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عبد املومن شباري
فقيد النهج الدميقراطي 

. العدد : 
 من 7  إلى 13 شتنبر  2021

رئيس التحرير: التيتي احلبيب    .    

انتخابات بطعم ترميم تصدعات الدميقراطية 
املخزنية الشكلية
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لنقاطع االنتخابات ولنناضل 

من أجل التغيير الدميقراطي

فلسفة  تــحــكــمــه  الــمــحــلــي   الــتــدبــيــر   
المقاربة  حساب  على  األمنية  المقاربة 

التنموية.

 . املدير املسؤول : املصطفى براهمة     

في الذكرى 51 لتأسيس 

منظمة "إلى األمام":

 نضال مستمر من أجل 

بناء احلزب املستقل للطبقة 

العاملة املغربية

كلمة العدد

6

.  الثمن :  4 دراهم

 انقالب سعيد في تونس: 

السياق واملآالت

423

اإلمعان في قتل السياسة

التسيير اجلماعي للمدن :حدود املشاركة 
الشعبية وتغول الوصاية املخزنية

عبد الرحيم الشايب ضيف العدد : 

إجــراء  سبب  عــن  املــراقــبــون  يــتــســاءل 
رغما  تأخير  وبــدون  وقتها  يف  االنتخابات 
كوفيد  وباء  من  الثالثة  املوجة  دخول  عن 
غير  باالنتشار  املصاحبة  ذروتها  ملرحلة   19
واحلاالت  الوفيات  وبعدد  للوباء  املسبوق 
هذه  يف  البحث  عند  االنعاش.  يف  اخلطيرة 
حاجة  وهو  أهمها  أحد  على  نقف  األسباب 
مفادها  ــارج  اخل إلــى  رسائل  لبعث  النظام 
األوضاع  يف  لتحكمه  ومطمئن  مستقر  أنه 
عند  لكن  وسياسيا.  اجتماعيا  وبــائــيــا، 
يعتبرها  النظام  أن  يتضح  النظر  تدقيق 
رهــان  وال  روتينية  بروتوكولية  مناسبة 
حسم  األساسية  االختيارات  الن  عليها، 
فالنموذج  اجلميع.   على  وفرضت  أمرها 
الواقع  أرض  على  سيطبق  الــذي  التنموي 
املمتدة  الفترة  يشمل  وطني  ميثاق  ضمن 
اإلطار  التوجيه  إلى  باإلضافة   2035 إلى 
لسنوات  املــالــيــة  ــن  ــوان ق سيحكم  ــذي  الـ
عبر  التطبيق  قيد  وضع   2024 الى   2022
من  نهائي  بشكل  تتخلص  تقشفية  سياسة 
املعونات  بتوزيع  وتعوضه  املقاصة  صندوق 
الذي  االجتماعي  السجل  مقتضيات  طبق 

ستشرف عليه وزارة الداخلية.

االختيارات  من   احلزمة  هذه  خالل  من 
وجهه  عن  كشف  النظام  أن  يتضح  الكبرى 
دميقراطيته  حقيقة  عن  ــرى  وع السافر 
لقد  شكالنيتها.  بستر  يهتم  يعد  لم  التي 
األحــزاب  ــدام  أق حتت  من  البساط  سحب 
وأصبح  االنــتــخــابــات  مهزلة  يف  املــشــاركــة 
األحــزاب  تلك  برامج  بــان  للشعب  واضحا 
كربونية  نسخا  إال  تــكــون  لــن  املــشــاركــة 
ــن مــوســى.  ــن بــرنــامــج الــدولــة وجلــنــة ب م

تسجيل  غرفة  إال  يكون  لن  البرملان  وأن 
القوانن  مترر  ومؤسسة  القوانن  ملشاريع 
اإلشراف  جلنة  ستضعها  التي  والسياسات 
انتخابات  يف  الوطني.  امليثاق  تطبيق  على 
وجهه  عــن  النظام  عــرى   2021 شتنبر   8
املقاطعة  بنسبة  ــه  آب غير  االســتــبــدادي 
الشرعية  سقوط  من  له  ترمز  وما  الشعبية 
السياسية عن كل مؤسساته. ومما يزيد من 
توكيد هذا املنحى لدى النظام هو إحجامه 
للمشاركة  واملواطنات  املواطنن  دعوة  عن 
فرض  إلى  جلوءه  أما  السابق.  يف  فعل  كما 
اندحار  لتجنب  االنتخابي  القاسم  تطبيق 
االشتراكي  االحتــاد  مثل  األحـــزاب  بعض 
والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة وإلـــى ضــخ نسبة 
أن  يريدها  سياسة  ألحـــزاب  املقاعد  مــن 
ثمن  سيكون  وهــذا  البرملان  بقبة  تلتحق 
السلم  فــرض  يف  ومساهمتها  والئها  شــراء 
إلى  املفقرة  اجلماهير  تهب  ملا  االجتماعي 
النضال واالحتجاج العارم املقبل ال محالة. 
سيطلب من هذه األحزاب الدفاع عن السلم 
االجتماعي لدى منخرطيها سواء كانت يف 
األغلبية أو يف املعارضة وهذا بدوره سيعزل 
ويسمح  األخرى  املعارضة  السياسية  القوى 

بخلق إجماع وطني حول املخزن.

من  النظام  خلفيات  هي  تلك  كانت  إذا 
كــورونــا  ــم  رغ شتنبر   8 انتخابات  إجـــراء 
الدميقراطي  النهج  يف  فإننا  الوباء،  وخطر 
لم  التي  املهزلة  هــذه  مقاطعة  إلــى  دعونا 
تختلف عن كل جتارب االنتخابات السابقة 
إننا  أعاله.  وضحناه  كما  إسفافا  ازدادت  بل 
يف  تساهم  ألنها  االنتخابات  هــذه  نرفض 
لإلصالح  قابل  النظام  بان  الوهم  تسويق 

أمد  إطالة  يف  مساهمة  ذاتــه  حد  يف  وهــذا 
ــرورة  ــن ضـ ــرف ع ــط ــداد وغـــض ال ــب ــت االس
اجلــرائــم  كــل  عــن  ومــســاءلــتــه  محاسبته 
والبيئية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
والسياسية املرتكبة يف حق جماهير شعبنا 
من  نابعة  للمقاطعة  دعوتنا  ان  الواسعة. 
قناعتنا الراسخة بكون األغلبية الساحقة 
وعــي  عــن  تــقــاطــع  شعبنا  جــمــاهــيــر  مــن 
وصلت  وأنها  التاريخية  جتربتها  نتيجة 
الشكلية  الدميقراطية  خواء  خالصة  إلى 
االنتخابات  هــذه  ان  قناعة  والــى  ببالدنا 
اقلية  مصالح  تخدم  فاسدة  مؤسسات  تنتج 
التجارة  محتريف  من  وشرذمة  املستغلن  من 
اجلماهير  ومــصــالــح  الــشــعــب  قــضــايــا  يف 

النفوذ. واستغالل 

االنتخابات  هــذه  ملقاطعة  ندعو  إننا 
اجلماهير  تفرضه  التغيير  أن  نعتبر  ألننا 
املرحلة  وان  ــنــضــاالت،  ال عــبــر  الــكــادحــة 
النظام  مواجهة  يف  حاسمة  ستكون  املقبلة 
بناء  يــفــرض  ممــا  التقشفية  وسياساته 
أوهام  عن  بعيدا  احلقيقية  النضال  أدوات 
الرجعية،  املــؤســســات  ــل  داخ مــن  التغيير 
احلزب  تأسيس  األدوات  هــذه  طليعة  ويف 
املستقل للطبقة العاملة وبناء التنسيقيات 
جبهة  لبناء  متهيدا  النضالية  واجلبهات 
التعبيرات  تلتقي  حيث  الشعبية  الطبقات 
برنامج  حــول  الطبقات  لتلك  السياسية 
دميقراطي  وطني  نظام  أجــل  من  النضال 
لالمبريالية  التبعية  مــع  يقطع  وشعبي 
ميهد  أو  الطبقي  االستغالل  على  ويقضي 

لذلك.
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املنظمة  لتأسيس   51 الذكرى  نحيي   2021 غشت   30 يف 
األمام". "إلى  املغربية  املاركسية-اللينينية 

كاستمرارية  الدميقراطي،  والنهج  الذكرى  هذه  حتل 
املغربية،  املاركسية-اللينينية  للحركة  وسياسية  فكرية 
يف  اإلعـــالن،  على  مقبل  ــام"،  األمـ ــى  "إل منظمة  وخــاصــة 

املستقل  ــزب  احل تأسيس  عــن  اخلــامــس،  الوطني  مــؤمتــره 
احلركة. لهذه  األساسي  الهدف  شكل  الذي  العاملة  للطبقة 

إجنــاز  يف  واســتــمــاتــتــه  الــدميــقــراطــي  الــنــهــج  تشبث  إن 
وفائه  ملدى  جتسيد  وآنية،  مركزية  كمهمة  املهمة،  هذه 
االمام"  "الى  منظمة  مثلتها  التي  الثورية  واآلمال  للطموح 
سقطوا  الذين  الشهداء  وألرواح  قدمتها  التي  وللتضحيات 
زروال  اللطيف  عبد  القائد  العظيم:  املشروع  هذا  أجل  من 
كوكبة  مع  التهاني  أمن  والشهيد  املنبهي  سعيدة  والشهيدة 
هو  بل  الصدفة،  وليد  ليس  ذلك  إن  الشهداء.  من  أخرى 
بل  القمع،  مواجهة  يف  فقط  ليس  الصمود،  لقيم  نتيجة 
االنحرافات  مواجهة  ويف  النضالية  الساحة  يف  أســاســا، 
الشعبية،  اجلماهير  خدمة  يف  والتفاني  والــتــراجــعــات، 
عليها  تــربــى  الــتــي  ــون،  ــادح ــك وال الــعــمــال  مقدمتها  ويف 
هذه  أحدثتها  الــتــي  وللقطائع  ومناضلوها  مناضالتها 
والسياسي  االيديولوجي  املستوى  على  العتيدة،  املنظمة 
والبالنكية  والتحريفية  االصــالحــيــة  مــع  والتنظيمي، 
أكثر  مرور  ورغم  للماركسية.  الثورية  الروح  والسترجاع 
براهنيتها.  حتتفظ  القطائع  هذه  زالت  ال  قرن،  نصف  من 

متقدة. الثورية  الروح  زالت  ال  كما 

احلركة  ضد  النظام  شنها  التي  القمعية  احلمالت  فبعد 
املاضي،  القرن  سبعينات  يف  املغربية،  املاركسية-اللينينية 
"إلى  منظمة  تستسلم  لم  اجتثاثها،  شبه  إلى  أدت  والتي 
جتربتها  تقييم  على  بناء  جديدة  جتربة  وخاضت  األمام" 
االمبريالية  شنته  الذي  الكاسح  الهجوم  أوج  ويف  السابقة.  
بعد  خــاصــة  واملــاركــســيــة،  واالشــتــراكــيــة  الشيوعية  ضــد 
للعديد  تراجعات  من  رافقه  وما  السوفيتي،  االحتاد  انهيار 

الذي  الدميقراطي  النهج  تأسيس  مت  املاركسية،  القوى  من 
مهمته  العاملة  للطبقة  السياسية  االداة  بناء  مهمة  اعتبر 
ونظرية  للتحليل  كمنهج  باملاركسية،  وتشبث  املركزية 
ضوء  على  املستمر  للتطوير  خاضعة  الــثــوري،  للتغيير 

العملية. واملمارسة  العلمي  التطور 

أن  مسيرته،  خــالل  الدميقراطي،  النهج  استطاع  لقد 
اجتهادات  من  مستفيدا  والفكري،  السياسي  خطه  يغني 
الــســيــرورات  مفهوم  بــلــور  هــكــذا،  ومناضليه.  مناضالته 
إحداها  يف  التقدم  أن  واعتبر  واملتكاملة   املترابطة  األربعة 
أن  على  التأكيد  مع  األخــريــات،  يف  التقدم  على  يساعد 
الكادحن  وعــمــوم  العاملة  الطبقة  حــزب  بناء  ســيــرورة 
الــدميــقــراطــي  الــوطــنــي  التغيير  يف  حــاســمــا  دورا  تلعب 
بالغة  أهــمــيــة  وأعــطــى  االشــتــراكــي.  االفـــق  ذي  الشعبي 
للجماهير  املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بناء  لسيرورة 
نــقــابــات  مــقــدمــتــهــا  ويف  ــة،  ــادح ــك ال ــة  ــاص وخ الــشــعــبــيــة، 
نضال  مع  نضالها  يتمفصل  أن  على  يعمل  التي  الشغيلة 
جبهة  بناء  ولسيرورة  الكادحن  وباقي  العاملة  الطبقة 
يف  املغربي  الشعب  وحدة  عن  تعبر  التي  الشعبية  الطبقات 
كما  الدميقراطي.  والبناء  الوطني  التحرر  أجل  من  نضاله 
البرولتارية،  األممية  بقيم  تشبعه  من  انطالقا  يساهم، 
النهج  ــور  ط لقد  املــنــشــودة.  املــاركــســيــة  األممــيــة  بــنــاء  يف 
انطالقا  املستقبلية  املغربية   للدولة  تصوره  الدميقراطي 
يستوجب  الــذي  الــشــيء  املناطق.  بعض  خصوصيات  مــن 
من  ــدر  ق اكــبــر  وإعــطــاءهــا  معها  الــدميــقــراطــي  الــتــعــامــل 

فيدرالي. مغرب  إطار  يف  الذاتي  التسيير 

التغيير  راهنية  املجيدة   فبراير   20 حركة  وطرحت 
التكتيكية  والــتــحــالــفــات  ومــراحــلــه  طبيعته  بــالدنــا:  يف 
الدور  تبن  كما  النضال.  وأشكال  وأدوات  واإلستراتيجية 
علي  بن  رحيل  يف  العاملة  الطبقة  لعبته  الــذي  احلاسم 
العاملة  الطبقة  حزب  غياب  أو  ضعف  أن  حن  يف  ومبارك، 
السيرورة  إجهاض  من  البرجوازية  مكن  البلدين  هذين  يف 

الرابع  الوطني  املؤمتر  مقررات  فجاءت  حن.  إلى  الثورية 
استراتيجية  لتدقق   2016 يوليو  يف  الدميقراطي  للنهج 
بناء  على  العمل  طرح  خالل  من  خاصة  بالدنا،  يف  التغيير 
وجبهة  الفقري  عمودها  اليسار  يشكل  دميقراطية  جبهة 
واحلية  الدميقراطية  القوى  سائر  فيها  تشارك  ميدانية 
املــنــاهــضــة لــلــمــخــزن ولــتــؤكــد عــزم الــنــهــج الــدميــقــراطــي 
ــن تــاســيــس حـــزب الــطــبــقــة الــعــامــلــة  وعــمــوم  اإلعـــالن ع

اخلامس. الوطني  املؤمتر  يف  الكادحن 

الــكــادحــن  ــوم  ــم وع الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  حـــزب  بــنــاء  إن 
املاركسية-اللينينية،  احلركة  إرث  من  االستفادة  يتطلب 
وضع  يف  الفضل  لــه  ــان  ك الــذي  لينن  اســهــامــات  وخــاصــة 
ــــس الــفــكــريــة والــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــلــحــزب  األس
ويف  منتصرة.  اشتراكية  ــورة  ث أول  قــاد  ــذي  ال البلشفي 
العدو  نيران  حتت  نبنيه  الــذي  احلــزب  فــإن  ــار،  اإلط هــذا 
صراعها  يف  العاملة  الطبقة  أركان  هيئة  يشكل  أن  نريده 
البرجوازية  من  املشكلة  السائدة  الطبقية  الكتلة  ضد 
هيئة  على  تتوفر  التي  الكبار  األراضــي  ومالكي  التبعية 
املختلفة،  هيمنتها  وأجــهــزة  املخزنية(  أركانها)الدولة 
املناضلن)ات(  وتسليح  التنظيم  تصليب  يستوجب  مما 
الصراع  احتداد  لزوابع  للتصدي  وايديولوجيا  سياسيا 
استشراف  على  قادر  حزب  يتطلبها،  التي  واملهام  الطبقي 
املرتبطة  الفجائية  القطائع  على  ــواب  واجلـ املستقبل 
للوضع  اللينيني  املفهوم  الشعبي)  للنضال  نوعي   بتطور 
ــثـــوري(، حـــزب يــرتــكــز إلـــى املــركــزيــة-الــدميــقــراطــيــة  الـ
ينصهر  حزب  الذاتي،  والنقد  والنقد  اجلماعية  والقيادة 
العمال  طالئع  مع  املاركسيون  الثوريون  املثقفون  وسطه 
جموع  الــتــفــاف  مــن  جماهيريته  ويــســتــمــد  ــكــادحــن  وال
األحياء  وكــادحــي  والــصــغــار  الــفــقــراء  والــفــالحــن  العمال 

حولهم. الشعبية 

يتطلبها  التي  املهام  بجسامة  واع  الدميقراطي  النهج  إن 
الدعوة  عــن  يتوقف  لــن  ولــذلــك،  العظيم.  املــشــروع  هــذا 
وحدوية  مــبــادرات  طــرح  وعــن  املــاركــســيــن)ات(  لتوحيد 

االجتاه. نفس  يف  تسير  ملبادرات  واالستجابة 

الواليات  بقيادة  االمبريالية،  تلقتها  التي  الهزائم  إن 
الشعوب.  لتحرر  املستقبل  أن  تبن  األمريكية،  املتحدة 
كما  الشعبية.  الطبقات  جبهة  بناء  يف  بقوة،  فلنساهم، 
االقتصادية)أزمة  املستويات  على  الرأسمالية،  فشل  أن 
واالجتماعية  اآلن(  إلــى  مستمرة  ــت  زال ال  الــتــي   2008
هشاشة  وتــعــمــيــق  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  اســتــغــالل  )تــكــثــيــف 
)أزمة  والسياسية  الوسطى(  الطبقات  وتفقير  الكادحن 
"الــدميــقــراطــيــة" الــبــرجــوازيــة( وااليــديــولــوجــيــة )أزمــة 
بسبب  للبيئة  املتصاعد  )التدمير  والبيئية  النيولبرالية( 
والقيمية   والسريع(  األقصى  الربح  وراء  الرأسمالية  جري 
حترريا،  نظاما  أن  يبن   ،19 كوفيد-  جائحة  عمقتها  والتي 
الستمرار  حيوية  ضرورة  أصبح  للطبيعة  ومحترما  عادال 
الــعــامــلــة،  الــطــبــقــة  مــســئــولــيــة  إن  األرض.  فـــوق  ــاة  ــي احل
فلتهب  جسيمة.  للرأسمالية،  النقيض  الطبقة  باعتبارها 
إلى  املغربية  املاركسية  الثورية  والقوى  العمالية  الطالئع 
العاملة  الطبقة  حترر  أدوات  بناء  أجل  من  والنضال  العمل 
املستقل  الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  جــمــعــاء)حــزب  واإلنــســانــيــة 

مصاحلها(.  تخدم  التي  والنقابة 

يف الذكرى 51 لتأسيس منظمة "إىل األمام":
 نضال مستمر من أجل بناء الحزب املستقل للطبقة العاملة املغربية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

املناضل، شعبنا  جماهري 

لتمرير  املخزني  النظام  يستعد 
 2021 شتنبر   8 يــوم  ــرى  أخـ طبخة 
يف  املغربي  الشعب  طموح  على  ضــدا 
مكان  ال  دميــقــراطــي  ســيــاســي  نــظــام 

والتبعية  والــفــســاد  لالستبداد  فيه 
والصهيونية. لإلمبريالية  والعمالة 

وســيــتــم الــتــرويــج لــدميــقــراطــيــة 
ــة  ــاول ــح ــة وم ــاذبـ ــة ووعـــــود كـ ــف ــزي م
التصويت  يف  املشاركة  مبزايا  اإلقناع 
مطبوخة  سياسية  خريطة  لتزكية 
املسؤول  النظام  هــذا  خدمة  يف  سلفا 
الوطنية  الــســيــادة  يف  التفريط  عــن 
فئاته  وقمع  الشعب  وجتويع  وتفقير 
الدميقراطية  أجل  من  املناضلة  وقواه 

الكرمي. والعيش 

تــتــعــدد األلـــــوان والـــرمـــوز ولــكــن 
سلفا  مــحــدد  وهـــو  واحـــد  الــبــرنــامــج 
ــات  ــس ــؤس وامل املـــخـــزن  دار  ــرف  طـ مـــن 
عامة،  وبصفة  العاملية.  اإلمبريالية 
املخزن  حول  امللتفة  األحزاب  تتنافس 
ومن  الشريفة  األعــتــاب  خدمة  على 
يف  فــرق  ال  الشخصية،  املصالح  أجــل 
ذلــك بــن جتــار الــديــن ومــن يــرتــدي 

"احلداثة". لبوس 

ــي  ــراط ــق ــدمي ــج ال ــه ــن ــرر ال ــ ــد ق ــ وق
لكونها. االنتخابات  هذه  مقاطعة 

 2011 دستور  أساس  على  *جتري 
ــذي يــكــرس االســتــبــداد  ــ املــمــنــوح وال
يجمع  املــطــلــق،  الـــفـــردي  ــم  ــكـ واحلـ
السلطات األساسية يف يد امللك ويجرد 

صالحياتها، من  املنتخبة  املؤسسات 

املخزن  ــورة  ص تلميع  إلــى  *تهدف 
ــات  ــاس ــي ــس وإعــــطــــاء الـــشـــرعـــيـــة ل
والتبعية  والتهميش  والقهر  االستغالل 

خــدمــة ملــصــالــح كــبــار الــبــرجــوازيــن 
ــار واملــافــيــا  ــب ــك ومـــالكـــي األراضـــــي ال

خاص. بشكل  املخزنية 

الداخلية،  وزارة  إشراف  حتت  *تتم 
أساس  وعلى  للمخزن،  الطولى  اليد 

بدل  فاسدة  ولــوائــح  مخدوم  تقطيع 
اإلدالء  على  التصويت  يف  االقتصار 

الوطنية. بالبطاقة 

الـــــوالءات  شــــراء  ــى  ــل ع *ترتكز 
وتفتقد  املــال  واستعمال  واألصـــوات 

النزاهة. لشروط  بالتالي 

ذات  جــمــاعــيــة  ــس  ــال ــج م *تفرز 
وزارة  تسلط  بسبب  ضعيفة  صالحيات 
املفوض  التدبير  وسياسة  الداخلية 
للرشوة  أوكارا  عموما  كونها  عن  فضال 

العام. املال  ونهب 

باستمرار  تتميز  أجواء  يف  *جتري 

املناضلة. والقوى  الفئات  كافة  قمع 

مساهمة  االنتخابات  هذه  مقاطعة 
الدميقراطية،  ــل  أج مــن  املــعــركــة  يف 
استعمالها  يتم  أن  من  أغلى  أصواتنا 
ولنعمل  واالستبداد،  الفساد  لتكريس 

 : على  سويا 

كــافــة  ســـــــراح  إطـــــــالق  *فرض 
احلريات  وانتزاع  السياسين  املعتقلن 

الدميقراطية.

القاعدية  الشعبية  املنظمات  *بناء 
من  املعنية  الفئات  مطالب  عن  للدفاع 

مكان. كل  وكادحينفي  عمال 

الــعــامــلــة  الــطــبــقــة  حـــزب  *بناء 
الشعبية  واجلبهة  الكادحن  وعموم 
وبناء  املــخــزن  مــن  للتخلص  املــوحــدة 
السيطرة  من  متحرر  دميقراطي  نظام 
للقضاء  الطريق  يفتح  االمبريالية 

االشتراكية. وبناء  الرأسمالية  على 

نداء النهج الدميقراطي من أجل مقاطعة انتخابات

 يوم 8 شتنرب2021 :

لنقاطع االنتخابات ونناضل من أجل التغيري 
الدميقراطي

تويف الشاب ياسن اخلميدي، القاطن بحي القرية 
بسيدي بنور، على إثر إضرام النار يف جسمه بعدما 
حجز  على  بنور  بسيدي  احمللية  السلطة  أقدمت 
عربته املجرورة، وهي مصدر رزقه الوحيد، وتعنيفه 
املستشفى  إلــى  الفقيد  نقل  وقــد  كرامته.  وإهــانــة 
بسيدي بنور ثم إلى املستشفى اإلقليمي باجلديدة 
الشروط  غياب  بسبب  البيضاء،  بالدار  إلى  نقل  ثم 
حيث  ــاالت،  احل هذه  ملثل  الضرورية  االستشفائية 

لفظ أنفاسه األخيرة.

ساكنة  انتفضت  اجلرمية  هــذه  على  فعل  وكــرد 
احتجاجية  مسيرات  خرجت  حيث  بنور  سيدي 
ــدث محملة  عــارمــة رفــعــت شــعــارات مــنــددة مبــا ح
يف  املتسببن  مبعاقبة  ومطالبة  للمخزن  املسؤولية 

الوفاة.

وقد أصدرت الكتابة احمللية باجلديدة بيانا قويا 
فتح  ويطلب  احمللية  للسلطة  الوفاة  مسؤولية  يحمل 

حتقيق مستقل بشأنها.

وفاة الشاب شهيد لقمة العيش
سيدي بنور 

الفاجعة تتكرر  وال  ننسى  ال  حتى 

ضحايا   شــهــداء  و9  شهيدة   20 عــائــالت  نحن 
طنجة،  النسيج  بقطاع   2021 فبراير   8 فاجعة 
الوطني  العام  الرأي  واستنكرها  املنطقة  هزت  التي 
ــالت  وعــمــال قطاع   ــام ــى ع إل نــتــوجــه  والـــدولـــي، 
الدميقراطية  الــقــوى  وجميع  بطنجة  النسيج 
على  أشهر  ستة  ذكــرى   إحــيــاء  أجــل  مــن  واحلــيــة 
سرداب   يف   بحياتهم/  أودت  التي  الفاجعة  مــرور 
السلطات  طــرف  من  قانونيا"  "مرخصة  بشركة 
الشغل  مندوبية  مــن  مراقبة  أي  ــدون  ب احمللية 
 15 من  ألزيد  اشتغالها   رغم  االجتماعي  والضمان 
 ، عمل  أرباب  عدة  تسييرها   على  تناوب  و   ، سنة 
ماركات  لصالح  تنتج   دوما  كانت  أنها  على  عالوة 
نديكس"  "ا  املثال  سبيل  على  نذكر  متعددة  عاملية 

و"مانغو".

الفاجعة  هذه  إن  العمال،  أيها  العامالت  أيتها 
التي  والكارثية  الوحشية  الوضعية  نتيجة  هي 
من  عانيتم/  حيث  التردي،  من  املزيد  إال  تعرف  ال 
التسريحات  من  اآلالف  االستغالل:  شروط  أبشع 
يحاولون  الذين  ضد  خاصة  والفردية  اجلماعية 

يرضخون وال  حقوقهم  عن  الدفاع 

منكم/يتقاضون  كبيرة  ونسبة  لالستعباد، 
أقــل مــن احلــد األدنــى مــن األجــور واحلــرمــان من 
الصحية  والتغطية  االجتماعي  الضمان  يف  احلق 
ممارسات  على  عالوة  أجورهم،  من  اقتطاعها  رغم 
القمع  أشكال  جميع  باستعمال  بكرامتهم/  حاطة 
املباشر  والعنف  والقذف  السب  فيها  مبا  حقهم/  يف 

النقابي. للحق  صارخ  وانتهاك  والتحرش...الخ 

هذا  وتــأزمي  تكريس  من   19 كوفيد  زادت  وقد 
لها  حول  ال  العاملة  الطبقة  ليجعل  املشؤوم  الواقع 
والعمل يف شروط تنعدم فيها  إال اخلضوع  وال قوة 
توفير  بــدون  بسراديب  العمل  فيها  مبا  الكرامة 
ألفراد  شاء  كما  والصحة  السالمة  من  ضمانة  أي 
فبراير   8 فاجعة  يف  حياتهم/  وفقدان  عائالتنا 

. 2021

هذه  تتكرر  ال  حتى  العمال  أيها  العامالت  أيتها 
آخرين/ عمال  وأباء  أمهات  دموع  وتسيل  الفاجعة 
ما  ومـــازالـــت.   طـــوال  لــيــال  دمــوعــنــا  أرهــقــت  كما 
أجل  من  واملقاومة  والتضامن  الوحدة  إال  أمامكم 
فإننا  وبالتالي  /وحقوقكم/  كرامتكم  عن  الدفاع 
لتخليد  تنظيمها  قررنا  التي  ندعوكم/للوقفة 
فلذات  استشهاد  على  سنوية  النصف  الــذكــرى 
مساءا  السابعة  الساعة  على  غشت   9 يوم  أكبادنا 

الفاجعة. معمل  أمام 

األشــكــال  مــن  شــكــل  أي  تنظيم  ميكنكم  كــمــا 
اإلنتاج.             مواقع  يف  شهدائكم  فقدان  ذكرى  لتخليد 

نداء عائالت ضحايا فاجعة طنجة
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أقـــــدمـــــت مـــؤســـســـة 
املتعددة  "سيتل"  النداء 
اجلــنــســيــات عــلــى طــرد 
ــاء  ــض أع ــم  هـ ــال،  ــمـ عـ  8
التابع  النقابي  باملكتب 
للشغل̜  املغربي  لالحتاد 
مباشرة  تعسفي  بشكل 
بعد تأسيسه. وقد أصدر 
للشغل  املغربي  ــاد  االحت
هذا  فيه  يستنكر  بيانا 
ويعتبره  التعسفي  الطرد 
النقابي   للعمل  محاربة 
ــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــال املـ ــمـ ــحـ مـ
لكافة  و  املؤسسة  إلدارة 
ملا  القطاع  يف  املتدخلن 

إليه األوضاع. ستؤول 
ــارة إلــى  ــ ــدر اإلشـ ــ وجت

يف  ــداء  ــ ــن ــ ال مـــراكـــز  أن 
استغالال  متــارس  املغرب 
للعمال/ ورهيبا  مكثفا 
وبدون  زهيدة  بأجور  ات 
نقابية  وحــريــات  حقوق 
ملــدونــة  ــر  ــاف س خـــرق  يف 
الـــشـــغـــل والتـــفـــاقـــيـــات 
الدولية.  العمل  منظمة 
نقابي  وكل تأسيس ملكتب 
بــاحلــقــوق  مــطــالــبــة  أو 
للطرد  أصحابه  يعرض 
فـــورا وبــســكــوت وتــواطــؤ 
ــن طـــرف  ــ مـــكـــشـــوف مـ
ــيـــة  اجلـــــهـــــات الـــرســـمـ
التدخل  فيها  املــفــروض 
ــف جـــبـــروت هـــذه  ــوقـ لـ

االمبريالية املؤسسات 

ــت مـــــذخـــــرات  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ تـ
واملستخدمن/ الــعــمــال/ات 
يف  املــــنــــخــــرطــــن/ات  ات 
للضمان  الوطني  الصندوق 
ممنهج  لــنــهــب  االجــتــمــاعــي 
ــة  ــن ــج ــل ال وضـــخـــم قــــــدرت 

قيمته  املــكــلــفــة  الــبــرملــانــيــة 
وقــد  ــم.  ــ دره مــلــيــار   115 ب 
بالنظر  أكبر  القيمة  تكون 
لــغــيــاب املــراقــبــة واحملــاســبــة 
مظاهر  ــن  وم احلقيقيتن. 
تـــبـــديـــد هــــــذه األمـــــــوال 
العالج  كمصاريف  تفويتها 
منخرطن  غــيــر  ــاص  ــخ ألش
من  وخصوصا  الــصــنــدوق  يف 
هــرم  أعــلــى  يف  الــنــفــوذ  ذوي 

لة. و لد ا
يخسر  الــصــنــدوق  أن  كما 
تقدر  طائلة  أمــواال  سنويا 
بــاملــاليــيــر بــســبــب اســتــغــالل 
واإليــداع  التدبير  صــنــدوق 
لـــودائـــعـــه بــســعــر فـــائـــدة 
 ./.3.78 يــتــجــاوز لم  ضعيف 
الــوقــت  2019.يف  ســنــة  يف 
صناديق  فيه  تستفيد  الذي 
يتراوح  فائدة  بسعر  أخــرى 

6 و10./.. بن 
الفضائح  هذه  هول  ورغــم 
الــتــي اقــتــرفــت يف  واجلــرائــم 
ــإن  ــنـــخـــرطـــن/ات ف ــق املـ حـ
للصندوق  اإلداري  املجلس 
سياسته  يف  متماديا  زال  ما 
اجتماعه  يف  قرر  اذ  الرجعية 
 2021 غــشــت   19 ــخ  ــاري ــت ب
مــلــيــار   1.378 تــخــصــيــص 

حملة  يف  كمساهمة  درهـــم 
احلكومة  من  بطلب  التلقيح 

نية. ملخز ا
ــدوق  ــنـ ــصـ الـ أمــــــــوال  إن 
هـــي عـــبـــارة عـــن مــذخــرات 
ــن  ــؤمت لــلــمــنــخــرطــن/ات م

عــلــيــهــا مـــن طـــرف هــيــاكــلــه 
ــرة لــتــدبــيــر الــضــمــان  ــي ــس امل
ــاش  ــع ــن م ــ ــي م ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
االستشفاء  عن  وتعويضات 
كــان   ... والــوفــاة  ــزمــانــة  وال
تــســتــثــمــر  أن  األجـــــدر  ــن  مـ
االقــتــصــاديــة  ــع  ــاري ــش امل يف 
ــا يــعــود  واالجــتــمــاعــيــة مبـ
املنخرطن/ات  على  بالنفع 
الشعب  وعلى  ومستقبال  آنا 
من  ــان  وكـ قــاطــبــة.  املــغــربــي 
على  الضغط  أيضا  ــدر  األج
أجل  من  واملشغلن  الشركات 
بجميع  الــتــصــريــح  تــعــمــيــم 

الصندوق. يف  العمال/ات 
ــن  ــال م ــ ــض ــ ــن ــ ال ويـــبـــقـــى 
ــة الــصــنــدوق  ــرط ــق ــل دم أجـ
ــل إلنـــقـــاذه مــن  ــي ــب ــس ــو ال هـ
ــل املـــظـــلـــم الـــذي  ــب ــق ــت ــس امل
ــذه مــســؤولــيــة  ــ ــدده. وه ــهـ يـ
ــة يـــتـــحـــمـــلـــهـــا  ــ ــي ــ ــاع ــ ــم ــ ج
والنقابات  املــنــخــرطــون/ات 
ــة. وهـــي جـــزء مــن  ــل ــاض ــن امل
الـــعـــام مـــن أجـــل  الـــنـــضـــال 
واالستبداد  الفساد  اجتثاث 
وإقـــامـــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة 

الشعبية. الدميقراطية 

نهب جديد ألموال 
منخرطي/ات الصندوق 

شركة الوطني للضامن االجتامعي مختبر  عــامــالت  دخــلــت    
اعميرة  ــت  اي بجماعة  "بــاملــاكــرو" 
يف  املتخصصة  بــاهــا،  ايــت  اشتوكة 
اعتصام  يف  النخيل،  شتائل  إنتاج 
 12 اخلميس  منذ  الشركة  داخــل 
إدارة  أقدمت  بعدما   2021 غشت 
العمل  على  التضييق  على  الشركة 
حلل  اجلدي  احلوار  ورفض  النقابي 
تقدم  الــتــي  املــشــاكــل  ــن  م الــعــديــد 
التابع  الــنــقــابــي  املــكــتــب  مبوجبها 

الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة 
لقاء  عقد  وطلب  بشكاية  ش(  م  )ا 
حل  إليــجــاد  الشغل  مندوبية  إلــى 
قامت  لقد  اجلماعي.  الــنــزاع  لهذا 
الــكــاتــبــة  بـــإرغـــام  ــة  ــرك ــش ال إدارة 
القيام  على  النقابي  للمكتب  العامة 
استعمال  بفعل  بصحتها  تضر  مبهام 
مما  الشتائل  إنتاج  يف  كيماوية  مواد 
متكررة  اخــتــنــاقــات  يف  لــهــا  تسبب 
شواهد  قدمت  أن  لها  سبق  أنه  علما 

ذلك.  تثبت  طبية 

ــذه  ه أن  ــى  ــ إل ــارة  ــ ــ اإلش وجتــــدر 
الوسائل  جميع  استعملت  الشركة 
وضــرب  النقابي  العمل  الجــتــثــات 
التخويف  خالل  من  العامالت  وحدة 
جميع  ــال  ــم ــع ــت واس واإلغــــــــراءات 
وعقوبات  طرد  من  املتاحة  الوسائل 
ــدام مــفــوضــن  ــقـ ــتـ ــة واسـ ــي ــب ــأدي ت

للترهيب. قضائين 

معاناة عامل رشكة "باملاكرو"

طرد عامل مركز النداء 

"سيتل"

اشتوكة ايت باها 

الرباط 

نـــــظـــــمـــــت عــــــامــــــالت 
شـــركـــة "عـــطـــور املـــغـــرب/
األمــــــــــالك املـــخـــزنـــيـــة" 

ــرات يف  ــؤطـ ــز،املـ ــازيـ ــعـ ــاملـ بـ
للقطاع  الوطنية  اجلامعة 
لالحتاد  التابعة  الفالحي 
ــل، وقــفــة  ــغ ــش ــل املـــغـــربـــي ل
 18 بــتــاريــخ  ــة  ــي ــاج ــج ــت اح
عمالة  أمـــام   2021 غــشــت 
ــل وضــع  اخلــمــيــســات مــن أج

ــرد  ــطـ ــة  الـ ــاسـ ــيـ ــسـ حــــد لـ
ــذي  والــتــجــويــع املــمــنــهــج ال
يف  الــشــركــة  إدارة  ــه  ــارس مت
بــعــودة  واملــطــالــبــة   ، حقهن 
ــعــامــالت املـــطـــرودات إلــى  ال
للتحرش  حد  ووضــح  العمل 
اجلـــنـــســـي واملــــمــــارســــات 
احلق  ــرام  ــت واح الــعــدوانــيــة 
وكافة  النقابي  التنظيم  يف 

العامالت. حقوق 
وســـتـــواصـــل الـــعـــامـــالت 
بتنظيم  النضالية  معركتهن 
مقر  ــام  ــ أم جــديــدة  ــة  ــف وق
ــوم  ــات ي ــس ــي ــم ــة اخل ــال ــم ع
 2021 شــتــنــبــر   6 االثـــنـــن 
العاشرة  الساعة  من  ابتداء 

صباحا.

وقفة احتجاجية عامالت رشكة 

"عطور املغرب/األمالك املخزنية" 

املعازيز/اخلميسات 
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املاركسية علم خوض الرصاع الطبقي
التيتي احلبيب

وألنها علم فهي تشتغل على الوضع امللموس تدرسه حتلله 
وتستنتج  وترتيبها  قوانينها  تكتشف  تناقضاته  تــدرس 
املدى  بعيد  عاما  برنامجا  تعتمد  ذلــك  حلها.ويف  طريقة 
االستراتيجية  اي  االساسية  التناقضات  حل  مهام  يرتب 
والثانوية  الرئيسية  التناقضات  ترتب  املدى  قريبة  وبرامج 

تكتيكات. عبر  حلها  ومهام 
نوعن من  صعوبة  تكمن  بالضبط  املجال  هذا  يف 

واآلنية  املتغيرة  القضايا  على  اجلــواب  االولــى  الصعوبة 
الن  العزلة  الى  يقود  وهذا  استراتيجية  باجوبة  والقريبة 

القائمة. الشروط  عن  تقفز  املقدمة  الشعارات 
مما  بأقل  الوضع  وتقدير  قــراءة  هي  الثانية  والصعوبة 
اما  الشعار  او  ــواب  اجل فيكون  املستجدة  االوضـــاع  تتيحه 
تلك  يتجاوز  ايضا  انه  او  اجلماهير  استعدادات  عن  متخلفا 

االستعدادات.
تكون  ان  يجب  سديدة  التكتيكية  االجوبة  تكون  ولكي 
كلما  والتي  السلسلة  يف  املركزية  احللقة  حتديد  على  قادرة 
احلل  وانطالق  برمتها  السلسلة  جر  سهل  عليها  القبض  مت 

املرتبطة. التناقضات  ملختلف 

السبعينات  بــدايــة  االمـــام  الــى  واجــهــت  االطـــار  هــذا  يف 
انطالقا  اجوبتن  وقدمتا  املسالة  هذه  الدميقراطي  والنهج 

الفترة تقديرات  من 
التناقضات  تقييم  اطــار  ويف  السبعينات  بداية  يف   -  1
وعزلة  الفرز  من  املزيد  اجل  ومن  احلاكمة  الطبقة  داخــل 
عصابة  عزل  شعار  رفع  الطبقة  هذه  وسط  الفاشية  النواة 
ما  له  حتريضيا  شعارا  ذلك  الدليمي.كان  اهلل  عبد  احلسن 
انذاك. القوى  ملوازين  تقدير  على  يعتمد  عليه  ما  وعليه  له 
السائدة  الطبقية  الكتلة  تــغــول  اطــار  ويف  الــيــوم   -  2
الدولة  تسخير  وعلى  القمعية  املقاربة  على  واعتمادها 
من  لكمشة  االقــتــصــاديــة  املصالح  وتنمية  للقمع  كجهاز 
السياسي  الريع  توظيف  خالل  ومن  السائدة  الطبقية  الكتلة 
املافيا  عزل  شعار  رفعنا  والسلطة  احلكم  مربع  من  والقرب 
هي  من  الشعبي  االدراك  الى  تقرب  شعارات  .انها  املخزنية 

شعبنا. يواجهها  التي  شراسة  االكثر  القوة 
الشعار  اهمية  يفهمون  ال  الذين  املناضلن  من  هناك  لكن 
وأهميته  التكتيك  معنى  مستوعبون  هم  حتى  ال  و  التكتيكي 
ال  او  يفهمون  ال  فإنهم  ضرورته  ويرون  يستوعبون  كانوا  وان 
املعرفة  هذه  ميلكون  ال  انهم  تطبيقه.ومبا  كيفية  يعرفون 

يحرجهم  ألنه  منه  ويتخوفون  االبتكار  ضد  ينتصبون  فإنهم 
اجلامدة. والقوالب  القدمية  املسالك  عن  ويخرجهم 

تــقــارب  فــهــي  الطبقي  ــراع  ــص ال خــوض  عــلــم  املــاركــســيــة 
سالحها  وتشحذ  مفاهيمها  وجتدد  عليها  وتشتغل  احلقيقة 
وهدف  العاملة  للطبقة  كليا  املنحازة  النضالية  باملمارسة 

االشتراكي. املجتمع  بناء  افق  يف  املنشود  الثوري  التغيير 
نحن  به  نعرف  الذين  نحن  نصوغه  الذين  نحن  املفهوم 
ونفسره  نقترحه  الذين  نحن  الشعار  وكذلك  نطوره  الذين 
ونحرس  اجلماهير  اوسع  طرف  من  تفهمه  اسباب  له  ونوفر 
الشكل  يف  وحتى  ممكن  قدر  بأكبر  بيئته  ابن  يكون  ان  على 
هو  االفضل.هذا  الى  طورناه  علة  او  فيه  بنقص  شعرنا  وكلما 
تقترح. ان  جتتهد  ان  تبدع  ان  الشابة  القيادات  يف  املأمول 
فإنها  بل  التاريخ  نهاية  ذلك  ليس  لكن  تخطا  ان  ميكن  طبعا 
ومعرفتها  وعيها  وسيرتفع  والتطوير  للتصحيح  ستبادر 
البرامج.انفضوا  وصياغة  احللول  اقتراح  وبطرق  بالواقع 
اجلامدة.اذا  بالقوالب  والتشبث  واالنسياق  الكسل  عنكم 
والــالدريــن  للفوضوين  اضحوكة  ستصبحون  تــثــوروا  لــم 
للدكاكين  املعادية  اجلديدة  املوضة  وأصحاب  وللتائهن 

باطل. به  اريد  حق  وهي 

 

املافيا املخزنية: ألد وأرشس عدو للشعب املغريب

بن  اجلــمــع  عــلــى  قــائــم  ــدادي  ــب ــت اس نــظــام  ــزن  ــخ امل ان 
احمللية(  واجلماعات  منتخبة)البرملان  عصرية  مؤسسات 
غير  مؤسسات  وبــن  وحقيقية  فعلية  بسلطات  تتمتع  ال 
أمير  )امللك،  الشعبية  للمحاسبة  خاضعة  وغير  منتخبة 
الداخلية  ووزارة  ومستشاريه  البالد،  وحدة  ورمز  املؤمنن 
بصالحيات  تتمتع  وقياد...(  ومقدمن  شيوخ  من  وأعوانها 

وواسعة. حقيقية  وسلطات 
ييل: ما  املخزن  خصائص  أهم  ومن 

املطلق،  الفردي  للحكم  نظام  السياسي:  املستوى  على   -
يعتبر  شرعيته،  وتعزيز  لتبرير  الدين  استغالل  على  يقوم 
احملكومن مجرد رعايا وليسوا مواطنن ومن مت فهم ملزمون 
ومحاسبته  مراقبته  يف  لهم  أحقية  وال  والطاعة  بالسمع 
يعتمد  لشرعيته،نظام  مــصــدرا  ليسوا  نــظــره  يف  ألنــهــم 
األبهة  على  ومبنية  مهينة  طقوس  على  هيبته  لترسيخ 
تعددية  أية  يرفض  االستبداد،نظام  على  وكــذا  واإلبهار 
مشاريع  ــة  أي بــتــواجــد  يقبل  ال  ــه  ألن حقيقية  سياسية 
يعتمد  االنتهازية  يشجع  نظام  مشاريعه،  خارج  سياسية 
اإلداري  نظامه  يف  إلدماجها  واستقطابها  النخب  إفساد  على 
ومن  للفتنة  مثارا  حقيقية  معارضة  أية  ويعتبر  والسياسي، 
وتقسيم  والتلغيم  واالختراق  والتسرب  القمع  يعتمد  فهو  مت 
والهيئات  األحزاب  يخلق  كما  املعارضة،  والهيئات  األحزاب 
للتحكم  نظام  السياسي،  املشهد  لتصدر  بها  ويدفع  املوالية 
والتركيع،  للقهر  اإلدارة  يوظف  نظام  السلطة،  آليات  يف 
وملواجهة  ونــفــوذه  سيطرته  لبسط  األعــيــان  ويستخدم 
السياسي  املشهد  يؤثث  نظام  السياسين،  وأعداءه  خصومه 
الواجهة  لدميقراطية  نظام  فيها،  يتحكم  سياسية  بلعبة 
نظام  السياسي،  احلقل  أغلق  نظام  األسياد،  ودميقراطية 

حريته.  ويلغي  اإلنسان  كرامة  يهن 

كبار  من  تتشكل  والتي  املخزنية-  املافيا  الصلبة  نواته  أما 
ــن  واإلداري والقضائين  والعسكرين  األمنين  املسئولن 
مقاولي  وكــبــار  األعــمــال  ورجـــال  والدينين  والسياسين 
النقابين  املسئولن  كبار  وبعض  الرسمي  املدني"  "املجتمع 
هام  جزء  يف  فتتحكم  وسلطة،  نفوذ  لهم  ممن  وغيرهم...- 
والريع  الرشوة  أنواع  مختلف  بواسطة  الوطني  االقتصاد  من 

املافيوي: الطابع  ذات  واملمارسات  واالحتكار 
لتقوية  منها  جزء  واستعمال  الدولة  موارد  يف  التحكم   -

االقتصادي موقعها 
)الفوسفاط(  املنجمي  العمومي  القطاع  يف  التحكم   -
خالله  ومن  باألساس(  والتدبير  اإليــداع  )صندوق  واملالي 
والسياحية  الصناعية  املشاريع  مــن  العديد  يف  التحكم 
تخضع  ال  سوداء  كصناديق  واستعماله  وغيرها  والسكنية 

واحملاسبة. للمراقبة 
املشاريع  يف  الــدولــة،خــاصــة  صفقات  على  ــاوى  ــرش ال  -

ى لكبر ا
البحري،  الصيد  املختلفة)  التراخيص  يف  التحكم   -
ــادة مــنــهــا مــبــاشــرة) الــضــبــاط  ــف ــت املــقــالــع، الــنــقــل( واالس
منحها  أو  واألمنين(  ــن  اإلداري املسئولن  كبار  السامون، 

رشاوى. مقابل  لألثرياء 
أو  احلــمــايــة  مقابل  الــكــبــرى  الــشــركــات  يف  املساهمة   -
ممارسة  وهي  ضريبية  أو  جمركية  امتيازات  من  االستفادة 

بامتياز. مافيوية 
وجتارة  إنتاج  اإلجرامي:  الطابع  ذي  االقتصاد  حماية   -
األموال  و  البضائع  وتهريب  تصديرها،  وخاصة  املخدرات، 
طرف  من  إما  وذلــك  الضريبية،  اجلنات  ونحو  اخلــارج  إلى 
رشاوى  مقابل  أو  بيبارز  بامنا  قضية  يف  تبن  كما  نافذين 

املخزنية. املافيا  خارج  من  لألثرياء  بالنسبة 
على  التوفر  بضرورة  له  التنظير  يتم  الذي  --االحتكار 
القطاعات:  من  عددا  وميس  يتقوى  والذي  وطنين"  "أبطال 
ــا(، االتـــصـــاالت)  ــم ــي أس و  الــداخــلــيــة )مـــرجـــان  ــارة  ــج ــت ال
وقطاع  البنوك  و"انــوي"(،  "مديتيل"  املغرب"،  "اتصاالت 

وغيرها.  البناء 
الصيد  )تراخيص  مختلفة  أشكاال  يكتسي  الذي  الريع   -
واملقالع والنقل، تفويت أراضي فالحية أو يف املجال احلضري 

بخسة...(. بأثمان 
االقتصادية  املــصــالــح  ــو  ومن اســتــمــرار  أن  الــواضــح  ــن  وم
الساحقة  األغلبية  حساب  على  يتم  املخزنية  للمافيا 
الغير  الكبيرة  البرجوازية  ذلــك  يف  مبا  املغربي،  للشعب 
عن  الكالم  أن  أيضا  البديهي  ومن  املافيا.  هذه  يف  مندمجة 
واملجالية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
هذه  مراكمة  وبسبب  هيمنتها.  ظل  يف  فــارغ  كــالم  مجرد 
شرعي  ال  وبشكل  السلطة  يف  مواقعها  بفضل  للثروة  املافيا 
نفوذها  على  رمــق  آخــر  حتى  ستدافع  فإنها  مــشــروع،  وال 
عدو  وأشرس  ألد  تشكل  فإنها  وبالتالي  الضخمة  وامتيازاتها 
وقواه  املغربي  للشعب  الطاقات  كل  توجه  أن  يجب  لشعبنا 

واسقاطها. عزلها  أجل  من  احلية 
املخزنية؟ املافيا  نواجه  كيف 

نظام  ظــل  يف  إال  تترعرع  أن  ميكن  ال  املخزنية  املافيا 
واستمرار  الستمرارها  الضامن  ألنــه  وفــاســد  اســتــبــدادي 
الوطنية  للخيرات  وافتراسها  للشعب  وقمعها  اضطهادها 
لذلك  الكادحن.  وعموم  العاملة  للطبقة  املكثف  واستغاللها 
دميقراطي  نظام  لبناء  جدية  محاولة  أيــة  بقوة  تواجه 
وصورية  مزيفة  بدميقراطية  عنه  وتستعيض  حقيقي 
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اإلمعان يف قتل السياسة 
املصطفى براهمة

             ملاذا يقاطع الشعب املغربي االنتخابات؟
ممثلي  الختيار  وسيلة  أحسن  هي  االنتخابات  كانت  إذا 
نظام  يف  والوطنية  واجلهوية  احمللية  املستويات  على  الشعب 

االنتخابات؟ الشعبية  دميقراطي، فلماذا تقاطع اجلماهير 
املغربي من أجل حتسن  ألنها ال تكتسب رهانا لدى الشعب 
إجراء  أن  اجلماهير  أدركت  احلسي،  وعيها  فبفضل  أوضاعه، 
االنتخابات ليست يف احلقيقة سوى عملية سياسية، يتوخى 
منها النظام املخزني إضفاء طابع املصداقية واملشروعية على 
عكس  على  وهي  والدستورية،  السياسية  ومؤسساته  هياكله 
ذلك، مجرد واجهة فقط لتجميل وتزين وجهه االستبدادي 
تاريخ   عبر  املغربي  الشعب  أدرك  كما  الرجعية،  يف  املغرق 
والتجهيل  للتفقير  برنامج  تطبيق  االنتخابي،  املسلسل  هذا 
فرض  جراء  الشرائية،  قدرته  كثيرا  تضررت  حيث  والقمع، 
صندوق  دور  تقليص  خالل  من  متوحشة،  ليبرالية  سياسات 
املقاصة يف دعم املواد األساسية، يف أفق اإلجهاز عليه، وحترير 
يف  التقاعد  عل  اإلحــالــة  سن  من  والــرفــع  احملــروقــات  أسعار 
القطاعن العام واخلاص، مع رفع نسبة االقتطاع من األجور، 
وعلى  العمومية،  املؤسسات  من  العديد  خوصصة  عن  فضال 

التعليم والصحة. رأسها خوصصة قطاعن حيوين، مثل 

وال  فيها  رهانا  االنتخابات  تعكس  ال  وملاذا             
عليها؟ رهانا 

غير  الصريح،  الدستور  مبنطوق  السلطة  ألن  ببساطة، 
احلكم،  تدبير  يف  املشاركة  هو  به  فاملسموح  للتداول،  قابلة 
السياسية  األحــزاب  وظيفة  وتنحصر  احلكومة،  طريق  عن 
الطابع  القرارات االستراتيجية ذات  لكن  املواطنن،  يف تأطير 
عندئذ  ومتررها  امللكية،  املؤسسة  فقط  بها  تختص  السيادي، 
امللك، فتكتسب مشروعية  التي يرأسها  الوزارية  عبر املجالس 

إنزالها األغلبية احلكومية املتحكم فيها من طرف القصر.
تشمل هذه القرارات رزمة من التدابير والقرارات اإلجرائية 
للدولة،  العامة  للميزانية  العامة  اخلــطــوط  تخص  التي 
العملي  التحكم  ثم  احلكومية،  واملراسم  القوانن  ومشاريع 
للملك مباشرة، تعيينا وتوجيها،يف وزارات السيادة كالداخلية 

والعدل. واخلارجية 
جهات  وليست  إداريـــة،  جهات  ــزال  ت مــا  فهي  اجلــهــات  أمــا 
من  قــدر  بأكبر  تتمتع  ــذات،  ال قائمة  وسياسية  اقتصادية 
عليه  كانت  كما  فــدرالــيــة،  ــة  دول ــار  إط يف  الــذاتــي  التسيير 
فدراليات  املغرب  حكم  على  تاريخيا  تعاقبت  عندما  احلال 
ذات  املناطق  وزناتة...ومتكن  صنهاجة  مصمودة،  قبلية: 
تسمح  صالحيات  من  -ثقافية،  االسوسيو-  اخلصوصيات 
وازدهــارهــا.  وتفتحها  وصيانتها  األمازيغية  هويتها  بإبراز 
رئيسها  ومتكن  مباشر  بشكل  مجلسها  انتخاب  رغم  فاجلهة 
جهة  إلــى  تــرق  لم  ذلــك  مع  فإنها  بالصرف،  اآلمــر  صفة  من 
اقتصادية، بل ما تزال تعتمد بشكل شبه كامل على امليزانية 
فضال  معينة،  اعتمادات  لها  تخصص  التي  للدولة،  العامة 
والبعدية لوزارة  القبلية  للرقابة  أن اجلهة تظل خاضعة  على 
تقتصر  ضعيفة،  فاختصاصاتها  اجلماعات  بينما  الداخلية، 
العمومي،  والنقل  والطرقات  والتطهير  النظافة  تدبير  عل 
املفوض،  التدبير  التدبير لشركات  وغالبا ما يتم تفويت هذا 
وكل ما تبقى لها هو تدبير املناطق اخلضراء واملشاركة يف جلان 

تختص بالرخص، وعلى اخلصوص رخص التعمير والبناء.
رؤسائها  أصــبــح  الــتــي  واألقــالــيــم  الــعــمــاالت  مجالس  ــا  أم
تنافس  فاختصاصاتها  العمال،  بدل  أيضا  بالصرف  آمرين 

اختصاصات اجلماعات التي وجب إلغاؤها بكل بساطة.

              كيف إذن يتم التحكم يف االنتخابات؟
خالل  من  فج  بشكل  االنتخابات  نتائج  يف  التحكم  يعد  لم 
السطو على صناديق االقتراع، بل أضحى متحكما فيها بشكل 
منط  خالل  من  االنتخابية،  القوانن  باستعمال  مباشر  غير 
االقتراع  لنمط  كبير  نزوع  مع  الفردي،  أو  الالئحي  االقتراع 
انتمائه  حساب  على  للشخص  أكبر  قيمة  مينح  الذي  الفردي 

احلزبي، وهو ما يخدم يف األصل األعيان، وباعتماد أيضا آلية 
مبدأ  عل  يرتكز  الذي  االنتخابي  القاسم  يف  تتمثل  جديدة 
تكمن  عدال،  أكثر  يعتبر  الذي  معدل  أكبر  وليس  بقية  أكبر 
قائمة  على  تعتمد  كونها  يف  اجلديدة  اآللية  هذه  خطورة 
منوذج  أي  يف  تنعدم  التي  االنتخابية  اللوائح  يف  املسجلن 
مقعد،  من  أكثر  على  احلصول  يصعب  ألنه  بلد،  بأي  انتخابي 
أجل  من  السياسي،  املشهد  بلقنة  ذلك  وراء  من  املشرع  ورمى 
اعتماد  هو  واألسلم  الحقا،  السياسية  اخلريطة  يف  التحكم 
األصوات  على  االقتصار  بدل  البيضاء،  فيها  مبا  األصوات  كل 
والتصويت  النسبي،  الالئحي  االقتراع  واعتماد  الصحيحة، 

الوطنية. بالبطاقة 
إضافة لذلك يجري التحكم أيضا يف االنتخابات من خالل 
التي  الداخلية  وزارة  عليه  تشرف  الذي  االنتخابي  التقطيع 
املرشح  مقاس  على  التقسيم  ويتم  التزوير،  يف  طويل  باع  لها 
املال  استعمال  عن  التغاضي  خــالل  ومــن  ــوزه،  ف يف  املــرغــوب 
توظيف  عن  كذلك  والتغاضي  الناخبن،  الستمالة  احلــرام 
الصفر  الساعة  يف  واللجوء  االنتخابية،  احلمالت  يف  الدين 
إلى  الناخبن  من  غفيرة  جموع  بنقل  االقــتــراع،  نهاية  من 
التغاضي  يتم  األساليب  هــذه  بــأن  علما  التصويت،  مكاتب 
تسجيل  يف  ورغبة  املرشح  نوعية  حسب  لها  التصدي  أو  عنها 
الشخص املناسب يف مداوالت الغرفة اخللفية من مطبخ وزارة 
لصالح  الناخبن  يوجهون  الداخلية  أعوان  إن  بل  الداخلية، 
أو  الداخلية،  وزارة  وتوجيه  مراقبة  حتت  ذاك،  أو  املرشح  هذا 

يف إطار عملهم "اخلاص".
املغرب  يف  جتري  التي  االنتخابات  فإن  األحــوال،  كل  ويف 
بكافة مراحلها تخضع إلشراف وزارة الداخلية، هذه األخيرة 
الدولة  العميقة، حيث ظلت  للدولة  وإمنا  للحكومة  ال تخضع 
جلنة  قيام  مبدأ  ترفض  االنتخابية  االستحقاقات  جميع  يف 
وحتدد  ومحايدة،  األحزاب  وعن  الدولة  عن  مستقلة  وطنية 

مؤسساتي بشكل  صالحياتها 

          ما هي نتيجة هذا املسار االنتخابي املخزني؟

التبعية  ــام  ــظ ن ــة  ــامـ وإقـ املــنــقــوص،  االســتــقــالل  مــنــذ 
الذي  املطلق  الفردي  واحلكم  االستبداد  ونظام  لإلمبريالية 
بن  قائما  يزال  ما  الصراع  كان  املتعاقبة،  الدساتير  كرسته 
ورغبة  االستقالل،  طبيعة  وحول  الوطنية،  واحلركة  املخزن 
من  املغربي  الشعب  لكفاح  كنتيجة  حقيقي  وطني  حترر  يف 
إبراهيم  اهلل  عبد  حكومة  حاولت  ما  وهو  االستقالل،  أجل 
وترؤس  وبإعفائها  ونصف،  سنة  غير  تعمر  لم  التي  تكريسه 
السائدة  الطبقية  الكتلة  تكون  للحكومة،  مباشرة  امللك 

الكبار قد حسمت  العقارين  واملالكن  االكمبرادور  املشكلة من 
الوطنية  احلركة  كانت  فقد  ذلك  ورغــم  لصاحلها.  السلطة 
انتخابات  القوي يف  تتمتع برصيد نضالي، مكنها من احلضور 
الدستورية  املؤسسات  عن  الدفاع  جبهة  مواجهة  يف   1963
كديرة  رضى  أحمد  امللك  مستشار  بقيادة  النظام  أسسها  التي 
كمنصة  البرملان  واستعمال  االنتخابات،  يف  املخزن  لتمثيل 
حالة  ــالن  وإع البرملان،  حل  إلــى  بالنظام  دفــع  مما  للصراع، 
ويغتال  يختطف  السنة،  نفس  ويف   ،1965 سنة  االستثناء 
وتفجرها  احلكم  أزمة  احتداد  ومع  بركة.  بن  املهدي  الشهيد 
71 و72، حينها أدرك  من خالل االنقالبن العسكرين سنتي 
بروز  إثر  وعلى  والنار،  باحلديد  البالد  إدارة  استحالة  النظام 
وطني  إجماع  يف  النظام  ورغبة   ،1975 سنة  الصحراء  مسألة 
دميقراطيا،  سماه  مسلسال  دشن  الداخلية،  اجلبهة  لتمتن 
املاركسية- للحركة  استئصالية  قمعية  حملة  شن  أن  بعد 

3 مارس الثورية االحتادية. اللينينية وحركة 
عن  فضال  االنتخابات،  يف  التحكم  من  النظام  متكن  وقد 

التزوير يف ثالث عمليات سياسية:
أ-إنشاء حزب إداري ومتويله ومتكينه من تصدر االنتخابات 
تشكيالت  خمس  إلى  اليوم  لتصل  انتخابي،  استحقاق  كل  يف 

حزبية صنعها مبحض إرادته؛
املعارضة  أحـــزاب  إلضــعــاف  السياسي  املشهد  بلقنة   - ب 
األحزاب  عدد  ليصل  الوطنية،  احلركة  رحــم    من  املنبثقة 
رسم  مــن  متكنه  حــزبــا،  ثالثن  مــن  أكثر  إلــى  الــيــوم  رسميا 

البرملانية؛ واملعارضة  السياسية وحتديد األغلبية  اخلريطة 
الوطنية  احلركة  رحــم  من  اآلتية  األحـــزاب  تدجن   - ج 
األحــزاب  نــشــاط  مــع  تتماهى  ممارستها  أصبحت  لــدرجــة 
املتولدة  األحزاب  من  جزء  تدجن  الوقت  ذات  ويف  اإلداريــة، 
يف  مشاركتها  شــروط  وحتديد  اإلسالمية  احلركة  رحم  من 
السياسية، مبا يف ذلك تقليص عدد مرشحيها وطمس  اللعبة 
مع  تتماهى  األخــرى  هي  أصبحت  حتى  الدينية  مرجعيتها 

األحزاب اإلدارية.
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تطور التنظيم الجامعي باملغرب بني الالمركزية املزعومة والوصاية املفرطة

لالنتخابات استعدادا  حاليا  اجلارية  احلملة  سياق  يف 
على  املنتخبة  للمؤسسات  العدد  هذا  النهج ملف  8 شتنبر، تخصص جريدة  ليوم  املخزنية 
منذ  باملغرب  اجلماعي  للتنظيم  التاريخي  التطور  بتناول  ،وذلك  واحمللي  اجلهوي  الصعيد 
واختصاصات  لعمل  املؤطرة  التنظيمية  القانونية  االطر  ،وحتليل  الشكلي  االستقالل  بداية 
التي  املجالس   لهذه  الشكلية  االستقاللية  نبرز  حتى  امليداني،وذلك  والعمل  املجالس  هذه 
قــرارات  تنفذ  مــؤســســات شكلية،  تــكــون  لــهــا،ان  املنظمة  الــقــوانــني  واضــح يف  هــو  ،كــمــا  تــعــدو  ال 
وتأثيث  املخزنية  الــدميــقــراطــيــة  الــواجــهــة  لتزيني  وذلــك  املــخــزن،  قبل  مــن  املعينة  السلطات 
مــشــهــد مــن مــشــاهــد مــســرحــيــة يــلــتــف بــهــا املــخــزن عــلــى املــطــلــب الــرئــيــس لــلــشــعــب املــغــربــي يف 

تتمخض  الــذي  الشعبي  الــدميــقــراطــي  الــدســتــور   راســهــا  وعــلــى  دميــقــراطــيــة حقيقية  قــوانــني 
مؤسسات  وليست  املغربي  املجتمع  يف  الغالبة  الشعبية  الطبقات  متثل  نيابية  مؤسسات  عنه 
.إن  والفساد  لالستبداد  واخلــادمــة  املخزن  حــول  امللتفة  السائدة  الطبقية  الكتلة  حتتكرها 
الــقــارئ من  الــتــي سيعيها  ،و  املــؤســســات احملــلــيــة واجلــهــويــة  لــهــذه  الــالدميــقــراطــيــة  الــوضــعــيــة 
الشعبية  للمقاطعة  الدميقراطي  النهج  دعوة  تؤكد مصداقية  العدد،  خالل محاور ملف هذا 
لتوسيع  يع  الــر  مجال  وتوسع  الشعبية  اإلرادة  حتقق  ال  االنتخابات  هــذه  ،الن  لالنتخابات 
قــاعــدة املــخــزن  الــتــي يــســتــغــلــهــا يف ضـــرب احلــركــات االحــتــجــاجــيــة االجــتــمــاعــيــة واحلــقــوقــيــة 

االستبداد.   على  والتغطية  والسياسية 

محمد شويا

التسيري الجماعي للمدن :حدود املشاركة الشعبية وتغول الوصاية املخزنية

من  الوطنية  للمجاالت  والترابي  االداري  التنظيم  يعتبر 
السلطة  لتجسيد  واملؤسساتية  القانونية  واالدوات  االليات 
احليوي  املــجــال  وايــضــا  الوطنية  املــجــاالت  على  والــســيــادة 
لتجسيد  الــضــروريــة  الوطنية  املــجــاالت  يضم  قــد  والـــذي 
والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  االختيارات 
التنظيمات  طبيعة  فإن  وبالتالي  واالستراتيجية  والعسكرية 
االدارية والترابية تعكس بهذا القدر او ذاك نوعية العالقات 

انتاج معينة. القائمة ضمن امناط  االجتماعية 

االداري  التنظيم  تطور  تتبع  سنحاول  الفهم  هذا  اطار  ويف 
والترابي لبلدنا عبر صيرورات تاريخية متتد من تشكل سلطة 
الرأسمالية يف املغرب اواخر  املخزن فيما قبل تغلغل العالقات 
19 حيث كانت اشكال التدبير التقليدي  18 الى القرن  القرن 
االكراه  املبني على  املركزية  للسلطة  الترابي اخلاضع  للمجال 
القبلية  الفدراليات  لسلطة  اخلاضع  املجال  مقابل  واجلباية 
واحملكوم مبقاومة االستبداد اجلبائي املخزني و تدبير شؤون 
دميقراطية..  الشبه  اجلماعية  القبلية  باألعراف  اجلماعات 

..

فرض  بدايات  مع  والترابي  االداري  التنظيم  تشكل  ثم 
االستعمار والعالقات الرأسمالية يف البداية من خالل توجيه 
مع  املخزنية  ــة  واالداريـ السياسية  باإلصالحات  يسمى  ما 
والــذي   )1856-1891( بن  االول  واحلسن  الرابع  محمد 
ومع   1956 وبعد   .. املــبــاشــرة  الكولونيالية  مــع  سيترسخ 
وحلفائه  املخزن  لصالح  السلطة  وحسم  التبعي  النظام  ارساء 

التطورات  من  ملجموعة  الترابي  و  االداري  التنظيم  سيخضع 
احملــددات  لنفس  وفية  ظلت  لكنها  املؤسساتية  و  القانونية 
الروحي   االب  ليوطي  اجلنرال  شعار  يلخصها  التي  واملهمات 
بواسطة  االهالي  حكم   " االمني  والترابي  االداري  للتنظيم 

األهالي. "

والترابي  االداري  التنظيم  وتطورات  سمات  ابرز  فماهي 
يف  التنظيم  لهذا  اوكلت  التي  االدوار  و  املهمات  وماهي  باملغرب 
بالنخب  صيرورته  يف  التنظيم  هذا  عالقة  وماهي  مرحلة  كل 

يف  التنمية  برامج  و  واشكال  ومبشاريع  االجتماعية  والقوى 
املجاالت الترابية ؟ ثم ماهي اختصاصات املجالس اجلماعية 
والــقــوانــن   2011 لسنة  املــمــنــوح  الــدســتــور  مــع  والــتــرابــيــة 

التنظيمية واملؤسسات  املتمخضة عنه ؟

قبل  ما  مغرب  يف  والــرايب  االداري  التنظمي   •  
الرامسالية. العالقات   تغلغل 

نظاما  احلماية   قبل  املغرب  يعرف  لم  التاريخي  الواقع  يف 
باحلداثة  منشئه  يف  ارتبط  النظام  هذا  الن  وترابيا  اداريــا 
شكلت  التي  و  املوحدة  القومية  الدولة  تبلور  و  السياسية 

الرأسمال.  مجاال ترابيا لنمو 

لذلك خضع املغرب ألشكال من التنظيم الترابي التقليدي 
املستندة  املخزن  سلطة  هما  متناحرتان  سلطتان  توزعته 
لــلــوزراء  البيرقراطية  للتراتبية  الــعــروي  االســتــاذ  حسب 
حسب  املخزن  مهام  وتتركز  اجليش  وكبار  واالمناء  ولكتاب 

جون واتربوري على جمع الضرائب النقدية والعينية وتأديب 
القبائل الرافضة  .. وارتكزت سلطة املخزن على حتالف طبقة 
والزوايا  الشريفية  واالســر  الدين  وعلماء  املدينين  التجار 
 .. ــبــوادي   ال يف  التشكل  قيد  القايدي  والنظام  واالعــيــان 
املتقدمة للسيطرة على املجاالت  الكيش االداة  وشكلت قبائل 
وشراكة  الــشــراردة  قبائل  من  للمخزن  اخلاضعة  الترابية 
وبعض  االنتفاع   حق  مقابل  جامع  واوالد  واالودايةواملنابهة 
مجاالت  هناك  كانت  املقابل  ويف   .. الضريبية   االعــفــاءات 
ما  وهي  القبلية  الفدراليات  لسلطة  خاضعة  واسعة  ترابية 
يعرف بقبائل السيبة ويف الواقع كانت هذه التنظيمات ترتكز 
تنظيمات  عبر  والعشائر  واالسر  القبائل  بن  التوازنات  على 
وهو  يرأسهااالمغار  القبائل   ملجالس  تخضع  دميقراطية  شبه 
احلرب  يف  تقرر  من  هي  املجالس  وهذه  التنفيذية   السلطة 

والسلم  وتدبير االرض واملياه والغابة والقطعان.. 

بن  ــه  ادارت يف  منقسما  كــان  املغربي  الترابي  املجال  اذن 
القوة  على  واملــرتــكــزة  املــركــزيــة  الــشــديــدة  املــخــزن  سلطة 
والطغيان عبر قبائل الكيش واملدن احملصنة وراء االسوار وقد 
متكن السلطان اسماعيل من توسيع نفوذ املخزن عبر تشييد 
اندفاعاتها  من  واحلد  السيبة  بالد  ملراقبة  وقلعة  قصبة   76
التنظيم  ودميقراطية  القوة  متوازنة  قبلية  تنظيمات  مقابل 

يف مواجهة االستبداد املخزني.,,

الفرة  خــالل  ــرايب  ــ وال االداري  التنظمي   •  
اإلستعمارية

االستعماري  النفوذ  مناطق   1906 اخلزيرات  مؤمتر  حسم 
وبعض  الشمال  منطقة  اسبانيا  حسمت  حيث  بــالدنــا  يف 
اجليوب باجلنوب خصوصا على املناطق االطلنتيةكما اخذت 
حتولت  بينما  االطلنتية   والواجهة  الداخل  مناطق  فرنسا 

طنجة الى منطقة للنفوذ الدولي .. 

القوى  شرعت   1912 مارس   30 يف  احلماية  توقيع  وبعد 
اقرار  عبر  االستعماري  وجودها  اسس  ارساء  يف  االستعمارية 
وبعده  التهدئة  سياسة  اجناح  الى  يهدف  وترابي  اداري  نظام 

الشروع يف عملية االستغالل االستعماري .. 

فراغ  من  االستعماري  الترابي  و  االداري  البناء  ينطلق  لم 
واملتمثل  التقليدي  والترابي  اإلداري  التدبير  يتجاهل  ولم 
املتمثل  وال  املخزن  بالد  يف  والعدوانية  املفرطة  املركزية  يف 
عن  ستدافع  والتي  السيبة  بالد  يف  اجلماعية  التنظيمات  يف 

اراضيها واستقاللها ازاء املخزن وازاء القوى االستعمارية  .. 

البنيات  على  سيحافظ  بــالدنــا  يف  ــي  االوربـ االستعمار 
وعقلنتها  تقويتها  على  وسيعمل  املخزنية  والترابية  االدارية 
خليرات  االستعماري  االستغالل  ويف  التهدئة  يف  الستخدامها 
اوجده  الذي  والترابي  االداري  النظام  و هكذا سيتميز  املغرب 
بجهاز  احتفظ  حيث  باالزدواجية  باملغرب  ليوطي  اجلنرال 
املخزن كجهاز تقليدي بروطوكولي مجرد من جميع السلطات 
ويف  املقاومات  ضد  احلمالت  يف  الــضــرورة  عند  يستخدمه 
توقيع الظهائر والقوانن التي تشرعن العالقات االستعمارية 
تصرف  قوية  استعمارية  ترابية  ادارة  املقابل  ويف  بالبالد 

يتبع ص 8
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السياسات االستعمارية عبر ثالثة مكاتب و هي املكتب املدني 
داخل  ويصرفها  االستعمارية  السياسات  ويوجه  يدير  الذي 
املكتب  ثم  االسالمية   بالسياسة  ليوطي  يسميها  وكان  املدن 
يف  القروية  الشؤون  مسؤولية  ويتحمل  يدير  وهو  العسكري  
مكتب  ثم  البربرية  بالسياسة  ليوطي  يسميه  كان  ما  اطار 
والعالقات مع  السياسة اخلارجية  القنصلية ومهامه  الشؤون  

الدول االخرى .. 

املتعلقة  والتقسيمات  القوانن  تطور  خالل  من  وعموما 
تعديل   ثم   1913 تقسيم  منها  والترابي  االداري  بالتنظيم 
الهدف  كان  و   1916 نونبر   22 ظهير  الى  استنادا    1923
التهدئة  عمليات  هو  االولــى  التقسيمات  هذه  يف  الرئيسي 
الترابي  النظام  يسكن  الزال  والذي  االمني  التقسيم  يعني 
رحيل  بعد  الترابي  التقسيم  اعادة  ثم  اليوم   الى  واملجالي 
تعديالت  و   1940 ثم   1935 و   1926 سنة  ليوطي  اجلنرال 
االستغالل  يف  للشروع  الترابية  االدارة  ينظم  مبــا   1948
الترابية  اخلريطة  كانت  فقد  العموم   وعلى  االقتصادي 
مدنية  ثالثة  جهات  سبعة  تضم  احلماية  عهد  يف  للمغرب 
وهي الرباط البيضاء وجدة وعلى رأسها مراقب مدني و اربعة 
حتت  واكادير.  ومراكش  ومكناس  فاس  وهي  عسكرية  جهات 
ادمــاج  سيتم  الحقة  مراحل  عسكريويف  مراقب  مسؤولية 
عمل  وقد  والترابية..  اإلدارية  البنيات  يف  املتعاونن  املغاربة 
ادماج  على  االستعمار  اسسه  الذي  والترابي  االداري  النظام 
مفرطة  مركزية  ذات  كسلطة  وتكريسها  املخزنية  البنيات 
طابعها  رغم  الشريفي  املقام  صاحب  السلطان  حول  متحلقة 
الوطنية  احلركة  فكر  على  سينعكس  ما  وهذا  البروطوكولي  
يف مرحلة االستقالل الشكلي وحتى اثناء مفاوضات اكس لي 
بان ..  واستعمال هذه السلطة الشريفية لتفكيك التنظيمات 
كموظفن  وادماجهم  اعيانها  واستقطاب  القبلية  اجلماعية 

يف نظام احلماية لعزلهم عن قبائلهم ودواويرهم.

• التنظمي االداري و الرايب يف مرحلة االستقالل   
واالستبداد التبعية  خدمة  يف  الشكليومهامه 

الــعــالقــات  انــتــاج  ــادة  ــ الــتــبــعــي واعـ ــنــظــام  ال ان ارســــاء 
احلفاظ  يقتضي   كان   1956 بعد  ما  مرحلة  يف  االستعمارية 
املهام  على  وايضا  والترابي  االداري  التنظيم  جوهر  على 
له  املوكولة  واالجتماعية   االقتصادية  واملصالح  السياسية 

واملطلوب منه احلفاظ عليها وتكريسها .. 

نظاما  املباشر  شكله  يف  االستعمار  عن  املغرب  ورث  هكذا  و 
يضم  عتيق  مخزني  جهاز  بن  يجمع  مزدوجا  اداريا  و  ترابيا 
الدين  وعلماء  التقليدين  واالعيان  القصر  حاشية  من  نخب 
مع  بها  االشتغال  يف  الفرنسيون  استمر  عصرية  ادارة  وبن 
بعض النخب العصرية خصوصا من القوى االمنية والعسكرية 
كانوا اصال يشتغلون يف االدارة واجليش االستعمارين كبعض 
الضباط يف اجليش الفرنسي منهم مبارك البكاي وهو  رئيس 
امثال  اخرى  ونخب  والسالوي  وافقير  واحرضان  حكومة  اول 

الدكتور اخلطيب ورضا كديرة وغيرهم .... 

انتاج  اعادة  على  والترابي  االداري  النظام  هذا  عمل  وقد 
كبيرة  مجالية  اختالالت  من  االستعمارية  العالقات  نفس 
كما  النافع(  غير  املغرب  و  النافع  )املغرب  الحقا  ستتعمق 
التنظيم  هذا  واكب  وقد   .. للمجال  االمني  التقسيم  استمر 
املوروثة  واالجتماعية  االقتصادية  البنيات  على  احلفاظ 
باملصالح  الوطنية  املقدرات  بربط  االستعمارية  احلقبة  عن 
بالتدبير  والعمل  احلــرة  املناطق  اقامة  خــالل  من  العاملية 
املواطنن  بحقوق  ومرتبطة  حيوية  قطاعات  يف  املفوض 

مباشرة يف املاء والكهرباء والنظافة وغيرها.

ويرتكز النظام االداري و الترابي يف املغرب على مرجعيات 
وزارة  ومذكرات  وقوانن  تنظيمة  وقوانن  وظهائر  دستورية 
ملا  التاسع  الباب  افرد  الذي   2011 دستور  اهمها  الداخلية 

يسمى باجلهوية املتقدمة . .. 

مبدا  على  ينص  الــذي   113/14 التنظيمي  القانون  ثم 
تنص  كما  الترابية  للجماعات  احلــر  التدبير  هو  أساسي 
ثالثة  وهي  الترابية  اجلماعات  اختصاصات  على  القوانن 
اختصاصات ذاتية ثم اختصاصات مشتركة و اخرى منقولة..

ورغم  ان الدستور والقوانن التنظيمية تنص على مبادئ 
بالالمركزية  يسمى  ما  فــان  النص  مستوى  على  متقدمة 
زالت  ال  التشاركية  والدميقراطية  احمللية  والدميقراطية 
قائمة  الزالت  املفرطة  املركزية  حيث  جوفاء  شعارات  مجرد 
التنظيمي  القانون  يسميه  اصبح  مــا  او  الوصاية  ان  كما 
باملراقبة هي مجرد شعارات جوفاء للتغطية على قوة الدولة 
والدميقراطي  والتنموي  الترابي  القرار  واحتكار  املركزية 
االليات  من  مجموعة  عبر  وذلك  الداخلية  وزارة  طرف  من 
القانونية واملؤسساتية ومجموعة ايضا من املمارسات و منها:

الوصاية الزالت قائمة فسلطة الوالي والباشا و القائد هي 
فوق سلطة الرئيس املنتخب ... فالزال الرئيس ال يقرر وحده 
يف جدول االعمال اال بتزكية من سلطة الوصاية والتي يخق 
لها الغاء بعض عناصر جدول اعمال احمللس اجلماعي وفرض 
والعامل  الوالي  بيد  هو  املالي  القرار  ان  كما  جديدة..  نقاط 
والباشا والقائد وان املراقبة البعدية جتعل ممثل الوصاية يف 

حل من املسؤولية رغم انه هو االمر الفعلي بالصرف.. 

والترابي  االداري  التنظيم  على  الوصية  الوزارة  وتتحكم   
عبر التحكم يف النخب احمللية وشبكة العالقات التي جتمعهم 
املدني  املجتمع  ان  عن  فضال  احلزبي  املشهد  يف  التحكم  ايضا 
له صبغة استشارية فقط يف الدستور وايضا الوصاية لها اليد 
تعترضها  املواطنن  مبادرات  ان  كما  اجلمعيات  على  الطولي 
والتهميش  والقانوني  السياسي  التفقير  منها  كثيرة  عوائق 

والفساد الذي يخترق النظام الترابي.

التشريعية  نسختها  يف  االســتــحــقــاقــات  علينا  طــلــت 
األحزاب  خرجت  العادة،  جرت  وكما  واحد،  آن  يف  واجلماعية 
احلياة  دبت  آخر،  نوع  من  سباق  وانطلق  طويل،  سبات  بعد 
بتزكيات  للظفر  املرشحن  لعاب  وســال  احلزبية،  باملقرات 
لون،  أي  أو  راية  أي  حتت  يهم  ال  الغمار،  هذا  خوض  أجل  من 
باسمه  الذي  احلزب  بتاريخ  وال  باأليديولوجيا  يهتمون  ال 

سيترشحون، املهم أن يقطفوا ثمار وكيل الالئحة.

قدموا  وآخــرون  حلظة،  آخر  يف  ألوانهم  غيروا  منتخبون 
وشباب  ــرى،  أخ بأحزاب  ترشحوا  ثم  أحــزاب،  يف  أسماءهم 
أنهم  األمر  يف  واخلطير  التغيير،  يافطة  حتت  السباق  دخل 
الناحية  من  وال  السياسية  الناحية  من  ال  مؤطرين  غير 
بشكل  حاضر  والقبيلة  العالقات  منطق  فقط  األيدلوجية، 

قوي داخل خارطة االنتخابات.

لبرامج  تفتقد  أغلبها  وترشيحات  هوية،  بــدون  أحــزاب 
واقعية، صخب وضجيج، ويف كثير من األحيان فوضى عارمة 
العام،  بالشارع  ترمى  أوراق  الوطن،  مصلحة  باسم  ترتكب 
أزبال  جلمع  سينحني  الذي  البسيط  العامل  ذاك  والضحية 

وقاذورات األحزاب.

ليبان،  إكس  معاهدة  على  السنوات  هذه  كل  مرور  فبعد 
تغير  ماذا  العام،  شأنه  يدبر  املغرب  أصبح  إثرها  على  والتي 

دستوريا؟

وأننا  املغربي، خصوصا  للشعب  وماذا قدمت هذه األحزاب 
إضفاء  محاولة  من  برغم  الكهلة  ونفس  الوجوه  نفس  نرى 

التغييرات؟ بعض 

تزكيتهم،  متــت  التدبير  عشوائية  يف  ــوا  ــورط ت وزراء 
اللوفر بعد سنوات  ومعمرين سياسين وجب إدخالهم ملتحف 

من التربع على نفس الكرسي.

واالكتفاء  الراحة  بضرورة  يقتنعوا  ألم  هؤالء؟  ميل  ألم 
بسنوات قضوها على رأس وزارة أو بقبة البرملان؟

خوض  اختار  -الذي  الدميقراطي  اليسار  مع  نتسائل  كما 
هذا السباق بحسن نية- من باب الروح الرفاقية

 ما هي اسراتجياهتم للتغيري من داخل نفس 
واالجمتاعية؟ السياسية  البنية 

ال  حتى  نزيه  بشكل  االنتخابات  واقع  توضيح  سنحاول  
املوضوعية  باعتبار  علمية،  اعتبارات  لعدة  موضوعي  نقول 
األدبــيــة،  الكتابة  حقل  ــل  داخ باستحالتها  الــوعــي  متثل 

والسياسية. والتاريخية، 

املغربية  الدولة  اضطرت  العربي(،  )الربيع  موجة  بعد 
 20 حلركة  يحسب  ــذا  وه الــدســتــور،  على  استفتاء  لوضع 
ويف  التعديالت،  بعض  يف  ساهمت  أنها  األقــل  على  فبراير، 
حتسن جودة اللغة القانونية لنص وديباجة ما كانت أن ترى 

النور لوال حناجر احملتجن.

الدستوري  )التعديل(  هذا  يف  دور  لألحزاب  يكن  لم  كما 
اإلحتاد  منها  ونستثني  املعروفة،  اليسار  أحزاب  باستثناء   ،-
أنفسهما  عن  نفيا  واإلشترتكية،اللذان  والتقدم  اإلشتراكي، 
األحزاب  أن  العلم  مع  آخر،  خندقا  اختارا  حن  اليسار  صفة 
التعديالت ومع ذلك لم  الوحيد من بعض هذه  املستفيذ  هي 

تطالب بدسترة بعض الفصول.

الترشيعية    لالنتخاابت  ابلنسبة 

االنتخابية  اخلارطة  هندسة  بأن  القول  وجب  مبدئيا 
متكنه  مريحة  أغلبية  معن  حزب  حصد  باستحالة  تفيد 
أحزاب  من  حتالفات  لعقد  احلاجة  دون  احلكومة  تشكيل  من 

يختلف مع تصوراتها.

تداخل  تخص  سابقتها،  عن  أهمية  تقل  ال  أخرى  نقطة 
وعدم  والتنفيذية،  والقضائية،  التشريعية  الثالث،  السلط 
ومساحة  املطلقة  الصالحيات  متنح  واضحة  فصول  وجــود 

الفائز. لتنفيذ برنامج احلزب 

وهذا  القبيلة،  لرقابة  تخضع  زالت  ما  االنتخابات  أن  كما 
الذي  االنتخابي  الفساد  عن  احلديث  دون  كارثي،  مؤشر 

يعرفه القاصي و الداني.

الجماعية لالنتخاابت  ابلنسبة 

أخرى  مسألة  نضيف  فقط  عليها،  تنطبق  النقط  نفس 
بحملة  وقــام  متكامل،  برنامج  قــدم  حــزب  كــون  يف  تتجسد 
نظيفة، وقدم أطر ذات كفاءة عالية، وحصد أغلب األصوات، 
اجلماعية  األغلبية  تشكيل  على  ــوات  أص  6 ينقصه  وكــان 

جماعي. مكتب  لتشكيل 

ماذا سيحدث؟!

يد  يف  يــده  لوضع  مضطرا  سيكون  التسيير،  أراد  هو  إن 
وهي  بل  مرجعيته،  يف  وتفصيال  جملة  معه  تختلف  أحزاب 
السياسي طيلة سنوات خلت، مبعنى آخر  الفساد  متورطة يف 
إن هو قبل، سيكون فقط يخدع نفسه وناخبيه الذين وضعوا 

الثقة به.

أصابع  يرفع  جتعله  شكلية،  معارضة  واختار  امتنع،  وإن 
أو  البلدية،  مزانية  ملناقشة  دورة  كل  خالل  لالعتراض  اليد 

املصادقة على أشياء آخرى، فلماذا دخل من األصل؟

ابلتغيري؟؟ سنقوم  أهكذا 

تكفي  النزاهة  وال  تكفي،  ال  وحدها  النية  نقول،  لذلك 
املاضي-  ممارسات  مع  القطع  شــروط  من  شرطا  كانتا  -وإن 
نحتاج  بل  بأصواتنا،  لندلي  التصويت  مكاتب  نحو  لنتقدم 
ويضبط  الصالحيات  يحدد  دستوري،  مبنطق  سياسية  إرادة 

املعنين. التماهي والتداخالت لكل  االختصاصات، ويدقق 

باحملاسبة،  املسؤولية  ربط  مبدأ  لتطبيق  اليوم  نحتاج 
وفتح حتقيقات يف وجه األحزاب التي حصدت الفشل بعد أن 
األحزاب  زعماء  ومساءلة  سنوات،   طيلة  العام  الشأن  سيرت 
السياسي  العمل  وجعل  ثرواتهم،  عن  والبرملانين  السياسية 
خدمة  أجر  سوى  للبرملانين،  أجر  ال  مبعنى  تطوعي،  عمل 

الوطن، وخدمة الوطن تكون بدون مقابل.

وحمالت  نزيه،  به،  متحكم  غير  انتخابي  لتقطيع  نحتاج 
فقر  واستغالل  الغوغائية،  وعن  التطبيل،  عن  بعيدا  نظيفة 

البسيطة. الفئات  واملتاجرة بأحالم  الشعب، 

هذه  أن  وسنقول  الصمت،  سنلتزم  هذا  كل  يحدث  حن 
ملن  بأصواتنا  وندلي  بها،  نشارك  أن  تستحق  االنتخابات 

نعتقد أنه قد ميثلنا.

تمتة مقال تطور التنظمي الجماعي ابملغرب بني الالمركزية املزعومة والوصاية املفرطة 
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االنتخابات املحلية،أية مصداقية للمجالس املنتخبة؟ 

بتاريخ 8 شتنبر من سنة 2021 تنظم يف املغرب االنتخابات 
الترابية اجلهوية، االقليمية  التشريعية وانتخابات املجالس 
عقود  ستة  العملية  عــمــرت  قــد  تــكــون  وبــذلــك  واحملــلــيــة. 
واستنتاج  التقييم  تستحق  حقيقية  جتربة  إنها  ونيف. 
حقوق  ويحفظ  الدميقراطية  العملية  ينفع  مبا  ــدروس  ال
املدنية  املجاالت:احلقوق  مختلف  يف  واملواطنن  املواطنات 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  والسياسية،احلقوق 

وغيرها.
هي  حيث  مــن  الــتــرابــيــة"  "اجلــمــاعــات  ألهمية  ونــظــرا 
مؤسسة تعكس نوعية العالقة بن اإلدارة/الدولة واملرتفقن 
نركز  الوقت،  نفس  يف  وبسيطة  ملموسة  حاجيات  لقضاء 
املجالس  ومصداقية  احمللية  اجلماعات  هذه  انتخابات  على 

"املنتخبة".
كان  وما  املاضي،  القرن  من  الستينيات  مطلع  الى  بالعودة 
 2002 سنة  وتعديالته   1976 يف  اجلماعي  بامليثاق  يسمى 
قانون  أي  الترابية  للجماعات  التنظيمي  القانون  الى  إضافة 
الترابية  اجلماعات  تستطع  لم   ،2015 سنة  الصادر   14.113
لم  كما  قانونيا  وظيفيا،  املستقلة  شخصيتها  تستكمل  أن 
بعيدا  احمللي  للشأن  تدبيرها  صالحيات  توسيع  تستطع 
امللحة  املصالح  متثل  فعال  يجعلها  مبا  الوصاية،  سلطات  عن 
للساكنة التي تكون بدورها مساهمة أصال وعن قناعة يف فرز 

املجالس بشكل دميقراطي. تلك 
عليه  يصطلح  ما  أو  الدميقراطية  عن  نتحدث  وعندما 
توظف  جندها  عليها،  املفترى  التشاركية  بالدميقراطية 
مؤسسات  نطالب  فكيف  الدميقراطية.  دولة  إطار  ويف  رسميا 
دميقراطية  تكون  أن  الداخلية  وزارة  رعاية  حتت  نشأت 
التعتيم  حتاول  مخزنية  دعاية  إنها  قراراتها؟  يف  ومستقلة 
على مخرجات سياسية يف أبعادها احمللية. فالنظام بطبيعته 
خاضعة  محلية  جماعات  تواجد  على  يراهن  الالدميقراطية 
لهواجس مركزية بأحكام قواعد أمنية خالصة وعن قرب.

جتربة  أيــة  تنمو  أن  ــوال  ــ األح مــن  حــال  بــأي  ميكن  ال 
سلطة  ظــل  يف  جهوية  أو  أواقليمية  محلية  دميقراطية 
يستمر  القائم  النظام  لكن  للدميقراطية.  تفتقد  مركزية 
ما  النتائج  بنفس  تخرج  التي  السيناريوهات  نفس  إنتاج  يف 
االنتخابية  للعملية  املنظمة  القوانن  نفس  على  يحافظ  دام 
بتعديالت متحكم فيها سلفا. ويف إطار نفس الدستور املمنوح 
الوزراء  مجلس  بترأس  امللك  فيه  ينفرد  الذي   2011 لسنة 
صاحب سلطة البث يف القوانن والسياسات قبل عرضها على 
األعلى  القائد  وهو  اال.  ليس  تسجيل  كغرفة  النواب  مجلس 
األعلى  املجلس  األعــلــى،  العلمي  املجلس  رئيس  للجيش، 
كبار  يعن  من  وهو  القضائية  للسلطة  األعلى  املجلس  لألمن، 
أيضا  يعن  السيادة.  ووزراء  واألمنين  العسكرين  املسؤولن 
العمومية  املؤسسات  يف  ــدراء  امل والعمال،  ــوالة  وال السفراء 
الوطني  املجلس  منها  مجالس  امللك  ويشكل  االستراتيجية 
والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس  االنسان  حلقوق 
حاليا  أهمها  اللجان  من  ذلك  وغير  للتعليم  األعلى  واملجلس 
التوجهات  وضعت  التي  اجلديد  التنموي  النموذج  جلنة 
كل  يف  بتعاليمها  والعمل  بها  التقيد  يجب  التي  الكبرى 

.2035 املجاالت يف أفق سنة 
املفكرين:  أحد  قال  كما  هي  عموما  االنتخابات  كانت  وإذا 
"االنتخابات هي حقيقة لكنها متشي على رأسها، 
متشي  أن  اال  عليك  فما  تصدقها  أن  أردت  وإذا 
على رأسك". فمن أين تأتي الدميقراطية لتفتح الرهانات 
فيها  يفترض  التي  وهي  الترابية؟  اجلماعات  على  الشعبية 
الكفاءات  استقطاب  يف  تساهم  التي  اللبنات  أول  تكون  أن 
ليس  أفضل.  شــروط  يف  للعمل  القوية  اإلرادة  ذات  احمللية 
الشعبية  للفئات  العليا  املصالح  ترهن  أن  شيء  يف  الفائدة  من 

يف  غارقة  مركزية  سلطة  مبزاج  احمللي  الشأن  بقضايا  املعنية 
املتبادلة. واملصالح  للوالءات  البيروقراطية واخلضوع 

ومحاولة  املخزنية  الشعارات  زيف  انكشاف  من  وبالرغم 
الــظــهــور بــصــورة جــديــدة عــن االنــتــخــابــات وخــاصــة منها 
تكشف  مــا  وســرعــان  ساطعة  احلقيقة  تبقى  اجلماعية، 
املواطنات  لم تعد تنطلي على عموم  التي  واملساحيق  اخلداع 
واملواطنن. وستزداد هذه العملية سوءا وتعمق املسافة بينها 
قوانن  باعتماد  الدميقراطية  الى  للوصول  فرصة  أية  وبن 
بن  القائمة  العالقات  نفس  تكريس  يف  اال  تفيد  ال  منظمة 
بن  ثانية  جهة  ومــن  جهة  من  واملخزن  السياسية  الطبقة 

أن  ذلك  الترابية.  اجلماعات  ساكنة  وجماهير  االخيرة  هذه 
بتعديالتها  البرملان  عليها  صادق  التي  التنظيمية  القوانن 
الالئحي  منه  مـــزدوج  اقــتــراع  نظام  اعتماد  مثل  اخلــاصــة 
القاسم  باحتساب  مثال  أو  الساكنة  عــدد  حسب  والــفــردي 
لعدد  القسمة  عملية  يعتمد  املقاعد،  توزيع  عند  االنتخابي 
املخصصة  املقاعد  عدد  على  االنتخابية  اللوائح  يف  املسجلن 
عدد  يعتمد  وال  حولها،  واملتنافس  انتخابية  ــرة  دائ لكل 
تتوسع  حسابيا،  املسجلن(.  )عــوض  عنها  املعبر  األصــوات 
اللوائح  من  عــدد  أكبر  على  املقاعد  وتتوزع  املمثلن  دائــرة 
بأكبر  فسيفساء  عــن  عــبــارة  اخلريطة  ستكون  وسياسيا 
قاعدة  ذات  ألحزاب  حتجيم  هي  احلزبية.  األلوان  من  عدد 
لبلقنة  صغيرة  ألحــزاب  وحتفيز  وقــارة  كبيرة  انتخابية 

أغلبية  على  حــزب  أي  حصول  واستحالة  احلزبي  املشهد 
يف  به  املسموح  الهامش  حتى  استكمال  من  متكنه  مطلقة 
االنتخابي  املشهد  أزمة  وتتعمق  الرسمية.  السياسية  اللعبة 
مت  حيث   19 كوفيد-  مبحاربة  املرتبطة  والقوانن  بالتدابير 
 25 من   ألكثر  املغلقة  التجمعات  تنظيم  عدم  التجمهر،  منع 
خمس  امليدانية،  اجلوالت  يف  10أشخاص  جتاوز  عدم  فردا، 
منع  تستطيع  ال  القوانن  نفس  القوافل...لكن  يف  سيارات 
امللتوية  التدليس واألساليب  الناخبن عبر  املتاجرة بأصوات 
الفقر  واستغالل  ــال  امل تــوزيــع  عمليات  ــارب  حت ال  أنها  كما 
حيلتهم  سقطت  الذين  الفقراء  من  عريضة  لفئات  واحلاجة 
استغالل  مظاهر  ــزال  ت وال  الــوبــاء.  وتداعيات  القهر  ــام  أم
التابع لالدارات  النقل  العام وأسطول  النفوذ واستغالل املرفق 
وأناس  البلطجية  يقودها  العشوائية  احلمالت  يف  العمومية 

غرباء عن العمل السياسي اجلاد...
ومن الواضح أن اللعبة مغشوشة وال متكن أي حزب سياسي 
الواقع  حلكم  وإخضاعه  تنزيله  من  عمل  برنامج  على  يتوفر 
الى  واملرهون  املرسوم سلفا  العام  الزامه بالتقيد باالطار  دون 

.2035 املجهول يف افق 
من  املشاركة  األحــزاب  مجموع  الــدولــة  مكنت  وقــد  هــذا 
تكافؤ  حتترم  وال  دميقراطية  غير  مبعايير  العمومي  اإلعالم 
من  كليا  احلــق  وتضرب  بل  املشاركة  االحـــزاب  بن  الفرص 
التي  للقوى  بالنسبة  العمومي  اإلعــالم  هذا  من  االستفادة 
تقاطع أوتدعو ملقاطعة العملية االنتخابية ألسباب مختلفة 
حزبا  باعتباره  الدميقراطي  النهج  حزب  مع  حصل  ما  وهو 
خالل  من  موقفه  عن  والتعبير  الظهور  من  ممنوعا  قانونيا 
عموما  الضرائب.  دافعي  طرف  من  ميول  الذي  االعالم  هذا 
واملواطنن  املواطنات  هموم  عن  معزولة  االنتخابات  تبقى 
تغيير  فرصة  تتيح  وال  الشعب  لصالح  فيها  رهان  ال  دامت  ما 
يف  املنتخبة  املؤسسات  تتكامل  التي  الطبقية  السياسات 
والطبقة  عموما  الشعبية  الطبقات  كاهل  على  تصريفها 

العاملة وعموم الكادحن بشكل خاص.
يف  املنظمة  احمللية  اجلماعية  املجالس  انتخابات  ان 
الشعبية  للشرعية  تفتقد  املؤسسات،  باقي  مع  الوقت  نفس 
ال  ألنها  اجلماهير  عنها  انصرفت  الدميقراطية.  وللشرعية 
املتأزمة،  األوضاع  تغيير  ميكنها  وال  العامة  احلياة  يف  لها  أثر 
على  ومخلفاتها  القائمة  البنيات  نفس  على  ستبقي  دامت  ما 

والثقافية. االجتماعية  السياسية،  االقتصادية،  الواجهة 
الترابية  اخلريطة  من  تنظيمية  كوحدة  اجلماعة  ان 
احلر  التدبير  بسلطات  تتمتع  أنها  فيها  يفترض  العامة، 
نسقي  إطــار  يف  بينها  فيما  التعاون  وآليات  أشكال  وحتــدد 
وتنويعها  املتوفرة  االمكانيات  امنــاء  أهــداف  على  يحافظ 
مصادر ثرواتها. غير أنها أي هذه املؤسسات القريبة )جغرافيا 
املعيقات  بالعديد من  املواطن جتد نفسها مكبلة  وإداريا( من 

واملالية. االدارية  القانونية، 
راكمت خالل عقود،  الترابية رغم كل ما  تبقى اجلماعات 
أوكار  الى  حتولت  أنها  كما  الوصية.  الــوزارة  سلطات  من  تئن 
توارثت  التي  احمللية  النخب  وإفساد  الفساد  لرعاية  وبــؤر 
لتوسيع  مخزنية  ثقافة  لتأبيد  محاولة  إنها  الــكــراســي. 
املبادرات  كل  على  الوسائل  بكل  والضغط  املخزن  رعايا  دائرة 
احلدود  فيها  تتوفر  بأوضاع  مرحليا  ولو  للخروج  احلقيقية 
وإشاعة  السائد  مقاومة  ثقافة  وتنمي  الكرمي  للعيش  الدنيا 
تعكس  بديلة  بنيات  أو  ترابية  جماعات  وبناء  التحرر  ثقافة 
غير  كاملة  وحقوقها  مطالبها  وتلبية  السكان  طموحات  فعال 
املؤجل  الوطني وهو  التحرري يف بعده  املشروع  إنه  منقوصة. 
الى حن، لكنه واعد وقابل للتحقيق إذا ما تكاثفت جهود كل 
اإلرادات والقوى التي تضع على عاتقها مهام بناء نظام وطني 

شعبي.  دميقراطي 

ع.باعــزيــز

"االنتخاابت هي 
حقيقة لكهنا متيش 

عىل رأهسا، وإذا 
أردت أن تصدقها 
فما عليك اال أن 

متيش عىل رأسك"
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مقاطعة اإلنتخابات، فلسفة عدمية أم قراءة واقعية للواقع؟
ر.س

املطلق. الفردي  واحلكم  لالستبداد  تشرعن 
تعني: ما  بن  من  تعني  احلقيقية  فالدميقراطية 

املافيا  تسعى  بينما  للشعب  والــســيــادة  --الــســلــطــة 
وذلك  يدها،  يف  السلطة  جوهر  على  للحفاظ  املخزنية 
لكافة  الحتكارها  يشرعن  دميقراطي  ال  دستور  بواسطة 
واالقتصادية  والسياسية  واألمنية  العسكرية  السلط 
طعم  وال  رهان  ال  سياسية  ولعبة  والدينية  واالجتماعية 
متثل  ال  شكلية  "دميقراطية"  ومؤسسات  لها  جــدوى  وال 

والقهر.  االستبداد  تكرس  بل  املغربي  الشعب 
وتواجهه  ترفضه  ما  وهو  باحملاسبة  املسئولية  --ربط 
اجلرائم  يف  العقاب  مــن  ــالت  اإلف عــدم  املخزنية:  املافيا 
ــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة  ــادي ــص ــت الــســيــاســيــة واالق
ما  بكل  املخزنية  املافيا  حاربته  ما  وهو  وغيرها  والبيئية 
للمحاسبة  الشرسة  مناهضتها  وكمثال  قــوة.  من  أوتيت 
مقاربة  اقتصار  عمليا،  وفرضها،  السياسية  جرائمها  على 
على  اجلسيمة  االنتهاكات  لضحايا  بالنسبة  الضرر  جبر 
وفيما  واملصاحلة".  اإلنصاف  "هيئة  إطار  يف  املادي  اجلانب 
عن  املسئولية  ــزال  ــت اخ االقــتــصــاديــة،  ــم  ــرائ اجل يخص 
املؤسسات  من  العديد  أوصلت  التي  الهائلة  االختالسات 
املرتشن  ــدراء  امل بعض  يف  اإلفــالس  حافة  إلــى  العمومية 
ناجت  املؤسسات  لهذه  الكارثي  الوضع  كون  عن  والسكوت 
تتصرف  سوداء  صناديق  تعتبرها  املخزنية  املافيا  كون  عن 
حن  االجتــاه  نفس  يف  كيران  بن  وذهــب  تشاء.  كما  فيها 
للخارج  األمــوال  مهربي  حق  يف  سلف"  عما  اهلل  "عفا  قال 

أسماء  نشر  على  الريع  القتصاد  مواجهته  اقتصرت  وحن 
املستفيدون  ظل  بينما  النقل  كرميات  على  احلاصلن  بعض 
مثال(  البحار  أعالي  يف  الصيد  رخــص  الريع)  من  الكبار 

مبأذونياتهم.  ينعمون 
الدميقراطية  واحلــريــات  اإلنــســان  حقوق  ــرام  ــت --اح
وتــدوس  اإلنــســان  كــرامــة  متتهن  املخزنية  املافيا  بينما 
وتقمع  احلياة،  يف  املقدس  حقه  ذلك  يف  مبا  حقوقه،  على 
القوانن  بــواســطــة  ــا  إم ــات،  ــري احل أبــســط  على  تضيق  و 
استعمال  التعبير)  كحرية  العمومية،  القوة  أو  الرجعية 
واإللكترونية،  الورقية  الصحافة  لتدجن  الوسائل  كل 
بأموال  املمول  العمومي  السمعي-البصري  اإلعالم  احتكار 
والتنظيم  اإلشهار(  يف  التحكم  بواسطة  اخلاص  أو  الشعب 
أما  املجال.  هذا  يف  حتصى  وال  تعد  ال  واألمثلة  والتظاهر. 
وال  فحدث  واالجتماعية،  االقتصادية  احلقوق  انتهاك 

حرج.
وتغولها  استبدادها  وكرست  أسست  املخزنية  املافيا  إن 
وضع  من  مكنها  مما  التأسيسية  للسلطة  احتكارها  بواسطة 
الدساتير  وجتربة  بصلة.  للدميقراطية  متت  ال  دساتير 
أنها  كما  نطرح.  ما  على  برهان  خير   1962 منذ  املمنوحة 
هيمنتها  بواسطة  للشعب  واضطهادها  استبدادها  مارست 
والسياسية  والقضائية  والعسكرية  األمنية  األجهزة  على 

املخزنية. واإلعالمية  والدينية  واحلزبية  واالقتصادية 
النضال  هو  املخزنية  املافيا  مواجهة  يف  سالح  أمضى  إن 

يتطلب: الذي  الشيء  احلقيقية.  الدميقراطية  أجل  من 

السلطة  املخزنية:  املافيا  من  التأسيسية  السلطة  --نزع 
الشعب.  يد  يف  التأسيسية 

خطوه  أول  ولعل  احلالية:  املخزنية  األجهزة  --تفكيك 
يف هذا االجتاه هي إخضاع املسئولن املتورطن يف انتهاكات 
عدم  شعار  يكتسي  ولذلك  للمحاسبة.  اإلنسان  حقوق 
واالقتصادية  السياسية  اجلرائم  يف  العقاب  من  اإلفالت 

كبيرتن.  وراهنية  أهمية  وغيرها  واالجتماعية 
واحلــريــات  اإلنــســان  حقوق  على  املستميت  --الــدفــاع 
والتظاهر  والتعبير  التنظيم  حرية  وخاصة  الدميقراطية، 
االحتجاج  يف  حقه  بنضاله  شعبنا  انتزع  لقد  واالحتجاج. 
إمكانيات  االجتماعي  التواصل  أدوات  له  وتوفر  الشارع  يف 
وللتواصل.  ومطامحه  ومطالبه  همومه  عن  للتعبير  هامة 
إلى  والسعي  واحلريات  احلقوق  هذه  على  الدفاع  ويجب 
االلتفاف  أو  التراجع  النظام  محاوالت  مواجهة  يف  توسيعها 

. عليها
املافيا  هـــذه  هـــزم  اســتــحــالــة  الــتــجــربــة  ــرت  ــه أظ لــقــد 
املقابل،  يف  وبينت،  التمثيلية  املؤسسات  يف  العمل  بواسطة 
خارجها.  من  بالنضال  االنتصارات  بعض  حتقيق  إمكانية 
على  الغيورين  وكــل  الدميقراطين  كل  واجــب  من  لذلك 
االنتفاضة  يف  وحماس،  بقوة  االنخراط،  الشعب  مصلحة 
والكرامة  احلرية  أجل  ومن  واملخزن  احلكرة  ضد  الشعبية 
فكري  محسن  استشهاد  فجرها  الــتــي  والــدميــقــراطــيــة 
وتوسعها  جذوتها  على  باحلفاظ  الكفيلة  اخلطط  وبلورة 

وتطورها.

تمتة مقال املافيا املخزنية: ألد وأرشس عدو للشعب املغريب

واجلماعية  التشريعية  نسختها  يف  االستحقاقات  علينا  طلت 
يف آن واحد، وكما جرت العادة، خرجت األحزاب بعد سبات طويل، 
وانطلق سباق من نوع آخر، دبت احلياة باملقرات احلزبية، وسال لعاب 
الغمار، ال يهم حتت  للظفر بتزكيات من أجل خوض هذا  املرشحن 
احلزب  بتاريخ  وال  باأليديولوجيا  يهتمون  ال  لون،  أي  أو  راية  أي 

الذي باسمه سيترشحون، املهم أن يقطفوا ثمار وكيل الالئحة.

منتخبون غيروا ألوانهم يف آخر حلظة، وآخرون قدموا أسماءهم 
حتت  السباق  دخل  وشباب  أخرى،  بأحزاب  ترشحوا  ثم  أحزاب،  يف 
يافطة التغيير، واخلطير يف األمر أنهم غير مؤطرين ال من الناحية 
العالقات  منطق  فقط  األيدلوجية،  الناحية  من  وال  السياسية 

والقبيلة حاضر بشكل قوي داخل خارطة االنتخابات.

واقعية،  لبرامج  تفتقد  أغلبها  وترشيحات  هوية،  بدون  أحزاب 
باسم  ترتكب  عارمة  فوضى  األحيان  من  كثير  ويف  وضجيج،  صخب 
العامل  ذاك  والضحية  العام،  بالشارع  ترمى  أوراق  الوطن،  مصلحة 

البسيط الذي سينحني جلمع أزبال وقاذورات األحزاب.

والتي  ليبان،  إكس  معاهدة  على  السنوات  هذه  كل  مرور  فبعد 
على إثرها أصبح املغرب يدبر شأنه العام، ماذا تغير دستوريا؟

وأننا  خصوصا  املغربي،  للشعب  األحـــزاب  هــذه  قدمت  ومــاذا 
بعض  إضفاء  محاولة  من  برغم  الكهلة  ونفس  الوجوه  نفس  نرى 

التغييرات؟

ومعمرين  تزكيتهم،  متت  التدبير  عشوائية  يف  تورطوا  وزراء 
على  التربع  من  سنوات  بعد  اللوفر  ملتحف  إدخالهم  وجب  سياسين 

نفس الكرسي.

ألم ميل هؤالء؟ ألم يقتنعوا بضرورة الراحة واالكتفاء بسنوات 
قضوها على رأس وزارة أو بقبة البرملان؟

هذا  خوض  اختار  -الذي  الدميقراطي  اليسار  مع  نتسائل  كما 
السباق بحسن نية- من باب الروح الرفاقية

السياسية  البنية  للتغيير من داخل نفس   ما هي استراجتياتهم 

واالجتماعية؟

نقول  ال  حتى  نزيه  بشكل  االنتخابات  واقع  توضيح  سنحاول  
الوعي  متثل  املوضوعية  باعتبار  علمية،  اعتبارات  لعدة  موضوعي 

باستحالتها داخل حقل الكتابة األدبية، والتاريخية، والسياسية.

لوضع  املغربية  الدولة  اضطرت  العربي(،  )الربيع  موجة  بعد 
استفتاء على الدستور، وهذا يحسب حلركة 20 فبراير، على األقل 
أنها ساهمت يف بعض التعديالت، ويف حتسن جودة اللغة القانونية 

لنص وديباجة ما كانت أن ترى النور لوال حناجر احملتجن.

 - الــدســتــوري  )التعديل(  هــذا  يف  دور  لــألحــزاب  يكن  لــم  كما 
باستثناء أحزاب اليسار املعروفة، ونستثني منها اإلحتاد اإلشتراكي، 
حن  اليسار  صفة  أنفسهما  عن  نفيا  واإلشترتكية،اللذان  والتقدم 
الوحيد من  أن األحزاب هي املستفيذ  العلم  اختارا خندقا آخر، مع 

بعض هذه التعديالت ومع ذلك لم تطالب بدسترة بعض الفصول.

الترشيعية    ابلنسبة لالنتخاابت 

تفيد  االنتخابية  اخلارطة  هندسة  بأن  القول  وجب  مبدئيا 
تشكيل  من  متكنه  مريحة  أغلبية  معن  حــزب  حصد  باستحالة 
مع  يختلف  أحـــزاب  مــن  حتالفات  لعقد  احلــاجــة  دون  احلكومة 

تصوراتها.

السلط  تداخل  تخص  سابقتها،  عن  أهمية  تقل  ال  أخرى  نقطة 
فصول  وجود  وعدم  والتنفيذية،  والقضائية،  التشريعية  الثالث، 
احلزب  برنامج  لتنفيذ  ومساحة  املطلقة  الصالحيات  متنح  واضحة 

الفائز.

مؤشر  وهذا  القبيلة،  لرقابة  تخضع  زالت  ما  االنتخابات  أن  كما 
القاصي و  الفساد االنتخابي الذي يعرفه  كارثي، دون احلديث عن 

الداني.

الجماعية ابلنسبة لالنتخاابت 

تتجسد  أخرى  مسألة  نضيف  فقط  عليها،  تنطبق  النقط  نفس 

أطر  وقام بحملة نظيفة، وقدم  برنامج متكامل،  يف كون حزب قدم 
أصوات   6 ينقصه  وكان  األصوات،  أغلب  وحصد  عالية،  كفاءة  ذات 

على تشكيل األغلبية اجلماعية لتشكيل مكتب جماعي.

ماذا سيحدث؟!
أحزاب  يد  يف  يده  لوضع  مضطرا  سيكون  التسيير،  أراد  هو  إن 
يف  متورطة  وهي  بل  مرجعيته،  يف  وتفصيال  جملة  معه  تختلف 
الفساد السياسي طيلة سنوات خلت، مبعنى آخر إن هو قبل، سيكون 

فقط يخدع نفسه وناخبيه الذين وضعوا الثقة به.

اليد  أصابع  يرفع  جتعله  شكلية،  معارضة  واختار  امتنع،  وإن 
لالعتراض خالل كل دورة ملناقشة مزانية البلدية، أو املصادقة على 

أشياء آخرى، فلماذا دخل من األصل؟

أهكذا سنقوم ابلتغيري؟؟
-وإن  تكفي  النزاهة  وال  تكفي،  ال  وحدها  النية  نقول،  لذلك 
نحو  لنتقدم  املاضي-  ممارسات  مع  القطع  شروط  من  شرطا  كانتا 
إرادة سياسية مبنطق  التصويت لندلي بأصواتنا، بل نحتاج  مكاتب 
ويدقق  االختصاصات،  ويضبط  الصالحيات  يحدد  دســتــوري، 

التماهي والتداخالت لكل املعنين.

وفتح  باحملاسبة،  املسؤولية  ربط  مبدأ  لتطبيق  اليوم  نحتاج 
سيرت  أن  بعد  الفشل  حصدت  التي  ــزاب  األح وجه  يف  حتقيقات 
السياسية  األحــزاب  زعماء  ومساءلة  سنوات،   طيلة  العام  الشأن 
تطوعي،  عمل  السياسي  العمل  وجعل  ثرواتهم،  عن  والبرملانين 
الوطن  الوطن، وخدمة  للبرملانين، سوى أجر خدمة  أجر  مبعنى ال 

تكون بدون مقابل.

نحتاج لتقطيع انتخابي غير متحكم به، نزيه، وحمالت نظيفة 
الشعب،  فقر  واستغالل  الغوغائية،  وعــن  التطبيل،  عــن  بعيدا 

واملتاجرة بأحالم الفئات البسيطة.

حن يحدث كل هذا سنلتزم الصمت، وسنقول أن هذه االنتخابات 
تستحق أن نشارك بها، وندلي بأصواتنا ملن نعتقد أنه قد ميثلنا.
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 انقالب سعيد يف تونس: 
السياق واملآالت

جويلية   25 األحد  يوم  سعيد  قيس  تولى  معلوم  هو  كما 
من  مت  االستثنائية"  "اإلجـــراءات  من  جملة  إعــالن   2021
خاللها حسم فاصل من الصراع الذي امتد ألكثر من عام مع 
عاشت  صراع  واحلكومي.  البرملاني  وحزامها  النهضة  حركة 
خريف  انتخابات  منظومة  شّقي  بــن  تونس  وقعه  على 
البرملانية  واألغلبية  جهة  من  سعّيد  بن  قابلت  التي   2019

تتركز  فصوله  كل  كانت  صراع  مقابلة.  جهة  من  وحكومتها 
رأسي  بن  الدستور  يوزعها  التي  الصالحيات  حول  أساسا 
التكليف  منذ  الصراع  هذا  امتد  وقد  التنفيذية،  السلطة 
بتشكيل احلكومة األولى وما تبعه من نزاع انتهى باستقالة/
يوم  املشيشي  بإقالة  انتهى  ثم  الفخفاخ،  حكومة  إقالة 
الرهيب  التدهور  تصاعد  استمر  ذلك  أثناء  يف  25جويلية، 
والــفــســاد  التبعية  وعــرفــت  الــشــعــب  حــيــاة  مــجــاالت  لــكــل 
من  أكثر  اجلماهير  خرجت  وفيما  مسبوقة،  غير  درجــات 
فقد  وقمعها،  الــدولــة  عنف  آلــة  لتقابلها  لالحتجاج  مــرة 
الوبائي املستمر منذ عام ونصف واإلجراءات  ضاعف الوضع 

وبؤسها. آالمها  له  املصاحبة  الطبقية 
*االنقالب لحمس الرصاع:

مجمل  على  املنظومة  شقي  بــن  الــصــراع  انعكس  لقد 
وعلى  علنيا  بينهما  والتجريح  التنابز  وأصبح  الدولة،  عمل 
القسم  ألداء  اجلدد  الوزراء  قبول  سعيد  رفض  فقد  األثير، 
احلكم،  يف  شريكيه  مع  تواصل  أي  ورفض   2021 جانفي  منذ 
اجتهت  فيما  أفــريــل،  منذ  والــبــرملــان  احلكومة  رئيسي  أي 
مرة  من  أكثر  وهددت  باإلقالة  سعيد  لتهديد  النهضة  حركة 
للغرض،  النواب  تواقيع  جمع  يف  حلفائها  صحبة  بالشروع 
لقد  حكومته.  يف  سعيد  من  املقربن  املشيشي  أقــال  فيما 
وأصبح  السياسية  األزمة  يف  مسبوق  غير  طورا  البالد  دخلت 
ومسمع  مرأى  على  يتم  الدولة  أجهزة  استقطاب  على  الصراع 
املسلحة  القوات  ملجمل  رئيسا  نفسه  يعتبر  فسعيد  العالم، 
على  السلطة  أن  املشيشي  يعتبر  فيما  واألمنية،  العسكرية 
شهد  ذلك  من  املقابل  يف  احلكومة.  لرئيس  حصرا  هي  األمن 
الوضع االقتصادي واملالي تدهورا غير مسبوق أيضا، وأصبح 
شهر  كل  نهاية  التونسيون  يرددها  اسطوانة  اإلفالس  شبح 
واصل  وفيما  رواتبهم.  على  حصولهم  إمكان  حول  بالتساؤل 
مبحاججتهم  تونس  حكام  ابتزاز  الدولي  النقد  صندوق 
بإجناز  واخلــاصــة  السابقة  التعهدات  بكل  االلــتــزام  بعدم 

من  تبقى  فيما  بالتفويت  اخلاصة  الكبرى"  "اإلصــالحــات 
عدد  وتخفيض  األجــور  كتلة  ومراجعة  عمومية  مؤسسات 
أرقاما  فوصل  الوبائي  الوضع  ...أما  العام  بالقطاع  املشتغلن 
مريعة حولت تونس إلى مقدمة البلدان العربية واإلفريقية 
بعدد  مقارنة  وفيات  األكثر  البلدان  كوكبة  والى  املوبوءة، 
الوضع  على  ذلك  كل  انعكاسات  كانت  وقد  عامليا.  السكان 

 °/20° إلى  وصلت  البطالة  فنسبة  للغاية،  سيئة  االجتماعي 
°27/° نهاية هذا  °22/° )ويرجح بلوغه  ومعدل الفقر جتاوز 
القطاع  شغالي  مثل  برمتها  قطاعات  البطالة  وطالت  العام(، 
من  )أكثر  معه  واملتشابكة  املرتبطة  والقطاعات  السياحي 

بطال(.  مليون 
يف  الشعبية  األحياء  سكان  من  تونس  مفقري  خرج  وقد 
احتجاجات  وهــي  جانفي/فيفري،  يف  عارمة  احتجاجات 
آالف  اإليقافات  طالت  إذ  الرهيب،  بالقمع  السلطة  قابلتها 
مظاهر  العالم  شاهد  وقد  الشباب،  من  وأغلبهم  احملتجن 
ورغــم  ــه  ذات الــوقــت  ويف  التلفزيون،  شــاشــات  على  السحل 
االحتجاجات  عديد  انتظمت  فقد  الوبائي  الوضع  وطــأة 
والشبابية  والطالبية  والنقابية  السياسية  والنضاالت 
ورئاسة  البرملان  وأساسا  احلكم  مؤسسات  إلى  اجتهت  والتي 
الثورية دورا نشيطا  القوى  املركزي، ولعبت  والبنك  احلكومة 
اخلطر  احلكم  منظومة  استشعرت  وقد  التحركات،  هذه  يف 
وشملت  الشرعية"  عن  "دفــاع  حتركات  يف  أنصارها  فخرج 
أحزاب  حتركت  فيما  وحلفائها.  النهضة  حركة  أنصار  أساسا 
مستغلة  حضورها  لتسجيل  بــدورهــا  املخلوعة  املنظومة 
حالة السخط التي أصبحت متس فئات متنامية من الشعب.

الشعب: نضاالت  اختطف  *االنقالب 
يصادف  ــذي  ال جويلية   25 عشية  األوضـــاع  كانت  لقد 
يف  فالصراع  ساخن،  صفيح  على  اجلمهورية  إعــالن  ذكــرى 
وينتشر،  يسري  كان  األسفل  يف  والسخط  أشده،  بلغ  األعلى 
كانعكاس  املقاربات  وتتباين  تتعدد  أن  الطبيعي  من  وكــان 
عموما  الثورية  القوى  كانت  وملا   ، واألهداف  املصالح  لتناقض 
اإلحباط  وطأة  حتت  كان  بعضها  أن  بل  الرؤية،  موحدة  غير 
وسوء الفهم بعد أن تداخلت األوراق، فكانت الفرصة مناسبة 
ينتظر  كان  ضربة  خلصومه،  ضربة  يسدد  كي  سعيد  لقيس 
الداخلي  التعفن  شروط  كل  لها  أعد  وقد  الصفر  حلظتها 
الــواضــح  بــارمتــائــه  خــاصــة  اإلقليمي  ــاد  ــن واإلس ــاع  ــألوض ل

احملور  هذا  املصري/اإلماراتي/السعودي،  احملور  يف  واملفضوح 
ذلك  فقبل  سعيد،  مجيء  مــع  نــفــوذه  بعض  اســتــرد  ــذي  ال
حركة  نفوذ  بحكم  أكثر  فاعال  القطري/التركي  احملور  كان 
التقليدية  املكينة  نشطت  التداخل  هذا  خضم  يف  النهضة. 
يف  واستطاعت  االلكتروني  الفضاء  مكينة  وهي  للشعبوية، 
بالدعوة  الساخطن  وجتيش  تشحذ  أن  قليلة  أيــام  ظرف 
فيها  اختلطت  دعــوات  جويلية،   25 يــوم  للشارع  للنزول 
الرئيس"  أنصار   " أجندة  مع  املناضلة  األوساط  بعض  عفوية 
صراع  حسم  تريد  ودولية  وإقليمية  محلية  أوساط  وأجندة 
ضرب  لصالح  وخاصة  وألهدافها  لصاحلها  احلكم  شقوق 
الذي شكل طيلة عقد فضاء محفزا للشعب  مكسب احلريات 
ورغم  احلكومات...،  ويسقط  ويعارض  ويناضل  يحتج  كي 
كون عدد املشاركن يف االحتجاجات لم يتجاوز بضعة آالف 
قرر  سعيد  فان  املوثوقة(،  املصادر  عديد  حسب  االف   10(
األثير  على  فأعلن  لصاحله،  الوضع  حسم  اليوم  ذلك  مساء 
احلكومة  رئيس  إقــالــة  وأمنين  عسكرين  بــقــادة  محاطا 
وإسناد  أعضائه  حصانة  وتعليق  البرملان  أعمال  وتعليق 

إلى خاصة نفسه. الثالثة  السلط  رئاسة 
التونيس وقواه  الشعب  *االنقالب يقمس 

التقدمية:
الساحة  يف  كبيرا  ارتباكا  سعيد  خطوة  أحــدثــت  لقد 
بإعالن  األحــزاب  أغلب  سارعت  ففيما  واملدنية،  السياسية 
واجلمعيات  املنظمات  غــيــرت  اخلــطــوة،  لــهــذه  مساندتها 
املخاوف  أبدت  ثم  البداية  يف  التريث  من  نوع  نحو  االجتاه 
احلقوق  ملكسب  والتهديدات  االنتهاكات  رفض  إلى  وانتهت 
التي أصدر  اليسار  االرتباك حتى قوى  واحلريات. وقد طال 
يف  )يسمونها  املساندة  من  نوعا  أو  مساندة  بيانات  أغلبها 
صاحبت  التي  الغوغائية  ورغــم  نقدية(.  مساندة  تونس 
استهدفت  ألنها  العديد  لها  صفق  التي  سعّيد  ــراءات  إجـ
موقف  عن  العمال  حــزب  عبر  حتديدا،  ورئيسها  النهضة 
يستهدف  خطير  ملسار  وفتح  انقالبا،  حدث  ما  اعتبر  صريح 
حتافظ  شعبوية  فاشية  أمام  الباب  ويفتح  الشعب  مكاسب 
وتربط  السائدة،  والالشعبية  الالوطنية  اخلــيــارات  على 
حول  الــشــعــارات  ومــا  والعميلة،  الرجعية  بــاحملــاور  الــبــالد 
الشهر  مدة  انقضت  وقد  واهية.  شماعات  إال  الفساد  مقاومة 
 80 للفصل  تعسفي  تأويل  يف  لنفسه  سعيد  حددها  التي 
سقف  دون  االستثنائي  الوضع  لنفسه  ليمدد  الدستور،  من 
أما  التمديد(،  بــالغ  يف  جــاء  كما  آخــر  إشعار  )حتى  زمني 
العيون،  على  الرماد  رش  تتعد  فلم  بها  قام  التي  اإلجراءات 
بل  واهتماماته،  ومعاشه  الشعب  يهم  إجــراء  بأي  يقم  ولم 
مقابل  بالتشفي،  ومطبوعة  وانتقائية  محدودة  إجــراءات 
خالل  من  مصاحله  على  واخلارجي  احمللي  املال  رأس  طمأنة 
مقابالت مع احتاد األعراف وأصحاب البنوك وخواص قطاع 
لصندوق  الدفع  التزامات  بكل  و"اإليفاء"  واملخابر،  الصيدلة 
الوضع  رغــم  أوت  وبــدايــة  جويلية  )نهاية  الــدولــي  النقد 
األجهزة  على  املكثف  االعتماد  نزعة  وبروز  الكارثي(،  املالي 
املدنية  الــشــؤون  يف  وحشرها  العسكرية  وخاصة  األمنية 
البالد  تواصل  ذاته  الوقت  ويف  التلقيح..(.  الكرونا،  )مقاومة 
دون حكومة ودون خارطة طريق واضحة، بل أن الغموض هو 
سيد املوقف، وحتولت البالد أكثر من أي وقت مضى إلى مرتع 
متابعة  إلى  التونسيون  عاد  لقد  بل  اخلارجية،  للتدخالت 
الوقت  يف  األجنبية.  ــالم  اإلع وسائل  عبر  بالدهم  أخبار 
والبرملان  النهضة  حركة  مع  العالقة  مستقبل  الزال  ذاتــه 
ومريدوه  سعيد  أما  اإلقليمية.  والتسويات  التدخالت  رهن 
الدستور  إلغاء  أجل  من  قاسية  نفسية  حربا  يخوضون  فهم 
أفق  يف  املرأة،  مكاسب  رأسها  وعلى  واحلريات  احلقوق  وضرب 

الكبير. الباب  الفردي من  نظام رئاسوي يعيد احلكم 

علي اجللولي
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القطاع النسايئ للنهج الدميقراطي يدعو ملقاطعة انتخابات 8 شتنرب 

بن  االشــتــراكــيــة،  احلــركــة  داخـــل  قائما  اجلـــدل  يظل 
وإمكانية  االنتخابات  مسألة  حــول  متعارضن  منظورين 
التشريعية.  املؤسسات  خارج  او  داخل  من  إصالحات  حتقيق 
وقد تطور االجتاه اإلصالحي يف املانيا مع نهاية القرن التاسع 
عشر، إذ لعب كل من املفكرين السياسن "إدوار برنشتاين" و" 

إعطاء  يف  دورا  تصوراتهما،  اختالف  رغم  كاوتسكي"  كــارل 
تعتبر  والــتــي  الدميقراطية"  "االشتراكية  ملفهوم  الــوهــج 
مدخال  البرملان  على  والسيطرة  االنتخابات  يف  املشاركة 
يعلن  من  وبن  السياسية،  السلطة  على  لالستيالء  أساسيا 
طوباوية وانتهازية هذا الطرح مؤكدا على أن الصراع الطبقي 

البروليتارية والبرجوازية هو األداة األساسية للتغيير.  بن 
وإذا كان لهذا اجلدال الفكري والسياسي مرتكزات تاريخية 
وسياسية قوية يف البلدان األوروبية حيث تهيمن الرأسمالية 
دواليب  البرجوازية  الطبقة  وتقود  اإلنتاج  قوة  على  املالية 
احلكم السياسي، فإن األمر عسير بل مستحيل يف بلد يحكمه 
االمبريالية،  للدوائر  قراراته  يف  تابع  مستبد،  مخزني  نظام 
الكادحن،  وعموم  العاملة  الطبقة  دم  امتصاص  على  يعيش 
واستغالال  فقرا  يعشن  وحكرة  قهرا  متييزا،  نساؤه  تعاني 

مركبا. وعنفا 
اللعبة  ملقاطعة  سبب  مليون  مــن  أكثر  النساء  لــدى  أن 
يرفض  االنتخابات  يؤطر  ــذي  ال فالدستور  االنتخابية، 
بالثوابت  حقوقها  ويــقــيــد  الــنــســاء،  بــكــرامــة  االعــتــراف 
وامللكية  الترابية  والوحدة  اإلسالمي  الدين  الثالث:  الوطنية 
الدستورية، يرفض يف بنوده املساواة بن اجلنسن يف احلقوق 
املتاحة  ب"اإلمكانيات  احلقوق  بباقي  التمتع  ويربط  املدنية 
"، كما أن  واقعهن املزري يكشف لهن بامللموس ضرورة وأهمية 
هذا اخليار خيار املقاطعة، فالتجارب التي انطلقت  منذ 1962  
بينت أن االستحقاقات االنتخابية  واملؤسسات املنبثقة عنها 
شكلية  واحمللية،  جهوية  واملجالس  والبرملان  احلكومة  من 
يجسد   الذي  فالبرملان    ، النساء  مصالح  تخدم  وال  وفاشلة 
السلطة التشريعية ال سلطات تشريعية له،  هو فقط غرفة 
التنفيذي  اجلهاز  باعتبارها  واحلكومة   القوانن؛  لتسجيل 
من  مستوحاة  برامج  تطبق  األعــمــال،  تدبير  حكومة  هي 
خاضعة  وهــي  مسبق.  بشكل  ــددت  ح وسياسات  اختيارات 
احلقيقية  احلكومة  يشكلون  الذين  امللك،  مستشاري  لنفوذ 
واالقتصاد  واخلارجية  الداخلية  كــوزارة  الــوزارات  بعض  مع 
ال  االنتخابات  عن  املنبثقة  املؤسسات  فكل  وبالتالي  واملالية، 
ذلك  شرائحهن،  مبختلف  النساء  خدمة  يف  تكون  أن  ميكنها 

مافيا  السلطة،  يف  املتحكمون  هم  القرار  يصنعون  الذين  أن 
بشكل  يقررون  األجانب  والرأسمالين  املغاربة  األغنياء  من 

السياسية. اللعبة  قواعد  رئيسي 
أكثر  جتعلهن  النساء  فواقع  الــذاتــي،  مستوى  على  امــا 
مما  املسرحية،  هذه  تداعيات  من  تضررا  الشعبية  الفئات 

فاليوم  املقاطعة  مبوقف  وقناعة  جرأة  األكثر  ليكن  يؤهلهن 
الوالدة  حاالت  املنازل، والزالت  يف  تتم  الــوالدات  ثلث)1/3( 
نسبة  أن  كما   باخلطر،  تنذر  املستوصفات  وأمــام  األزقــة  يف 
لكل  وفاة  حالة   72,6 عن  إذ تزيد  مرتفعة  األمهات   وفيات 
 52 تتعدى   ال  مثال،  تونس  يف  حية، بينما  والدة  الف   100
ال يخضعن  واملرضعات   احلوامل  النساء  من  حالة،  والكثير 

. للرعاية الصحية اجليدة 
النساء  صفوف  يف  األمية  فمعدل  التعليم  مجال  يف  امــا 
 67% %44,1 وتتراوح عند النساء القرويات مابن  تصل الى 
يتجاوز  القروي  الوسط  يف  املدرسي  الهدر  ونسبة   %  72,2 و 
تقرير  )املصدر:  السادسة  السنة  مستوى  يف     23,4% نسبة 
ص   2019 لسنة  والبيئي  االجتماعي  االقتصادي  املجلس 
تعلنها  التي  االجتماعي  الدعم  برامج  مهازل  عن  ناهيك   )52
مليون  تيسيير،   ( دراســـي  موسم  كــل  بــدايــة  مــع  احلكومة 

محفظة، املطاعم املدرسية (.
صفوف  يف  الهشاشة  وتعمق   19 كوفيد  وبــاء  انتشار  ومع 
للنساء  الشغلية  الوضعية  تدبير  يف  املخزن  سن  إذ  النساء، 
معدل  انخفض  هكذا  األرواح"  قبل  "األرباح  عنوانها  سياسة 
سنة   19,5% مقابل   17,5% عن  ليقل  النساء  لدى  الشغل 
 13,5 ليتجاوز  صفوفهن  يف  البطالة  معدل  وارتــفــع   2019
 .2020 سنة   %  19,87 الى  لتصل  الفقر  نسبة  وازدادت   %
عامالت  احلرفيات،  الفراشة،  شريحة  خصوصا  الكل  مست 
واليوم  املهيكل.  غير  القطاع  أي  البيوت  خادمات  املوقف  يف 
يف  بزيادات  احلكومة  علينا  تطل  االنتخابية  املهزلة  عز  يف 
أسعار املواد الغدائية األساسية منها السميدة، القمح، الزيت، 
األحزاب  أما  املواد،  من  وغيرها  والروز  اللوبية  العدس  الفول 
عن  وبسكوتها  جهة،  من  االنتخابية  احلملة  تيه  فتعيش 
عن  بذلك  له  مؤشرة  الوالء  عربون  للمخزن  تقدم  اجلرمية، 

لقراراته. انصياعها 
احلمالت  يف  املشاركة  األحــزاب  دمياغوجية  فضح  نحو 
السياسية  املشاركة  وضرورة   بأهمية  واملرتبطة  االنتخابية 

التنمية. لتحقيق  كمؤشر  للنساء 
للمشاركن  الوهمية  اخلطابات  نتتبع  ونحن  الــيــوم،     
الوصول  بهدف  ونساء  رجــال  من  املسرحية  يف  واملشاركات 
ألهمية  تطبل  والتي  السياسية  القوة  وكسب  السلطة  الى 
املواطنات  توهم  بتعزيزها،  وتطالب  النسائية  املشاركة 
بعضهن  وصعود  النساء،  على  التصويت  ان  املغاربة  واملواطنن 
التمتع  للنساء  سيضمن  احلكومة  يف  تعيينهن  او  البرملان  الى 
هذا  استخدام  أن  واحلقيقة  واحلــقــوق.  االمتيازات  ببعض 
هو  ما  النساء  مشاعر  على  واللعب  السفسطة  من  األسلوب 
احلملة  يف  واستغاللهن  املــشــاركــة،  نسبة  لرفع  وسيلة  إال 
االحزاب  لصالح  أصواتهن  وكسب  الدعم  حلشد  االنتخابية 
يتم  املتتالية  واحلكومات  البرملانية  التجارب  كل  يف  املشاركة. 
النساء  هؤالء  أليست  فقط،   للواجهة  نساء  وتعين  انتخاب 
رقم    " العامالت  مهنة  "قانون  على  باإلجماع  صادقن  من  هن 
البيوت  يف  خادمة  تصبح  عام   16 طفلة  يجعل  والذي   18.  45
والتمدرس،  و صادقن على قانون  اللعب  وحترم  من حقها يف 
ينص  ال  الذي  النساء  ضد  العنف  مبحاربة  املتعلق   103.13
على أية عقوبة او يخفف منها او يعقد اثباتها قصد إبطالها  
لعنف  والكادحات  العامالت  النساء  تعرضت   إذا  ما  حالة  يف 
الضيعات  أربـــاب  طــرف  مــن  جنسي  حتــرش  أو  االقــتــصــادي 
اجلديد  التنموي  النموذج  وحتى  والصناعية،  الزراعية 
يستحضر  ال  بلورته   يف  اخلبيرات  شاركت  ــذي  وال  2035
قضايا الكادحات  املشتغالت يف القطاع غير املهيكل، وال يقدم 
أو كيفية احلد من  القروية  املرأة   أية  رافعة  لتغيير وضعية  
الى  الولوج  ويف  الشغل  سوق  يف  والرجال  النساء  بن  الفوارق 

الشغل.  فرص 
وتضليلها  احلقائق  وتــزويــر  الــعــواطــف،  على  اللعب  إن   
البلد،  هذا  يف  وقع  لها  يعد  لم  الكاذبة  والوعود  بالشعارات 
وشبابه  بنسائه  املغربي  الشعب  هو  التغيير  يصنع  فالذي 
منهن  والعامالت  والكادحات  عــام  بشكل  والنساء  ورجــالــه 
ان  ويــدركــن  واقــتــنــاع،  بوعي  االنتخابية  اللعبة  يقاطعن 
تطلعاتهم  لتحقيق  االنتخابات  على  ــان  ره وال  ــدوى  ج ال 
احلقوق  حيث  مــن  وال  الــدخــل  حيث  مــن  ال  وطموحاتهم 
املدنية منها واالقتصادية /االجتماعية. ويعتبرن  األساسية 
دميقراطية  هي  إمنا  بها  يتشدقون  التي  الدميقراطية  أن 

وهمية وقناع فقط لتزويق االستبداد والفساد.

بنت زهور 

 

 اليوم، ونحن نتتبع الخطاابت 

الوهمية للمشاركني واملشاركات 

يف املرسحية من رجال ونساء هبدف 

الوصول اىل السلطة وكسب القوة 

السياسية واليت تطبل ألهمية 

املشاركة النسائية وتطالب بتعزيزها، 

توهم املواطنات واملواطنني املغاربة ان 

التصويت عىل النساء وصعود بعهضن 

إىل الربملان أو تعييهنم يف الحكومة 

سيمضن للنساء المتتع ببعض 

االمتيازات والحـقـوق
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صفحات التواصل االجتامعي الشبابية وعالقتها
أدم روبيبانتخابات 8 شتنرب 2021

التواصل  وســائــل  تشهد  ــة،  دولـ أي  يف  انــتــخــابــات  ــأي  ك
واألحــزاب  االنتخابات  حول  متعددة  نقاشات  االجتماعي 
الفكرية  مبرجعياته  ككل  السياسي  واحلــقــل  السياسية 
عن  يــخــرج  ال  الـــذي  املــغــرب  يف  الــشــأن  هــو  كما  املختلفة، 
صفحات  من  املئات  األيــام  هذه  يف  تشهد  حيث  اإلطــار  هذا 
واهتماما  نقاشات  املغربية  الشبيبية  االجتماعي  التواصل 

.2021 شتنبر   8 يوم  ستتم  التي  االنتخابية  بالعملية 
واجلهوية  التشريعية  االنــتــخــابــات  ان  بحكم  ــه  أن إال 
فيها  جتري  ملا  مغايرة  ظــروف  يف  جتري  املغرب  يف  واحمللية 
الــدميــقــراطــيــة، ســواء من  الــبــلــدان  أغــلــب االنــتــخــابــات يف 
شكال  دميقراطي  غير  دستور  وفق  وتؤطر  تنظم  أنها  حيث 
السلطات  ومينح  املطلق  الــفــردي  احلكم  يكرس  ومضمونا 
الفعلية ملؤسسات غير منتخبة أو سواء من خالل حتكم وزارة 
خاصة  فيها  التحكم  لها  يتيح  مما  أطوارها  كل  يف  الداخلية 
من خالل التقطيع االنتخابي أو سواء أنها تتم يف ظل امتالء 
واملدونن  السياسين  املعتقلن  من  بالعديد  املغربي  السجون 
متاما  تختلف  لها  املغربي  الشباب  نظرة  فإن  والصحفين، 
الدميقراطية،  البلدان  باقي  يف  االنتخابات  تعرفه  عما 
الشبابية  الصفحات  أبرز  يف  قراءة  خالل  من  يتضح  ما  وهذا 

باالنتخابات. عالقتها  خالل  من 
واجلدير بالذكر أنه يف املغرب الصفحات الكبرى الشبيبية 
إقباال  تشهد  والتي  فايسبوك  االجتماعي  التواصل  مبواقع 
وتهتهم  مخصصة  صفحات  هي  الشباب/ات  قبل  من  كبيرا 
الصفحات  هــذه  وأن  والترفيه،  والفكاهة  بالضحك  عــادة 
االنتخابية  بالعملية  اهتم  من  فقط  منها  القليل  الشبيبية 
التواصل  صفحات  عالقة  يخص  وفيما  اآلن،  جتــري  التي 
باألحزاب  فايسبوك  موقع  خاصة  الشبيبية  االجتماعي 
فيمكن  املقبلة،  االنتخابية  وباالستحقاقات  السياسية 

: أصناف  أربعة  إلى  عام  بشكل  تصنيفها 
الرسمية  احلزبية  الصفحات  يهم  الــذي  األول  الصنف 

يف  واملالحظ  األخيرة  اآلونــة  يف  بكثرة  انتشرت  التي  وهي 
هذا الصدد أن صفحات األحزاب اإلدارية املخزنية الرسمية 
التي  باحلاضنة  مقارنة  جدا  خيالية  متابعات  عدد  حتمل 
املكثف  اجلد  لالستعمال  راجع  وهذا  الواقع  يف  عليها  تتوفر 
يتيح  فاسبوك  موقع  اليوم  حيث  التواصل  وسائل  يف  للمال 
املتابعن  من  كبرى  أعداد  على  حصولها  إمكانية  للصفحات 
لشركة  كبيرة  أمـــواال  الصفحات  ــذه  ه مــديــرو  ــع  دف كلما 
الرسمية  الصفحات  بعض  أن  يفسر  ما  هذا  ولعل  فايسبوك، 
املتابعن يف حن كل ما  احلزبية تتوفر على مئات اآلالف من 
التعليقات. يف  وشتم  وسب  الذعة  لسخرية  يتعرض  تنشره 

ــة  اإلداري االحـــزاب  بعد  جلــوء  يف  متثل  الثاني  الصنف 
وسائل  يف  الكبرى  الشبابية  الصفحات  لــشــراء  املخزنية 
غير  بطريقة  لها  الترويج  بهدف  وذلك  االجتماعي  التواصل 
األحزاب  من  والسخرية  التشهير  خالل  من  وخاصة  مباشرة 
االنتخابية،  بالدائرة  عليها  والتضييق  منافستها  احملتمل 
وتسخر  تتهكم  الفايسبوكية  الصفحات  بعض  نرى  هكذا 
عن  الــطــرف  وتغض  بيعنها  مــحــددة  ــزاب  أح مــن  باستمرار 
من  مقربة  صفحات  جنــد  أيضا  الــصــدد  هــذا  ويف  الباقي، 
والنشطاء  باملعارضن  نهار  ليل  وتشهر  تهاجم  السلطة 

واحلقوقين.
يف  األخرى  الصفحات  يف  يتمثمل  الثالث  الصنف  حن  يف 
أو  اإلداريــة  األحــزاب  إليها  تلجأ  لم  التي  فايسبوك  موقع 
الصنف  هذا  األحزاب،  هذه  لصالح  توظيفها  أصحابها  رفض 
تهكم  بعملية  تقوم  االنتخابات  يخص  فيما  الصفحات  من 
الوقت  نفس  يف  داعية  ومرشحيهم  األحزاب  كل  على  عفوي 
اجلديد  منها  يأت  لن  التي  االنتخابات  هذه  مقاطعة  إلى 
هذا  يف  ــي  وه املفسدين  مــن  جــديــدة  حفنة  صــعــود  ــوى  س
رغم  أنه  غير  ساخرة،  شبابية  مواد  إنتاج  يف  تبدع  الصدد 
يف  كثيرة  أوســاط  داخــل  املقاطعة  لفكرة  الكبير  االنتشار 
بالضرورة  تعبر  ال  فإنها  الصنف  هذا  يف  االفتراضية  املواقع 

طبيعية  نتيجة  هي  ما  بقدر  واعية  سياسية  مقاطعة  عن 
األحــزاب  ــن  وم ككل  السياسي  العمل  مــن  ــل  أم خيبة  عــن 

سية. لسيا ا
فيتمثل  الشبابية  الصفحات  مــن  الــرابــع  الصنف  ــا  أم
ملقاطعة  سياسي  وعــي  عن  تدعو  التي  الصفحات  تلك  يف 
مهتمة  سياسية  صفحات  إمــا  وهــي  املقبلة  االستحقاقات 
لشبيبة  تابعة  صفحات  أو  نقدي  منظور  من  العام  بالشأن 
واإلحــســان،  الــعــدل  لشباب  أو  الــدميــقــراطــي  النهج  ــزب  ح
الداعي  موقفها  تبرير  يف  الصفحات  هــذه  تعمد  وعموما 
الــذي  الدستور  نصوص  بعض  على  االنتخابات  ملقاطعة 
عكس  على  امللكية  للمؤسسة  مطلقة  شبه  صالحيات  مينح 
واالقتصادي  االجتماعي  الواقع  وعلى  احلكومة  أو  البرملان 
االنتخابات  هذا  يف  املشاركة  وأن  املغربية  للشبيبة  الهش 
السياسي  احلقوقي  الــواقــع  على  أو  الــواقــع  هــذا  ستعمق 
الصفحات  هذه  حتاول  حيث  للقمع  كبير  تغوال  يشهد  الذي 
الدميقراطي  ببعدها  االنتخابات  أن  الــشــبــاب/ات  إقــنــاع 
أن  ورغم  كبيرة.  حقوقية  ردة  ظل  يف  مستحيلة  احلقيقي 
موادها  لتغطية  املال  على  كثيرا  تعتمد  ال  الصفحات  هذه 
انتشارا  تعرف  أنها  فعال  املالحظ  فإنه  للمقاطعة  الداعية 

قويا.
فكرة  فإن  األربع،  األصناف  بن  االختالف  رغم  وعموما 
مواقع  على  انتشارا  األكثر  هي  تظل  االنتخابات  مقاطعة 
ميكن  الذي  الشيء  بالشباب،  اخلاصة  االجتماعي  التواصل 
ستشهد  املقبلة  االنتخابات  ان  على  فعلي  كمؤشر  اعتباره 
يطرح  الذي  الشيء  كبيرا،  سياسي(  )ليس  انتخابيا  عزوفا 
كيفية  املهزلة  لهذه  الرافضة  املغربية  املعارضة  القوى  على 
التواصل  صفحات  تنشرها  التي  العفوية  املقاطعة  حتويل 
سياسية  قوة  وإلى  واعية  سياسية  مقاطعة  إلى  االجتماعي 
املختلة  احلالية  القوى  موازين  زعزعة  خاللها  من  ميكن 

حوله. امللتفة  والطبقات  املخزني  النظام  لصالح 

5       ما هي تداعيات هذا املسار؟   
أصبحت مشاركة األحزاب السياسية يف اللعبة االنتخابية ال 
طعم وال رائحة لها، إذ تكاد تتماهى وتتشابه مع بعضها البعض 
املرشحن،  طبيعة  حيث  ومن  االنتخابية  البرامج  حيث  من 
املالية  إمكانياتهم  بسبب  األعيان  الستمالة  الكل  يسعى  حيث 
لم  فمن  عاديا،  شيئا  السياسي  الترحال  وأصبح  الذمم  لشراء 
يحظ بالتزكية من لدن حزبه، يرحل إل من مينحها له. ولكن 
الوسيط، يف رفع  أن هذه األحزاب لم تعد تلعب دور  األهم هو 
يعد  ولم  وللحكومة،  البرملان  إلى  املواطنن  وتطلعات  مطالب 
وأصبحت  االجتماعية،  للصدمات  التصدي  يف  دورا  للبرملان 
مباشرة  ورفعها  مطالبها  عن  للدفاع  تخرج  الشعبية  اجلماهير 
واملسيرات  االحتجاجية   الوقفات  خــالل  من  النظام،  إلــى 
نظام  تغيير  إلى  وتتطلع  بل  االجتماعية،  واحلركات  املطلبية 
حصل  كما  اجتماعية،  حركات  خالل  من  واالستبداد،  الفساد 
20 فبراير املجيدة، ثم تتالت بعدها حركات مماثلة  يف حركة 
وبني  ــاج،  احل ــاط  ووط وزاكـــورة  وجــرادة  الريف  حركات  مثل 

، واملناطق الشرقية. تيجيت وتالست وبوعنان 
السياسي  احلقل  أغلق  قد  النظام  األمــرأن  يف  الغريب  لكن 
التي  األصــوات  وشجع  السياسية  األحــزاب  تبخيس  يف  وأمعن 
هذا  يف  األحــزاب  تلك  وساهمت  التكنوقراط.  بحكم  تنادي 

مطالب  يف  االنتخابية  احلــمــالت  حصر  ــالل  خ مــن  الــوضــع 
بسيطة، وأحيانا مطالب محلية الستمالة الناخبن، وخصوصا 
الشباب، يف جو يتسم باملقاطعة العارمة وغير مسبوقة كعقاب 
املعارضة  ــزاب  أح فيها  مبا  برمته،  املخزني  للنظام  سياسي 
املندمجة يف بنيته واملنخرطة يف نسقه، يف الوقت الذي فشل 
وما خلفته من  لتبعات كورونا  املواجهة االقتصادية  النظام يف 
أظهرت  كما  الصغرى،  املقاوالت  على  وتضييق  للمصانع  إغالق 
اجلائحة خطأ سياساته النيوليبرالية وفشلها التام يف مجالي 

اللذين يكادان يعلنان إفالسهما. والتعليم  الصحة 

6   ما البديل؟           
االنتخابات  لهذه  والعارمة  العامة  املقاطعة  من  البد  أوال: 
مضمونا  الشعبية  املقاطعة  هذه  إعطاء  من  بد  وال  الفاسدة، 
وللفساد  القائم  املخزني  للنظام  الشعب  رفض  أساسه  سياسيا، 
والدميقراطية  االجتماعي  التحرر  أجــل  من  واالســتــبــداد، 
اقتصاد وطني متمركز على  وبناء  للريع واالحتكار  ووضع حد 
الذات، يلبي احلاجيات األساسية للمواطنن، ويضمن السيادة 
الغذائية. ال بد أيضا من إقامة نظام دميقراطي، بدء بدستور 
مجلس  خالل  من  شعبية  تأسيسية  سلطة  تضعه  دميقراطي 
تأسيسي، يعتبر الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلط، 
مبدأ  واعتماد  املسؤوليات  كل  على  باحملاسبة  املسؤولية  وربط 

االنتخاب يف حتملها واخلضوع للرقابة الشعبية.
اثنيا: ال بد كذلك من البدء يف تأسيس سلطة شعبية بديلة، 
الساكنة  فيها  تشارك  الشعبية  املجالس  تأسيس  خالل  من 
الذاتية  والتنظيمات  املناضل  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات 
طرف  من  برامج  ولوضع  الرسمية،  املجالس  ملراقبة  املستقلة 
بشأنها،  والتفاوض  حتقيقها،  أجل  من  والنضال  املجالس  هذه 
الباشا  يف  ممثلة  الدولة  مع  أو  الرسمية،  املجالس  مع  ســواء 

والوالي واحلكومة. والعامل 
من الضروري أيضا بناء جبهة الطبقات الشعبية، بدء  اثلثا: 
من بناء جبهة ميدانية تضم كل القوى احلية الرافضة لنظام 
لبناء  الطامحة  القوى  كل  تضم  دميقراطية  وجبهة  املخزن، 
نظام دميقراطي، وبناء التنظيمات الذاتية املستقلة، من أجل 
العاملة  الطبقة  وبناء حزب  الشعبية،  تنظيم نضال اجلماهير 
لإلعالن  الدميقراطي  النهج  يتطلع  ما  وهو  الكادحن،  وعموم 

عنه يف مؤمتره الوطني اخلامس.
نبيل،  فعل  هي  مبا  السياسة  قتل  النظام  إن  القول  وخالصة 
يف  لكنه  وانتهازية،  تدنيس  هي  مبا  السياسة  تكريس  ويريد 
هذا  يف  االستمرار  ممكنا  يعد  ولم  القاع،  إلى  وصل  الباب  هذا 
أية  الوضع ففي احملصلة األخيرة فإن ذلك مرشح لالنفجار يف 

حلظة، وإن غدا لناظره لقريب.

تمتة مقال اإلمعان يف قتل السياسة 
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احمللية  اجلماعات  قطاع  تقييم  ميكنكم  كيف  بداية           
عام؟ بشكل 

القيام  الصعب  من  االستضافة،  على  النهج  جلريدة  شكرا   
عمرت  ولتجربة  احمللية  اجلماعات  لقطاع  موضوعي  بتقييم 
دون  احمللي  الشأن  تدبير  واقع  ومساءلة  عقود،  خمسة  ملدة 
من  وأسلوب  كخيار  تبنيه  مند  الالمركزية  مسار  استحضار 

احمللي. الشأن  تدبير  أساليب 
باملغرب  الالمركزية  مراحل  رصد  شديد،  بإيجاز   ، وميكن 

التالية: األساسية  احملطات  يف 
- احملطة األولى تتمثل يف إرساء اللبنات األولى للجماعات 
بالتقسيم  املتعلق   1959 والتي ميكن حصرها يف ظهير  احمللية 
1960 الذي يعتبر  21 يونيو  اإلداري وصدور امليثاق اجلماعي 
مبوجبه  مت  لالمركزية،  احلقيقية  للبنية  أساسية  لبنة 
وصدور  للتدخل  جديد  كإطار  احمللية  اجلماعات  إحــداث 
أنها  غير  واالقاليم،  بالعماالت  املتعلق   1963 شتنبر   12 ظهير 
فيه  مثل  الشكلي  وطابعها  محدوديتها  على  أبانت  جتربة 

األساسي. الفاعل  السلطة  رجل 
لم  الذي   ،1976 ظهير  صدور  يف  متثلت  الثانية  احملطة   -
سابقه  على  يختلف  ال  جعلته  نواقص  عدة  من  بدوره  يخل 
اجلهاز  نظام  على  كالتخلي  الشكلية  اجلوانب  بعض  يف  إال 
مقابل  صوريا  املجالس  سلطة  وتقوية  برأسن  التنفيذي 

مشددة. وصاية  إقرار 
الذي   78.00 رقم  القانون  صدور  وهي  الثالثة  احملطة   -
يكون  ان  يعدو  ال  ــذي  وال اجلماعي  امليثاق  مبثابة  يعتبر 

الذكر. السالف  للظهير  منقحا  قانونا 
التنظيمية  القوانن  بصدور  ترتبط  الرابعة  احملطة   -
بالعماالت  و112.14  باجلهات  املتعلقة   111.14 الثالث 
متشابهة  جــاءت  والتي  باجلماعات،   113.14 ثم  واألقاليم 
من  مجموعة  تضمنت  وإن  حتى  اململ،  بالتكرار  ومتيزت 
دور  وتفعيل  والتفريع  احلــر  التدبير  كمبدأ  املستجدات 

... القضاء اإلداري 
العقود  طيلة  الترابية  اجلماعات  جتربة  الى  وبالرجوع 
نتيجة  كثيرة  إكراهات  من  تعاني  أنها  جند  املاضية،  اخلمسة 
"الدستوري  التأسيس  أن  حيث  ومعقدة،  متداخلة  عوامل 
على  استند  اإلداري  التنظيم  يف  الترابي  للبعد  والقانوني" 
يجعلها  مما  الشعبية  اإلرادة  تعكس  ال  ممنوحة  دساتير 
فاقدة للشرعية، ورغم تواتر القوانن املؤطرة لتدبير الشأن 
مضمون  ذات  وهــي  جوهرها،  يف  تختلف  ال  جندها  احمللي 
فيه  والتحكم  السياسي  احلقل  على  املخزن  سيطرة  يؤبد 
تشريعا  القطاع  يف  متحكمة  الداخلية  وزارة  وأن  خصوصا 

ومراقبة. وتسييرا 
تعميق  يف  االنتخابي  التقسيم  يساهم  آخر  صعيد  وعلى 
األمنية  املقاربة  فلسفة  حتكمه  الذي  احمللي  التدبير  عوائق 
يف  الداخلية  وزارة  تتحكم  إذ  التنموية،  املقاربة  حساب  على 
املال  الستعمال  العنان  وإطالق  االنتخابية،  اللوائح  إعداد 
وتركيبتها،  اجلماعية  املجالس  خارطة  ورسم  الذمم،  لشراء 
التنموي  القرار  صنع  يف  املجالس  دور  محدودية  جانب  الى 
من  مستوحاة  بــرامــج  »تطبيق  يف  ينحصر  الـــذي  احملــلــي 
بيان  يف  ورد  كما  مسبق"  بشكل  محددة  وسياسات  اختيارات 

األخير. حزبنا 
والتحكم  الفساد  جانب  فإلى  التدبير،  مستوى  على  أما 
التجربة  هذه  رافقت  فقد  االنتخابية،  العملية  تعرفه  الذي 
ــدة، حيث  ــاب عـ ــب ــن االخـــتـــالالت تــرجــع ألس مــجــمــوعــة م
وجتليات  مظاهر  يتخذ  الذي  احمللية  اإلدارة  الفساد  ينخر 
احمللية  اإلدارة  عــالقــة  تطبع  الــتــي  كــالــرشــوة  مــتــعــددة، 
التي  واحملسوبية  الوساطة  ثم  الفاعلن،  وباقي  باملواطن 
الفرص،  وتكافؤ  والالمساواة  التمييز  اشكال  أســوأ  تعكس 
يومية  معاناة  تشكل  التي  املفرطة  البيروقراطية  عن  ناهيك 
للمواطن يف ظل تعقد املساطر اإلدارية وبطئها ،ومن املظاهر 
إمكانات  وتسخير  العام  املال  تبذير  الفساد  لسيادة  األخرى 
األغراض  أو  املخزن  أهداف  خلدمة  ووسائلها  احمللية  اإلدارة 

باحملاسبة. املسؤولية  لربط  تام  غياب  يف  الشخصية، 
الفشل  على  أبــانــت  العملية  املمارسة  أن  الــقــول  وميكن 
يف  بها  املنوطة  األهداف  بلوغ  يف  الترابية  للجماعات  الذريع 
احمللية،  بالدميقراطية  يسمى  ملا  والتأسيس  التنمية  حتقيق 
للقطاع  ورهنها  العمومية  مرافقها  حتى  منه  تسلم  لم  فشل 
صاحبه  وما  املفوض  التدبير  بأسلوب  يسمى  ما  عبر  اخلاص 
مقابل  للمواطنن  الشرائية  الــقــدرة  على  انعكاسات  مــن 

املدن. أغلب  يف  وكارثية  بل  ضعيفة  خدمات 

اعتماد  توسع  يالحظ  املفوض  للتدبير  ذكركم  على         
اجلماعات،  من  مجموعة  يف  عشوائي  وبشكل  اآللية  هذه 

ذلك؟ يف  املتحكمة  اخللفيات  نظركم  يف  هي  فما 
جتدر اإلشارة أوال الى أن اعتماد أسلوب التدبير املفوض مّر 
الصادر   54.05 رقم  القانون  بإصدار  انتهت  متعددة  مبراحل 
كانت  اآللية  لهذه  الفعلية  البداية  أن  ،علما   2006 سنة 
للدار  احلضرية  للمجموعة  اتفاقية  خالل  من   1997 سنة 
 ،"LYONNAISE DES EAUX  " الفرنسية  والشركة  البيضاء 
والكهرباء  املاء  توزيع  قطاع  بتدبير  الشركة  بتكليف  تتعلق 
أن  القول  ميكن  وعموما  سنة،   30 ملدة  السائل  والتطهير 
األزمــة  سياق  يف  جــاء  املــفــوض  التدبير  لسياسة  اللجوء 
السبعينات،  عقد  أواخــر  املغرب  عرفها  التي  االقتصادية 
لتوصيات  تنفيذا  الهيكلي  الــتــقــومي  لــبــرنــامــج  وتبنيه 
لتفويت  مصراعيه  على  الباب  وفتح  العاملية،  املالية  الدوائر 
اخلوصصة  عملية  سياق  يف  للخواص  العمومية  القطاعات 
الثمانينات،  بداية  املغربي  االقتصاد  عرفها  التي  والتحرير 
سياسي  وخيار  قــرار  املفوض  التدبير  أن  على  التأكيد  مع 
العمومية  اخلدمات  تدبير  من  الدولة  انسحاب  ظروف  أملته 
عددا  لتشمل  رقعته  اتسعت  حتى  انتشاره  الدولة  ،وسهلت 
من  كانت  التي  القطاعات  حتى  منها  تسلم  لم  القطاعات،  من 
السائل،  كالتطهير  الترابية  اجلماعات  اختصاصات  صميم 
احلضري،  النقل  للشرب،  الصالح  املــاء  العمومية،  ــارة  اإلن
املجال  الدولة  فتحت  وبذلك  وغيرها.  املنزلية  النفايات 
لنهب  احملــلــي  الــرأســمــال  مــع  بــتــعــاون  األجنبية  للشركات 
ارتباط  لها  مهمة  قطاعات  على  واالستحواذ  البالد  خيرات 
متكنت  حيث  ضخمة،  جتارية  فوائض  وتدر  باملواطن  مباشر 
 LYDEC، REDAL، AMENDIS، VIOLIA،الرشكات كبريات 
كبرى  جماعة   53 يقارب  ما  تغطية  يف  وغيرها   OZONE

ماليير   05 فاقت  وأربــاح  الدراهم  مباليير  مالية  مبعامالت 
املرتبطة  املفوض  التدبير  شركات  تناسل  عن  ناهيك  درهم، 

من  مفضوح  بشكل  واحملمية  احمللي  أو  األجنبي  بالرأسمال 
الدولة. قبل 

تعاقدية  بنود  من  التحمالت  دفاتر  تضمنته  مما  وبالرغم 
خدمات  جــودة  بتحسن  املعنية  الشركات  مبوجبها  تلتزم 
األجــراء  عمل  شــروط  وحتسن  عليها  املشرفة  القطاعات 
فإن  عالتها،  على  الشغل  مدونة  بنود  بتطبيق  وااللــتــزام 
فشال  يعكس  مخالف  واقع  على  أسفرت  العملية   التجربة  
اخلدمات  ورداءة  القطاعات  ملختلف  تدبيرها  يف  واضحا 
رسمية  هيئات  باعتراف  تدخالتها،  ومحدودية  املقدمة  
ــادي واالجــتــمــاعــي واملــجــلــس األعــلــى  ــص ــت كــاملــجــلــس االق
 2009 الذي أجنز تقريرين  سنتي  ، هذا األخير  للحسابات 
املقام لسردها  2014 رصدا اختالالت خطيرة ال يستقيم  و  
وضعف  التحتية  البنيات  يف  االســتــثــمــار  كضعف  كاملة 
بتطبيق  املواطنن  جليوب  مقصود  ونهب  املقدمة،  اخلدمات 
تكاليف  واستخالص  احلقيقي   السعر  تخالف  تسعيرة 

صورية. واتاوات 
هذه  استغالل  مــن  ــراء  األجـ ــال  احل بطبيعة  يسلم  لــم    
السليمة  الشروط  وغياب  حقوقهم  أبسط  وضرب  الشركات 
تطبيق  وعــدم  احلماية  وسائل  توفير  عــدم  جــراء  للعمل 
القانونية  العمل  ساعات  احترام  وعدم  لألجر،  االدنى  احلد 
من  العمال  لتجريد  وتصفيته  النقابي  العمل  على  واإلجهاز 
له. يتعرضون  الذي  االستغالل  مواجهة  يف  الوجيد  سالحهم 
من  العديد  عرفت  الشركات  لهذه  البشع  االستغالل  وأمام 
اجلماهير  لرفض  صريح  كتعبير  عارمة  احتجاجات  املدن 
يخوضها  التي  النضاالت  جانب  الى  األسلوب  لهذا  الشعبية 
البطولية  املعركة  هنا  ونستحضر  املــدن،  مبختلف  العمال 
فإن  لذلك  فيوليا.  ملجوعة  التابعة  أمنور  شركة  لعمال 
ودعم  الشركات  هــذه  تغول  بفضح  مطالبة  احلية  القوى 
والطبقة  املغربي  الشعب  يخوضها  التي  النضاالت  مختلف 

العاملة.

اجلــديــدة،  التنظيمية  الــقــوانــن  ان  تالحظون  اال         
والتخلي  احلــر  التدبير  مبدأ  على  تنصيصها  من  بالرغم 
خالل  من  الداخلية  ممثلي  دور  عززت  شكليا،  الوصاية  على 

اإلدارية؟ الرقابة  اعتماد 
املالية  اإلدارية،  الرقابة  على  التنظيمية  القوانن  نصت 
محتذية  الوصاية،  بدل  الترابية  اجلماعات  على  والقضائية 
اجلماعات  على  للرقابة  املنظم  الفرنسي  بالقانون  ذلك  يف 
هــذه  مهندسي  حكمت  الــتــي  اخللفية  أن  غــيــر  احملــلــيــة، 
املركزية  السلطة  ممثلي  دور  تعزيز  يف  الرغبة  هي  القوانن 
اإلدارية  الرقابة  ممارسة  يف  صالحياتهم  تقوية  خالل  من 
عبرت  الــقــوانــن  هــذه  أن  صحيح  بعدية،  أو  كانت  قبلية 
عبر  الترابية  للجماعات  احلر  التدبير  خيار  على  بصراحة 
بكيفية  التداول  يف  اجلماعي  املجلس  سلطة  على  تنصيصها 
انها  إال  واملقررات،  املــداوالت  تنفيذ  وسلطة  "دميقراطية" 
مبدا  على  واضــح  والتفاف  مشددة  وصاية  لتكريس  عــادت 
حاضرة  اصبحت  التي  اإلداريـــة  فاملراقبة  احلــر،  التدبير 
أو  عضو  أي  وعزل  توقيف  إمكانية  باخلصوص  همت  بقوة 
)والة  املركزية  اإلدارة  ممثلي  لتعليمات  يخضع  لم  رئيس 
أي  إدراج  إمكانية  امليزانيات،  مصير  يف  ...(،التحكم  ،عمال 
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عبدالرحيم الشايب مناضل يف صفوف حزب النهج الدميقراطي منذ سنة 1996 مناضل سابق باالحتاد 
الوطني لطلبة املغرب ، ونائب رئيس املكتب التنفيذي للجمعية الوطنية حلملة الشهادات املعطلني باملغرب 
وموظفي  لعمال  الوطنية  للجامعة  اجلامعي  املكتب  عضو  نقابي،  مناضل  الثالث،  الوطني  املؤمتر  خــالل 

اجلماعات احمللية إ م ش ، وفاعل جمعوي.
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مدرجة  نقطة  أي  على  واالعتراض  األعمال  بجدول  نقطة 
وأعمال  قــرارات  لشرعية  القبلية   املراقبة  تكريس  بــه، 
أو  الوالي  على  للعرض  وإخضاعها  املجلس  ومقررات  الرئيس 
حاول  وإن  حتى  للتنفيذ،  القابلية  عدم  طائلة  حتت  العامل 
الذي  القضاء  اختصاص  من  منها  البعض  بجعل  التمويه 

الزال يرزح حتت سلطة األوامر.
املتعلقة  اجلماعية  املجالس  وأعــمــال  مــقــررات  أن  كما   
تكون  ال  مالي  وقع  ذات  أو  امليزانية  وتنفيذ  كوضع  باملالية 

عليها. التأشير  بعد  إال  للتنفيذ  قابلة 
ممثلو  يديرها  بكاملها  ترابية  جماعات  أن  إغفال  دون 
الرباط  ملدينة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  املركزية  السلطة 
 111 املادة  العامل صالحيات واسعة مبوجب  التي ميارس فيها 
املشور  بجماعة  الباشا  أو   ،113.14 التنظيمي  القانون  من 

الذكر. السالف  القانون  من   113 املادة 
تركيز  حجم  من  القليل  النزر  يشكل  ذكره  سبق  ما  كل  إن 
يد  يف  الترابية  للجماعات  املوكولة  الصالحيات  متركز  أو 
الصوري  الواقع  يعكس  الذي  األمر  املركزية،  اإلدارة  ممثلي 

عليه  يصطلح  مــا  على  مشوها  وتعبيرا  املــؤســســات  لهذه 
احمللية. بالدميقراطية 

بناء  يف  القطاع  مساهمة  على  الرهان  ميكن  هل              
العام؟  النضال  سيرورة  ضمن  بديلة  دميقراطية 

الشعبية  اإلرادة  يعكس  حقيقي  دستور  غياب  ظل  يف 
ومؤسسات  القضاء  واستقاللية  للسلط  حقيقيا  وفصال 
وربــط  ودميـــقـــراطـــي،  ــه  ــزي ن بــشــكــل  منتخبة  حقيقية 
إلحداث  القطاع  هذا  على  رهــان  ال  باحملاسبة،  املسؤولية 
وثيق  ارتباط  لها  الترابية  فاجلماعات  جوهري،  تغيير  أي 
املستبد  لطابعه  موضوعي  وانعكاس  املخزنية  بالبنية 
لفائدة  السياسية  اللعبة  إغــالق  بحكم  والالدميقراطي، 
صناعة  يف  والتحكم  احلزبي  املشهد  على  وهيمنته  املخزن 
عبر  تهشيشها  على  واحلرص  األغلبية  وفبركة  التحالفات 
من  قوانن  تؤطره  الذي  احمللي  السياسي  القرار  يف  التحكم 
أرست  التي  القطاع  يف  الفعلي  املتحكم  الداخلية  وزارة  صنع 

من  احمللية  املجالس  حتــرم  مشددة  إداريــة  رقابة  قواعد 
مبا  احمللي  التنموي  النموذج  معالم  ورسم  التشريع  يف  حقها 

منطقة. كل  وخصوصيات  يتماشى 
لكافة  خصبا  مجاال  يعتبر  احمللية  اجلماعات  فقطاع   
يف  يتحكم  املــخــزنــي  الــنــظــام  وأن  سيما  الــفــســاد،  أشــكــال 
االنتخابية،  الــلــوائــح  إعـــداد  مــن  ــدءا  ب مفاصله  مختلف 
التي  احمللية  املجالس  خارطة  ورسم  االنتخابي،  التقطيع 
واحلرص  للمخزن،  والوالء  املال  باستعمال  مرهونة  الزالت 
التي  التخلف  يف  الغارقة  التقاليد  باقي  على  احلفاظ  على 

الطبقية. سيطرته  وتؤبد  املخزن  تخدم 
مهزلة  مقاطعة  عــن  بديل  فــال  الــشــروط  هــذه  ظــل  ويف   
كما  للتغيير،  الوحيد  السبيل  ويظل  املخزنية  االنتخابات 
اجلماهيري  النضال  تعزيز  هو  حلزبنا،  بيان  آخر  يف  ورد 
النضال  وتقوية  أشكاله،  كل  يف  القوي  واالنخراط  وتنظيمه 
احلرية  نحو  املغربي  للشعب  الطريق  لــرســم  ــدوي  ــوح ال

والتحرر. واالنعتاق 

والتغيير الثقافة  

يجزم  ان  االنتخابي  للشأن  املتتبع  يكاد 
االرهاصات  حتى  وجود  بعدم  واحدة  دفعة 
ودور  املطالبةمبكتبات  من  االولى  الثقافية 
اجلميلة  الفنون  ومدارس  واملسارح  الشباب 
التاريخية  ــار  ــ اآلث وتــرمــيــم  ــات  ــي ــم واحمل
القدمية  السينما  دور  عــلــى   واحملــافــظــة 
كذاكرة جماعية واملعارض.مع وجود توجه 
رسمي يطلق العنان إلحياء مواسيم األولياء 
و البارود  والفنطازيا ليس مبفهوم غابرييل 

غارسيا ماركيز يف مئة عام من العزلة.
لواقع  حاصل  حتصيل  هو  األمر  هذا  ان 
جماعات  ــاء  رؤسـ وجـــود  ان  .حــيــث  مـــزري 
امر  االبتدائية  الشهادة  على  يتوفرون  ال 
املــرة.فــحــن  للسخرية  ــاة  ــدع وم مخجل 
لــالحــزاب  االيديولوجية  الهوية  تغيب 
زورا  يدعى  مبا  اطيافها  عليك  ويتشابه 
ذات  عليها  مفترى  اوليبيرالية  يــســارا 
لبوسات  ذات  ــزاب  أح او  معطوبة  حداثة 
يف  هــويــاتــهــا   .وتــخــتــزل  نكوصية  دينية 
عجاف  لست  وسنبالت  و  حيوانات  رســوم 
ولت واخريات قادمات. وحن تطلى لوحات 
جلـــدار مــؤســســات تــربــويــة بــطــالء ابيض 
االحـــزاب  ملستطيالت  الناظرين  اليــســر 
إذا  وخاصة  الناخب  سيدي  الوفيرة.فاعلم 
قيم  حلب  ــى  األدن احلــد  على  تتوفر  كنت 
التــدري.يف  حيث  من  تساهم  اجلمال.انك 

وأد كل ماهو فني يف املعيش اليومي.
واملـــوســـيـــقـــار  ــان  ــنـ ــفـ الـ اهلل   ورحــــــم 
الــيــونــانــي الـــذي رحـــل مــؤخــرا.مــيــكــيــس 
الــذي  الشيوعي  املــنــاضــل  ثــيــودوراكــيــس 
بفنه  الفلسطيني.وقاوم  النشيد   حلــن 
العسكرية. اليونانية  الدكتاتوريات  اعتى 
كوفية  وارتدى  العادلة  القضايا  كل  وناصر 

فلسطن.

البعد الثقايف الحزيب 
يف الحملة االنتخابية

عبد اللطيف الصردي 
حاجة- أحيانا  ــرء  امل يف  تكون 
فيها  ينفخ  ألـــم،  حلظة  ات-إلـــى 
قد  هــي  فـــإذا  كــفــايــاتــه،  روح  مــن 
ثمة  ومــن  تأمل،  ومضات  أضحت 
ورمبا  العمل.  شــرط  األمــل  يزهر 
ــات مــن أهــم ما  ــي كــانــت هــذه اآلل
إن  السيما  خصوصيته،  يــؤثــث 
ــوري املــربــع  ــح نــحــن اعــتــددنــا مب
التناقض،  مــحــور  الــســيــمــيــائــي: 

التضاد. ومحور 
األلم-تلك- حلظة  تكون  ال  ولم 
الذات  إلى  اإلنصات  فرص  إحدى 
وهــو  اآلخــــر؟!،  عــلــى  املنفتحة 
الرئيسة،  اقتضاءاته  من  إنصات 
ــي،  ــ ــذات ــ ــد ال ــقـ ــنـ املـــكـــاشـــفـــة والـ
لها  ــاء  ش مــا  املــعــانــاة  فلتعتصرنا 
ال  هنا،  بــاقــون  نحن  االعــتــصــار، 
مرجع  إلــى  نــتــحــول  أن  يضيرنا 
يعقبه  ــذي  ــ ال ــم  ــ األل حتــمــل  يف 
نظير  آنئذ  هــو  ــرع..  ــض وال الـــزرع 
العسيرة".  "الــوالدة  مخاض  ألــم 
)الــتــلــذذ  ــة  ــي ــازوش امل أن  ــح  ــ وواض
لــيــســت من  الــــــذات(  ــذيــب  ــتــع ب

شيء. يف  املساهمة  هذه  موضوع 
مدرسة  تصور  يف  هــذا  يقترن 
ــفــرويــدي  الــتــحــلــيــل الــنــفــســي ال
ــد" )اإلعــــــــالء،  ــ ــي ــ ــع ــ ــص ــ ــت ــ ب"ال
متى  والــتــعــويــض  ــي..(،  ــام ــس ــت ال
يف  أما  معينة،  بعاهة  األمر  تعلق 
املخيال الشعبي ،فنسمع و/أو نقرأ 
والظاهر  جبار".  عاهة  ذي  :"كــل 
يــشــتــرط  ــد  ــي ــع ــص ــت ال ذلــــك  أن 
ــداد الــنــفــســي)اإلرادة،  ــع ــت االس
الــــقــــدرة، الـــرغـــبـــة(، ويــقــظــة 
الثاقبة(  ــرة-ات-  ــظ ــن ــس)ال احل
 le ــة  ــ ــدراي ــ ال ــى  ــ إل ،بـــاإلضـــافـــة 
اإلجناز  سبل  أن  savoir..ومبا 
ــه املــعــايــيــر   ــي ــذي تــتــحــقــق ف ــ الـ

يف  مستساغة  ليست   ــورة  ــذك امل
مواجهة  فــإن  جميعها،  األحـــوال 
أوجب  من  وجتاوزها  اإلحباطات، 

الواجبات.
أستطيع  أنني  لــو  وددت  ولكم 
متحاورة  متجاورة،  مفاهيم  متييز 
العراقيل،  )العوائق،  قبيل:  من 
ألنني  واإلشكاالت..(  اإلكراهات 
De saussure:"إن  قاله  مؤمن مبا 
ضــمــن  إال  يـــتـــأتـــى  ال  املـــعـــنـــى 
يكن  مهما  أنه  إال   .." الفروقات.. 
ــا، فــإن األلـــم-الـــبـــؤرة، ألــم  ــره أم
أن  ينبغي  ال  أو  يـــدوم،  ال  ــريف  ظ

يدوم.
كما  ولذاته  ذاته،  يف  ليس  فهو 
املتألم  يــركــب  املــنــاطــقــة.  يــقــول 
ــذر،  ــ ــال يـــقـــدم احل املـــجـــهـــول، فـ
واجــتــراح  احلــيــطــة،  يف  يغلو  وال 
أخفق  وإن  ــررات،  ــبـ واملـ ــذار  ــ األع
يحبط،  لــم  األولـــى،  احملــاولــة  يف 
ــل اخـــتـــراق مــســالــك  ــواصـ ــل يـ بـ
مشروعه  حتقيق  ابتغاء  ــرى  أخ

التغييري.
يختلف  هنا،  األلم،  أن  وعندي 
احملمود  األلم  عن  جذريا  اختالفا 
املعبر  الرومانسي،  ــاه  االجت لــدى 
ــد دي  ــريـ ــفـ عــنــه مـــن قــبــل "ألـ
يجعلنا  شـــيء  "ال  ــه":  ــي ــي ــوس م
"ألن  العظيم..  كــاأللــم  عظماء 
ــة  ــارس ــم امل ــى  ــل ع مــؤســس  األول 
ــان إلــى  ــكـ ــدل االرتـ اجلــمــعــيــة، بـ

الفردية.. السلوكات 
ــم  ــ ــون األل ـــكـ أخــــيــــرا، كـــمـــا ي
ــا، يــكــون كــذلــك ســاديــا  ــي ــازوش م
وفق  اآلخـــر(،  بتعذيب  )التلذذ 

النفسي. التحليل  أدبيات 

يف رضورة األمل
نورالدين موعابيد

.. هنا  من  لست  أنا 
ــاف وقــت  ــف ــت عــلــى ض ــرك ت

ميت 
.. الغروب  أنفاس  ألتقط 

... هنا  من  لست  أنا 
ــاح طــيــر   ــ ــن ــ ــت مــــع ج ــئـ جـ

اجلنوب 
جتاعيد  أحمل  مواعيد  بال 

الزمن 
... منسي  دوما 

... هنا  من  عدت  ما 
ــل خــيــبــات  ــي كـ ــع أحـــمـــل م

ء  لنسا ا
.. الشجن  طريدات 

مـــضـــاجـــع  يف  ــات  ــيـ ــسـ ــنـ مـ
الهروب..

ــة  ــي ــاص مـــنـــســـيـــات عـــلـــى ن
االشتهاء.

أعـــــب هــــــواء "غـــيـــفـــارا" 
و"سانكارا" 

ــرة  ــ ــرثـ ــ ثـ يف  وأرمتـــــــــــــي 

الثائرين...
ــل لــيــلــة حـــول  ــ أطــــــوف ك

الهالمي  شبحك 
يف  أجـــدنـــي  وال  أجـــدنـــي 

... ضجيجك 
ــي بـــكـــل هـــفـــوات  ــن ــن ــض أح

... النساء 
ــا كــفــارة ذنـــوب الــنــســاء  أنـ

احلائرات 
أنــــا خـــطـــأ كـــل مـــــارق مــن 

وطنه...
ــل يف  ــ ــؤج ــ ــي فـــــرح م ــ ــم ــ اس

تك  سجال
يف  ــك  لـ راق  ــا  مـ ــدي  ــسـ وجـ

.. هذيانك 
صــالة  يف  يلعنني  جــســدي 

... الرجم  من  العائدات 
وطن. لكل  خطيئة  بي  أفرح 
يف  نـــدم  وال  هــنــا  ــن  م لــســت 

 " .."يتبع  دمي 

أنا لست من هنا 
بهيجة زوهري
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ــع الــنــظــام مــســطــرة الــقــاســم االنــتــخــابــي  وضـ
وتقدميها  املتبقية  االصــوات  الحتساب  كقاعدة 
االنتخابية  اللعبة  يف  املشاركة  لألحزاب  كدعم 
هــذه  تطبيق  ــع  دوافـ الــعــتــبــة.  عــن  تخليه  بــعــد 
النظام  رغــبــة  يف  تكمن  التنظيمية  الــقــواعــد 
إلى  السياسية  ــزاب  األح من  عــدد  اكبر  بدخول 
اجهزة  تدخل  سيكون  جديد  من  البرملان.  قبة 
خريطة  تشكيل  يف  حــاســمــا  الــداخــلــيــة  وزارة 

املقبل.  بالبرملان  احلزب  التواجد 

مطابخ  يف  يجري  عما  املتداولة  األخــبــار  من 
ــزاب  االح هــذه  كــون  هــو  االنتخابوية  االحـــزاب 
على  املاضية  االنتخابات  نتائج  قــراءة  اعــادت 
وعلى  الــيــوم.  املطبق  االنتخابي  القاسم  ضــوء 
االحـــزاب  وخــاصــة  منها  الــعــديــد  ــان  ف يــبــدو  مــا 
ــة مــفــادهــا أنــهــا  ــالص الــصــغــيــرة تــوصــلــت الـــى خ
املقاعد.  من  مهم  عــدد  على  ستحصل  المحالة 
االحزاب  تلك  اقتنعت  القراءة  هذه  من  انطالقا 
نتائج  على  السابق  املجهود  بنفس  ستحصل  بأنها 
ما  هــذا   .2016 جتــربــة  يف   حققته  ممــا  أحــســن 
اليوم يف خوض احلمالت  التوجه الذي نراه  يفسر 
او  جبهات  تشكيل  الى  اللجوء  بدون  االنتخابية 
وتلك  اليسار  حتالف  عــدا  ما  انتخابية  اقطاب 

أخرى. قصة 

القاسم  أمام  اليسار  فيدرالية  وضعية  هي  فما 
املناضلة  االصوات  من  العديد  املطبق؟  االنتخابي 
صدمتها  تخفي  ال  اليسارية  القوى  على  الغيورة 
يف  االنتخابي  القاسم  أحدثها  التي  للخلخلة 
قوة  نشاهد  إننا  الفيدرالية.  مكونات  صفوف 
الكيان  لهذا  تفجير  مــن  أحدثته  ومــا  الصدمة 
احلملة  دخــلــت  شــظــايــا  إلــى  ومتــزقــه  الــيــســاري 
مكوناتها  حتــارب  مــتــردي  ــع  وض يف  االنتخابية 
تبادلت  الــبــعــض،  بعضها  واجلــديــدة  الــقــدميــة 
ان  والشتيمة لم يكن ليجرؤ أي حزب آخر  السباب 
املكونات  هذه  قدمت  الفيدرالية.  ملكونات  يوجهه 
مصداقية  وفــقــدت  الــيــســار  عــن  بئيسة  صـــورة 
كانت  النبيل.  باملفهوم  السياسة  ودعاوي  اخلطاب 
للبعض  مفضال  اسلوبا  احلـــزام  حتــت  الــضــربــات 

البارحة.  ورفاقه  اليوم  خلصومه  وجهه 

الفيدرالية  صــفــوف  تفريق  يف  الــنــظــام  جنــح 
ينجح  أن  لــه  كــان  ومــا  الــداخــل.  مــن  وتفجيرها 
هشة  نفسها  الفيدرالية  تكن  لم  لو  الشكل  بهذا 
نعتقد  إنــنــا  االخـــتـــراق.  لــهــذا  قــابــلــة  وتــربــتــهــا 
مكونات  ــى  إل تسربت  الــشــقــاق  بـــذرة  أن  وبــقــوة 
التنظيم  عقيدة  بعضها  تبنى  ملــا  اليسار  هــذا 
– حــالــة  الـــواحـــد  ــارات؛ فــأصــبــح احلـــزب  ــي ــت ــال ب
أحــزاب،  جبهة  عن  عبارة   – املوحد  االشتراكي 
التنظيمية  االستراتيجية  هذه  اعتمدت  وألنها 
االنتخابي  القاسم  أمامها  يثار  أن  يكفي  فكان 
على  املبنية  احلزبية  الوحدة  امتحان  يف  لتسقط 
اليوم  تأكد  لقد  الدميقراطية.  املركزية  مبدأ 
كل  أحشائها  يف  حتمل  التنظيمات  هذه  مثل  بان 
كل  إسقاط  السهل  من  كان  ولذلك  التشتت  عوامل 
لبناء  املفضي  املتن  والتحالف  الوحدة  ادعاءات 

الكبير.   احلزب 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

القامس االنتخايب مناورة مخزنية 
قمست اليسار االنتخايب

أية انتخابات يف مدينة املحمدية؟

املغرب  يف  االنــتــخــابــات  حلظة  تشكل 
املخزني  السياسي  الزمن  يف  هامة  حلظة 
تسويق  عــلــي  ــزن  ــخ امل يعمل  عــبــرهــا  اذ 
الدستور  نسق  ضمن  الواجهة  دميقراطية 

املمنوح .

يشكل  الــدميــقــراطــي  النهج  كــان  وان 
املقاطعة  موقف  بحكم  وطنيا  االستثناء 
الذي يتبناه ومعارضته لالستبداد املخزني 
يعرف  االنتخابي  املسرح  فان  عقود؛  مند 
الدكاكن  او  االحــزاب  عشرات  اصطفاف 

محموم   سباق  يف  تدخل  التي  السياسية 
بحثا عن املقاعد االنتخابية. 

علي مستوي إقليم احملمدية محليا شهد 
 3 مجلس املدينة شبه شلل متثل يف توالي 

حسن  هو  األول  الرئيس  اجلماعة  رؤســاء 
 2018 و   2015 بن  الرئاسة  تولي  عنترة 
وهو ينحدر من حزب البيجيدي. الرئيسة 
احلزب  نفس  من  صابر  اميــان  هي  التانية 
حزب  داخــل  انــقــالب  ــر  ات الــرئــاســة  تولت 
البيجدي اسفر علي عزل الرئيس السابق 
التالتة هي  الرئيسة  بل وطرده من احلزب 

أن  رغم  االحــرار  حزب  من  توفيق  زوبيدة 
فإنها  مقاعد   7 علي  إال  يحصل  لم  احلزب 
اثر حتالف هجن جمعها باالحتاد  وصلت 

االشتراكي وجزء من العدالة والتنمية.

املجلس  شهدها  التي  الشلل  حالة  ان 
منكوبة  تعد  التي  املدينة  علي  انعكست 
واالقتصادية  االجتماعية  الناحية  من 
السيما بعد إغالق مصفاة سامير. واجلمود 

االقتصادي بعد جائحة كورونا.

 : احملمدية  مدينة  يف  انتخابات  اي   =
اجلماعية  و  البرملانية  االنتخابات  تشهد 
الوجوه  مــن  مجموعة  تنافس  باملدينة 
ــال  امل بــعــالــم  واملــرتــبــطــة  ــر  ــذك ال السيئة 
احلمامة  مرشحي  سيما  وال  ــال  ــم واألع
واجلرار وهذا ما طبع احلمالت االنتخابية 
بسيطة  اطاللة  ان  بغزارة.  املال  باستعمال 
أن  نستنتج  جتعلنا  احلمامة  الئحة  علي 
مجالس  علي  سيطرت  التي  الوجوه  نفس 
لتسخير  تتميز  التي  مبمارساتها  املدينة 
فضال  العقار  البــاطــرة  املدينة  عــقــارات 
املستشفي  مشروع  تنزيل  يف  اخفاقها  عن 
املستشفي  عن  كبديل  اجلديد  اإلقليمي 
احلالي الذي يرجع لبداية السبعينيات ان 
املهزلة  ملقاطعة  مدعوة  احملمدية  جماهير 
االنتخابية التي لن تأتي إال بوجوه الفساد 

القدمية.

ملوكي سامي

الحملة االنتخابية: مظاهر متييع تؤكد مصداقية املقاطعة

ــزن  ــم املـــخـ ــي ــظ ــن تـــعـــرف بــــالدنــــا ت
لــالنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة واجلــهــويــة 
التي  املقاطعة  كــانــت  ،وإذا  واجلماعية 
من   تنطلق  الدميقراطي  النهح  لها  يدعو 
وسياسية  وقانونية  علمية  وقراءة  حتليل 
اللجنة  وضعته  الــذي  املخزني   للدستور 
من  وانطالقا   2011  ، سنة  املعينة  امللكية 
اختيار  يف  يشارك  لم  املغربي  الشعب  كون 
دستور  بصياغة  يقوم  دســتــوري  مجلس 
مقاطعة  هناك  شعبي،فإن  دميــقــراطــي 
جدوى  بعدم  إحساس  من  تنطلق  شعبية 
املادي  الواقع  تغيير  يف  االنتخابات  هذه 
التي  الشعبية  للجماهير  واالجتماعي 
الهشاشة  اشــكــال  مختلف  مــن  تــعــانــي 
واستغالل  وبطالة   فقر  من  االجتماعية 
ــي واالجــنــبــي  ــال احملــل ــم ــراس ــن قــبــل ال م
سواء  املقاطعة  مصداقية  يؤكد  ما  .ولعل 
احلملة  يشوب  مــا  العفوية،  او  الواعية 
والتمييع   التعفن  مظاهر  من  االنتخابية 
املرشحون  ميارسها  التي  االنتخابين، 
على  تــدل  والتي  السياسية،   ــزاب  واالحـ
"املــرقــة"  هــو  للترشح  األســاســي  الــهــم  أن 
من  االنتخابات  توفرها  التي  املخزنية  
الوطنية  النيابية  املؤسسات  يف  مناصب 
املظاهر  هذه  أبرز  .ومن  واحمللية  واجلهوية 

لهم  عالقة  ال  ألشخاص  االحزاب  ترشيح 
الوضع  من  لالستفادة  إما  االحــزاب،  بهذه 
االصوات  لشراء  االشخاص  لهؤالء  ااملادي 
لهم  العالقة  آخرين   ترشيح  او  باموالهم، 
باحلزب فقط  الستكمال اللوائح،بل وصل 
األمر حد نوع من إعارة مرشحن من حزب 
ومما  كـــروي".  "مــركــاتــو  يف  وكأننا  ــر  آلخ
لها  أراد  وكما  االنتخابات  ان  فيه  شك  ال 
أداة  املخزن ال متثل مترينا دميقراطيا بل 
النخب  بن  وتداوله  الريع  قاعدة  لتوسيع 
سبيل   ويف  لالغتناء،  مصدرا  و  املخزنية  
ذلك  قامت العديد من  القيادات احلزبية 
ــزوجــات واالبـــنـــاء والــبــنــات   ــل بــتــرشــيــح ل
للثوريت  و  الــســريــع  لــالغــتــنــاء  ضــمــانــا 
متقنة  متثيلية  .انها  والسياسي  احلزبي 
،هدفها  الدميقراطي  للتمييع  اإلخـــراج 
املخزن  طنجرة  يف  ممكن  عدد  أكبر  دمج 
،فكل  والفساد  االستبداد  سياسة  لطبخ  
العمل  سوى  البرامج  من  الحتمل  األحزاب 
يسمى   ما  لتطبيق   الطاعة  و  السمع  على 
الــنــمــوذج املــخــزنــي الــتــنــمــوي اجلــديــد، 
تقتضيها  التي  احملاسبة  مــن  نحن  فاين 
ــوا   هــذا  ــعـ الــدميــقــراطــيــة فـــمـــادام واضـ
من  نحن  وايــن  احملاسبة،  خــارج  النموذج 
الدميقراطية  التي تقتضي توفر األحزاب 

احلملة  يف  تعرضها  مضبوطة  برامج  على 
عليها.  وحتــاســب  وتطبقها  االنتخابية 
هو  األحــزاب  هــذه  هم  ان  يعني  االمــر  ان 
املخزن  من  ستستفيده  الذي  الريع  مقدار 
من  منبثقة  خاصة  برامج  تطبيق  وليس 
واالجتماعي  واحلقوقي  السياسي  نضالها 
هذه  عــن  بعيد  ــواقــع  ال يف  نضالها  ،الن 
ال  او   شعبوية   اغلبها  وشعارات  الهموم، 
يطرح  حزب  فهناك   ، بتطبيقها  لها  قبل 
مشارك  وهو  اوال  املغرب  شعار  احلملة  يف 
احلكومات   وهذه  مدة،  منذ  احلكومات  يف 
للمغرب  احلقيقية  القضايا  مــن  جعلت 
يحمل  آخر  حزب  وهذا  اهتماماتها،  آخر 
التي  الــكــرامــة  ،هــذه  أوال  الــكــرامــة  شعار 
داس عليها املخزن مرارا وتكرارا امام مرأى 
احلزب  هذا  فيها  يشارك  التي   احلكومات 
.هذا غيض من فيض حملة بينت بالواضح 
الدميقراطية  حتقيق  هم  ان  واملعايشة 
لدى  او  املــخــزن  لــدى  ــواء  س لــه  اعتبار  ال 
اخافتهم  ــا  مل ،وإال  املــخــزنــيــة  االحــــزاب 
التي يعمل املخزن على  الدعوة للمقاطعة 
اوال   الكرامة  ،واحزاب  الوسائل  بكل  قمعها 
،عفوااملرقة اوال ، تتفرج  على هذا القمع، 
التصويت  الناس على  إلى إجبار  بل تدعو 

ضدا على إرادتهم.

محمد شاعر


