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عبد المومن شباري
فقيد النهج الديمقراطي

< املدير املسؤول  :املصطفى براهمة

جريدة أسبوعية تصدر كل ثالثاء

< مدير النشر :سعيد رحيم

النهج الدميقراطي يدعو إلىتوفير الدعم واحلماية للطبقة
العاملة وعموم الكادحني وكل الفئات في وضعية الهشاشة

< رئيس التحرير :التيتي احلبيب

ضيف العدد :محمد غلوط

الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي تدعو إلى:
 التزام جميع املواطنات واملواطنني بالتدابير الوقائية وباإلجراءات االحترازية للوقاية واحلد من انتشار فيروس كورونا املستجد؛ توفير الدعم واحلماية للطبقة العاملة وعموم الكادحني وكل الفئات في وضعية الهشاشة ملواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد؛ اتباع نهج شامل في التدبير وتسخير كل التجهيزات والطاقات الضرورية املتوفرة لدى القطاع اخلاص وخاصة املصحات واملختبراتلدعم القطاع العمومي في مواجهة هذا الفيروس.

بيان الكتابة الوطنية للنهج الدميقراطي
ف����ي ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة التاريخية
احلرجة تواجه البشرية خطر جائحة
فيروس كورونا املستجد وهي مثقلة
مب��خ��ل��ف��ات احل�����روب وات���س���اع دائ���رة
الفقر وانتشار البطالة وتخلي الدول
عن أدوارها االجتماعية وهيمنة قيم
الرأسمالية؛ مما يضاعف من صعوبة
املعركة مع هذا الوباء ويتطلب تقدمي
تضحيات استثنائية.
إن ال���ك���ت���اب���ة ال���وط���ن���ي���ة للنهج
الدميقراطي ،وهي تتابع بقلق بالغ
املستجدات الدولية واحمللية ،تعلن ما
يلي:
• حت���ي���ي أط�����ر ال���ص���ح���ة وأطقم
اإلس�����ع�����اف وك������ل م����ن ي���ق���ف���ون في
اخلطوط األمامية ملقاومة فيروس
كورونا املستجد؛
• تستنكر كل م��ح��اوالت استغالل
ال��ظ��رف��ي��ة احل��ال��ي��ة ل��ل��رب��ح السريع
واالغتناء غير املشروع ،وتطالب بردع
كل من سولت له نفسه الركوب على
هذه األزمة لالبتزاز وتكديس األموال؛

• حتذر من اعتبار اجلائحة فرصة
س��ان��ح��ة للنيل م��ن ح��ق��وق الطبقة
العاملة ،من خالل التسريح أو تقليص
األجرة أو عدم الوفاء باملبالغ الكاملة
ل�لان��خ��راط��ات االج��ت��م��اع��ي��ة أو عدم
تفعيل دور جل��ن الصحة والسالمة
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات وامل����ق����اوالت
امل���ض���ط���رة ل�ل�اس���ت���م���رار ف���ي القيام
مبهامها؛ وتؤكد على ض��رورة اتخاذ
إجراءات اقتصادية واجتماعية حتد

من انعكاسات اجلائحة على أوضاع
اجل��م��اه��ي��ر ال��ش��ع��ب��ي��ة واالستعداد
مل��واج��ه��ة خ��ط��ر ال��رك��ود االقتصادي
ال���ع���امل���ي امل���رت���ق���ب؛ ك��م��ا ت���دع���و إلى
توفير ال��دع��م واحلماية لألشخاص
ف��ي وض��ع��ي��ة ه��ش��ة ،وت��وج��ي��ه امل����وارد
املالية التي يتم جتميعها إلى قطاع
الصحة وإل��ى دع��م الفئات احملتاجة
عوض دعم أصحاب رؤوس األموال؛
وتطالب ال��دول��ة بتوفير مستلزمات
وم���واد ال��وق��اي��ة والتطهير والتعقيم
مل���ن ال ي��س��ت��ط��ي��ع احل���ص���ول عليها
وإعفاء الفئات املعوزة من فواتير املاء
والكهرباء؛
• ت���دع���و إل����ى ات���ب���اع ن��ه��ج شامل
ف��ي ال��ت��دب��ي��ر وتسخير ك��ل الطاقات
ال���ض���روري���ة امل���ت���وف���رة ل����دى القطاع
اخلاص وخاصة املصحات واملختبرات
لدعم القطاع العمومي في مواجهة
هذا الفيروس؛
• ت��دع��و إل���ى ف���رض رق��اب��ة شاملة
ل��ل��دول��ة ع��ل��ى ت��وزي��ع امل����واد الغذائية
والصحية وضمان تزويد السوق بها
واحترام األثمنة واجلودة؛
• ت��ؤك��د على أن التدبير الشفاف
لهذه املعركة املصيرية سيساعد على
تعبئة كل طاقات املجتمع للمشاركة
فيها؛

• تطالب بتوقيف تسديد مديونية
الدولة للتمكن من متويل متطلبات
وانعكاسات هذه اجلائحة؛

• تعبر على أن نظام التعليم عن
ب��ع��د امل��ع��ت��م��د ح��ال��ي��ا ال ي��وف��ر مبدأ
اإلنصاف وال يراعي اختالف الشروط
االجتماعية لألسر ،وتدعو إلى تركيزه
على استعمال قنوات تلفزية متعددة
؛ كما تعبر عن ضرورة متكني الطلبة
والتالميذ من األنترنيت مجانا؛

• تطالب ب��إط�لاق س���راح معتقلي
حراك الريف واملعتقلني السياسيني
ومعتقلي ال��رأي ،وبإيقاف املتابعات
احلالية ألسباب سياسية ،وحتذر من
مغبة ال��ت��م��ادي ف��ي امل��ق��ارب��ة األمنية
املخزنية لفرض االحترازات الوقائية؛

• ت���دع���و امل���واط���ن���ات واملواطنني
إل����ى االل����ت����زام ب��ال��ت��داب��ي��ر الوقائية
وب����اإلج����راءات االح��ت��رازي��ة للوقاية
واحل���د م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس كورونا
املستجد؛

• ت����ؤك����د اس����ت����ع����داد مناضالت
وم���ن���اض���ل���ي ال���ن���ه���ج ال���دمي���ق���راط���ي
للمشاركة في التعبئة ملواجهة خطر
فيروس كورونا املستجد.
إن ال���ك���ت���اب���ة ال���وط���ن���ي���ة للنهج
الدميقراطي إذ تتمنى السالمة لكل
املواطنات واملواطنني فإنها تدعو إلى
تظافر اجلهود من أجل التغلب على
هذه اجلائحة في أقرب اآلجال وبأقل
اخلسائر.
الكتابة الوطنية

إن اإلم����ك����ان����ي����ات النظرية
وامل��ع��رف��ي��ة ...إل����خ ال��ت��ي ميلكها
الشباب املغربي كفيلة باملساهمة
ف��ي ب��ن��اء امل��ع��ب��ر ال��س��ي��اس��ي عن
مطامحه بشكل خاص ومطامح
الشعب املغربي عامة،

إخفاء آثار التعذيب مبساحيق
املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
مستقبل التغييراجلدري
باملغرب ،رهني بانخراط الشباب
في النضال العام للطبقة العاملة
دور النساء في بناء حزب الطبقة
العاملة وعموم الكادحني
تنمية وعي جماهير شعبنا مدخل
أساسي حملاربة "كوفيد "19
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شبيبة اليسار الدميقراطي حتذر من استغالل أزمة "كوفيد "19
ملزيد من التضييق على احلريات
ح����ذرت ش��ب��ي��ب��ات ال��ي��س��ار الدميقراطي
(م��ن��ظ��م��ة ال��ش��ب��اب االحت�������ادي ،الشبيبة
الطليعية ،شبيبة النهج الدميقرطي وحركة
الشبيبة التقدمية "حشدت")“ ،من استغالل
الوضعية الصحية االستثنائية واحلرجة
التي تعيشها بالدنا ومعها العالم أجمع،
بسبب ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد
( ،)COVID-19لالنتقام م��ن مجموعة
من األص��وات احلرة” ،مشيرة باخلصوص
ل (القرار الذي اتخذه وزير الثقافة والشباب
والرياضة في حق الكاتب الوطني للنقابة
الوطنية للشباب والرياضة املنضوية حتت
ل��واء الكونفيدرالية الدميقراطية للشغل
بوعزة املراحي على خلفية نضاالته النقابة،
بتنقيله م���ن ال���ه���ره���ورة إل���ى بنسليمان،
اعتقال ياسني فالت مناضل شبيبة النهج
الدميقراطي بخنيفرة) ،وك��ذل��ك محاولة
مت���ري���ر م��ج��م��وع��ة م���ن القوانني
التراجعية على مستوى احلقوق
واحل����ري����ات (م���ش���روع ق���ان���ون رقم
 22.20يتعلق باستعمال شبكات
التواصل االجتماعي وشبكات البث
املفتوح والشبكات املماثلة).

امل��ج��ت��م��ع��ي مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ئ���ات م���ن خالل
مساهمتهم ف��ي متويله ،ودع��وت��ه��ا جميع
املواطنات واملواطنني إلى املساهمة الطوعية
كل حسب استطاعته.
وطالبت بتخصيص اجل��زء األكبر من
ه��ذا الصندوق لفائدة قطاع الصحة حتى
يستطيع مجابهة تفشي ه���ذا الفيروس
امل��س��ت��ج��د ،وب��ت��خ��ص��ي��ص ج����زء م���ن هذا
الصندوق للدعم االقتصادي واالجتماعي،
خصوصا للفئات الهشة من املجتمع ،من
خالل ضمان استمرار صرف أجور العمال،
وتخصيص منح لألسر املعوزة كي تستطيع
االل���ت���زام ب���اإلج���راءات ال��وق��ائ��ي��ة ،وتعميم
مجانية اخلدمات االجتماعية من كهرباء
وم���اء ص��ال��ح للشرب وخ��دم��ات االنترنيت
ل��ص��ال��ح ال��ت�لام��ي��ذ – ات وال��ط��ل��ب��ة ف��ي ظل
احلجر الصحي االل��زام��ي .وف��ي ظ��ل هذه

مجتمعيا للمساهمة اجلماعية في القضاء
على ه��ذه اجلائحة التي لم يعرف املغرب
في تاريخه احلديث مثيال لها ،خصوصا
في ظل الوضع االقتصادي واالجتماعي
ال��ه��ش ألوس����ع ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع (العمال،
ال��ف�لاح��ون ال��ص��غ��ار ،امل��ع��ط��ل��ون أصحاب
األع���م���ال احل���رة وغ��ي��ر امل��ه��ي��ك��ل��ة ،الطلبة
وع��م��وم الفئات ال��ك��ادح��ة…) وال��ت��ي ستجد
نفسها بدون مصدر عيش ،وكذلك في ظل
وضعية قطاعي الصحة والتعليم والتي ال
طاملا طالبنا كشبيبات اليسار الدميقراطي
إعطاءهما األولوية القصوى وهو ما تؤكده
الوضعية احلرجة التي نعيشها اليوم.
ك��م��ا دع���ت ال��ش��ب��ي��ب��ات ال���دول���ة املغربية
إل��ى ات��خ��اذ اإلج����راءات ال��ض��روري��ة بالنسبة
ملجموعة من القطاعات التي ال زالت تعرف
استمرارا للعمل بها (مراكز النداء ،املعامل،

ون����وه����ت ب����إح����داث ص����ن����دوق ملواجهة
فيروس كورونا املستجد ،وكذلك بالتضامن

وع�����ب�����رت ال���ش���ب���ي���ب���ات امل������ذك������ورة عن
اس��ت��ه��ج��ان��ه��ا جل���ش���ع ب���ع���ض متصيدي
األزم��ات وجت��ار املآسي خلدمة مصاحلهم
الضيقة ،والذي جسدته مراسلة الفيدرالية
املغربية للتعليم والتكوين اخلاص ،والهيأة
املمثلة للمدارس الكبرى ورابطة التعليم
اخلاص باملغرب ،إلى رئيس احلكومة قصد
االس��ت��ف��ادة م��ن ام��ت��ي��ازات ودع��م م��ادي في
ظل املرحلة احلرجة التي متر بها بالدنا،
ودعوتها إلى مواجهة هذه اللوبيات؛
كما مطالبتها ال��دول��ة املغربية إيجاد
حلول عاجلة للمتشردين – ات واملهاجرين
األفارقة جنوب الصحراء وكذلك الالجئني
الذين ال مأوى لهم  ،وذلك عبر تخصيص
مراكز الستقبالهم و العناية بهم خصوصا
وأن��ه��م األك��ث��ر عرضة لإلصابة بالفيروس
نظرا للظروف التي يعيشون فيها .
ودعت شبيبات اليسار الدميقراطي
إلطالق سراح املعتقلني السياسيني،
في ظل الوضع الذي يعيشونه والذي
ميكن أن يشكل خطرا على حياتهم،
وه�����و م����ا مي���ك���ن أن ي���ؤك���د احلس
التضامني املجتمعي ال��ذي يعيشه
املغاربة اليوم.

ودع�����ت ال��ش��ب��ي��ب��ات األرب������ع في
بيان،لها صادر يوم  20مارس ،2020
املواطنات واملواطنني إل��ى االلتزام
التام ب��اإلج��راءات االحترازية التي
أع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا اجل��ه��ات املختصة،
حفاظا على سالمتهم(ن) وسالمة
أقاربهم(ن).
وعبرت الشبيبات ،عن انخراطها
ف����ي ح����م��ل�ات ال���ت���وع���ي���ة وتغيير
السلوك املجتمعي بجميع الوسائل
واإلمكانيات املتاحة ،مبا يضمن االلتزام
اجلماعي باإلجراءات الوقائية االحترازية
الضرورية.

والعمال بها.

الوضعية يضيف البيان وم��ا فرضته من
إجراءات وقائية احترازية (تعليق الدراسة
اضطراريا ،تقييد اخل��روج من املنازل إال
للضرورة القصوى ،إحداث صندوق خاص
بفيروس كورونا املستجد…) ،لتجاوز هذه
األزم��ة اخلطيرة ،وهو ما يتطلب تضامنا

الشركات ،الضيعات الفالحية…) والكفيلة
مبنع انتشار الفيروس وسط العمال – ات،
خ��ص��وص��ا وأن ال��ع��دي��د منها ل��م يستجب
إل��ى اإلج���راءات االحترازية ،وكذلك اتخاذ
إج�����راءات زج��ري��ة ف��ي حقها إذا ل��م تعمل
ف��ورا على ضمان صحة وسالمة العامالت

وأكت في ختلم بيانها على ضرورة
س��ن ضريبة تصاعدية على الثروة
ت��خ��ص��ص ل��دع��م ق��ط��اع��ي الصحة
والتعليم ،ملواجهة األحداث الطارئة
مثل التي يعيشها املغرب اليوم وعلى
ض����رورة إع��ط��اء األول���وي���ة لقطاعي
الصحة والتعليم العموميني لرفع
ال��وع��ي املجتمعي وض��م��ان صحة وسالمة
امل��واط��ن�ين ،كمدخلني أس��اس��ي�ين ملواجهة
حتديات من هذا النوع.

القطاع العمالي للنهج الدميقراطي يستنكر تهميش الطبقة العاملة في
االجراءات املتخدة ملواجهة اآلثار االجتماعية لألزمة الراهنة
يعيش العالم ه��ذه األي���ام أزم��ة خطيرة
من جراء مرض كورونا اخلطير الذي ذهب
ضحيته اآلالف من القتلى واملصابني من
جميع البلدان ومن بينها املغرب.

للنهج الدميقراطي نستنكر استثناء الطبقة
العاملة من هذا اإلج��راءات ونحمل النظام
املخزني تبعات سياساته املهملة للطبقة
العاملة.

م��ن ج���راء إغ�ل�اق ب��ع��ض امل��ع��ام��ل واملقاهي
واملطاعم وغيرها من احملالت التي طالها قرار
االغالق كما نحمل الدولة املغربية تبعات هذه
اإلجراءات.

 من ج��راء ه��ذا اتخذ النظام مجموعةمن التدابير االحترازية ،للحد من انتشار
هذا الوباء ألنه يعرف أشد املعرفة بأن البنية
الصحية بالبالد ج��د م��ت��ده��ورة ،كما اتخذ
عدة تدابير احترازية أخرى من بينها إغالق
امل����دارس وامل��ق��اه��ي وب��ع��ض امل��راف��ق األخرى
باإلضافة إلى إج��راءات لصالح الرأسماليني
واستثنى منها الطبقة العاملة.

 2ن��دي��ن ال��س��ي��اس��ات املتبعة م��ن طرفالرأسمال املتوحش الذي ال يتخذ اإلجراءات
الوقائية من امل��رض داخ��ل املعامل حتد من
تفشي املرض بني العمال.

 - 5ن��دي��ن ب��ش��دة ال��ت��م��ادي ف���ي تطبيق
السياسات الليبرالية املتوحشة املمالة من
طرف املؤسسات املالية االمبريالية (صندوق
النقد الدولي والبنك العاملي )...

 - 3ن��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة للنظام
املخزني وما يترتب عنه من أض��رار تصيب
الطبقة ال��ع��ام��ل��ة م��ن ه���ذا امل���رض الوبائي
اخلطير.

 - 6نحيي عاليا مقاومة اجلماهير الشعبية
وفي طليعتها الطبقة العاملة املعرضة للقمع
والهجوم على حقوقها وأوضاعها املعيشية.

 - 1إننا ف��ي سكرتارية املجلس العمالي

 - 4نعبر عن تضامننا مع العمال املسرحني

 - 7نندد بشدة بواقع البؤس واالستغالل
ال��ب��ش��ع واحل����رم����ان وال���ق���ه���ر واالضطهاد

واالستعباد ...التي ترزح حتت نيرانها الطبقة
العاملة وفي مقدمتها العامالت الزراعيات
والعمال الزراعيني.
 - 8ن��ع��ل��ن ش��ج��ب��ن��ا ل��ت��وج��ي��ه وتوظيف
ال���س���ي���اس���ات امل��خ��زن��ي��ة ل���ف���ائ���دة اللوبيات
الرأسمالية املستحوذة على أراض��ي الشعب،
ونساند نضاالت العامالت والعمال الزراعيني
مبنطقة اشتوكة ايت بها وعمال شركة أمنور
بطنجة .من أجل الكرامة ونزع احلقوق.
الرباط20/03/2020 :
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شبكة "تقاطع" حتذر من انعكاسات تفشي "فيروس كورونا"
على أوضاع الطبقة العاملة املغربية
إث����ر ان���ت���ش���ار ف���ي���روس كورونا
مب��ج��م��وع��ة م����ن ب����ل����دان العالم
وضمنها املغرب ،ساد خطاب رسمي
ح��ول ض��رورة "التضامن الوطني"
ملواجهة هذه األزمة اجلديدة التي
ستتضرر منها ال��ف��ئ��ات الشعبية
والطبقة العاملة على اخلصوص.
وقد عبرت بعض النقابات العمالية
عن استعدادها لالنخراط وإجناح
اجلهود املعلنة.
إال أن األخ��ب��ار ال�����واردة علينا
م���ن م���واق���ع ل�ل�إن���ت���اج ت���ؤك���د بأن
العديد من أرب���اب العمل يضعون
مصاحلهم ال��رأس��م��ال��ي��ة اخلاصة
فوق الصالح العام ،وهو ما يتجلى
على اخلصوص في التخلص من
العمال الذين تعتبرهم الباطرونا
غ��ي��ر ض����روري��ي�ن ،وت��أخ��ي��ر صرف
األج��ور ،وتخفيض ساعات العمل
م���ع ت��خ��ف��ي��ض األج������ور ،وجتاهل
اإلج��������راءات ال���ض���روري���ة حلماية
ال��ع��ام�لات وال��ع��م��ال م���ن العدوى
س����واء داخ����ل امل��ع��ام��ل والضيعات
واخل���دم���ات أو ع��ل��ى م��ث��ن وسائل
النقل اجلماعي...
ك��م��ا أن ال��ب��اط��رون��ا املغربية،
وع���ل���ى ع���ادت���ه���ا ،اس��ت��غ��ل��ت هذه
األزمة للضغط على احلكومة من
أج���ل حتقيق ام��ت��ي��ازات جديدة،
ح���ي���ث ق��������ررت "جل����ن����ة اليقظة

االق���ت���ص���ادي���ة" ال��س��م��اح بتعليق
مساهمات املشغلني ف��ي صندوق
الضمان االجتماعي دون ضمانات
الس��ت��رج��اع ه���ذه املستحقات في
املستقبل ،مم��ا ي��ع��رض مدخرات
العمال واملتقاعدين وذوي احلقوق
للخطر.

واستدراك ساعات العمل الضائعة
فيما بعد ،طبقا للمادة  189من
مدونة الشغل.
* تطالب بتعميم التعويض عن
ف��ق��دان الشغل وال��رف��ع م��ن قيمته
ومراجعة مسطرته ،واإلس��راع في

إق��رار تعويض عن البطالة لفائدة
كافة املعطالت واملعطلني باملغرب.
* تطالب بأن يشمل التعويض
كافة املوقوفني ألسباب قاهرة مبا
ف��ي ذل��ك ال��ذي��ن ال يتم التصريح
ب���ه���م ل�����دى ال����ص����ن����دوق الوطني

إن جل���ن���ة امل���ت���اب���ع���ة لشبكة
"تقاطع" للحقوق الشغليةإذ تقدر
دقة الظرف العصيب الذي يجتازه
الشعب املغربي والطبقة العاملة
على اخلصوص:
* تدعو الدولة املغربية لتحمل
م��س��ؤول��ي��ات��ه��ا ف���ي ح��م��اي��ة صحة
املواطنني وتوفير الشروط الالزمة
ملواجهة األوبئة بدءا بالعمل على
توفير املراقبة الصحية بالتجمعات
وال���وح���دات اإلن��ت��اج��ي��ة الصناعية
واخل��دم��ات��ي��ة وال��ف�لاح��ي��ة وتعزيز
تفتيش الشغل بها.
* تطالب بإشراك ممثلي العمال
في جلان لليقظة االجتماعية بكل
القطاعات من أجل اختيار الصيغة
املالئمة لكل وح��دة إنتاجية وفق
معايير الشغل املعمول بها .وفي كل
احلاالت ،يجب اعتبار أي تخفيض
ل��س��اع��ات العمل أو إغ�ل�اق كلي أو
ج���زئ���ي ل��ل��م��ؤس��س��ات اإلنتاجية
يدخل في إطار القوة القاهرة ،مبا
يعني صرف األجور كاملة للعمال

طنجة

في ظل الظروف العصيبة وغياب تدخل املسؤولني:

إضراب عمال شركة "أمانور" يدخل شهره الثالث

الزال عمال شركة "أمانور" مضربني ومعتصمني
في مقرات الشركة بكل من طنجة وتطوان والرباط،
ويدخل إضرابهم اليوم ال  59في استهتار واضح
إلدارة الشركة وللمسؤولني الذين ال زال��وا يتلكأون
في االستجابة ملطالب عادلة تتجلى في إرجاع كافة
املمثلني النقابيني والعمال املطرودين دون قيد أو
شرط واحلفاظ على مكتسباتهم.
في هذه الظرفية العصيبة التي جتتازها بالدنا،
من ال��ض��روري والعاجل ،قبل ف��وات األوان ،تدخل
املسؤولني لفرض استجابة إدارة الشركة ملطالب
العمال وعودتهم ملقرات عملهم ولعائالتهم وأسرهم.
التضامن كل ال يتجزأ.
كرمي خ

ل��ل��ض��م��ان االج���ت���م���اع���ي ،وكذلك
ال��ع��م��ال واملهنيني ف��ي القطاعات
غير املهيكلة.
* تطالب بوقف جميع أنشطة
االقتصاد املشغلة ليد عاملة كثيفة
دون أن ت��ك��ون ض���روري���ة وحيوية
الستمرار احل��ي��اة ف��ي ظ��ل األزمة
الصحية القائمة.
* تطالب بضمان دخ��ل لكافة
األس��ر العمالية وبقية الكادحني،
م���ث���ل ال�����ف�����راش�����ة ،ب����أخ����ذ امل�����ال
ال���ض���روري ح��ي��ث ي��وج��د أي لدى
كبار الرأسماليني ومحتكري ثروة
البلد ،عبر فرض ضريبة استثنائية
عليهم.
* تطالب احلكومة بإعطاء إشارة
ق��وي��ة ،ف��ي إط���ار التعبئة الوطنية
الشاملة ،بإطالق س��راح املعتقلني
السياسيني ومعتقلي الرأي وإلغاء
كافة املشاريع والقوانني والقرارات
ال��ت��راج��ع��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة باحلقوق
الشغلية (ق��ان��ون التقاعد ،قانون
اإلض��راب ،مساهمات املشغلني في
صندوق الضمان االجتماعي.)...
عن جلنة املتابعة،

الرباط في  20مارس 2020
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في إطار االنفراج السياسي الذي تستوجبه الظروف الراهنة
اجلمعية تطالب بجعل حد ملعاناة املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي ،ومعاناة أسرهم باإلفراج الفوري عنهم

طالبت اجلمعية املغربية حلقوق
اإلنسان في بيان صادر عن مكتبها
املركزي يوم  20مارس  ،2020بجعل
ح��د ملعاناة املعتقلني السياسيني
ومعتقلي ال���رأي ،ومعاناة أسرهم
باإلفراج الفوري عنهم" ،في إطار
االنفراج السياسي الذي تستوجبه
ال��ظ��روف التي مت��ر منها بالدنا"،
وفق تعبير البيان
وأضاف أنه بعد تدارسه للظروف
الصعبة التي تعيشها ب�لادن��ا ،كما
هو الشأن بالنسبة ملا متر منه باقي
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ،م��ن ج���راء انتشار
فيروس كورونا " كوفيد  ،"19ووقفه
على ما قد تكون عليه احلالة في
ال��ق��ادم م��ن األي���ام م��ن مضاعفات
أسوأ ،إذا لم نقم بواجبنا كل حسب
موقعه ومسؤوليته ،مجتمعا مدنيا،
أش���خ���اص���ا وم����ؤس����س����ات ،قطاعا
ع��م��وم��ي��ا أو ق��ط��اع��ا خصوصيا،
وإذا ل��م نلتزم بالقيم اإلنسانية

النبيلة ال��ت��ي ت��رت��ك��ز ع��ل��ى مبادئ
ال��ع��دل وامل���س���اواة وح��ف��ظ الكرامة
لكل املواطنني واملواطنات وضمان
احلق في الصحة واحلق في احلياة
للجميع.
ك���م���ا س���ج���ل امل���ك���ت���ب امل���رك���زي
ب���إي���ج���اب���ي���ة ان�����خ�����راط املجتمع
امل��دن��ي ون��ش��ط��اء اإلع��ل�ام البديل
في التحسيس والتوعية من أجل
احلد من انتشار الوباء ،ويثمن ما
دعت له دورية رئاسة النيابة العامة
بنفس التاريخ السالف الذكر حول
البحث في إمكانية تسليم األحداث
املودعني في مراكز حماية الطفولة
ألسرهم مبا فيه املصلحة الفضلى
لألطفال ،ويثمن التدابير املقترح
اتخاذها اجتاه السجناء التي جاءت
مفصلة ف��ي بيان امل��رص��د املغربي
للسجون الصادر بخصوص جائحة
فيروس كورونا املستجد؛
إال أن��ه في املقابل ،يستحضر،

كالعديد من املنظمات احلقوقية
الوطنية والدولية ،وضعية سجناء
ال�������رأي وامل��ع��ت��ق��ل�ين السياسيني
ومعاناة أسرهم وذويهم إضافة إلى
م��ا يتهدد حقهم ف��ي احل��ي��اة ،في
ح��ال تعرضهم للمرض املستجد
وان��ت��ش��اره داخ��ل السجون ،خاصة
أن أوضاعهم الصحية متدهورة،
م���ن ج�����راء اإلض����راب����ات املتكررة
والطويلة عن الطعام التي خاضها
العديد منهم ،وبعضهم لم يتوقف
عن اإلضراب إال في األيام القليلة
امل��اض��ي��ة ،كما يستحضر وضعية
أسرهم املضطرة ملواصلة تنقالتها
ب�ين امل��دن ل��زي��ارة أبنائها ف��ي هذه
ال����ظ����روف ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب ال���ت���زام
البيوت والتقليل من التنقالت ،مما
يعرضها أيضا للمخاطر.
لذا ،وفي إطار االنفراج السياسي
الذي تستوجبه الظروف التي متر
منها بالدنا ،وما تتطلبه من تدابير

اجلمعية تستنكر قرار تنقيل إطار بوزارة الشباب
والرياضة وتعتبره إجراء انتقاميا

عبر املكتب املركزي للجمعية املغربية
حلقوق االنسان ،في بالغ له صادر يوم 20
م��ارس على قلقه البالغ ،اجت��اه التضييق
ال����ذي ي��ع��رف��ه ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي ف��ي قطاع
الشبيبة والرياضة بوزارة الثقافة والشباب
والرياضة ،واملتمثل أساسا في عدم جتاوب
ال���وزي���ر م���ع ال��ش��غ��ي��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع ،ورفضه
استقبال متثيلية النقابة الوطنية للشبيبة
والرياضة ،رغم مراسلتها إياه ومطالبتها
بعقد ل��ق��اء ،مم��ا دفعها إل��ى عقد جلسة
عمل مع فريق الكونفدرالية الدميقراطية
للشغل مبجلس املستشارين.
وقد وصل هذا التضييق -يضيف البالغ
حد تعرض األستاذ بوعزة ملراحي مديراملركز الوطني للتخييم بالهرهورة ،والكاتب
العام للنقابة الوطنية للشبيبة والرياضة،
ي���وم  15م����ارس  ،2020لتنقيل تعسفي
وانتقامي ،وغير مبرر ب��أي سند قانوني
حتت مبرر ضرورة املصلحة ،من مقر عمله
بالهرهورة إلى مدينة بنسليمان ،في ظل
الظروف الصعبة التي تعيشها بالدنا مع
انشار فيروس كورونا املستجد؛

وبعد االتصال باألستاذ بوعزة ملراحي
واستحضارا منه للظرف العصيب الذي
متر منه بالدنا والذي يستوجب من الدول
اتخاذ تدابير تخفف من أوضاع االحتقان
واالستياء والتضييق على العمل احلقوق
وال��ن��ق��اب��ي ف��ي إط���ار االن���ف���راج السياسي
املنشود ،عبر املكتب املركزي عما يلي:
 اعتباره هذا التنقيل منافيا ملا تنصعليه املادة  9من مدونة الشغل والتي متنع
ك��ل م��س ب��احل��ري��ات واحل���ق���وق املتعلقة
باملمارسة النقابية ...وك���ل متييز بسبب
ال����رأي ال��س��ي��اس��ي ،أو االن��ت��م��اء النقابي.
كما تضرب بنود اتفاقيتا منظمة العمل

ت��خ��ف��ف م���ن أوض�������اع االحتقان
واالس��ت��ي��اء ال��ع��ام ال��ت��ي ت��س��ود منذ
اعتقالهم خاصة ف��ي مناطقهم؛
وبحكم ما حتتاجه بالدنا من تعبئة
شعبية لرفع حتدي إنقاد البلد من
خطر محدق؛ وفي ظل ما تعرفه
ال��س��ج��ون امل��غ��رب��ي��ة م��ن اكتضاظ
وخصاص في املعدات والتجهيزات و
نقص في شروط السالمة والوقاية
ال��ص��ح��ي��ة؛ ون��ظ��را ل��ك��ون معتقلي
ال��رأي واملعتقلني السياسيني على
خ��ل��ف��ي��ة االح��ت��ج��اج��ات الشعبية
ال��س��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ع��رف��ت��ه��ا منطقة
ال���ري���ف ،وغ��ي��ره��م م���ن املعتقلني
السياسيني ،لم يرتكبوا جرائم قد
تهدد أمن وسالمة املواطنني وإمنا
اعتقلوا بسبب آرائ��ه��م ومواقفهم
السياسية وأنشطتهم النضالية
وك���ان���وا ض��ح��اي��ا م��ح��اك��م��ات غير
ع��ادل��ة ،ف��إن م��ب��ادرة اإلف���راج عنهم
ستشكل خطوة مهمة نحو خلق
أج���واء تشجع على تظافر جهود

 استنكاره لهذا القرار التعسفي الذيي��ن��درج ف��ي إط����ار التضييق ع��ل��ى العمل
النقابي ببالدنا ،وعلى األص��وات املنتقدة
واملعارضة؛

 مطالبته وزارة ال��ش��ب��اب والرياضةوال��ث��ق��اف��ة واالت���ص���ال ب��ال��ت��راج��ع الفوري
عن هذا القرار املتسرع احتراما للقانون
وإنصافا لألستاذ بوعزة ملراحي.

 - 2يدعو كافة الهيئات احلقوقية
والنقابية والسياسية والشبيبية
وال��ن��س��ائ��ي��ة واجل��م��ع��وي��ة األخ���رى،
إلى تكثيف اجلهود من أجل العمل
على إط�لاق س��راح كافة املعتقلني
السياسيني ومعتقلي الرأي.
املكتب املركزي

الرباط ،في  20مارس 2020

مت اعتقال الرفيق ياسني فالت مناضل شبيبة النهج الدميقراطي بخنيفرة

وبعد اخباره اللجنة أن م��ورد رزق��ه الوحيد
إلع��ال��ة وب��ص��ع��وب��ة أس��رت��ه ال��ص��غ��ي��رة ووالديه
وأخواته هو احلالقة ،وأن إغالق احملل
يعني موت هؤالء جوعا في ظل غياب
بدائل كفيلة بضمان حقهم في الغذاء
والدواء...

 تضامنه ال�لام��ش��روط وامل��ط��ل��ق معاملناضل والنقابي األستاذ بوعزة ملراحي
امل����ع����روف ف����ي أوس�������اط ق���ط���اع الشباب
وال���ري���اض���ة وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي والنقابي
والسياسي بجديته وك��ف��اءت��ه ف��ي العمل
االداري والتربوي خدمة ملصلحة الشباب
والطفولة؛

 - 1يطالب بجعل ح��د ملعاناة
املعتقلني السياسيني ومعتقلي
ال����رأي ،وم��ع��ان��اة أس��ره��م باإلفراج
الفوري عنهم؛

أل حتجاجه على التمييز في إغالق محله مصدر قوته

مت صباح ي��وم اخلميس  19م��ارس ،2020
اعتقال الرفيق ياسني ف�لات مناضل شبيبة
النهج الدميقراطي بخنيفرة عضو اجلمعية
املغربية حلقوق اإلنسان ،من احملل الذي ميتهن
فيه احل�لاق��ة بعد أن داهمته جلنة تقودها
ق��ائ��دة امل��ق��اط��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة بخنيفرة ،مرفوقة
وعنصري أمن ،حيث طلب من
بأعوان السلطة
ْ
الرفيق إغالق محله.

الدولية رق��م  111و 135اخلاصتان على
التوالي مبنع التمييز في مجال االستخدام
واملهنة وتوفير احلماية والتسهيالت ملمثلي
العمال ،وهما االتفاقيتان املصادق عليهما
من طرف املغرب؛

اجلميع لرفع التحديات اخلطيرة
التي تواجه بالدنا في الوقت الراهن
خاصة أن للعديد منهم القدرة على
ال��ق��ي��ام ب���دور كبير ف��ي مناطقهم
في تأطير املواطنني مساهمة في
املجهود الوطني ملواجهة التحدي
ال����ذي ي��ن��ت��ص��ب أم��ام��ن��ا جميعا.
ومن أجل ذلك فان املكتب املركزي
للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان:

وملا احتج على استهدافه دون غيره
ع��ل��ى اع���ت���ب���ار وج�����ود م���ح�ل�ات أخ���رى
للحالقة والبقالة مفتوحة ،ولم تقصدها
فعلت
السلطات حلثها على اإلغالق كما
ْ
اعتبره انتقائية وتعسف في
معه ،مما
َ
حقه.
وعقب سماعهما خبر إيقافه ،بادر
ك��ل م��ن رئيس ف��رع خنيفرة للجمعية
املغربية حلقوق اإلنسان والكاتب العام
للفرع ،بالتوجه إلى القيادة للتقصي في
أس��ب��اب التوقيف وللمطالبة باالفراج
عنه علما أن��ه املعيل الوحيد ألسرته
(زوجته وأبويه ،)...واحلالقة هي مصدر
قوتهم ال��ي��وم��ي .مت إخ��ب��اره��م��ا الحقا
أن ه��ن��اك تعليمات تدعو إل��ى ضرورة
متابعته وحترير محضر في حقه؛ ألنه
مترد على قرار السلطات ،ليتابع بعدها
ف��ي حالة اعتقال بإشهار تهمة إهانة
موظف أثناء مزاولته لعمله في حقه.
التهمة اجلاهزة.

ومن املعلوم أن الرفيق ياسني فالت مناضل
حقوقي وناشط في حركة  20فبراير ،متواجد
م��ع احل���رك���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة ،وي��ب��دع ف��ي فن
الراب...
 -ال الستغالل األزمة في االنتقام.

 احل��ري��ة ل��ل��رف��ي��ق ي��اس�ين ف��ل�ات ،احلريةل��ل��رف��ي��ق ب����ودا ول��ك��اف��ة املعتقلني السياسيني
ومعتقلي الرأي،
احلسني ب
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تروتسكي ودرس احلزب باملواصفات اللينينية
في شهر فبراير  1921كتب تروتسكي
م��ق��ال��ة حت��ت ع��ن��وان دروس م��ن كومونة
ب��اري��س وك��أن��ه ميهد مل��ا سيتم التعامل به
مع االناركيني الذين اعلنوا متردهم ضد
ال��س��ل��ط��ة ال��س��وف��ي��ات��ي��ة اذ ك��ان��ت مواجهة
ك��رون��ش��ت��اد ف��ي م���ارس  1921اح���د اعنف
اشكالها .لقد سحق اجليش االحمر مترد
ب��ح��ارة ال��ق��اع��دة البحرية كرونشتاد وهم
انفسهم الذين كان لهم دور رائ��د في ثورة
 1917لكنهم حتت قيادة زعماء فوضويني
اع��ل��ن��وا ع��ن رف��ض��ه��م مل���ص���ادرة محاصيل
القمح وط��ال��ب��وا باقصاء الشيوعيني من
السوفيتات.
ف����ي م��ق��ال��ت��ه ح�����ول ك���وم���ون���ة باريس
استخلص تروتسكي سبب فشل الكومونة
وأرجعه الى غياب حزب العمال في قيادة
الثورة وخضوع الكومونة الى قيادة برجوازية
ص��غ��ي��رة م��ت��ذب��ذب��ة وف���وض���وي���ة اضاعت
الفرصة على الشعب الفرنسي لالنتقال الى
سلطة البروليتاريا ليس فقط في كومونة
باريس بل على الصعيد الفرنسي كله.

لها من راهنية اليوم والتي يكاد يعارضها
الكثيرون ممن ينسبون انفسهم الى مدرسة
تروتسكي.
"-1لقد ج��اءت الكومونة متأخرة جدا,
لقد ك��ان لديها ك��ل إمكانيات االستيالء
علي السلطة في الرابع من سبتمبر وهو
ما كان يسمح للبروليتارية في باريس بأن
تضع نفسها وب��ض��رب��ة واح���دة علي رأس
العمال في الدولة كلها في صراعهم ضد
قوي املاضي ,ضد بسمارك كما ضد ثيرز
علي السواء ,ولكن السلطة وقعت في أيدي
ث��رث��اري الدميقراطية :ن��واب ب��اري��س ,ولم
يكن ل��دي البروليتاريا الباريسية ح��زب أو
قيادة مرتبطة بها ارتباطا وثيقا من خالل
الصراعات السابقة ,والبرجوازيون الصغار
األبطال الذين ظنوا أنفسهم اشتراكيني
وجل��أوا إل��ي مساندة العمال لهم فلم يكن
لديهم في احلقيقة أية ثقة في أنفسهم,
لقد زعزعوا إميان البروليتاريا في نفسها,
لقد كانوا يلجأون باستمرار إلي احملامني

امل��ش��ه��وري��ن,إل��ي الصحفيني وإل���ي النواب
والذين لم يكن في جعبتهم سوي حفنة من
العبارات الثورية املبهمة ,وذلك من أجل أن
يعهد إليهم بقيادة احلركة"
" -2إن احل�����زب ال��ع��م��ال��ي احلقيقي
ليس آلة للمناورات البرملانية ،فهو اخلبرة
املتراكمة واملنظمة للبروليتاريا ،أنة فقط
مب��س��اع��دة احل����زب – وال����ذي ي��رت��ك��ز علي
األح���داث املاضية ف��ي تاريخه كله والذي
يرسم مسبقا بطريقة نظرية الطريق نحو
التقدم بكل مراحله ويستخرج منة الشكل
املناسب للعمل – تستطيع البروليتاريا
حترير نفسها من احلاجة املتكررة إلعادة
ب���دء ت��اري��خ��ه��ا م��ن ج��دي��د بنفس التردد
والنقص ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رارات ،أي بنفس
أخطائها السابقة".
" -3احل�����زب ال ي��خ��ل��ق ال���ث���ورة عندما
يريد ،فهو ال يختار حلظة االستيالء علي
السلطة كما يحب ،بل إنه يتدخل بفاعلية
ف��ي األح����داث ،متوغال ف��ي ك��ل حلظة في

ت��ن��اول تروتسكي س��م��ات احل���زب الذي
كانت الكومونة في حاجة ماسة اليه .وهذه
السمات هي صورة قريبة الى حد بعيد من
التصور اللينيني للحزب القادر على قيادة
البروليتاريا ألخذ السلطة.
في ه��ذه املقالة نتعرف على تروتسكي
الذي يعمل حتت قيادة لينني والذي يبلور
اخلطط واملفاهيم املتعلقة باحلزب قريبة
جدا من العقيدة البلشفية.
يهمنا هنا االشارة الى املقاطع الهامة ملا

تقوم الدعاية الرجعية بالترويج
لفكرة مفادها أن الطبقة العاملة
ف��ي امل��غ��رب ،ب��ل ف��ي ال��ع��ال��م ،أقلية
وأن��ه��ا تتقلص ل��ف��ائ��دة الطبقات
الوسطى .وترتكز هذه املقولة إلى
اعتبار أن الطبقة العاملة تتكون
من العمال والعامالت في القطاع
الصناعي واملنجمي وأن حصة هذا
القطاع في الناجت الداخلي اخلام
تتقلص لفائدة ق��ط��اع اخلدمات
الذي أصبح أكبر قطاع وأنه يشغل،
ب���األس���اس ،ال��ط��ب��ق��ات الوسطى.
وال���ه���دف ه���و ال��ت��ش��ك��ي��ك ف���ي دور
الطبقة العاملة كالطبقة الثورية،
موضوعيا ،في ظل منط االنتاج
ال��رأس��م��ال��ي واحل��ام��ل��ة للمشروع
االش���ت���راك���ي وإح���ل��ال الطبقات
الوسطى محلها.
وم��ع أن حجم الطبقة العاملة
ل��ي��س ح���اس���م���ا ،ب���ل م��وق��ع��ه��ا في
عالقات االن��ت��اج الرأسمالية ،فإن
ه���ذا ال��ت��ح��دي��د للطبقة العاملة
خاطئ:

أوال :إن��ه يتجاهل أن القطاع
الفالحي في املغرب يشغل أعدادا
غ��ف��ي��رة م���ن ال���ع���م���ال الزراعيني

والعامالت الزراعيات تقدر بأكثر
من مليون نسمة.
ث���ان���ي���ا :إن����ه ي��رت��ك��ز إل����ى فهم
سطحي للطبقة العاملة ال يأخذ
بعني االعتبار تطور الرأسمالية في
بالدنا.

إننا نعتبر أن الطبقة العاملة هي
الطبقة التي تعيش ،أساسا ،من بيع
قوة عملها اليدوية و/أو الذهنية
للرأسمال وتنتج ف��ائ��ض القيمة
وت��س��اه��م ف��ي حتقيقه (التمويل
والبيع والنقل والتخزين )...وفي
إنتاج وصيانة قوة العمل (التغدية،
التعليم ،الصحة ،النظافة ،الترفيه،
الرياضة.)...
واحل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي تفقأ األعني
هي أن الرأسمالية في املغرب قد
أكتسحت العديد م��ن القطاعات
وح��ول��ت أغلب العاملني فيها إلى
عمال وع��ام�لات .وه��و ما أدى ألى
ارتفاع حجم الطبقة العاملة:

هكذا تتسارع وثيرة خوصصة
اخلدمات االجتماعية األساسية(
التعليم والصحة وإن��ت��اج وتوزيع
امل��اء والكهرباء والنظافة .)...ولم
تكتفي الدولة بذلك ،بل إنها تعمل

وتشهد جتارة التقسيط هجوما
قويا للرأسمال املغربي واألجنبي:
"خ���اص���ة ال���ف���ض���اءات التجارية
ال��ك��ب��ري" ...وأغ��ل��ب العاملني في
هذه املتاجر الكبرى هم(ن) عمال
وعامالت.

ك��م��ا ت���ك���اث���رت ،ب��ش��ك��ل ملفت
للنظر ،سلسلة املطاعم (سلسلة
املطاعم ذات العالمات الشهيرة)
والفنادق تشغل يدا عاملة بوفرة.
وك��������ان م�����ن ن����ت����ائ����ج تطبيق
سياسة التقومي الهيكلي واندماج
االق���ت���ص���اد امل���غ���رب���ي ،م���ن موقع
ضعيف ،في العوملة الرأسمالية أن:

ع�����رف�����ت ال���ط���ب���ق���ة العاملةال��ص��ن��اع��ي��ة وامل��ن��ج��م��ي��ة تطورا
م��ت��ن��اق��ض��ا :ف��ف��ي ح�ي�ن تراجعت
ب����ع����ض األن����ش����ط����ة الصناعية
وامل��ن��ج��م��ي��ة ب��س��ب��ب إغ��ل��اق عدد
من املناجم وتفكيك العديد من
الصناعات امليكانيكية والتعدين
وبعض صناعات تعويض الواردات
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أبو أسعد
احلالة الفكرية للجماهير الثورية ،ويقدر
ق��وي املقاومة ل��دي العدو ،وبالتالي يحدد
اللحظة األك��ث��ر مناسبة للعمل احلاسم،
وه�����ذا ه���و اجل���ان���ب األك���ث���ر ص��ع��وب��ة في
م��ه��م��ة احل�����زب ،ف���احل���زب ال مي��ل��ك قرار
صالح جلميع احل���االت ،ولكنة في حاجة
إل����ي ن��ظ��ري��ة ص��ح��ي��ح��ة ،ات���ص���ال حميم
باجلماهير ،فهم عميق ألب��ع��اد املوقف،
إدراك حسي ثوري وعزم هائل .وكلما كان
تغلغل احل��زب ال��ث��وري في جميع ميادين
نضال البروليتاريا أكثر تعمقا ،وكلما كانت
وحدة الهدف ونظام العمل أكثر وحدة كلما
استطاع احلزب أن ينجز مهمته في وقت
أسرع وبطريقة أفضل.
الصعوبة هنا تكمن في احلصول علي
ه��ذا التنظيم للحزب املتمركز ،املتالحم
داخليا بنظام حديدي ومترابط بحركة
اجل��م��اه��ي��ر – مب��ده��ا وج���زره���ا  -ترابطا
حميما .ان��ت��زاع السلطة ال ميكن أن يتم
إال في ضغط ث��وري فعال من اجلماهير
ال��ك��ادح��ة ،ول��ك��ن عند ال��ق��ي��ام ب��ه��ذا العمل
فإن عنصر اإلع��داد يصبح حتميا بكل ما
في الكلمة من معني ،وكلما ك��ان احلزب
أفضل في فهمه لألزمة وللحظة التفوق،
كلما استطاع أن يعد القواعد األساسية
للمقاومة بطريقة أفضل ،كلما استطاع أن
يوزع قواته وأدواره��ا بطريقة أفضل ،كلما
كان النصر أكيدا وكلما قل عدد الضحايا.
فإقامة عالقة متبادلة بني عمل محضر
ل��ه بعناية وح��رك��ة جماهيرية ه��ي املهمة
السياسية – االستراتيجية لالستيالء علي
السلطة".

حول الطبقة العاملة املغربية
جاهدة على حتويل املوظفني في
القطاع العمومي إلى مجرد أجراء
من خ�لال تعميم العمل بالعقدة
واللجوء إلى شركات املناولة.

العدد352 :

( ب��ع��ض وح����دات ص��ن��اع��ة السكر
وت���ك���ري���ر ال��ن��ف��ط وال���ن���س���ي���ج،)...
ش��ه��د اإلن���ت���اج ال��غ��دائ��ي وحتويل
الفوسفاط وكدا اإلنتاج الصناعي
ل����ف����ائ����دة ال�����ش�����رك�����ات امل����ت����ع����ددة
االستيطان ،في إطار املقاولة من
الباطن ،ارتفاعا( تركيب السيارات،
ت���رك���ي���ب جت����ه����ي����زات كهربائية
ل��ل��ط��ائ��رات واألن��ش��ط��ة الصناعية
امل��رت��ب��ط��ة ب���ه���ا )...مستفيدا من
امتيازات كثيرة (ق��روض بشروط
م�لائ��م��ة ،م��ن��اط��ق صناعية حرة،
أث���م���ان ال��ع��ق��ار امل��ن��اس��ب��ة ،تواجد
بنيات حتتية وشبكات التواصل
متطورة نسبيا) ومن طبقة عاملة
مكونة (خريجي معاهد التكوين
املهني باخلصوص) ورخيصة مع
تفكيك النقابات وإضعاف العمل
النقابي .وميكن اعتبار أن هناك
تراجعا ملموسا للطبقة العاملة
املنجمية وت��راج��ع��ا أق���ل للطبقة
العاملة الصناعية.
ش���ه���د ق���ط���اع ال���ن���ق���ل البريوال���ب���ح���ري واجل������وي والتخزين
واالت������ص������ال (ال����ه����ات����ف النقال
واألن��ت��رن��ي��ت )...من��وا سريعا أدى
إلى ارتفاع حجم الطبقة العاملة

في هذا القطاع.

وأخ�����ي�����را ،ت��ش��غ��ل اخل���دم���اتلصالح الشركات املتعددة اجلنسيات
ف��ي إط����ار االف��ش��وري��ن��غ ،وخاصة
مراكز االتصال واحملاسبة ،أعدادا
كبيرة من العمال والعامالت.
هكذا يتبني مما سبق أن حجم
الطبقة العاملة كبير وأن��ه تزايد،
بشكل معتبر ،في احلقبة األخيرة.
وم���ن أه���م خ��ص��ائ��ص الطبقة
العاملة املغربية:
أنها مشكلة ،أكثر فأكثر ،منالشباب والنساء وأن أغلبهم(ن)
ي���ت���وف���ر(و)ن ع��ل��ى ح���د أدن����ى من
التعليم.

أن ال��ه��ش��اش��ة أص��ب��ح��ت متسق��ط��اع��ات واس���ع���ة وم���ت���زاي���دة من
الطبقة العاملة ،وخاصة الشباب،
ونساء ورجاال.
إن املعاناة املضاعفة للشباب من
الهشاشة جتعله يكتسب الوعي
احلسي بفظاعة االستغالل الذي
ي��ت��ع��رض ل���ه ،بينما ق��د يساعده
اكتسابه خلبرات على حتول هذا
الوعي إلى وعي طبقي.

السياسية
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املغرب :إخفاء آثار التعذيب مبساحيق املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
مرة أخرى يؤكد املجلس الوطني حلقوق
االن��س��ان من خ�لال ملخص تقريره حول
ما أسماه ب"احتجاجات احلسيمة" بأنه
مؤسسة مسخرة من أجل ترسيخ االستبداد،
وواجهة مثلى لتبرير االنتهاكات اجلسيمة
حلقوق االنسان ،وان احلديث عن ادواره في
"ترسيخ وتعزيز مباديء احلكامة املرفقية"
و"تعزيز وترسيخ دولة القانون واملؤسسات"
و" حماية حقوق االنسان والنهوض بها"
ليس اال حشوا فارغا .
ان الوظيفة التي تؤديها هذه املؤسسة
ال مي��ك��ن ب��ك��ل ت��أك��ي��د فصلها ع��ن طبيعة
النظام السياسي الذي تشتغل في اط��اره ،
األم��ر ال��ذي يفسر انحياز التقرير للدفاع
عن التعذيب وقمع االحتجاجات واتهام
احمل��ت��ج�ين ب��ال��ع��ن��ف وال��ت��س��ل��ح وتشكيل
خطر على سالمة "ال��ق��وات العمومية" بل
متادى مصدقا ما يحبر للحديث عن كون
املغاربة كانوا ضحية خ��داع بصري حيث
استهلكوا حوالي  80في املائة من األخبار
الزائفة ومقاطع الفيديو املصورة واملفبركة
بخصوص حراك الريف.
لقد كان املغاربة يتابعون مقاطع كاميرا
خفية ،فينبغي ان ميسحوا كل ما تلقوه وان
يستفيقوا من مفعول التخذير لينصتوا
ل��رواي��ة املجلس الوطني حلقوق االنسان
وهو يوثق ويحصي ويجرد خسائرا تقدر
بأكثر من  25مليون دره��م ملديرية االمن
ال��وط��ن��ي وازي����د م��ن أرب��ع��ة م�لاي�ين درهم
بالنسبة ل��ل��درك ومليون و 160أل��ف درهم
بالنسبة ل��ل��ق��وات امل��س��اع��دة ،مبالغ فلكية
كل ما نعرف بخصوص أوج��ه انفاقها هو
العصي والهراوات والقنابل املسيلة للدموع،
ناهيك عن عدد الضحايا الذي جتاوز 902
م��وزع�ين كما يلي 604 :م��ن رج��ال األمن
و 178م���ن ال���ق���وات امل��س��اع��دة و 120من
الدرك وأكثر من  760يوم من العجز الكلي
املؤقت ،أرقام ميهد بها املجلس لتوصياته
وخ�لاص��ات��ه ب���ض���رورة دع���م االف��ل��ات من
العقاب وع��دم مساءلة اجل��ن��اة ،ان��ه يريد
توطيد ابشع صور القمع باضفاء الشرعية
على ك��ل االن��ت��ه��اك��ات واجل��رائ��م املرتكبة
بالريف والتشكيك في قيم حقوق االنسان
ومبادئها.
كما ان ما درفه تقرير املجلس من دموع
عما يسميه مساسا بحرية العقيدة والعبادة
وم��ن حرمان اخلطيب من امت��ام خطبته
التي كان يشيطن فيها احلراك ورموزه ال
يضاهيه اال ما كاله من اتهامات بالشغب
والعنف الالمشروع ومحاولة تبرير ما ال
يبرر من قمع اه��وج في حق املتظاهرين،
اما ق��رون االدان��ة واقتحام املنازل وطحن
محسن ف��ك��ري ( ح���اول التقرير جتاهل
واق��ع��ة "ط��ح��ن ام���و" ال��ت��ي شكلت شعارا
م���وح���دا ل��ك��ل االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي عمت
املغرب واالكتفاء برواية النيابة العامة التي
تذهب تقاريرها كلما تعلق األم��ر بسفور
الوجه البشع لالستبداد ألبعد مدى ميكن
من تشويش الرؤية وخلط مقاطع املشهد)

ومقتل عماد العتابي الذي عد مجرد دفاع
عن النفس ،ف��ان التقرير لم يشغل نفسه
بهذه التفاصيل لكي ال تشغله عن توجيه
عمله صوب اخفاء معالم اجلرم املشهود.
ان املجلس الوطني حلقوق االنسان وهو
يبارك االتكال املفرط على القمع الخماد
احلراك مدينا كل معارضة او حراك ميكن
ان يتحدى ث��واب��ت االس��ت��ب��داد ،متغاضيا
ع��ن ع��ش��رات مقاطع الفيديو ال��ت��ي توثق
ب��ال��ص��وت وال���ص���ورة ح��ج��م ال��رع��ب املسلط
على احملتجني سواء اثناء تفريق اشكالهم
ال��ن��ض��ال��ي��ة او االس��ت��ف��راد ب��ه��م ف��ي األزق���ة
وال��ش��وارع ،انسجاما مع األدوار املوكولة له
وخصوصا في هذا الوقت بالتحديد الذي
نشر فيه التقرير ،لم يستطع ان يشير ولو
بجملة واحدة لضرورة التصدي للنصوص
القانونية املنتهكة ملعايير حقوق االنسان،

مما ال ريب
فيه ان ما يمكن
استخالصه من ثورات
الشعوب ونهوضها هو
ان ارساء االستراتيجيات
القمعية وتعزيز ثقافة
االذعان وافتعال ازمات خارجية
لصرف األنظار واالستقواء بدول
وقوى اجنبية والبراعة في التالعب
بالقوى السياسية وتأليب وتحريض
بعضهم على البعض اآلخر ...
كل ذلك لن يستطيع رد إرادة
الشعوب فما شيده ابن علي
في  23سنة انهار في 29
يوم وما بناه حسني
مبارك في  30سنة انهار
في  18يوما فقط ....

واخ���ض���اع ان��ش��ط��ة وت��ق��اري��ر وميزانيات
اجهزة "األمن" لرقابة البرملان أو احلكومة
أو ال��ق��ض��اء ،أو ب��ل��ورة توصيات بخصوص
ض���رورة تكاثف رق��اب��ة منظمات املجتمع
املدني احلقوقية كرقابة مجتمعية شعبية
مع رقابة السلطة التشريعية والقضائية
ع��ل��ى ه���ذه األج��ه��زة امل��ت��غ��ول��ة ،أو السماح
بانشاء نقابات وتنظيمات تتولى الدفاع
عن حقوق منتسبي هذه اجلهزة وتنظيم
واج��ب��ات��ه��م مب��ا ي��س��اع��ده��م ع��ل��ى تدعيم
االح���س���اس ب��امل��س��ؤول��ي��ة االخ�لاق��ي��ة جتاه
املجتمع ،وال حتى ال��وق��وف على اسباب
ادمان هذا القطاع لكل االنتهاكات بالشكل
الذي حولها الى مؤسسات مشوهة اخالقيا
وحقوقيا.
ان ال��دور املرعب ال��ذي أدت��ه كل األجهزة
القمعية في حراك الريف وتؤديه في غيره

من املظاهرات واالحتجاجات والتجمعات
وال���ذي ي��ؤط��ره اع��ت��ب��ار امل��واط��ن�ين اعداء
ينبغي سحقهم ،أصبح يضع على رأس
م��ه��ام ك��ل ق���وة سياسية تسعى للتغيير
ض����رورة ال��ن��ض��ال م��ن اج���ل تفكيك هذه
امل��ؤس��س��ات واع����ادة بنائها مب��ا يغير من
ال��ه��ي��اك��ل امل��ؤس��س��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها
والعقيدة التي توجه اشتغالها ،لقد تكونت
اجيال من الضباط واالع���وان في مناخ
انتهاك القوانني وتدني منسوب احترام
ثقافة حقوق االنسان ،واعتبار التعليمات
وأوام��ر ال��رؤس��اء تعلو ف��وق القانون و كل
املواثيق التي تعهد امل��غ��رب باحترامها،
فالقانون ظل بالنسبة لها مجرد استثناء
فكان هو ما تقوم به وتفعله وما تخضع له
من تعليمات وأوامر تنتهك آدمية االفراد
في اطار التسلسل الرئاسي الذي يشترط
الطاعة واخل��ن��وع وه��و األم��ر ال��ذي يجد
جوابا له في معدالت الرضى الوظيفي
ف��ي ه��ذه األج��ه��زة كما يعبر عنه بعض
افرادها الذين متكنوا لظرف او آلخر من
تكسير طابوهات الصمت والقهر الذي
مي��ارس��ه الرئيس على امل���رؤوس فيحاول
ه��ذا األخير عكسه على آخ��ر حلقة في
العالقة وهو املواطن .

قاشى م الكبير

ان الدولة مستمرة في محاصرة النشاط
احل��ق��وق��ي اجل�����اد وامل���ن���اض���ل ،ومواصلة
حت���رش���ات���ه���ا ب���امل���ن���اض���ل�ي�ن احلقوقيني
وامل��ن��اض�لات ،ت��ض��اي��ق ان��ش��ط��ة اجلمعيات
احلقوقية وحترمها من وص��والت االيداع
وم��ن امل��ق��رات العمومية ،مذكية ومدعمة
ل��ل��ف��ك��ر ال���ق���روس���ط���وي امل����ع����ادي للحياة
ومل���ن���ظ���وم���ة ح���ق���وق االن�����س�����ان ،مواصلة
اس��ت��ع��م��ال ال���ه���راوات وت��ع��م��ي��م االحساس
باخلوف عبر املالحقات االنتقامية والتهم
اخليالية واالحكام اجلائرة التي تتجاوز كل
منطق قانوني ،كما تعمد للتوظيف املبالغ
فيه خلطاب التخويف من انهيار الدولة،
ت��س��وق ش��ع��ارات املفاضلة ب�ين اجلوائح":
اللهم هاكا وال نوليو كي سوريا ،ليبيا".....،
مب��ع��ن��ى دول����ة اس��ت��ب��دادي��ة م��س��ت��ق��رة خير
م��ن دول���ة م��ن��ه��ارة ،اال ان اس��ت��ق��رار الدولة
االستبدادية أكبر خرافة ميكن تصديقها
بل ان استمرارها مكلف للوطن واملواطنني
 ،كما عمدت الى فصل الناس الى معسكرين
م��ع��س��ك��ر (امل����وال��ي�ن) ال��واق��ع��ي�ين ومعسكر
(العدميني) الطوباويني ،في حني ان األمر
مقلوب فأول من يزعزع االستقرار ويسيء
ل��ب��ن��اء امل��ؤس��س��ات ه��و املعسكر األول أما
املعسكر الثاني فهو يدعو الحترام التزامات
ال��دول��ة واداء املؤسسات ألدواره���ا والقطع
م���ع ال��ط��ي��ش امل���خ���زن���ي واحل����ك����رة وخ���رق
القانون واالنحدار املستمر نحو الفوضى
واالع��ت��داءات اجلسيمة على كل مقومات
احلياة .
ان انظمة االستبداد حتوز ق��درة هائلة
ع��ل��ى اط�ل�اق ش����رارة اح��ت��ج��اج��ات شاملة،
ف��ه��ي اك��ب��ر خ��ط��ر ع��ل��ى اس��ت��م��راره��ا حيث
انها قادرة على تعبئة الكل بكيفية مذهلة
ملسارات ال ميكن التنبؤ بها ،فمناعتها ضد
االض��ط��راب��ات حت��وزه��ا م��ن تفريطها في
اوطانها التي حولتها لبستان خلفي يضمن
لقوى الوصاية نفوذا سياسيا واقتصاديا
المحدودا ،وهو األم��ر ال��ذي يؤكده مؤمتر
القمة العربية االوروبية سنة  2019والذي
حرص على قضايا االره��اب والهجرة غير
ال��ش��رع��ي��ة و"ال���ق���وى ال��دول��ي��ة ال��ب��ع��ي��دة عن
املنطقة" بتعبير رئيس املجلس االوروبي
دون��ال��د توسك ويعني بها الصني وروسيا،
دون ان ي��ت��ج��اوزه��ا للتعاطي م��ع اسئلة
التحول الدميقراطي واح�لام الشعوب في
االمن والرخاء والعدالة .
مما ال ريب فيه ان ما ميكن استخالصه
من ثورات الشعوب ونهوضها هو ان ارساء
االستراتيجيات القمعية وت��ع��زي��ز ثقافة
االذع���ان واف��ت��ع��ال ازم���ات خارجية لصرف
األنظار واالستقواء ب��دول وق��وى اجنبية
وال��ب��راع��ة ف��ي التالعب بالقوى السياسية
وتأليب وحت��ري��ض بعضهم على البعض
اآلخ���ر  ...ك��ل ذل��ك ل��ن يستطيع رد إرادة
الشعوب فما شيده اب��ن علي في  23سنة
انهار في  29ي��وم وما بناه حسني مبارك
في  30سنة انهار في  18يوما فقط ....
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ملف العدد
مستقبل التغييراجلدري باملغرب ،رهني بانخراط الشباب في النضال العام للطبقة العاملة
تستحق الشبيبة املغربية أن تكون هلا بصامت تارخيية يف النضال
الشعيب من أجل التغيري.ويستحق شعار التغيري اجلدري أن يكون
محموال عىل أكتاف ح��رااكت شعبية،يغلب علهيا الطابع الشبايب.
لقد خلدت الشبيبة املغربية أدوارا طالئعية يف نضال شعبنا من أجل
االستقالل وتنحية املعمر الفرنيس واالسباين،مكا اكنت الشبيبة
املغربية تلك اجلواهر النفيسة اليت رصعت مالمح احلركة املاركسية
اللينينة املغربية يف نضاهلا ضد نظام القهر واالستبداد.واهبة زهرات
العمر استهشادا أويف زنازن الظمل ،فداء مجلاهري شعبنا وحترير
الطبقة العاملة من االستغالل بتحرير الوطن من التبعية ملؤسسات
الرأمسال العاملي ومن املافيا املخزنية اليت تسطو عىل خريات ومقدرات
الوطن.مل يكن الهشداء:عبداللطيف زروال وسعيدة املهني أمني الهتاين

إن فشل السياسات العمومية في تدبير
مختلف مناحي احلياة ،والرتب املتؤخرة
ال��ت��ي يحتلها امل��غ��رب ف��ي م��ج��ال التعليم
والصحة ومؤشر التنمية البشرية وحقوق
اإلن���س���ان وف���ي م��ج��ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة....
تشكل األساس املادي للنضال الشبيبي في
مختلف جبهات النضال م��ن أج��ل وطن
احلرية والكرامة والعدالة اإلجتماعية
ووطن يسع للجميع.
إن وع���ي ال��ش��ب��اب امل��غ��رب��ي ب���أن واقع
ال��ف��ق��ر وال��ه��ج��رة وال��ب��ط��ال��ة وك���ل أشكل
اإلقصاء والتهميش ليس بقدر محتوم
ب��ل ه��و نتاج لسياسات ممنهجة تهدف
ال���ى ت��وس��ي��ع ال��ه��وة ب�ين م��ن مي��ل��ك ومن
ال ميلك وإغناء الغني وتفقير الفقير،
وذل��ك ب��إن��زال مجموعة من املخططات
ال��ط��ب��ق��ي��ة ف����ي م��خ��ت��ل��ف القطاعات
اإلجتماعية خاصة القطاعات التي تهتم
بالشباب ( التعليم  ،التشغيل ،الرياضة
 )...ع��ب��ر س��ن م��ج��م��وع��ة م��ن القوانني
ال��رج��ع��ي��ة وال��ت��راج��ع��ي��ة ك��ق��ان��ون اإلطار
 51_17وقانون التعاقد....وأمام هذا
ال��واق��ع ع��رف الفعل النضالي الشبيبي
السياسي والنقابي واحلقوقي والطالبي
تناميا ب��ه��دف ت��ق��دمي ب��دائ��ل ملموسة
ألوضاعهم والتعبير عن مطالبهم العادلة
وامل��ش��روع��ة وال��ت��ص��دي لكل م��ا يحاك من
مخططات في حق ابناء وبنات الشعب .
وق��د لعب الشباب املغربي دورا رياديا
في حركة عشرين فبراير عبر اإلنخراط
الفعلي في احلركة واملساهمة في إنتشارها
وتوسعها على مستوى املدن والقرى ،وفي
ك���ل أش���ك���ال ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��أط��ي��ر وحتمل
املسؤولية في اللجن الوظيفية ومشاركته
ف���ي ك���ل أش��ك��ال��ه��ا ال��ن��ض��ال��ي��ة م���ن وقفات
ومسيرات  ،إض��اف��ة إل��ى التواصل املباشر
أو عن طريق وسائل التواصل اإلجتماعي
مع اجلماهير الشعبية إما لشرح مطالب
احلركة أو حثها على املشاركة وتقدمي كل

املرافق الصحية واملؤسسات التعليمية ،كما
هو الشأن حل��راك الريف حيث قاد شباب
املنطقة احلراك ألزيد من سنة واحلفاظ
ع��ل��ى س��ل��م��ي��ت��ه وت��س��ط��ي��ر م��ل��ف مطلبي
متكامل ،كما أن معظم املعتقلني على
خلفية احلراك شباب.
كما ساهم النضال الشبيبي في تأجيج
الصراع مع النقيض الطبقي املتجسد في
النظام املخزني ف��ي مختلف اجلبهات،
بحيث تستمر ن��ض��االت أوط���م م��ن أجل
حتسني الظروف املادية واملعنوية للطلبة
ورف���ع احل��ظ��ر العملي وت��وح��ي��د نضاالت

من  24إلى  30مارس 2020

سوى الربامع الشابة اليت محلت آمال وآالم شعب مسلوب االرادة
ووط��ن ينشد احلرية يف عامل تعمه كرامة االنسان واملساوات بني
املرأة والرجل.وعىل درب هؤالء سار بعدمه جيل والحئة ال منهتية من
الهشداء:كرينة،الدريدي م بوبكر،مصطىف بلهواري،املعيط بوميل،ايت
اجليد دمحم بنعيىس،عبداهلل موناصري،مصطىف امحل��زاوي ،جنية
أدايا،مكال احلساين ،وهشداء حركة 20فرباير املجيدة.

اهنا حركة شبيبية طالبية وتالميذية ويف صفوف العامل واملعطلني،يف
احلرااكت الشعبية.يه بالتايل حركة دؤوبة وسط لك واجهات النضال.
ألمهية اهسامات الشبيبة املغربية يف النضال العام،نفتح ملف عدد
جريدة الهنج الدميقرايط يف موضوع:أي دور للشباب يف االضطالع
باملسامهة يف التغيري اجلدري.

النضال الشبيبي  ،أي دور؟
أشكال الدعم واملساندة للحركة املجيدة
التي حملت أمال التغيير وإسقاط الفساد
واإلس���ت���ب���داد ،ك��م��ا ق���اد ال��ش��ب��اب املغربي
م��ج��م��وع��ة م���ن اإلح���ت���ج���اج���ات ف���ي عدة
مناطق (اوطاط احلاج _ زاكورة_الريف
_ جرادة )....إحتجاجا على غياب البنيات
التحتية وان���ع���دام ف���رص ال��ش��غ��ل وغياب

العدد352 :

احلركة الطالبية في أفق إعادة بناء أوطم
وجتذير الوعي الطبقي بقضية التعليم
لدى أوسع اجلماهير الطالبية والتصدي
ل��ك��اف��ة امل��خ��ط��ط��ات الطبقية ف��ي ميدان
التعليم ( املخطط االستعجالي_ الرؤية
االستراتيجية _ قانون اإلط��ار )...وهنا
نستحضر ال��ن��ض��االت ال��ب��ط��ول��ي��ة لطلبة

الطب والصيدلة واإلنخراط املبدئي لبعض
ال��ف��ص��ائ��ل ال��ط�لاب��ي��ة ف��ي م��ع��رك��ة إيقاف
مصادرة املقر املركزي ألوطم ،كما ساهمت
حركة املعطلني م��ن موقعها املتميز في
حركة ال��ص��راع ،وف��ي مقدمتها اجلمعية
ال��وط��ن��ي��ة حل��م��ل��ة ال���ش���ه���ادات املعطلني
باملغرب بتجذير الوعي الطبقي بقضية
البطالة وفضح كافة السياسات الالوطنية
ال�لادمي��ق��راط��ي��ة ال�لاش��ع��ب��ي��ة ف���ي ميدان
التشغيل (إلغاء اإلدماج املباشر  ،التوظيف
بالعقدة )...من خالل برامجها اإلشعاعية
وأشكالها النضالية محليا جهويا ووطنيا

رفيق حمداوي
وإلتحامها اليومي باجلماهير الشعبية
املنتفضة بسبب غالء املعيشة وفواتير املاء
والكهرباء.
كما لعبت شبيبة األحزاب الدميقراطية
والتقدمية وفي طليعتها شبيبات اليسار
الدميقراطي وعلى رأس��ه��ا شبيبة النهج
الدميقراطي أدورا أساسية في احلركات
واألش��ك��ال النضالية املختلفة املناهضة
للعوملة والرأسمالية والتطبيع مع الكيان
الصهيوني  ،إضافة الى التضامن األممي
ودع��م القضية الفلسطينية  ،والنضال
ضد غالء املعيشة واخلوصصة وإقتصاد
ال���ري���ع وك���ل أش���ك���ال ال��ف��س��اد السياسي
واإلقتصادي.
وأم�������ام ص���ح���وة ال���ن���ض���ال الشبيبي
ومساهمته في رفع وتيرة اإلحتجاجات،
عمد النظام املخزني إلى التضييق وقمع
ال��ن��ض��ال الشبيبي عبر إس��ت��م��رار فرض
احلظر العملى على النقابة الطالبية
أوطم وحرمان اجلمعية الوطنية حلملة
الشهادات املعطلني باملغرب من القانونية
وحرمان مجموعة من االطارات الشبيبية
من وصل االي��داع القانوني ومنعها من
إستعمال ال��ق��اع��ات العمومية لتنظيم
أنشطتها وحرمانها من الدعم العمومي
ومنع مخيماتها الصيفية (_ amdh
شبيبة النهج الدميقراطي_أطاك)...
؛ إض��اف��ة خ��ل��ق شبيبة م���وازي���ة مرتبطة
مبشروعه النيوليبرالي ( ح��رك��ة الشباب
امللكي  ،م��ا يسمى بجمعية ال��دف��اع عن
املقدسات والثوابت الوطنية  )....هدفها
التهليل والتصفيق لكافة املخططات التي
ت��ه��دف إل���ى اإلج��ه��از ع��ل��ى مجموعة من
املكتسبات التاريخية  ،ومم��ارس��ة أعمال
ال��ب��ل��ط��ج��ة وال��ع��ن��ف ف���ي ح���ق املناضلني
ال���ش���رف���اء  ،وال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى األشكال
النضالية التي تقودها اجلماهير الشعبية
برفع األعالم وصور امللك.

الملف

احلركة الطالبية و مهام التغيير الثوري
ل����ط����امل����ا ل���ع���ب���ت احل����رك����ة
الطالبية أدوا ًرا حاسمة في
التحوالت السياسية والثقافية
واالج��ت��م��اع��ي��ة م��ن��ذ بداية
اجلامعة في القرن العشرين.
وق������د اس���ت���ط���اع���ت احل���رك���ة
ال��ط�لاب��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ترسيخ
نفسها تاريخيا كحركة فاعلة
في املجتمع وفي النضال من
أج��ل الدميقراطية والتحرر
هاما
الوطني ،إذ لعبت دو ًرا
ً
في العديد من االنتفاضات
ال��ت��ي ش��ه��ده��ا امل���غ���رب ،ولعل
أه��م��ه��ا ان��ت��ف��اض��ة  23مارس
 1965املجيدة واألث��ر الكبير
ال��ذي ك��ان لها على املشهد
السياسي املغربي في ربط
جدلي بني النضال الطالبي
والنضال اجلماهيري العام.
تاريخيا لم تكن احلركة
ال��ط�لاب��ي��ة دائ���م���ا جذرية
ف��ي م��وق��ف��ه��ا ،فعلى سبيل
املثال خ�لال ث��ورات باريس
 1848وروس�����ي�����ا 1917-
 ،1919ان��ح��از ال��ط�لاب إلى
البرجوازية وكان لهم موقع
رجعي في الصراع .لكن من
جهة أخ���رى لعبت احلركة
ال��ط�لاب��ي��ة ف���ي الستينيات
وأوائ��ل السبعينيات تزامنا
مع انتفاضة ماي  1968في
فرنسا دو ًرا أكثر ثورية ،وهو
األمر الراجع باألساس إلى
ك��ون ال��ط�لاب فئة متنوعة
وغير متجانسة.
ورغم الدور املهم الذي لعبه
الطلبة ،اتسمت العالقة بني
التنظيمات املاركسية ونضال
احل��رك��ة الطالبية بكثير من
اللبس والتعقيد .وتاريخيا
ميكن تلخيص النقاش حول
دوره�������م ف����ي ال����ص����راع العام
ف���ي اجت���اه�ي�ن أس��اس��ي�ين ،إذ
يعتبرهم االجتاه األول مجرد
تعبير عن تطلعات برجوازية
ص�����غ�����ي�����رة وع���������ن ال������ص������راع
التقليدي ب�ين األج��ي��ال ،أما
االجت�����اه ال��ث��ان��ي ال����ذي ظهر
ن��ه��اي��ة التسعينيات متأثرا
مب��اي  1968فيعتبر الطلبة
ط��ل��ي��ع��ة ث���وري���ة .وم����ن املهم
إدراك أن املنظمات الطالبية
أيضا بشدة باملاركسية.
تأثرت ً
وم�����ن أج�����ل اخل������وض في
إشكالية طبيعة دور الطلبة
ف����ي ال����ص����راع ال��ط��ب��ق��ي من

ال�����ض�����روري أن ن���ب���دأ بفهم
م����وق����ع����ه����م ال����ط����ب����ق����ي في
املجتمع .وهنا جتدر اإلشارة
إل��ى أن امل��وق��ع الطبقي الذي
يحتله الطلبة ف��ي املجتمع
ق���د ت��غ��ي��ر ب��ت��غ��ي��ر حاجيات
النظام الرأسمالي ،إذ إنه في
ب��داي��ات ال��ق��رن العشرين كان
التعليم العالي يقتصر على
نخبة من أبناء البرجوازية.
إال أنه كان على اجلامعات أن
تتطور لتلبية متطلبات النمو
ال��رأس��م��ال��ي م���ا ب��ع��د احلرب
العاملية األول����ى ،م��ا أدى إلى
تنويع األصول الطبقية التي

ينتمون إليها ،فرغم أن
قطاعا واسعا من طلبة
اجل���ام���ع���ات العمومية
ال���ي���وم ف���ي امل���غ���رب هم
أبناء الطبقات الشعبية،
إال أن أه��م م��ا مييزهم
كفئة هو:
_ ع����دم جتانسهم،
إذ إن���ه���م ي��ن��ت��م��ون إلى
أص��ول طبقية مختلفة
وم��ت��ن��وع��ة ،كما أن��ه��م ال
يساهمون بشكل مباشر
في عملية اإلنتاج.
إن املرحلة الطالبية
مجرد مرحلة انتقالية
وس���رع���ان م���ا سيلتحق
ال��ش��ب��اب مب��وق��ع طبقي
جديد ،غير أنه في ظل
السياسات النيولبرالية
ال��ت��ي ينتهجها النظام
ال��ق��ائ��م ب���امل���غ���رب ،وفي
ظ����ل اق���ت���ص���اد يطبعه

ال��ري��ع وت��س��ود ف��ي��ه الهشاشة
وان���ح���ص���ار ح���ج���م الطبقة
الوسطى ،فإن مصير القطاع
الواسع من الشبيبة املدرسية
ه��و ف��ي ال��غ��ال��ب ن��ف��س موقع
آبائهم.
ال ت������ت������ط������ور احل������رك������ة
الطالبية مبعزل عن الصراع
االج���ت���م���اع���ي األوس��������ع ،قد
متتلك ديناميكيات خاصة
ب����ه����ا ك���م���ن���ت���وج لتكوينها
االجتماعي اخلاص وحاالت
ظهورها .لكن الطلبة ليسوا
محصنني ضد الصراع العام
ال����ذي ي��س��اه��م��ون ف��ي��ه ،كما

أن��ه��م م��ت��ض��ررون إل���ى جانب
الطبقة العاملة من السياسات
ال��ن��ي��ول��ب��رال��ي��ة اجل��ش��ع��ة التي
ت��س��ت��ه��دف ك����ل القطاعات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وع��ل��ى رأسها
التعليم .هنا تصبح العالقة
االن���ت���ق���ال���ي���ة ب��ي��ن الطلبة
وال���ط���ب���ق���ات االجتماعية
األخرى أكثر أهمية ،وتصبح
احل����رك����ة ال���ط�ل�اب���ي���ة مجاال
ل�ل�اض���ط���راب���ات وال���ن���ض���االت
االجتماعية.
إن الطلبة بسبب عددهم
(حوالي  900ألف في املغرب)،
وت��أث��ره��م ب��ال��ص��راع الطبقي

إن حجم
المهام التي تقع
على كاهل الطلبة،
وأهمية دورهم كفئة
فاعلة من داخل المجتمع
تحتم على مناضلي الحركة
الطالبية العمل من أجل تجاوز
األزمة الذاتية والموضوعية
التي تعيشها الحركة الطالبية،
وإعادة بناء االتحاد الوطني
لطلبة المغرب باعتبارها
شروطا أساسية لتبوؤ
الحركة الطالبية موقعها
الطبيعي في الصراع.

واالض������ط������ه������اد ال������ذي
يتعرضون له من طرف
امل��ج��ت��م��ع األب����وي الذي
ي��ع��ت��ب��ره��م ق���اص���ري���ن،
ي��ع��ت��ب��رون ف��ئ��ة تصعد
نضاالتها بشكل سريع
 ،غ��ي��ر أن��ه��م ال ميثلون
حقيقيا للنظام
تهديدا
ً
ً
ال��رأس��م��ال��ي إال عندما
يتالحمون م��ع الطبقة
العاملة مثلما وقع إبان
ماي .68
انطالقا مما سبق فإن
م��ه��ام الطلبة تتلخص
في ربط نضالهم بنضال
ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة وفق
النقاط التالية:
 االن�������خ�������راط فين��ض��ال ال��ش��ع��ب املغربي
م��ن أج��ل ح��ل التناقض
الرئيسي عبر املساهمة
في بناء جبهة الطبقات
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حميد السوسي

الشعبية وف��ق ب��رن��ام��ج يركز
مهام الدميقراطية والتحرر
الوطني.
 امل��س��اه��م��ة ف���ي سيرورةت���ط���وي���ر وت���وس���ي���ع احل���رك���ة
ال��ن��ض��ال��ي��ة ع��ب��ر إع�����ادة بناء
االحت��������اد ال����وط����ن����ي لطلبة
املغرب ،إذ إن األف��راد وخالل
س���ي���رورة ال��ن��ض��ال والتنظيم
ال�����ذات�����ي اجل���م���اع���ي يبنون
وع��ي��ه��م اجل��م��ع��ي ،م���ا يدفع
أج��زاء منهم إلى أخذ مواقع
م���ع���ادي���ة ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة وإل���ى
ج��ان��ب ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة في
الصراع الطبقي.
 امل���س���اه���م���ة ف�����ي حلال��ت��ن��اق��ض ال��رئ��ي��س��ي عبر
االنخراط في سيرورة بناء
احل����زب امل��س��ت��ق��ل للطبقة
العاملة وع��م��وم الكادحني،
ب��اع��ت��ب��اره ال��ق��وة األساسية
القادرة على قيادة التغيير.
وميكن للطلبة أن يساهموا
في حل التناقض الرئيسي
ان����ط��ل�اق����ا م����ن عالقتهم
بالتعليم ،باعتباره اجلهاز
األيديولوجي للدولة ،والدور
امل����ن����وط ب���ط�ل�ائ���ع���ه���م في
خ���وض ال���ص���راع السياسي
وال�����ث�����ق�����اف�����ي كمثقفني
ع��ض��وي�ين ،ب��ه��دف حتقيق
الثقافية عن طريق
الهيمنة
ّ
نقد الواقع االجتماعي وما
يلعبه ذلك في إدراك الطبقة
��م���ن ع��ل��ي��ه��ا وج���وده���ا
امل���ه���ي� َ
كطبقة تختلف مصاحلها
عن الطبقة املهيمنَة ،وخلق
امل��ج��ال الثقافي ال��ق��ادر على
ت��ن��س��ي��ق وت���وح���ي���د الفئات
االجتماعية ذات
والطبقات
ّ
الوعي الثقافي املشترك.
إن حجم امل��ه��ام ال��ت��ي تقع
على ك��اه��ل الطلبة ،وأهمية
دورهم كفئة فاعلة من داخل
املجتمع حتتم على مناضلي
احلركة الطالبية العمل من
أج���ل جت����اوز األزم����ة الذاتية
وامل��وض��وع��ي��ة ال��ت��ي تعيشها
احلركة الطالبية ،وإعادة بناء
االحتاد الوطني لطلبة املغرب
ب��اع��ت��ب��اره��ا ش��روط��ا أساسية
ل���ت���ب���وؤ احل����رك����ة الطالبية
موقعها الطبيعي في الصراع.

قضايا نظرية وفكرية

مدخل لتعريف الطبقة العاملة  -اجلزء األول
للتعريف بالطبقة العاملة لن جند احسن
مما قدمه ماركس في كتابه املوسوعة راس
امل��ال .ففي جزء منه تناول مفهوم العمل
املنتج والعمل الغير منتج (*) .وانطالقا
م��ن منهجية من����اول امل��ف��ه��وم�ين يتبدى
التعريف االكثر دق��ة للطبقة العاملة من
زاوية عالقتها بالعمل كمفهوم مجرد.

 - 1في البداية الب��د من التأكيد على
ان ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ع��م��ل وال��ع��ام��ل والطبقة
ال��ع��ام��ل��ة ل��ن يستقيم إال ب���إدراج���ه ضمن
ال��ك�لام ع��ن ال��ع�لاق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة التي
ت���رب���ط ب�ي�ن ط��ب��ق��ت�ين ن��ق��ي��ض بعضهما
البعض الطبقة العاملة والبرجوازية في
اط���ار تشكيلة اجتماعية اس��اس��ه��ا منط
انتاج رأسمالي .اذا تعريف العمل والعامل
والطبقة العاملة يهتم مبفاهيم خاصة
بنمط انتاج الرأسمالية وتطور للمجتمع
حتى يصل ال��ى ه��ذا املستوى م��ن تطوال
قوى االنتاج .فتشكل الطبقة العاملة خضع
لعملية تاريخية ممتدة وهي طبقة خرجت
م��ن رح��م املجتمع االق��ط��اع��ي ف��ي الدول
االوروبية وامناط انتاج ماقبل الرأسمالية.
ان��ه��ا طبقة ول���دت ف��ي عملية جدلية مع
نقيضها البرجوازية.

للعامل ،خالقها؛ اي ينبغي له ان يتجلى
في منتوج فائض ،اي في ع�لاوة اضافية
في السلعة لصالح محتكر وسائل العمل،
اي الراسمالي .ان العمل الذي يكون منتجا
هو فقط ذلك العمل الذي يضع راس املال
املتغير ،وبالتالي الرأسمال الكلي ،باعتبار
ر+دلتا ر = ر  +دلتا م .وعليه فان العمل هو
ال���ذي يخدم ال��راس��م��ال مباشرة كواسطة
المناء قيمته ذاتيا ،كوسيلة النتاج القيمة
 الفائضة)*( ". - 3اخلاصية الثالثة :العمل املنتج

ذلك هناك قدرة – العمل املوحد اجتماعيا
ومختلف قدرات العمل املتنافسة التي تؤلف
معا ماكنة االن��ت��اج الشاملة .التي تسهم،
بطرق مختلفة متاما ،في العملية املباشرة
لصنع السلع ،او بوجه ادق في هذا االطار،
خلق املنتوج .فالبعض يعمل بشكل افضل
بيديه ،واخ���رون برؤوسهم ،وأح��د كمدير،
مهندس ،تكنولوجي ،ال���خ ،واخ���ر كناظر،
وث��ال��ث كعامل ي���دوي أو حتى ك���ادح * .ان
عددا متزايدا ابد ًا من اصناف العمل تدرج
في املفهوم املباشر ل العمل املنتج ،ويصنف

 - 2حلل ماركس العمل باعتباره مفهوما
بعد إخضاعه إلى عملية جتريد أزاحت عنه
بعض املالمح اخلصوصية .إن��ه التجريد
الضروري للتناول العلمي طبعا دون افقاده
خصائصه امل��ادي��ة أي دون جعله مفهوما
ميتافيزيقيا.ميز ماركس بني العمل املنتج
والعمل الغير منتج:
 +ال��ع��م��ل امل��ن��ت��ج وي��ع��رف��ه باخلصائص
التالية:

 - 1اخلاصية األولى :العمل املنتج هو
الذي يسمح بإمناء رأس املال بخلق فائض
القيمة

" مبا أن الغاية املباشرة واملنتوج االصلي
لإلنتاج الرأسمالي هو القيمة – الفائضة،
ف��ان العمل ال يكون منتجا ،وممثل قدرة
العمل ال يكون عامال منتجا ،إال إذا كان
هذا العمل وكان هذا املمثل لقدرة – العمل
يخلق مباشرة قيمة – فائضة ،اي العمل
امل��ن��ت��ج ال��وح��ي��د ه��و ذل���ك ال���ذي يستهلك
مباشرة في مجرى االنتاج من اجل امناء
راس مال .ولو نظرنا الى االمر من وجهة
النظر البسيطة لعملية العمل ،فان العمل
يبدو منتجا اذا ما حقق ذاته في منتوج ،او
في سلعة باالحرى " (*)

 - 2اخلاصية الثانية :ان العمل يكون
منتجا اذا ق���ام ب��إمن��اء قيمة الرأسمال
مباشرة.

"ام��ا من وجهة نظر االنتاج الرأسمالي
فان بوسعنا ان نضيف امليزة التالية وهي
ان العمل بكون منتجا اذا قام بإمناء قيمة
الرأسمال مباشرة ،او خلق قيمة – فائضة.
نقصد ال��ق��ول ،ان العمل يكون منتجا اذا
ما حتقق في قيمة – فائضة دون معادل
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التيتي احلبيب
م��ن العمل ال��ي��دوي الفعلي .ولكن عندئذ
 :ان نشاط ق��درة – العمل االجمالية هي
استهالكها استهالكا انتاجيا مباشرا على
يد الراسمال ،اي انها عملية النمو الذاتي
لقيمة ال��راس��م��ال ،وب��ال��ت��ال��ي ،كما سنبني
الحقا ،االنتاج املباشر للقيمة – الفائضة،
التحويل املباشر لهذه االخيرة الى راسمال.

ثانيا ،ان حتديد العمل املنتج حتديدا
أك��ث��ر تفصيال ينبع م��ن ال��س��م��ات املميزة
ل�لان��ت��اج ال��راس��م��ال��ي كما وصفناها .ففي
املقام االول ،ان مالك قدرة – العمل يواجه
الرأسمال أو الرأسمالي ،بصورة العقالنية،
كما رأينا التعبير عنها ،كبائع مللكيته ،انه
البائع املباشر للعمل احلي ،ال لسلعة .إنه
عامل – ماجور .هذه هي املقدمة األولى.
ثانيا ما أن تتم هذه العملية االستهالكية
(وه��ي في الواقع ج��زء من ال��ت��داول) حتى
ت��دم��ج ق����درة – ع��م��ل��ه ،م��ب��اش��رة كعنصر
حي في عملية انتاج الراسمال ،ولتصبح
واح��دة من مكوناته ،مكون ًا متغيرا يعمل،
ب��االض��اف��ة ال��ى ذل���ك ،جزئيا على صيانة
قيم الرأسمال املوظفة ،وجزئيا على اعادة
انتاجها .بل إنها تذهب الى أبعد من ذلك؛
إن��ه��ا تنمي ه���ذه ال��ق��ي��م ،ث��م حت��ول��ه��ا ،من
خالل خلق القيمة – الفائضة ،الى قيمة
تنمي قيمة نفسها ذاتيا ،الى رأسمال .ان
ه��ذا العمل يتشيأ ذاتيا على نحو مباشر
في عملية العمل باعتباره كم ًا متغيرا من
القيمة .ومن املمكن ان يتوفر الشرط االول
ال الثاني)*(" .

 - 4اخلاصية ال��راب��ع��ة :العمل املنتج
ينجزه عامل منتج مأجور

ي�������وظ�������ف ض���م���ن
عملية انتاج تؤدي
الى منتوج اجمالي

"ان ال����ع����ام����ل
املنتج الوحيد هو
العامل الذي يكون
عمله = االستهالك
امل���ن���ت���ج ل����ق����درة –
ال���ع���م���ل (حل���ام���ل
ذل����ك ال��ع��م��ل) من
جانب الرأسمال أو
الرأسمالي.
ي����ت����رت����ب على
ذلك أمران:

أوال ،م��ع تطور
اخل���ض���وع الفعلي
للعمل ال��ى الراس
امل�������ال ،او النمط
الراسمالي اخلاص
ل�ل�ان���ت���اج ،اليعود
ال�����ع�����ام�����ل ال����ف����رد
ب��ص��ورة متزايدة،
الرافعة احلقيقية
ل���ع���م���ل���ي���ة العمل
الكلية .فعوض ًا عن

العمل المنتج
ينجزه عامل منتج
مأجور
" اذ يمكن للعامل
أن يكون عامال ماجورا،
عامال مياوما ،الخ .يحصل
ذلك حيثما تكون اللحظة
الثانية غائبة .إن كل عامل
منتج هو عامل مأجور ،ولكن
ليس كل عامل مأجور هو عامل
منتج.فحيثما جرى شراء العمل
بغية استهالكه كقيمة –
 –...حيثما يحصل ذلك ،ال
يكون العمل منتج ًا ،وال
يكون العامل المأجور
عام ً
ال منتج ًا.

اول�������ئ�������ك ال�����ذي�����ن
ي������ؤدون������ه بانهم
ع���م���ال منتجون،
ع���م���ال يستغلهم
الراسمال مباشرة،
ويخضعون لعملية
ان��ت��اج��ه وتوسعه.
ول��و اخ��ذن��ا العامل
االج������م������ال������ي ،اي
اذا اخ���ذن���ا سائر
األع����ض����اء الذين
ي������ؤل������ف������ون م���ع���ا
ال��ورش��ة ،ل��راي��ن��ا ان
ن��ش��اط��ه��م املوحد
ي�����ؤدي م���ادي���ا الى
م��ن��ت��وج اجمالي،
هو في الوقت عينه
كمية م��ن السلع.
وليس مهما ً هنا ان
كانت وظيفة عامل
محدد ال يزيد عن
ذراع م��ن اذرع هذا
العامل االجمالي،
ه���ي ع��ل��ى مسافة
اب�����ع�����د او اق������رب

" اذ مي��ك��ن ل��ل��ع��ام��ل ان ي���ك���ون عامال
ماجورا ،عامال مياوما ،ال��خ .يحصل ذلك
حيثما تكون اللحظة الثانية غائبة .إن كل
عامل منتج هو عامل مأجور ،ولكن ليس
كل عامل مأجور هو عامل منتج .فحيثما
جرى ش��راء العمل بغية استهالكه كقيمة
– استعمالية ،كخدمة ال للتعويض عن
قيمة الراسمال املتغير بواسطة حيويته
اخلاصة هو بالذات ،وال لدمجه في العملية
الرأسمالية لإلنتاج – حيثما يحصل ذلك،
ال يكون العمل منتجاً ،وال يكون العامل
املأجور عامالً منتجاً .ان عمله يستهلك
ألج��ل قيمته – االستعمالية ،ال كخالق
لقيمة – تبادلية؛ ان��ه يستهلك بصورة ال
منتجة ،وليس بصورة منتجة .من هنا ال
يواجهه الرأسمالي وهو في دور رأسمالي ،اي
كممثل لراس املال .ان النقود التي يدفعها
هي اي��راد وليست راسماال .وان استهالكها
ال يوضع في صيغة ن – س – ن ،بل س – ن
– س (وهذا ال " س " هي العمل أو اخلدمة
ذاتها) .إن النقود تقتصر ،هنا ،على وظيفة
وسيلة تداول ال رأسمال)*( .
(*) العمل املنتج والعمل غير املنتج/
كارل ماركس
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مفهوم الدولة بني املاركسية الكالسيكية واملاركسية اجلديدة
م����ن امل����ع����روف ف����ي أغ���ل���ب ال����دراس����ات
الفلسفية والعلوم االجتماعية أن الدولة
ه��ي أرق����ى أش��ك��ال التنظيم ف��ي التاريخ
ال��ب��ش��ري ب��ه��دف حماية األف����راد .بعد أن
ك��ان��ت املجتمعات ال��ب��دائ��ي��ة تعيش حالة
الطبيعة ويقتاتون م��ن القطف والصيد
والعيش ف��ي الكهوف وال��غ��اب��ات .وم��ن هنا
بدأ تشكل النظام القبلي والعشائري وهذا
راجع لكون اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه،
وب���دأ اإلن��س��ان ينظم نفسه بنفسه عبر
تفويض شيخ القبيلة لتدبير أمور القبيلة.
ومع ظهور الزراعة وتطور االقتصاد وظهور
امللكية اخلاصة وتطورها ،تشكلت الطبقات
وبدأ الصراع الطبقي بني متناقضني .ومن
هنا تشكل جهاز ال��دول��ة م��ن أج��ل حماية
مصالح الطبقة املسيطرة.

م���ف���ه���وم ال�����دول�����ة ف����ي امل���ارك���س���ي���ة
الكالسيكية:
ان مفهوم الدولة حسب ماركس واجنلز
ه���ي م���ن ن��اح��ي��ة م��ؤس��س��ة ط��ب��ق��ي��ة ،ومن
ناحية اخرى وسيلة في يد البرجوازية فرد
سيطرتها واحكام قبضتها على البروليتاريا
واستغاللها .كما اعتبر الدولة في جوهرها
أداة قمع وق��ه��ر ،كائنا م��ا ك��ان��ت للطبقة
املسيطرة .فهي ق��د أنشئت لهذا الغرض
ف��ي امل��ق��ام األول .ال���دول���ة ن��ت��اج املجتمع
عند درج���ة معينة م��ن ت��ط��وره  ،حيث أن
ال��دول��ة ل��م توجد منذ األزل .فقد وجدت
مجتمعات كانت في غنى عن الدولة لديها
أي فكرة عنها وسلطتها .ومع بلوغ التطور
االق��ت��ص��ادي درج����ه اق��ت��ران��ات بالضرورة
ان��ق��س��ام املجتمع ال���ى ط��ب��ق��ات ،اصبحت
الدولة بحكم هذا االنقسام أمرا ضروريا.
وي���رى م��ارك��س أن الطبقه احلاكمه وهي
املالكة لوسائل اإلنتاج عن طريق حتكمها
في اجهزة الدولة متكنت في كل مرحلة من
مراحل التاريخ البشري من ترجمة إرادتها
على املجتمع بأسره .وبالتالي فإن الدولة
ليست بقوة مفروضة على املجتمع من
خارجه ،الدولة ليست كذلك واق��ع الفكرة

األخالقية ،كما يدعي هيجل ،بل هي تلك
ال��ق��وة املنبثقة ع��ن املجتمع وال��ت��ي تضع
نفسها مع ذلك فوقه وتنفصل عنه اكثر.
والهدف الذي وضعه ماركس نصب عينيه
هو حتويل الدولة من جهاز فوق املجتمع
ال��ى ج��ه��از ت��اب��ع للمجتمع وف��ي خدمته.
باإلضافة إلى تعريف ماركس واجنلز فقد
ات��ف��ق ال��ي��ن�ين م��ع ه���ذا ال��ط��رح ف��ي مسألة
الدولة ،كما ركز بدوره على الدور التاريخي
لنشوء ال��دول��ة .وب��ه��ذا السياق فقد اعرب
بأمت الوضوح على الفكرة االساسيه التي
تنطلق منها املاركسيه في مساله دور الدوله
التاريخي ونشاتها .ال��دول��ة حسب لينني
ه��ي ن��ت��اج ومظهر استعصاء التناقضات
الطبقية .ف��ان ال��دول��ة نشأت حيث ومتى
وبقدر ما الميكن  ،التوفيق بني التناقضات
الطبقية .بل على العكس فإن وجود الدولة
يبرهن على أن التناقضات الطبقية ال
ميكن التوفيق بينها.

مفهوم الدوله في املاركسيه اجلديده:
قبل الشروع في التحليل نيوماركسي
ل��ل��دول��ه الب��د م��ن االش����اره ال��ى ان ماركس
ل��م ي��ق��دم ن��ظ��ري��ة ح���ول ال���دول���ة مبعناها
الدقيق .فإلى حد تعبير بعض املاركسيني
اجل���دد .ف��ان النظرية املاركسية اخلاصة
بالدولة املتوفرة لنا مازالت وصفيه اعتبار
الدولة مجرد جهاز قمعي تسليط الضوء
على جانب معني .ومن ناحية اخرى فقد
اقتصر ماركس الى حتليل الدولة القومية
مبفهومها الضيق قد جت��اوزه التاريخ ولم
يعد للدولة ح��دود على املستوى العاملي.
وف��ي ه��ذا السياق فقد ذه��ب ألتوسير الى
تقسيم الدولة الى اجهزتني .أجهزة قمعية
وأجهزة أيديولوجية .في اجلهاز القمعي
يوجد داخ��ل ال��دول��ة عبر أش��ك��ال متعددة
أي املؤسسات التي تنتمي إلى الدولة والتي
تتحكم فيها الدولة حسب رغبتها وتسيطر
عليها بشكل كامل .واملقصود بـ األجهزة
القمعية ه��ي تلك األج��ه��زة ال��ت��ي متارس
العنف املباشر وبالتالي فإن الدولة متارس

عنفا مباشرا من خ�لال ه��ذا اجلهاز كما
يأخذ ه��ذا العنف شكال ماديا باالساس،
ومن هنا متارس سلطتها ومن املؤسسات
التي يتضمنها اجلهاز القمعي هي  :الح
ك��وم��ة،اإلدارة،اجل��ي��ش،ال��س��ج��ن،احل��اك��م،ال
شرطة،إلخ .أما فيما يخص جهاز الدولة
األي��دي��ول��وج��ي ف��امل��ق��ص��ود األدوات التي
مت���ارس ب��ه ال��دول��ة العنف الرمزي(حسب
تعبير ب��وردي��و) الغير املباشر عبر األفكار
وامل���ع���ت���ق���دات وت��س��ي��ي��د اف����ك����ار الطبقه
احلاكمه ،وذلك عبر املدرسة،األسرة،وسائل
اإلعالم،الدين،القانون،الثقافة .ومن هنا
يتبني لنا تفسير ألتوسير كيفية اشتغال
ال���دول���ة ال��ت��ي ع��ب��ر ه��ذي��ن اجل��ه��ازي��ن في
ح��ل��ق��ة م��رك��زه��ا ال���دول���ة ،وت��رف��ي��ه اجلهاز
األيديولوجي و اجلهاز القمعي .وبالتالي
ن��خ��ل��ص إل�����ى ال��ن��ت��ي��ج��ة ال���ت���ال���ي���ه والتي
مفادها :ان هذين اجلهازين يعمالن في
سلسله مترابطه احل��ل��ق��ات ،يكمل فيها
الواحد اآلخر ،من حيث املبدأ ومن حيث
التطبيق .ب��اإلض��اف��ة إل��ى تعريف الدولة
عند ألتوسير فقد أض���اف غ��رام��ش��ي في
هذا السياق على أن الدولة مبعناها الواسع
ه��ي االحت����اد اجل��دل��ي للمجتمع املدني
واملجتمع السياسي،للهيمنة واإلك��راه .أي
أن الدولة سلطه من جهة وأجهزة من جهة
أخ��رى .وه��ذه االخيره قسموا ال��ى اجهزة
إكراه واجهزه هيمنه .أجهزة الهيمنة تكمن
ف��ي املؤسسات املدنية للدولة أو املجتمع
املدني وضمن هذا االحتاد اجلدلي يكمن
الصراع او الى حد التعبير غرامشي متاثل
النقيضني .كما ي��رى غرامشي على انها
نسيج عضوي شديد التعقيد لها دور كبير
في السيطرة على املجتمع وإعادة تشكيله
ومي��ارس فيه املثقف دورا مركزيا .مفهوم
الهيمنة على أنها السيطرة التي تتحقق
ب��واس��ط��ة ال��ق��ب��ول ب���دال م��ن مم��ارس��ة قهر
الدولة بشكل مباشر وتلك الهيمنة متارسها
ال��ط��ب��ق��ة امل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ب��ق��ي��ة املجتمع
عبر ع��دة وس��ائ��ل:ال��ن��ق��اب��ات،األدب اإلعالم
وال��ن��وادي . ...ومن خاللها تتقبل الطبقة

كورونا ومصير البشرية املشترك
ت��رب��ط أج����زاء ال��ع��ال��م ع�لاق��ات عديدة
ومتشعبة أصبح معها من الوهم الظن أن
تظل أي��ة بقعة من املعمور في مأمن مما
يقع خارجها.

تشهده أمن��اط االنتاج السابقة( العبودية
والفيودالية والقبلية )...ينعكس سلبا على
كل شعوب العالم ،بل أصبح يهدد البشرية
بالفناء.

ض���رورة حيوية ال محيد عنها الستمرار
االن����س����ان ،ع��ل��ى ع��ك��س ق��ي��م الفردانية
والتنافس واجلشع واالنعزال والشوفينية
والعنصرية التي تنشرها الثقافة السائدة.

هكذا فإن االنهيار ال��ذي عرفه النظام
ال��رأس��م��ال��ي ف��ي  2008وال���ذي يستمر في
ش��ك��ل رك�����ود اق���ت���ص���ادي ع��م��ي��ق ال زال���ت
ان��ع��ك��اس��ات��ه االج��ت��م��اع��ي��ة واالقتصادية
السلبية اخلطيرة ( تزايد الفقر والبطالة
واألم���راض واحل���روب وم��ا ت��ؤدي إليه هذه
ال��ع��وام��ل م���ن ه���ج���رات ل��ع��ش��رات املاليني
من الناس) تلقي بضاللها على األغلبية
الساحقة من شعوب العالم.

وأخيرا ،فإن وب��اء كورونافيروس والذي
سبقته أوبئة وستليه أوبئة أخ��رى ال تقل
فتكا قد كشف أن مصيرنا واحد.

هكذا توجد البشرية أمام مفترق طرق:
إم��ا ال��ب��رب��ري��ة ورمب���ا ال��ف��ن��اء أو ب��ن��اء نظام
اج��ت��م��اع��ي واق��ت��ص��ادي ي��ج��ع��ل اإلنسان،
وليس الرأسمال ،في مركز االهتمام ويجعل
من التعاون والتآزر والتضامن بني الشعوب
قيما أساسية لبناء حضارة إنسانية راقية
تضمن للجميع شروط ازدهار طاقاته.

كما إن التدمير املتسارع للبيئة والذي
أدى إل��ي��ه من���ط االن���ت���اج ال��رأس��م��ال��ي ولم

إن العوامل املذكورة أعاله تبني حقيقتني
أساسيتني:
أن النظام االق��ت��ص��ادي واالجتماعيالسائد حاليا ف��ي العالم ق��د أص��ب��ح ،ليس
م���ع���رق�ل�ا ل��ل��ت��ط��ور ف���ح���س���ب ،ب����ل مهددا
الستمرار احلياة في األرض.
-أن تضامن وتآزر وتعاون الشعوب أصبح

واحلال أن الثورة العلمية والتقنية وما
أدت إليه من منو هائل لقوى اإلنتاج توفر
إمكانية عيش كل سكان العالم عيشا كرميا
ل��و استعملت لتلبية االحتياجات املادية
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حمزة الشافي

اخلاضعة قيم وتصورات الطبقة املسيطرة
ب��امل��واف��ق��ة واإلذع�����ان ال���ت���ام .وف���ي املقابل
يذهب أنطونيو نيغري و مايكل هاردت
إلى أنه يجب جتاوز مفهوم الدولة القومية
ن��ظ��را ل��ت��ج��اوز االم��ب��ري��ال��ي ل��ه��ذا املفهوم
وبالتالي فقد أبدعوا مفهوم اإلمبراطورية
عوض الدولة ،ذلك نظرا تطور التي عرفتها
االم��ب��ري��ال��ي��ه .ذل���ك ألن ال��ص��راع الطبقي
أصبح ميارس دوره بال حدود ،على صعيد
تنظيم السلطة .فبعد بلوغ املستوى العاملي
يجد التطور الرأسمالي نفسه في مواجهة
مباشرة مع اجلمهور .،دون توسط وبالتالي
ت��ب��خ��ر احل�����دود واحل���واج���ز ف���ي الصراع،
وتعويضها بامبراطورية بوصفها ميدان
للصراع والتحليل ،ولغياب ذل��ك احلاجز
ي��ك��ون ال��ص��راع مفتوحا مت��ام��ا .وف��ي هذا
السياق ف��إن مفهوم اإلمبراطورية حسب
(أن���ط���ون���ي���و ن��ي��غ��ري و م��اي��ك��ل ه�����اردت)
يتمحور ح��ول نظام عاملي جديد أزيحت
فيه ال��دول��ه القوميه واالن��ت��اج الصناعي
مل��ص��ل��ح��ة ال����ض����رورات ال�لام��رك��زي��ة وغير
اإلقليمية للتدفقات عبر الوطنية لرأس
امل����ال وال��ع��م��ل وامل��ع��ل��وم��ات .وه���و النظام
حيث اإلنتاج البيولوجي للسياسة يفرض
الهيمنة خاصة في سياق تالشي احلدود
اجليوسياسية والثقافية .باإلضافة إلى
مفهوم اإلمبراطورية فقد أبدعا مفهوما
آخر حول كيفية اشتغال أجهزة الدولة وهو
السلطة البيولوجية .فالسلطة البيولوجية
هي شكل من أشكال السلطة تنظم احلياة
االجتماعية من داخلها،وتتبعها،وتفسيره
ا،تستوعبها،وتعيد ترتيبها .في هذا املجال
ميكن للسلطة أن حتقق سيطرة فعالة
على احلياه باكملها على املجتمع ،ومتثل
هذه الوظيفة للسلطة في استثمار احلياه،
وم��ه��م��ت��ه��ا األس��اس��ي��ة ه��ي إدارة احلياة.
وبالتالي تشير السلطة البيولوجية إلى
احلالة التي يكون فيها الشيء ال��ذي على
احملك مباشرة في مجال السلطة هو إنتاج
وإعادة إنتاج احلياة نفسها.

عبد الله احلريف
واملعنوية للناس ع��وض تكديس اخليرات
في يد أقلية قليلة من الرأسماليني الكبار.
إن الشروط املوضوعية( التطور النوعي
لقوى اإلن��ت��اج وض���رورة استمرار اإلنسان
على قيد احل��ي��اة) وال��وع��ي املتنامي بأن
العالم أصبح قرية وال��ذي قد يساهم فيه
التطور النوعي الهائل لوسائط التواصل بني
الناس وبأن مصيرنا واحد يعطينا األمل
في أن تستطيع البشرية رفع هذا التحدي.
وهو ما يتطلب من كل ضمير حي العمل
باستماتة وتفان لترجيح كفة اإلنسان على
الرأسمال وكفة التضامن والتآزر والتعاون
بني الشعوب على كفة االنانية والفردانية
واجلشع والتنافس والشوفينية والعنصرية.

الدولية
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العدد352 :

من  24إلى  30مارس 2020

على ضوء اجلائحة العاملية ركزوا مجهوداتكم على اإلنسان

تنــويه:
أصدرت منمظة امجلعية الدولية للشعوب عريضة للتوقيع الواردة يف العريضة فان اجلريدة الهنج الدميقرايط تنرشها
من اجل حشد القوى ضد السياسات االمربيالية ومؤسساهتا كوثيقة قد تفيد يف النضال الذي ختوصه القوى احلية ببالدنا
يف ظرفية اجلاحئة اليت يعرفها العامل .ونظرا المه املطالب من اجل حماربة االثار اخلطرية للجاحئة عىل شعبنا واكدحيه.
اجلمعية الدولية للشعوب والقارات
الثالثة :معهد البحوث االجتماعية
عريضة
س���ارس  CoV - 2 -أو ، COVID19
التي أعلنتها اآلن منظمة الصحة العاملية
عامليا ،بدأت في التأثير على أجزاء
جائحة
ً
كبيرة من العالم ،مع وج��ود أج��زاء أخرى
عالقة .نحن ف��ي ص���راع حقيقي يتطلب
تعبئة كاملة .صراع يجب أن يضع احلياة
البشرية قبل ال��رب��ح .سننتصر فقط في
هذه املعركة  -كما فعلت الصني بالفعل -
ً
ومنضبطا ،إذا كانت
متحدا
إذا كان شعبنا
ً
احل��ك��وم��ات تستحق احترامنا م��ن خالل
أف��ع��ال��ه��ا وإذا تصرفنا ف��ي ت��ض��ام��ن حول
العالم.
بلغ الدين العاملي  250تريليون دوالر،
وديون الشركات ضخمة بالفعل .من ناحية
أخ����رى ،ي��ت��م ت����داول م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات
ف��ي أس����واق األوراق امل��ال��ي��ة وف���ي امل�ل�اذات
الضريبية .مع عقود النشاط االقتصادي،
س��ت��ص��ط��ف ال���ش���رك���ات ل��ط��ل��ب عمليات
اإلنقاذ؛ وهذا االمر ليس أفضل استخدام
للموارد البشرية الثمينة اآلن .في خضم
هذا ،فإن بقاء األسواق املالية مفتوحة امر
يفتقر إلى اخليال .هبوط قيم األسهم -
في  Hang Sengوفي أس��واق وول ستريت
 ليست سوى طريقة واحدة لزيادة القلقاالجتماعي العاملي ،حيث ُينظر إلى صحة
سوق األسهم  -خطأ  -كمؤشر على الصحة
االقتصادية العامة.
مت ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات احل��ج��ر الصحي
واإلغ�لاق الطويلة األم��د في أج��زاء كبيرة
من العالم ،وبالتأكيد في أوروب���ا وأمريكا
الشمالية ،ولكن بشكل متزايد في أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية .لقد بدأ النشاط
االقتصادي يتوقف بالفعل .ليس من املمكن
تقدير اخلسائر الصافية ،وحتى املؤسسات
الدولية الكبرى تعدل ارقامها يومياً .فقد
أش��ارت دراس��ة أج��راه��ا  CNUCEDفي 4
م��ارس ،على سبيل املثال ،إلى أن التباطؤ
في التصنيع في الصني وحدها سيعطل
سلسلة التوريد العاملية ويقلل الصادرات
مب��ق��دار  50مليار دوالر؛ وه���ذا ه��و فقط
جزء من اخلسارة .ومجمل اخلسائر  -في
الوقت احلاضر – يتجاوز التقديرات.
ام��ا ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي فقد تعهد
باستخدام تريليون دوالر ملساعدة البلدان
على جتنب كارثة اقتصادية .لقد تقدمت
ع��ش��رون دول���ة بالفعل إل��ى ص��ن��دوق النقد
ال���دول���ي ل��ط��ل��ب امل��س��اع��دة .ط��ل��ب��ت إي����ران،
ال��ت��ي ب��ق��ي��ت ب��ع��ي��دة ع���ن ص���ن���دوق النقد
الدولي على مدى العقود الثالثة املاضية،

مساعدة ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي .سيكون
تغييرا ميمونً ا في سياسة صندوق النقد
ً
الدولي ،لم يسبق له مثيل في التاريخ ،إن
ل��م ي��ك��ن ل��رف��ض��ه امل��خ��زي م��س��اع��دة شعب
فنزويال بحجة عدم االعتراف باحلكومة
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة .ال ينبغي ل��ص��ن��دوق النقد
الدولي أن يطلب أي تعديل أو شرط ملنح
ه���ذه ال���ق���روض اجل��س��ر .إن رف���ض قرض
لفنزويال هو عالمة على فشل سياسي كبير
لصندوق النقد الدولي.
يعتبر التضامن الدولي بني الصني وكوبا
من��وذج��ي��ا .ق��ام أط��ب��اء صينيون وكوبيون
ب��زي��ارة إي����ران وإي��ط��ال��ي��ا وف��ن��زوي�لا ،حيث
عرضوا خدماتهم وخبراتهم حول العالم.
ل��ق��د ط����وروا امل���راه���م وال��ع�لاج��ات الطبية
التي متنع معدل وفيات األشخاص الذين

للوباء :عمال الرعاية الصحية ،
إنه رفض جزئي للوصفات النيوليبرالية
التي سيطرت على العالم ملدة خمسني سنة.
يجب أن يكون صندوق النقد الدولي على
أيضا بنشاط في
دراية بذلك ،ألنه شارك
ً
تفكيك امل��وارد في أفريقيا وآسيا وأمريكا
الالتينية وفي إنشاء ف��راغ مؤسساتي غي
البلد تلو البلد .يجب أن يكون تعزيز الدولة
وإعادة توزيع الثروة على اجلماهير محور
االهتمام العاملي.
يخبرنا العلماء أن ه��ذه امل��ع��رك��ة ضد
الفيروس ميكن أن تستمر لثالثني أو أربعني
يوما القادمة .ولهذا من الضروري أن تتخذ
ً
كل دولة وكل حكومة إجراءات ملنع وفاة عدة
آالف من الناس.

 .5ال��ت��أم��ي��م ال���ف���وري ل��ش��رك��ات األدوي����ة
والتعاون الدولي الفوري بينهما إليجاد لقاح
وأجهزة اختبار أبسط .إلغاء امللكية الفكرية
في املجال الطبي.
 .6االخ��ت��ب��ار ال���ف���وري جل��م��ي��ع الناس.
التعبئة الفورية لالختبارات ودعم الطاقم
الطبي في اخلط األمامي لهذا الوباء.
 .7التعجيل ال���ف���وري ف��ي إن��ت��اج امل���واد
ال�لازم��ة للتعامل م��ع األزم���ة (مجموعات
االختبار واألقنعة وأجهزة التنفس).
 .8اإلغ��ل��اق ال���ف���وري ل�ل�أس���واق املالية
العاملية.
 .9جمع األموال الفوري لتجنب إفالس
احلكومات.
 .10اإللغاء الفوري جلميع الديون غير
املتعلقة بالشركات.
 .11اإلن��ه��اء ال��ف��وري جلميع مدفوعات
اإلي��ج��ار وال��ره��ن ال��ع��ق��اري ،وك��ذل��ك انتهاء
عمليات اإلخالء .وهذا يشمل توفير السكن
الالئق كحق أساسي من حقوق اإلنسان.
يجب أن يكون السكن الالئق حق ًا مكفو ً
ال
جلميع املواطنني املكفولني من الدولة.

يعانون من  ، COVID19ويريدون توزيعه
 دون أي براءة أو ربح  -على سكان العالم.يجب أن يؤخذ مثال الصينيني والكوبيني
في هذه الفترة على محمل اجلد .بفضل
هذا املثال ،من األسهل تخيل االشتراكية
في خضم جائحة كورونا فيروس هذا من
العيش في ظل النظام الرأسمالي القاسي
تشهد البلدان األوروبية ،التي تقع اآلن
في قلب الوباء ،أنظمتها الصحية الضعيفة
تنهار بعد عقود من نقص التمويل والتقشف
النيوليبرالي .فاحلكومات األوروبية تكرس،
وكذلك البنك املركزي األوروب���ي واالحتاد
األوروب���ي ،معظم م��وارده��ا حملاولة حماية
القطاعني املالي والتجاري من االنكماش
االقتصادي .إن اعتماد إج���راءات خجولة
تهدف إلى تعزيز قدرات الدول في مواجهة
األزمة  -عمليات إعادة التوطني املستهدفة،
واملراقبة العامة املؤقتة ملقدمي اخلدمات
الصحية  -أو التدابير امللطفة  -استثناءات
محدودة من دفع اإليجار والرهون العقارية
حاسما بتوفير
التزاما
السكنية  -ال متثل
ً
ً
الضمانات األساسية للعمل وحماية صحة
تعرضا لآلثار املدمرة
الطبقة العاملة األكثر
ً

تقترح احل��رك��ات والنقابات واألح���زاب
ال��ت��ي ت��ش��ك��ل اجل��م��ع��ي��ة ال��دول��ي��ة للشعوب
صياغة برنامج للتغيير الهيكلي وتنفيذه
لتمكيننا م��ن كسب ه��ذا ال��ن��ض��ال وإعادة
ت��ش��ك��ي��ل ال���ع���ال���م .ي��ج��ب أن ي��ش��م��ل هذا
البرنامج:
 .1ال���وق���ف ال���ف���وري جل��م��ي��ع األعمال،
ب��اس��ت��ث��ن��اء ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي واللوجستي
األساسي واملطلوبني إلنتاج وتوزيع املواد
الغذائية والضروريات األساسية ،دون فقدان
االجر .يجب أن تتحمل الدولة تكلفة أجور
فترة احلجر الصحي.
 .2ي���ج���ب احل�����ف�����اظ ع���ل���ى الصحة
واإلم������دادات ال��غ��ذائ��ي��ة وال��س�لام��ة العامة
بطريقة منظمة .يجب اإلفراج الفوري عن
مخزونات احلبوب الطارئة لتوزيعها على
الفقراء.
 .3يجب اغالق جميع املدارس.
 .4ال��ت��ن��ش��ئ��ة االج���ت���م���اع���ي���ة الفورية
للمستشفيات وامل��راك��ز الطبية وال تبقى
سجينة البحث عن الربح مع ظهور األزمة.
يجب أن تكون ه��ذه امل��راك��ز الطبية حتت
سيطرة احلملة الصحية احلكومية.

 .12التكفل ال��ف��وري جلميع مدفوعات
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة م��ن قبل ال��دول��ة  -املاء
والكهرباء واإلنترنت املقدمة في إطار حق
من حقوق اإلن��س��ان؛ عندما ال تكون هذه
األدوات متاحة بشكل ع��ام ،نطلب أن يتم
توفيرها على الفور.
 .13اإلن��ه��اء ال��ف��وري ألنظمة العقوبات
اجلنائية األحادية واحلصار االقتصادي
ال��ت��ي ت��ؤث��ر ع��ل��ى دول م��ث��ل ك��وب��ا وإي����ران
وفنزويال ومتنعها من استيراد اإلمدادات
الطبية الالزمة.
 .14ال��دع��م ال��ع��اج��ل للفالحني لزيادة
إنتاج ال��غ��ذاء الصحي وتقدميه للحكومة
للتوزيع املباشر.
 .15تعليق الدوالر كعملة دولية ويطلب
م���ن األمم امل��ت��ح��دة أن ت��ع��ق��د ع��ل��ى وجه
السرعة مؤمترا دوليا جديدا القتراح عملة
دولية مشتركة.
 .16ضمان حد أدن��ى عاملي للدخل في
كل بلد .وه��ذا يضمن دع��م الدولة ملاليني
العائالت العاطلة ،التي تعمل في ظروف
صعبة للغاية أو مستقلة .يستثني النظام
الرأسمالي احلالي ماليني األشخاص من
الوظائف الرسمية .يجب على ال��دول��ة أن
توفر وظائف وحياة كرمية للشعب .ميكن
تغطية تكلفة ال��دخ��ل األس��اس��ي العاملي
مبيزانيات الدفاع ،وال سيما اإلنفاق على
األسلحة والذخيرة.

المرأة المناضلة
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دور النساء في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني والكادحات
إذا ك�����ان امل���ج���ل���س ال���وط���ن���ي للنهج
الدميقراطي األخير في اجتماعه  30شتنبر
 2018قد صادق على مجموعة من البرامج
واخل��ط��ط م��ن أج���ل ت��وف��ي��ر ش���روط جناح
اإلعالن عن بناء حزب الطبقة العاملة وعموم
الكادحني|ت.وإذا كانت فروعه وقطاعاته قد
دخ��ل��ت ف��ي ديناميكية ع��ق��د ع���دة أنشطة
م��ن أج��ل االن��خ��راط العملي والفعلي في
هذه السيرورة  ،متحورت مواضيعها حول
قضايا نظرية ( راهنية االشتراكية  ،طبيعة
احل��زب املنشود )،،وأخ��رى عملية تضمنت
مجموعة من األهداف اإلجرائية وبرمجة
أنشطتها.فإن اإلشكال الفعلي الذي الزال
ي��ؤرق مناضالته ومناضليه يتمحور حول
أشكال مشاركة النساء في سيرورة البناء.
وهو جوهر موضوع هذه املقالة التي تتضمن
شقني:

أكثر بضرورة مقاومته وذلك لن يتأتى إال
ب��وج��ود اداة سياسية لكل املضطهدين

نساءا ورجاال.

وألن��ن��ا نعتبر أن ال��رأس��م��ال��ي��ة مرحلة
متقدمة في تطور املجتمع الطبقى وقائمة
على االستغالل االق��ت��ص��ادي واالضطهاد
اجل��ن��س��ي االث��ن��ي ال��ه��وي��ات��ي ،ه��ي املسؤولة
أس��اس��ا على االن��ح��دار ال���ذي تعيشه املرأة
في عصرنا .ندرك جيدا أن سيرورة التحرر
الشامل لن يتم إال مبساهمة امل��رأة في

العمل والنضال للتحرر من االستغالل

النهج الدميقراطي ال نؤمن باالنتظارية
اي اع��ت��ب��ار ال��ن��ض��ال االث��ن��ي  ،ال��ه��وي��ات��ي أو
اجلنسي مسألة ثانوية مؤجلة ال��ى حني
انتصار الثورة بل نعمل على ان تتمفصل
هذه النضاالت املشتتة مع الصراع الطبقي
اي ادم��اج��ه��ا ف��ي ال��ن��ض��ال ال��ع��ام م��ن أجل
االنعتاق من االضطهاد واالستغالل
إذن  ،التسلح باملاركسية التي تعتبر قضية
امل��رأة قضية طبقية وأن النضال من أجل
حترر املرأة يندرج ضمن الوحدة الطبقة لكل
املستغلني واملضطهدين وه��ذا ال يتعارض

األول منطلقات نظرية وتهدف الى ابراز
أهمية دورنا كنساء في التوضيح الفكري.
وال��ث��ان��ي ف��ي ال��ف��ع��ل أي كيفية ترجمة
املنظور على أرض الواقع

منطلقات نظرية :ضرورة التوضيح
إن أه���م دور مي��ك��ن أن ت��ق��وم ب��ه النساء
لتهيئ ش���روط إجن���اح االع��ل�ان ع��ن حزب
الطبقة العاملة وعموم الكادحني هو توضيح
ومت��ل��ي��ك ال���ق���وى احل���ي���ة والدميقراطية

إن نجاح الطابع الثوري ألي مشروع
مجتمعي م��ش��روع ره��ي��ن بمدى
المساهمة الفعلية للنساء من خالل
بنائه والموقع الذي ستحتله فيه.

ملرجعية النهج الدميقراطي االيديولوجية
املبنية ع��ل��ى امل��ارك��س��ي��ة كمنهج للتحليل
ون��ظ��ري��ة للتغيير ال���ث���وري ه���ذه املرجعية
طبعا خاضعة لإلغناء والتطوير بناءا على
املمارسة النضالية وجتارب الشعوب*.
أه��م��ي��ة ال��ت��وض��ي��ح وال��ت��دق��ي��ق والشرح
والتعميم أساسية ومهمة ألن��ه��ا ستشكل
ص��م��ام أم����ان ،ت��ن��ي��ر ل��ن��ا ج��م��ي��ع��ا الطريق
نحو الفعل الصحيح ،وسالحا بيد النساء
ل��ل��ت��ص��دي ل��ل��ه��ج��وم ال���ق���وي ال�����ذي تشنه
االيديولوجية الرأسمالية .
إن وضوح منظورنا للقضية النسائية في
النهج الدميقراطي  **-باعتبارها جزءا
من القضية االجتماعية العامة .ذل��ك أن
حت��رر النساء والنضال من أج��ل انعتاقهن
م��ن االس��ت��غ�لال وك���ل مخلفات العقليات
الرجعية ،جزء من النضال ال��ذي يجب أن
تخوضه الطبقة العاملة والكادحون رجاال
ون��س��اء ف��ي اط���ار حزبها املستقل للطبقة
العاملة وعموم الكادحني والكادحات  .وهو
كذلك يندرج ضمن ال��وح��دة الطبقية لكل
امل��س��ت��غ��ل�ين وامل��ض��ط��ه��دي��ن ن��س��اء ورج����اال،
وامل��رت��ك��زة على وح���دة ال��ه��دف ف��ي حتقيق
االشتراكية -يجعلنا نعرف عدونا األساسي
م��ص��در االض��ط��ه��اد واالس��ت��غ�لال ونقتنع

الرأسمالي .كما اننا ومن داخل املنظومة
االشتراكية نعارض ونفند الطرح التبسيطي
ال����ذي ي��دع��و ال����ى ان���دم���اج ح��رك��ة النساء
باحلركة العامة للطبقة العاملة دون ابراز
خصوصينت ،ن��ح��اول ان نوضح أن الطرح
االشتراكي لتحرر املرأة يقر بدور النساء في
نضالهن اخلاص (كامرأة وكأم) باعتبارهن
جنسا مضطهدا.

دورن���ا ال��ي��وم التصدي للهجوم
المتعدد ال��واج��ه��ات ال���ذي تشنه
االيديولوجية الرأسمالية.
إن دورن����ا كحاملني للقضية النسائية
ن����س����اءا ورج��������اال ي���ت���ح���دد ف����ي التصدي
لإليديولوجية ال��رأس��م��ال��ي��ة ال��ت��ي تعمل
على زرع ال��وه��ن ال��ي��أس واالس��ت��س�لام عبر
الزعم والترويج بأن املشروع االشتراكي غير
واقعي و غير قابل للحياة واحل��ال ان دور
النساء اليوم أشد أهمية من قبل في الدعوة
الى نشر وجتديد املشروع االشتراكي الذي
يشكل أملنا نحن النساء والرجال جميعا.
لنعيد ل�لإش��ت��راك��ي��ة وهجها وذل���ك طبعا
باالستفادة من اجتهادات القوى املاركسية
ونضاالت وثورات الشعوب.
التصدي الدع���اءات وهلوسات أفكار ما
بعد احلداثة وال��ذي تعتبر بعض تياراتها
ان ال��ص��راع الطبقي مبدأ متجاوز ويجب
تعويضه بالنضاالت العفوية املشتتة ضد
ك��ل أن���واع االض��ط��ه��اد مب��ا فيه االضطهاد
اجلنسي أو ان التناقض األساسي هو بني
ال��رج��ل وامل���رأة وف��ي أح��س��ن احل���االت وضع
التناقضات األساسية والثانوية في موقع
ورت��ب��ة واح����دة ،صحيح أن��ن��ا كنساء داخل

مع النضال من أج��ل خصوصية امل��رأة كأم
وك��ام��رأة .ذال��ك ج��زء م��ن دورن���ا كنساء في
املساهمة ف��ي ب��ن��اء ح��زب الطبقة العاملة
وعموم الكادحني والكادحات.

أم��ا على مستوى الفعل واملمارسة
فتغيير البنية اجلنسية واملهنية في
بنيتنا التنظيمية ض��رورة أساسية في
اجناح عملية اإلعالن.
ت���س���ت���دع���ي ال���وض���ع���ي���ة ال���ت���ي تعيشها
العامالت الصناعيات والزراعيات االنخراط
الواعي واملنظم لبناء حزب الطبقة العاملة
وذل��ك نظرا لتواجد النساء ب��أع��داد كبيرة
ف���ي ق��ط��اع��ات ه��ش��ة ك��ال��ن��س��ي��ج ،الكابالج
والتلفيف،في الضيعات الزراعية  ،يجعل
منهن القوة الفاعلة لتنظيم نقابي يوحد
مطالبهن واللحمة األساسية لبناء تنظيم
سياسي يدافع عن مصاحلن .لذلك فدورنا
كنساء النهج الدميقراطي هي تغيير البنية
التنظيمية ل��ل��ح��زب وه���ي عملية ل��ن تتم
بشكل ع��ف��وي ب��ل تتم عبر خطط مقررة
م��ن هياكل احل���زب الستقطاب العامالت
الفالحات الكادحات  ،إن االبقاء على هذه
البنية " البرجوازية املتوسطة" تقودنا حتما
الى الهزمية وما جتارب فشل الثورات التي
قادتها البرجوازية املتوسطة في العالم إال
دليال على ذلك

إن االن��ت��ص��ار على البرجوازية
والقضاء على النظام الرأسمالي ليس
مستحيال بل ممكنا بتواجدنا "على
أرضيته " أي مع العامالت الصناعيات
في المعامل مع العامالت الزراعيات
في المستغالت الفالحية.
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عتيقة بنت زهور

وبالرجوع الى جتارب في تاريخ الشعوب
جند نساء ثورة أكتوبر ما بعد نهاية احلرب
األهلية (عهد لينني) قد متكن من حتقيق
مجموعة من املكتسبات كما احتلن موقع
ال��ق��رار ف��ي حكومة البالشفة  .كما أدركت
بعض االح���زاب الشيوعية أهمية مشاركة
ال��ن��س��اء ف��ي س��ي��رورة ب��ن��اء احل���زب فقدمت
مجموعة م��ن اإلج�����راءات لتيسير ذل���ك ،
ف��ق��رار امل��ؤمت��ر ال��ش��ي��وع��ي ال��ع��امل��ي املتعلق
بنشاط احلزب في صفوف الكادحات مثال
ينص على ضرورة تواجد النساء او مسؤوال
عن القضية النسائية في كل خلية سواء
اكانت نقابية عمالية او في خلية االحياء
السكنية والصناعية  ،.كما يلزم وجود رفيقا
او رفيقة مسؤول عن النشاط في صفوف
النساء من اخللية كأصغر وحدة تنظيمية
الى املكتب السياسي للحزب.
إن ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام امل��خ��زن��ي املغربي،
وتبعيته إلمالءات املؤسسات املالية العاملية
حتتم عليه س��ن تدابير وإج����راءات تهدف
الى ضرب قوت الطبقة العاملة واستنزاف
النساء منه كحلقة أضعف  .إن خصخصة
التعليم والصحة وإص���دار قوانني لتفويت
األراض�����ي ال��س�لال��ي��ة ع��ب��ر ال��دف��ع مبسلسل
التحفيظ ملافيا العقار وتفويت عيون املياه
الباطنية للشركات األجنبية جتعل النساء
ف��ي مقدمة احل��راك��ات الشعبية للمطالبة
باحلق في املاء  ،واالرض واحلق في السكن
الالئق واحلق في فك العزلة.
إن��ن��ا كنساء مهمتنا ودورن���ا ف��ي تغيير
ه���ذه ال��وض��ع��ي��ة بشكل واع وم��ن��ظ��م مهمة
مستعجلة وذلك عبراالنخراط في تشكيل
وتاسيس اجلبهات احمللية ،التنسيقيات من
أجل احلق في السكن ،في محاربة الغالء،
ف��ي ال��دف��اع ع��ن النساء السالليات وضمان
احل��ق ف��ي امل��اء م��ن ه��ذه امل��ج��االت وعبرها
نغير بنيتنا وستتبوأ الكادحات والكادحني
العمال والعامالت مهام قيادة النضال نظرا
لكون مشاركتهن وقيادتهن ألشكال النضال
محتوم ومطلق.

ون��ح��ن ك��ن��س��اء م��ك��ب�لات مستغالت
وم���ض���ط���ه���دات ل���ي���س ل���ن���ا م����ا نفقده
س��وى قيودنا فلنكسر االغالل.أغالل
االس��ت��غ�لال ال���ذي ن��ت��ع��رض ل��ه والعنف
االجتماعي الثقافي الباترياركي الذي
يصاحبه ويعطيه قهرا أشد.
م��ل��ح��وظ��ة امل���ق���ول���ة أع���ل��اه للشيوعي
االيراني " منصور حكمت " .
* ان��ظ��ر أط��روح��ة النهج الدميقراطي
املؤمتر الرابع
** انظر وثيقة املؤمتر الثاني للقطاع
النسائي

الشباب
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تنمية وعي جماهير شعبنا مدخل أساسي حملاربة "كوفيد "19
ي���ح���دث أح���ي���ان���ا أن تضيع
البوصلة ل��دى بعض املناضلني
وب�����ع�����ض امل���ن���ت���س���ب�ي�ن للفكر
االش���ت���راك���ي .ه����ذا ال��ف��ك��ر ال���ذي
يستمد ج����ذوره األيديولوجية
م��ن فكر الطبقة ال��ع��ام��ل��ة .هذه
ال��ط��ب��ق��ة امل���ل���ق���اة ع��ل��ى عاتقها
خ�ل�اص ه���ذا ال��ع��ال��م م���ن جشع
الرأسمال ومن االستغالل البشع
جلميع الطبقات الشعبية .فال
بأس للتذكير أن هذا الفكر يؤمن
ب��ض��رورة ال��ن��ض��ال إل��ى ج��ان��ب كل
املضهدين ليس فقط م��ن أجل
مطالب اق��ت��ص��ادي��ة واجتماعبة
ب���ل ي��ت��ع��داه إل���ى جت��ذي��ر الوعي
لدى هذه الطبقات واملساهمة في
الرقي به من وعي حسي إلى وعي
طبقي لكي يلعب دوره الطليعي
في التغيير وقلب موازين القوى
لصالح الطبقات املستغلة (بفتح
ال����غ��ي�ن) .ول���ك���ي ن���ق���وم بواجبنا
اجت��اه هذه الطبقات ،وجب على
امل��ن��اض��ل�ين ان ي��ل��ع��ب��وا دوره����م
التحريضي والتوعوي إلى جانب
ه��ذه الطبقات األك��ث��ر استغالال
ف�����ي امل����ع����ام����ل وف�������ي االح����ي����اء
الشعبية وأينما وج���دوا .الشيء
ال��ذي يستدعي االن��غ��راس وسط
ه���ذه ال��ف��ئ��ات وال��ت��ح��ل��ي بالنفس
ال���ط���وي���ل وال���ص���م���ود والتحلي
بالقيم الشيوعية الدميقراطية
والتضحية والتضامن.
غير أن جائحة كورونا عرت عن
بعض السلوكات التي حتمل في
طياتها فكرا برجوازيا لبيراليا،
مميزاته تتجلى في محاولة من
بعض املنتسبني للخط التقدمي
ت��وج��ي��ه ال���ل���وم ف���ي م��س��أل��ة عدم
اح���ت���رام ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة إلى
ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة األكثر
تضررا من السياسات الرأسمالية
ال��ت��ي تنهجها ال���دول���ة املغربية.
وب��ال��ت��ال��ي ف��م��ن ه��م ال��ي��وم ملقى
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م م��ط��ال��ب��ة الدولة
بسن سياسات اح��ت��رازي��ة حتمي
امل��واط��ن�ين م��ن جشع املضاربني
وتضمن للفقراء العيش الكرمي
من غذاء وملبس وحماية صحية
م���ن االم�������راض وس����ن سياسات
حت��م��ي ق��ط��اع ال��ص��ح��ة وتضمن
ج��ودة اخلدمات الصحية ها هم
ال��ي��وم ي��ل��ق��ون ك��ام��ل ال��ل��وم على
املواطنني وعلى جهلهم مبعايير
السالمة وال��وق��اي��ة .متناسني أن
ه��ذا الشعب هو ضحية لسنوات

من التجهيل والتفقير واحلرمان
من احلق في الوقاية والتحسيس.
فمنذ االس��ت��ق�لال إل��ى اليوم،
ح��رص امل��غ��رب على س��ن قوانني
لصالح ال��رأس��م��ال األج��ن��ب��ي ،من
ق��ب��ي��ل ال��ت��خ��ل��ي ع���ن اخل���دم���ات
االجتماعية؛ من تعليم وصحة،
م���ق���اب���ل احل����ص����ول ع���ل���ى رضى
امل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة ال��دول��ي��ة التي
س��اه��م��ت ف��ي اغ����راق امل��غ��رب في
املديونية والفقر.
وح��ت��ى الي��س��ائ��ل ه��ذا الشعب
ه��ذا النظام عن حقه في الثروة
وحقه في الصحة والتعليم ،بادر
هذا األخير إلى اتخاذ مجموعة
م��ن التدابير م��ن قبيل تشجيع

اخلرافة والفكر الغيبي واغراق
امل��واط��ن�ين ب��اجل��ه��ل واألمية
ع���ب���ر ح���رم���ان���ه���م م����ن احل���ق
ف��ي التعليم واحل��ص��ول على
امل��ع��ل��وم��ة وت��س��خ��ي��ر اعالمه
ف���ي ن��ش��ر ال��ت��ف��اه��ة وسياسة
اإلستالب عن طريق تشجيع
ثقافة االستهالك.
ك��م��ا ع��م��ل��ت ال���دول���ة على
إخ����راس ك��ل األص����وات احلرة
امل���ن���ادي���ة ب��ال��ت��غ��ي��ي��ر واحترام
ح�����ق�����وق االن�������س�������ان وع������زل
املنظمات ال��دمي��ق��راط��ي��ة عن
ل��ع��ب أدواره�����ا الطالئعية في
تأطير املواطنني وتنظيمهم
ورف����ع ال��وع��ي ف��ي أوساطهم.
وك��������ذا ال���ع���م���ل ع���ل���ى حظر
املنظمات الطالبية التي نادت
بتجويد التعليم وجعله حقا

لكل املواطنني حتى يساهموا في
الرقي بالوطن إلى مصاف الدول
املتقدمة.
وس���اه���م ف���ي ه����ذا التجهيل
امل��م��ن��ه��ج ك���ذل���ك ش���ي���وخ الفكر
ال��ظ�لام��ي ال���ذي ان��ت��ش��روا كالنار
في الهشيم منذ تسعينات القرن
املاضي وك��ذا بااللفية اجلديدة،
والزال������وا ي��خ��ب��ل��ون وع���ي شبابنا
وش���اب���ات���ن���ا ،وج��م��اه��ي��ر شعبنا
ب���ال���ت���راه���ات ،ح��ي��ث ك����ان آخرها
ت��ك��ف��ي��ر امل��س��م��ى "اب�����و النعيم"
للمجتمع املغربي واعتباره لهذا
االخ��ي��ر بانه "دار كفر" وبالتالي
دعوته الح�لال الفوضى والقتل
ض��د اب��ن��اء وب��ن��ات شعبنا ،هكذا

حتى نكون
في مستوى
اللحظة يجب علينا
بذل المزيد من الجهد
في التوعية والتأطير
والنضال من أجل حماية
شعبنا من جائحة كرونا.
فكفى من ثقافة التمييز
واللوم وكثفوا جهودكم لتنمية
الوعي فشعبنا ذاق ما يكفي
من المعانات ومن الويالت.
ألم يحن اليوم ان نأخذ
بيده ونصنع مستقبال
مشرقا بتضامننا
وبنضالنا إلى
جانبه.

تتحول اخلرافة الى نار حترقنا
ب��ع��د أن أح���رق���ت ع���ق���ول أبناء
وطننا وذل��ك بكل تأكيد مبباركة
وتثمني من املخزن الذي يدع مثل
هؤالء وغيرهم من شيوخ الظالم
ينشروا في فتاويهم وتراهاتهم
ع��ب��ر ال��ف��ي��دي��و وخ��ط��ب املساجد
واملقرات..
إن تشجيع اخل��راف��ة واجلهل
ساهم بشكل كبير في تأبيد عمر
املخزن وساهم أيضا في حرمان
هذا الشعب من حقه في املطالبة
مبحاسبة كل اجلناة املتورطني في
اجلرائم االقتصادية والسياسية،
وغير بعيدين فما وق��ع بالريف
خلير مثال على ذلك .فالريفيني

ع���ب���روا ع���ن م��س��ت��وى راق����ي من
التحضر وم��ن ال��وع��ي وخرجوا
للمطالبة مبطالب اجتماعية
لو استجاب لها املخزن ألنقدنا
الريف من جائحة السرطانات
غير أن إرادة ه��ذا النظام كانت
حتول غير ذلك.
إن جائحة ك��ورون��ا ق��د عرت
لنا اليوم أزم��ة الرأسمالية على
ال��ص��ع��ي��د ال���ع���امل���ي م��ع��ب��رة عن
فشلها الذريع في محاربة الوباء
وت��خ��ل��ي��ص ال��ش��ع��وب م���ن املوت
احمل���ت���م ،ك��م��ا ع����رت ك��ذل��ك عن
ف��ش��ل ال��س��ي��اس��ات امل��غ��رب��ي��ة في
ه��ذا املستوى وال��ذي يرجع إلى
األسباب التي سلف ذكرها.
ال نريد امل��وت فنحن نقدس
احل��ي��اة ون��ح��ب��ه��ا م��ا استطعنا
إليها سبيال ،غير أن��ن��ا قبل أن
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زينب السايح
ن��ل��وم ه���ذا ال��ش��ع��ب ي��ج��ب إلقاء
اللوم أوال على الدولة وأن نطالبها
بتحسني جودة اخلدمات الصحية
وتخصيص ميزانية كبيرة لهذا
ال��ق��ط��اع ،ب��ال��ت��راج��ع ع��ن سياسة
اخلوصصة وتأميم كل املصحات
اخلاصة وتوظيف م��وارد بشرية
مهمة مؤهلة خلدمة املواطنني
والعناية بصحتهم وتخليق املهنة
ومحاربة جتار الصحة وكذا بناء
املزيد من املستشفيات لتغطية
حاجيات املغاربة إضافة إلى نشر
الوعي باهمية الوقاية عبر وسائل
اإلع���ل��ام ال��ع��م��وم��ي��ة ومحاربة
ال���ب���رام���ج ال���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى نشر
التفاهة واجلهل وجعل اإلعالم
منبر لتنمية ال��ق��درات الفكرية
وتغيير العقليات.
ك����ذل����ك ال����ن����ض����ال م�����ن أج���ل
ال��ت��ع��ل��ي��م وج���ع���ل ال��ت��ع��ل��ي��م حقا
م����ن ح���ق���وق االن����س����ان والعمل
ع���ل���ى ج����ودت����ه وت��ع��م��ي��م��ه ألن���ه
امل�����دخ�����ل احل���ق���ي���ق���ي حمل����ارب����ة
اجلهل واألم��ي��ة .وك��ذا ربطه إلى
جانب النضال من أج��ل الصحة
واخل��دم��ات العمومية بالنضال
ال���ع���ام م���ن أج����ل الدميقراطية
وف��ص��ل السلط ورب���ط املسؤولية
باحملاسبة ،والشفافية ومحاربة
ال���رش���وة وال���ع���دال���ة االجتماعية
واملساواة بني امل��رأة والرجل وكذا
فك التبعية بالدول االمبريالية
وتوجيه االن��ت��اج م��ن أج��ل تلبية
ح��اج��ي��ات امل��واط��ن�ين الضرورية
وليس تلبية مطامح الرأسمال
األجنبي ببالدنا.
غ���ي���ر ذل�����ك ف����إن����ه م����ن غير
املعقول رفع شعار الزم بيتك (بقا
ف���دارك) ف��ي ح�ين عامة الشعب
مكتوون بغالء املعيشة والهشاشة
االجتماعية.
ح���ت���ى ن����ك����ون ف�����ي مستوى
اللحظة يجب علينا بذل املزيد
من اجلهد في التوعية والتأطير
والنضال من أجل حماية شعبنا
م��ن ج��ائ��ح��ة ك���رون���ا .ف��ك��ف��ى من
ث��ق��اف��ة التمييز وال���ل���وم وكثفوا
جهودكم لتنمية الوعي فشعبنا
ذاق م��ا يكفي م��ن املعانات ومن
الويالت .ألم يحن اليوم ان نأخذ
ب��ي��ده ونصنع مستقبال مشرقا
بتضامننا وبنضالنا إلى جانبه.
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الثقافية
جمعية البديل الثقافي تبدع في اليوم العاملي للمرأة
حت��ت ع��ن��وان "أي ح��ض��ور لقضية امل���رأة في
األدب وال��س��ي��ن��م��ا واإلع��ل��ام" ن��ظ��م��ت جمعية
ال��ب��دي��ل ال��ث��ق��اف��ي ب��ال��ق��ن��ي��ط��رة ن����دوة ثقافية
مب��ن��اس��ب��ة ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ل��ل��م��رأة وذل�����ك يوم
اجلمعة  13مارس  2020بنادي هيئة احملامني
بالقنيطرة .وهو ثاني نشاط يهتم بقضية املرأة
تنظمه اجلمعية هذه السنة بعد النقاش الذي
نظمته يوم السبت  29فبراير مبقر الكنفدرالية
الدميقراطية للشغل للفيلم املغربي "خربوشة"
حت��ت شعار "خربوشة امل���رأة التي رفعت الفن
سالحا من أجل املقاومة".
و ق���د ك���ان م��ت��رق��ب��ا أن ت���ش���ارك ف���ي الندوة
األخيرة كل من السيناريست واملخرجة "خولة
أس��ب��اب ب��ن عمر" وال��ت��ي اع��ت��ذرت لسبب طارئ
بعد حضورها .كما اعتذرت عن احلضور أيضا
اإلعالمية "هاجر الريسوني" بسبب املرض.
و اكتفت الندوة مبداخلتني لكل من األستاذة
األديبة "زوليخة موساوي األخضري" والكاتب
الفلسطيني املقيم ب���األردن "فضيل الغباري"
ال��ذي استجاب لطلب اجلمعية ف��ي املشاركة
رغم عدم برمجة مداخلته مسبقا.
و قبل تدخل املؤطرين ألقت الرفيقة "وردة
عوينات" كلمة اجلمعية ،هذا نصها:
"حتية ثقافية
احتفاء باليوم العاملي للمرأة وتأكيدا على
مركزية قضية امل���رأة وم��ب��دأ امل��س��اواة الفعلية
ضمن القضايا الثقافية التي تعنى بها جمعية
ال��ب��دي��ل ال��ث��ق��اف��ي .ي��أت��ي تنظيم ه���ذه الندوة،
تكريسا لعادة اجلمعية في جعل شهر مارس
م��ن ك��ل س��ن��ة ش��ه��را ل��ط��رح مختلف القضايا
املتعلقة باملرأة .وذلك ألننا نعتبر اليوم العاملي
للمرأة ،ليس يوما لالحتفال وتقدمي الزهور
وال��ت��ك��رمي��ات فقط ولكنه أس��اس��ا ي��وم لتذكير
مجتمع مازال يضع املرأة في مرتبة أدنى من
الرجل وال تزال فيه املساواة مجرد شعار تتشدق
به كل الهيئات ووسائل اإلعالم واملثقفني دون

تضيق امل��س��اف��ة ب�ين ق���ول:Jean cocteau :
"الشعر ضرورة ،آه لو كنت أدري مل��اذا؟" ،و مؤلف
" :Ernst Fischerضرورة الفن"
(إستتيقي)،
جمالي
وذلك ألن الشعر تعبير
ّ
ّ
والضمني ،لصالح
القائم،
ينزاح عن الوعيني:
ّ
عمن رأى األعماق،
الوعي املمكن ،مبا أنه "يخبر ّ
كما في أحد أل��واح ملحمة " جلجامش" .ولعل
ه��ذا م��ا ق��رن��ه ب���اإلغ���راب ،واإلده�����اش ،ف���إذا هو
غر ..فال جرم أن تعتبر مجموعة "شعر"،
ُم ٍ
غوُ ،م ٍ
نفسها استثنائية تؤمن بـ"املستقبلية".
العربية،
َ
هوذا أدونيس ،يردد" :نحن دعاة املستقبلية،
والواقع بالشعر"..
بالشعر
الشعر
نتجاوز
ِ
َ
َ

������ي أن ي���ن���ح��� َو ه�������ؤالء ال����دع����اة
و َب� َ
������د ِه� ٌ ّ
م��ن��ح��ى"ال��غ��م��وض" ،و"األس����ط����رة" و"اإلل���غ���از"،
و"الترميز" ،مشترطني برجعاجية الشاعر في
عالقته باملتلقي ،ورمبا هذا ما جعلهم يعزرون
أبا متام ،ويوقرون  Mallarméو ..Baudelaire
متيما بـ"جبران"؛ إذ
بل إن "أدون��ي��س" ليتبدى
ّ
يكبر فيه عينا ثالثة ،وأذن��ا ثالثة ،كذلك ..بله
اع��ت��ب��اره "ب��ودل��ي��ر ال��ع��رب :أب��ا ن���واس" ((غامضا
شكري فيصل :الغموض
كاملاس)) .إنه ما يدعوه
ّ
ال��واض��ح ،وال��وض��وح ال��غ��ام��ض ،على ال��رغ��م من
أن علماء األس��ل��وب(أح��م��د الشايب متثيال ،ال
يعيرون فن القول تعييرا ثالثيا هو:
حصرا)
ّ

أن تلمس املرأة فعال أثره في حياتها اخلاصة أو
العامة .نذكره أنه ال يزال أمامه الكثير ليعمله
إلس��ق��اط طابعه البطريركي ،خصوصا على
املستوى الثقافي والفكري.
إننا في جمعية البديل الثقافي ،نعتبر أن
هذا البعد الثقافي والفكري بعد أساسي ألي
مقاربة علمية لوضعية املرأة في املجتمع .فأي
مقاربة سياسية ،حقوقية ،قانونية ،اقتصادية
أو اجتماعية لوضعية امل���رأة تبقى محدودة
العمق واألث���ر إن ل��م ت��ت��ن��اول امل��وض��وع م���وازاة
ب��اإلش��ك��االت ال��ت��ي تطرحها ال��ه��وي��ة الثقافية
والفكرية للمجتمع.
و هذا يضعنا أيضا أمام محدودية احللول
واإلج�������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ف��ت��رض��ه��ا هذه
امل��ق��ارب��ات إن ه��ي غيبت البعد الثقافي الذي
مي��س ب��األس��اس التمثالت اجلماعية لعالقة
امل���رأة ب��ال��رج��ل وال��ت��ي حت���ددت ضمن سياقات
سوسيوثقافية واجتماعية تاريخية يصعب
ع��ل��ى أي م��ن��ظ��وم��ة ت��ش��ري��ع��ي��ة أو قانونية
اخ��ت��راق��ه��ا .ول��ه��ذا ف��إن السير احلقيقي نحو
التغيير في اجتاه حتقيق املساواة الفعلية لن
يتم في مجتمع الزالت فيه أهم وسائل اإلنتاج
الثقافي متخلفة عن أية إرادة حقيقية لذلك.
ل��ذل��ك ف��إن��ن��ا ن��ت��س��اءل إل���ى أي م���دى تعمل
امل��درس��ة ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام واألدب����اء والسينما
...إلخ على خدمة قضية املرأة في املغرب؟ وهل
فعال تعمل على ذلك؟
ه���ي أس��ئ��ل��ة ض��م��ن أخ�����رى ن��ط��رح��ه��ا على
األستاذات الكرميات في هذه الندوة التي اخترنا
لها عنوان" :أي حضور لقضية املرأة في األدب
والسينما واإلع��ل�ام" .فشكرا لضيفاتنا على
تلبية دعوة اجلمعية وشكرا للسيد نقيب هيئة
احملامني بالقنيطرة وم��ن خالله كل عضوات
وأع��ض��اء الهيئة على متكيننا م��ن استغالل
هذا النادي في تنظيم ندوتنا وشكرا للجمهور
الكرمي".

"الشعر واألمثلة"

(القوة ،الوضوح ،اجلمال).

صحيح أن األدباء هم أساتذة علماء النفس
ك��م��ا ق���ال  ،Freudوص��ح��ي��ح أي��ض��ا أن���ه "ليس
هناك م��ا ه��و أكثر شاعرية م��ن ال��واق��ع" ،نحو
قول "دوستويفسكي" ..مبعنى أن الشعر اخلالد،
�ي يخترق ال��زم��ك��ان بأبعاده
امل��خ� ّل��د ،شعر ك��ون� ّ
الرؤيوية فينصت إلى نبض الطبقات الشعبية،
ال��ك��ادح��ة ال��ت��ي ط� ّ�وح��ت ب��ه��ا ال��ت��ب��اري��ح ،بعدما
تناسلت اخليبات ،و تواترت األعطاب.
ويثور فيغير،
ينور
ّ
ديدنه أن يفسر ،و دأبه أن ّ
ال أن ينكفئ على ذات��ه ،متشرنقا في كهوفها،
وسراديبها ،ودياجيرها.
ه����ذه ه���ي أه����م م��دام��ي��ك ال��ش��ع��ر ،وأخطر
مسابيره إن كان محتفيا بالسؤال الذي يرتد إلى
الفيلسوف "سارتر"( :م��ا األدب؟) على الرغم
من وجوديته.
والشاعر/النبي املجهولَ ،وف��ق أب��ي القاسم
ّ
الشابي هو الذي يضيف إلى الفانوس زيتا و/أو
ّ
يرمي بحجر يحرك املاء اآلسن ،وليس الشاعر
املوظف..
ّ
يشتط ،ذل��ك احملكوم
هكذا لم يخطئ ،و لم
الكهربائي،
الكرسي
على
عليه باإلعدام جلوسا
ّ
ّ
ح�ين اخ��ت��ار ق���راءة رباعيات عمر اخل��ي��ام ،آخر
أمانيه.

العدد352 :
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الثقافة و التغيير
أناس عوينات

و بحضور ثلة من الطلبة واألدباء والفعاليات
السياسية والنقابية واحلقوقية باملدينة تناولت
الروائية والشاعرة والكاتبة زوليخة موساوي
األخ��ض��ري ت��اري��خ األدب ال��ع��رب��ي بشكل عام
واملغربي بشكل خ��اص وعالقته بقضية املرأة
بالنقد والتحليل وس����واء م��ن اجل��ان��ب الذي
يسمى "باألدب النسائي" رغم تعبيرها عن عدم
اتفاقها م��ع ه��ذا املفهوم ال��ذي أصبح شائعا
ف��ي األدب ال��ع��رب��ي بشكل ع���ام .أو م��ن جانب
حضور التوجهات النسوية في األعمال األدبية.
وق��د ع��رج��ت ف��ي مداخلتها القيمة بطريقة
ك��رون��ول��وج��ي��ة ع��ل��ى ت��اري��خ ال��ك��ت��اب��ة النسائية
باملغرب وإسهامات رائ��دات األدب املغربي مثل
"مليكة ال��ف��اس��ي" و"خ��ن��ات��ة ب��ن��ون��ة" و"فاطمة
املرنيسي"  ...وغ��ي��ره��ن ،ف��ي حتطيم الصورة
النمطية للمرأة في األدب املغربي.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت م��داخ��ل��ة ال��ك��ات��ب وال���روائ���ي
الفلسطيني "فضيل ال��غ��ب��اري" حضور قضية
امل���رأة ف��ي األدب الفلسطيني وأدب املقاومة
بشكل ع��ام .كما ن��وه إل��ى املكانة التي حتتلها
املرأة الفلسطينية في النصوص األدبية لرواد
األدب الفلسطيني كالشاعر الكبير "محمود
دروي����ش" و"س��م��ي��ح ال��ق��اس��م" وال��ك��ات��ب الشهيد
"غسان كنفاني" وغيرهم والتي تعكس مكانة
املرأة احلقيقة في واجهة املقاومة الفلسطينية،
حيث أشار باستفاضة إلى دور احلركة النسائية
الفلسطينية .ك��م��ا أش���ار إل���ى أع��م��ال رائ���دات
األدب النسائي الفلسطيني من قبيل الشاعرة
"ف����دوى ط��وق��ان" و"ص��ب��اح ال��ق�لازي��ن" و"فاتن
ال��ع��زة" غيرهن ف��ي الشعر .و"ليلى األطرش"
و"سحر خليفة" وغيرهما في القصة والرواية.
و قد ساهم في إغناء النقاش األدي��ب "عبد
الله ستيتو" ال��ذي تفاعل مبداخلة قيمة مع
النقاش الذي طرحه املتدخلني .وقد مت عرض
اللقاء بالبث املباشر على مجموعة اجلمعية
بالفايسبوك حيث شهد متابعة مهمة أيضا.

أبو نزار
�ث حتى يغير موقفه من
وليت ُ Platonب� ِ�ع� َ
الشعراء ،الذين رفضهم في جمهوريته (مدينته)
الفاضلة ((يوثوبياه)) ،بعد أن يسمع قصائد
دروي����ش ،توفيق زي���اد ،ن��ي��رودا ،ل��ورك��ا ،أراغ���ون،
سميح ال��ق��اس��م .....والقائمة طويلة .أو يقرأ
((هولدرلن تراكيل)) اللذين بنى على شعرهما
الفلسفي
 Heideggerصرحه
َّ

أحمد سعيدا(أدونيس)
والطريف أن علي ّا
َ
الشعر بأنه" :رئ��ة العالم" ،وق��د ال
نفسه ع� ّ�رف
َ
َ
���رأي ن��ق��اد ال��رواي��ة ال��ذاه��ب��ون إل��ى أن
ي��واف��ق��ه ال� َ
احتكاري،
األدبي (الرواية) ،جنس
هذا اجلنس
ّ
ّ
�ي ،مستبد ،يستأثر ب��ال��زع��ام��ة ..ومن
ال��ت��ه��ام� ّ
مفاهيم أولئك" :شعرنة اخلطاب"..

وأق���در أن ج����وازات الشعر وض���رورات���ه ،أوفر
يحاجني بـ"الرواية
لرب من
منها في الرواية و ّ
ّ
حري باالحترام،
(تيار)
ه
توج
التجريبية"؛ وهي
ّ
ّ
مبرزة في الشعر ،بالقياس إلى
وإن كانت العرب
ّ
غيره من األشكال التعبيرية..
تلكم كانت "دردشة" ،بسيطة ،متواضعة ،أردت
بها إعادة تساؤالت تليدة/طريفة عسى أن تكون
أولى قطرات "غيث أول" ،ستعقبها -ال محالة-
خ ُر ..إن كانت في العمر بقية.
محاوالت ُأ َ
مارس .2020

مهال أيها "الفيروس"
نورالدين موعابيد
ب���أي ح���ق ت��خ��ت��زل إن��س��ان��ي��ت��ي ،تغتال
أفقي ال���ذي ،ه��و ،ب�لا ض��ف��اف؟َ ..وف��ق أي
العادي إلى محتكر
ناموس حتول املواطن
ّ
"صغير" ،همه األساس جتميع كل ما ميت
إلى نسغ التغذية بصلة..؟.
ع��ف��وا ي��ا "ك���ورون���ا" ،متى ك��ان��ت التحية
الشفوية مبثل حرارة التحية املعهودة؟.

ُ
السوي ،لكن ليس
اخلوف
قد ال ُيصا َد ُر
ُّ
فيضاف إلى
إل��ى ح��د أن يتدثر ال��ره� َ
�اب ُ
ّ
تعطل قدرات
منجم املخاوف األخرى التي
اإلنسان ،ومهاراته ،إن لم أقل كفاياته.

ع��ذرا فأنا م��ا حملت ال���ورد ف��ي تشييع
املوتى ،وإمنا أمتعتني زغاريد النسوة وهن
يستقبلن هذا املولود أو ذاك ..على الرغم
من أنه يستهل صارخا.
وحني يسقط القناع عن القناع  -نحو ما
قال محمود درويش  -تتواتر التساؤالت،
ش بامللح..
وتغور اجلراح؛ اجلراح التي تُ َر ُّ

آن أن تتحني
وامل��خ��ج��ل ،امل��ف��ج��ع ف��ي ٍ
إحدى ال��دول العظمى فرصة االستحواذ
على اللقاح املضاد ،الذي توصل إليه مركز
األملاني ..وإن كلفها ذلك
العلمي،
البحث
ّ
ّ
ماال لبدا..

ف��ل�ا ي��ل��ب��ث ط���ي���ف ق���ص���ي���دة دروي�����ش
"مديح الظل العالي" ،أن يلوح "أمريكا هي
الطاعون"
"والطاعون أمريكا".

أل�����م ت���ق���ل "م����ادل��ي�ن أول����ب����راي����ت"" :إن
األمريكيني هم األجدر برؤية العالم ،ألن
لهم قامات طويلة" ؟!.

����م" س�����ام بصقوره
ه���ك���ذا ي���ؤك���د "ال�����ع� ّ
و"حمائمه" ،رغبته احملمومة في ابتالع
العالم..

العاملي
وك����ان اس��ت��ف��راده��ا ب��ـ"ال��ن��ظ��ام
ّ
السفياتي،
اجلديد" ،بعد تفكك االحت��اد
ّ
مما غذى هذه الرغبة املجنونة ،حيث كان
ّ
التناقض بني الكتلتني :الشرقية والغربية
سابقا يفيد الشعوب الضعيفة ،املقاومة..

ويطفو على السطح التساؤل الرئيس،
ال���ذي ل��ط��امل��ا ُأث��ي��ر ف��ي أك��ث��ر م��ن محفل،
العلمي
وه����و " :أي���ن ن��ح��ن م���ن ال��ب��ح��ث
ّ
املخبري؟؟!!.
ّ
غير واحد فهو
أما االستباق الذي يردده ُ
وثيق الصلة بعلم املستقبليات ،مبعنى
أنه ال يعني ساعات قليلة قبل حدوث ما
يحدث ،أو بعده مباشرة ..وإمن��ا هو تلك
التخطيطات االستراتيجية بعيدة املدى،
ال��ت��ي ت��ض� ّ�ي��ق ه��ام��ش ال��ص��دف��ة ،وتقطع
ط��ري��ق االرجت��ال��ي��ة ،وم���ن ث��م��ة ال يؤخذ
املواطن على حني غرة ،فيكون على بينة
من احلاضر واملستقبل في آن.
مارس 2020

حوار
يسعد هيأة حترير جريدة الهنج الدميقرايط أن تستضيف
الرفيق "دمحم غلوط"املناضل الشاب الذي إخنرط يف النضال
سنة  2003يف اطار املنمظة العتيدة اإلحتاد الوطين لطلبة املغرب
موقع ظهر املهراز فاس بفصيل الهنج الدميقرايط القاعدي،
عايش أربع جتارب لإلعتقال السيايس ،حمك هيلع ب  15سنة
جسنا نافذا يف جتربة إعتقاله الرابعة قىض مهنا سنتني بجسن
عني قادوس فاس عىل خلفية مؤامرة  24أبريل  .2014مناضل
 1ماذا يعني لكم التغيري الجذري كشعار
وكمفهوم؟
م��ن م��ن��ظ��وري الشخصي ف��احل��دي��ث عن
التغيير اجل��ذري يحيلنا على مصطلحات
ومفاهيم يجب إستعابها ،فالتغيير ضد
الثبات والسكون أو اجلمود كما أنه تعبير عن
حركة دائمة متيز املجتمع ،واإلنسان بإعتباره
ج��زء ال يتجزأ من حركية املجتمع مجبر
على التغيير ،هذا األخير ال يتحقق هكذا
فجأة أو دفعة واحدة ومن دون مقدمات بل
هو نتيجة ملخاض طويل وصراع عسير ،كما
أن التغيير اجل��ذري لن يكون على املستوى
النظري فقط م��ن خ�لال املكاتب املكيفة،
ولن يتأتى بتغيير أشخاص ،بل عن طريق
حتديد منبع هذا التغيير وهدفه ،مساراته،
مستلزماته ،أولوياته ،إستراتيجياته ،آلياته
وكوابحه ،مع توفر إرادة قوية ورغبة جامحة
جذريا وله معنى وقيمة،
لكي يصير التغيير
ً
سطحيا يتمثل ف��ي حتسني
تغييرا
وليس
ً
ً
وتطوير ما هو موجود (أي ترميم وإصالح
الوضع احلالي) .إن التغيير اجل��ذري يعني
إقتالع ما هو موجود من جذوره وإعادة بنائه
مبا يتناسب مع املتطلبات احلالية.
كيف يمكنكم تقييم دور الشبيبة املغربية
2
(شبيبة عاملة ،حركة تالميذية وطالبية ،حركة
املعطلني) يف نضالها التاريخي ضد اإلستبداد
واإلستغالل؟
مم��ا ال ش��ك فيه أن نضال الشبيبة املغربية
(ش��ب��ي��ب��ة ع��ام��ل��ة ،ح��رك��ة ت�لام��ي��ذي��ة وطالبية،
حركة املعطلني) ليس وليد ظروف ظرفية ،إمنا
ه��ي إس��ت��م��رار ت��اري��خ��ي نستحضر ف��ي��ه املاضي
بكل سلبياته وإيجابياته من أجل الوقوف على
احل���اض���ر وإس���ت���ش���راف م��س��ت��ق��ب��ل أف���ض���ل على
كافة املستويات ،فهل ستنسى الذاكرة الشبيبية
خاصة والشعبية عامة حرب التحرير التي قادها
البطل محمد ب��ن عبد ال��ك��رمي اخل��ط��اب��ي ضد
اإلستعمارين الفرنسي واإلسباني وه��و الشاب
الذي لم يصل إلى الثالثني من عمره لنستشف من
خالل تلك الثالثة عقود أروع تعبير عن العزمية
الشبابية املغربية وما تالها من قتالية وتضحية
جتعل امل��غ��رب مدينا لشبابه .فمنذ  1907إلى
 1956تؤرخ ملعارك بطولية قادها الشباب املغربي
ملعت فيه أسماء أبطال أفداد عباقرة محنكني من
قلب الشعب فموحى وحمو الزياني قاد احلرب
ضد فرنسا وه��و اليتعدى  27سنة ومحمد بن
عبد الكرمي اخلطابي وعسو بسالم وآخرين ...
أما في مرحلة ما بعد اإلستقالل الشكلي أي
بعد  ،1956هاته املرحلة التي متيزت باإلنتصارات
املتتالية حل��رك��ة ال��ت��ح��رر على امل��س��ت��وى العاملي
وخ���اص���ة ت��ص��ف��ي��ة االس��ت��ع��م��ار مب��ج��م��وع��ة من
البلدان ،فقد توسعت قاعدة الشباب وتغلغل الفكر
التقدمي في فضاءات نشاط الشبيبة املغربية ،في
اجلامعات والثانويات وحقول العمل اجلمعوي
بالنوادي ودور السينما والثقافة والشباب ...إلخ،
بيد أن النظام القائم في املغرب سيشن حمالت
لتصفية التنظيمات املعبرة عن تطلعات الشبيبة
املغربية بقمع وإع��ت��ق��ال م��ن��اض�لات ومناضلي
االحتاد الوطني لطلبة املغرب والنقابة الوطنية
للتالميذ وإجتثات احلركة املاركسية  23مارس،

15

العدد352 :

من  24إلى  30مارس 2020

امجلعية الوطنية محللة الهشادات املعطلني باملغرب فرع فاس،
أنتخب باملؤمتر الوطين األخري  14يف دجنرب  2019اكتبا عاما
للجمعية الوطنية محللة الهشادات املعطلني باملغرب.ومن موقعه
مكناضل سيايس معين بقضايا التغيري اجلدري،حتاوره اجلريدة
كضيف عددها هذا،يف موضوع دور الشباب يف االضطالع موقع
الشبيبة املغربية يف التغيري اجلدري.

إلى األمام ،لنخدم الشعب ،ودفع جيل السبعينيات
كثمن لتطلعاته الدميقراطية التحررية ،كلفة
باهضة لنظام دم���وي وإس��ت��ب��دادي ل��م يتوانى،
ب���دع���م م���ن حت��ال��ف��ه ال��ط��ب��ق��ي وص���م���ت القوى
االستعمارية ،في تصفية معارضيه االعتقاالت،
التعذيب ،ق��رون من السجون ،إع��دام��ات.. ،الخ،
غير أنه فشل في تصفية تطلع الشعب املغربي
ع��ام��ة وال��ش��ب��اب خ��اص��ة ف��ي احل��ري��ة والكرامة
والعدالة االجتماعية وه��ذا ما ب��رز بشكل الفت
خالل نهاية الستينينيات والسبعينيات وما تالها
من القرن املاضي ،حيث اختارت بوعي االنحياز
التام لقوى التغيير اجل��ذري وه��ذا ما جستدته
إنتفاضة التالميذ  23م��ارس  ،1965انتفاضة
 1981بالبيضاء ،إنتفاضة  1984مبجموعة من
املدن ،دجنبر 1990بفاس ،...
إن الرجوع إلى أهم احملطات النضالية املشرقة
للشبيبة املغربية ،إب��ت��داءا م��ن مرحلة الكفاح
الوطني من أجل التخلص من املستعمر مرورا
باإلنتفاضات الشعبية التي لعبت الشبيبة دورا
أساسيا ومحوريا بها وص��وال إل��ى منعطف 20
فبراير وما تالها حلدود اللحظة الراهنة ميكن
أن يسعفنا في فهم وإدراك الدور الثابت واألصيل
للشبيبة املغربية وخ��اص��ة منها املتعلمة ،في
الفعل السياسي ب��امل��غ��رب ،إن��ه جتسيد شبابي
لتحمل أعباء الرسالة التاريخية ومسار نضالي
ح��اف��ل ب��ال��ب��ط��والت وامل�ل�اح���م ي��س��ت��وج��ب علينا
اإلس��ت��م��رار فيه نوعيا ون��ق��دي��ا ،فالشباب أكبر
متضرر من تفاحش األزمة القائمة والسياسات
ال وطنية ال ديقراطية ال شبعية ف��ي ميادين
التعليم ،التشغيل ،السكن ،الصحة...

 3تمثل حركة  20فرباير يف املغرب تجربة
نوعية ضمن السريورات الثورية التي إجتاحت
العالم العربي واملنطقة املغاربية خاصة ،ما هي يف
نظركم نقط القوة ونقط الضعف؟

قبل اإلجابة على سؤالكم ح��ول نقاط القوة
والضعف ،البد من اإلش��ارة أن حركة  20فبراير
كانت إفراز موضوعي لطاحونة الصراع الطبقي
وميكن حتديد عاملني أساسيني في بروزها :
 /1التناقضات التاريخية الداخلية (وهو العامل
احمل��دد واألس��اس��ي) داخ��ل املجتمع املغربي بني
القوى الرجعية مدعومة من طرف اإلمبريالية
وال��ت��ي يشكل ال��ن��ظ��ام ال��ق��ائ��م امل��داف��ع األساسي
ع���ن م��ص��احل��ه��ا ،وجت���س���دت ه����ذه التناقضات
باخلصوص في ال��ص��راع بني الرأسمال والعمل
املأجور أي بني اجلماهير الشعبية والنظام القائم
وأذياله.
 /2إنعكاس أو حتفيز الوضع اإلقليمي وخاصة
اإلنتفاضتني التونسية واملصرية على الشعب
املغربي( .عامل مساعد أو محفز).
فيما يخص نقاط قوة حركة  20فبراير فإنني
أخلصها فيما يلي :
 /1ألول م����رة ف���ي ت���اري���خ امل���غ���رب احلديث
تخرج إل��ى ال��ش��وارع ،الساحات وامليادين طبقات
إجتماعية متنوعة وع��ري��ض��ة ج��دا م��ن طبقة
عاملة ،فالحني فقراء ،طلبة ،تالميذ ،معطلني،
أساتذة ،محامني ،أطباء... ،إلخ حاملني مطالب
سياسية واضحة تعددت شعاراتها.
 /2ع��دم إقتصار ح��رك��ة  20فبراير على مدن

ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ح��ي��ث إت��س��ع��ت رق���ع���ة اإلحتجاجات
الشعبية على ط��ول خريطة امل��غ��رب م��ع إدخال
النضال السياسي إل��ى كافة املناطق ،كما عرفت
اإلحتجاجات اإلستمرارية ألط��ول م��دة ممكنة
زمنيا.
 /3تشكلت حركة  20فبراير كحركة جماهيرية
شعبية غير نخبوية يقودها في امليدان مناضلون/
ات شباب مقتنعون بدور اجلماهير الشعبية في
التغيير وفي صناعة التاريخ.
 /4من بني نقاط القوة هو أن حركة  20فبراير
ح���ررت ال��ط��اق��ات اإلب��داع��ي��ة ل��دى املناضلني/ات
وأطلقت س��راح جرأتهم وقدراتهم على التفكير
والتعبير والتنظيم والنضال وهذا ما مت جتسيده
في أشكال مختلفة للنضال واإلحتجاج.
 /5مشاركة حركة  20فبراير في جل التظاهرات
واحملطات النضالية مما مكنها من تسييس هذه
التظاهرات بشكل ملفت لإلنتباه.
فكما لها نقاط القوة فحركة  20فبراير كانت
لها جملة من نقاط الضعف منها :
 /1ض��ب��اب��ي��ة ال���رؤي���ا بالنسبة أله����داف ومآل
احلركة من خ�لال ط��رح س��ؤال من نحن؟ وماذا
نريد؟
 /2ض��ع��ف أو غ��ي��اب إه��ت��م��ام احل��رك��ة ببعض
النقط األساسية في برنامجها والتي لها ارتباط
وثيق بالنضال من أجل الدميقراطية.
 /3ال��ض��ع��ف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ال����ذي م��ي��ز احلركة
واملتجسد ف��ي إفتقادها للتنسيق الوطني بني
تنسيقياتها احمللية.
 /4االزدواج���ي���ة ب�ين ح��رك��ة ش��ب��اب  20فبراير
وحركة الدعم وهنا أطرح سؤال من هم الداعمني
للحركة؟؟؟ ومن هي احلركة؟؟؟
 /5ضعف احلركة في حل تناقضاتها الداخلية
بشكل سليم ومعقلن.

 4كيف يمكن للشباب املغربي أن يكون
حاسما يف إسهامه من أجل تحقيق التغيري
الجذري؟
ال���ش���ب���اب امل���غ���رب���ي ع���ب���ر م����ج����االت إشتغاله
وإنخراطه ( احلركة العمالية ،احلركة التالميذية،
احلركة الطالبية ،حركة املعطلني  )...قد خلق
إفرازات نوعية وتراكمات نضالية مهمة ،وإستطاع
م��واج��ه��ة ج��زء كبير م��ن ال��س��ي��اس��ات الالشعبية
الالوطنية الالدميقرطية وكسر رهانات النظام
القائم ،عبر معارك بطولية كشفت اللثام وعرت
ك��ل اإلنتهازيني واملتخاذلني وس���ددت الضربات
للنظام وأذي��ال��ه ،توجت بفتح آف��اق رحبة أمام
ال��ش��ب��اب امل��غ��رب��ي م��ن أج��ل خ��وض ال��ص��راع على
مجموع قضايا الشعب امل��غ��رب��ي ،وإب����داع آليات
جديدة ونوعية لتجسيد ذلك على أرض امليدان
إلى جانب فئات وشرائح املجتمع.
إن الشباب املغربي ع��ام��ة والشبيبة املغربية
خاصة (شبيبة عاملة ،حركة تالميذية وطالبية،
حركة املعطلني  )...عليها أن تواصل مسيرتها
الكفاحية وال��ت��ح��رري��ة ،وتسير ف��ي ط��ري��ق بناء
ح��رك��ات ق��وي��ة ،ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل أش��ك��ال القمع
وال���ت���آم���ر ،ول����ن ت��زي��ده��ا ه��ج��م��ات األع������داء إال
صالبة ،ولن تساهم اإلعتقاالت واملضايقات إال
في املزيد من تأجيج النضاالت وتطوير شروط
الصراع ،فال طريق للشباب املغربي غير طريق

الشهداء واملعتقلني ،وبدون التضحيات ال ميكن
أن يكون ثمة نضال ،فالشباب املغربي ملقى على
عاتقه مهمات نضالية جسيمة ،ينبغي التفاني
ف��ي إجن���ازه���ا ،رغ���م ض��ع��ف اإلم��ك��ان��ي��ات ،ورغم
ص�لاب��ة ال��واق��ع وتعقيداته ،وذل���ك عبر الصراع
ضد النظام وأذياله على كافة املستويات وتوفير
الشروط األنسب إلجهاض مخططاته السياسية
والطبقية ،وذلك لن يتأتى إال من خالل جتذير
الفعل النضالي وت��ط��وي��ره ،عبر ال��ت��ج��ذر وسط
اجلماهير وتأطيرها ومعايشتها ف��ي أفراحها
وأق��راح��ه��ا وال��ت��ع��ل��م منها وتعليمها ،وتفجير
طاقاتها النضالية اخل�لاق��ة ف��ي خضم املعارك
النضالية ،وه��ذا مصحوب أيضا بالنضال ضد
كل االنتهازيني واملتخاذلني ،وفضحهم وتعريتهم
أم����ام اجل��م��اه��ي��ر ،وت��رس��ي��خ امل���ب���ادئ والعالقات
الرفاقية الدميقراطية في العالقة مع اجلماهير،
وإعطاء حقها الدميقراطي في التقرير والتسيير
والتوجيه ،ألنه في األخير اجلماهير هي صانعة
التاريخ والتغيير اجل���ذري ،كما ينبغي التحلي
بالنضج وروح املسؤولية ،واالستعداد الدائم للنقد
واحملاسبة ،وعدم اخلوف من اخلطأ ،بل الوقوف
عليه ومواجهته ونقده ،فمن مي��ارس سيخطئ
حتما ،وال��ن��ق��د س�لاح ج��ب��ار لتصويب املمارسة
وتطويرها.

 5كيف يمكن أن ينتظم الشباب سياسيا؟
وما يف رأيكم اإلطار السياسي الكفيل بإحتضانهم؟
ت���ع���ت���ب���ر م����ش����ارك����ة ال����ش����ب����اب أح������د أش���ك���ال
الدميقراطية التشاركية ،وهي شكل من أشكال
الرقابة الشعبية ،كما أن مشاركة الشباب سيعزز
من التنمية السياسية ،وتفعيل املشاركة السياسية
للشباب سيقلل من حالة الفراغ السياسي التي
يعيشها الشباب عبر تهميشهم وع��دم االهتمام
بقضاياهم ،األمر الذي يتطلب إعادة النظر في
كيفية تفعيل طاقات الشباب وإعادة جذبها إلى
احل��ق��ل السياسي بشكل ع���ام ،وذل���ك م��ن خالل
إع���ادة صياغة أول��وي��ات��ه��ا وب��رام��ج��ه��ا انسجام ًا
وم��ا يحقق التكامل في العمل وف��ق تطلعاتها،
لكن يبقى السؤال املطروح في ظل غياب املعبر
السياسي ع��ن مطامح الشعب امل��غ��رب��ي ،ه��و أي
تنظيم سياسي باملغرب قادر على ترجمة تطلعات
الشباب املغربي؟ إن اإلمكانيات النظرية واملعرفية
...إل������خ ال��ت��ي مي��ل��ك��ه��ا ال��ش��ب��اب امل��غ��رب��ي كفيلة
باملساهمة في بناء املعبر السياسي عن مطامحه
بشكل خاص ومطامح الشعب املغربي عامة ،إال
أنه وجب التفاعل وتوحيد اجلهود ،إنطالقا من
وح���دة األه����داف ووح���دة املنطلق وإن إختلفت
ال��ب��رام��ج والتكتيكات بعيدا ع��ن لغة املزايدات
التي يسقط فيها اجلميع ،فالصراع اإلجتماعي
والسياسي والفكري أمر ضروري وأساسي ،إال أن
ما يجب اإلنتباه إليه وبأعني ثاقبة هو التمييز
بني الصراعات والتناقضات األساسية واجلوهرية
وبني الصراعات والتناقضات الثانوية ،واخلطأ كل
اخلطأ تهويل التناقضات الثانوية والتركيز عليها
بل والوقوف عندها وت��رك املهمات والتناقضات
األساسية.
ف��ك��رة أخ��ي��رة الب��د م��ن ال��وق��وف عندها بأننا
إن ك��ن��ا ن��ؤم��ن إمي��ان��ا راس��خ��ا ب��ق��وان�ين التاريخ
واملجتمعات وضرورته أمر أساسي ،لكن التوهم
بإمكانية إجناب التاريخ تلقائيا أمر غير صحيح.
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األخيرة

املوت السريري لبنية صحية عليلة أمام الوباء
الكرونا نقطة افاضت الكأس وعرت
واقع احلال عن هشاشة البنيات
الصحية .بحيث ال تتوفر على بنية
استقبال خاصة في ظروف الكوارث
الطبيعية أو األوبئة نتيجة إهمال
القطاع العمومي والسماح بجشع
القطاع اخلاص واملعروف لدى الفئات
االجتماعية املترددة عليه من طبقة
وسطى أساتذة ومهندسني وجتار
متوسطني بنهمه وتالعبه وارتفاع
تكاليفه.اما الطبقات السائدة فلها
مصحاتها ومختبراتها خارج الوطن
العليل كاروبا .والفئات احملرومة من
التغطية الصحية كاملياومني والعاطلني
وفقراء االرياف .يدركون أن الرميد لم
ينفع شيئا لطول مواعده واصابة
راديوات الكشف املعطلة .يبقى الباب
املطروق هو الدجل واخلرافة ويفتح
الباب للمشعودين مستغلي الدين من
رقية وحجامة وصرع وعني وسحر
وزيارة األضرحة.وتعني منظومتنا
الصحية من اعطاب شتى .كالنقص في

قال ماركس"الرأسمالية حتفر
قبرها بيدها " ،قبل التطرق إلى
الوباء ،أود اإلشارة إلى القرارات التي
اتخذها ترامب في  2018بفرض رسوم
جمركية بنسبة  25%على واردات
األملنيوم والصلب من االحتاد االوروبي
والصني ،هذا يشكل ضربة قاصمة
للنظام التجاري الدولي ،ناهيك أنه
ضربة للشركات املتعددة اجلنسيات
األمريكية وضربة ملنظمة التجارة
العاملية التي تعمل" كبلدوزر" ( على
حد تعبير االستاذ عليان عليان)
لشق الطريق لالستحواذ على اسواق
وخيارات دول العالم الثالث .وكماقال
سمير امني"في أن الهدف املركزي
واألساسي النشاء منظمة التجارة
العاملية ،هو اخضاع العالم للقوى
النيوليبرالية املعلومة"

عرفت الرأسمالية العديد من
األزمات االقتصادية  ،واملالية .كان
آخرها أزمة  ، 2008التي بدأت
بالواليات املتحدة األمريكية وانتتقلت
الى باقي دول العالم الرأسمالي ،
بتأثيرات متفاوتة  ،أكبر املتضررين
مثالً اليونان واسبانيا .الشئ املهم هنا
ما هي القرارات التي اتخذتها أوباما،
هبات املؤسسات املالية واالقتصادية
وتأميم ،في  ،2009جلنرال موتورس،
النقاد إحدى أكبر الشركات املتعددة
اجلنسيات ،إكتشاف البترول بكميات
كبيرة جد ًا في أمريكا ،هي التي
خرجتها من األزمة ،وأوقفت مسلسل
التأميم الذي بدأ  ،حيث لو استمرت
االزمة في التفاقم ،لتبنت أمريكا م
هو أكبر مما يطرحون النيوكينيزيون

املستشفيات اجلامعية وقلة املختبرات
وسوء التجهيزات وظروف اشتغال
نساء ورجال الصحة وعرضتهم
لإلصابة باالمراض نتيجة قلة اونقص
او اعطاب التجهيزات.وانضاف مشكل
شركات احلراسة وغياب تصور لذيهم
لهذه املهنة النبيلة حتى يكادون احيانا
يظهرون كجسم غريب عن رسالة
الرحمة.

ولنطالب بإعادة معالم صحية
كانت ذات صيت عاملي ووطني واشفت
الكثير وضمدت جراحهم واالمهم
وطمانت نفوس ذويهم.
كمستشفى بن صميم
قرب ايفران ومعلمة
النفسية
برشيد
ومستشفى بن احمد
لالمراض الصدرية.

االشتراكي وانضباط شعبه وثورته
الثقافية التي نظر لها الزعيم اخلالد
ماوتسي تونغ.وكذلك نظام كوبا
الصحي الذي حوصر من طرف
الطاعون االمريكي لعقود من الزمن
ايام الرفيق فديل كاسترو.

لروحك السالم ايها الطبيب
والبروفسور والرفيق جنيب اجلياللي.
وفي الليلة الضلماء والوباء يفتقد
البدر.
عبد اللطيف سردي

القطاع
قوة
ان
الصيني
الصحي
بني بفضل النظام

الرأسمالية و فيروس كورونا

 ،أي التحول بشكل تدريجي -بدون
نضاالت الطبقة العاملة -إلى نوع من
نظام اشتراكي يتقوى فيه القطاع
العام ويضعف فيه القطاع اخلاص
،اكتشاف البترول بكميات كبيرة كان
أهم العوامل التي انقدت الرأسمالية
من إقبار نفسها بنفسها
الفقرة األولى لقرلرات ترامب كانت
فقط مقدمة ملا هو اهم.

بالنسبة ملشاكل انتشار
فيروس كورونا وتبعاته،
فالكرة األرضية والنظام
الرأسمالي خاصة ،والعالم
كله مقبل على تغييرات
جوهرية وجدرية مرتبطة
بطوال استمرارية االزمة ،أو
بصيغة اخرى مبتى سيتم
اختراع أو إكتشاف دواء او
لقاح للفيروس.

كتب احلريف في مقالة خاصة
باملوضوع بعنوان :كشفت أزمة كورونا
فيروس حقائق مهمة  ،ما يلي "
استطاعت الصني هزم هذا الوباء
بفضل اتخاد الصني هزم هذا الوباء
بفضل اتخاد النظام الجراءات سريعة
وحازمة وسديدة وفعالة  "...اتفق معه
الكن بتحفظ  ،النه لم يشرالى تأثير
االزمة عن االقتصاد الصيني نفسه ،
نعم اتفق معه في ان إجراءات الصني
بقيادة احلزب الشيوعي الصيني ،افضل
من باقي الدول الرأسمالية وأضيف
كوريا الشمالية كانت الدولة الوحيدة
في العالم التي لم تصب مبرض السيدا
 ،ولن تصب غالبا بعدوى هذا الفيروس

 ،هذا ال يعني اختالفاتي مع احلزبني
احلاكمني فيهما .

صرح وزير االقتصاد الفرنسي أن
خيار احتمال اللجوء الى التأميم وارد
 ،تأميم الشركات الكبرى النقادها من
اإلفالس ،أي التحول الى نظام شبه
اشتراكي
كلما استمر الفيروس في االنتشار

كلما استمر التأميم،اال إذا مت حل
املشكل سيعود خيار اخلوصصة (ما
يهم الفقراء املرضى مثالً تأميم
شركات الدواء الكبرى والتي تستغل
براءة االختراع لبيع األدوية باثمنة
مرتفعة جدا)
هذا الفيروس عرى هشاشة النظام
السياسي العاملي القاءم  .أزمة 2008
وأزمة تفشي هذا الفيروس أثبت أن
التأميم حل من احللول ملثل هذه
األزمات ،
ال أحد ميكن أن يتكهن مبا ستؤول
له األمور
املعتصم

العدد352 :

من  24إلى  30مارس 2020

من وحي األحداث

الدول توظف كوفيد 19
التيتي الحبيب
بعض رجال االعمال املفلسني يستعملون حيلة
التملص من الديون ومن الضرائب وحقوق العمال
بإقدامهم على اش��ع��ال ال��ن��ار ف��ي شركاتهم .فمع
دخ��ان ورم���اد الشركة احمل��روق��ة اج��رام��ي��ا ،تتطاير
احلقوق والواجبات.
نفس ال��ت��ص��رف ت��ق��وم ب��ه ال��ع��دي��د م��ن ال���دول ملا
توظف الكوارث الطبيعية من فيضانات او تسونامي
او اوبئة؛ إنها تغرق بلدانها بالديون الداخلية او
اخلارجية او عبر طبع االوراق النقدية .يتم ضخ
هذه السيولة النقدية في االقتصاد إلعطاء دفعة
للطلب على االستهالك مما سيسمح بتحرك عجلة
االنتاج .إنها إذا حيلة استعمال املصائب والكوارث
كستار من الدخان يسمح للدولة بوضع سياسات
اقتصادية تخدم مصالح الرأسمال ليحل مبوجبها
ازمته على حساب الطبقة العاملة وباقي املأجورين.
إن الديون الداخلية واخلارجية واإلصدارات املالية،
سيتم تعويضها على حساب اليد العاملة وأجورها
وعلى حساب املستهلكني عبر الزيادة في الضرائب
املباشرة والغير مباشرة.
ففي ح��ال��ة ه��ذه اجل��ائ��ح��ة املتمثلة ف��ي كوفيد
 19ف���إن ال����دول ال��رأس��م��ال��ي��ة خ��ص��ص��ت امل��ئ��ات من
املاليير من اليورو او ال��دوالر كميزانيات ستصرف
لصالح الشركات اخلاصة لدعمها ومنع افالسها.
وطبعا ستمول تلك امليزانيات من خزينة الدولة
وستتحول بذلك ال��ى دي��ن ع��ام يؤديه الشعب بعد
ان متر اجلائحة .سيتم استخالص هذا الدين عبر
جملة من السياسات التقشفية ومن االقتطاعات
من اجور العمال وباقي املأجورين .وسيتم جتميد
االجور والتنقيص من اخلدمات االجتماعية؛ وكل
احتجاج او اضراب سيقمع بدعوى ضرورة االلتزام
ب��ال��س��ل��م االج��ت��م��اع��ي ح��ت��ى تنتهي اث����ار الكارثة
احلالية.
باملغرب لن يختلف األمر كثيرا عما قلناه أعاله،
بل بدأت مالمح هذه السياسة التقشفية حتى قبل
انطالق مواجهة الوباء .فهاهي  5مركزيات نقابية
تسمح لنفسها بإعطاء احلق للدولة لالقتطاع في
امل��ص��در م��ن اج��ور الطبقة العاملة واملوظفني في
القطاع العام .إن هذه العملية الغير مشروعة ،ألن
الطبقة العاملة و املوظفني لم يقرروا ولم يفوضوا
ألي كان بان يعطي احلق للدولة في االقتطاع من
األجور.
ففي املغرب ونظرا لغياب القوة النقابية والسياسية
املمثلة ملصالح الطبقة العاملة ،فإن الدولة لن جتد
صعوبة كبرى في توظيف كوفيد  19في املزيد من
االجهاز على املكتسبات واالعتداء على احلقوق.
إنها ستجهز على اجور العمال واملوظفني وستبتز
ب��اق��ي ال��ف��ئ��ات االجتماعية لتسترد ك��ل امليزانية
املرصودة لدعم الرأسمالني ومالك االراض��ي الكبار
لتعويضهم عن اخلسارة احملتملة من جراء الوباء.
بينما لن ينال العمال إال املزيد والنهب واالستغالل.

