 
أجل  من  للنضال  الشعبية،  والفئات  الثوريني  جميع 
سيطرة  ومن  الرأسمالي  النظام  سيطرة  من  حتررها 

طبقة البرجوازية.

حزب  بــدون  املاركسيون،  واليساريات  اليساريون 
التيارات  جميع  يوحد  ــوري  ث دميقراطي  سياسي 
نظرية  حــول  االشتراكية،  اليسارية  والتنظيمات 
مجتمعي  ســيــاســي  ــروع  ــشـ ومـ عـــامـــة،  ــة  ــي ــراك ــت اش
ــة خـــط ســيــاســي وبــرنــامــج  ــارسـ دميـــقـــراطـــي، وممـ
يستطيعوا  لــن  بــديــل،  مرحلي  جــذري  دميــقــراطــي 
ونعتقد  اشتراكي.  بأفق  الدميقراطي  التغيير  قيادة 
واملاركسيات يف حزب  املاركسيون  أن يتوحد  أنه ميكن 
اشتراكي ماركسي حول شعار "يسار ماركسي مناهض 
وملجتمع  االســتــبــداد  ولنظام  احمللية  للرأسمالية 

الرعايا وللرأسمالية االمبريالية ".

االشتراكي  النظري  اإلطــار  حتديد  يتطلب  وهذا 
تناقض  يف  أويتخندق  عند  يقف  ال  الـــذي  الــعــام 
واملاوية  والستالينية  اللينينية  التيارات  بني  وصراع 
تيارات  هي  التي  وغيرها،  والغيفارية  والتروتسكية 
نظرية وسياسية تبلورت بعد مشروع ماركس، وتعتبر 
أنه  تيار  كل  ينسى  لكن  للماركسية.  تنتمي  نفسها 
بدونها،   أو  حلـقية  بنزعة  يتخندق،  أن  قبل  ماركسي 

يف تيار يتصارع مع تيارات ماركسية أخرى .

اليسار  لقوى  النظري  اإلطــار  حتديد  أن  ونعتقد 
ماركس  انتهى  أين  من  ينطلق  املاركسي،  االشتراكي 
جتارب  دروس  من  ُمْسَتفيد  عام،  نظري  تصور  لبلورة 
من  للشعوب،  واالشتراكية  الثورية  الدميقراطية 
من  املبدعة  واالستفادة  وإخفاقاتها،  أخطائها  نقد 
جناحاتها كتيارات وجتارب يسارية واشتراكية ثورية، 
املغربي  الطبقي  للواقع  شامل  حتليل  مع  بارتباط 
امللموس حتليال ماديا دياليكتيكيا وسوسيو- ثقايف .

لتأسيس  واقعية  صــيــرورة  تتبلور  لــن  ذلــك  دون 
واالشتراكي،  الدميقراطي  الثوري  احلزب  بناء  وبلورة 
املاركسيني،  للماركسيات  ِّــدة  ــَوحـــ ُم شاملة  ــأداة  كـ
البروليتاريا  لتنظيم  ونــظــري  سياسي  وبتأطير 
املنتجة  الشعبية  االجتماعية  والفئات  والطبقات 
قيادتها  تشكيل  بضرورة  والواعية  وامُلقاِوَمة  واملناضلة 
ونقابيا  سياسيا  املناضلة،  واالشتراكية  الدميقراطية 
باألهداف  واعية  قيادة  وثقافيا،  واجتماعيا  ومدنيا 
ومستشرفة  املرحلي،  الدميقراطي  للنضال  احلقيقية 
نظام  سيطرة  من  االستراتيجي  التحرري  للنضال 
سيطرة  ومــن  الكمبرادورية  البرجوازية  وسلطوية 

الرأسمالية املعوملة االمبريالية .

23 مارس املاركسية اللينينية"،  و"االحتاد الوطني لطلبة املغرب".  1972، يف تنظيم "ب"، "منظمة  عبد الغني القباج مناضل انخرط صيف 
أفلت من اعتقاالت نوفمبر 1974.   ساهم سنة 1979 يف إعادة تنظيم "يسار 23 مارس". اعتقل على إثر انتفاضة "يناير 1984"، مع مجموعة من 
رفاق يسار "23 مارس" و"إلى األمام" ورفاق يساريني.نهاية 1991، انخرط  يف صيرورة توحيد يسار راديكالي، أفرز "احلركة من أجل الدميقراطية" 
"اليسار االشتراكي املوحد"، وحتمل مسئولية عضوية  2002 يف تأسيس  و"النهج الدميقراطي" و"الدميقراطيون املستقلون". ساهم يف يوليوز 

املكتب السياسي )2004، إلى 2007(، و )2011 إلى ماي 2014، حيث استقال من احلزب االشتراكي، بعد خالفات نظرية وسياسية(.
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يف التعريفات املتداولة والتي لها اسس هو ان املغرب 
الواسعة  والغابات  املتنوعة  الزراعات  بلد  فالحي.  بلد 
واألنهار والوديان كما اجلبال خزان الثلوج. هذا املعطى 
املغرب  يجعل  وعمق  بقوة  لإلتالف  تعرض  الطبيعي 

يفقد صفة البلد الفالحي بامتياز فمن املسؤول؟

املسؤولية مشتركة بني االنسان والطبيعة وان كانت 
مسؤولية  كبير  حد  الى  تشتمل  الطبيعة  مسؤولية 
االنسان. فباملجمل نقول ان املسؤولية الرئيسية تعود 
وهي  ملموسة  بحالة  املوضوع  نتناول  لالنسان.دعونا 
املنطقة  هــذه  له  تعرضت  ومــا  ــوس.  س منطقة  حالة 
جنده يف جميع املناطق باشكال مشابهة الى هذا احلد 

او ذاك.

وبغابات  اجليدة  بأراضيها  مشهورة  سوس  منطقة 
واملناسب  الطبيعي  الغطاء  شكلت  التي  اركــان  شجرة 
العالم.  يف  نوعها  من  الفريدة  الشجرة  بل  للمنطقة 
الزراعة  يف  الرأسمالية  اقحام  االستعمار-  دخول  مع 
الى  الهكتارات  آالف  وحتويل  اركــان  شجرة  اقتالع  مت 
اركــان  شجرة  استبدال  احلــوامــض.  لــزراعــة  ضيعات 
تكون  ان  تتطلب  غريبة  بشجرة  للماء  مستهلكة  الغير 
او  ثمانون  يكفي  الشمس.كان  يف  ورأسها  املاء  يف  ساقها 
تنقرض  حتى  الدخيلة  الزراعات  هذه  من  سنة  مائة 
ومن  السنني.  أالف  منذ  تشكلت  التي  املائية  الفرشة 
اجل ضمان سقي هذه الزراعات شيدت دولة االستقالل 
الشكلي سدودا هي اليوم قي حالة تلف كبير جدا ثلث 
حقينتها وبعضها نصفها مطمور باألوحال ولم تتعرض 
ألي عملية ازالة او ) دراكاج( لتلك االتربة يضاف الى 
انهيار نسبة امللء نتيجة توالي سنوات اجلفاف. تعيش 
وتوقف  واملاشية  الساكنة  عطش   خطر  حتت  سوس 

سقي الزراعات.

ملواجهة هذه احلالة يواصل الفالحون حفر وتعميق 
ملوحة  زيادة  تسبب  اللهم  استفادة  كبير  بدون  االبار 
املتسربة  اجلوفية  املياه  عمق  وصلت  النها  ابارهم  مياه 

من احمليط االطلسي.

يف خطوة يطبعها كثير من التخبط والتسرع وبدون 
السياسات  عن  الناجت  اجلفاف  هــذا  اسباب  معاجلة 
على  الــدولــة  أقــدمــت  املاضية،  سنة  ملائة  الفالحية 
البحر  مياه  تصفية  وحــدة  مشروع  اجنــاز  يف  الشروع 
واألخرى  للشرب  باملاء  خاصة  االولى  شبكتني  وتزويد 

موجهة للسقي. من املقرر انها االشغال يف سنة 2021. 

من دون شك ستصفق البرجوازية الكبيرة واملعمرون 
االوروبيون الذين يستغلون خيرات سوس لهذا املشروع 
لأرض  املدمرة  مزارعهم  لسقي  باملاء  سيمدهم  ألنه 
ستحدثه  الذي  بالتغير  معنيني  غير  انهم  وللطبيعة. 
ألنهم  االرض.  ملوحة  ارتفاع  يف  تتسبب  ملا  املياه  هذه 
سيغادرون سوس الى جهات اخرى من املغرب او خارجه .

ان تغيير معطيات االرض االساسية يف  هكذا يتضح 
اجتاه تفقيرها وإتالف خصوبتها هو باألساس من صنع 
االنسان وخاصة الطبقات البرجوازية ومالك االراضي 
الفالحة  ان  راعية مصاحلهم.  املستبدة  والدولة  الكبار 
تفقير  جانب  الى  والطبيعة  االرض  تدمر  الرأسمالية 
تشغله  عبد  الــى  وحتويله  والصغير  الفقير  الفالح 
او تهجره الى ضواحي املدن  كعامل زراعي يف الضيعات 

لينضاف الى جيش احتياطي لليد العاملة هناك.

من وحي األحداث

خطر تغيير املعطيات 
االساسية لأرض

التيتي  الحبيب

النهج الدميقراطي جهة الشمال يعقد مؤمتره اجلهوي بنجاح 
عقد النهج الدميقراطي بجهة الشمال 
يومي  باحلسيمة  األول  اجلهوي  مؤمتره 
شعار:  حتت   2020 مارس   1 و  فبراير   29

أساسية  لبنة  اجلهوية  الدميقراطية   "
مغرب  أفــق  يف  التحرر  أجــل  من  للنضال 
االستبداد  فيه  ينتفي  متعدد،  فيدرالي، 

وهدر الكرامة واالعتقال بسبب الرأي".

للنهج  ــة  ــوي ــه اجل ــة  ــاب ــت ــك ال ــر  ــب ــع وت
امتنانها  عن  الشمال  بجهة  الدميقراطي 
وشــكــرهــا لــكــل املــنــاضــلــني واملــنــاضــالت 
ــات الــذيــن  ــق ــي ــرف ــاق وال ــرفـ وجــمــيــع الـ
ساهموا، كل من موقعه، يف توفير اسباب 
احملــاوالت  رغــم  للمؤمتر  الباهر  النجاح 
يف  الــدســتــوري  حقه  ملــصــادرة  البئيسة 
بباقي  ــوة  أس عمومية  قاعة  استعمال 
كل  تــديــن  فإنها  السياسية،  االحـــزاب 
يف  وتندد  إلفشاله،  اليائسة  ــاوالت  احمل
املقام األول بالقرار اجلائر الذي اتخذته 
أبواب  بصد  القاضي  العمومية  السلطات 
املؤمترين/ت  وجه  يف  العمومية  القاعة 
املنع  توجيه  عناء  نفسها  تكلف  أن  دون 
املساطر  تقتضيه  ما  وفق  مكتوب  بشكل 
يكون  أن  مبكان  الغرابة  ومن  القانونية، 
ظلت  التي  األمن  قوى  جتييش  عبر  ردها 
تأهب،  حــالــة  يف  ــي  وه باملكان  مرابطة 
ألية  الفاقد  الغريب  املنع  هذا  يزد  ولم 
مشروعية قانونية سوى يف شحذ عزمية 

عبروا  الذين  واملناضلني  املناضالت  وإرادة 
من  أقوى  تنظيمهم  صوت  أن  بحناجرهم 
أي منع حيث مت الرد عليه بشكل فوري، 
العمومية  القاعة  واجهة  حتويل  عبر 
ــي مبــيــرادو  ــاض لــلــمــركــب الــســوســيــو ري
ــرح لــالحــتــجــاج  ــس إلـــى م / احلــســيــمــة 
والتنديد بسياسة احلصار املضروب على 
يف  مــآزرا  كــان  قد  و  الدميقراطي،  النهج 
الوطني  الكاتب  طرف  من  املعركة  هذه 
أعضاء  مــن  ــدد  وع الدميقراطي  للنهج 
الكتابة الوطنية فضال عن مجموعة من 
النقابية واحلقوقية واجلمعوية  الهيئات 
والوجوه  الريف  حراك  معتقلي  وعائالت 

باملدينة. املناضلة 

ــاوالت الــيــائــســة إلفــشــال  ــ فــرغــم احمل
متكن  فقد  الدميقراطي،  النهج  مؤمتر 
تويا  جلمعية  فضاء  يف  بدائل  توفير  من 
لها  نوجه  التي  أشغاله  احتضنت  التي 

النهج  متكني  على  وتقدير  شكر  باملناسبة 
أجــواء  يف  مر  ــذي  ال مؤمتره  تنظيم  من 
سياسية  نقاشات  تخللته  دميوقراطية 
انتخاب  عــن  نتائجه  أســفــرت  عميقة 
التشكيلة  وفــق  جديدة  جهوية  كتابة 

: التالية 

: كاتب جهوي علي بلمزيان 

احلماضي عبد الواحد: نائب أول

: نائب ثاني اخلمليشي بوبكر 

: مكلفة باملالية جميلة عبودي 

: نائبها الزياني محمد 

متتام  فكري،  عموري   : املستشارون 
احلفيان،  صفاء  أخريف،  فــؤاد  محمد، 
محمد،  اجلــعــيــدي  ــاوي،  ــشـ الـ الـــهـــادي 
إبراهيم  السكاكي،  جنيب  مدني،  سعيد 
حليم  أشلحي،  الصمد  عبد  اليحياوي، 

أنوار العبودي. الزرهوني، 

 احلزب الشيوعي السوداني وجبهة جتمع احلرية والتغيير
كونها  السودان  يف  الثورة  مميزات  من 
اعتمدت على ركيزتني اساسيتني االولى 
يف  النقابي  اجلناح  وهو  املهنيني  جتمع 
الثانية  والركيزة  واسعة  وطنية  جبهة 
اجلبهة  وهي  والتغيير  احلرية  قوى  هي 
قاعدة  على  تشكلت  التي  السياسية 
بــيــان املــطــالــب االســاســيــة الــتــي قــادت 
احلزب  لعب  الراهنة.  السودانية  الثورة 
طليعيا  دورا  ــي  ــودان ــس ال الــشــيــوعــي 
قوى  جتمع  و  املهنيني  جتمع  بــنــاء  يف 

والتغيير. احلرية 
ظهرت  الثورة  احداث  توالي  مع  لكن 
ــة  ــري احل ــوى  ــ ق جــبــهــة  يف  تــصــدعــات 
وجعل  وحدتها  على  اثر  مما  والتغيير 
نفسه  مييز  السوداني  الشيوعي  احلزب 
يف  حلفائه  ــف  ــواق م ــن  م الــعــديــد  ــن  ع
يف  مشاركته  عدم  فيه  مبا  اجلبهة  هذه 

احلكومة. و  السيادة  مجلس 
مبسافة  لنفسه  احلزب  احتفظ  لقد 
باتخاذ  له  يسمح  مما  اجلبهة  داخل  من 
مواقف  استجدت  كلما  النقدي  املوقف 

الثورة. مهام  عن  تنحرف  اعتبرها 
2020 اصدر  6 مارس  هكذا وباالمس 
فيه  ينتقد  بيانا  بــاخلــرطــوم  احلــزب 

ومنها: احلزب  حق  يف  املجحفة  التدابير 
بالصوت  رفضنا  نعلن  فإننا  ولذلك 

: العالي 
منسق  أصــــدره  ــذي  ــ ال للتعميم   -
يقوم  وموقفنا  وامليدان  التنظيم  جلنة 
وعلى  حزبنا  على  الوصاية  رفض  على 
ورفــض  األخـــرى  اجلماهير  تنظيمات 
تصادر  أو  حتــد  قــيــود  ألي  إخضاعنا 
امتالك  و  حتالفاتها  بناء  يف  حريتها 

. أهدافها  لتحقيق  وأدواتها  الياتها 
على  ــة  ــروض ــف امل املـــيـــدان  للجنة   -
والـــقـــوى  املـــقـــاومـــة  ــان  ــ جل يف  الـــثـــوار 
والعمل  ــرى  األخ واملطلبية  السياسية 
املجلس  مــع  بالتنسيق  تفكيكها  على 
املــركــزيــة  قــحــت  وتنسيقية  ــزي  ــرك امل
تتوافق  دميقراطية  بلجان  واستبدالها 
بينها  ومن  املختلفة  الثورة  قوى  عليها 
السياسية  والكتل  والقوى  املقاومة  جلان 

واملطلبية.
اجلماهير  وحتالفات  تنظيمات  _إن 
التسيير  ــان  ــ وجل املــقــاومــة  جلـــان   ..
تستمد  القاعدية  التحالفات  النقابية، 
وأنصارها  إرادة اعضائها  مشروعيتها من 
أو  جسم  اي  من  بها  االعتراف  من  وليس 

االرادة  تلك  خارج  فوقية  جلنة  أو  مركز 
كونتها  التي  الهياكل  أن  كما   ، الشعبية 
هي  للتنسيق  والتغيير  احلــريــة  قــوي 
وليست  اإلرادة  تلك  عن  للتعبير  آليات 

. عليها  واألوامر  القيود  ميلي  سيدًا 
جلنة  تعمل  الـــذي  ــراع  ــص ال -إدارة 
بهذا  تصعيده  على  وامليدان  التنظيم 
يخدم  لن  املقبول  وغير  املكشوف  الشكل 
ــدة  وح يف  يــســاهــم  وال  ــورة  ــث ال قضية 
وسيقود  أهدافها  حتقيق  يف  وال  قواها 
األمثل  احلل  وسيظل  متاما،  العكس  إلى 
يف  دعوتنا  قبول  يف  التحالف  ألزمــات 
سياسي  مــؤمتــر  بعقد  الــســابــق  بياننا 
الثورة  قوى  مكونات  كآفة  يضم  عاجل 
وجتديد  بينها  التناقضات  حللحلة 
ــالن  الــتــزامــهــا بــبــنــود مــيــثــاق قـــوى إع

والتغيير. احلرية 
االقتباس. انتهى 

اجلبهة  من  النقدي  املوقف  هذا  ان 
عالقات  على  باحلفاظ  للحزب  يسمح 
البقاء  وعلى  الثائرة  اجلماهير  مع  قوية 
مع  ــرار  االجن وعــدم  الــثــورة  خط  ضمن 
كبح  همها  الــتــي  االصــالحــيــة  ــوى  ــق ال

وجلمها. الثورة 


