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الشبيبة املغربية: 

ما بني النضال الفئوي 

وراهنية الشروع في بناء 

أدوات دفاعها الذاتي

التنظيمات الذاتية املستقلة للعمال 
والكادحني مدخل أساسي للتغيير املنشود

 المصطفى براهمة ضيف العدد : 

وصول   2021 شتنبر   8 انتخابات  كشفت 
األسفل  الدرك  إلى  املخزنية  الدميقراطية 
التي  الشعبية  ــإرادة  ــ ل الــســافــر  وخــرقــهــا 
املطلق  والتحكم  عـــارم،  بشكل  قاطعتها، 
للجزء من الكتلة الطبقية السائدة املرتبط 
مبا  ــدت،  وأك احلكومة  يف  املخزنية  باملافيا 
قابل  غير  املخزن  أن  للشك،  مجاال  يدع  ال 
من  باألساس،  سيتم،  التغيير  وأن  لإصالح 
عنها  املنبثقة  واملؤسسات  االنتخابات  خارج 

وبواسطة النضال يف امليدان.

ــات  ــوع ــم ــج ــوى وم ــ ــد انـــخـــرطـــت ق ــق ل
وثقافية  واجتماعية  سياسية  وشخصيات 
طبقية  ومــواقــع  مرجعيات  ومــن  متزايدة 
عبر  أساسا،  املقاطعة،  حملة  يف  مختلفة 
املتنوعة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  وســائــل 
وبأشكال إبداعية جديدة معبرة بذلك عن 
استبطانها ملغزى املقاطعة الشعبية الواسعة 
واملستمرة منذ سنني كتعبير عن وعي متنام 
وسط الشعب بعبثية املهازل االنتخابية، بل 
املفترس  املخزن  هيمنة  لتأبيد  أداة  كونها 
الذي  واالحتكار  والريع  املكثف  واالستغالل 
املخزنية  باملافيا  املرتبط  اجلــزء  ميارسه 
وطموح  السائدة  الطبقية  الكتلة  وســط 
الشعب  لــصــالــح  حقيقي  لتغيير  عميق 

املغربي.

الشعبية  الكتلة  هذه  لتحويل  العمل  ما 
وفاعلة  منظمة  قوة  إلى  املقاطعة  الهائلة 
الشعبي  الطموح  هذا  حتويل  على  وقــادرة 
مسؤلية  هي  وما  ملموس؟  مادي  واقع  إلى 
القوى واملجموعات والشخصيات التي دعت 

إلى املقاطعة يف هذا املضمار؟

جتارب  تثبته  والذي  الواضح  من  أن  ومبا 
بواسطة  أساسا،  يتم،  التغيير  أن  الشعوب 
أوسع  بناء  خــالل  ومــن  املــيــدان  يف  النضال 
املناضلني  واجــب  من  أليس  شعبية،  جبهة 
نية،  حسن  عن  راهنوا،  الذين  واملناضالت 
أن  للتغيير  واملؤسسات  االنتخابات  على 
يف  النضال  يف  وحــمــاس،  بقوة  ينخرطوا، 
إلى تقسيم  امليدان وبدون اشتراطات تؤدي 

صفوف الشعب؟

على  مسبق  جـــواب  تــقــدمي  نــدعــي  ال 
يكون  أن  يــجــب  ــه  ألنـ الــتــســاؤالت  ــذه  هـ
املقاطعة  القوى  يضم  واسع  نقاش  حصيلة 
لالنتخابات واجلزء من القوى املشاركة فيها 
للتغيير  األساسية  الوسيلة  أن  يعتبر  الذي 
امليدان  يف  الشعبي  اجلماهيري  النضال  هي 
وال يضع أية اشتراطات إلقصاء قوى شعبية 

مناضلة.

عريضة  خطوط  بطرح  هنا  سنكتفي 
لعلها تساهم يف هذا النقاش الضروري وامللح 

واملستعجل.  

نواته.  وأساسا  املخزن،  أن  اعتبار  أوال، 
أمام  العقبة  هو  املخزنية،  املافيا  الصلبة 
حترر شعبنا وبناء دميقراطية تضع السلطة 
أجل  مــن  النضال  وبالتالي  الشعب  يــد  يف 

التخلص منه.

أي  حول  واسع  عمومي  حوار  فتح  ثانيا، 
القضايا  نقاش  من  بد  ال  وهنا  نريد:  مغرب 
بناء  إعــادة  املنشود،  الدستور  املفصلية: 

الدولة على أسس دميقراطية.

من  سيكون  التغيير  أن  اعتبار  ثالثا،   -

املؤسسات.  هــذه  ــارج  خ ومــن  الشعب  صنع 
وهــــذا مـــا يــســتــوجــب تــنــظــيــم وتــوحــيــد 
صفوفه وتصعيد وتنويع وتوحيد نضاالته 
اطالق  الــهــدف،  هــذا  نحو  هامة  وكخطوة 
ــراط  ــخ واالن ــة  ــدوي وح نضالية  ــادرات  ــب م
األقــل،  على  أو،  نضالية  ــادرة  ــب م أيــة  يف 
وعدم  استقالليتها  احترام  مع  احتضانها 
الركوب عليها. يجب إعطاء أقصى االهتمام 
)احلراكات  للجماهير  الذاتية  للتنظيمات 
واالنــخــراط  بــاخلــصــوص(  والتنسيقيات 
املخزنية  االختراقات  ضد  وحتصينها  فيها 
وضد سعي العديد من القوى الركوب عليها 
فهذه  اخلاصة.  الضيقة  مصاحلها  لتحقيق 
القاعدة  تشكل  لكونها  إضافة  التنظيمات، 
الشعبية املناضلة جلبهة الطبقات الشعبية، 
النضالي  ــدوي  ــوح ال للعمل  مــدرســة  هــي 
وقد  بيدهم  شــؤونــهــم  املــواطــنــني  وألخـــذ 

تشكل جنني السلطة البديلة.

واستماتة،  حزم  بكل  مواجهة،  رابعا،   -
وتسعير  الشعب  ــدة  وح لشق  محاولة  أيــة 
التناقضات الثانوية املوجودة وسطه ورفض 
القوى  بني  القبلية  واالشتراطات  الفيتوات 
الشعب،  لصالح  التغيير  أجل  من  املناضلة 
وموقعها  الفكرية  مرجعيتها  كــانــت  ــا  أي
تنبذ  أن  شريطة  الشعب،  وســط  الطبقي 
بأن  مقتنعة  تكون  وأن  واالنقالبات  االرهاب 
من  وليس  الشعب  صنع  من  سيكون  التغيير 
صنع نخبة أو زعيم ملهم، وأن تسلك طريق 
أشكاله  مبختلف  اجلــمــاهــيــري،  الــنــضــال 

كأسلوب أساسي لفرض التغيير.     

أي دور للنساء في 

تدبير الشأن احمللي 



العدد : 426   2
من 28 شتنبر إلى  4 أكتوبر  2021 الثانية

باإلقليم  الشعبية  اجلماهير  ويــدعــو 
امليداني  للنضال  شعبية  مجالس  بناء  إلى 
الساكنة  مطالب  انتزاع  أجل  من  واجلماعي 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة واالقــتــصــاديــة 

والرياضية. والبيئية 

التزامه باملساهمة يف بناء حزب  ويجدد 
للنضال  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة 
االفق  ذو  الشعبي  الوطني  البديل  أجل  من 

االشتراكي

ــة لــلــنــهــج  ــيـ ــلـ ــابـــة احملـ ــتـ ــكـ ــعـــت الـ ــابـ تـ
االنتخابات  مهزلة  بــتــازة  الدميوقراطي 
 8 ليوم  والتشريعية  واجلهوية  اجلماعية 

.2021 شتنبر 

االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي قــاطــعــهــا الــنــهــج 
ــتــي عــرفــت كــل أشــكــال  الــدميــقــراطــي، وال
وزارة  هندسة  من  بــدء  واإلفــســاد،  الفساد 
بالقاسم  سمى  ما  واعتماد  لها  الداخلية 
مرورا  السياسي،  املشهد  لبلقنة  االنتخابي 
تشكيل  يف  واســع  بشكل  املــال  استعمال  إلى 
للتصويت  الناخبني  واســتــمــالــة  الــلــوائــح 
ــات  ــاع ــم ــس اجل ــال ــج ــب م ــات ــك وتــشــكــيــل م
لألطراف  مكشوف  وبتواطئ  الترابية…، 
النهائية  واحلصيلة  العملية،  على  املشرفة 
ــوه  ــوج ــى املـــقـــاس بــنــفــس ال مــجــالــس عــل
الــســابــقــة ســـواء عــلــى مــســتــوى املــجــالــس 
واعتبارا  التشريعية؛  أو  اجلهوية  أو  احمللية 
عبرت  فقد  املسرحية،  لهذه  املسبق  للفساد 
لها،  القاطع  رفضها  عن  الشعبية  اجلماهير 
ألية  الفتقادها  عارمة  مقاطعة  وقاطعتها 
أزاحت  كما  ودميقراطية،  شعبية  مشروعية 
السياسي  ــالح  اإلص رهانات  كل  عن  اللثام 
تعمل  التي  الشكلية،  املؤسسات  داخــل  من 
وتبخسه  اجلاد  السياسي  العمل  متييع  على 
متابعة  يف  االنــخــراط  مــن  الشعب  وتنفر 

الشأن العام احمللي واجلهوي والوطني …

ــد لــه أن  ــذي أري ويف ظــل هــذا الــوضــع ال
النهج  فإن  الوراء،  إلى  عقودا  بشعبنا  يرجع 

: بتازة يعلن مايلي  الدميقراطي 

1 - يحيي عاليا اجلماهير الشعبية على 
سمي  ملا  الواعية  اجلماهيرية  مقاطعتها 
من  أفرزته  وملا   2021 شتنبر   08 بانتخابات 

الواجهة…؛ لتأثيث  شكلية  مجالس 

الوطنية،  األجهزة  ملواقف  تثمينه   -  2
واالعتقال  واملنع  القمع  أشكال  لكل  وإدانته 
ومناضلي  مناضالت  من  العديد  طالت  التي 
الدعاية  حملة  خالل  الدميقراطي  النهج 

االنتخابات. ملقاطعة 

التحالفات  لعبثية  اســتــهــجــانــه   -  3
القروية  املجالس  أغلبية  عرفتها  الــتــي 

والتي  لتازة،  اإلقليمي  واملجلس  واحلضرية 
الشعبي  الــرهــان  عـــدم  بــاملــلــمــوس  تــؤكــد 
قبل  من  منصبة  مجالس  باعتبارها  عليها 
لن  وبالتالي  السياسية،  اللعبة  مهندسي 
طرف  من  لها  مرسوم  ماهو  مهامها  تتعدى 

الوصاية. سلطات 

املقاطعة  4 - تأكيده على سدادة موقف 
دميقراطي  دســتــور  غــيــاب  على  املــؤســســة 
تعطي  انتخابية  وقوانني  وتنصيصا،  بلورة 
احلقيقية  والــتــنــفــيــذ  الــتــقــريــر  ســلــطــة 

املنتخبة. لألجهزة 

الــتــواجــد يف قــلــب كل  الــتــزامــه  يــؤكــد 
الــرافــضــة  الشعبية  اجلــمــاهــيــر  ــاالت  ــض ن
واملطالبة  االجتماعيني،  واحلــكــرة  للظلم 
والعدالة  والدميقراطية  واحلرية  بالكرامة 

االجتماعية.

إلــى  الشعبية  اجلــمــاهــيــر  يــدعــو   -  5
تشكيل  وإلى  والوحدوي،  اجلماعي  النضال 
مضادة  كسلطة  الشعبية  األحياء  مجالس 

الصورية. املجالس  لهاته 

الــنــضــالــي  الـــتـــزامـــه  ــن  عـ يــعــبــر   -  6
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  يف  باملساهمة 
ــوم الــكــادحــني املــعــبــر الــســيــاســي عن  ــم وع
الكتلة  ضد  والكادحني  والفالحني  العمال 

املتنفدة. وأحزابها  السائدة  الطبقية 

7 - يدين بشدة الزيادات الصاروخية يف 
العديد من املواد االستهالكية، والتي تشكل 
االقتصادية  احلقوق  على  طبقية  حربا 
قوتها  وعلى  الفقيرة  للطبقة  واالجتماعية 

اليومي.

يكون  بغيناه  اليل  والتضامن  ابلوحدة 

يكون

النهج الدميقراطي بتازة يحيى الساكنة 
عىل مقاطعتها الواسعة ملهزلة 8 شتنرب

وال  شعبنا  إلرادة  حقيقية  متثيلية  ال    

املخزن. من  التخلص  دون  دميقراطية 

وال تحسني لألوضاع املعيشية إال ابلنضال 

املنظم. الجماهريي  الوحدوي 

شتنبر   21 ــخ  ــاري ــت ب اجــتــمــاعــهــا  يف    
للنهج  احمللية  الكتابة  تــدارســت   ،2021
العامة  األوضـــاع  بخريبكة  الدميقراطي 
داخلية،  تنظيمية  وقضايا  ومحليا،  وطنيا 

يلي: عما  التعبير  قررت  وقد 

التي  االنتخابات  مهزلة  اعتبارها   -     
تــزويــرا   2021 شتنبر   8 بــتــاريــخ  جـــرت 
املغربي  الشعب  إلرادة  ومفضوحا  ممنهجا 
مختلف  طالت  كثيرة  خروقات  من  شابها  ملا 
املال  استعمال  طغى  حيث  العملية،  أطوار 
مترشحني  الستقطاب  الكثيرين  لذن  من 
ــة" و"بــلــطــجــيــة"  ــاقـ ــنـ ــة" و"شـ ــاحـ ــيـ و"حـ
الســتــمــالــة الــنــاخــبــني وشـــراء األصـــوات، 
املكاتب،  تشكيل  لتطال  العملية  وامتدت 
عن  الــطــرف  غــض  السلطة  تعامل  وطــبــع 
طرف  من  املقترفة  واخلروقات  التجاوزات 
والتدخل  وأحــزابــا،  أشخاصا  احملظوظني 
وصل  بحيث  لصاحلهم،  النتائج  لتوجيه 
تسليم  رفــض  إلــى  كثيرة  حــاالت  يف  األمــر 
الفرز،  انتهاء  قبل  النتائج  وإعالن  احملاضر، 
من  واسعا  استياء  أثــار  مما  النتائج  وقلب 
أحزاب  طرف  من  وطعنا  املشاركني،  طرف 
ومواجهات  احتجاجات  إلى  وأدى  مختلفة، 

املواقع. بعض  يف  عنيفة 

إال  ميــثــل  ال  ــذي  والـ ذكـــره  ســبــق  مــا  إن 
ــاوزات،  جتـ مــن  ــرى  ج مــا  فيض  مــن  غيضا 
املــشــهــد  ــع  ــي ــي مت مـــن  املـــزيـــد  إلــــى  أدى 
ذوي  سيطرة  والـــى  وبلقنته،  السياسي 
ما  على  الفساد  ولوبيات  واألعــيــان  ــال  امل
يفضح  مما  املنتخبة،  باملؤسسات  يسمى 
أكـــذوبـــة الــتــغــيــيــر، ويــعــطــي املــصــداقــيــة 
ملقاطعة  الداعي  الدميقراطي  النهج  ملوقف 
بالقمع  جوبه  والذي  االنتخابات،  مهزلة 
إلرادة  متثيلية  ال  أن  على  ويؤكد  املخزني، 
من  التخلص  دون  دميقراطية  وال  شعبنا  

املخزن.

خريبكة  يف  جــرى  ما  أن  تسجيلها   -     
وطنيا،  ســاد  ما  عن  ينفصم  ال  والنواحي 
فيها  متحكم  هي  مكاتب  من  أفرزته  ما  وأن 
دأبت  فاسدة  لوبيات  طرف  ومن  مخزنيا، 
خالل  من  مصاحلها  وإنــعــاش  تنمية  على 
حساب  على  بينها  فيما  األدوار  تــوزيــع 
هنا  ويكفي  وساكنتها،  املنطقة  مصالح 
الترابية  اجلماعة  رئيس  أن  إلى  نشير  أن 
قبل  من  ساهم  اجلديد/القدمي  خلريبكة 
ماديا  املدينة  ساكنة  كاهل  إثقال  يف  وبقوة 

الدفع يف إدخال ضريبة  عبر االستماتة يف 
إلــى  أدى  ممــا  املـــاء،  ــورة  ــات ف يف  التطهير 

.25% نسبته  مبا  ارتفاعها 

املخزنية  الــدولــة  لتواطؤ  إدانتها   -     
الذين  الغذائية  املواد  احتكار  لوبيات  مع 
لشن  ــات  ــاب ــخ ــت واالن اجلــائــحــة  اســتــغــلــوا 
ــوة الــشــرائــيــة  ــق هــجــمــات شــرســة عــلــى ال
ــادات  ــزي ال مــن  سلسلة  عبر  للمواطنني، 
أساسية  غــذائــيــة  ــواد  مـ يف  الــصــاروخــيــة 
قطنيات،  معجنات،  شــاي،  زيــت،  )دقيق، 

زبدة...(.

الســتــغــالل  ــوي  ــقـ الـ ــا  ــده ــدي ــن ت  -     
الهجوم  من  للمزيد  للجائحة  الباطرونا 
مبكتسباتهم  واملــس  العمال،  حقوق  على 
ــي ال  ــت ــؤ مــكــشــوف مــن الـــدولـــة ال ــواط ــت ب
يلزم  مــا  تتخذ  وال  حلمايتهم،  تتدخل 
على  وطأتها  من  للتخفيف  التدابير  من 
جندها  ذلك  من  وأكثر  والكادحني،  الفقراء 
التضييق  من  للمزيد  تستغلها  أيضا  هي 

اإلنسان. حقوق  على 

    - جتديدها ملوقفها املناهض للتطبيع 
لفلسطني،  الغاصب  الصهيوني  الكيان  مع 
اخلطوات  كل  يف  لالنخراط  واستعدادها 

التطبيع. إسقاط  إلى  الرامية  النضالية 

"إسماعيل  الرفيق  ملتابعة  إدانتها   -     
والرفيق  النقابي،  نضاله  بسبب  أمـــرار" 
ــا" بــســبــب نــضــالــه  ــاشـ ــكــبــيــر قـ "عـــبـــد ال
متابعتهما،  بإيقاف  ومطالبتها  احلقوقي، 
وبإطالق سراح جميع املعتقلني السياسيني.

الدميقراطية  القوى  لكل  دعوتها   -     
توحيد  إلى  املناضلة  والفعاليات  واحلية 

: عبر  الصفوف 

شعبية  ومجالس  جلــان  تشكيل   *       
ــاع عــن مــطــالــب الــســكــان،  ــدف ــل ــة ل ــي ــراب ت
جل  يف  املعششة  الفساد  للوبيات  والتصدي 

الترابية. اجلماعات 

االجــتــمــاعــيــة  اجلــبــهــة  تــقــويــة   *       
تطال  التي  للهجمات  للتصدي  وحتريكها 
الشرائية  ــوة  ــق وال واملــكــتــســبــات  احلــقــوق 
نحو  بها  ــي  ــرق وال الشعبية،  للجماهير 
جــبــهــة لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة تــهــدف إلــى 
العقبة  بــصــفــتــه  املــخــزن  مــن  الــتــخــلــص 
وبناء  التبعية  من  التحرر  أمام  األساسية 

. شعبية  دميقراطية 

التطبيع  ــد  ض اجلــبــهــة  تــقــويــة   *       
ــب  ــع ــش ــم كـــفـــاح ال ــ ــدع ــ ــه، ول ــ ــاط ــ ــق ــ إلس
حريته  نــيــل  حــتــى  الــبــطــل  الفلسطيني 

الوطني. واستقالله 

النهج الدميقراطي بخريبكة يدين متابعة 
الرفيقني "إسامعيل أمرار" و "عبد الكبري 

قاشا " 
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وحقوقية عمالية  قضايا 

ال بديل عن املقاومة الشعبية

اإلنسان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  تلقى        
وفد  تواجد  شديدين  واستنكار  باستهجان  بالناظور، 
املرافق  من  ملجموعة  وزيارته  الناظور  مبدينة  إسرائيلي 
مسؤولي  طرف  من  استقباله  بعد  باملدينة  السياحية 
الترابية  الــســلــطــات  جــنــدت  ــد  وق مــارتــشــيــكــا.  وكــالــة 
احلماية  لتوفير  ومواردها  أجهزتها  مختلف  واألمنية 
األهداف  على  كبير  تكتم  وسط  الصهيوني  الوفد  لهذا 
للمنحنى  استمرارية  متثل  التي  الزيارة  لهذه  احلقيقية 
على  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  ملسلسل  اخلطير 
الشعب  أغلبية  رفض  رغم  وامليادين  املستويات  مختلف 

لذلك. املغربي 

بعدالة  املؤمنة  القوى  من  كجزء  موقعنا  ومــن        
مع  تطبيع  لــكــل  ــة  ــض ــراف وال الفلسطينية  الــقــضــيــة 
عنصرية  حركة  باعتباره  الغاصب  الصهيوني  الكيان 

اجلمعية  فرع  فإن  اإلنسان،  حلقوق  معادية  استعمارية 
عن: يعبر  بالناظور  

يف  للناظور  اإلسرائلي  الوفد  هذا  لزيارة  إدانته   -  1
الناظور  ساكنة  على  الواقع  األمر  لفرض  يائسة  محاولة 
التطبيع  أشكال  لكل  رفضها  عن  مرة  ما  غير  عبرت  التي 

الصهيوني. الكيان  مع 

يف  مارتشيكا  وكالة  مسؤولي  النخراط  إدانته   -  2
ومحاولتها  السياحي  مبدخله  التطبيعي  املسعى  هذا 
منافع  الزيارة  هذه   وراء  بأن  الناظور  لساكنة  اإليحاء 

خيالية. اقتصادية 

ملسؤولي  التطبيعي  النهج  هــذا  مــن  استغرابه   -  3
فشل  على  للتغطية  منهم  محاولة  يف  مارتشيكا  وكالة 
زالت  ما  حيث  يعرفه،  الــذي  الكبير  والتأخر  املــشــروع 
إطاره  يف  املقدمة  الوعود  حتقيق  تنتظر  الناظور  ساكنة 

.2008 سنة  منذ 

من  الفلسطيني  الشعب  وكفاح  ملقاومة  دعمه   -  4
كامل  على  املستقلة  دولته  وبناء  الوطني  حترره  أجل 

الالجئني. كافة  وعودة  الوطني  ترابه 

احمللية  النضالية  املــبــادرات  كــل  يف  انخراطه    -  5
ودعــوتــه  بــالــنــاظــور  الــســيــاحــي  للتطبيع  املــنــاهــضــة 
الشعب  حلقوق  الداعمة  والفعاليات  اإلطـــارات  كافة 
اشكال  لكافة  رفضها  عن  التعبير  أجل  من  الفلسطيني 

الصهيوني. الكيان  مع  الرسمي  التطبيع 

الجمعية تدين زيارة وفد 
ومنجب صهيوين والراضي  الريسوني  مساندة  هيئة  تتابع 

كبير   بقلق  التعبير  حــريــة  انــتــهــاك  ضــحــايــا  وكــافــة 
واحلكم  علني  أبو  سعيد  السيد  الديني  القيم  اعتقال 
 10000 وغرامة  نافذا   حبسا  بسنتني  ابتدائيا  عليه 
احملاكمة  ضمانات  أدنــى  عنها  غابت  ظــروف  يف  درهــم، 
عنها  عبر  التي  ملواقفه  منه  انتقاما  وذلــك   ، العادلة 
القيمني  فئة  نظمتها  التي  الوقفات  مــن  العديد  يف 
مادية  معاناة  من  تعيشه  مبا  تنديدا  باملغرب  الدينيني 

ية.   معنو و

ومنجب  والراضي  الريسوني  مساندة  هيئة  يف  إننا 
نشجب  إذ  التعبير،  حــريــة  انــتــهــاك  ضــحــايــا  وكــافــة 
املواطنني  من  الفئة  هذه  تطال  التي  االنتهاكات  هذه 
التعسفي  االعتقال  هذا  بشدة  نستنكر  فإننا  املغاربة، 
املغربية  السلطات  ونطالب  علني  أبــو  سعيد  للسيد 
إلى  الوصية  الـــوزارة  وندعو  عنه،  الــفــوري  بــاإلفــراج 
احلــوار  منطق  وتغليب   الفئة  هــذه  ملطالب  االستماع 

والترهيب. القمع  بدل 

حقوقيون يتضامنوا مع القيم 

الديني ابو علني
إلقليم  التابعة  العليا،  تودغى  من  النساء  عشرات  اختارت 
إلى عمالة  تنغير، االثنني، اخلروج يف مسيرة مشيا على األقدام 
النقل  تسعيرة  غالء  على  احتجاجهن  عن  للتعبير  تنغير،  إقليم 

العمومي.

تودغى  من  النساء  طرف  من  نظمت  التي  السلمية،  املسيرة 
العليا، توقفت أمام مقر عمالة إقليم تنغير، حيث أكدت املشاركات 
مع  خاصة  عنه،  السكوت  عدم  يجب  أمر  النقل  تسعيرة  غالء  أن 

فترة كورونا وغياب فرص العمل.

مسرية نسائية تحتج ضد غالء النقل

تنغير الناظور 

ضمن  ــة  ــع ــواق ال أوقــبــلــي  آيـــت  أربــعــاء  جــمــاعــة  يف 
من  مجموعة  تتجرع  أزيالل،  إلقليم  الترابي  النفوذ 
تصب  التي  املستعملة  املياه  جراء  العيش  مرارة  األسر 
االنتخابية  ــة  ــوالي ال ــالل  خ ــا  ــازه إجن ــرى  ج قــنــاة  يف 
دون  األمطار،  مياه  لصرف  األرض  سطح  على  السابقة 
القاطنني. على  السلبية  تأثيراتها  االعتبار  بعني  أخذ 

أربعاء  جماعة  من  حقوقي  ناشط  أعالصل،  عمر 
بالبيئة  ومضر  كارثي  “الوضع  إن  قــال  أوقبلي،  أيــت 
باحلي  الــقــاطــنــة  األســر  وأغــلــب  الــقــاطــنــني،  وبــصــحــة 
هناك  ليس  أنه  يبدو  ذلك  ومع  جدا،  ومستاءة  متذمرة 

الراهن. الوقت  يف  األقل  على  األفق  يف  يلوح  حل 

أضحت  املستعملة  املياه  أن  ذاتــه،  الناشط  وأضــاف 
فصل  يف  خصوصا  األطفال،  راحة  خاص  بشكل  تهدد 
البعوض؛  وانتشار  الكريهة  الــروائــح  جــراء  الصيف، 
أن  إلى  مشيرا  واجللد،  التنفس  أمراض  يف  يتسبب  ما 
لم  املسؤولة  اجلهات  إلى  املتضررين  السكان  نــداءات 

الصاغية. اآلذان  جتد 

مشكل  عاجلت  املعنية  اجلهات  أن  املتحدث  وكشف 
إجناز  جرى  بعدما  خطورة،  أكثر  مبشكل  األمطار  مياه 
“لقد  قائال:  األرض،  سطح  على  الصغيرة  القناة  هذه 
االنتظار،  من  سنوات  بعد  املشروع  هذا  إحداث  جرى 
ثقب  من  قربه  ضمنها  من  كثيرة؛  بعيوب  ولد  أنه  إال 
التسييج  إلــى  وافــتــقــاره  للشرب  الصالح  للماء  مائي 

الناشئة. يهدد  ماقد  والقناطر، 

املنطقة  سكان  أحد  ا،  بــوّد ُأ اخلف  قال  جانبه،  من 
ما  لــكــريــهــة؛  ا ــح  ــروائ ال ــذه  ه أرهــقــتــنــا  “لقد  املعنية: 

مقر  أمــام  عديدة  احتجاجية  وقفات  نخوض  جعلنا 
واقع  أن  إال  املسؤولني،  انتباه  إثارة  أجل  من  اجلماعة 
نعتبرها  التي  املعاناة  هذه  على  يشهد  يزال  ال  احلال 
بشكل  قــائــال  والالمباالة”،  احلــكــرة  ــه  أوج مــن  وجــهــا 
األلفية  يف  جــديــدة  صــنــاعــة  ــروع  ــش امل “هذا  ســاخــر: 

 ” لثة لثا ا

أوقــبــلــي  آيـــت  أربــعــاء  جــمــاعــة  أن  ا  بــــوّد ُأ ــاف  ــ وأض
تأخذ  لم  أنها  إال  املشروع،  هذا  يف  مهمة  أمواال  أنفقت 
الــســكــان،  تــأثــيــراتــه اجلــانــبــيــة عــلــى  بــعــني االعــتــبــار 
فصل  يف  خاصة  الناشئة  على  السلبية  وانعكاساته 
تدبير  على  الساهرين  من  يستدعي  ما  التساقطات؛ 
لتفادي  األقــل،  على  بتغطيته  اإلســراع  العام  الشأن 

احملتملة. األضرار  هذه  كل 

يتدخلون  “السكان  أن  إلــى  ذاتــهــا  املتحدث  ــار  وأش
أمــام  مــن  املــذكــورة  القناة  مــن  ــال  األوح لتزيل  يوميا 
أنواع  وتزداد  الكريهة  الروائح  تنتشر  ال  حتى  املنازل 
الوضع  هذا  أمام  الصمود  أن  إال  والبعوض،  احلشرات 
املختصة،  السلطات  تدخل  يستدعي  ما  يطول؛  لن 
العيش  يف  السكان  حــق  وضــمــان  اجلحيم  هــذا  لوقف 

.” مي لكر ا

املتضررين  السكان  أن  الذكر  سالف  املواطن  وأكــد 
أجل  من  آمالهم  يعقدون  أوقبلي  آيت  أربعاء  بجماعة 
اجلماعي  املجلس  على  البيئي  املشكل  لهذا  حل  إيجاد 
األســبــوع  هــذا  خــالل  انتخابه  جــرى  ــذي  ال اجلــديــد، 
املجالس  أن  على  مشددا  جديد،  رئيس  رئاسة  حتت 
التنموية. برامجها  تنزيل  يف  كثيرا  تعثرت  السابقة 

أرس تطالب بالعيش يف بيئة سليمة بإقليم أزيالل

أزيالل 
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فعاليات نسائية تهيئ للقاء الدويل للمسرية العاملية املقرر نهاية 
أكتوبر 

شبكة  أكبر  وهي  للنساء"،  العاملية  "املسيرة  حركة  تستعد 
والصهيونية  والرأسمالية  للذكورية  مناهضة  شعبية  نسوية 
الدولي  لقائها  لعقد  والعنصرية،  واالحــتــالل  واالمبريالية 
احملطة  لهذه  االستعداد  إطار  ويف  املقبل.  الشهر  عشر  الثاني 
النضالية الهامة، عقدت مختلف التنسيقيات اجلهوية املشكلة 
حول  للتداول  منها  جزء  خصص  التي  لقاءاتها  احلركة،  لهذه 
التنسيقيات  ومهام  بلد  كل  يف  النسائي  الوضع  مستجدات 
التنسيقية  نظمت  ــار  اإلط هــذا  ويف  الشبكة.  لهذه  الوطنية 
اجلهوية ملنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط لقاءها اجلهوي 
تنسيقيات  وتضم   .2021 شتنبر  و4  غشت   29 يومي  بعد  عن 
واألردن  والــعــراق  وفلسطني  ولبنان  وتونس  واجلــزائــر  املغرب 

وكردستان. 

وتعد تنسيقية املغرب إحدى أقدم التنسيقيات الوطنية يف 
العالم حيث تأسست مباشرة بعد تأسيس هذه احلركة يف نهاية 
القرن املاضي مببادرة من احتاد العمل النسائي واالحتاد املغربي 
للشغل اللذين حضرا اللقاء التأسيسي بكندا. وكانت تنسيقية 
املغرب قد نظمت يف إطار التحرك العاملي لسنة 2000، أول وأكبر 
مسيرة نسائية باملغرب يف 12 مارس 2000 بالرباط. كما حضرت 
للنساء  العاملية  للمسيرة  وقفة  نظم  الذي  الوفد  مع  ممثالتها 
2000، لتقدمي مطالبها  17 أكتوبر  أمام مقر األمم املتحدة يوم 

لألمني العام مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر. 

وتتشكل تنسيقية املغرب اآلن من أكثر من 15 تنظيما نسويا 
حضرته  الــذي  األخير  الدولي  اللقاء  منذ  ونظمت  ومدنيا. 
األنشطة  من  العديد   ،2018 أكتوبر  يف  ببلباو  عنها  ممثلتان 
من  العديد  وأصـــدرت  واالحتجاجات،  والوقفات  والــنــدوات 
الندوات  من  الكثير  يف  عضواتها  وساهمت  والتقارير،  البيانات 
املنظمة من طرف هيآت أخرى، أو من طرف التنسيقية اجلهوية، 
أو املدرسة النسوية التي شكلتها اللجنة الدولية. وخالل اللقاء 
يف  النساء  وضعية  عن  مركزا  تقريرا  قدمت  األخير  اجلهوي 
املغرب يف ظل اجلائحة، مت نشره باللغتني العربية والفرنسية يف 

موقع احلركة "كابير" capiremove.org، هذا نصه :

يف  اجلائحة  بسبب  الصحية  الطوارئ  قوانني  سنت  أن  منذ 
مارس 2020، عرفت أوضاع النساء باملغرب ترديا كبيرا. وتلقني 
الناجتة  اخلانقة  االقتصادية  األزمــة  تبعات  وقع  أشد  بشكل 
الهشاشة  أوضاع  اجلائحة  ضد  املتخذة  التدابير  وعمقت  عنها. 

والفقر وسط النساء التي يعانني منها أصال.

لقد ساهمت األزمة الصحية يف فضح االنعكاسات الوخيمة 
لغياب اقتصاد وطني موجه لتلبية حاجيات الشعب.  وكشفت 
البالد  على  احلكام  فرضها  التي  النيولبرالية  السياسات  عنف 
منذ مطلع الثمانينات، والتي أدت إلى تفكيك القطاع العمومي، 
املديوينة،  وتفاقم  االجتماعية،  اخلــدمــات  على  واالجــهــاز 

على  املهيمنة  األســر  من  قليلة  جد  فئة  لــدى  الثروة  وتراكم 
وتفشي  الريع،  اقتصاد  وسيادة  البالد،  يف  االقتصاد واملتحكمة 

الفساد االقتصادي والسياسي يف كل املجاالت. 

وأدت هذه السياسات إلى تعميق أوضاع الهشاشة وسط النساء، 
والزج بهن يف براثن الفقر، وتسييد النظرة التحقيرية ضدهن، 
وتكريس مختلف أسباب العنف الذي يتعرضن له، وحرمتهن من 
أبسط احلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية، من تعليم 
وصحة وسكن الئق، وشغل قار وكرمي، وحماية اجتماعية. كما 
مراكز  يف  كاملشاركة  واملدنية  السياسية  احلقوق  من  حرمتهن 
األسرة،  داخل  املساواة  يف  وحقهن  العنف،  من  واحلماية  وصون كرامتهن وحقهن يف األمومة املرغوب فيها.القرار، 

االجتماعية  للتغطية  غياب  الــقــروي  العالم  يف  ويسجل 
املياه الصاحلة للشرب، وعدم كفاية  أزمة  النساء، وتفشي  لدى 
يف  والعامالت  الزراعيات  للعامالت  البشع  واالستغالل  الغذاء، 
بسبب  للعدوى  عرضة  أكثر  كن  اللواتي  الغذائية،  الصناعة 
اشتغالهن  وفرض  وسطهن،  والتوعية  الوقاية  لسبل  تام  غياب 
الفالحية  املنتوجات  من  املدن  لتمكني  الصحي  احلجر  خالل 

األساسية.

العالم،  بقاع  من  العديد  يف  احلال  هو  كما  اجلائحة،  وخالل 
وفقدت  ــدن،  امل يف  خاصة  النساء  على  املسلط  العنف  تزايد 
املنظم  غير  القطاع  يف  لتمركزهن  نظرا  الشغل  منهن  العديد 
الذي تضرر بشكل كبير خالل األزمة االقتصادية الناجتة عن 
طريقة تدبير الدولة للجائحة، بينما تضاعفت املهام املنزلية 
غير املؤدى عنها التي فرضت عليهن بسبب توقف أغلب املرافق 

االجتماعية، مما زاد من تردي أوضاعهن وتعميق هشاشتهن. 

العيش،  وصعوبة  للنساء  السيئة  األوضــاع  هذه  مقابل  ويف 
فقد  املجتمع،  يف  السائد  املتخلف  الذكوري  الفكر  ثقل  ورغم 
كان للنساء دور كبير يف مواجهة اجلائحة من خالل مساهمتهن 
يف  التضامنية  احلركات  إطــار  ويف  الصحة،  كمهنيات  الفعالة 
واملواكبة  التوعية  حمالت  ويف  الصحي  احلجر  خالل  األحياء 
ضمنها  مــن  ــــ  النسائية  اجلمعيات  جتندت  كما  النفسية، 
املنضوية يف التنسيقية ــ لدعم النساء ضحايا العنف يف شروط 
الذي فرض دون األخذ بعني  الصحي  صعبة ويف خضم احلجر 
فيه  تتعرضن  حني  البيت  مغادرة  إلى  النساء  حلاجة  للعنف بل خلطر املوت أحيانا.االعتبار 

نضاالت  أغلب  يف  املقدمة  النساء  احتلت  آخر  جانب  ومن 
السنوات  خالل  املغرب  عرفها  التي  املجتمع  يف  املقهورة  الفئات 
الصفوف  يف  وتــواجــدن  اجلائحة.  خــالل  فيها  مبــا  األخــيــرة، 
ضمنها  الفئات  من  العديد  خاضتها  التي  لإضرابات  األمامية 
مختلف  يف  تــواجــدن  كما  التدريس،  وهيئة  الصحة،  االحتجاجات الشعبية التي شهدتها املدن الصغيرة املهمشة.مهنيو 

مواكبتها  باملغرب  للنساء  العاملية  املسيرة  تنسيقية  وسجلت 
املستمرة لنضاالت النساء ضد سياسات التفقير والتحقير التي 
ضمن  يلعبنه  الذي  بالدور  التعريف  يف  وساهمت  استهدفتهن، 
البالد،  يف  واالستبداد  للفساد  املناهضة  الشعبية  النضاالت 
النضاالت  مع  التضامنية  املسيرات  من  العديد  يف  ساهمت  كما 
الشعبية ضمنها حتركات من أجل احلرية للمعتقلني السياسيني، 
وجتمعات تضامنية مع الشعب الفلسطيني يف مواجهة سياسات 
التطبيع اخليانية التي رمى النظام املغربي بنفسه يف مستنقعها 
ضد  واجلرائم  احلرب  جرائم  مع  بذلك  متواطئا  علني،  بشكل 

اإلنسانية املرتكبة من طرف االحتالل الصهيوني . 

FNE ميالد فرع جديد للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الدميقراطي
أجــواء  ويف   2021 شتنبر   24 اجلمعة  اليوم  زوال  انعقد 
اجلامعة  لفرع  تأسيسي  عــام  جمع  ومسؤولة،  دميقراطية 
الوطنية للتعليم FNE / التوجه الديقراطي ببنسليمان ، حتت 
إشراف وتأطيراألستاذة أمينة سبيل الكاتبة اإلقليمية، عضوة 
رفقة  النقابي  التنظيم  لهذا  اجلهوي  واملكتب  الوطني  املجلس 
الوطني  باملجلس  عضوا  بصفته  الهجامي  بوعبيد  األستاذ 

واملكتب اجلهوي  كذلك. 

التأسيسي  اجلــمــع  هـــذا  يف  ــون  ــارك ــش امل استحضر  وقـــد 
مستجدات الساحة التربوية يف عالقتها باألحداث السياسية 
و االقتصادية و االجتماعية التي يعيشها املغرب والتي تتسم 
بالتراجع عن مجموعة من املكتسبات والهجوم على احلريات 

وخاصة النقابية منها.  

أصبحت  التي  املشاكل  إلى  املناسبة  بهذه  التطرق  مت  كما 
نهج  على  املسؤولني  إصــرار  ظل  يف  العمومية  املدرسة  تعيشها 

سياسة ضرب الوظيفة العمومية بإقرار نظام التعاقد وتفويض 
للشأن  االرجتالي  التدبير  ظل  ويف  املناولة،  لشركات  اخلدمات 
واحتقان غير مسبوق يف  أجواء مشحونة  أوساط الشغيلة.التعليمي، مما خلق 

التحديات  أن  احلاضرون  اعتبر  املــأزوم،  الوضع  هذا  وأمــام 
تزداد أمام التنظيمات النقابية املطالبة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى مبزيد من التعبئة والنضال للدفاع عن املدرسة العمومية 
احلقوق  وتستهدف  تستهدفها  التي  للمخططات  الشغلية لرجال و نساء األسرة التعليمية.والتصدي 

محلي  فرع  ميالد  العام،  اجلمع  هذا  عن  متخض  وقد  هذا 
جديد للجامعة الوطنية للتعليم FNE  / التوجه الدميقراطي 
 ، بوزنيقة  بها فرع  التي  يقوم  املهام  و  الدور  ليعزز  ببنسليمان 

حيث مت انتخاب أعضاء املكتب املسير وفق التشكيلة التالية :

األستاذ رشيد جديد ، الكاتب العام للفرع املحيل

األستاذة حفيظة ابحسان، النائبة األوىل

األستاذ عبد القادر وجيه، النائب الثاين

األستاذ إدريس النجاوي، أمني املال

األستاذ عزوز قدوري، انئب أمني املال

األستاذ عبد هللا عنتار، الكاتب اإلداري

األستاذ حميد حباري ، انئب الكاتب اإلداري

قادف مستشارون مكلفون مبهام.األساتذة : محمد اخريبش ، حمودة امعيط، أنس أداد ومحمد 

بقيادة  املنتخب  املكتب  تكليف  مت  اجلمع،  هذا  ختام  ويف 
إعــداد  و  الوظيفية  اللجن  بتشكيل  جديد  رشيد  األســتــاذ 
ومناضلي الفرع احمللي.برنامج العمل السنوي وعرضه على أنظار اجلمع العام ملناضالت 

بنسليمان 
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مستجدات الحالة الوبائية باملغرب
يعيش العالم على وقع تفشي جائحة كورونا على املستوى 
العاملي حيث  أصيب  أكثر من 230.9  مليون نسمة عامليا بينما 

وصل عدد الوفيات ما يناهز 4 ماليني و937712 وفاة.
يف املقابل أعلنت منظمة الصحة العاملية إن هناك انخفاضا 
املائة  يف   22 بنسبة  انخفاض  منطقتني:  يف  احلاالت  يف  كبيرا 
جنوب  يف  املائة  يف   16 بنسبة  وانخفاض  األوسط،  الشرق  يف 
شرق آسيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات أقل بقليل من 60 ألف 

شخص يف األسبوع املاضي، بانخفاض نسبته 7 يف املائة.
عن  آسيا  شــرق  جنوب  منطقة  أبلغت  بينما  إنــه  وقالت 
انخفاض بنسبة 30 يف املائة يف وفيات كورونا، سجلت منطقة 
أن  إلى  مشيرة  املائة،  يف   7 بنسبة  زيادة  الهادئ  احمليط  غرب 
يف  سجلت  كورونا  بفيروس  اجلديدة  اإلصابة  حاالت  معظم 

الواليات املتحدة والهند وبريطانيا وتركيا والفلبني.

الدول  بني  اللقاح  توزيع  يف  املساواة  ضرورة  على  أكدت  كما 
هذا  أن  إذ  العالم  شعوب  لكافة  جماعية  مناعة  على  للحصو 
إذ  الغنية  الــدول  جشع  ملنطق  يخضع  و  عــادل  غير  التوزيع 
ملواطنيها/ الثالثة  اجلرعة  دول  تقدم  الــذي  الوقت  يف  أنه 
تلقيح  لضمان  باللقاح  نقص  تعاني  الزالــت  دول  فهناك  تها 
لقاح  جرعة  مليار   5.7 من  أكثر  إعطاء  مت  و  مواطنيها/تها 

عامليا ولكن مت إعطاء 73 يف املئة منها يف 10 دول فقط. 
متديد حالة الطوارئ ابملغرب

وفاة  حالة   30 و  إصابة  حالة   1444 يناهز  ملا  املغرب  وصل 
حاالت  تدبدب  رغم  الوفيات  حاالت  يف  ارتفاعا  عرف  أنه  إذ 
حالة  متديد  على  املغربية  احلكومة  أعلنت  قد  و  االصابة“ 
ويعد  املقبل  أكتوبر   31 إلى  شتنبر   10 من  الصحية  الطوارئ 
متديد حالة "الطوارئ الصحية" ملدة شهر و20 يومًا ألول مرة 

افتتاح  أكتوبر سيكون موعد  العاشر من شهر  تاريخ  نظرا ألن 
التي  التشريعية  االنتخابات  إلى   باإلضافة  املغربي،  البرملان 

جرى تنظيمها يوم 8 شتنبر 2021.
تأجيل  عن  الوطنية  التربية  وزارة  أعلنت  السياق  نفس  يف 
انطالق العام الدراسي اجلديد إلى 10 أيلول/ سبتمبر، وأكدت 
أن تطور الوضع الوبائي هو أحد التحديات التي يتعني رفعها 

يف أفق الدخول املدرسي واجلامعي.
مددت  فقد  املغربية  ــدود  احل خــارج  السفر  يخص  فيما 
املغرب  مع  اجلوية  الرحالت  تعليق  قرار  الكندية  السلطات 
إلى غاية 29 أكتوبر، ما يعني أن العالقني يف املغرب عليهم إما 
االنتظار إلى هذا التاريخ أو السفر عبر دولة أخرى بعد إجراء 

اختبار كوفيد19.

عزيزة الرامي

العدد اإلجماليالحاالت الجديدة
1444928571الحاالت المؤكدة

3014132الوفيات
1818897252المتعافون

17187الحاالت النشطة

عدد 

اإلصابات 

وتوزيعها حسب 

الجهات

جدول : الوضع الوابيئ ابملغرب بتاريخ 24 شتنرب2021

باملغرب  الوبائية  للحالة  الرسمية  املعطيات  تشير 
رغم  االصابات  نسبي  وانخفاظ  الوفيات  بعدد  الرتفاع 
 1444 تسجيل  مت  حيث  التلقيح  عملية  يف  تقدم  حتقيق 
حالة   30 وتسجيل  شتنبر   24 بــتــاريــخ  جــديــدة  حــالــة 

قد  و  مرتفعا  النشطة  احلــاالت  عــد  ــزال  ي ال  فيما  ــاة  وف
بنسبة  أي  اختبارا   18755 إجــراء  مت  قد  و   17187 بلغ  

املئة. يف   7.7 ل  تصل  االيجابية  احلاالت 
يعود  االصابات  انخفاظ  أن  نشير  املعطيات  من  انطالقا 
غير  أغلبها  تكون  التي  و  االختبارات  عدد  النخفاظ  أساسا 
حسب  درهم   400 االختبار  إجراء  ثمن  يبلغ  حيث  مجانية 

واملالية. االقتصاد  لوزارة  رسمي  بالغ 
إلــى  مــريــًضــا   1188 ــال  ــ إدخ مت   ، املــركــزة  الــعــنــايــة  يف 
41 مريضا  و  59 مت إدخالهم حديًثا  ، مبا يف ذلك  املستشفى 

أسرة  إشغال  معدل  وانخفض  الغازي  للتنبيب  يخضعون 
.22.6٪ إلى  املركزة  العناية 

واللقاح املغرب 
من  جــرعــة  مــلــيــون   50 ــن  ع يــقــل  ال  ــا  م ــرب  ــغ امل تــلــقــى 

حيث  املختبرات  جميع  بــني   Covid-19 ضــد  اللقاحات 
يناير  بــني  اللقاحات  مــن  جــرعــة  مليون   50.136 تلقى  
شهرًيا.  جرعة  مليون   5.7 أي   ،  2021 سبتمبر   19 و   2020
املغرب  أجاز  حيث   ، مختلفة  دولية  مختبرات  من  جرعات 
السويدية   ، الصينية   Sinopharm اللقاحات:  من  أنواع   4
 Astrazeneca ، American Johnson & البريطانية 

األملانية. األمريكية   Pfizer BioNTech و   Johnson

الفنية  الــلــجــنــة  عــضــو  عــفــيــف  ســعــيــد  لــدكــتــور  أكـــد 
لقاح  من  جرعة   ماليني   4 تلقى  املغرب  أن  للتلقيح  والعلمية 

املغرب  يكون  وبهذا   2021 شتنبر   22 بتاريخ  سينوفارم 
وجتذر  الصيني  اللقاح  من  جرعة  مليون   36.5 تلقى  قد 
 2021 شتنبر   16 إلى  السابق  التسليم  تاريخ  أن  اإلشــارة 
تلقيح  عملية  باستكمال  يسمح  مما  وحدة  ماليني   5 وشمل 
والذين  عاًما   17 و   12 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب 

املدرسة. إلى  يذهبون  ال 
 8.7 اململكة  تلقت   ،  Astrazeneca للقاح  بالنسبة 
تسليم  يتم  لن  املصنعة.  الدولة   ، الهند  من  جرعة  مليون 
االتفاقية  الهند  علقت  حيث   ، قريًبا  جديدة  جرعات  أي 
تتأثر   ، املغرب  مثل  البالد.  يف  "دلتا"  متغير  انتشار  بعد 
لقاح  توصيل  اتفاقية  على  املوقعة  األخرى  البلدان  جميع 

بتعليقها. الهند  يف  املبرمة   Astrazeneca

كــوريــا  مــن  ــة  ــرع ج مــلــيــون   1.72 املــغــرب  تــلــقــى  كــمــا 
لضمان  صمم  الذي   COVAX برنامج  من  كجزء  اجلنوبية 
 200 يف   Covid-19 ضد  التطعيم  إلــى  الــعــادل  الــوصــول 
وائتالف   ،  Gavi البرنامج  هــذا  قيادة  يف  يشترك  دولــة. 
الصحة  ومنظمة   )CEPI( لألوبئة  التأهب  يف  االبتكارات 
كجزء  جرعة   300000 تسليم  مت  كما  ؛   )WHO( العاملية 

البرنامج. نفس  من 
جونسون  لقاح  من  جرعة  ألف   500 املغرب  تلقى  وقد 
إطار  يف  للمغرب  املسلمة  اجلرعات  لتصل   ، جونسون  آند 
أصل  من  جرعة  مليون   2 من  يقرب  ما  إلى   COVAX برنامج 
منظمة  نفذتها  التي  املبادرة  قدمتها  جرعة  مليون   4.46

أخرى. منظمات  بني  من   ، العاملية  الصحة 
األملاني  األمريكي  املختبر  مع  اتفاق  إلى  املغرب  توصل 
اللقاح  10 ماليني جرعة من  فايزر بيو إن تك ، بهدف تلقي 
املغرب  تلقت   ،2021 شتنبر   19 من  اعتباًرا  العام  بنهاية 
بنهاية  لها  مخطط  مليون   5.4 انتظار  يف   ، مليون   4.6

.2021 دجنبر 
حقنة  شخص  مليون   21.41 من  أكثر  تلقى   ، اآلن  حتى 
جدول  لديهم  مليون   17.76 من  وأكثر  األقل  على  واحدة 

بحقنتني. كامل  تطعيم 
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السياسية

مالحظات حول الوضع السيايس الراهن 
ما  و   2021 شتنبر   8 ليوم  االنتخابية  احلملة  عرفته  ما 
الكفيلة  املداخل  إحدى  شك  بدون  يشكل  نتائج  من  خلفته 
السياسي  النظام  طبيعة  على  الوقوف  من  املتتبع  بتمكني 
الذي  اجلديد  السياسي  الوضع  سمات  أهــم  وعلى  املغربي 
النظام  هدا  بعالقات  األمر  تعلق  سواء  احملطة  هذه  عن  نتج 
عالقته  يف  او  املعلومة  االمبريالية  الــدوائــر  مع  اخلارجية 
تعلق  ما  منها  ســواء  الداخلية  السياسية  بنيته  مبكونات 
السياسية  اللعبة  يف  املندمجني  من  املعارضني  او  باألحالف 

واالنتخابية.
النظام السيايس/ تكريس التبعية وتعممي االستبداد

لقد بادر النظام الى ترسيم تطبيعه مع الكيان الصهيوني 
الكيان  مع  العالقات  ظلت  ان  فبعد  أمريكية،  رعاية  حتت 
متر  و  الكتمان  طي  طويلة  لعقود  االستعماري  الصهيوني 
أساسا عبر مجموعة من االستثمارات االقتصادية وتستفيد 
من دعم وخبرات األجهزة االستخباراتية ،أصبحت العالقات 
السياسية والدبلوماسية تتم يف واضحة النهار وحتضى بدعم 
'' امبريالي خصوصا من لدن االمبريالية األمريكية.  '' دولي 
التبعية  أواصــر  من  عزز  قد  األخير  التطور  هدا  ان  والشــك 
السياسي  للنظام  االقليمي  املوقع  وزكــى  العاملي  للرأسمال 
أمريكي  الصهيو-  التغلغل  مسالة  يخدم  الــذي  بالشكل 
املخزني  للنظام  املميزة  السمة  أصبحت  لقد   . باملنطقة 
والصهيونية  االمبريالية  أجندات  خدمة  يف  اإلمعان  هي 
من  للمزيد  مصراعيه  على  الباب  فتح  من  يقتضيهذلك  مبا 
وستشكل  دوما  شكلت  التي  النيوليبرالية  للسياسات  اخلضوع 
وستمعن  الشعبية  الطبقات  معيش  على  وبــاال  اآلنكذلك 

المحالة يف التجويع والتجهيل والتفقير.
وعلى مستوى آخر جنح النظام السياسي يف حتويل مسالة 
الصحراء الغربية الى ما يشبه سيف دميوقليس, حيث أصبح 
يف  شرطا  املسالة  هذه  من  املختلفة  اخلارجية  القوى  موقف 
يف  حتول  بل  األطراف,  مختلف  مع  العالقة  طبيعة  حتديد 
أكثر من مناسبة الى ما يشبه االبتزاز , ابتزاز مواقف املساندة 
والدعم ضدا على كل األعراف والقوانني الدولية ذات الصلة. 
دائما  كان  املنطقة  يف  الدائر  الصراع  ان  تاريخيا  واملعروف 
وامتداداتها  املتصارعة  األطراف  بني  العالقات  جملة  يكثف 
خيرات  على  والهيمنة  نفوذها  مد  الى  والساعية  املنطقة  يف 
التي  اخلسارات  حجم  هو  املسألة  يف  املثير  ان  إال  شعوبها. 
التطورات  كل  مع  تعاطيها  يف  الدبلوماسيةاملخزنية  خلفتها 
سوى  املطاف  نهاية  يف  جتن  لم  حيث  امللف  هدا  عرفها  التي 
ــة  األزم شـــروط  وتنمية  املنطقة  يف  ــة  وازنـ دول  اســتــعــداء 
اشتراطاته  يضع  أصبح  املخزن  ان  ويبدو  معها.  السياسية 
أمام بعض القوى مستقويا يف ذلك بتحالفاته مع الصهيونية 
ميكن  املستجدات  لهذه  وبالنظر  األمريكية.  واالمبريالية 
باالمبريالية  املخزني  السياسي  النظام  عالقة  بان  اجلــزم 
عرفت تطورا أكبر من السابق وهو ما يرشح األوضاع الداخلية 
الى املزيد من التأزمي والتدهور ينضاف الى ما كابده املغاربة 
لسنوات خلت يف ظل حكومتي احلزب اإلسالمي والتي سهلت 
من  إجراءاتهالالشعبية:  لتمرير  الفرص  كل  املخزن  أمــام 
إجهاز على ما تبقى من خدمات الى االجهازعلى معيش وقوت 

املواطنني الى اإلجهاز على كل احلريات.
انتخاابت 8 شتنرب 2021 ووهم التغيري.

املستوى  على   2021 شتنبر   8 انتخابات  شكلت  لقد 
بكافة  عالقته  ويف  املخزن  سياسة  يف  األبرز  احلدث  الداخلي 
املقاييس  بكل  وشكلت  والتاريخية  منها  األحــزابــاإلداريــة 
احلقل  أفقإعادةهيكلة  يف  لــه  بالنسبة  حاسمة  حلظة 
التي  ــزاب  األح تدوير  ــادة  وإع مؤسساته“  وبناء  السياسي 
حلظة  شكلت  لقد  املخزني.  االستبدادي  مشروعه  تخدم 
ولها بنفس  ما قبلها  لها  من حلظات دينامية سياسية طويلة 

القدر امتدادات ومفاعيل على حياة املغاربة“ واهم من  ذلك 
على طبيعة املشروع السياسي املخزني وعلى شروط دميومته 
للشعب  بالنسبة  اآلن  الــواضــح  من  لقدأصبح  واســتــمــراره. 
بنار  اكتوت  التي  الشعبية  طبقاته  وخصوصا  كافة  املغربي 
الغالء والقهر واالستبداد ان هده احملطة مثلها مثل سابقاتها 
ال حتمل أي رهان“ بل الرهان كله للمخزن وحتالفه الطبقي 
إعادة  اجل  من  واالقتصادية  والسياسية  األمنية  ومؤسساته 
الدولة  على  تأبيدهيمنته  وضمان  السياسي  احلقل  بناء 
وعلى املجتمع. لهدا السبب أيضا شكل حتدي املشاركة حتديا 

حقيقيا وهاجسا مؤرقا للمخزن وأحزابه.
املؤسساتية  و  القانونية  االرضــيــة  بــنــاء  يف  ــرع  ش لقد 
حيويتني  قــضــيــتــني  ــرح  ــط ب  2021 شــتــنــبــر  ــات  ــاب ــخ ــت الن
أماماألحزاب املمثلة يف البرملان. قضيتي إلغاء العتبة والقاسم 
يتغيا  انــه  املتتبعني  لكل  بــدا  األمــرالــذي  وهــو  االنتخابي 
بإشراك  السياسي  املشهد  بلقنة  األول  اثنني,  هدفني  حتقيق 
تقزمي  والثاني  الريع  منافع  حصد  يف  األحزاب  من  قدر  اكبر 
احلزب اإلسالمي املتورط يف احلكومتني األخيرتني وحتميله 
بسذاجة  تــورط  الــذي  احلــزب  وهــو  الــذريــع  الفشل  فــاتــورة 
القهر  سياسات  كل  مترير  يف  كبيرين  وجشع  وانتهازية  فائقة 
طرف  من  واملمالة  املخزني  النظام  اقرها  التي  االجتماعي 
الطبقات  جراح  من  عمقت  والتي  العاملية  املالية  املؤسسات 
على  اما  االجتماعية.  أزمتها  من  وفاقمت  املغربية  الشعبية 
كل  يف  الفعلي  واملتحكم  األول  فاملشرف  التدبير  مستوى 
النابض  القلب  الداخلية،  وزارة  هو  ظل  العملية  تفاصيل 
در  كونه  يعدو  ال  الفاعلني  باقي  إشراك  من  كان  للمخزن،وما 
للرماد يف العيون.فأم الوزارات الزالت هي املتحكم الوحيد يف 
التقطيع االنتخابي، وقبول أو رفض الترشيحات، والتسجيل 
يف اللوائح واإلشراف على عملية التصويت، مبا يف ذلك تعيني 
وإعالنها،الشيء  النتائج  وضبط  التصويت  مكاتب  مسؤولي 
التصويت  مبحاضر  االستفراد  من  اجلهة  هــذه  مكن  الــذي 
وهو  ــزاب  األح ممثلي  إلى  عدمه  من  تسليمها  يف  والتقرير 
والنزاهة  الصدقية  سؤال  االنتخابات  هده  حول  يطرح  ما 
عكس  وعلى  نتائجها.  حول  استفهام  عالمة  من  أكثر  ويطرح 
احملسوبة  األحزاب  من  املسرحية  هذه  يف  املشاركني  توقعات 
تسجل  االنتخابيةلم  احملطة  هــذه  فــان  اليسار  صف  على 
السيئ  التدبير  زاده  والذي  املغربي  للشعب  ايجابي  أميضاف 
اخلروقات  أنواع  كل  احلملة  عرفت  كما  كوفيدتأزما.  جلائحة 
الوعود  سيادة  إلى  للذمم  وشراء  للمال  مكثف  استعمال  من 
املخدرات.  وبارونات  العام  املال  للصوص  واألضاليلوإشراك 
وإمنا  عارضا  أمــرا  ليس  واإلفساد  الفساد  أن  على  يدل  مما 
للمخزن  بالنسبة  السياسي  التدبير  أشكال  من  شكال  يشكل 
على  ــر  األم هــذا  يطرح  وقــد  ألحــزابــهــاإلداريــة.  وبالنسبة 
موقف  عــن  دافـــع  الـــذي  اليسار  صــف  مــن  املــشــاركــني  بعض 
املشاركة بإبرازه لهذه الدعوى، دعوى التصويت على النزاهة 
هذا  يف  مليا  التفكير  إعادة  ضرورة  اليد،  ونظافة  واالستقامة 
وأجهزة  مؤسسات  مفعول  هو  جوهره  يف  فالفساد  التقدير. 
إلى  النظر  ضرورة  هنا  من  بإراداتاألشخاص.  مرتبطا  وليس 
إلى  االرتكان  وليس  موضوعية  تاريخية  زاويــة  من  املخزن 
السقوط  وبالتالي  واألخالقية  التبسيطية  التفسيرات 
يتسلح  أن  املشارك  اليسار  على  قاتلة.  نظرية  تضليالت  يف 
ودرء  ــدروس  ال من  يلزم  ما  الستخالص  الالزمة  بالنظرية 

السقوط يف مطبات قد تعرضه لطاحونة املخزن. 
الدميقراطي  النهج  تبناه  الذي  املقاطعة  موقف  أبان  لقد 
وميدانيا،  إعالميا  النهج  ومناضلوا  مناضالت  لتفعيله  وانبرى 
تعد  لم  املغربي  الشعب  عنها  عبر  التي  العارمة  املقاطعة  أن 
تلك املقاطعة العفوية أو السلبية أو ما يحلو للبعض تسميته 
بالعزوف وإمنا أصبحت حتمل يف طياتها بذور الوعي السياسي 
عمليات  يف  السياسية  املشاركة  جدوى  بال  املتنامي  والطبقي 

مجالس  من  تنتجه  وما  حقيقي  رهان  أي  الحتمل  انتخابية 
السائد.  الطبقي  التحالف  مصالح  سوى  يخدم  ال  ومؤسسات 
الطبقات  مصالح  تخدم  أن  القبيل  هذا  من  النتخابات  كيف 
التي شهدت حملتها زيادات حارقة يف األسعار  الشعبية وهي 

مت متريرها حتت جنح الظالم ؟ 
يعرف  لم  باملغرب  السياسي  الوضع  أن  إذن  الــواضــح  من 
يقدم  ما  ان  تغيير.  أي  يف  األمل  بعث  شانها  من  حتوالتتذكر 
من  التبعي،  الرأسمالي  املغربي،  السياسي  النظام  عليه 
مشاريعوإجراءات ال تهدف يف نهاية املطاف سوى إلى تكريس 
االنتخابية  فالعملية  والتبعية.  االستبداد  طابع  وتعميق 
مع  السياسي  احلقل  هيكلة  إعــادة  إلى  إال  تهدف  ال  برمتها 
احلفاظ على توابثه التقليدية. وعندما نقول هيكلة احلقل 
السياسي فاملقصود هو إعادة ترتيب التحالف الطبقي املهيمن 
وعلى رأسه هده املرة البورجوازية الكومبرادورية يف أفق بناء 
يف  الندماجه  الطريق  وفتح  تبعي  رأسمالي  اقتصادي  نظام 
من  املستجدة  الشروط  وفــق  العاملي  الرأسمالي  االقتصاد 
الوقت  نفس  ويف  استطاع  النظام  طبعا.كماأن  التبعية  موقع 
 20 حراك  من  استفاد  الذي  اإلسالمي  احلزب  من  التخلص 
فبراير ونفذ إلى احلكومة بدعم من االمبريالية  األمريكية 
التي راهنت وقتها على القوى اإلسالمية ’’ املعتدلة ’’ لتدبير 
حتقيق  وبالتالي  اليسار  فصائل  على  الطريق  وقطع  املرحلة 
املخزن  وبهذا  احلراك،  هذا  مطالب  كل  على  االلتفاف  هدف 
مستوى  على  فبراير،   20 حركة  قوس   نهائيا  أغلق  قد  يكون 
على  نفوذه  وبسط  كليا  املبادرة  باستعادة   ، املرة  هذه  سياسي 

كل احلقل السياسي.
وماذا عن اليسار ؟

وما  املقاطعني   اجتاه  وتعنيف  قمع  من  احلملة  شهدته  ما 
من  الدميقراطي  النهج  له  دعا  الذي  املقاطعة  موقف  شهده 
املخزن  جلهاز  القمعي  الطابع  أن  على  دليل  وجترمي  حصار 
بتواطؤ  ويالت  من  املغاربة  كابده  وما  النظام.  طبيعة  من  هو 
صندوق  السابقة)إلغاء  احلكومة  يف  وحلفائه  البيجيدي  من 
املواطنني،اإلجهاز  جيوب  األسعارألهبت  يف  زيادات  املقاصة، 
والتعليم،إجراءاتأجهزت  والصحة  الشغل  يف  احلقوق  على 
كــالــتــقــاعــد...بــاإلضــافــة  هــامــة  اجتماعية  مكاسب  على 
واستمرار  الشعبية  احلــراكــات  حــق  يف  القمع  تصعيد  إلــى 
املعارضني(  كــل  حــق  يف  الصورية  واحملــاكــمــات  االعــتــقــاالت 
املغربي  املجتمع  أن  فطاملا  للتصعيد.  بساطة  بكل  مرشح 
الذاتية  تنظيماتها  بناء  بعد  تستطع  لم  الشعبية  وطبقاته 
للمخزن  التفقيرية  السياسات  ملقاومة  الشعبية  وجلانها 
أي  تصور  الصعب  من  سيكون  حقيقية  مقاومة  جبهة  وبناء 
تطور ايجابي يخدم املاليني من املغاربة الذين يتطلعون الى 
تفرزه  ان  ميكن  ما  على  البعض  يعول  احلقيقي.أماأن  التغيير 
كمن  بساطة  بكل  فسيكون  وبرامج  مؤسسات  من  االنتخابات 
حكومة  بالضرورة  هي  املقبلة  احلكومة  السراب.  وراء  يجري 
احلاكم  السياسي  النظام  مع  جلي  بشكل  مصطفة  طبقية 
املعلن  املخزن  برنامج  هو  االستبدادي،وبرنامجها  ،التبعي 
احلماية  "مشروع  و  اجلديد"  التنموي  النموذج   ’’ سلفا  عنه 
احلالي  السياسي  الوضع  أن  االجتماعية"وغيره.واضحإذن 
ايجابي  تطور  أي  األملفي  يبعث  جديد  معطى  أي  يقدم  ال 
يف  املشارك  وخصوصا  اليسار  وعلى  املغربي  للشعب  بالنسبة 
الشعبي اجلماهيري  النضال  ان  ان يعي  املهزلة   – االنتخابات 
داخل  من  التغيير  وان  القوى  موازين  قلب  على  قادر  وحده 
الى  االصطفاف  وان  الهشيم  إال  ينتج  لن  املخزن  طاحونة 
بإحداث  الكفيل  ــده  وح هــو  معاركه  ــم  ودع الشعب  جانب 

املطلوب. التغيير 
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املناطق  مختلف  يف  وتوسعت  النضاالت  هذه  تصاعدت  العام،وقد  اجلماهيري  النضال  يف  متقدمة  أشكاال  املغرب  يف  االجتماعي  الصراع  يأخذ 
الشعبية،يؤكد  االحتجاجات  موضوع  االحتجاجية  باملطالب  املعنية  الفئات  تنوع  الكبرى.ان  واملدن  املركز  يف  كما  احمليط  يف  والقروية  احلضرية 
بالتوجه  املاركسي  لليسار  السياسية  األدبيات  مجموع  عنه  تعبر  ما  الكرمية.هذا  للحياة  امللحة  باحلاجيات  الوعي  منسوب  وارتفاع  الصراع  احتداد 
الذاتية  الى حتقيقها.ما املقصود بهذه"التنظيمات  الوصول  املطالب والتنظيم من أجل  الذاتية املستقلة للجماهير للدفاع عن  التنظيمات  نحو بناء 
التغيير؟وما  أجل  من  العام  النضال  وبني  بينها  القائمة  العالقة  املجتمعية؟ما  الدينامية  لهذه  واجتماعي  سياسي  مضمون  للجماهير،أي  املستقلة 
واحلرية  الدميقراطية  مجتمع  وبناء  املخزن  من  للتخلص  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  مشروع  ضمن  الهام  البناء  هذا  لتحقيق  املتاحة  الفرص 
وفق  الدينامية  هذه  تفكيك  حتاول  موضوعات  خالل  من  العدد  هذا  يف  الدميقراطي  النهج  جريدة  تتدارسه  سوف  ما  االجتماعية؟ذلك  والعدالة 

املرحلة. يف  القائمة  واملوضوعية  الذاتية  الشروط 

التنظميات الذاتية املستقلة للعمال والكادحني مدخل أسايس للتغيري املنشود

التنظيامت الذاتية املستقلة للجامهري: مالحظات نظرية
جمال براجع

مفهوم التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير من املفاهيم 
لإجابة  النظرية  اجتهاداته  يف  املاركسي  الفكر  بلورها  التي 
اجلماهيري. والنضال  املقاومة  وتنظيم  تأطير  إشكالية  على 
وتعرف أيضا بأدوات الدفاع الذاتي للجماهير والتي تبدعها يف 
التحديات  ملواجهة  أو  ومطالبها  مصاحلها  عن  للدفاع  صراعها 
التي تعترضها وتنظيم صفوفها من  اجل ذلك.وهو مفهوم غني 
إجرائيا  معيارا  الطبقي،ويشكل  الصراع  وتطور  بغنى  ومتطور 
النضال  تقدم  وملستوى  الطبقي  الصراع  تطور  مدى  لقياس 
املفهوم  هذا  استيعاب  أن  يعني  اجلماهيري.مما  الدميقراطي 
النضالية للجماهير وما  نظريا لن يتم إال بارتباط باملمارسة 
تطرحه من إشكاالت نظرية وعملية سنثير مالحظات بشانها 

يف هذا املقال.
1 - يف رضورة وأهمية التنظميات الذاتية املستقلة للجماهري:

يف سيرورة صراعها من اجل حتسني وتغيير شروط حياتها 
هذا  عن  املسئولني  الطبقيني  أعدائها  ومقاومة  األفضل  نحو 
الواقع تبني اجلماهير أدوات ووسائل لتنظيم صفوفها خلوض 
املستقلة يندرج  الذاتية  التنظيمات  الصراع.إن بناء هذه  هذا 
الذي تخوضه اجلماهير لتحسني  الدميقراطي  النضال  ضمن 
ليس  فهدفها  والدميقراطية.وبالتالي  االجتماعية  أوضاعها 
للطبقة  املستقل  احلــزب  مهام  من  ذلك  الن  الثوري  التغيير 
التراكم  حتقيق  يف  املساهمة  هو  بل  الكادحني  وعموم  العاملة 
ميكن  معه.فال  جدلية  عالقة  ويف  الثوري  للتغيير  الضروري 

تصور أي فعل ثوري خارج نضاالت اجلماهير.
تتعلم  مدارس  مبثابة  هي  املستقلة  الذاتية  فالتنظيمات 
والتنظيم  النضال  على  وتتمرس  اجلماهير  وعبرها  فيها 
والدميقراطية يف التدبير والتقرير واكتساب اخلبرات والوعي 
أعــداءهــا؟  هم  ومــن  أصدقاؤها  هم  من  الــواقــع،  بتناقضات 
توظيفها  كيفية  وتعلم  الذاتية  وقدراتها  إمكانياتها  واكتشاف 

بشكل مناسب مستفيدة من هفوات وأخطاء املمارسة.
2 - التنظميات الذاتية املستقلة من إبداع الجماهري:

أشكال  تبدع  اجلماهير  تخوضه  الــذي  الصراع  خضم  يف 
أهدافها  وطبيعة  الذاتية  ألوضاعها  املالئمة  التنظيم  وأدوات 
وللشروط املوضوعية للصراع.مما يجعل هذه األدوات خاضعة 
هنا  الصراع.ومن  تطورات  حسب  واملالئمة  والتعديل  للتطور 
النضالية  الساحة  الذي حتبل به  الكبير  التنوع  نالحظ ذلك 

للجماهير.
وإذا كان بناء التنظيمات اجلماهيرية غالبا ما يتم بكيفية 
واحلقوقية  النقابية  أو  السياسية  النخبة  طرف  من  فوقية 
والثقافية  احلقوقية  واجلمعيات  كالنقابات  اليسارية 
التنظيمات  تلك  فقدان  يف  يساهم  كــان  مما  واالجتماعية 
استقالليتها فتصبح مبثابة اذرع لألحزاب املتحكمة يف قيادتها 
حركة  اندالع  بعد  لكنه  مصاحلها.  خلدمة  بواسطتها  تضغط 
تبادر  اجلماهير  أصبحت  اذ  مهم  حتــول  سيقع  فبراير   20

مواقعها  من  انطالقا  الصراع  خلوض  تنظيماتها  لبناء  بنفسها 
وغيرها.وقد  والفئوية  واالجتماعية  والقطاعية  اجلغرافية 
ساهم  تراجع اخلوف يف تطور الوعي الشعبي وانخراط الشباب 
والنساء يف النضال وانتشار وسائل التواصل االجتماعي وتعمق 
يف  العامة  احلريات  وأزمــة  واالجتماعية  االقتصادية  األزمــة 
الشعبية  والفئات  الطبقات  مختلف  نضاالت  وتصاعد  تنامي 

وانفجار حركات احتجاجية و حراكات شعبية قوية يف الريف 
ببناء  سمح  مما   ... والفنيدق  وبوعرفة  جتيت  وبني  وجــرادة 
وظيفية  شعبية  جلان  من  متنوعة  قاعدية  تنظيمية  أشكال 
العمومية... الــســاحــات  يف  وجتمعات  فئوية  وتنسيقيات 
النضاالت  هــذه  يف  انخراطه  ومحدودية  اليسار  ضعف  إن 
وأفكاره،  وجتاربه  خبراته  من  االستفادة  افقدها  واحلراكات  
واالندفاعية  والتجريبية  العفوية  من  نوع  طغيان  يف  وساهم 

والفهم الضيق للنضال والتنظيم.
3 - يف رضورة المتفصل بني بناء التنظميات املستقلة للجماهري 
وسريورة  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سريورة  مع 

بناء جهبة الطبقات الشعبية

تندرج سيرورة بناء التنظيمات الذاتية املستقلة للجماهير 
الدميقراطي من  النهج  التي يناضل  السيرورات األربع  يف إطار 
العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سيرورة  اخلصوص  وعلى  اجلها 

وعموم الكادحني وسيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية.
ميكن  ال  العدو  نيران  حتت  الثوري  احلزب  بناء  مقولة  إن 
معمعان  يف  املاركسيني/ات  انخراط  زاوية  من  إال  اليها  النظر 
الصراع الطبقي إلى جانب الطبقة العاملة واجلماهير الشعبية 
هذا  خلوض  تنظيماتها  بناء  على  ومساعدتها  نضاالتها  يف 
تتحقق  والــطــويــل  املــريــر  الــصــراع  ــذا  ه خضم  ويف  ــراع.  ــص ال
التراكمات الضرورية للحركة الثورية ويتصلب عود اجلماهير 
الثورية  والطالئع  الطاقات  وتفرز  والنكسات  باالنتصارات 
التي  واجلماهيرية   العمالية  احلركة  يف  واملتقدمة  الواعية 
وسط  أكثر  التجدر  على  يساعده  مما  احلزب  شرايني  تغذي 
الطبقة العاملة وعموم الكادحني ونشر الفكر الثوري وسطها. 

كما انه ال ميكن تصور جناح سيرورة بناء  وتطور التنظيمات 

ك  ع  ع  ط  حزب  بناء  سيرورة  عن  مبعزل  للجماهير  الذاتية 
العاملة  الطبقة  ــان  أرك هيئة  باعتباره  السياسية  وقيادته 
البرجوازية  على  للقضاء  الطبقي  الصراع  خلوض  وحلفاءها 
والقائد  املنظم  هو  ــزب  احل إن  الرأسمالي.مبعنى  ونظامها 
السياسي لهذا الصراع . وهو الذي يعطيه بعده االستراتيجي 
من خالل احلسم يف السلطة السياسية وفرض السلطة البديلة 
الثورية  الطبقة  باعتبارها  وحلفاءها  العاملة  الطبقة  سلطة 
املؤهلة تاريخيا للقضاء على البرجوازية وبناء االشتراكية يف 

أفق الشيوعية.
ويؤدي التقدم يف سيرورة بناء حزب الطبقة العاملة وعموم 
الكادحني وسيرورة بناء وتقوية التنظيمات الذاتية للجماهير 
الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  سيرورة  يف  التقدم  إلى  حتما 
املنظمة  اجلماهير  وهي  األساسية  ركيزتها  ذلك  لها  يضمن  إذ 
اجناز  يف  تقودها  التي  السياسية  والقيادة  واملستعدة  الواعية 
مهام التحرر الوطني والبناء الدميقراطي وجعله منفتحا على 

األفق االشتراكي.
4 -  يف استقاللية التنظميات الذاتية للجماهري:

البروليتاري  احلزب  بني  العالقة  فان  املاركسي  املنظور  من 
وليست  جدلية  عالقة  هي  للجماهير  الذاتية  والتنظيمات 
عالقة تبعية وإحلاق أو عالقة انفصال واستقالل مطلق. وهو 
أهدافها  وحتقيق  الثورة  ولنجاح  سابقا.  إليه  اإلشارة  متت  ما 
لها  ملا  اجلماهيرية  التنظيمات  استقاللية  احترام   من  بد  ال 
من دور يف ممارسة سلطة رقابية عمالية وشعبية على احلزب 
والدولة بعد الثورة لتجاوز األخطاء التي وقعت فيها التجارب 
من  بروقراطية  برجوازية  تشكل  ومنها  املطبقة  االشتراكية 
يف  األساسي  والــدور  لعبت  والتي  والدولة  احلزب  قيادة  داخل 

فشل تلك التجارب.
أنها  على  االستقاللية  فهم  ينبغي  ال  الــوقــت  نفس  ويف 
مطلقة. فالتنظيمات الذاتية للجماهير تخضع لتأثير األفكار 
التي  اإلصالحية  ســواء  الصغيرة  والبرجوازية  البرجوازية 
الفوضوية  أو  السائد  الرأسمالي  النظام  ضمن  أفقها  من  حتد 
التي حتملها ادوار احلزب الثوري. وبالتالي فهي بدورها مجال 
للصراع يجب على حزب ط ع ع ك أن يخوضه عبر مناضليه/
ته داخل هذه التنظيمات أو عبر أدواته ملواجهة ذلك التأثير 
الدميقراطي  نضالها  وربط  لتجاوزه  وتوجيهها  البرجوازي“ 

اإلصالحي بالنضال من اجل التغيير الثوري.
خالصة

االجتهاد  يتطلب  ببالدنا  الثورية  الــســيــروات  جنــاح  إن 
تواجه  التي  واإلشكاالت  القضايا  ملعاجلة  املتواصل  النظري 
يساهم  مبا  املمارسة  لهذه  النقدي  والتقييم  العملية  املمارسة 
يف تطويرها مبا يخدم أهداف التغيير الثوري باالستفادة من 
جتارب الشعب املغربي وجتارب الشعوب األخرى وهو ما تساعد 

عليه سيرورة بناء األممية املاركسية. 
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ثالثة  جتتمع  باملغرب  االنــتــخــابــات  تــاريــخ  يف  ــرة  م ألول 
واجلهوية  احمللية  االنتخابات  عقد  أولها  نوعية،  خصائص 
والبرملانية يف وقت واحد للرفع من نسبة املشاركة والنفخ فيها، 
ثاني هذه اخلصائص التفوق يف رسم خريطة سياسية  يف مطبخ 
للكتلة  املمثلة  السياسية  األحزاب  مقاس  على  الداخلية  وزارة 
السابقة،  االنتخابات  إكــراهــات  لتجاوز  السائدة،  الطبقية 
واحلسم النهائي مع حزب البيجيدي، بغض النظر عن استشراء 

الفساد املالي واإلداري، ثم زواج املال والسلطة كنتيجة سياسية 
كما  واالحتكار،  االستبداد  بني  التام  االنسجام  حتقق  صافية، 
خارج  سياسية  ألحـــزاب   متثيل  أي  ــراك  إش لعدم  حــدا  تضع 

مكونات الطبقات السائدة.          

 إذن فالنتيجة املنطقية لهكذا انتخابات هو ترجمة املقولة 
املاركسية الكالسيكية " ال تعبر الدولة إال على مصالح الطبقات 
القمع"، ويف هذا  السائدة، ومن يقف ضدها ترميه يف طاحونة 
ترجمة  يف  العنف  شديدة  القادمة  املرحلة  ستكون  السياق، 
برنامج اجتماعي واقتصادي ليبرالي متوحش، من خالل فرض 
وبلورة  األنفاس  استجماع  دون  للحيلولة  سريع  سياسي  مشاريع معارك يف الشارع.إيقاع 

الدولة  حــول  قد  اجلديد،  السياسي  االستقطاب  هــذا  إن 
امللتفة  السياسية  ــزاب  األح ومجموع  السياسية  ومنظومتها 
وبرامج  أهــداف  يترجم  متجانس  سياسي  قطب  إلــى  حولها 
آخر  قطباسياسيا  أفرز  الوقت  ذات  يف  لكنه  السائدة،  الطبقات 
املضطهدين  عموم  من  ويتشكل  القائمة،  احلكم  منظومة  خارج 
األيام،لهذا  قــادم  يف  النضاالت  سيتصدر   من  هو  واملهمشني، 
هو والدة مقاومة شعبية بأدوات وأشكال للنضال جديدة.السبب الرئيسي سيكون أكبر عائق أمام ترجمة برنامج الدولة 

أتسيس املجالس الشعبية هو البديل السيايس والرتايب

مراهنة  ــدم  وع األخــيــرة  االنتخابات  نتائج  تــزويــر  شكل 
املنبثقة  املؤسسات  وشرعية  جدواها  على  الشعبية  اجلماهير 
يف  واالقتصادية  االجتماعية  أوضاعها  تفاقم  واستمرار  عنها، 
ظل جائحة كورونا.. شكل تدمرا واسعا يف صفوفها الذي ترجم 
بشكل  إما  ككل،  االنتخابية  العملية  مقاطعة  خالل  من  عمليا 
مستواه  من  الوعي  هذا  حتويل  أن  غير  عفوي،  بشكل  أو  واع 
تصريف  مجاالت  توفير  يتطلب  العقلي،  مستواه  إلى  احلسي 

احمللي  الشأن  جوانب  كافة  مبالمسة  اجلدير  السياسي  الوعي 
استثمار  الوقت  ذات  ويف  وشمولية،  نقدية  سياسية  برؤية 
الثقافية  األنشطة  مختلف  بــإبــداع  يسمح  اجلــغــرايف  احليز 
تكون  تنظيمية  أشكال  عدة  عبر  والسياسية،  واالجتماعية 
لها مصلحة عليا يف  التي  الشعبية  الفئات  الدفاع عن مطالبها الدميقراطية واملشروعة.مرنة وتتسع ملختلف 

اخلالص  أن  أكدت  فالتجربة  االعتبارات،  هذه  من  انطالقا 

خارج  وترابي  سياسي  بديل  بلورة  من  ينطلق  املخزن  نظام  من 
والدستورية  والتدبيرية  السياسية  واإلجـــراءات  املواصفات 
أزيد  منذ  تكرس  مادامت  ككل،  االنتخابية  بالعملية  املرتبطة 
استمرار  يف  وتزيد  السائدة،  الطبقات  سلطة  عقود  خمسة  من 
يرتكز  أن  يجب  البديل  هذا  واالستبداد.  والقمع  الفقر  واقع 
على الدور الكبير ملجالس األحياء الشعبية، على قاعدة برنامج 
نضالي، ينتقد البرنامج الرسمي، ويناضل ضده، يف أفق حتقيق 
الطبقي  الوعي  رفع  أجل  من  واستثمارها  شعبية،  مكتسبات 
تنظيمات  يف  االنتظام  أجل  من  والكادحني،  الشغالني  لعموم 

املنشود،  للتغيير  األساسي  املدخل  هي  تكون  مستقلة،  ذاتية 
وتضع حدا لشروط إجراء االنتخابات املقبلة بالشكل املخزني. 

كوعاء  الشعبية  املجالس  بناء  من  الصيرورة  هــذه  خــالل 
قاعدة  على  بديلة   شعبية  سلطة  إلى  تتحول  حيث  تنظيمي، 
هذا  يتطلب  ســوف   ، حتــرري  اجتماعي  برنامج  على  النضال 
يتماشى  الساكنة،  مع  والتحسيس  التعبئة  يف  تدرجا  البناء 
مع  امليداني،  والتحرك  النضال  يف   استعداداتها  مستوى  مع 
القرارات  وتنفيذ  اخلطط  وصياغة  املبادرات  بلورة  يف  إشراكها 
أنواع مختلفة سوف حتاول  أن خصوما من  املتفق عليها، وحيث 
لبروز  كبير  احتمال  فهناك  بدايتها،  يف  العملية  هذه  اختراق 
يف  حقيقيا  وفرزا  الوالدة  يف  مخاضا  تعكس  عميقة،  تناقضات 
املبدئية من  التحالفات  والعدو ويف ضبط  الصديق  التمييز بني 
محاوالت  أيضا  ستبرز  كما  الهشة  أو  مبدئية  غير  التحالفات 
اجلنيني،  البناء  هذا  من  العفوية  الثورية  الطاقة  امتصاص 
قبل أن ينطلق بسبب كل هذه اإلكراهات املوضوعية والذاتية، 
وانطالقا من التجارب املجهضة، فالطريق السليم هو استحضار 
سياسية  لتجربة  تؤسس  خطوة  أية  يف  به  والوعي  الواقع  وترابية جديدتني.هذا 

يف  السالفة  العقود  خالل  الشعبي  االنتفاض  جتارب  تؤكد 
سيطرة  يف  تكمن  إجهاضها  عوامل  أن  املديني،  اجلغرايف  احليز 
األدوات  امتالكها  وعدم  امليدانية  قيادتها  على  العفوي  الوعي 
التحرر  نحو  الــثــوري  الطريق  لــرســم  والسياسية  الفكرية 
امليدانية  القيادات  تلك  تنظيم  فعنصر  هنا  من  االجتماعي، 
الثوري، لكن إجناح عملية  املنوط باحلزب  الدور  هو من صميم 
والقيادات  البروليتاري  أو  الثوري  احلزب  طالئع  بني  التالحم 
امليدانية التي يفرزها احلراك الشعبي، ليست بالعملية الهينة، 
ألن شروط توفر هذا التالحم يعيقها غياب انغراس أطر احلزب 
عالقات  توطيد  يف  هشاشتها  و  االجتماعية،  التربة  يف  الثوري 
كال  من  املثبطات  هذه  جتاوز  أن  شك  وال  متقدمة،  اجتماعية 
يف خضم تطور دينامية الصراع الطبقي.اجلانبني، حتتاج إلى إعادة التربية اإليديولوجية والسياسية، 

إن إرادة جتاوز العراقيل واملثبطات واإلكراهات التي تفرضها 
حتوالت املرحلة، تستدعي انفتاحا كبيرا على الطاقات الثورية 
اجتهادات  من  القصوى  واالستفادة  شعبنا،  بها  يزخر  التي 
بني  احللقية  ــاوز  وجت والتنويريني،  الدميقراطيني  املثقفني 
للصراع  جبهات  يف  االنخراط  وعدم  اليسارية،  العائلة  أعضاء 
التي ال فائدة من ورائها، إن كانت ال تصوب أسلحتها نحو العدو 
الرئيسي، فضال عن التحلي بروح املسؤولية والتواضع يف إجناز 
ضحايا  مختلف  مع  االجتماعي  التضامن  عالقات  ونسج  املهام، 
السياسات التفقيرية والقمعية، ودعم املجتمع املدني النظيف، 
من  سياسية،  عملية  كل  يف    - النساء   – املجتمع  نصف  وإشراك 
تدبير الشأن احمللي.أجل إشاعة قيم الدميقراطية املباشرة يف النقاش العمومي ويف 

إن إسناد هذا املجهود الفكري والسياسي يف التأسيس الطموح 
املجالس  تأسيس  يف  الواسع  االنخراط  عبر  الشعب،  لسلطة 
الشعبية كهياكل موازية لسلطة املخزن، ومراقبة لتدبير الشأن 
واملقترحات  واملطالب  العرائض  صياغة  يف  ومشاركة  احمللي، 
التبعية بني احلاكم واحملكوم،  البديلة، من شأنه تغيير العالقة 
يف  كالزيادة  اجلديدة  املعطيات  من  جملة  عنه  ستترتب  مما 
احللول،  بأنصاف  القبول  وعدم  الدميقراطي  الوعي  منسوب 
وهذا  للشعب،  العليا  املصلحة  أجل  من  التفاوض،  على  والقدرة 
واستعادة  القوى،  موازين  تغيير  يف  محالة  ال  سيساهم  لعمري 
حيوية اليسار الكتسابه مكانة مرموقة يف املجتمع، ثم التقدم 
بتوأدة نحو التخلص من املخزن باعتباره العقبة الرئيسية أمام 

بناء دولة ومجتمع دميقراطيني. 

أي بديل سيايس وترايب بعد انتخابات 8 شتنرب؟
حسن الصعيب 

إن إرادة تجاوز العراقيل 
واملثبطات واإلكراهات اليت 

تفرهضا تحوالت املرحلة، 
تستدعي انفتاحا كبريا عىل 

الطاقات الثورية اليت يزخر هبا 
شعبنا، واالستفادة القصوى من 
اجهتادات املثقفني الدميقراطيني 

الحلقية  والتنويريني، وتجاوز 
بني أعضاء العائلة اليسارية، 

وعدم االنخراط يف جهبات 
للرصاع اليت ال فائدة من وراهئا
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املساحيق  كل  رغم  املغرب  يف  السياسية  الساحة  تبرهن 
بقاع  كل  يف  هو  كما  البالد  يف  السياسي  الصراع  أن  والتالوين 
التعددية  فال   ، املطاف  نهاية  يف  طبقي  صــراع  هو  األرض 

تزوير  وال   ، ذلك  إخفاء  على  اليوم  قادرة  الصورية  احلزبية 
الطبقية  الديكتاتورية  إخفاء  على  قادرة  الشعبية  اإلرادة 

الفاسدة. وانتخاباتها  الواجهة  دميقراطية  صورة  يف 

انكشاف  بعد  ذروتها  إلــى  السياسية  ــدورة  ال وصلت  لقد 
طرف  مــن  الــدميــقــراطــي  املــشــروع  ضــد  التآمرية  الطبيعة 
ومحاولة   ، املخزنية  الدميقراطية   / الدميقراطي"  "املسلسل 
عن  العجز  بعد  الداخل  من  الدميقراطية  القوى  جتويف 
األنـــواع  املختلف  وبالقمع  املــبــاشــرة  بــاملــواجــهــة  تنحيتها 

واملواقف. األشخاص  بشراء  وخاصة  واملستويات 

يحدث  ال  ــاذا  مل هــو  اجلميع  ــؤرق  ي يبقى  ــذي  ال الــســؤال 
التضحيات  رغم  الثوري(  أو  )اإلصالحي  املطلوب  التغيير 
وحراكات  شعبية  وهبات  انتفاضات  من  لشعبنا  اجلسيمة 
؟   عقود  ستة  طيلة  الساحات  متأل  كثيرة  فئوية  وتظاهرات 
كأسلوب  االنتخابات  على  الشعب  من  جزء  راهن  كلما  وماذا 
بل  الــيــأس  لــدرجــة  اخليبات  مــن  املــزيــد  ــم  وراك إال  للتغيير 
للبيع  وسوق  كرنفال  إلى  االنتخابات  فيها  حتولت  لدرجة 
السلطة  وأصبحت   ، وأصواتهم  الناس  ضمائر  يف  والــشــراء 
توظيف  على  السياسية  دكاكينها  خالل  من  تراهن  نفسها 
املشاركة  نسبة  رفع  تربح  لكي  والتصويت  التزكيات  يف  املال 
إال برهان آخر  8 شتنبر  انتخابات  وما   . املكشوفة  "اللعبة"  يف 
من  املخزنية  املؤسسات  إصالح  على  رهان  أي  استحالة  على 

الداخل.

"الــشــعــب  بطبيعة  أو  بــبــالدنــا  خــاصــة  املــســألــة  لــيــســت 
صراحة  إما  وسياسية  فكرية  أطروحات  تردد  كما  املتخلف" 
خصائص  فنفس   ، النضالية  مهامها  من  للتنصل  ضمنيا  أو 
رغم  واملغاربية  العربية  الدول  كل  يف  جندها  العامة  الوضع 
اجلماهيرية  فالنضاالت   ، السياسية  جتــاربــهــا  اخــتــالف 
التغيير اجلذري املطلوب ال  و إن بصيغ مختلفة لكن  موجودة 
املزيد من اخليبات و اإلحباط  يحدث و إن حدث فإنه يراكم 
حيث  نفسها  الالتينية  أمريكا  بلدان  يف  جنده  الشيء  نفس   ،
توصل  التي  بالقوة  يتميز  الشعب  وسط  اليساري  احلضور 
أحيانا االشتراكيني و الشيوعيني إلى السلطة ، ثم سرعان ما 
جديد  من  السلطة  إلى  للثورة  املضادة  القوى  و  اليمني  يعود 
األمريكي  للرأسمال  التبعية  السياسات  أفضع  لتكريس 

املكتسبات  بأهم  عاصفة  النيوليبرالية  السياسات  وأفضع 
املتراكمة. االجتماعية 

ــة واإلعــالمــيــة  ــي ــادمي ــات األك ــس ــؤس لــقــد اســتــطــاعــت امل

أشكال  من  العديد  تفرخ  أن  الغربية  البلدان  يف  والسياسية 
استطاع  كما   ، الشيوعي  والفكر  املاركسية  ملــوت  التنظير 
ويحرفها  املاركسية  التنظيرات  يخترق  أن  البورجوازي  الفكر 
الطبقي  الصراع  كمركزية  التأسيسية  املاركسية  املقوالت  عن 
تنظيم  وأهمية  والنقابة(  )احلزب  الطبقي  التنظيم  وأهمية 
للعمال  الشعبية  )املجالس  اجلماهيرية  الذاتي  الدفاع  أدوات 
يف  لينينية  مفاهيم  وهي  الكادحني(  ...وعموم  والفالحني 
خلوض  ديالكتيكية  نظيمة  مجموعها  يف  تشكل   ، االســاس 
سياسيا  ويقوده  )يكثفه  سياسي  كصراع  الطبقي  الصراع 
كــصــراع  فــقــط  ولــيــس  ــيــتــاري(  ــبــرول ال ــزب  احلـ وتنظيميا 
مجتمعي  مشروع  يف  يتكثف  بل    ، األوصال  مفكك  اجتماعي 
واقتصاديا  سياسيا  احلــيــاة  مناحي  جميع  يشمل  بــديــل 
وسياسية  فكرية  أرضية  على  ينبني  و   ، ثقافيا  و  واجتماعيا 
يف  بناؤه  يبدأ  فلسفته  و  البديل  املجمع  أن  أساس  على  تقوم 

القائم. احلالي  املجتمع 

القائد السياسي للتركيبة  فإذا كان مفهوم احلزب الطبقي 
الصراع  يكثف  املعقدة  الشعبية  للجماهير  التنظيمية 
الدميقراطي  التغيير   : االستراتيجي  الهدف  إلى  ويقوده 
الدفاع  أدوات  فإن   . شيوعية  ثم  اشتراكية  بآفاق  الشعبي 
يشكل  الــذي  بالقدر  أمــان  صمام  تشكل  للجماهير  الذاتي 
يعكس  الذي  بالقدر  منظم  كوعي  الطبقي  الوعي  تيرموتر 
للدفاع  للجماهير  الفعلية  املباشرة  الدميقراطية  كذلك 
واالختراق  الهجوم  من  وحتصينها  ومكتسباتها  حقوقها  عن 
التبعي  الليبرالي  شكلها  يف  البورجوازية  األيديولوجيا  من 
أشكال  كــل  ومــن   . املتجدد  القروسطي  شكلها  يف  حتى  أو 
املركزي  الطبقي  للتنظيم  الرافضة  املنفلتة  التحريفية 
املدني"  "املجتمع  على  أو  العفوية  احلركات  على  واملراهنة 

املائع. النخبوي  البورجوازي  باملفهوم 

أسئلة  يطرح  الشعبي  الدميقراطي  التغيير  ــؤال  س إن 
املاركسيني  بعبارة  ؟  التغيير  وكيف  ؟  يغير  من   ، فرعية 
والتكتيك  االستراتيجية  هي  ومــا  ؟  التغيير  أداة  هي  ما 
املاركسي-اللينيني  املنهج  كــان  وإذا  ؟  للتغيير  املالئمني 
متمفصلة  للنضال  سيرورات  إطار  يف  املهام  هذه  علينا  يطرح 
للشعوب  والنضالية  التاريخية  التجارب  مــن  مستوحية 
فإن   ، للتغيير  الثورية  التنظيرات  ومن   ، العاملة  وللطبقة 
 2011 منذ  لو  و  واملغاربي  العربي  عاملنا  يف  التغيير  جتارب 
من  املاليني  خروج  بأن  بينت  يريد(  الشعب  )حركات  فقط 
ألنظمة  "إرحل"  شعار  رافعة  الشوارع  إلى  الشعبية  اجلماهير 
الشعبي  التغيير  ــداث  إلح كــاف  غير  والفساد  االستبداد 

إلى نقد دائما . التغيير يف حاجة  أدوات  وأن   ، املنشود 

ميكن  للتغيري  أدوات  تتطلب  الطبقي  الرصاع  ســريورات  إن 

 : سريورات  أربع  يف  تكثيفها 

السياسي  القائد  البروليتاري  احلزب  بناء  هي   : األولــي 
الدميقراطية  ــل  أج ــن  وم التبعية  ضــد  الطبقي  لــلــصــراع 

لشعبية. ا

الــذاتــي  ــاع  ــدف ال أدوات  تــقــويــة  و  بــنــاء  ــي  ه  : الــثــانــيــة 
اجلماهيري 

متينة  جبهة  يف  اجلماهير  نضاالت  توحيد  هي   : الثالثة 
الشعبية للطبقات 

وسياسيا  فكريا  املطلوب  األممي  التضامن  هي   : الرابعة 
يف  العاملة  والطبقة  الشعوب  نــضــاالت  لدعم  وتنظيميا  
وأساليب  اجلاثمة  الرأسمالية  ملواجهة  العالم  من  مكان  كل 

بينها. فيما  واملتضامنة  املتجددة  الكولونيالية  و  االستغالل 

الذاتي  الدفاع  أدوات  موضوعة  سنتناول  املقال  هذا  يف 
مدى  و  الــضــاري  الطبقي  الــصــراع  يف  ودورهـــا  اجلماهيرية 

لها. املميزة  اخلصائص  و  الثوري  احلزب  دور  مع  متفصلها 

التي  التنظيمية  األدوات  كل  الذاتي  الدفاع  أدوات  تعتبر 
التاريخي  الطبقي  صراعها  سيرورة  يف  اجلماهير  تبدعها 
أنظمتها  ضد  و  للرأسمالية  الطبقي  االستغالل  ضد  الضاري 

 : ويف مقدمة هذه األدوات 

تعتبر   : املوحدة  التقدمية  الدميقراطية  النقابية  الحركة   •
أجل  من  حقوقهم  عن  للدفاع  العمال  يجمع  تنظيم  النقابة 
التنظيم  لهذا  القوة  ولتوفير   ، االستغالل  شــروط  حتسني 
مقدمتها  ويف  املــبــادئ  مــن  مجموعة  على  يرتكز  أن  يجب 
العمالية  للحركة  والتنظيمية  النضالية  الوحدة  عن  الدفاع 

من سريورات التغيري الدميقراطي الشعبي : أدوات الدفاع الذايت الجامهريية
إ.ح
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لقد وصلت الدورة السياسية 
إىل ذروهتا بعد انكشاف 

الطبيعة التآمرية ضد املرشوع 
الدميقراطي من طرف "املسلسل 

الدميقراطي" / الدميقراطية 
املخزنية ، ومحاولة تجويف 

القوى الدميقراطية من الداخل 
بعد العجز عن تنحيهتا ابملواجهة 

املبارشة وابلقمع املختلف 
األنواع واملستوايت وخاصة 
برشاء األشخاص واملواقف
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الرإي

حول  احلمداوي  االستاذ  مع  مقابلة  الشاهد  قناة  قدمت 
وجماعة  ياسني  السالم  عبد  الشيخ  فكر  يف  املــرأة  موضوع 
اهم  من  اعتبرها  فكرة  انتباهي  .اثــارت  واالحسان  العدل 
موضوع  يف  ترى  اجلماعة  إن  قال  حيث  املقابلة  يف  ورد  ما 
واملرأة  القضايا  بعض  يف  بأهلية  يتمتع  الرجل  بأن  األهلية 

اخرى. قضايا  يف  األهلية  بنفس  تتمتع  كذلك 
بحيث  القوامة  و  األهلية  قضية  يف  اجتهاد  أمام  إذا  نحن 
إلى  النساء  على  قوامون  الرجال  اطروحة  من  االنتقال  مت 
للمرأة  واالعتراف  التفاصيل  يف  والبحث  النسبية  أطروحة 
ومحاولة  االحــتــيــاطــات   مــن  الكثير  األهــلــيــة.رغــم  بحق 
بالتفصيل  املتحدث  يعددها  لم  التي  القضايا  بني  التمييز 
سيبقى  ولذلك  عاما  الطرح  بقي  لقد  بالتدقيق.  يذكرها  او 

ملتبسا. وحتى  غامضا 
والسياسية  الفكرية  املدارس  جلميع  املرأة  موضوع  شكل 
املـــدارس  هـــذه  طبيعة  عــلــى  حقيقيا  وامــتــحــانــا  مــحــكــا 
البشرية  نصف  موضوع  هو  املرأة  موضوع  إن  واالجتاهات. 
الذي قال  البشرية كلها وصدق احلكيم  ويكاد يكون موضوع 
كل  تصنيف   ميكننا  البشرية.لذلك  مستقبل  هي  املرأة  إن 
أساسيني:  فريقني  الى  تقسيمهم  او  املرأة  موضوع  تناول  من 
من  االنــســان  حتــرر  كقضية  املـــرأة  مــوضــوع  يتناول  فريق 
آلالف  الضرر  وجبر  له  االعتبار  ورد  واالستغالل  االضطهاد 
مع  يتعامل  آخــر  املــرأة.واجتــاه  منها  عانت  التي  السنني 
واالستغالل  االستبداد  عمر  إطالة  أجل  من  املرأة  موضوع 
أو  التكاليف  بأبخس  واملصالح  احلاجيات  لتلبية  وكوسيلة 

مقابل. بدون  حتى 
عنها  حتدث  التي  االجتهاد  محاولة  اعتبار  أمكننا  فإذا 
الفكر  يف  وملدرسته  له  حتسب  محاولة  احلمداوي  االستاذ 

الشرط  أو  الركيزة  إلــى  تفتقد  نعتبرها  فإننا  اإلسالمي 
املجتمع  مبــشــروع  ربــطــه  ــو  وه أال  االجــتــهــاد  يف  األســاســي 
املساواة  مجتمع  على  املفتوح  االستغالل  ربقة  من  املتحرر 

محفزا  يكون  أن  يجب  االجتهاد  ان  االجتماعية.  والعدالة 
على  فقط  البحث  وليس  املراتب  أعلى  إلى  املجتمع  نقل  على 
واالستبداد  االستغالل  مع  والتساكن  التعايش  او  التالؤم 

الراهنة. الطبقية  والفوارق 
والشعب  اجلماهير  أن  ومبــا  املنظور  هــذا  مــن  انطالقا 
إلى  االنتاج  وسائل  ملكية  حتويل  أجل  من  يناضل  الكادح 
والعمل  املجهود  حسب  الــثــروات  وتــوزيــع  املجتمع  ملكية 
تهم  التي  القضايا  من  العديد  فإن  اجلميع  طرف  من  املبذول 
ستتحول  األسرية  او  الفردية  حياتهما  يف  والرجل  املــرأة 
ملقاة  كأعباء  تكون  ولن  املجتمع  لها  وينهض  يقوم  مهام  الى 

تتقلص  إذا  املجتمع  هذا  مثل  يف  اآلخر.  دون  أحدهما  على 
بشكل  املجتمع  أو  خاص  بشكل  الدولة  ألن  وتسهل  األعباء 
ميكن  املجتمع  هذا  مثل  ففي  وأثقلها.  أكثرها  يتولى  عام 

مساواتهما  زاوية  من  والرجل  املرأة  بني  العالقة  إلى  النظر 
البعض  بعضهما  على  واليتهما  ويف  والواجبات  احلقوق  يف 
مبثل  احلمداوي  االستاذ  التزم  لو  اجلديدة.  األسرة  داخل 
لكان  املنشود  املجتمع  ملستقبل  االستشراف  او  الرؤية  هذه 
والنفتحت  للمساواة  إحقاقا  أكثر  اجتهاد  الى  اهتدى  قد 
يف  والرجل  املرأة  بني  الفوارق  من  التقليص  يف  الرغبة  عنده 
االجتهاد  محاولة  هو  غلب  الذي  لكن  والواجبات.  احلقوق 
هو  او  حاله  على  سيظل  املجتمع  أن  أو  جامد  وضع  ظل  يف 
وأن  والطبقية  االجتماعية  العالقات  نفس  يف  استمرار 

يتغير. او  يتبدل  لن  أزلي  هو  القائم  الوضع 

التيتي احلبيب
  االجتهاد املنفتح عىل املجتمع املتحرر

نضالية  أرضية  على  بدورها  ترتكز  أن  يجب  الوحدة  وهذه   ،
داخل  االخــتــالف  بتنظيم  تسمح  تنظيمية  ودميقراطية 
واالشتراكية  الشيوعية  التيارات  بني  النقابية  التنظيمات 
نزعة  كــل  وتــقــاوم   ، واإلصــالحــيــة  الثورية  الــتــيــارات  بــني   ،
العاملة  للطبقة  والتنظيمية  النضالية  للحركة  تفتيتية 
النقابية  للحركة  احملصنة  الكبرى  املبادئ  ومن   . وبلقنتها 
أزمة  أوجــه  مواجهة  يف  نقابية  مبادئ  من  انتجته  ما  هو 
مواجهة  يف  الدميقراطية   -  ( املغربية  النقابية  احلركة 
 – املناصب  يف  اخللود  و  الزعيم  تقديس  و  البيروقراطية 
مواجهة  يف  التقدمية   – النخبوية  مواجهة  يف  اجلماهيرية 
العاملة  الطبقة  نضاالت  لعزل  الضيقة  النقابية  النزعة 
مواجهة  يف   : االستقاللية   – املــوضــوعــيــني  حلفائها  عــن 
مواجهة  يف  النضالية  الوحدة   – الضيقة  احلزبية  اإلحلاقية 
وللطبقة  للفئات  النضالية  للحركة  والبلقنة  التشتيت 
الوحدة  مفهوم  مواجهة  الوقت  نفس  يف  و  حللفائها  و  العاملة 
التي  للبيروقراطيات  اخلضوع  تعني  التي  امليتافيزيقية 

خدمتها( بدل  العاملة  الطبقة  تستخدم 

عبر  اســتــطــاع  املــخــزنــي  والــنــظــام  احلــاكــمــة  الطبقة  إن 
النقابية  احلركة  يفكك  أن  املغرب  يف  الطبقي  الصراع  تاريخ 
منها  جــزء  أو  قيادتها  جــر  عبر  يخترقها  وأن   ، املغربية 
الريع  من  ميكنها  وأن   ، السائدة  الطبقية  الكتلة  صف  إلى 
يجعها  و  العامة  النضالية  احلركة  عن  يعزلها  أن  و  النقابي 
الوحدة  مهمة  إن   . خدمتها  بدل  العاملة  الطبقة  تستخدم 

السياسي  وعيهم  العمالية  للطالئع  والتنظيمية  النضالية 
. البلقنة  مخططات  جتاوز  على  قادر  الطبقي 

كانت  لقد   : الشعبية  والــلــجــان  المجالس   •  
)مجالس  املجالس  لدولة  مؤسسة  ثورة  أهم  البلشفية  الثورة 
وللنظام  للحرب  املــعــاديــة  ــود(  ــن واجل والــفــالحــني  العمال 
بدولة  األولى  االشتراكية  الدولة  سميت  لدرجة  القيصري 
الشعوب  من  العديد  استلهمت  قد  و  )السوفييتات(  املجالس 
التاريخية  سياقاتها  حسب  كــل  وطورتها  التجارب  هــذه 

والسياسية

لــقــد عـــرف املــجــتــمــع املــغــربــي الــهــبــات و االنــتــفــاضــات 
هذه  لكن   ، االســتــبــداد  نظام  على  احملتجة  اجلماهيرية 
حتقيق  تستطع  ولم  والنار  باحلديد  ووجهت  االنتفاضات 
أشكال  عدة  اجلماهير  نضاالت  عرفت  كما  املنشود  التغيير 
لنضاالت  أو  الفئوي  للنضال  حلــركــات  الــذاتــي  للتنظيم 
الشأن احمللي  السكان يف قضايا  أو لنضاالت  الشعبية  األحياء 
عن  والدفاع  الغالء  مناهضة  تنسيقيات   ( االنسان  وحقوق 
أجل  ومــن  احلكرة  ضد  تنسيقيات   – العمومية  اخلــدمــات 
الصحة  يف  احلق  أجل  من  تنسيقيات   – احلريات  و  احلقوق 
جبهات   – العمومي  التعليم  يف  احلــق  أجــل  من  وإئتالفات 
هي  التنظيمات  هذه  ذروة  وتعتبر   - الشعوب  مع  للتضامن 
الريف  وحـــراك  فبراير   20 كحركة  الشعبية  احلــراكــات 
هذه  إن   ).. املناطق  و  ــدن  امل مــن  والعديد  ــرادة  ج ــراك  وح

الــنــضــاالت  ــن  م املــطــلــوب  تفهم  ــذي  الـ بــالــقــدر  احلـــراكـــات 
عزل  أعــطــاب  مــن  فيه  تعاني  ــذي  ال بالقدر  اجلماهيرية 
كرفض  البعض  بعضها  عن  املناضلة  الثورية  الــســيــرورات 
النضاالت  على  والتركيز   ، مثال  واحلزبي  النقابي  التنظيم 

العفوية اجلماهيرية 

يجب  الشعبية  واللجان  املجالس  هذه  فإن  احلال  بطبيعة 
 )... شعبي  حي   – مدينة   – )دوار  مكان  كل  يف  تتشكل  أن 
بديال  لتشكل  جتاربها  من  وتستفيد  بينها  فيما  تنسق  وأن 
وحقل  انتخابات  ظل  يف  الشعبية  اإلرادة  وتهريب  لتزييف 
التقدمية  والــقــوى  الشعبية  اإلرادة  ضــد  مسيج  سياسي 

بالبالد   واحلية 

مطالب  أســـاس  على  تبنى  والــلــجــان  املــجــالــس  ــذه  ه إن 
والــهــيــئــات  ــوى  ــق ال مختلف  فــيــهــا  وتــتــوحــد  دميــقــراطــيــة 
على  تبنى  وال   ، حقوقهم  عن  للدفاع  املواطنني  و  واملواطنات 
أساس إيديولوجي ، ويف نفس الوقت يتم اللجوء إلى تنظيم 
يسمح  مما  للشعب  احليوية  القضايا  حول  العمومي  النقاش 
أواصر  وتقوية  الصمود  ودعم  البلطجة  و  البلقنة  مبقاومة 
أن  عليها  التنظيمات  هذه  إن   . الشعب  قوى  بني  التضامن 
واملستقبل  للحاضر  خطط  على  و  واضحة  مطالب  على  تتوفر 
السيرورات  ومتفصل  القوة  موازين  تغير  االعتبار  بعني  تأخذ 
السياسي  احلزب  بناء  أهمية  مقدمتها  يف  و   . أعاله  املذكورة 

الكادحني. وجماهير  العاملة  الطبقة  عن  املعبر 

تمتة مقال من سريورات التغيري الدميقراطي الشعيب : أدوات الدفاع الذايت الجماهريية
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الثورة السودانية تحاول الخروج من عنق الزجاجة
البيان هذا  اوال 

مشرتك بيان  السودان: 

                        حرية - سالم - عدالة 

مستحيلة  والردة  أقوى  الشعب    

السوداين   الشعب  جماهري   

هتافنا شاهرين  للشوارع  سنخرج  أخرى  مرة  ها 

ابلبساالت الشوارع  تلقاان  ولسوف 

والخنوع واملساخر  للعساكر  املضادة 

جلان  يف  ممثلة  الــثــورة  حماية  كــقــوى  منا  اســتــشــعــارًا 
النسوية  واحلركات  واملهنية  املطلبية  واألجسام  املقاومة 

أهدافها  وحتقيق  ديسمبر  ثــورة  مهام  استكمال  لضرورة 
بناء  من  نتمكن  وحتى  وعدالة"  ســالم،  "حرية،  وشعارها 
علينا  يــجــب  الــعــدالــة  ــاذ  ــف وإن واملــواطــنــة  احلــقــوق  دولـــة 
التحول  لدعم  جانبًا  اخلــالفــات  ــرك  وت التوحد  جميعًا 
وفلول  االنقالبني  على  الفرصة  وتفويت  الدميوقراطي 
على  الطريق  لقطع  قدمًا   واملضي  باالحتاد  البائد،  النظام 
التي  العظيمة  الثورة  هذه  إجهاض  نفسه  له  تسول  من  كل 

األماجد   الشهداء  بدماء  مهرت 
ومبباركة  البائد  النظام  فلول  من  اليائسة  احملاوالت  إن 
وتدق  قادم  هو  ملا  متهيد  إال  هي  ما  العسكري  املجلس  قادة 

املتربصني بأيدي  االنتقالية  الفترة  إفشال  خطر  ناقوس 
السلطة  مسؤوليتها  تتحمل  حاليا  القائمة  األزمـــة 
القائمة مبكونيها العسكري واملدني بوضع الفترة االنتقالية 
حتقيق  يف  والفشل  الثورة،  أهداف  عن  واالبتعاد  احملك  يف 
املعيشية  ــاع  االوض حتسني  هدفه  يكون  اقتصادي  اصــالح 
بخصوص  حتي  السوداني،  للشعب  كرمية  حياة  وتوفير 
)سلعتي(  و  )مترات(  برنامح  يف  املتمثلة  االسعافية  احللول 
وإبعادهم  البائد  النظام  فلول  إزالة  يف  والتلكوء  وغيرها، 
وكذلك  والعسكرية،  املدنية  واخلدمة  الدولة  أجهزة  من 
مؤسسات  إستكمال  وعــدم  العدالة،  حتقيق  السلحفائية 
االنتقال وعلي رأسها املجلس التشريعي وعدم وجود اإلرادة 
مبخاطبة  واملستدام  الشامل  السالم  حتقيق  يف  احلقيقية 
القطاع  يف  الالزمه  االصالحات  اجراء  وعدم  االزمة،  جذور 
اعطي  التراخي  هذا  كل  العسكرية،  القوات  وهيكلة  االمني 
الثورة  علي  باالنقالب  والتهديد  للتطاول   للفلول  الفرصة 

هيهات ولكن  علنا، 
وفعالياتها  حملتنا  بداية  أدناه  املوقعون  نحن  نعلن  وليه 
السيادي  املجلس  رئاسة  وتسليم  املدني  احلكم  أجــل  من 

مسمى  حتت  املواكب  تكون  وسوف  للمدنيني 
  مواكب احلكم املدني

 .  2021 30 سبتمبر  يوم  البداية  ستكون ضربة 
لعملية  الــتــام  دعمها  أدنـــاه  املوقعة  األجــســام  وتــؤكــد 
انتخابات  إلى  وصــواًل  السودان  يف  الدميوقراطي  التحول 

نرفض  وعليه  السوداني،  الشعب  يرتضيها  ونزيهة  حــرة 
االنقالب  عبر  الشمولية  إلــى  للعودة  محاولة  أي  متاما 

باالتي:  ونطالب  سواه  أو  العسكري 
مجلس  وتكوين  االنتقالية  السلطة  هياكل  استكمال   -
كافة  إجازة  طريقه  عن  يتم  حتي  حقيقي  ثوري  تشريعي 

بالشعب( الشعب  )حكم  ملبدأ  حتقيقًا  املطلوبة  القوانني 
املهمة  هذه  تأخير  أدى  حيث  النظامية  القوات  هيكلة   -

  . املفتعلة  األمنية  السيولة  ألزمة  التصدي  يف  الفشل  إلى 
الدستورية. احملكمة  وتكوين  العدلية  املنظومة  إصالح   -

العامة  القيادة  اعتصام  فض  يف  التحقيق  جلنة  حتويل   -
بسرعة  للنتائج  الــوصــول  على  قـــادرة  دولــيــة  جلنة  ــى  إل

وكفاءة.
- تكوين املفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية 

االنتقالية  الفترة  شركاء  مجلس  إلغاء   -
- نؤكد أننا لن ننتكي مالم يتم تنفيذ املطالب كاملة ولن 

بتنفيذها.   تخديرية   وعود  بأي  نقبل 
واملسارات الحقا.    التجمع  و نقاط  الوجهة  - سوف حتدد 
أثناء  االستلقاء  ميكننا  ال  ولكن  صديقي  يا  تعبنا  لقد     

املعركة 
املوقعون :   

واملهنية املطلبية  االجسام 
2018 أسر شهداء ثورة ديسمبر  - منظمة 

ديسمبر ومصابي  جرحي  منظمة   -
النسائي االحتاد   -

)منسم( النسوية  احلركة   -
تعسفيًا املفصولني  الشرطة  ضباط   -

الثوري التشريعي  املجلس  مبادرة   -
السودانيني املهنيني  جتمع   -

)تام( املطلبية  االجسام  جتمع   -
الدميوقراطي  االنتقال  دعم   -

املقاومة: لجان 

أولياء  جبل  مقاومة  جلان  تنسيقية   -
شمال  اخلرطوم  مقاومة  جلان  تنسيقية   -

جنوب  أمبدة  مقاومة  جلان  مركزية   -
امبدة غرب السالم  - مركزية جلان مقاومة دار 

- جلان مقاومة حي اجلامعة
15 أبو سعد مربع  - جلان مقاومة 

الفتيحاب ثوار   -
الهدي - جلان مقاومة حي 

وسط العباسية  مقاومة  جلنة 

الصحوة حي  مقاومة  جلنة   -
بانت شرق - جلنة مقاومه 

9 مربع  الفتيحاب  مقاومة  جلنة   -
اجلامعة حي  مقاومة  جلنة   -

آدم  أبو  - مركزية جلان مقاومة 
كادوقلي مقاومة  جلان   -

أحياء صاحلة مركزية جلان   -
21 ابو سعد مربع  -جلان مقاومه 

مقاومة شندي - جلان 
 3 - جلان مقاومة اخلرطوم 

 2021 سبتمبر   24 السبت 
اثنيا  

السوداين الشيوعي  لحزب 

السيايس املكتب 

مستحيلة  والردة  مسمترة  الثورة 

السوداين؛  للشعب  بيان 

والــقــوى  السابق  الديكتاتوري  النظام  فــلــول  حــاولــت 
بانقالب  القيام  املسلحة  الــقــوات  ــل  داخ للثورة  املعادية 
البالد يف حالة من  واغراق  عسكري إلجهاض ثورة ديسمبر 
على  واالستيالء  الكامل  االمني  االنفالت  الى  تقود  الفوضى 

املاضية. القصيرة  الفترة  يف  شعبنا  اجنزه  ما 
مــحــاوالت  ــدة  ع األخــيــرة  االنــقــالبــيــة  احملــاولــة  سبقت 
ولــم  قــادتــهــا  عــلــى  التحفظ  عــن  االعـــالن  ومت  انــقــالبــيــة 
االخرين  يغري  ما  وهــذا  للجناة.  محاكمات  أي  عن  يعلن 
من  اإلفالت  أصبح  قد  خاصة  املؤامرات  بتكرار  لالستمرار 

وطبيعية. دائمة  صفة  العقاب 
11 ابريل والسير  كما يأتي هذا االنقالب مواصلة النقالب 
الواضح  موقفه  حزبنا  أعلن  قد  الشريرة.  الدائرة  طريق  يف 
التامة  وادانته  واملدنية  العسكرية  االنقالبات  من  واملبدئي 
العسكريني  او  السياسيني  من  حفنة  بها  تقوم  محاولة  ألي 
الشريرة  الدائرة  الى  البالد  وجر  السلطة  على  لالستيالء 
احلكم  حزبنا  جرب  لقد  العسكري.  واحلكم  االنقالبات  من 
على  ــاال  وب كانت  عاما   62 ملــدة  العسكري  الديكتاتوري 
الوطني  والتحرر  الدميقراطية  يف  وآماله  شعبنا  تطلعات 

والشامل. العادل  والسالم  واالجتماعي 
فيه  تستمر  وقت  يف  األخيرة  االنقالبية  احملاولة  تأتي 
يستهدف  الذي  اجلماهيري  النضال  لوقف  احلالية  السلطة 
اإلنقاذ.  نظام  وتصفية  الطفيلية  الرأسمالية  ركائز  تفكيك 
ــن كل  ــرورة الــكــشــف ع ــض ــزب الــشــيــوعــي ب يــطــالــب احلـ
ونشرها  األخيرة  االنقالبية  باحملاولة  املرتبطة  احلقائق 
علنية.  عادلة  محاكم  الــى  اجلناة  وتقدمي  الــعــام،  للرأي 
ركائز  لتفكيك  جدية  أكثر  إجــراءات  باتخاذ  يطالب  كما 
وقوات  األمنية  واألجهزة  املسلحة  القوات  يف  خاصة  النظام 
الكاملة  املسئولية  العسكري  املكون  نحمل  كما  الشرطة. 
الدستورية  الوثيقة  يف  جاء  ما  تنفيذ  يف  تقاعسه  جــراء 
حلل  االمنية  والترتيبات  املسلحة  القوات  هيكلة  بإعادة 
املسئوليات  كافة  يتحمل  ان  املدني  املكون  وعلى  املليشيات. 
بتكوين  الدستورية  الوثيقة  يف  عليه  املنصوص  وتنفيذ 
القوانني  كافة  وإلغاء  السلطة  هياكل  واستكمال  املفوضيات 

للحريات. املقيدة 
نهيب  الــثــورة  مسيرة  يف  املفصلية  اللحظات  هــذه  ويف 
واحلذر  باليقظة  بالتحلي  احلية  وقــواه  شعبنا  بجماهير 
حتاك  التي  للمؤامرات  للتصدي  واالســتــعــداد  واالنتباه 
الوسائل  بكل  ــارج  واخل الداخل  يف  الثورة  أعــداء  قبل  من 

املتاحة. السلمية 
والثوار  للثورة  النرص 

الثورة لهشداء  والخلود  املجد 

السوداين  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب 



العدد : 426   12
من 28 شتنبر إلى  4 أكتوبر  2021 املناضلة  املرأة 

دور النساء يف تدبري الشأن املحيل 
مهزلة  فترة  طوال  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرفت 
للمرأة  صــارخــا  وانتهاكا  متييزيا  خطابا  االنــتــخــابــات، 
املشاركة  السياسية  األحزاب  منشورات  جسدته  املغربية، 
النساء  جسد  استغالل  عبر  السياسية/املهزلة،  اللعبة  يف 
كان  أخرى،  أحيانا  املترشحات  صور  تغييب  عبر  أو  أحيانا، 
قضايا  أمــا  للنقيض.  النقيض  من  إال  يستقيم  ال  األمــر 
وبطالة،  فقر  من  احلقيقية  املغربية  املرأة  ومعاناة  النساء 
ــدام اخلــدمــات  ــع وأمــيــة واســتــغــالل وطـــرد لــلــعــامــالت، وان
البوادي  ألغلب  الضرورية  التحتية  والبنيات  الصحية 
حتض  فلم  العنف،  ومظاهر  ممارسات  وتزايد  املغربية، 
املهزلة  اللعبة  يف  املشاركة  السياسية  األحــزاب  باهتمام 
دعايتها.  أو  حواراتها  يف  أو  االنتخابية  برامجها  يف  سواء 
اجلمعيات  سارعت  االنتخابات،  موسم  انتهاء  ومبجرد 
القوانني  احترام  بعدم  اخلطر  ناقوس  دق  إلى  النسائية 
مت  حيث  اجلماعات،  مجالس  تشكل  مجال  يف  التنظيمية 
توزيع  يف  املسؤوليات  مراكز  يف  التواجد  من  النساء  إقصاء 
التحالفات  إلرضاء  اجلماعية  املجالس  داخل  احلصيصة 
السياسي،  التحالف  منطق  كلي  بشكل  فيها  غــاب  التي 
الشخصية  واملــصــالــح  الريعي  التحالف  منطق  ســاد  بــل 
من  النساء  على  الضغوطات  ممارسة  ومتت  للمنتخبني، 
وفق  للمسؤوليات  الترشيح  عــن  تــنــازالت  تــقــدمي  ــل  أج
رقم  التنظيمي  القانون  مــن   17 الفصل  عليه  ينص  مــا 

باجلماعات. املتعلق   113.14

يف  للنساء  مشاركة  عن  نتحدث  أن  ميكن  بالفعل  فهل    
عبرها  يتم  نسائية  كوطا  عبر  باملغرب  احمللي  الشأن  تدبير 
بعد  إال  باألمر  إخبارهن  يتم  ال  أحيانا  مترشحات  تقدمي 
يف  تضمينهن  على  االنتخابية  اللوائح  متعهدو  يتفق  أن 
سرعان  ولكن  الداخلية،  وزارة  لتوصيات  استجابة  اللوائح  
لم  أو  "جنحن  ســواء  املترشحات  هاته  أسماء  تختفي  ما 
تذكرهن  يتم  وال  مهام  أية  من  إقصاؤهن  ويتم  ينجحن"،  
باألغلبية.  التصويت  تتطلب  التي  املجالس  دورات  يف  إال 
اللواتي  النساء  من  العديد  فهناك  عامة  ليست  احلالة  رمبا 
قضايا  كانت  من  هن  قليالت  بإرادتهن،  اللعبة  غمار  دخلن 
بالتغيير  إميانهن  أو  حركتهن،  التي  هي  والشعب  النساء 
لكن  احملــلــي،  الــشــأن  تدبير  يف  السياسية  املــشــاركــة  عبر 
كان  الرجال  مثل  مثلهن  أيضا  هؤالء  من  كبير  جزء  هناك 
األولــى،  بالدرجة  السياسي  الريع  هو  األساسي  دافعهن 
وجمعيات  مدني  مجتمع  خلق  يف  السلطة  ساهمت  فبعدما 
مجتمع  خلق  بهدف  مقاسها،  على  نسائية  وتعاونيات 
خصوصا  التطبيل،  إشارات  لكل  يستجيب  مخزني  مدني 
وهي  البشرية،  للتنمية  الوطني  بالبرنامج  سمي  ما  مع 
حيث  أيضا،  السياسية  األحزاب  استثمرتها  التي  التجربة 
عبر  دعمها  يتم  نسائية  جمعيات  تأسيس  على  عملت 
والتضامن  والتنمية  األســرة  وزارة  قبل  من  خاصة  برامج 
يف  األحزاب  هاته  تواجد  عبر  أو  أخرى،  وزارية  وقطاعات 
الدعم  كعكة  تقسيم  فيتم  اجلهات  يف  أو  احمللية  اجلماعات 
من  واملعارضة  األغلبية  منطق  وفق  للجمعيات  املخصص 
تقدم  باملقابل  فريق،  كل  جمعيات  على  املجالس  داخــل 
مبادرة،   لكل  التطبيل  يف  اجلليلة  خدماتها  اجلمعيات  هاته 
من  العديد  تعبئة  متت  حيث   2011 دستور  يف  حدث  كما 
وقفات  شبه  وتنظيم  املمنوح  للدستور  للتطبيل  اجلمعيات 
رفضت  التي  فبراير   20 حلركة  التاريخية  للمسيرة  مضادة 

ضده.  بال  بالتصويت  وطالبت  املمنوح  الدستور 
ومتتبعات  متتبعي  كل  على  خفي  الغير  الواقع  هذا  رغم 
النساء  أن  إال  بــاملــغــرب،  واالنــتــخــابــي  السياسي  الفعل 
املمارسات  ومن  انتقادات  من  أيضا  يسلمن  لم  املترشحات 
تعرضت  حيث  االجتماعي،  التواصل  رواد  من  التمييزية 
كنساء  متسهن  وجارحة  ساخرة  لتعليقات  منهن  العديد 
مشاركة  على  التهكم  ومت  ومظهرهن،   جنسهن  بسبب 

هناك  فكان  لالنتخابات  الترشح  يف  الــقــرويــات  النساء 
اجلماعية  املجالس  عمل  مــن  تنقيص  ــر  األم يف  رأى  مــن 
اللواتي  النساء  مع  الفضاء  تقاسم  سيتم  بحيث  املنتخبة، 
البيت  بأشغال  القيام  يف  التقليدية  أدوارهـــن   سيهملن 
ربط  ــدود  ح إلــى  التهكم  بــه  ذهــب  مــن  وهــنــاك  واحلــقــل، 
 " ب"كارثة  اجلماعية  املجالس  تسيير  يف  النساء  مشاركة 
البيوت  من  )اينور(  التقليدي  الفران  خبز  سيختفي  حيث 

واألسواق. 
بتهافت  النساء  مشاركة  ربط  من  هناك  هذا  مقابل  يف 
باجلماعات  مــريــحــة  مــكــاتــب  يف  اجلــلــوس  عــلــى  الــنــســاء 
االنتخابية  الكعكة  تقسيم  يف  ورغــبــتــهــن  والــبــلــديــات 
لتشكل  الحقة  امتيازات  من  يقدمه  وما  السياسي  والريع 
واملجتمع.  األسرة  ألوضاع  وتردي  للرجال  منافسة  بذلك 
اجلماعية  االنتخابات  يف  النساء  مشاركة  بالفعل  فهل 
تدبير  يف  النساء  إشراك  أو  مشاركة  يف  ستساهم  واجلهوية 

احمللي؟  الشأن 
تنظيمها  ولظروف  ولنتائجها  لالنتخابات  قراءتنا  إن 
من  عقود  أدت  حيث  فيه،  تنظم  الذي  السياسي  وللنظام 
احلقل  إغالق  إلى  السياسية  احلياة  وتخريب  االستبداد 
بني  السياسي  التنافس  وأصــبــح  وتسييجه،  السياسي 
بذيئة  بأشكال  يتم  االنتخابات  يف  املشاركة  األحـــزاب 
السائدة  الطبقية  الكتلة  برنامج  تطبيق  أجل  من  وساقطة 
النساء  مشاركة  تبخيس  يتم  أن  غرابة  فال  واالمبريالية، 
يف  وحصره  السياسية  األحزاب  دور  تبخيس  يتم  كما  متاما 
السياسي   العمل  وخنق  السلطة،  ممارسة  يف  املشاركة  مجرد 
لالنتخابات  الترشح  يف  وحــصــره  تنميطه  عبر  للنساء 
تظهر  نسائية،  الئــحــة  عبر  اللعبة  مظاهر  واستكمال 
يتماشى  الذي  الليبرالي،  احلداثي  لنظامنا  البراق  الوجه 
التي  للتوصيات  ويستجيب  الدولي  املنتظم  توصيات  مع 
التقارير  على  التعقيب  يف  املتحدة  األمم  أجهزة  تقدمها 
اتفاقية  وإعمال  املساواة  مجال  يف  الشأن،  بهذا  املقدمة 
ترسانة  وفق  املرأة،  ضد  التميز  أشكال  جميع  على  القضاء 
الوطنية  و“هويتها  اململكة“  “قوانني  مثل  الثوابت  من 
وحتى  امللكي“  و“النظام  اإلسالمي“  و“الدين  الراسخة“ 
مشاركة  على  ينطبق  الشيء  نفس  الدستورية“،  “املبادئ 
تبييض  اجــل  مــن  رمــزيــة  مشاركتهن  تظل  حيث  النساء 
الدولية،  احملافل  أمــام  خصوصا  املخزنية  الدميقراطية 
العالم  تنمية  يف  أو  النسائية  اجلمعيات  يف  حبا  وليس 
يف  املؤشرات  كل  تبني  التي   الشعارات  من  وغيرها  القروي 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  مختلف 
الرسمية،  املؤسسات  مختلف  تقدمها  والتي  والثقافية، 
هزيلة  املساواة   حتقيق  مستوى  على  إجنازاتها  حصيلة  أن 
والتعليم،  الشغل  مجال  يف  الشأن  هو  كما  وتراجعية  بل 
بحقوق  النهوض  ضمان  اجتاه  يف  التقدم  من  تساهم  ولم 
مع  املــســاواة  قــاعــدة  على  األســاســيــة  وحرياتهن  النساء 
يظهر  ان  النظام  حاول  التي    التشريعات  وحتى  الرجال، 
حلماية  أو  اجلنسني  بــني  املــســاواة  لتكريس  ــاءت  ج انــهــا 
األعطاب  وعلى  جــدواهــا  عــدم  الــســنــوات  كشفت  املـــرأة، 
العنف،القانون  بقانون  منها  تعلق  ما  تضمنتها،سواء  التي 
التمييز،والتي  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة  لهيئة  املنظم 
بشأن  باريس  معايير  خاصة  الدولية  املعايير  حتترم  لم 
ــان ســـواء مــن حيث  ــس الــوطــنــيــة حلــقــوق اإلن املــؤســســات 
للقيام  الضرورية  الوسائل  أو  العضوية  أو  االختصاص 
اليوم  ــدود  ح إلــى  أجــرأتــهــا  يتم  ولــم  بفعالية.  مبهامها 
تقدمي  حصيلة  أما    ،2017 أكتوبر  يف  القانون  صدور  رغم 
نظرا  جدا،  وضعيفة  هزيلة  فتبقى  وامللتمسات  العرائض 
أمــام  وضــعــت  الــتــي  التعجيزية  ـــراءات  ــ واإلج لــلــشــروط 
أن  يتعني  ال  الذي  احلق  هذا  ملمارسة  واملواطنات  املواطنني 

تقييد.  ألي  يخضع 

الهيئات  أو  املوضوعاتية  أو  الدائمة  اللجان  وحتى    
اجلماعات  أغلب  يف  صورية  كلها  تظل  احملدثة  االستشارية 
املساواة  هيئة  تتشكل  ما  غالبا  بل  منها،  القروية  خصوصا 
حضور  غــيــاب  يف  مثال  الــنــوع  ومــقــاربــة  الــفــرص  وتــكــافــؤ 
الداخلية  وزارة  استمارات  ملأل  وذلك  وأعضائها،  عضواتها 
القيام  لها  وعهد  رسمي  بشكل  تشكيلها  مت  وان  الشأن،  بهذا 
تقني  دعم  أي  لها  تقدم  ال  الدولة  فإن  االستشاري  بالدور 
استشارتها  تقدم  أن  الهيئة  هاته  من  مطلوب  بل  مادي،  أو 
تنجزها  ال  ميدانية  دراسات  وعبر  للواقع  تشخيص  عبر 
موضة  أصبحت  التي  الــدراســات  مكاتب  حتى  الــواقــع  يف 
حيث  اجلماعة،  عمل  برنامج  ــداد  إع يف  احمللي  التدبير 
العاصمة  يف  مكاتب  يف  البرامج  هاته  إعداد  يتم  مع  غالبا 
املعنية  املجالس  وعضوات  أعضاء  استشارة  دون  اإلدارية 
الوزارة  تلعب  ذلك  مقابل  النساء.  أو  الساكنة  وباالحرى 
فتشتغل  املقترحة  البرامج  رفض  يتم  حيث  دورها  الوصية 
مخطط  وباألحرى  برنامج  أي  دون  سنوات   5 ملدة  اجلماعة 
وحاجيات  النوع  مقاربة  يعتمد  تشاركي  محلي  تنموي 

واملواطنني.  املواطنات 
كــمــؤســســة  ــيــة  احملــل اجلــمــاعــات  إن  الـــقـــول  ــة  ــالص خ
محلية  تنمية  أي  يف  الــقــرار  سلطة  متلك  ال  "منتخبة" 
ويف  احمللية  التنمية  هاته  يف  النساء  تشارك  أن  وباألحرى 
للمواطنني  ذاتية  تنظيمات  غياب  ويف  احمللي،  الشأن  تدبير 
للتغيير  ومخططاتها  رؤاها  بلورة  على  قادرة  واملواطنات 
احلديث  يظل  لتحقيقها،  والــنــضــال  والتنمية  والــبــنــاء 
ولتزكية  اللعبة  لتلميع  شــعــارات  مجرد  تنمية  أيــة  عن 
جتــارب  مــن  االســتــفــادة  يتطلب  مــا  وهــذا  النظام،  أجــهــزة 
مسافات  بعد  على  حيث  املجال،  هذا  يف  وإقليمية  عاملية 
أسست  الــتــي  الــكــرديــة  النسوية  التنظيمات  جنــد  منا 
شعبية  مؤسسات  بناء  مجال  يف  رائعة  ذاتــيــة   لتجربة 
أدوات  بلورة  من  املجتمع  فئات  وكل  والرجال  النساء  متكن 
عبر  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  شؤونهم  إلدارة 
كمجموعة  الكرديات،  النساء  فيه  تشكل  اجتماعي  ميثاق 
وضعن  حيث  رئيسيا  دورا  أشمل،  حركة  ضمن  منضوية 
تطبيق  إلى  تدعو  جذرية  نسوية  سياسات  املمارسة  قيد 
نحو  السعي  إلــى  ترتكز  الــتــي  الشاملة  املــســاواة  مــبــادئ 
قومية  مناهضة  قوامها  يكون  الكردية  للمجتمعات  حرية 
هو  كما  الذكوري   واملجتمع  واألبوية  والرأسمالية  الدولة 
تتجسد  حيث  مثال،  سوريا   شرق  شمال  روجافا/  يف  احلال 
املباشرة  املشاركة  خالل  من  الشعبية  البنية  هذه  إحدى 
واملجالس  احمللية  والــلــجــان  العامّيات  عبر  املجتمع،  يف 
تلتزم  حيث  الشعبي،  التعلم  ومــؤســســات  والــتــعــاونــيــات 
تشارك  مببدأ  مستوياتها  بجميع  املؤسسات  هاته  كافة 
اعتماد  إلى  باإلضافة  وامرأة،  رجل  بني  مناصفة  الرئاسة 
املناضالت  النساء  قامت  كما   .40% تبلغ  نسائية  كوتا 
بخلف  البعيد  املــدى  على  االجتماعي  التغيير  أجل  من 
إليه  عهد  النساء"  "بيت  وإنشاء  الشعبي،  للتعلم  فضاء 
اجلندر/النوع  على  املبني  العنف  قضايا  إلى  االستجابة 

النزاعات. وحل  الوساطة،  االجتماعي، 
ظل  يف  لواقعنا  التجربة  نقل  الصعب  مــن  أنــه  نعرف 
السلطة  أجهزة  وكل  واملقدم  الشيخ  عيون  حتكمه  مجتمع 
لكن  التنظيم،  من  دميقراطي  صوت  أي  منع  حتاول  التي 
الدفاع  أدوات  بناء  اجــل  من  النضال  من  مينعنا  ال  هــذا 
يف  الستغاللهن  الرخيصة  األساليب  وفضح  للنساء  الذاتي 
العمل  وكذا  السلطة،  صورة  تلميع  ويف  االنتخابات  مهزلة 
حتقق  عمومية  سياسات  اجل  من  للنضال  تعبئتهن  على 
أشكال  جميع  ومناهضة  الكرمية  للحياة  األدنى  الشروط 
السياسية  املستويات  جميع  على  واالستغالل  التمييز 

والثقافية. واالقتصادية 
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الشبيبة املغربية: 

ما بني النضال الفئوي وراهنية الرشوع يف بناء أدوات دفاعها الذايت

حركات  األخيرة  الفترة  خالل  السياسية  الساحة  عرفت 
احلركات  هذه  املغرب  مناطق  مختلف  يف  شبابية  احتجاجية 
الذي  الطابع  هذا  والقطاعي  الفئوي  الطابع  عن  تخرج  لم 
 20 حركة  بعد  االجتماعية  احلركات  على  املهيمن  هو  أصبح 
فبراير، حيث كل فئة من الشباب/ات سطرت مطالبها اخلاصة 
بحقلها وخاضت على إثرها معاركها النضالية، وإجماال ميكن 
إبراز أهم احلركات االحتجاجية يف فترة األخيرة التي عرفت 

انخراطا قويا للشبيبة يف :
خاضت  النوعية  حتركاتها  إطــار  يف  املعطلني/ات:  حركة 

مهمة،  نضاالت  املعطلة  الشهادات  حلملة  الوطنية  اجلمعية 
حيث سطرت اجلمعية الوطنية يف اآلونة األخيرة اعتصامات 
ووقفات يف أغلب فروعها التي فاقت 20 فرع أبرزها االعتصام 
مرفقا  يوم   27 فاق  والــذي  فاس  فرع  خاضه  الذي  البطولي 
الناظور  ــروع  ف اعتصامات  يف  وأيضا  الطعام،  عن  بــإضــراب 
لهذه  عنوان  وضع  على  قادرين  كنا  وإن  وســلــوان...،  ودمنات 
الوهج  إعادة  استطاعت  اجلمعية  أن  هو  فسيكون  النضاالت 

ولو نسبيا لدورة حركة املعطلني يف الصراع االجتماعي العام.
يف  أساسا  متثلت  وقد  التعلميية:  الشغيلة  شباب/ات  حركة 

الذين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  نضاالت  يف  الفترة  هذه 
فرض عليهم وعليهن التعاقد، فقد سطرت خالل أقل من شهر 
فقط )من 16 مارس إلى 8 أبريل( 3 برامج نضالية مهمة وإنزالني 
النظام  واجهها  الرباط  العاصمة  يف  متتاليني  حاشدة  وطنية 
الصورية  واحملاكمات  واالعتقاالت  والقمع  بالتنكيل  املخزني 
الرباط  العاصمة  شهدته  الــذي  األخير  اإلنــزال  يف  خاصة 
ودولي  شعبي  تضامن  خلق  من  متمكنة  املاضي،  األسبوع  يف 
النضال  طليعة  يف  أصبحت  احلركة  هذه  وأن  بل  واســع،  جد 
العمومية،خاصة  الوظيفة  وتفكيك  التعليم  خوصصة  ضد 
القمعية  األجــهــزة  ترسانة  أمــام  األســطــوري  صمودها  بعد 
نفس  إعطاء  من  متكنت  التي  التنسيقية  هذه  تالوينها،  بكل 
طرح  إعادة  درجة  إلى  التعليمية،  للشغيلة  مهم  جد  نضالي 
الوحدة النقابية التعليمية على واجهة النقاش، ولو مع بعض 
املؤاخذات التي سنعود إليها يف اجلزء الثاني من هذه املقال.

عن  التعليم  آللية  رفضها  عن  تعبيرها  يف  الطالبية:  الحركة 

لم  اآللية  هذه  أن  خاصة  طبقي  تفاوت  من  يكرسه  ملا  بعد 
يرافقه ال تخصيص مبالغ مالية للطلبة والطالبات متكنهم/ن 
وال  دروســهــم/ن  ملتابعة  حديثة  إلكترونية  أجهزة  شــراء  من 
مراكز  لتوفير  وال  الثمن،  الباهظ  األنترنيت  نفقات  لتغطية 
األساتذة  متكن  التعليمية  املؤسسات  داخل  حديثة  رقمية 
أفضل  يف  دروسهم/ن  إعطاء  من  اجلامعيني/ات  واألستاذات 
الظروف، عبرت عدة مواقع جماعية عن رفضها لهذه اآللية، 
غير أن املشكل التنظيمي التي تعيشه احلركة الطالبية جعل 
أغلبها  انتهت  ما  من هذه احلركات ظرفية وعشوائية سرعان 
دون حتقيق مكتسبات مهمة بل وال حتى خلق رأي عام حولها، 
لدرجة لن نبالغ فيها إن قلنا ان احلركة الطالبية املغربية هي 

اآلن أضعف حركة يف النضال الشبيبي الراهن
أنحاء  جميع  يف  العاملة  الشبيبة  خاضت  العاملة:  الشبيبة 

لــواء  حتــت  كــورونــا  فترة  طيلة  احتجاجية  وقــفــات  املــغــرب 
ضد  أبرزها  كانت  التي  االحتجاجات  هذه  النقابية،  مكاتبها 

تسريح اآلالف من العمال والعامالت.
يعرف  والتي  الشبيبية  االحتجاجية  احلركات  هــذه      
الطالبية(  احلركة  )باستثناء  قوي  مد  حالة  قطاعاتها  أبزر 
تعتبر كرد فعل على التدبير السيء للنظام السياسي جلائحة 

من  التدبير  هذا  رافق  وما  األرواح،  على  األرباح  مفضال  كورنا 
أساسا  تنبني  محافظة  واجتماعية  اقتصادية  سياسات 
املؤسسات  خوصصة  اخلارجية،  )االستدانة  عناصر:   3 على 
النفقات  يف  التقشف  العمومية،  والقطاعات  والــشــركــات 
على  سلبا  أثــرت  العمومية(  الوظيفة  تفكيك   – العمومية 
عامة  بصفة  العاملة  الطبقة  وأوضــاع  املواطنني/ات  معيشة 

وعلى الشباب/ات بصفة خاصة، 
اليوم هم  املغربي  الشباب  أن  إذن فهي مناذج مختلفة تبني 
الواسعة  والتسريحات  النيوليبرالية  السياسات  ضحايا  أبرز 
احلركات  طليعة  يف  التموقع  عليه  يفرض  مما  والعطالة، 
تستهدفه،  التي  السياسات  تلك  ضد  واملناضلة  املناهضة 
هامة:  بخصائص  الشباب  يتمتع  للماركسيني/ات،  فبالنسبة 
على  واإلصــرار  الثورية  والتضحية  واالندفاع  الكفاحية  روح 
أي  النتصار  ضرورية  خصائص  وهي  مدى.  أبعد  إلى  الذهاب 

مشروع مجتمعي بديل على املشروع املخزني الرجعي.
نعيشها  التي  املهمة  الشبيبية   النضاالت  هذه  أن  غير    
اآلن، بقدر مساهمتها اجلماهيرية القوية يف جبهات النضال 
املبرر  غير  بالرفض  خاصة  السياسي  لألفق  تفتقر  ما  بقدر 
لبعض مكوناتها لتسييس املطالب، باإلضافة إلى تزايد تنامي 
)الدكاكني  والنقابية  السياسية  التنظيمات  معادات  نزعة 
املمارسة  يف  جـــذوره  يجد  ذلــك  ولعل  وسطها  السياسية( 
امللتفة  واألحـــزاب  املخزني  النظام  كرسها  التي  السياسية 
الذي  الشيء  املناسباتية  االنتخابية  املهازل  خالل  من  حوله، 
السياسي  احلقل  مكونات  بني  الفرز  على  قــادرة  غير  جعلها 
املناضل،  املضاد  السياسي  احلقل  ومكونات  املخزني  الرسمي 

الشيء الذي يستغله نظام املخزن فيما بعد.
وهنا يظهر دور الشبيبات السياسية املناضلة خاصة شبيبة 
االحتجاجية  احلركات  وتعدد  فتنوع  الدميقراطي،  النهج 
التمفصل  حتديد  الدميقراطي  النهج  شبيبة  على  تفرض 
بناء  سيرورة  يف  ودمجها  احلركات  وهذه  الطبقي  الصراع  بني 
سواء  السياسي،  األفق  وإعطائها  الشعبية،  الطبقات  جبهة 
أو  احلركات  هذه  قيادات  مع  اللقاءات  بعض  عقد  خالل  من 
أغلب  جمع  يستطيع  شامل  برنامج  بلورة  خــالل  من  ســواء 
احلركات الشبيبة يف جبهة شبيبية موحدة، مع بلورة األسس 
تنسيقية  فمثال  وتطويرها.  باحتوائها  الكفيلة  التنظيمية 

الطالبية  والفصائل  التعاقد  عليهم  فرض  الذين  األساتذة 
أجل  من  تناضل  كلها  املناضلة  التعليمية  النقابات  وشباب/ات 
مجال  يف  النيوليبرالية  السياسات  وضد  العمومية  املدرسة 
التعليم  خوصصة  التكوين،  عن  التوظيف  )فصل  التعليم 
الذي  الشيء  التعاقد(  طريق  عن  التوظيف  فرض  اجلامعي، 
ميكن من جمع كل هذه املكونات يف بناء جبهة شبيبة منظمة 

الشيء  ونفس  واملجاني،  العمومي  التعليم  عن  للدفاع  قوية 
األخير  يف  سيعطي  الذي  الشيء  والثقافة،  للشغل  بالنسبة 
واجهات  مختلف  يف  فعال  مساهمة  قوية  شبيبية  جبهات 

النضال الشعبي.
موحدة  منظمة  جبهات  إطـــار  يف  الشبيبي  فالعمل     
شبيبة  من  ذاتية  رغبة  ليس  هو  املرحلة  هــذه  يف  للنضال 
النهج الدميقراطي أو تنظيم شبيبي مناضل آخر، بقدر ما هو 
النضالية  احلركة  توحيد  متطلبات  تفرضه  موضوعي  شرط 
النضالية  واألساليب  املالئم  الشعار  بلورة  خالل  من  الشبيبة 
فضال  تقدم  دميقراطية  شبيبية  جبهة  بناء  فمهمة  الفعالة، 
عن كونها تندرج ضمن سيرورة بناء جبهة الطبقات الشعبية 
)امليدانية والدميقراطية(، جوابا ملموسا عن تشتت النضاالت 
الشبيبية اليوم. وهذا ما يقتضي صيانته وتوسيعه وتطويره 
وتقعيده. وهي مهام مترابطة وشاقة تتطلب اإلصرار واملثابرة 
والصراع من أجل الوحدة. إن هذه اجلبهة ميكن أن تتشكل من 
الشبيبات والفصائل الطالبية الدميقراطية، حركة املعطلني، 
املنظمات اجلماهيرية  الثقافية الدميقراطية، شباب  احلركة 
ومختلف  الشبيبية  االحتجاجية  واحلركات  الدميقراطية 

الدميقراطية. الشبيبية  الفعاليات 
قصوى  ضرورة  املنظم  اجلبهوي  للعمل  الشبيبة  كسب  إن     
لتحقيق املطالب امللحة للشبيبة. وهذا ما بينته أزمة كورونا، 
تستطيع  لن  املنظمة  غير  القطاعية  اجلماهيرية  فاحلركة 
التي  الطبقية  املخططات  تواجه  أن  األزمــات  أوقــات  يف  أبدا 
املبادرة  عنصر  حتى  متلك  ولن  بل  اخلاص،  حقلها  تستهدف 
له  تنظيم  ال  من  األزمــات  وقــت  ففي  بديهيا،  يعتبر  الــذي 
الدعاية  على  يركز  أن  يجب  اليوم  عملنا  إن  لهذا  يندثر، 
الضامن  باعتباره  التنظيم  على  حلثهم  الشباب  وسط  والعمل 
املناضلة  القوى  لدى  اخلبرة  وكسب  التجربة  ملراكمة  الوحيد 

ولدى اجلماهير يف صراعها مع عدوها الطبقي.

سعد مرتاح
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

املعايير،  أكثر  راكمت  أنت  إن  حبوا  احلقيقية  املودة  تأتيك  قد 
وأوفر املؤشرات الدالة على"سلطتك الرمزية"، التي منها متثيال، 
دومنا  ابتذال،   بغيرما  اجلابري:"املروءة"،  يسميه  ما  حصرا،  ال 
قيمة  والسيما  الكونية،  القيم  حاضنة  املــروءة،  هذه  إسفاف.. 

احلب، قيمة التسامح، قيمة توقير االختالف. 
أريحية،  من  غيره  يف  تفرق  ما  حينئذ  املــرء  يف  يجتمع  قد 
ــن ثمة يــزامــل "الــكــاريــزمــا"، ويــزامــنــهــا، فــإذا  ــة"، وم ــادي ــي و"ق

هو"املهامتا": )الروح العالية(، املتطلعة دوما إلى العلياء.
املعيشة،  املشكالت  يتجاوز  ما  احللول  من  املجازف  ميتلك       
للتدفئة،  احترق  ورمبا  كثيرا.  يعرف  ألنه  كثيرا،  يغفر  إنه  بل 

ليصهر  أو  الضارية،  احليوانات  خطر  عنه  ليدفع  أو  لإضاءة،  أو 
املعادن..

   وعندي أن بديهته حاضرة، يحس/يحدس، إذا عز أن يقيس، 
فيتماهى بفضله البصر والبصيرة، و ينصت النظر إلى النظرية، 
ينصف  عله  األعــيــان،  إلــى  األذهـــان،  يف  ما  يتحول  ما  وسرعان 
ديدنه  الثورية،  الثورية/املمارسة  النظرية  اجلدلية:  الثنائية 
كنانته  سهام  ذخيرته  السماء،  عنان  يطاول  إذ  والبناء،  الهدم 
كلما  فتتنامى  ثروته  أما  الهجير..  وحر  الصقيع،  قر  تقيه  التي 
وتأمني  اللطفاء،  البسطاء،  الكادحني  حب  صناعة  يف  منها  أنفق 

الكرامة.
     ال يصيبه الوهن، و ال يغمض له جفن إال بعد أن يعدد كم 
أن  التزم  وكأنه  تفعيلها..  على  أشرف  التي  اإلنسانية  اخلدمات 
النضالية جميعها  أيامه  يكون له يف كل يوم مكرمة، حتى غدت 

غرا.
شهيقه—ال  يف  كما  زفيره،  بريقه--يف  من  الرغم  على  وهو 
علة  واملؤانسة"..فاآلخر  "اإلمتاع  يخلق  ما  أمنلة  قيد  يستكثر 

وجوده: املبتدأ واخلبر.
سمفونيات  الرياح  متسي  واقفة"،و  أشجاره  "متوت  هكذا        
يرددها  األعياد،  يف  ممتدة  فريدة،  بأنخاب  مبشرة  وتطرب،  تهز 
األطفال أناشيد ال تؤمن باألسياد..بعدما كشف املندسني، وانتبه 

إلى املتسللني، الذين يتوهمون إيقاف سيل التاريخ، املتدفق.
      والظاهر بعد هذه اإلطاللة العجلى أن املجازفة، باالقتضاءات 
السابقة، محمودة، مطلوبة  وليست من التهور أو التسرع يف شيء.

    يقول درويش، يف رائعته "مديح الظل العالي":
قد أخسر الدنيا.. نعم

لكني أقول اآلن.. ال
هي آخر الطلقات.. ال.

دمييتري مات و ضحك ...دمييتري 
يف  زمالئي  بني  االخبار  تتناقل  مات 
ثم  مــات  دمييتري  ان  هكدا  العمل 
غرابة  يف  فمي  فــاحتــا   . يضحكون 
التصديق...دمييتري  وعــدم  االمــر 
ــر مــفــتــول  ــي ــص ــق ــل ال ــرجـ ــك الـ ــ دالـ
معه  اشتغلت  ؟  مات  ،قد  العضالت 
كثير  مرحا  كــان  فقط  يومني  قبل 
بقي  ان   و  نفسه  مــع  حــتــى  الــكــالم 
الثمانينات  املوسيقى  يشغل  وحده 
بــإنــتــشــاء .  يـــرددهـــا  و  ــن هــاتــفــه  م
بــهــده  ــوت  ــ مي ان  ــه  لـ ــف  ــي ك عــجــبــا 
يضحك  ملــدا  الضحك  ثم  البساطة 
كل  يف   الصباح   يف   . االوغــاد  هــؤالء 
الــصــبــاحــات يــدخــل دميــيــتــري الــى 
العادية  دراجته  راكبا  الورشة  ساحة 
بــاحــتــالل  ســعــيــد  متسابقا  ــه  ــأن وك
ــا صــديــقــه  ــازمـ املــرتــبــة االولـــــى هـ
الرجل   ... ماريو  الثاني  الروماني 
بشفتيه  امللتصقة  الــســبــجــارة  دو 

تظهر  تكلم  وإن   ، يتكلم  ال  والــدي 
دميبتري   ... اخلجل  عالمات  عليه 
كل  يف  يتفرص  كالصقر  نضرات  له 
يحيي  و  مالمحه  قـــارءا  امــامــه  مــن 
لغته  مــع  وابــتــســامــة  بسخاء  الــكــل 
عندما   . الكلمات  مفككا  االيطالية 
بصوت  وجد  اينما  يضحك  يضحك 
يغني  او  يدندن  وعندما  هستيري 
ــون  حلــضــة الــصــمــت والــســفــر  ــك ــت ف
بها  يرجعني  املاضي  من  عوالم  الى 
ــى عــالــم الــوانــه رمــاديــة ورائــحــة  ال
موسيقى  من  اال  الصمت  و  الرطوبة 
ــة  ــاح س او  ــا  ــ م بـــيـــت  يف  حـــزيـــنـــة 
 ... الــرخــيــصــة   الــتــبــغ  ــة  ــح ــا.ورائ م
عند  ترددت  كثيرة  شخصيات  عوالم 
 ... تشيخوف  او  كوركي  او  تولستوي 
مبكر  سن  يف  ...قرأتها  تشيكوفسكي 
موته  خبر  نقل  من  اول  هو  ماريو   ...
دموع  من  مغرورقتان  وعيناه  قالها 
يعد  لــم  مــاريــو  ــد  ــوغ ...ال الضحك 

السباق  يف  عليه  ينتصر  من  هناك 
الصابح  كــل  كيلومترات  عــشــرة  ال 
من  انتهاء  بعد  املساء  يف  العودة  ثم 
ماريو  يا  انــت  ماكر   ... الشغل  تعب 
التونسي  زميلي  جــمــال  ســألــت   ...
فلدا  مــات  قد  حقا  كــان  ان  جمال   -
واخـــد  ــال  ــم ج ضــحــك  الــضــحــك ؟ 
ــاوز  ــري كــلــمــا جت ــت ــي . دمي ل يــشــرح 
العمل  عــن  يــغــيــب  ــات  ــع ج خــمــســة 
معها  يفقد  يوما   15 الــى  اسبوع  من 
مع  عالقاته  و  حاصرة  ويفقد  عقله 
بــدون  هلوسات  يف  يدخل  محيطه 
بإهتمام  تتبعت  عائلته  مــع  ــي  وع
من  الفريدة  دميــتــري  حلالت  كبير 
علي  وعز  ما  انطباع  واخــدت  نوعها 
اضحك  لــم   ... دمــيــتــري   عــلــي  عــز 
ووددت  داخــلــي  يف  ابتسمت  لكنني 
...بصحتك  هلوساته  االن  ارى  لــو 
من  تعود  ان  الى  دمييتري  صديقي 

... انتضارك  ... نحن يف  املوت 

الثقافة املجازفة
خمسة جعات فقط

رشيد جندول

نور الدين موعابيد 

حديث الغياب! 
التي  بعدك  يف  الرابعة  الليلة  إنها 
عني  وينأى  إليك  الشوق  فيها  يقتلني 

فيها النوم. 
لطاملا أخبرتك : ال تفكري يف!

ما!  بشكل  يف  تفكيرك   : لــك  قلت 
إليك  الشوق  رســوم  احتساب  دون  من 
عن  بحثا  البيت  نوافذ  اراقب  يجعلني 

أمل يشع فيأخذني بني جوانحه.
أمنع  أن  الثالثة  الليالي  يف  حاولت 
عن  أتغاضى  وأن  لك  الكتابة  من  نفسي 
وعدم  التجاوز  بأسلوب  هاته،  عادتي 
سهال...  ليس  شوقك  فحتما  االكتراث 
وال تساويه ليالي السنة الكبيسة سهرا 
يف قطب نصف عامه ليال ونصفه الثاني 

دون نهار!
ستظل   السهر  ــادات  ع أن  يبدو  لكن 
يف  قلت  منها،  التجرد  ميكن  ال  طبائع 
احلرف  برفقة  أضحي  لم  حينها  نفسي 

بحثا عن إكسير السهر؟ 
لو تعلمني يا أمينة روحي كم وددت أن 
أطمئن عليك إذا أكلت وشربت وإن كنت 
متأكدا أنك كذلك، كان ما يشغلني هل 

فعلتها مبتسمة كما كنت معي؟
راقــب  مــن  هــنــاك  فــهــل  فعلتها  وإن 

ابتسامتك تلك!
على  ضــاعــت  بديعة  صـــورة  مــن  كــم 

محياك دون تأمل حبيبتي! 
حيث  لــإبــداع  فــضــاء  ــت  ان تخلقني 
عيون  تفارقك  أن  يجب  ال  تكونني، 
األحبة ففيك من الفنون مالم ُيَر! ومن 

األدب ما لم يدرس!  
ــادر الــطــبــق قــاصــدة  ــغ ــني ت يـــدك ح

تنقذ  حنني  من  موجات  تصنع  فمك، 
وتيسر  الهضم!  عصر  من  الناظر  معدة 

لقمة امللهوف اخلشنة يف مرئ جاف! 
حتما ضاعت صور اجلمال على صوت 
الشوق وطول الغياب، ضاعت بني تقص 

وعناق لألحباب! 
ولست  كثيرا  إليك  الشوق  يأخذني 
جــرأة  اشتريت  الصبر  مــن  بكم  أعلم 
خرجت  الغرور  من  وبكم  خلفي،  تركك 
من بيتكم بعد أن كنت فيه فأنت سكني 

ودونك ضائع.!
ــني المــســت أن  شــعــرت بــالــراحــة ح
والدتي مازالت لم تنس أن تطمئن علي 
إذا ما كنت قد منت، وتزملت، أحسست 

حينها بأن جواد مدلل..
تارة تطمئن عليه زهرة احلنان وتارة 
انت! لكن صورتي األطمئنان تخلتف! 

إذا  ــا  م عــلــي  تطمئنني  كــنــت  فــقــد   
غفلت  أم  ــزارك  واتـ لــوجــودك  انتبهت 
تفكيرك  فــيــه  يــقــض  نـــوم  يف  ورحـــت 
مضجعي فال أكف مستيقظا أحاور فيك 
طبعا(..  ٌي  ُحِبّ )غضب  الغضب  درجــة 
يف  أثــر  حتــدث  أن  لكلماتي  ميكن  وهــل 
بعيدا  بك  الذ  الذي  العاطفي  معجمك 

فصرت تطلبني بدل القصيدة ديوانا!
لم أتعب يوما يف إيجاد عبارات تغازل 
فضولك املتقد يف أدهم الليالي الطوال!
جبينك  يف  ترتسم  ــروف  احل فكأمنا 
العسليتني!  عينيك  بريق  من  وتتسرب 
فرح  من  بدمعات  تغرقني  تنفك  فال 
تنقلني من بهلول يف شعاب الصوت نحو 

ضفاف نهر احلرف وخضرة العبارات!
وعلى  بعدك!  يف  الكثير  يشغلني 

يف  ــون  ــول ــق ي هـــل  يــشــغــلــنــي،  مـــا  رأس 
يقولون  مما  أكثر  اشتقناك  ــودك  وج
التي  الكلمة  نكثر  ما  فعادة  "نسيتنا!" 

نخاف أن يسبقنا إليها من نخاطبه!
مثال  يــشــعــروك  أن  ــون  ــاول ــح ي ــل  ه
تنتمني  ــا  مم أكــثــر  لــهــم  تنتمني  أنـــك 

لنفسك!؟ 
وأي  أخطأوا  فقد  فعلوا  إن  صديقني 

خطأ يرتكبون! 
فأنا شاهد أنك تتذكرينهم ضعف ما 
لهم  اشتقت  قلت  وأنــك  فيك!  يفكرون 

أكثر مما قلت نسوني! 
مع شيء من َخَجِل توضيح العلة، التي 
وحياًء،  ِطيبًة  كثيرا،  بعنقي  تربطينها 

ال هربا وإباء... 
تربطني  مازلت  هل  حبيبتي  صدقا 
فهما  فيهم  ــان  ك تقصير  كــل  بياقتي 
بحكمة  منها  لنخرح  نكن  لم  لظروف 
أكثر مما كان،؟ وهم يسائلون فيك حق 

األبوة واألمومة واألخوة... ؟ 
ألم تخبريهم أني كنت لك كل ذلك! 
تقصير  أو  بتعدد  ــرور  غ يصبني  ولــم 

بنقصان! 
تبحثي  ال  ــوري  ــط س تــقــرئــني  ــني  ح
تــســاؤالت،  تطرحي  وال  إجــابــات  عــن 
وتعلمني  الليل  بطن  من  كلمات  فهذه 
دون  الصبح  كالم  ننتقي  أن  يصعب  كم 
البحث  يعسر  وكم   . مشرقة..؟  شمس 

عن أجوبة للهيب شوق اشتعل دون نار 
فلم يجد سوى قش احلنني ليشتعل 
مداده  كرم  رمــاد  تاركا   ، جديد  من  به 
عنيد،  ســاهــر   أرق  وقلب  عتيد  شــوق 

يبحث عن نوم أبى أن يريد..

حديث الغياب! 
جواد ذو الهمة



العدد : 426   15
من 28 شتنبر إلى  4 أكتوبر  2021

حوار 

مصطفى  الرفيق  باستظافة  اجلريدة  حترير  هيئة  تتشرف 
احلــوار  الدميقراطي.هذا  للنهح  الوطني  البراهمة،الكاتب 
الذاتية  التنظيمات  بناء  سيرورة  على  باالساس  يركز  النوعي 
التي  االربع  السيرورات  من  واحدة  هي  مبا  للجماهير  املستقلة 
انطالقا  الوطنية  مؤمتراته  يف  الدميقراطي  النهج  طورها 
ضمن  السياسية  واملمارسة  التجربة  ومن  ماركسي  منظور  من 
مجريات ومتطلبات الصراع الطبقي يف بالدنا.لقد دقق الرفيق 

والسياسية  النظرية  األسس  استرجع  كما  املفهوم  يف  البراهمة 
أجل  مــن  وحــدويــا  الــصــراع  خــوض  وأهمية  االطــروحــة  لهذه 
بنائها افقيا وعموديا باسهام كل القوى املناهضة للمخزن،ومن 
جماهير  لعموم  واملادية  الدميقراطية  املطالب  حتقيق  اجل 
شعبنا،شكرا للرفيق الكاتب الوطني على قبوله الدعوة الطالع 
قراء اجلريدة على جزء هام من القضايا التي يناضل من أجلها 

النهج الدميقراطي...

        

الثانية؟  السريورة  الدميوقراطي  النهج  تبنى  ملاذا           
وماهي أسباب ذلك؟

األربع  الثورية  السيرورات  من  جزء  هي  الثانية  السيرورة 
التي يتبناها النهج الدميوقراطي، وهي مرتبطة أشد االرتباط 
بالسيرورة األولى لبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحني 
يف  البرجوازية،  نقيض  العاملة،  الطبقة  قيادة  على  القادر 
القضاء  اجل  من  الشعبية  الطبقات  لباقي  وقيادتها  نضالها 
الثانية هي  على الرأسمالية وبناء االشتراكية. هذه السيرورة 
الوصل  صلة  وهي  املستقلة،  الذاتية  التنظيمات  بناء  سيرورة 
جبهة  بناء  وسيرورة  العاملة  الطبقة  حزب  بناء  سيرورة  بني 
الثوري،  التغيير  يف  العاملة  الطبقة  حلفاء  الشعبية،  الطبقات 
أحــزاب  دعــم  لضمان  ماركسية  اممية  بناء  ســيــرورة  وتــأتــي 
العاملة  الطبقة  حلزب  العاملي  املستوى  على  العاملة  الطبقة 
مترابطة  هي  السيرورات  وهذه  املغرب.  يف  الكادحني  وعموم 

ومتداخلة يشد بعضها البعض االخر.
التنظيمات  بناء  لسيرورة  الدميوقراطي  النهج  تبنى  وجاء 
اجلماعات  بناء  لتجربة  تاريخي  كاستلهام  املستقلة  الذاتية 
وتضمن  دميوقراطي  بشكل  تنتخب  كانت  والتي  املغرب  يف 
ويف  القبيلة،  وحدات  شؤون  تسيير  يف  املسؤولية  على  التداول 
التغلغل  لالستعمار  يتسنى  ولم  القبيلة،  عن  اجلماعي  الدفاع 
املستقلة  الذاتية  التنظيمات  بنية  حتطيم  بعد  اال  املغرب  يف 
هاته، كما جاء أيضا مستلهما من فكرة ضرورة بناء التنظيمات 
الشعب  مكتسبات  حماية  على  الــقــادرة  املستقلة  الذاتية 
جتربة  من  نفسه،  للحزب  احملتملة  لالنحرافات  والتصدي 
التنظيمات  هذه  مثل  كانت  فلو  السوفياتي،  االحتــاد  انهيار 
السوفياتي  الشيوعي  احلــزب  النحرافات  لتصدت  الشعبية 
وحمته من التحريفية وحمت النظام السوفيياتي من االنهيار. 
هذه السيرورة إذن صلة وصل مع سيرورة بناء احلزب ويف نفس 

الوقت ضمانة لعدم انحرافه.
التكتيكي  املستوى  على  اما  االستراتيجي  املستوى  على  هذا 
فأمام عدم ثقة اجلماهير الشعبية يف النقابات ويف العديد من 
قضاياها  عن  الدفاع  يف  وسيلتها  فإمنا  اجلماهيرية،  املنظمات 
او  محلية  ترابية،  او  قطاعية  تكون  وقد  واملستقبلية،  اآلنية 
والدفاع  الغالء  وتنسيقيات  االجتماعية،  كاحلراكات  وطنية 
وعن  األرض  عن  الدفاع  وتنسيقيات  العمومي،  التعليم  عن 
التعاقد،  عليهم  فرض  الذين  األساتذة  وتنسيقيات  البنية، 

وتنسيقيات الطلبة األطباء والطلبة املهندسني وغيرها.

      ماهي مؤاخذتكم عىل الدميوقراطية التمثيلية املطبقة 
يف املغرب يف شقها املحيل؟ وهل من رهانات حقيقية لها عرب 

التاريخية؟ التجربة 

الدميوقراطية يف تعريفها العام هي ان يحكم الناس أنفسهم 
هذا  ويف  بأنفسهم  شؤونهم  الناس  يدير  ان  مبعنى  بأنفسهم، 
املجموعة  تكون  حيث  املباشرة  الدميوقراطية  هناك  الباب 
التمثيلية حيث  الدميوقراطية  العدد، وهناك  البشرية قليلة 
وهناك  املباشرة،  الدميوقراطية  تطبيق  الصعب  من  يكون 
الدميوقراطية  بني  ما  أسلوب  وهي  التشاركية  الدميوقراطية 
ورغم  املغربية،  التجربة  الى  وبالعودة  والتمثيلية.  املباشرة 
عليها،  القفز  مت  فقد  املغربي  النظام  يف  عريقة  اجلماعة  ان 
الوطنية،  احلركة  يف  التقدميني  أكثر  حتى  بها  يطالب  ولم 
التجربة  مــن  اجلماعي  النظام  املغربي  النظام  واستوحى 
االمبريالي  للنظام  املخزني  النظام  تبعية  إطار  يف  الفرنسية 

املتقدمة  النخب  لدى  تنموية  نظرة  سيادة  ظل  ويف  الفرنسي، 
تبني  خــالل  مــن  اال  التنمية  تــرى  ال  الوطنية،  احلــركــة  يف 

النموذج العصري الفرنسي.
والتجربة امللموسة والتي الزالت سائدة يف البوادي الى اليوم 
من  اجلماعة  تسيير  يف  االعيان  لتكريس  تنظم  فاالنتخابات 
اعيان  او  االعــيــان  لنفس  وجتديدهم  االنــتــخــابــات،  خــالل 
تعريفهم  مت  املــدن  ويف  تليها،  التي  االنتخابات  يف  منافسني 
املرتبطني  من  والنافدين  واالعــمــال  املــال  ورجــال  باألباطرة 
بالسلطة واالعيان اجلدد، بل قد راينا يف االنتخابات األخيرة 
ــزاب  األح جل  عليهم  اعتمدت  حيث  بقوة،  االعــيــان  ــودة  ع
فاجلماعات  وبالتالي  االنــتــخــابــي،  املقعد  على  للتنافس 
الترابية تتحكم فيها السلطة عمليا، من خالل الرقابة القبلية 
فالرهانات  لذلك  املالية،  املخصصات  حيث  ومــن  والبعدية 
التغيير رهان خاسر، وقد اثبتت التجربة ذلك، رغم  عليها يف 
جعلت  التي  التنظيمية  والقوانني   2011 دستور  يف  الرتوشات 
االقليمي،  املجلس  رئيس  وكذلك  بالصرف  امرا  اجلهة  رئيس 
أعمال  جــدول  يف  ما  نقطة  تسجيل  حق  للمواطنني  واعطت 
تشكيل  واجلهوية  اجلماعية  املجالس  من  وطلبت  املجلس، 

شراكات مع املجتمع املدني.

        جميع خصومكم يعتربون ان للنهج الدميوقراطي موقف 
عدمي وال يقدم بديال عن االنتخابات املحلية ومجالسها؟

فهي  فلكها،  يف  يــدور  ومن  السلطة  موقف  هو  املوقف  هذا 
تعتبر كل ما ال يتفق او ينتقد ممارساتها وبرامجها وتصوراتها 
والنهج  لها،  يصفق  من  على  اال  ترضى  ال  وهــي  عدمي،  فهو 
شيء  على  دلت  إن  فهي  النعوت،  بهذه  يأبه  ال  الدميوقراطي 
والفضح  النقد  الصحيح،  الطريق  يف  ماض  انه  على  تدل  فإمنا 

والنضال من اجل التغيير اجلدري.
ويف ظل النظام املخزني القائم، ودميوقراطية الواجهة التي 
مناص  فال  امللموسة،  التجربة  من  وانطالقا  تنزيلها،  يف  يتفنن 
والبد  املخزن،  من  للتخلص  الوحدوي  اجلماهيري  النضال  من 
من بناء التنظيمات الذاتية املستقلة ومن بني هذه التنظيمات 
الشعبية  املجالس  بناء  الدميوقراطي  النهج  يطرح  املستقلة 
تنبثق  واجلــهــة،  واالقليم  اجلماعة  الترابي:  املستوى  على 
اجلماعات،  هذه  ساكنة  من  دميوقراطي  بشكل  املجالس  هذه 
واحلية،  الدميوقراطية  السياسية  التنظيمات  فيه  وتنخرط 
املستقلة  املدني  املجتمع  ومنظمات  اجلماهيرية،  واملنظمات 

شعبية  مجالس  الترابي  املستوى  على  وتشكل  والنظيفة، 
اجلماهير  وتطلعات  طموحات  عــن  حقيقة  تعبر  مــوازيــة، 

منتخبة،  املسماة  املجالس  مراقبة  مهمتها  تكون  الشعبية، 
ومتابعة أوجه صرف املال العام، وتبلور برنامجا نضاليا ينبثق 
وتقوم  اجله  من  النضال  وتنظم  الترابية،  اجلماعة  ساكنة  من 
او  الترابية  السلطة  مع  اجله  من  وتتفاوض  له  بالدعاية 
املتاحة،  اإلمكانيات  أيضا  وتستعمل  منتخبة،  املسماة  السلطة 
واقتراح  املنتخبة،  املجالس  العموم لدورات  إمكانية حضور  من 
وهذا  االعمال.  جدول  يف  الساكنة  تهم  معينة  نقطة  تسجيل 
الكل واالحتياط من  عمل ميداني صعب يتطلب تظافر جهود 
وحملاوالت  والتفرقة،  التناقضات  خللق  احملتملة  االختراقات 
تظل  ان  يجب  الشعبية  املجالس  فهذه  واالحتواء،  التوظيف 

أداة للدفاع الذاتي، وتنظيما جماهيريا ذاتيا مستقال.

اطروحات  نجد  الدميوقراطي  النهج  اطروحات           يف 
املفهوم  هذا  وطرح  تبسيط  ميكن  كيف  البديلة،  السلطة 
األوىل  الخطوات  وماهي  والجهوي؟  املحيل  الشأن  مع  بعالقة 

لوضع هذا املفهوم عىل املحك؟

وطنيا  البديلة  السلطة  مسالة  تطرح  الثوري  التغيير  يف 
كان  احمللية  التجارب  من  العديد  يف  ومحليا،  وإقليميا  وجهويا 
السلطة محليا يسبق االستيالء عليها وطنيا،  االستيالء على 
على  االستيالء  كان  اخرى،  جتارب  ويف  لها.  تتويجا  يكون  بل 
على  فاالستيالء  لذلك  محليا،  تنزيلها  ثم  وطنيا  السلطة 
السلطة من طرف الطبقات الشعبية ليس امرا هينا، وال يجب 
السلطة  فبناء  البديلة،  السلطة  لبناء  الثوري  التغيير  انتظار 
ليست  فاملسألة  عليها،  التمرس  وجب  طويلة  مسيرة  البديلة 
مسترسال،  وتطورا  مستمرا  مجهودا  تتطلب  بل  تقنية  مسألة 

واملجتمع اجلديد يجب ان يبنى يف ظل املجتمع القدمي.
السلطة  لبناء  املــدخــل  هــي  الشعبية  فاملجالس  لــذلــك 
الشعبية  الطبقات  تكون  انتظارها  يف  الشعب،  سلطة  اجلديدة 
تصورا  واكتسبت  بنفسها،  شؤونها  تدبير  على  مترست  قد 
ملموسا لتدبيرها مبجرد متكنها منها، وتكون قد تدربت على 
تناقضات  باعتبارها  سلمي  بشكل  وخالفاتها  تناقضاتها  حل 
على  الشعبية  املجالس  أهمية  تأتي  هنا  من  الشعب.  وســط 
األساسية  اللبنة  فهي  واجلهة،  واالقليم  اجلماعة  مستوى 

البديلة. للسلطة 
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العاملة  الطبقة  ومعهم  املغاربة  التقدميني  كل 
ما  يقظة  بعيون  يتابعون  والكادحني  والكادحات 
 8 جرى يف الساحة السياسية وقت االنتخابات يوم 
املخزنية  األحزاب  حملة  جرت  لقد   .  2021 شتنبر 
لكل  املادية  القوة  إظهار  قاعدة  على  األساسية 

القتل. حتى  واجلرح  الضرب  فيه  مبا  حزب 

االنتخابات  هذه  قاطعت  التي  الشعب  أغلبية 
لألحزاب  السياسية  املــمــارســة  وتابعت  شــاهــدت 
بسلمية  األحــــزاب  هـــذه  تــلــتــزم  ــم  ل املــخــزنــيــة. 
بالدعوة  العنف  طغى  بــل  االنتخابية  العملية 
الى  حتولوا  الذين  اخلصوم  ضد  وباستعماله  له 

وترويعهم. بإرهابهم  هزمهم  يجب  أعداء 

سياسية  تعبيرات  احلزبية  الكائنات  هذه  تعتبر 
للعنف  تعاطت  لقد  السائدة.  الطبقية  الكتلة  عن 
أجــل  ــن  م الــبــعــض  بعضها  ــني  ب واملــــادي  املــعــنــوي 
املؤسسات  توفرها  التي  املناصب  ريع  على  احلصول 
املتفرج  موقف  وقفت  فقد  الدولة  أما  املنتخبة. 

سلبيا.  حياديا  موقفا  املتضررون  سماه 

هذه  داخــل  العنف  من  الهائل  الكم  هذا  تابعنا 
والتقارير  األخبار  وصلتنا  كما  الطبقية  الفئات 
األحزاب  هذه  بني  االقتتال  على  والصورة  بالصوت 
طبقية  حــرب  يف  وتوظفهم  البؤساء  جتند  وهــي 
علية  هــم  املستفيدون  بينما  حطبها  هــم  كــانــوا 
واملستبدون. واالستغالليون  االحتكاريون  القوم، 

ولــم  الــعــنــف  هــذا  متــنــع  لــم  ــة  ــدول ال ان  نسجل 
مع  تفعله  مــا  عكس  اجلــنــاة  أيـــدي  على  تــضــرب 
االجتماعية  واحلراكات  الشعبية  االحتجاجات 
وإحداث  العنف  باستعمال  املناضلني  تتهم  عندما 

عامة... مبمتلكات  أضرار 

قاطع  ــذي  ال العريض  اجلمهور  ومعنا  نسجل 
الرجعية  ــزاب  األح بــأن  االنتخابات  هــذه  مهزلة 
به،  آال  تؤمن  ال  بينها  فيما  العنف  تتبادل  التي 
الشعب  على  العنيفة  احلرب  فتيل  يشعل  من  وهي 
سياسة  جوهر  أن  نسجل  مطالبه.  لطرح  بادر  كلما 
الرجعي  العنف  هو  السائدة  الطبقية  الكتلة  هذه 

الرجعي. العنف  إال  وال شيء 

الذي  النفس  على  الدفاع  قانون  أن  أيضا  نسجل 
الدميقراطية  القانونية  املساطر  جميع  تــقــره 
مواجهة  يف  ــق  احل يعطي  االنــســانــيــة  ــراف  ــ واألع
الظلم  ورفـــض  للنفس  حماية  الــرجــعــي  العنف 

والتعسف.

يف  حلــظــة   2021 شتنبر   8 انــتــخــابــات  شكلت 
جتربة األغلبية من شعبنا حيث وقفت على حجم 
ــزاب  األح بــني  املــمــارس  الرجعي  العنف  وانتشار 
ستتحول  ــزاب  األح هذه  بأن  يعني  مما  املخزنية 
حراك  أو  معارض  صوت  كل  وإرهــاب  قمع  أداة  الى 
النظام  ووجــه  وجهها  يف  املطالب  يرفع  اجتماعي 

الرجعي.

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

    االنتخابات وموجة 

العنف الرجعي

تونس
حزب العامل التونيس يدعو لتشكيل جبهة ضد كل أشكال االستبداد

منذ شهرين انطلقت العملية االنقالبية 
الــدســتــور،  عــلــى  سعيد  قــيــس  للرئيس 
هذه  استكمال  بدأ  املاضي  األسبوع  وخالل 
وديكتاتوري  متعسف  باستعمال  العملية 
حتى  والتراجع  الدستور،  من   80 للفصل 
للتونسيني  أعطاها  الــتــي  الــوعــود  على 
املتخذة  التدابير  أن  ومنها  يوليوز   25 يوم 
الثالثني  مفعلوها  يتعد  لن  التاريخ  ذات 
ذلك  عــن  الفاصلة  املـــدة  هــي  ــا  وه يــومــا، 
يتراجع  أن  دون  الشهرين  تتجاوز  اليوم 
بل  الالدميقراطية،  تدابيره  عن  الرئيس 
السياسية  االنقسامات  مستغال  منها  وسع 
وهكذا  خــارجــيــة.  أطـــراف  ودعــم  حولها 
25 يوليوز املاضي املتمثلة يف  فبعد تدابير 
جتميد البرملان ورفع احلصانة عن النواب، 
الرئيس  وتولية  احلكومة  رئيس  وإقالة 
حكومة  مبساعدة  التنفيذية  السلطة 
يعني قيس سعيد رئيسها، ثم إصدار أوامر 
يوم  أعلن  آخرين،  وتعيني  مسؤولني  إقالة 
جديدة  تدابير  عن  شتنبر   22 األربعاء 
وسعت  والتي  التونسية،  الرئاسة  قبل  من 
واالجتماعية  السياسية  املعارضة  دائــرة 
يشك  كــان  ملن  وابـــرزت  سعيد،  قيس  ضد 
التدابير  ان  للرئيس  احلقيقية  املرامي  يف 
ومن  األركـــان.   متكاملة  انقالبية  عملية 
هذه التدابير اجلديدة التراجع عن دعوة 
البرملان لالجتماع من جديد، وإلغاء هيئة 
مراقبة دستورية القوانني، وإصدار الرئيس 
حق  الرئيس  وإعــطــاء  انتقالية،  أحكاما 
إصدار تشريعات مبراسيم رئاسية، وتولية 
واقتصار  التنفيذية  السلطة  الرئيس 

احلكومة على مساعدة الرئيس يف ممارسة 
جلنة  تشكيل  ــه  ــزم وع  ، السلطة  هـــذه 
السياسي  النظام  على  تعديالت  إلدخــال 
الدستور يف  ، وهما يعني تعديل  يف تونس 
محالة  ال  أنه  احملللون  يشير  نظام  اجتــاه 

الذي  النظام  يشبه  نظام  اجتاه  يف  يسير 
هذه  وادت   .1959 دستور  أساس  على  قام 
التدابير إلى توسع واشتداد املعارضة  ومن 
أبرز مؤشرات ذلك، دخول أطراف مساندة 
سابقا للرئيس إلى صف املعارضة ، وتزايد 
لتشكيل  دعوات  ،وظهور  االنتقادات  حدة 
منها  كــان   ، ودميقراطية  وطنية  جبهات 
موقف حزب العمال التونسي الذي عارض 
25 يوليوز واعتبرها انقالبية ، ثم  تدابير 
األخيرة  شتنبر   22 تدابير  بشدة   عارض 
حمة  للحزب   العام  األمني  اعتبرها  التي 
للرئيس  تتيح  مــراســيــم  انــهــا  الــهــمــامــي 

يف  موجود  قانون  كل  جتــاوز  سعيد  قيس 
للدميقراطية  معادية  وتدابير   ، البالد 
االنقالبية  للعملية  اســتــكــمــال  ــهــا  وأن  ،
من   80 الفصل  إخــراج  على  ارتكزت  التي 
التي  السلطة  على  لالستيالء  مضامينه 

والتنفيذية  )التشريعية  جميعها  باتت 
طغيانا  سيحدث  ما  بيده،  والقضائية( 
لهذا  وجتــســيــدا   . واســتــبــدادا  وجــبــروتــا 
التونسي،  العمال  حلــزب  الصارم  املوقف 
قوى  مع  واتصاالت  مشاورات  احلــزب  بدأ 
والدميقراطية،  اليسارية  وخاصة  وطنية، 
تتمسك  موسعة  معارضة  جبهة  لتكوين 
بشعارات الثورة التونسية وترفض أي شكل 
من أشكال االستبداد واجلمع بني السلطات 
،وتعارض كل ما يؤسس حلكم فردي مطلق 

استبدادي. 

محمد  شاعر 

     رصاعات تقسيم الكعكة املخزنية يف تشكيل املجالس الرتابية

احلملة  عرفتها  الــتــي  املــهــازل  بــعــد 
من  الثامن  انتخابات  قبل  ملا  االنتخابية 
شتنبر والتي استعرضنا بعضا منها يف عدد 
سابق،دخلت األحزاب املخزنية واملمخزنة  
واألعيان املخزنيون يف صراع محموم حول 
تشكيل  سياق  يف  االنتخابية  الكعكعة 
واملجالس  والــعــمــاالت  اجلــهــات  مجالس 
من  كل  أن  يؤكد  الــذي  األمــر   ، اجلماعية 
يرمي  ال  املخزنية  االنــتــخــابــات  يــدخــل 
االستفادة  سوى  الدخول،  ذلك  وراء  ،من 
بدوره  يستهدف  الذي  املخزني  الريع  من 
الستدامة  حوله  امللتفني  قاعدة  توسيع 
االستبدادا والفساد. فقد شهدت عمليات 
األسبوعني  خالل  املجالس  هذه  تشكيل 
بعضها  املمارسات  من  مجموعة  األخيرين 
،ومنها  املافيوزية  املــمــارســات  حــد  وصــل 
منتخبني  الســتــقــطــاب  املـــال  اســتــعــمــال 
احزابهم،هناك  مرشحي  ضد  للتصويت 
املاليني  بــعــشــرات  ــث عــن رشـــاوى  ــادي أح

مـــن الــســنــتــيــمــات ،واخـــتـــطـــاف آخــريــن 
،وقيام  التصويت  تاريخ  حني  إلى  وعزلهم 
مما  التصويت  عمليات  خالل  اشتباكات 

أدى إلى تأجيل عمليات التصويت يف عدة 
وعود  إلى  ،إضافة  ومقاطعات   جماعات 
مقابل  آلخر  حزب  من  بالتحول  ملنتخبني 
قضايا  يف  محاكمتهم  مسلسل  توقيف 
متهمني فيها  .إنها الدميقراطية املخزنية 
والسياسي  االنتخابي  الريع  ،دميقراطية 
املخزن  خدمة  على  يتهافت  الكل  ،فيها 

ومعنوية  مادية  ريوعا  له  تضمن  التي 
املناصب  لهذه  املخصص  األجر  من  سمينة 
والعائلية  الشخصية  مصاحله  خدمة  إلى 
التابع  الــعــام  املــرفــق  استغالل  خــالل  مــن 
ميكن  ما  و  واجلماعات  والعماالت  للجهات 
الصفقات  تفويت  مــن  عليه  يحصل  ان 
بدون وجه حق ،وهي امور مستشرية منذ 
املخزن  ويقوم  الترابية،  املجالس  يف  مدة 
من أجل إخفاء استشرائها بتوقيف بعض 
لدى  االنطباع  إلعطاء  اجلماعات  رؤساء 
حدث  ما  إن   . حتاربها  الدولة  أن  الناس 
خالل  او  االنتخابية  احلملة  أثناء  سواء 
بامللموس  ،يبرز  الترابية  املجالس  تشكيل 
دميقراطية  واجهة  دولة  املخزن  دولة  ان 
بغياب  الدميقراطية  مبادئ  عن  بعيدة 
مشاركة حقيقية للشعب يف تسيير شؤونه 
مجالس  بغياب  الالمركزية  عن  ،وبعيدة 
شعبية حقيقية  منبثقة عن إرادة الشعب.
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