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من أجل جبهة عاملية ضد 

االمبريالية 

 التجارب البرلمانية في المغرب 
ظلت مؤطرة بنظام مخزني عتيق ال 

يسمح بتطور ديموقراطية حقيقية.
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الشعبية من أجل مجتمع 

متحرر ودميقراطي تسوده 

العدالة االجتماعية
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.  الثمن :  4 دراهم
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املتغيرات السياسية في 

مغرب ما بعد انتخابات 2021

البرملان املغربي ...
 أي سلطة يف ظل نظام املخزن املستبد؟!

 عبد السالم الباهي ضيف العدد : 

ــات ونــزل  ــاب ــخ ــت انــتــهــت جــعــجــعــة االن
اخلريطة  لتنكشف  أسواقها،  ضجة  غبار 
تعيني  ومت  مسبقا  املــرســومــة  السياسية 
رئيسا  اخنوش  عزيز  االحتكاري  امللياردير 
تركيبة  عن  الستار  اخنوش  أزاح  للحكومة. 
وهي  أحــزاب   ثالثة  من  املشكلة  أغلبيته 
وبقية  االستقالل،  وحــزب  والبام  األحــرار 
ــف ما  ــة احلــزبــيــة ألــقــي بــهــا يف ص ــوق اجل
بخصوص  البرملانية.  باملعارضة  يسمى 
حالة البيجيدي وقع الكثيرون يف حيرة من 
أمرهم عند حتليلهم للطريقة املذلة والتي 
املخزني.  احلزب  هذا  مع  النظام  بها  تعامل 
أحزمة  كل  فقد  النظام  بأن  هؤالء  يعتبر 
الوقاية التي كان يستعملها وهذا أمر غامض 
وهو  هؤالء  يستوعبه  لم  ما  مفهوم.  وغير 
حركة  تبعات  من  تخلص  ان  بعد  النظام  أن 
خطة  يواصل  أن  يريد  املجيدة  فبراير   20
كان قد دشنها منذ أعلن امللك بأن النموذج 
تولت  التي  األحزاب  وأن  فشل  قد  التنموي 
تتحمل  من  هي  العام  الشأن  تدبير  مهمة 
احلساب  تقدم  أن  وعليها  الفشل  مسؤولية 
وإال وجب عليها أن تضع استقالتها وتذهب 
إقالة  متت  اإلطــار  هذا  ويف  سبيلها.  حلال 
على  مفتوحا  الباب  ترك  مع  الــوزراء  بعض 
املزيد من إلقاء املسؤولية على من تبقى من 
أحزاب يف احلكومة يف حني تصاعد خطاب 
أنها  على  ويقدمها  امللكية  املؤسسة  ميجد 
وحدة  تضمن  التي  الوحيدة  املؤسسة  هي 
إعطاء  أجل  ومن  الدولة.  واستمرار  البالد 
تكليف  مت  السياسة  لهذه  عملية  انطالقة 
جلنة بنموسى بوضع منوذج تنموي جديد 
األحزاب  كل  به  تلتزم  وطني  مبيثاق  يتوج 

وبتشكيل جلنة خاصة تشرف على تطبيق 
امليثاق ومقررات النموذج التنموي اجلديد.

يعد  لم  اجلديد  التوجه  هــذا  إطــار  يف 
يعول  وسائط  إلى  كبيرة  حاجة  يف  النظام 
يف  هو  ما  بقدر  سياساته  تقدمي  يف  عليها 
يختارهم  ساميني  موظفني  ــى  إل حــاجــة 
يف  والنجاعة  الكفاءة  ذات  األوســـاط  من 
لتتولى  ــات،  ــرك ــش وال املــؤســســات  تــدبــيــر 
جلنة  بــرنــامــج  وتطبيق  ــر،  ــ األوام تنفيذ 
بنموسى. هذا هو الداعي لتنصيب املوظف 
أحد  وهو  التشكيلة  هذه  رأس  على  األول 
السيد  املغرب  يف  االحتكاريني  الباطرونات 
فهو  املنصب  البرملان  أمــا  أخــنــوش.  عزيز 
تسجيل  غرفة  إنــه  القياس،  على  مصمم 
دهاليز  من  سترده  التي  واملساطر  القوانني 

النظام احلاكم.

على  الــنــظــام  اشتغل  ثانية  جهة  مــن 
اللبنات  فوضع  البرملانية  املعارضة  موضوع 
حتى  اجلديد  املخزني  للمشروع  األساسية 
التقشفية  سياساته  كل  تطبيق  له  يتسنى 
لالستجابة  يضطر  أن  بـــدون  الــقــادمــة 
تطرحها  التي  الهامة  واملطالب  لالنتظارات 
أهم  ــن  وم واملــفــقــرة.  الــكــادحــة  اجلماهير 
سياساته  لتطبيق  الــنــظــام  خطة  يف  مــا 
االجتماعي  السلم  فرض  مسالة  التقشفية 
ألن  بسهولة،  فرضه  يستطيع  لــن  ــذي  ال
مبا  للتضحية  مستعدين  غير  به  املعنيني 
غالء  بسب  شرائية  ــدرة  ق مــن  لهم  تبقى 
أساسية  عمومية  قطاعات  وانهيار  املعيشة 
الالئق...  السكن  وأزمــة  وصحة  تعليم  من 
والفقر  البطالة  تفاقم  واقــع  عن  ناهيك 

واملواطنني  املواطنات  آالف  ميس  بات  الذي 
وحدات  إغالق  بفعل  الشغل  هشاشة  جراء 
الطرد  أو  العمل  ساعات  وتقليص  اإلنتاج 
فرض  وألجــل  األسباب.  وألتفه  التعسفي 
من  الــنــظــام  سيلجأ  االجــتــمــاعــي  الــســلــم 
باحلركات  والتنكيل  القمع  إلى  أولى  جهة 
املنخرطة  القوى  ومبناضلي  االحتجاجية 
جهة  ومــن  النضالية  الدينامية  هــذه  يف 
املقاس  على  معارضة  هندسة  إلــى  ثانية 
احلراكات  داخــل  طــروادة  كحصان  تشتغل 
وتسقيفها  تلغيمها  أجــل  مــن  الشعبية 
وفــرض االشــتــراطــات، ومــن داخــل احلركة 
البيروقراطية  القيادات  بتوظيف  النقابية 
ومنع  املطلبية  احلــركــات  لكبح  املتنفذة 
والفئوي  القطاعي  للتضامن  محاولة  أية 
يف  املنضوية  الشغيلة  وباقي  العمال  بني 
هذه  جر  إلــى  النظام  سيسعى  النقابات. 
يسهل  إطــار  ضمن  التخندق  الى  املعارضة 
التي  للتوجهات  وإخضاعه  فيه  التحكم 
االجتماعي  السلم  فــرض  وظيفة  تخدم 
وزرع األوهام ومحاصرة أية مبادرة كفاحية 
الطبقة  طليعته  ويف  الشعب  لقيادة  نوعية 

العاملة.

يطبخه  ملا  واعــني  متيقظني  كنا  وألننا 
وشكلية؛  صــوريــة  مــؤســســات  مــن  الــنــظــام 
ــات ونــاهــضــنــا  ــاب ــخ ــت فــإنــنــا قــاطــعــنــا االن
اليأس واإلحباط  لها ألنهم يبثون  الداعني 
عمر  إطالة  إلى  ويسعون  اجلماهير  وسط 
املصداقية  بإعطاء  والطغيان  االستبداد 

والشرعية ملؤسساته الصورية واملزيفة. 

 العالقة األمريكية 

الصينية... ملن تدق أجراس 

استعراض القوة
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ومعها  ســوس  منطقة  تعرفها  التي  احلــراكــات  تترجم   
لواقع  والصائبة   الواقعية  القراءة  املتضررة  املناطق  كل 
الساكنة  حق  عن  للدفاع  أكال  تنسيقية  منه  حذرت  طاملا 
يف األرض والثروة، والذي بدأت تتجلى معامله بوضوح بعد 
املغربية  الدولة  طرف  من  الصحية  الطوارئ  حالة  إعالن 
التي  القانونية  احلــالــة  وهــي   ،19 كوفيد  ــاء  وب ملواجهة 
احمللية  السلطات  ومعها  احملمي  الرعي  مافيات  استغلتها 
لإلجتياحات  املبرر،  غير  بالتغاضي  والوطنية  واإلقليمة 
يرافقها  وما  سوس،  مناطق  كل  يف  املافيات  بها  تقوم  التي 
وأراضــي  ممتلكات  تنتهك  التي  العصابات  سلوكيات  من 

وممارسة  والتنقل  ــن  األم يف  بحقها  واملــســاس  الساكنة، 
الطبيعية. حياتها 

أكثر من بيان منذ  السلطات يف  التنسيقية   لقد حذرت 
بداية اجلائحة ودعتها لتحمل مسؤوليتها يف حفظ األمن 
أراضيها  يف  وحقوقها  األصلية  الساكنة  حماية  وضمان 
وممتلكاتها، لكن نداءاتها ال تلقى آذانا صاغية، بل يالحظ 
كل  يف  املافيات  مع  التساهل  وتعاظم  استرسال  األرض  على 
الرقعة اجلغرافية املمتدة عل تراب عماالت: سيدي افني، 
تواطئ  يف  وطاطا،  تــارودانــت،  بها،  ايــت  اشتوكن  تزنيت، 
مفضوح إلغراق منطقة سوس مبافيات الرعي احملمي التي 
يف  نفوذها  ومدى  لها  الراعية  اجلهة  حول  التساؤالت  تثار 
القانون  بتطبيق  األمن  يواجهها  ال  حتى  الدولة،  أجهزة 

وحماية الساكنة من هجماتها وانتهاكاتها.

يف  الساكنة  حق  عن  للدفاع  أكال  تنسيقية  أعلنت  لقد 
 ،113.13 والواضح من قانون  املبدئي  والثروة موقفها  األرض 
الرعوية،  للمافيات  ملا يشكله من حصانة  الذي وباإلضافة 
النتشارها  ــرايف  ــغ اجل للمجال  ــراءة  قـ ــالل  خ ــن  وم فــإنــه 
احتماءا ببنوده،  يتضح أنه قانون عنصري متييزي يسعى 
اراضيهم  وانتهاك  ســوس،  أهــل  حقوق  انتهاك  لشرعنة 
وما  واملياه،  النباتي  الغطاء  يف  أساسا  املتمثلة  وثرواتهم 
استالم  إعالن  هو  القانون  هذا  عنصرية  تأكيد  من  يزيد 
لتنمية  دوالر  مليون   136 بقيمة  السابق  يف  قطرية  منحة 
كان  حاليا  نشهده  ما  أن  يؤكد  الذ  األمر  سوس،  يف  املراعي 
مخططا سلفا إلرهاق املنطقة يف أفق اإلنتقال حملو بنياتها 
السوسيو ثقافية، وما اكتساح ثقافة املراعي ألراضيه سوى 
بداية لهذا اإلجتاه ضدا على االستقرار الذي يعد السمة 
طبيعية  عالقة  على  تاريخيا  احملافظة  باملنطقة،  األساس 
العرف  وفــق  الــروابــط  بهم  وجتمعها  الــرحــل  عــائــالت  مــع 

املوروث على مدى قرون، دون أي اصطدامات تذكر.

األخيرة  الشارع  حراكات  كل  التنسيقية  تابعت  وقــد 
عماالت  كــل  يف  الــرعــي  مافيات  ظــاهــرة  على  احتجاجا 
ــرم، وإذ  ــ ــري وإغ ــ ــا مــســيــرات إداوزكـ ــره ــوس مــاســة وآخ س
بسلمية  وتقيدها  الساكنة  انضباط  التنسيقية  حتيي 
لتحمل  للسلطات  املتكررة  دعوتها  جتدد  اإلحتجاجات، 
األصلية  الساكنة  وحماية  األمــن  ضمان  يف  مسؤوليتها 
وممتلكاتها وأراضيها وتعلن للرأي العام الوطني والدولي ما 

يلي :

تعرفه  الذي  الواقع  عن  السلطات  لتغاضي  استنكارها   -
املنطقة، وعدم تدخلها لضمان األمن واحلماية كما يلزمها 

حق  عن  للدفاع  أكــال  تنسيقية  تعتبره  ما  وهو  القانون، 
الثروة، تشجيعا وحماية  لالنتهاكات  و  الساكنة يف األرض 
ــذر  ــي اإلســتــثــمــاري، وحت ــرع الــتــي متــارســهــا مــافــيــات ال
يهدد  احتقان  أي  تبعات  السلطات  وحتمل  التنسيقية 

السلم اإلجتماعي باملنطقة.

وتدعو   ،113.13 العنصري  التمييزي  للقانون  رفضها   -
ووطنا  وجــهــويــا  محليا  مــاســة  ــوس  س منطقة  منتخبي 
لتحمل مسؤوليتهم والدفع من داخل املؤسسات إلسقاطه، 

استجابة ملطلب الساكنة التي يدعون متثيلها.

لرص  املتضررة  املناطق  وكــل  ســوس  ساكنة  دعوتها   -
الصفوف ودعم هيئات املجتمع املدني املمثلة يف التنسيقية، 
املعنية  املناطق  يف  احتجاجية  اشكال  خلوض  استعدادا 

ومدن املركز.

التي  السلمية  النضالية  األشــكــال  لكل  مساندتها   -
ــراب  اإلض خطوة  فيها  مبا  املتضررة،  الساكنة  تخوضها 
إغــرم  منطقة  ساكنة  لها  دعــت  الــتــي  ــتــام  ال ــالق  ــ واإلغ
احتجاجا على استباحة أراضيهم من طرف مافيات الرعي 

اإلستثماري، وانعدام احلماية األمنية.

 ،2018 نونبر   25 بيان  يف  الـــواردة  باملطالب  تشبثها   -
تنهجها  التي  األذان  صم  سياسة  الستمرار  واستنكارها 
املتضررة  الساكنة  إلنصاف  والرفضة  الدولة،  مؤسسات 
للشرعية  والــفــاقــدة  اجلــانــب،  األحــاديــة  سياساتها  مــن 

الدستورية القائمة على املقاربة التشاركية.

األرض  يف  الساكنة  حق  عن  للدفاع  أكال  تنسيقية  عن 
والثروة

تنسيقية "اكال" تعترب القانون 113.13 عنرصي ومتييزي ضد ساكنة 

ســوس يجب اسقاطه

تلقينا ، بفرح كبير خبر معانقة   املناضلة 
يف  القيادية  جــرار"   "خالدة  الفلسطينية 
للحرية،  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 
التعسفي  اإلداري  االعتقال  من  عامني  بعد 
الصهيوني.   االحــتــالل  سلطات  طــرف  مــن 
وتعرضت  ســبــق  ــرار  جـ ــدة  ــال خ والــرفــيــقــة 
واحــكــام،   ــة  اداريـ بــني  كثيرة   العــتــقــاالت  
اإلفراج  الصهيوني  االحتالل  سلطة  ورفضت 

 " ابنتها  ، ومنعتها من  تشييع جثمان    عنها 
قلبيٍة  نوبٍة  اثر  توفيت  التي  سهى"،  الشابة 

االخير. يوليوز  شهر  يف 
لــلــنــهــج  الـــنـــســـائـــي  ــاع  ــطـ ــقـ الـ يف  ــا  ــنـ انـ
جرار  خالدة  الرفيقة  نهنئ  إذ  الدميقراطي 

فاننا: اياديها،  على  ونشد  حريتها   على 
ورفاقنا  رفيقاتنا  الوقت  نفس  يف  نهنئ   -
فلسطني  لــتــحــريــر  الــشــعــبــيــة  اجلــبــهــة  يف 

 ، الفرحة  واياهم  هذه  ونشارك 
جميع  مع  الالمشروط  تضامننا  عن  نعبر 
لنضالهن  دعمنا  وعن  الفلسطينيات  النساء 

الصهيوني، االحتالل  ضد 
الــعــديــد من  اعــتــقــال  نــديــن اســتــمــرار   -
احملتلة   فلسطني  يف  املناضالت  واملناضلني 
ــرات  ــي ــل االس ــالق ســـراح ك ــاط ــب  ب ــال ــط ون

واالسرى  يف سجون االحتالل. 
ــب  ــع ــش ال ــال  ــ ــض ــ ون صـــمـــود  نــحــيــي    -
يف  ورفيقاتنا ورفاقنا  عامة  الفلسطيني 
. خاصة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة 

طريق  عــلــى  والــوحــدة  الــصــمــود  حتــيــة 
الصهيوني الكيان  ودحر  النصر 

واالسيرات االسرى  جلميع  واحلرية 

القطاع النسايئ للنهج 

الدميقراطي يهنئ املناضلة 

الفلسطينية "خالدة جرار" عىل 

انتزاعها للحرية
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ال بديل عن املقاومة الشعبية

سكان  يــخــوض  ــي،  ــوال ــت ال عــلــى  ــس  ــام اخل لــأســبــوع 
احتجاجات  ،سلسلة  بــوملــان  بإقليم  املـــرس  جــمــاعــة 
طبيب/ة  على  يتوفر  مستوصف  يف  بحقهم  للمطالبة 
وهي  التطبيب.  أدوات  و  مبعدات  مجهزين  والدة  ودار 
ُحِرموا  مكتسبات  أنها  احملتجون  يقول  التي  املطالب 
يف  أنه  إال  السابق.  يف  بها  يتمتعون  كانوا  بعدما  منها 
أي  دون  املستوصف  من  طبيبة  سحب  مت   2020 أواخــر 
احملتجون  استغرب  كما  إعــالن.  سابق  أو  يذكر  مبرر 
الــوالدة  دار  بإغالق  املفاجئ  القرار  من  ورجــاال  نساء 
عدة  بفضل  السكان  حققها  والتي  السنة  هــذه  خــالل 

شعبية.. جلنة  أطرتها     2016 سنة  يف  احتجاجات 

الوالدة  دار  وإغالق  طبيب/ة  غياب  ظل  يف  أنه  ُيذكر 
،يعاني مرضى و حوامل جماعة املرس من تكاليف السفر 
اجلامعي  املستشفى  إلى  التنقل  أو  كلم(   +60 ( صفرو  إلى 

واالستشفاء. التطبيب  أجل  من  كلم(   90  +( بفاس 

 احتجاجات شعبية من أجل

العودة الحق يف الصحة يف جامعة املرس أجــل  من  النضالية  معركتهن  مواصلة  إطــار  يف 
إدارة  العمل من طرف  املطرودات عن  العامالت  للعمل قررت 
شركة "تريزو" تنظيم وقفة احتجاجية مع اعتصام جزئي 
اخلميس  يــوم  صباحا  عشر  احلادية  الساعة  من  ابتداء 
النضالي  برنامجهن  يف  جديدة  كمحطة   2021 شتنبر   30

التصعيدي.

 2 رقــم  الــبــالغ  حسب  النضالية،  اخلــطــوة  هــذه  وتــأتــي 
املسؤولني  جتاهل  بسبب   2021 شتنبر   27 بتاريخ  للعامالت 
بعد  مبرر  أو  سبب  بدون  العمل  من  بالطرد  واملتعلق  مللفهم 
أرغمن  التي  السنوية  العطلة  أو  األمومة  عطلة  انقضاء 
بعد  عاملة  األمومة-طرد  إجازة  بعد  عاملة  )طرد  عليها. 
طرد  األمومة-  إجــازة  بدل  السنوية  العطلة  على  إرغامها 
مجموعة من العامالت بعد العطلة السنوية-طرد مجموعة 

من العامالت بعد شفائهن من كوفيد19(

الكامل للدفاع عن  العامالت عن استعدادهن  وقد عبرت 
القانونية  النضالية  األشكال  بكافة  املشروعة  حقوقهن 
النقابية  والــهــيــئــات  ــقــوى  ال كــافــة  ــات  ــي داع واملــشــروعــة 
دعمهن  إلى  والنسائية  واجلمعوية  والسياسية  واحلقوقية 
ومساندتهن للرجوع للعمل واحترام قانون الشغل وحق املرأة 

يف األمومة .

 العامالت املطرودات من رشكة

 تريزو يف وقفة احتجاجية

أمام  واالعتصامات  االحتجاجات  من  شهرين  من  أزيد  بعد 
مندوبية  عجز  وأمام  مبراكش  موكادور  فنادق  مجموعة  مقر 
على  املجموعة  إدارة  ــام  إرغ عن  احمللية  والسلطات  الشغل 
تعسفي  بشكل  العمل  من  املــطــروديــن/ات  العمال/ات  عــودة 
 - العمال/ات  اضطر   ، عامل/ة   700 عددهم/ن  يفوق  والذين 
معركتهم  لنقل  للشغل-  املغربي  االحتاد  لواء  حتت  املنضوين 
حيث  الشعبي،  ملجموعة  املركزي  املقر  أمام  البيضاء  الدار  إلى 
شتنبر   23 اخلميس  يوم  صباح  احتجاجية  وقفة  نظموا/ن 
شعارات  خاللها  رددوا  للعمال/ات  كبيرا  حضورا  عرفت   2021

الشغل. يف  باحلق  وتطالب  بالطرد  تندد  قوية 

العمال/ ملنع  القمعية  للقوات  كثيفا  إنزاال  الوقفة  وعرفت   
املقر. إلى  الوصول  من  ات 

فرع  اإلنــســان  حلقوق  املغربية  اجلمعية  فــرع  حضر  وقــد 
املؤازرة. قصد  البرنوصي 

 احتجاج عامل مجموعة فنادق

موكادور

مراكش إقليم بوملان

فاجعة أخرى تصيب الطبقة العاملة الفوسفاطية باجلرف 
صبيحة  السابقة.ففي  املؤملة  الفواجع  إلى  لتنضاف  األصفر 
"فهد  العامل  وفاة  2021 وقعت فاجعة  24 شتنبر  يوم اجلمعة 

معمل  قنوات  إحــدى  داخــل  لشفط  تعرضه  بسبب  عريض" 
تركيز احلامض الفوسفوري أثناء قيامه بدورية تفقدية.

العمال  اشتغال  مسالة  أخــرى  مــرة  الفاجعة  هــذه  وتطرح 
األساسية  والوسائل  الشروط  إلى  تفتقر  عمل  ظروف  ظل  يف 
حلفظ الصحة والسالمة بسبب التقليص املتواصل من النفقات 
املرصودة لهذا اجلانب والناجت عن سياسة التقشف التي تنهجها 

إدارة املكتب الشريف للفوسفاط.

وقد اصدر املكتب احمللي للنقابة الوطنية للفوسفاط التابع 
للكونفدرالية الدميقراطية للشغل باجلديدة بيانا احتجاجيا 
مؤسسة  توصيات  مع  احمللية  اإلدارة  جتاوب  عدم  فيه  يدين 

املكتب  ومراسالت  والبيئة  والسالمة  الصحة  حفظ  مناديب 
بشان امللفات املتعلقة مبجال حفظ الصحة والسالمة والبيئة،  
ويسجل فيه الضغط املهول على مستوى حجم اإلنتاج وتنزيل 

إلى  أدى  الذي  الشيء  املستويات،  التقشف على جميع  سياسة 
سلبا  أثر  والــذي  الصناعية  للمنشآت  وخطير  سريع  تهالك 
والضغط على العمال وعدم احترام دورية  على ظروف العمل، 
الصيانة السنوية ومتديدها من سنة إلى سنتني أو أكثر تكريسا 
لسياسة التقشف.ويحمل فيه اإلدارة العامة واحمللية املسؤولية 
ومراجعة  نزيه  حتقيق  بفتح  مطالبا  الفاجعة  هذه  يف  الكاملة 

آليات االشتغال.

احتجاجية  أشكال  خــوض  إلــى  بيانه  يف  املكتب  دعــا  وقــد 
يومي  الــشــارات  حمل  ومنها  سطره  ــذي  ال البرنامج  ــار  إط يف 

25/26/09/2021 وتنظيم وقفة يوم االثنني 27/09/2021.

فاجعة وفاة عامل باملركب الكياموي للفوسفاط 

بالجرف األصفر

إقليم اجلديدة

شرقاوة  لبراهمة  دوار  سكان  نظم 
األولى  احتجاجيتني  وقفتني  سابقا 
أمام  والثانية  يخلف  بني  قيادة  أمام 
بتنفيذ  للمطالبة  احملمدية  عمالة 
بقعا  مبنحهم  اللــتــزامــهــا  السلطات 
براريكهم.  هدم  عن  كتعويض  أرضية 
الهدم  من  املتضررة  األسر  عدد  ويصل 
اآلن  حلد  زالــت  ال  أســرة   350 حوالي 
كراء  إكراهات  وضغط  للضياع  عرضة 

اجليران... مع  بيوت 
ممثلني  يخلف  بني  قائد  واستقبل 
قرعة  بـــان  وأخــبــرهــم  الــســكــان  ــن  ع
أكتوبر  فاحت  يوم  ستتم  البقع  توزيع 
اإلقليم.  عمالة  أكدته  ما  2021.وهو 
مواصلة  على  عزمهم  السكان  ويؤكد 
بصفة  مــلــفــهــم  حـــل  حــتــى  ــال  ــض ــن ال

. ئية نها
الـــنـــهـــج  ــن  ــ وقــــــد حـــضـــر وفــــــد مـ
الــدميــقــراطــي وقــفــتــي الــســكــان أمــام 
العمالة  وأمـــام  يــخــلــف  بــنــي  ــادة  ــي ق

. تهم ند ملسا

احتجاج ساكنة دوار الرباهمة

  من اجل تعويضهم عن حقهم يف السكن

 اقليم احملمدية
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الكتابة الجهوية للنهج الدميقراطي بجهة الرباط،

 تدين الهجوم الطبقي عىل الحقوق والحريات
بجهة  الدميوقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  عقدت 
الرباط اجتماعها العادي 24  شتنبر2021، تداولت خالله يف 
السياسية  األوضاع  ومستجدات  التنظيمية  القضايا  مختلف 
مهزلة  أفرزته  ما  وباألخص  واالقتصادية،  واالجتماعية 
للهجوم  احملطة  تلك  واستغالل   ،2021 شتنبر   8 انتخابات 
الشعبية  اجلماهير  لعموم  اليومي  الــقــوت  على  الطبقي 
الغذائية  ــواد  امل أسعار  يف  الصاروخية  الــزيــادات  خــالل  من 

األساسية...

بجهة  الدميقراطي  للنهج  اجلهوية  الكتابة  حتيي  وإذ       
ملوقف  جتسيدهم  على  ومناضالتها  مناضليها  الــربــاط 
من  رافقها  ما  وتدين  ميدانية،  حمالت  بتنظيمهم  املقاطعة 
للرأي  تعلن  فإنها  األمنية،  األجهزة  طرف  من  وتضييق  قمع 

العام ما يلي:

شتنبر2021   8 انتخابات  عليه  أسفرت  ما  أن  تأكيدها   -
االنتخابي  الريع  ومافيا  والباطرونا  األعيان  مجالس  من 
وتدخل  املال  واستعمال  التطاحنات  وكدا  العام،  املال  وناهبي 
واإلقليمية  احمللية  املجالس  مكاتب  فــرز  أثناء  السلطات 
من  الدميقراطي  النهج  مواقف  بامللموس  تؤكد  واجلهوية 
من  إصالح  أي  واستحالة  برمتها  االنتخابية  العملية  فساد 
شعبية  مشروعية  ألية  املفتقدة  الشكلية  املؤسسات  داخل 

ودميقراطية.

الغذائية  ــواد  امل يف  الصاروخية  بالزيادات  تنديدها   -
احلملة  واليتها  املنتهية  احلكومة  واســتــغــالل  األســاســيــة 
وضعية  االعتبار  بعني  األخــذ  دون  لتمريرها  االنتخابية 
كورونا  جلائحة  السلبية  واالنعكاسات  والفقر  الهشاشة 
الالشعبية  االختيارات  يؤكد  مما  الشعبية،  اجلماهير  لعموم 
التنموي  ومنوذجها  املتوحش  النيوليبرالي  وتوجهها  للدولة 
واملديونية  والتبعية  السياسي  االســتــبــداد  يكرس  ــذي  ال

االجتماعي. واإلقصاء  واالحتكار  والريع  واخلوصصة، 

بتأخير  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  ــرار  قـ اعــتــبــارهــا   -
الوزارة  تخبط  يفضح  عبثيا  قرارا  احلالي  املدرسي  الدخول 
التصفوية  وملخططاتها  التربوي  للشأن  تدبيرها  وعشوائية 
للتعليم العمومي يف أفق تصفية ما تبقى من مجانيته ورهنه 
األسر  أوضاع  االعتبار  بعني  األخذ  ودون  املالية  للمؤسسات 
املدرسة  يتهدد  ومــا  شعبنا  وأبــنــاء  بنات  وأوضـــاع  املغربية 

وإجهاز... تفكيك  من  العمومية 

- استنكارها الشديد للهجوم واالعتداء املنظم للعصابات 
الظالمية اإلجرامية ضد مناضلي أوطم )بجامعة ابن طفيل 
بالقنيطرة وتأكيدها على احلق يف التعليم احلضوري بجميع 
التاريخية  املكتسبات  كافة  وحتصني  وانتزاع  اجلامعة  كليات 
والبيداغوجية والدميقراطية( للجماهير الطالبية  )املادية 

باملوقع.

الكيان  مع  التطبيع  ومناهضة  مواجهة  إلــى  دعوتها   -
أشكال  وكــل  املطبعني  وفــضــح   ، االســتــعــمــاري  الصهيوني 
وحتصني  العلمي،  البحث  ذريعة  حتت  األكادميي  التطبيع 
األطر التربوية من محاوالت االختراق الصهيوني التي تقوم 
مناَهضة  ثقافة  وتعميم  الرسمية،  اإلعالمية  الدعاية  بها 
التطبيع يف أوساط املدرسني والتالميذ والطلبة واملتدربني... 
ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن  مبادئ  وجتسيد 
فلسطني  أرض  على  املستقلة  دولته  وإقامة  التحرير  أجل  من 

القدس. وعاصمتها 

والــنــضــاالت  العاملة  الطبقة  نــضــاالت  مــع  تضامنها   -
والنهب  واحلكرة  والتسلط  االستغالل  ضد  باجلهة  الشعبية 

والهشاشة.  والتهميش  اإلقصاء  أشكال  وكل 

كسلطة  الشعبية  األحياء  مجالس  تشكيل  إلى  دعوتها   -
العام  ــال  امل وناهبي  والــبــاطــرونــا  األعــيــان  ملجالس  مــضــادة 
انتخابات  أفرزتها  والتي  املغربي   الشعب  إرادة  ضد  املنصبة 

عارمة. مقاطعة  املغربي  الشعب  وقاطعها  الداخلية  وزارة 

وعــمــوم  الــعــامــلــة  الطبقة  حــزب  بــنــاء  يف  انــخــراطــهــا   -
والكادحني  والفالحني  العمال  عن  السياسي  املعبر  الكادحني 
وضد  املتنفذة  وأحــزابــهــا  السائدة  الطبقية  الكتلة  ضــد  

املنشود.   الدميقراطي  التغيير  أفق  يف  االستبداد 

الجبهة املغربية لدعم فلسطني تدعو  نساء ورجال التعليم ملواجهة كل 
أشكال التطبيع 

التعلمي ورجال  نساء  واإلخوة  األخوات 

يصادف  الـــذي  ــدرس)ة(  ــم ــل ل الــعــاملــي  الــيــوم  مبناسبة 
املغربية  اجلبهة  تتقدم  سنة،  كل  من  أكتوبر  من  اخلامس 
التقدير  بعبارات  لكن.م  التطبيع  وضــد  فلسطني  لدعم 
تقدمونه  ملا  أياديكن.م  على  وتشد  وحتييكن.م  واالعتزاز، 
التربوية والعمل  أداء مهامكن.م  من تضحيات ومجهودات يف 
إنضاج شروط  واإلسهام يف  العمومي،  بتعليمنا  االرتقاء  على 
تضامننا  عن  لكن.م  نعبر  عام.  بشكل  وُرقيه  املجتمع  تقدم 
كرمية  وحــيــاة  عـــادل  ــر  أج يف  املــشــروعــة  مطالبكن.م  مــع 
بالعقدة  العمل  عن  بعيدا  ومستقرة  مواتية  عمل  وظروف 
التعليم  قطاع  خوصصة  وتشجيع  الهشاشة  ينشر  الــذي 

وتخريبه. 

بني  املشتركة  التوصية  بأهمية  الصدد  هذا  يف  ونذكر 
وتوصية   1966 عــام  واليونسكو  الدولية  العمل  منظمة 
أوضــاع  بشأن  لها   املكملة   1997 عــام  الــصــادرة  اليونسكو 

املدرسني؛

املدرسني، واإلخوة  األخوات 

التطبيع  اتفاق  توقيع  على  أشهر   9 حوالي  مــرت  لقد 
املسمى  الصهيوني  والكيان  املغربية  الدولة  بني  اخلياني 
املجاالت  كل  لتشمل  التطبيع  خطوات  وتسارعت  "اسرائيل" 

التربوي. مبا يف ذلك املجال 

وضد  فلسطني  لــدعــم  املغربية  اجلبهة  اخــتــارت  ــد  وق
التدريس  هيأة  لكون  نظرا  إلــيــكــن.م،  التوجه  التطبيع 
الفتاك  الصنف  هذا  ملقاومة  تأهيال  األكثر  العنصر  تبقى 
التواصل  يف  املتمثل  وموقعها  حجمها  بفضل  التطبيع،  من  

التعاطي  يف  حرية  أكثر  وكونها  والتالميذ  الطلبة  مع  املباشر 
املوضوع.  مع هذا 

التطبيع  أشــكــال  أخــطــر  يعتبر  الــتــربــوي  التطبيع  إن 
التطبيع  أشــكــال  وتــرســيــخ  ناشئتنا  وجـــدان  الستهدافه 
يف  به  ومرحبا  ومقبوال  وعاديا  طبيعيا  أمرا  وجعلها  األخرى 

 . مجتمعنا

الفئات  مستهدفا  تدريجيا  طابعا  يأخذ  خطير  سم  إنه 
كل  اكــتــشــاف  ــى  إل احلــاجــة  ــس  أم يف  تــكــون  الــتــي  العمرية 
والرياضية  التربوية  األنشطة  خــالل  من  السيما  شــيء، 
للتشبع  وتستميلهم  املتعلمني  تغري  التي  والثقافية  والفنية 

ترسيخها. يراد  التي  القيم  مبختلف 

إلى  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  تسعى  الصهيونية  احلركة  إن 
خالل  من  والطلبة  التالميذ  وأبنائنا  بناتنا  عقول  غسل 

وتزويرها. احلقائق  قلب 

التسامح  بأندية  يسمى  ما  انشاء  مت  الصدد  هــذا  ويف 
لثقافتنا  اليهودي  املكون  صهينة  املباشر  هدفها  والتعايش، 
ومعاهد  وجامعات  وثانويات  مــدارس  مع  شراكات  واقامة 
والتسيير  للتجارة  الوطنية  )املدرسة  الصهيوني  الكيان 
التطبيقية  للفنون  الــســادس  محمد  جامعة  بالبيضاء، 
اخلامس  محمد  جامعة  للرباط،  الدولية  اجلامعة  ببنغرير، 
الدراسية  املناهج  وتلغيم  الــزيــارات  وتبادل  بالرباط...( 
دمج  ذريعة  حتت  التدليس  ممارسة  أساليب  من  وغيرها 
والتسامح  التعايش  قيم  وترسيخ  اليهودية”  “الثقافة 
وأكــاذيــب  أساطير  وزرع  التطبيع  أجــنــدة  تخدم  بجعلها 

املغربي. التربوي  احلقل  داخل  الصهيونية 

املدرسني، األخوات واإلخوة 

الصهيوني  العدو  مع  التطبيع  يرفض  املغربي  شعبنا  إن 
خالل  ذلك  عن  وأبان  قضيته  الفلسطينية  القضية  ويعتبر 

التاريخية. مسيرته 

املغربي  شعبنا  خطى  على  سيرا  أنكن.م  متأكدون  ونحن 
يقوم  عدو  ومصافحة  الذل  بهذا  تقبلوا  أن  ميكن  ال  األبي 
باقتالع  اإلنــســانــيــة  ضــد  وجــرائــم  ــرب  ح بــجــرائــم  يوميا 
األشجار وحرق احلقول الزراعية وجتريف األراضي وسرقة 
وتشريد  وترحيل  املنازل  وهــدم  املستوطنات  وبناء  املياه 
آالف  واعتقال  محلهم  واحللول  وتقتيلهم،  األرض  أصحاب 

املنطقة... بلدان  على  والعدوان  الفلسطينيني/ت، 

مبقاطعة  التربوي  التطبيع  مقاومة  إلى  ندعوكن.م  لذا 
بها  والتشهير  والــتــعــايــش  الــتــســامــح  بــأنــديــة  يسمى  ــا  م
البطولي  وبالكفاح  الفلسطينية  بالقضية  والتعريف 
التحرر  يف  املشروعة  حقوقه  أجل  من  الفلسطيني  للشعب 
الفلسطيني  التراب  كامل  على  دولته  وبناء  االستعمار  من 
الصهيوني  االستعمار  طبيعة  وبتعرية  القدس،  وعاصمتها 
كإيديولوجية  الصهيونية  وطبيعة  إحــاللــي  كاستعمار 
كالقيام  فلسطني  لدعم  برامج  يف  واالنــخــراط  عنصرية؛ 
والطلبة  والتالميذ  األطــفــال  لفائدة  ثقافية  بأنشطة 
ثقافية  وجمعيات  نقابات  مع  بتعاون  أو  منكن.م  مببادرة 
التعليمية  املجالس  واستثمار  التالميذ  أولياء  وجمعيات 
القضية  إلثـــارة  التعليمية  املــؤســســات  تدبير  ومجالس 
بحمالت  والقيام  أنشطة  برمجة  عن  والدفاع  الفلسطينية 

ذلك. أمكن  كلما  إعالمية 
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ال بديل عن بناء جبهة الطبقات الشعبية من أجل مجتمع 

متحرر ودميقراطي تسوده العدالة االجتامعية
حسن احليموتي

ال  أن  يــالحــظ  بــاملــغــرب  السياسي  للوضع  املتتبع  إن 
املمنوح  الدستور  فنفس  املخزنية،  الثوابت  يف  تغير  شيء 
الذي  فهو  امللك  بيد  السلط  جميع  يركز  الذي   2011 سنة 
كبار  ويعني   .... والقضاء  واجليش  الوزراء  مجلس  يترأس 

والـــذي )أي  الــهــامــة...  املــؤســســات  املــســؤولــني يف وظــائــف 
مجرد  والبرملان  واحلكومة  الوزراء  رئيس  يجعل  الدستور( 
وتنفيذية  تشريعية  سلطة  ألي  فاقدة  شكلية  مؤسسات 
السلطة  جند  السياسي  املخزني  النظام  ففي  حقيقية. 
طرف  من  املعينة  السلطة  وصاية  حتت  دائما  "املنتخبة" 
والــوالــي  اجلــمــاعــة  رئــيــس  يف  يتحكم  فالعامل  املــخــزن، 
احلكومة. رئيس  يف  يتحكم  وامللك  اجلهة  رئيس  يف  يتحكم 

عيش  ظــروف  وحتسني  ــالح  اإلص على  فالرهان  لذلك 
القوى  مــوازيــن  يف  تغير  وحتقيق  واملــواطــنــات  املواطنني 
املؤسسات رهان خاسر  الشعبية من داخل  لصالح اجلماهير 
ويحجم  شعبنا  جماهير  لدى  واالنتظارية  الوهم  ويزرع 
الطبقات  بني  املجتمع  داخل  الرئيسي  التناقض  طبيعة 
متوسطة  وبــرجــوازيــة  وكــادحــني  عــمــال  ــن  )م الشعبية 
األراضــي  مالكي  كبار  )مــن  املسيطرة  والكتلة  وصغيرة( 
والعقارات...(،  واألبناك  الشركات  أصحاب  والرأسماليني 
يف  يسير  والــذي  الطبقي  الصراع  مسار  تعطيل  ويحاول 
احلية  وقواه  شعبنا  جماهير  لصالح  الصراع  حسم  اجتاه 

قصر. أو  األمد  طال 

)التشريعية،  ــرة  ــي األخ االنــتــخــابــات  قــبــل  فــاملــخــزن 
اجلــمــاعــات، الــغــرف املــهــنــيــة...( وضــع مــا ســمــاه املــشــروع 

يف  الــدولــة  سياسيات  يــحــدد  والـــذي  اجلــديــد  التنموي 
وضع  كما  أخرى  ومجاالت  واالجتماعي  االقتصادي  املجال 
بكلمة  أي  املقبلة...  للسنوات  للتعليم  ــار  اإلط القانون 
يف  الدولة  سياسات  حدد  السائد  الطبقي  التكتل  واحدة 

الرئيسي  الالعب  وهو  املقبلة  للسنوات  املجاالت  جميع 
من  يزعجه  ال  فــاملــخــزن  لــذلــك  شــيء.  كــل  يف  واملتحكم 
احلكومة  زمام  سيتولى  ومن  االنتخابات  نتائج  سيتصدر 

بل  واختياراته  قوانينه  وفــق  ملعبه  يف  سيلعب  فالكل 
عليه  ويرضى  وده  ليكسب  إمالءاته  تطبيق  يف  سيجتهد 

موائده. وفتات  املخزن  "مرقة"  من  نصيبه  لينال 

الدميقراطية  القوى  فما يزعج املخزن هو عدم مشاركة 

واجلذرية واإلطارات اجلماهيرية يف االنتخابات ومقاطعة 
ألن  والتصويت،  التسجيل  لعملية  الشعبية  اجلماهير 
والترشح  التسجيل  حيث  مــن  االنتخابات  يف  املشاركة 
والدميقراطية  الشعبية  املصداقية  سيعطي  والتصويت 
اخلارجية  القوى  مع  عالقته  ويف  داخليا  املخزنية  للعبة 
هو  املــخــزن  بــأن  شعبنا  جماهير  عــن  الــرؤيــة  وسيحجب 
وبالتالي  حتــررهــا.  أمـــام  اجلــاثــمــة  العقبة  ــو  وه الــعــدو 
للمصداقية  الشكلية  مؤسساته  فقدان  من  يخاف  فاملخزن 
األخيرة  هــذه  واكتساب  الشعبية  اجلماهير  طــرف  مــن 
النضال  طريق  وسلك  الثورية  أداتها  وبناء  الطبقي  للوعي 
به  لإلطاحة  مؤسساته  خــارج  من  اجلماهيري  امليداني 
التبعية. من  اقتصاديا  ومتحرر  دميقراطي  مجتمع  وبناء 

توجيه  حــاول  األخيرة  االنتخابات  هــذه  يف  فاملخزن 
مع  )الــصــراع  خارجية  قضايا  الــى  الشعبي  العام  ــرأي  ال
ــري، املــانــيــا واســبــانــيــا( وداخــلــيــة )ربــط  ــزائ الــنــظــام اجل
الشعبية  اجلــمــاهــيــر  تعرفها  الــتــي  الــكــارثــيــة  األوضـــاع 
البلد  يف  يجري  ما  عن  تلهيه   ) والتنمية  العدالة  بحكومة 
استغالل  ومن  العنصري  الصهيوني  الكيان  مع  تطبيع  من 
العامة  لــلــحــريــات  وخــنــق  وإداري  مــالــي  وفــســاد  طبقي 
حراك  معتقلو  رأسهم  وعلى  السياسيني  املعتقلني  )قضية 

اإلصالح  عىل  فالرهان  لذلك 

املواطنني  عيش  ظروف  وتحسني 

موازين  يف  تغري  وتحقيق  واملواطنات 

من  الشعبية  الجماهري  لصالح  القوى 

ويزرع  خارس  رهان  املؤسسات  داخل 

جماهري  لدى  واالنتظارية  الوهم 

التناقض  طبيعة  ويحجم  شعبنا 

الطبقات  بني  املجمتع  داخل  الرئييس 

وكادحني  عمال  )من  الشعبية 

والكتلة  وصغرية(  متوسطة  وبرجوازية 

األرايض  ماليك  كبار  )من  املسيطرة 

الرشكات  أصحاب  والرأمساليني 

والعقارات...(، واألبناك 

يتبع ص 6
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وتشريد  والصحفيون(  واملدونون  الرأي  ومعتقلو  الريف 
القدرة  وضــرب  الفقر  دائــرة  وتوسيع  والعامالت  العمال 
املهولة  الزيادة  خالل  من  واملواطنات  للمواطنني  الشرائية 
واألدوات  الكتب  البناء،  )الغذائية،  املواد  جميع  ألسعار 
بجميع  الــطــريــق  تعبيد  يف  جنــح  ...(.كـــمـــا  املــدرســيــة، 
االنتخابي،  التقطيع  اإلعــالمــيــة،  )الــدعــايــة  الــوســائــل 
ــوات الــنــاخــبــني والــنــاخــبــات،  اســتــعــمــال املـــال لــشــراء أصـ
آخر،  حساب  على  مرشح  ملساندة  للسلطة  املباشر  التدخل 
وكبار  للباطرونا  والهوياتية...(  القبلية  الصراعات  إذكاء 
األحــرار  حزبي  يف  ممثلني  الــثــروة  وناهبي  الرأسماليني 
األخيرة  االنتخابات  نتائج  لتصدر  واملعاصرة  واألصالة 
على  وسيطرتهم  االستقالل  حزب  مع  احلكومة  وتشكيلهم 

املهنية. والغرف  اجلهات  رؤساء 

العــــمــــل؟ مـــا 

تعمق  جانب  وإلــى  الذكر  السالفة  ــاع  األوض هذه  أمــام 
االجتماعية  وانعكاساتها  املخزني  التبعي  االقتصاد  أزمة 
جائحة  فاقمتها  والتي  الشعبية  الطبقات  على  اخلطيرة 
املخزن  وتــغــول  االرواح(  حــســاب  على  )األربـــاح  كــورونــا 
على  وطــنــي  وإجــمــاع  اجتماعي  سلم  فــرض  ومــحــاوالتــه 
قضية  ــالل  خ مــن  والــكــادحــني  العاملة  الطبقة  حــســاب 

الــصــحــراء والــنــمــوذج الــتــنــمــوي اجلــديــد واالنــتــخــابــات 
ضعف  ظــل  ويف  الشاملة.  االجتماعية  احلــمــايــة  ووهــم 
جزء  ورهــانــات  الشعبية  الطبقات  عــن  وعزلته  اليسار 
تعرفه  الـــذي  ــفــرز  وال املخزنية  االنــتــخــابــات  على  منه 
وممخزنة  انتهازية  سياسية  قوى  بني  اإلسالمية  احلركة 
للمخزن)  الرافضة  والــقــوى  والتنمية(  العدالة  )حــزب 
والتشتت  والبيروقراطية  والضعف  واإلحــســان(،  العدل 
من  ــزء  ج وانــحــيــاز  النقابية  احلــركــة  منه  تعاني  الــذي 
للباطرونا  املباشرة  ومساندتها  املخزني  للمشروع  قيادتها 
واجتاه  انتهازي  الجتاه  االمازيغية  احلركة  داخل  وبــروز 
داخلها  من  الدميقراطي  ــاه  االجت ضعف  غــذاه  تطبيعي 
والرهان  قيادييها  لبعض  الشخصية  املصالح  عن  والبحث 
من  األمــازيــغــيــة  للقضية  املكاسب  بعض  على  للحصول 
والتنفيذية.  التشريعية  املؤسسة  داخل  التواجد  خالل 
االنتخابات  يف  الثقة  فقد  فالشعب  ذلك،  الى  باإلضافة 
التواصل  ووسائل  الشارع  إلى  وجلأ  "التمثيلية"  واملؤسسات 
متيز  الطبقي  والصراع  مطالبه،  عن  للدفاع  االجتماعي 
هائلة  شعبية  حراكات  باندالع  أساسا،  الفترة،  هذه  يف 
تندرارة  يف  وأخــرى  وجــرادة  الريف  حراكات  رأسها  وعلى 
الشعبية  اجلماهير  أبدعت  وقد  وزاكورة.  احلاج  وأوطاط 

حلركة  نضالية  استمرارية  تعد  التي  احلراكات،  هذه  يف 
أشكال  مستوى  على  هامة  أساليب  املجيدة،  فبراير   20
احلراكات  هذه  كل  وكانت  والنضال.  والتنظيم  الدعاية 
العموم  على  أبان  شباب  وقادها  مطلبية  مبلفات  مسلحة 

هائلة. نضالية  قدرات  عن 

العمل؟  ما  السؤال  علينا  يطرح  الوضع  هذا  أمام 

يف  الشعبية  للجماهير  الثقة  استرجاع  ضــرورة  أوال: 
مهما  العفوية  النضاالت  وأن  املنظم  والعمل  التنظيم 
ما  سرعان  ضئيلة  مكاسب  إال  حتقق  لن  تضحياتها  بلغت 

عنها؛ التراجع  يتم 

العاملة  الطبقة  نضاالت  توحيد  على  العمل  ثانيا: 
من  الشعبية  اجلماهير  فئات  باقي  بنضاالت  وربطها 

وطلبة؛ ومعطلني  وكادحني  موظفني 

وحاضنة  كمعبرة  الشعبية  الطبقات  جبهة  بناء  ثالثا: 
الشعبية؛ الطبقات  للنضاالت  وموحدة 

بتوحيد  إال  تنجز  لن  الذكر  السالفة  املهام  هذه  رابعا: 
ــذري واســتــرجــاعــه وهــجــه وقــوتــه  مــكــونــات الــيــســار اجلـ
خالل  من  الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  وسط  وتأثيره 
احلزب  تأسيس  عن  االعالن  أجل  من  املثابر  وعمله  دفاعه 

آنية. كمهمة  العاملة  للطبقة  املستقل 

تمتة مقال األغلبية الربملانية وتشكيل الحكومة ابملغرب أية عالقة؟؟

بقيادة  لالمبريالية،  مناهضة  عاملية  جبهة  بناء  إن 
وحيوية؛  ضــروريــة  مهمة  األمريكية،  املتحدة  الــواليــات 
احلملة  به  تقوم  الذي  واملثابر  اجلاد  العمل  فإن  ولذلك، 
بل  ــرة،  ــاب ع حملة  ليست  هــي  )الــتــي  االمــبــريــالــيــة  ضــد 
للشعوب  العاملية  القمة  بــه  تقوم  دائــمــني  ونــضــاال  عمال 
اليسار  وحزب  للنساء  الدولية  واملسيرة  كامبسينا  وفييا 
التوعية.  مــيــدان  يف  أســاســا،  ــدا،  ج هــام  عمل  ــي(  األوروبـ
فإنه  املــيــدان،  يف  اجلماهيرية  التعبئة  مستوى  على  أمــا 
حول  التساؤل  إلى  يدفعنا  أن  يجب  الذي  الشيء  جتاوزه.محدود؛  وسبل  الواقع  هذا  أسباب 

تمض: االمربايلية  ضد  الحملة  إن 
الرأسمالية  أن  تعتبر  للرأسمالية  مناهضة  قــوى   -
منها  تعاني  التي  املعضالت  على  األساسية  املسئولة  هي 
وبناء  عليها  القضاء  يف  يتمثل  ــالص  اخل وأن  البشرية 

الشيوعية.   طريق  على  االشتراكية 

اصالح  ميكن  أنه  تعتقد  لالمبريالية  مناهضة  قوى   -
إضافة  مع  الكينزية  السياسات  إلى  بالعودة  بالبيئة.الرأسمالية  االهتمام 

قيادة  للرأسمالية  املناهضة  القوى  تتبوأ  أن  ويجب 
طرف  من  النضال  هذا  قيادة  ألن  االمبريالية  ضد  النضال 
إلى حتقيق  القوى االصالحية سيؤدي، يف أحسن األحوال، 
عنها  التراجع  الرأسمالية  ستستطيع  جزئية  مكتسبات 
وسيؤدي  الرفاه".  "دولة  مكتسبات  مع  فعلت  كما  الشعوب.بسهولة  وسط  اإلحباط  انتشار  إلى  ذلك 

ونعزز  نقوى  كيف  التالي:  التحدي  علينا  يطرح  ما  وهذا 

العاملية  اجلبهة  داخل  للرأسمالية  املناهضة  القوى  مكانة 
لالمبريالية؟ املناهضة 

العاملة  الطبقة  هي  للرأسمالية  مناهضة  قوة  أهم  إن 

أدواتها  بناء  على  جهودنا  من  األساسي  يصب  أن  يجب  التي 
مصاحلها  تخدم  التي  )النقابة  البرجوازية  عن  املستقلة 
الطبقي  الصراع  لتعلم  مدرسة  أول  وتشكل  االقتصادية 

االستغالل(. من  حتررها  أجل  من  يناضل  الذي  واحلزب 

املناهضة  الثانية  القوة  الكادحون  الفالحون  وميثل 
بفعل  أراضيهم  من  بالتشرد  مهددون  لكونهم  للرأسمالية 
مع  عملنا  يكتسي  لذلك  للبادية.  الرأسمالية  اكتساح 
يف  الــقــوي  ــراط  ــخ االن قــصــوى:  أهمية  الــفــالحــني  هـــؤالء 
الذاتية  تنظيماتهم  بناء  على  ومساعدتهم  نضاالتهم 
الــقــوى  طــرف  مــن  االخــتــراق  ضــد  وحتصينها  املستقلة 

واإلصالحية. الرجعية 

)حرفيون  املــدن  يف  الشعبية  األحياء  كادحو  ويشكل 
ــة  ــاع ــون وب ــول ــج ــت ــر وبـــاعـــة م ــق ــف ــون حلـــرف ال ــن ــه ــت ومم
وهــي،  الرأسمالية  مــن  تعاني  هائلة  ــوة  ق الــرصــيــف...( 
توعيتها،  استطعنا  إذا  ثورية  قوة  إلى  تتحول  قد  بالتالي، 
ومساعدتها  نضالها  يف  واالنخراط  بها  االرتباط  خالل  من 
ضد  وحتصينها  املستقلة  الذاتية  تنظيماتها  بناء  واإلصالحية.على  الرجعية  القوى  طرف  من  االختراق 

والنسائية  )البيئية  االجتماعية  واحلركات  القوى  إن 
حتقيق  أن  قناعة  إلى  وصلت  التي  وغيرها(  والهوياتية 
أيضا  هي  الرأسمالية  بهيمنة  يصطدم  اخلاصة  أهدافها 
إقناعها  هو  ودورنا  الرأسمالية.  ضد  للنضال  مهمة  رافعة 
العاملة  الطبقة  نضال  عــن  مــعــزوال  ظــل  إذا  نضالها،  أن 
لن  للرأسمالية،  النقيض  الطبقة  باعتبارها  باخلصوص 
نضال  مع  نضالها  متفصل  ضرورة  وبالتالي  أهدافه.  يحقق 
االلتحاق  أو  معها  التحالف  خالل  من  إما  العاملة،  .الطبقة  بأحزابها

وعيها  من  والرفع  القوى  هذه  حشد  على  بالعمل  إننا 
يف  للرأسمالية  املناهضة  للقوى  والقيادة  الغلبة  سنوفر 
الشعبي  الزخم  وأيضا  االمبريالية  ضد  العاملية  اجلبهة 
أهدافه  االمبريالية  ضد  النضال  يحقق  لكي  الــضــروري 
هو  الــذي  الرأسمالية  ضد  للنضال  رافعة  منه  وسنجعل 
من  الــعــامــلــة  الطبقة  النــعــتــاق  لــيــس  تــاريــخــيــة،  ــرورة  ضـ
وجه  على  احلياة  الستمرار  أيضا  بل  فحسب،  االرض.االستغالل 

عبد اهلل احلريف 
حول الجبهة العاملية ضد االمربيالية
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يتناول ملف هذا العدد موضوع البرملان املغربي تزامنا مع تنظيم املخزن لالنتخابات 
التشريعية ، وهو  سياق يفرض التساؤل عن مصداقية هذه االنتخابات يف إفراز 
مؤسسات تشريعية جتسد اإلرادة الشعبية ، كما يفرض استقراء اإلطار الدستوري 
الذي يحدد اختصاصات املؤسسات الشريعية ،الستبيان مدى ممارسة الشعب من 
خالل ممثليه إلراداته ، واجلواب عن سؤال املؤسسة احلقيقية املمارسة  للسلطة 
كقواعد  و  كبنية  املخزن  يحد  كيف  وبالتالي    ، املخزن  نظام  ظل  يف  التشريعية 
حكم استبدادي من ممارسة املؤسسة البرملانية  لسلطة تشريعية حقيقية سواء 
من خالل تكبيلها قانونيا او عمليا .منذ  بداية االستقالل الشكلي  ظلت املؤسسات 

التشريعية  مؤطرة بنظام مخزني عتيق ال يسمح بتطور دميوقراطية حقيقية. 
ويبرز ذلك  على ارض الواقع يف املمارسة البرملانية التي يجعلها املخزن منها واجهة  
الكتلة  مصالح  تخدم  لقرارات  زائفة  شرعية  بها  يعطي  مصطنعة  دميقراطية 
الطبقية السائدة،معتمدا على اغلبيات تتشكل من ممثلي فئات الكتلة الطبقية 
السائدة، وعلى معارضة أدمجت يف النسق املخزني لتقتصر على معارضة شكلية بل 
احيانا متثل عرابا لسياسات النظام خاصة يف ظل عدم استقاللية القرار احلزبي 
.هذه العناصر تتعرض لها محاور امللف بالتحليل لعرض املوقع احلقيقي للمؤسسة 

التشريعية  يف نسق نظام مخزني .

الربملان املغريب ... أي سلطة يف ظل نظام املخزن املستبد ؟!

األغلبية الربملانية وتشكيل الحكومة باملغرب أية عالقة؟؟

وتشكيل  بالبرملان  األغلبية  بني  فيما  العالقة  لفهم 
هوالبلد  املغرب  أن  مفادها  مالحظة  من  البــد  احلكومة 
االستعمار  ضد  ناضلت  التي  األحــزاب  فيه  أصبحت  الذي 

"االستقالل".  فجر  منذ   احلكم  دائرة  خارج 
ومجالس  برملان  وبدون  دستور  بدون  املغرب  بقي  هكذا 
نونبر  الى   1955 دجنبر  من  امتدت  سنوات،   8 ملدة  منتخبة 

.1963
6 حكومات مبعدل  خالل تلك الفترة شهد املغرب تنصيب 
عن  يعبر  ما  هذا  حكومة،  كل  عمر  يف  ونصف  سنة  من  أقل 
لالستفراد  محاوالته  يف  القصر  أزمة  وعن  االستقرار  عدم 

باحلكم.  
دون  حــال  االستقالل  بدايات  منذ  املتأزم  الوضع  هــذا 
مستدامة  مؤسسات  طرف  من  تنموية،  وطنية  خطة  وضع 
الذي  املغربي  الشعب  منها  يستفيد  نزيهة،  بكيفية  منتخبة 
من  وعمالئه  االستعمار  دحر  أجل  من  والنفيس  الغالي  قدم 

الكبار.  واملالكني  القياد 
هو  يكن  لم  إذا  توجهاتها،  امللك  يحدد  احلكومات  هذه 

مباشرة. يترأسها  من  عهده  ولي  بواسطة  أو  بنفسه 
: ابملغرب  القارة  الربملانية  األغلبية  نشوء   •  

استطاع   1963 الــى   1955 مــن  املمتدة  ســنــوات   8 خــالل 
الزراعي"  أن يؤسس كتلة طبقية مبحاربة "اإلصالح  القصر 
على  حافظوا  الذين  بالبادية  األعــيــان  على  واالعتماد 
لالستعمار،  خدمتهم  مقابل  عليها  استولوا  التي  األراضي 
استحوذوا  الذين  البورجوازية  من  الكبار  املالكني  وعلى 
الفالحة  ضيعات  على  لالستقالل  األولـــى  الــســنــوات  يف 
باملجان  لهم  سلمت  أو  بخسة  بأثمنة  للمعمرين  التصديرية 
واجليش  واألمن  اإلدارة  يف  لالستبداد  خدمتهم  على  جزاء 

الفتية. بالدولة 
نسبة  متثل  الــتــي  املــغــربــيــة،  الــبــاديــة  أصبحت  هــكــذا 
باألعيان  مطوقة  املــغــرب،  ساكنة  ثلثي  ــذاك  أن ساكنتها 
سنة  بعد  أصبحت  التي  األخطبوطية  الترابية  وبــاإلدارة 

املغربية. بالبادية  الوحيد  1963احلزب 
من  هــم  مــنــازع  وبــدون  بالبادية  األعــيــان  اصبح  هكذا 
حيث   ،  2021 سنة  الى   1963 من  البرملان  خريطة  يحددون 
ينتقلون عامة بإيعاز من "حزب اإلدارة الترابية"   من حزب 
فأغلب  االنتخابية".  "قاعدتهم  معهم  ويحملون  اخر  الى 
ان  كما  بالبادية،  تتواجد  التشريعية  االنتخابية  الدوائر 
كذلك  هي  تتواجد  احمللية  للجماعات  الساحقة  األغلبية 
هذا  املستشارين.   مجلس  تشكيلة  حتدد  من  وهي  بالبادية 
البرملان  داخل  لأعيان  دائمة  أغلبية  يفرز  الذي  الوضع 

يف  له  وقــع  ال  برملاني"  فريق  بأكبر  "حــزب  مفهوم  يجعل 
الفاشلة  التجارب  يف  ولنا  توجهاتها.  ويف  احلكومة  تشكيل 
ترأسهم  إبان  والتنمية  العدالة  وحزب  االشتراكي  لالحتاد 
جتربة  ــادة  إع على  يتجرأ  ولــن  األمثلة  أسطع  للحكومة 
للتكتل  االجتماعية  بالتركيبة  اجلاهل  إال  احلزبني  هاذين 
لإلصالح  قابل  التكتل  هذا  أن  يظن  أومن  احلاكم،  الطبقي 

االقتالع. بدل 
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ان  جند   ،2011 سنة  الى   1963 من  سنة،   48 امتداد  على 
األغلبية  من  تعيينه  شرعية  يستمد  ال  احلكومة  رئيس 
االنتخابات  ففي  مهيمنة.  األغلبية  تلك  كانت  ولو  بالبرملان 
احلركة  ــزاب  أح قاطعتها  التي   1970 لسنة  التشريعية 
ب  يسمون  االعيان  من  ثلة  البرملان  على  هيمن  الوطنية 

املدير  وهو  أوال  وزيــرا  العمراني  كرمي  وعــنيّ  "احملايدين" 
وال  للفوسفاط  الشريف  للمكتب  التجاري  واملدير  العام 
اغتنى  أعمال  رجــل  هو  بل  السياسي  بالعمل  له  عالقة 
احمد  عنّي  بعده  سنة.   25 ملدة  بالفوسفاط  مبكوثه  أساسا 
رئيسا  امللك  وصديق  وصهر  امللكي  الديوان  مدير  عصمان 

مة. للحكو
على  ــرار"  "األحـ املرشحون  هيمن   1977 انتخابات  يف   
"حــزب   1978 سنة  عصمان  أحمد  منهم  ــس  وأس البرملان 
هو  األول  الــوزيــر  مهمة  مباشرة  تولى  من  لكن  األحـــرار" 
تربطه  عــالقــة  ال  "مــســتــقــل"  بصفته  بوعبيد  املــعــطــي 
املعطي بوعبيد  1984 أسس  انتخابات  باألحرار.  أشهر قبل 
من  لكن  البرملان،  على  وهيمن  الدستوري"  "االحتاد  حزب 
تولى مهمة الوزير األول هو كرمي العمراني وبعده عزالدين 
يف  الدستوري.  ــاد  االحت بحزب  لهما  عالقة  وال  العراقي 

واالحتاد  االستقالل  أحزاب  نتائج  كانت   1993 انتخابات 
يف  ومتثل  متقاربة  شبه  الدستوري  واالحتــاد  االشتراكي 
يعني  ولم  البرملان  مقاعد  عدد  نصف  من  أكثر  مجموعها 
الى  منصبه  يف  العمراني  كرمي  بقي  بل  األول  الوزير  منهم 
الى  الفياللي  اللطيف  عبد  بعده  جــاء  مت   1994 ــدود  ح

املذكورة.  لهما باألحزاب  1998 وال عالقة  حدود 
هي  بالبرملان  كوناألغلبية  ذكره،  أسلفنا  ما  يؤكد،  هذا 
أغلبية قارة من االعيان دورها الوحيد هو السهر على عدم 
أما  املخزنية  للثوابت  املسيجة  احلمراء  اخلطوط  جتــاوز 
ويقيلها  ينصبها  من  فلها  وبرئاستها  بتشكيلتها  احلكومة 

شاء. وكيفما  شاء  متى 
 2011 دستور  بعد  الحكومات  أتسيس   -  

هنا  مجال  ال  التي  الدولية  التحوالت  بعض  على  بناء 

مبشروع  الدميقراطية  الكتلة  تقدمت  فيها،  للتفصيل 
لالحتاد  ــازال"  ــن "ت ــدم  ق الــذي  للقصر  دســتــوريــة  وثيقة 
األمر  ويتعلق   ،1996 دستور  لصالح  يصوت  لكي  االشتراكي، 
ومجلس  الــنــواب  مجلس  غرفتني:  مــن  الــبــرملــان  بتشكيل 

لأعيان.  املطلقة  الهيمنة  من  للحد  املستشارين، 
 1963 دستور  عليه  نص  بالغرفتني  فالعمل  للتذكير 
املباشر  االقــتــراع  أدمــج  الــذي   1970 دستور  عنه  وتــراجــع 
السياسية  املفاجآت  لتجنب  واحدة  غرفة  يف  املباشر  وغير 
لصالح  البوادي  ساكنة  تقلص  عنها  يسفر  أن  ميكن  التي 
سنة  من  ابتداء  الكثيفة  الهجرة  جــراء  من  املــدن  ساكنة 
القطاع  يف  الهائلة  االستثمارات  بداية  مع  املتزامنة   1967
العقاريني  واملالكني  األعيان  قاعدة  توسيع  بغية  الفالحي 

الكبار.
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التقليدي: املخزين  النظام  جب  يف  مؤسساتية  معارضة  نحو 

ماهي حدود الفصل بني األغلبية واملعارضة؟ أي دور للمعارضة يف 
برانمج؟  أي  ووفق  والترشيع؟  املراقبة 

التجربة  لترجمة  األولى  البداية   1963 ماي  انتخابات  شكلت 
مؤسسات  إلى  الوطني  العمل  كتلة  فترة  منذ  املغربية  احلزبية 
إرســاء  يف  الوطنية  احلركة  أحــزاب  يحدو  األمــل  وكــان  منتخبة، 
مادامت  السلطة  التداول على  برملاني يتم فيه  معالم نظام سياسي 
احلزبية  التعددية  لشكل  البداية  منذ  انحازت  قد  امللكية  املؤسسة 

ولو كانت من أجل تلجيم نفوذ حزب االستقالل. حتى 

السياسي  االنتقال  ملرحلة  املنظم  الدستوري  الوعاء  أن  إال 
 ،1962 ممنوح  دستوري  نص  إلى  تأسيسي  مجلس  فكرة  من  صودر 
الوطنية  احلركة  أحزاب  على  حكرا  يعد  لم  احلزبي  احلقل  أن  كما 
مبعبر  تعزز  بل  االستقالل،  أجل  من  النضال  مشروعية  حازت  التي 
عن  الدفاع  جبهة  يف  ممثال  امللكية  املؤسسة  عن  جديد  سياسي 
توحيد  يف  املغربي  الشيوعي  احلزب  فشل  أضفنا  وإذا  املؤسسات. 
بناء  أفق  يف  الوطني   التحرر  حركة  يف  إشراكها  أو  العاملة  الطبقة 
يف  الوطنية  للحركة  اليساري  اجلناح  وفشل  السياسية،  أداتها 
املعارضة  فإن  العمالي،  والنضال  اجلماهيري  النضال  بني  الربط 
النظام  جماح  كبح  تستطع  لــم  البرملان  ــل  داخ مــن  املؤسساتية 
املؤسسة  واستفراد  السياسي  املشهد  على  الهيمنة  يف  املخزني 
إبراهيم  اهلل  عبد  بحكومة  اإلطاحة  بعد  خاصة  باحلكم  امللكية 
والتشريعي  التنفيذي  اجلــهــازيــن  بــني  امللكية  املؤسسة  وجمع 
محدودة  شكلية  أدوار  على  البرملان  باقتصار  الشعب  سيادة  وتغييب 
ولم  لصاحلها  الــقــوى  مــوازيــن  تغيير  املعارضة  معه  تستطع  لــم 

 . بالتغيير  املطالبة  اجلماهيرية  النضاالت  قيادة  تستطع 

النظام  سيوجه  الذي  هو   1963 لسنة  التاريخي  احلدث  هذا 
إلى  املسيطر  الطبقي  التحالف  عــن  املعبر  املخزني  السياسي 
باسم  تارة  السلطة  على  التداول  منع  يف  االستمرار  حرب  خوض 
باسم  وتــارة  الترابية  الوحدة  باسم  وتــارة  الدميقراطي  املسلسل 
على  الــرهــان  يبنى  املسلسل  هــذا  كــل  ويف  الــتــوافــقــي...  التناوب 
البنية  يف  رموزها  إدماج  و  اجلماهيري  عمقها  عن  املعارضة  فصل 
املمارسة  وغياب  االنشقاق  نعرة  واذكاء  املخزني  للتحالف  الطبقية 
اإلستراتيجية  بالتوجهات  واالستفراد  احلزبية  الدميقراطية 
املعاهدات  ــرام  وإبـ والتحكيم  والــتــفــاوض  االقــتــصــاد  يف  للدولة 
كاملجلس  العليا  املجالس  وتـــرأس  العليا  املناصب  يف  والتعيني 
اجلبهة  وتآكل  اضمحالل  على  الرهان  اآلن  نفس  ويف  الدستوري 

والطاعة. للسلطة  الرافضة 

شريحة  عنه  تخلفت  العربي  الربيع  رياح  هبت  عندما  حتى 
مهمة من هذه املعارضة خوفا على طردها من بيت الطاعة وفقدان 
تسيير  حظوة  أو  الريع  امتيازات  يف  املمثلة  الطبقية  مصاحلها 
لتركيز  الداعم  الترابي  اجلماعي  امليثاق  وفق  الترابية  اجلماعات 
السلطة وتفويض التدبير   و املعتمد على االقتراع األحادي وكثرة 
والتدبير  التعمير  سياسات  يف  اليد  وإطالق  مهام  بدون  املستشارين 

والوالة. العمال  وصاية  حتت  املفوض 

املغريب: الترشيعي  النظام  يف  السياسية  املعارضة  مكانة 

على  للمعارضة   )60 )املـــادة  دستوريا  التنصيص  يكفي  هل 
مشاريع  إدراج  يف  احلــق  ومنحها  واملــراقــبــة؟  التشريع  وظيفتي 
من  الرقابة  دور  ولعب  البرملانية  اللجان  رئاسة  وإمكانية  القوانني 
رئاسة  أو  وعضوية  احلكومة  مساءلة  أو  الشفوية  األسئلة  خالل 
الفصل  مبوجب  أخرى  وصالحيات  الرقابة  وملتمس  التقصي  جلان 
التمثيلية  درجة  حسب  اإلعالم  وسائل  يف  كاحلق  الدستور  من   10
احملكمة  لعضوية  والترشح  العمومي  التمويل  من  واالســتــفــادة 
وتعزز  البرملانية،  الدبلوماسية  أنشطة  يف  واملساهمة  الدستورية 
الترحال  مبنع  الدستور  من   61 الفصل   ’’ اجلديد   ’’ التوجه  هذا 
العمل  على  املــشــروعــيــة  مــن  ــوع  ن إلضــفــاء  كمحاولة  السياسي 

البرملاني.

حقوقها  كل  من  واستفادتها  البرملانية  املعارضة  عمل  كان  وإذا 
حقيقي  بفصل  بالضرورة  مرتبط  سياسية،  كفرق  الدميقراطية 
تكبل  التي  الهيكلية  واملعيقات  األعطاب  لتجاوز  الضامن  للسلط 

خاضعة  بــاملــغــرب  التشريعية  املــؤســســة  ــان  ف الــبــرملــانــي،  العمل 
كانت  الدميقراطية  السياسية  القوى  وكل  التنفيذية،  للمؤسسة 
رفض  إلــى  الــداعــي   1996 دستور  من   51 للفصل  بالنقد  تتوجه 
املالية  توازن  تهدد  قد  أنها  بدعوى  املقترحات  أو  التعديالت  كل 
نفس  استمرار  مــع   2011 دســتــور  يف  تغير  ــذي  ال فما  العمومية، 

؟  77 الفصل  التقييد يف 

على  البرملان  سلطة  بتقوية  فسر  الــذي   104 الفصل  أن  كما   
التنفيذية  املؤسسة  رئيس  صالحية  خالل  من  احلكومة  سلطة 
امللك  الذي يرأسه  الوزاري  املجلس  البرملان، مشروط مبوافقة  بحل 
بل إن الفصل 96 من الدستور مينح احلق للملك بحل أحد املجلسني 

الدميقراطية. أو هما معا وهذا إجراء غير موجود يف األنظمة 

من  واملعارضة  األغلبية  بني  الفاصلة  احلدود  يف  بحثنا  إذا  أما 

يف  املعارضة  أدوار  عن  للحديث  كمدخل  السياسية  البرامج  جهة 
سيطرة  من  يعاني  املغربي  البرملان  فــإن  الدميقراطية  األنظمة 
املعبر  امللكية  باخلطب  الدورات  افتتاح  خالل  من  امللكية  املؤسسة 
كل  على  يسمو  ــذي  ال املخزنية  للدولة  الرسمي  البرنامج  عــن 
اخلطب  مضمون  إن  بل  والتأثير  التوجيه  عبر  األخــرى  البرامج 
يكون  أن  ميكن  و)ال  البرملان  أعمال  جــدول  ضمن  يــدرج  امللكية 
وللملك   .)52 الفصل  نقاش..  أي  موضوع  امللك  خطاب  مضمون 
قراءة  قانون  مقترح  أي  بقراءة  البرملان  مجلسي  مطالبة  حق  أيضا 

الرفض.  املعارضة  فيه  مبا  للمجلسني  يحق  وال  جديدة 

ما  دستور  يف  املعارضة  دور  تعزيز  نحو  الشكلي  التوجه  ورغم 
الشهر  يف  األقل  على  يوم  تخصيص  فيها  مبا  العربي  الربيع  بعد 

املعارضة  من  املقدمة  فيها  مبا  القوانني  مقترحات  لدراسة 

العمل  ملراقبة  آلية  إلى  بعد  تتحول  لم  فإنها   )82 )الفصل 
حق  مــن  والهيكلية  الدستورية  القيود  ــددت  ح كما  احلكومي، 
توقيع  إلى  يحتاج  الذي  الرقابة  ملتمس  آلية  اعتماد  يف  املعارضة 

األعضاء. خمس 

التشريعية واجهة  املؤسسة  إلى جعل  النظام املخزني  لقد اجته 
واالقتصادية  السياسية  االختيارات  على  املشروعية  إلضفاء 
حصر  من  بــدءا  التمثيلية  يف  التحكم  خــالل  من  واالجتماعية 
حسب  املفوض  التصويت  بتبني  االنتخابي  التصويت  يف  احلــق 
باخلارج  للمقيمني  بالنسبة  النواب  ملجلس  التنظيمي  القانون 
اللوائح  يف  للتسجيل  كبديل  الوطنية  البطاقة  اعتماد  وعــدم 
إلى  ــؤدي  املـ االنــتــخــابــي  الــقــاســم  حــســاب  وطــريــقــة  االنتخابية 
االنتخابية   للعملية  القضائية  املراقبة  وغياب  السياسية  البلقنة 
وهيكلة  الداخلية  وزارة  إشراف  حتت  االنتخابية  الدوائر  وتقسيم 
القاعدة  البرامج وإمنا على  السياسية ليس على قاعدة  التحالفات 

القيود  جانب  البلوغ...إلى  على  العصية  األغلبية  لضمان  العددية 
اإلنتاج  يف  ويتحكم  املعارضة  عمل  يعطل  إليها  املشار  الدستورية 
التشريعي البرملاني الذي يتم وفق الترتيب الذي حتدده احلكومة. 
البناء احلزبي نفسه من  وهو أيضا مسار تأسس على حساب تفكك 
وتآكل  اجلماهيري  للبعد  املفتقرة  اإلدارية  األحزاب  سيطرة  خالل 
مشروعها  وضبابية  التقليدية  الوطنية  األحــزاب  جماهيرية 

هياكله. يف  البيروقراطي  النزوع  وهيمنة  السياسي 

املرشوعية أسس  تثبيت  الربملانية:  واملعارضة  املخزن   

ــاره  إط عــن  مبــعــزل  املــغــربــي  السياسي  الــنــظــام  فهم  ميكن  ال 
املركزية  السياسية  السلطة  وانحسار  متدد  ذلك  يف  مبا  التاريخي 
من  القبلية  االجتماعية  املؤسسات  بنظم  السلطة  هذه  وعالقة 
والسلطة  األبوية  السلطة  بني  واجلمع  األعيان  طبقة  حتكم  خالل 
املشيخة        مؤسسة  عبر  سواء  االقتصادية  الهيمنة  لتبرير  الدينية 
القبلي(،  التشريع  )مجالس  القبلية  النزاعات  فض  مجالس  أو 
عن  ممارساتها  يف  تعبر  املغربي  السياسي  النظام  صورة  أن  حتى 

والطاعة. السلطة  جدلية 

الطبقي  التحالف  عن  املعبر  هو  أيضا  املغربي  السياسي  والنظام 
االقتصادية  التشكيلة  بنية  يف  واملتحكم  السلطة  على  املسيطر 
سياسي،  كبناء  النظام،  هذا  تطور  فإن  وبالتالي  واالجتماعية 
التحكم  أساليب  تطوير  ومستوى  اإلنتاج  عالقات  لتطور  انعكاس 

لالستمرارية. ضمانا  العالقات  هذه  يف 

النسق  مجمل  على  امللكية  املؤسسة  هيمنة  تفسر  هنا  مــن 
ومخرجات  مدخالت  على  احلكومة  وهيمنة  املغربي  السياسي 
احلزبي،  القرار  استقاللية  عدم  يترجم:  واقع  البرملاني،  الفعل 
فرق  تأثير  ضعف  البرملانية،  املعارضة  خطاب  مصداقية  اضمحالل 
احلياة  يف  أو  للدولة  اإلستراتيجية  التوجهات  يف  سواء  املعارضة 
عرابي  إلــى  املعارضة  نخب  حتــول  سرعة  اإلداريـــة،  التنظيمية 
التمثيلية  بضعف  اليسارية  املعارضة  عــزل  األغلبية،  سياسة 

املهمة.  اللجان  يف  التمثيلية  من  واإلقصاء 

ميكن  ال  املغربي  السياسي  كالنسق  مغلق  سياسي  نسق  يف 
امللكية  املؤسسة  لبرنامج  البديل  برنامجها  تطرح  أن  للمعارضة 
للمؤسستني  الشكلي  الطابع  اعتبار  على  احلكومة  طرف  من  املتبنى 
احلكومة  رئيس  يعني  الــذي  هو  فامللك  والتشريعية  التنفيذية 
وبالتالي  احلكومة  رئــيــس  مــن  بــاقــتــراح  األعــضــاء  بــاقــي  ويــعــني 
القرار  صنع  على  الدستور  مبقتضى  تهيمن  امللكية  املؤسسة  فان 
غير  قرار  أي  إلغاء  حق  ميلك  الــوزاري  املجلس  أن  كما  احلكومي، 

احلكومي. املجلس  عن  صادر  فيه  مرغوب 

وازن  حضور  أي  غياب  من  أيضا  يتضح  السياسي  النسق  إغالق 
الدولة  مركزية  على  والتشديد  البرملان  يف  املــدنــي  للمجتمع 
الدميقراطية.  النيابية  اجلهوية  لضرب  موحدة(  دولة  )املغرب 
وعدم  السلطات  كل  مصدر  باعتباره  الشعب  سيادة  مبدأ  وغياب 
وضمان  للسلط  حقيقي  وفصل  الدستور  صياغة  يف  مساهمته 

للقضاء. ووظيفية  قانونية  استقاللية 

التقليدية  الثوابت  بنفس  املتجدد  املخزني  النظام  منوذج  إن 
األفقي  الترابي  اإلداري  املستوى  على  سواء  نفوذه  بسط  يف  استمر 
واملقدمني  والقياد  الــوالة  على  املرتكز  العمودي  النظام  نسق  أو 
املخزني  اإلداري  اجلهاز  نفس  وهو  والطاعة(  السلطة  جدلية   (
املسيطر  الطبقي  التحالف  بناء  إعادة  1956 بعد  املستمر بعد سنة 
والعناصر  ــراف،  وأش وأعيان  كبيرة  بورجوازية  من  السلطة  على 
معارضة  كل  وأن  االستعماري،  النظام  مع  التعاون  من  املستفيدة 
واســع  حتــالــف  عــن  السياسي  املعبر  املــخــزنــي،  للنظام  سياسية 
عن  تعبر  أن  بالضرورة  يجب  الكبا،  واملالكني  الوكيلة  للبورجوازية 
الكادحني  وعموم  العاملة  الطبقة  بقيادة  الطبقي  النقيض  مصالح 
اشتغال  كيفية  حتليل  على  القادرة  السياسية  النظرية  وامتالك 
للدوائر  التبعية  وارتباطاته  احمللي  الرأسمال  وطبيعة  النظام  بنية 
الطبقي  صراعها  يف  العاملة  الطبقة  جانب  إلى  واالصطفاف  املالية 
جبهة  خــالل  من  اليسارية  املعارضة  عمل  من  يبدأ  طريق  وهــو 
قواعد  وخارج  الطبقي  الصراع  جدلية  داخل  فاعلة  جماهيرية 

والطاعة. السلطة  وجدلية  البرملانية  اللعبة 

أي دور للمعارضة الربملانية املغربية؟
مصطفى الفاز

املغريب  السيايس  والنظام 
التحالف  عن  املعرب  هو  أيضا 

السلطة  عىل  املسيطر  الطبقي 
التشكيلة  بنية  يف  واملتحكم 

واالجمتاعية  االقتصادية 
هذا  تطور  فإن  وابلتايل 
سيايس،  كبناء  النظام، 

اإلنتاج  عالقات  لتطور  انعكاس 
أساليب  تطوير  ومستوى 
العالقات  هذه  يف  التحكم 

لالسمترارية مضاان 
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شتنرب:  8 انتخاابت  سياق 
فاسدة  كانت  أنها  شتنبر   8 النتخابات  العامة  السمة  إن   
منها  أراده  ما  مقاسات  على  تفصيلها،  مت  إذ  املقاييس  بكل 
نهايتها،  إلــى  بدايتها  من  فيها  املتحكم  املخزني  النظام 
االنتخابات  تــزويــر  يف  الضليعة  الداخلية  لـــوزارة  ــل  وأوك
اإلشراف  حفيظ(  محمد  مقعد  فضيحة  )لنتذكر  السابقة 
على  بناء  جرت  أنها  كما  نتائجها،  بإعالن  واالنفراد  عليها 
إدريــس  لعهد  تعود  سالمتها  يف  مشكوك  انتخابية  لوائح 
انتخابي  قاسم  ومتــريــر   3% عتبة  حــذف  ومت  الــبــصــري، 
للرفع  الصحيحة،  األصــوات  أســاس  على  يحتسب  جديد 
السياسي  العمل  إفساد  بهدف  االنتخابي  الريع  منسوب  من 
من  املشاركة  األحزاب  وإفراغ  احلزبية  اخلريطة  بلقنة  عبر 
واملقارعة  التنافس  على  مؤسس  نبيل  سياسي  محتوى  أي 
أجل  من  األشخاص  وشــراء  بيع  صــراع  على  ال  البرامج  بني 
ممكنة،  طريقة  بأسهل  جماعية  أو  برملانية  مبقاعد  الظفر 
الذمم  لبيع  نخاسة  سوق  إلى  التنافس  مجال  حول  ما  وهو 
وزارة  وأجــهــزة  السلطات  أنــظــار  وحتــت  املــأ  ــام  أم وشرائها 

معها. مكشوف  وبتواطؤ  بل  الداخلية، 

حجم  بــاتــســاع  متسم  ســيــاســي  جــو  يف  جــرت  أنــهــا  كــمــا 
العام  املال  وتهريب  الثروات  ونهب  احتكار  واستشراء  الفساد 
لإلجهاز  املتوحشة،  الباطرونا  مع  النظام  تواطؤ  واستمرار 
وعموم  العاملة  الطبقة  ومكتسبات  حقوق  من  املزيد  على 
مبحاربة  واحتجاجاتهم  مطالبهم  ومواجهة  الكادحني، 
ــفــرديــة واجلــمــاعــيــة  الــعــمــل الــنــقــابــي وبــالــتــســريــحــات ال
يف  زاد  ممــا  الــصــوريــة،  واحملــاكــمــات  واالعــتــقــال  والتشريد 
كبير  بشكل  واالجتماعية  االقتصادية  أوضاعهم  تدهور 
الــرأي  حــريــة  يف  احلــق  عــلــى  التضييق  ومبــواصــلــة  جـــدا؛ 
كل  وقمع  واالحــتــجــاج،  والتنظيم  واالحــتــجــاج  والتعبير 
املعادية  لسياساته  واملنتقدة  للنظام  املعارضة  ــوات  األص
السياسي،  االعتقال  وباستمرار  املغربي،  الشعب  حلقوق 
السياسيني،  املعتقلني  مبئات  تعج  السجون  مازالت  حيث 
ــف،  ــري )ال االجــتــمــاعــيــة  احلــركــات  معتقلو  بينهم  ومـــن 
واملدونني  زاكــورة..(  تيجيت،  بني  احلــاج،  أوطــاط  جــرادة، 
عمر  الريسوني،  سليمان  بوعشرين،  )توفيق  والصحفيني 
الفقيرة  الشعبية  اجلماهير  معاناة  وبتعميق  الــراضــي.(، 
وكل  والهشاشة  والبطالة  الفقر  آفــات  استفحال  نتيجة 
البنيات  وتـــردي  والتهميش،  واإلقــصــاء  التمييز  أشــكــال 
وغياب  والقرى،  املدن  يف  االجتماعية  واخلدمات  الصحية 
حالة  يف  خاصة  الفقيرة  لأسر  املــالــي  الــدعــم  أشــكــال  كــل 
املواطنني/ات  من  العديد  عــرض  مما  الصحية،  الــطــوارئ 
انهيار  ظل  يف  املــوت  خلطر  أو  وللموت  بالفيروس  لإلصابة 
العمومي  ــالم  اإلع وســائــل  وباحتكار  الصحية،  املنظومة 
أشــبــاه  وتسخير  تــوظــيــف  عــبــر  الــوحــيــد  ــرأي  الـ لتسييد 
املخزنني،  للنظام  مأجورة  أبواقا  أصبحوا  الذين  املثقفني 
الشامل  هجومه  لتبرير  كورونا  جائحة  النظام  واستغل 

أنواعهما. بكل  واحلريات  احلقوق  على 

الساحقة  األغلبية  قاطعت  وغيرها،  األسباب  هذه  لكل 
ال  تثق  تعد  لم  ألنها  االنتخابات،  هذه  شعبنا  جماهير  من 
لأحزاب  الكاذبة  الوعود  يف  وال  املعادية  النظام  سياسات  يف 

فيها. املشاركة 

الدميقراطي  النهج  يتخذ  أن  ذلك،  كل  ظل  يف  وطبيعي،   
ومناضالته  مناضلوه  نزل  حيث  املهزلة،  هذه  مقاطعة  موقف 
والتواصل  املشرف،  املوقف  هذا  عن  للتعبير  العام  الشارع  إلى 
املخزني  النظام  أن  غير  له،  والدعاية  بشأنه  اجلماهير  مع 
يف  الشعبية  املشاركة  ضمان  أجل  من  شيء  بكل  قام  الذي 
أجهزته  وأطلق  النهج  على  غضبه  جام  صب  املهزلة،  هذه 
واعتقال  ومناضليه  مناضالته  على  للتضييق  القمعية 
كاتبه  االعتداء  شمل  وقد  عليهن/م،  واالعتداء  بعضهن/م 
هذه  عن  لتنزع  كافية  وحدها  املعطيات  وهــذه  الوطني، 

دميقراطية. كونها  صفة  االنتخابات 

نتائجها؟: عن  ماذا 
تكون  أن  إال  لنتائجها  ميكن  ال  فــاســدة  انتخابات  إن 
من  العديد  تصريحات  خالل  من  تأكيده  مت  ما  وهو  فاسدة، 
ثم  ملقاعد  فأغلبا  وأحزابا،  أفرادا  أنفسهم،  فيها  املشاركني 
املأ،  وأمــام  والشراء  وبالبيع  بالتزوير  إما  عليها  احلصول 
االنتخابي  القاسم  وفره  الذي  االنتخابي  الريع  بفضل  وإما 
البرملان  فتشكيالت  وبالتالي  العتبة،  وحــذف  اجلــديــد 
من  هي،  واجلهوية  واإلقليمية  احمللية  اجلماعية  واملجالس 
وصورية  الغية  تشكيلة،  واملبدئية،  األخالقية  الناحية 
يف  هجينة  حتالفات  عنها  ترشح  وســوف  مشروعة،  وغير 

مبلقنة. حزبية  خريطة  إطار 

االنــتــخــابــات هو  ــن هــذه  ــا متــخــض ع م أخــطــر  أن  غــيــر 
حزب  للكلمة(  القدحي/االستعماري  )باملعنى  احــتــالل 
وهما  الثانية،  املرتبة  البام  وحزب  األولى  املرتبة  األحــرار 
سياسيا،  ليكونا،  السائد،  الطبقي  للتكتل  صنيعتان  معا 
حربة  ورأس  املتوحش،  التبعي  الرأسمالي  لالجتاه  ممثلني 
حقوق  من  تبقى  ما  على  العدواني  الطبقي  الهجوم  لقيادة 
وطبيعي،  القادمة،  املرحلة  يف  املغربي  الشعب  ومكتسبات 
السائد  الطبقي  التكتل  لصالح  املختل  القوى  ميزان  ظل  يف 
يشكل  أن  داخــلــه،  املفترس  االحــتــكــاري  االجتــاه  وخــاصــة 
بحزب  تأثيثها  مــع  احلــزبــني  ــذه  ه مــن  حكومته  الــنــظــام 
منذ  النظام  وتعليمات  إلمالءات  وفيا  ظل  الذي  االستقالل 
السياسي  احلقل  أغلق  قــد  النظام  يكون  وبــذلــك  عــقــود، 
حتى  العام  الشأن  تدبير  يف  للمشاركة  إمكانية  أية  وأقبر 
االحتاد  وخاصة  األحــزاب،  باقي  أما  الشكلي،  مظهرها  يف 
والتقدم  الشعبية  واحلركة  الدستوري  واالحتاد  االشتراكي 
لشكر  سماه  ما  مستنقع  إلى  رميها  مت  فقد  واالشتراكية، 
ضمن  لتكون  تباكيها  ــم  رغ ــة"،  ــالل اجل صــاحــب  "مــعــارضــة 
لطمس  كواجهة  استعمالها  يتم  وسوف  احلكومة،  مكونات 
بعض  االنــتــهــازيــني  "قــادتــهــا"  منح  عبر  الطبقي  الــصــراع 
طيعة،  يجعلها  مبا  أكثر  لتطويعها   )الُفتات(  االمتيازات 
اختياراته  عن  بشراسة  ومدافعة  للنظام  خدومة  خنوعة، 
واالشتراكي  اليسار  فيدرالية  وأمــا  الطبقية،  وتوجهاته 
مبحاوالت  القيام  من  أكثر  فعل  يستطيعا  لن  فإنهما  املوحد 
داخــل  مــن  وهــمــي  ــراع  ص حلبة  لتسخني  ومــعــزولــة  يتيمة 
سياسات  لتمرير  غرفة  من  أكثر  تكون  لن  مزيفة  مؤسسة 
أن تكون مؤسسة تشريعية حقيقية. النظام، عوض  وقوانني 

القادمة  املرحلة  ستكون  اجلــديــد،  الوضع  هــذا  ظل  يف 
الكادحة  وجماهيره  املغربي  الشعب  على  للغاية  عصيبة 

املناضلة. وقواه 

ســيــزداد  واالجــتــمــاعــي  االقــتــصــادي  املــســتــويــني  فعلى 
العام  املال  وتهريب  ونهب  الوطنية  الثروة  وافتراس  احتكار 
يف  البالد  إغــراق  حجم  واتساع  الضريبي  التهرب  وتزايد 
وخــدمــات  حــقــوق  مــن  تبقى  مــا  على  ــاز  ــه واإلج املديونية 
الصحة،  يف  ــق  واحل التعليم  يف  احلــق  وخــاصــة  اجتماعية 
أسعار  يف  ومتصاعد،  ممنهج  بشكل  الغالء،  إشعال  وسيتم 
مقابل  يف  الغذائية  املواد  وخاصة  للحياة  الضرورية  املواد 
مــبــررات  ــت  حت حجمها  ــن  م والــتــقــلــيــص  األجـــور  جتــمــيــد 
املالية،  االمبريالية  املؤسسات  بــإمــالءات  عمال  مختلفة 
يف  العاملة  للطبقة  والوحشي  املكثف  االستغالل  وسيزداد 
الشغل  مجال  يف  العمل  بها  اجلــاري  للقوانني  صــارخ  ضــرب 
من  للمزيد  والعامالت  العمال  يتعرض  وسوف  عالتها،  على 
قانوني،  إطار  أي  خارج  واجلماعية  الفردية  التسريحات 
املناضلني/ حملاكمة  القضاء  توظيف  يف  النظام  وسيستمر 
التوظيف  سياسة  فرض  يف  سيستمر  كما  النقابيني/ات،  ات 

العقدة.... إطار  يف  والتشغيل 

الــدولــة  تــغــول  فــســيــزداد  السياسي،  املستوى  على  أمــا 
فيما  سابقة  مرحلة  أيــة  مــن  أكــثــر  القمعية  البوليسية 
سيعمق  النظام  أن  يعني  ما  اجلــديــد"،  "العهد  زورا  سمي 
احلريات  على  اخلــانــق  والتضييق  املمنهج  القمع  سياسة 

حرية  يف  باحلق  منها  يتعلق  ما  سيما  ال  والفردية،  العامة 
غير  أو  السياسي  واالنتماء  واالحتجاج  والتعبير  ــرأي  ال
يف  والتعليق  والتدوين  الصحافة  حرية  يف  واحلق  السياسي، 
األصوات  كل  محاصرة  وستتم  االجتماعي،  التوصل  وسائل 
أو  سياسية  أصواتا  كانت  ســواء  النظام  لسياسة  املعارضة 
سيعمل  املقابل  ويف  غيرها،  أو  إعالمية  أو  نقابية  أو  حقوقية 
املتملقني  اجلامعيني  األساتذة  بعض  استقطاب  على  النظام 
النقابيني  الــقــادة  وبعض  االنتهازيني  الصحافيني  وبعض 
مــقــابــل بعض  ــوم  ــت ال بــأفــواهــهــم  لــيــأكــل  الــبــيــروقــراطــيــني 
سياسة  لفرض  التشجيع  كل  النظام  وسيجد  االمتيازات، 
التي  االمبريالية  املالية  الدوائر  طرف  من  الوحيد،  الرأي 
أحسن  على  إمــالءاتــهــا  تطبيق  يف  جنيبا  تلميذا  سيكون 
من  السياسي  الدعم  كل  سيلقى  أنه  وطبيعي  ممكن،  وجه 
اخلصوص  على  والفرنسية  األمريكية  االمبرياليتني  طرف 
كل  لــه  ستفتح  الــذي  الصهيوني  الــكــيــان  ــرف  ط مــن  وكــذا 
يف  وثقافيا  واقتصاديا  سياسيا  ليستوطنها  بالدنا  أبــواب 
العدو  مع  والتطبيع  واخليانة  العمالة  مجالت  توسيع  إطار 

الغاشم. الصهيوني 

الهاوية. نحو  تسري  بالدان  أن  نستنتج  تقدم،  ما  ظل  يف 

إذن؟ العمل  ما 

على  بــاألســاس  مطروحة  الــســؤال  هــذا  عن  اإلجــابــة  إن 
التغيير  يف  حقيقية  مصلحة  لها  التي  املناضلة  القوى  كل 
على  الرهان  ميكن  التي  الوحيدة  فهي  الشامل،  اجلــذري 
الشعبية  اجلماهير  نضاالت  مع  وانصهاره  تداخله  يف  نضالها 
النظام  تــغــول  مــن  ــد  احل ــل  أج مــن  ــط،  ق تتوقف  لــم  الــتــي 
واالقتصادية  السياسية  احلياة  مناحي  كافة  على  وهيمنته 
وجتذير  وتصعيد  توحيد  عبر  وغــيــرهــا،  واالجتماعية 
لصالح  الــقــوى  مــيــزان  لتغيير  الشعبي  املــيــدانــي  النضال 

القوى: هذه  من  يتطلب  ما  وهو  الكادحة،  شعبنا  جماهير 

- الــنــضــال املــيــدانــي املــشــتــرك مــن أجــل فــرض دســتــور 
وعلى  والــبــلــورة  اإلعـــداد  مستوى  على  شعبي  دميقراطي 
كل  منح  مع  السلط  بني  يفصل  واملضمون،  الشكل  مستوى 
أي  دون  وتنفيذه  القرار  التخاذ  واسعة  صالحيات  سلطة 
املغربي هو  الشعب  أن  أو توجيه من أحد، وينص على  تدخل 

السلط. هذه  مصدر 

الشعبية  اجلماهير  مــع  املــشــتــرك  املــيــدانــي  الــنــضــال   -
)جمعيات،  الذاتي  للدفاع  أدواتها  بناء  يف  معها  واملساهمة 

مهنية(. هيئات  تنسيقيات،  نقابات، 

- الــنــضــال املــيــدانــي املــشــتــرك مــن أجــل فــرض وإقـــرار 
للتجزيء  القابلة  غير  كونيتها  يف  اإلنسان  حقوق  واحترام 
والتعبير  الـــرأي  بحرية  املتعلقة  احلــقــوق  مقدمتها  ويف 
وحرية  والنقابي  السياسي  واالنتماء  واإلضراب  واالحتجاج 
فيه  واالستقرار  الشغل  يف  واحلق  احلر،  والتدوين  الصحافة 

وغيرها. بهما  املرتبطة  الشغلية  احلقوق  وكل 

الطبقة  حــزب  بناء  يف  والــدؤوبــة  الفعلية  املساهمة   -
على  مطروحة  مهمة  وهذه  الكادحني/ات،  وعموم  العاملة 
أن  بحكم  املاركسيني/اتـ،  وضمنهم  الــيــســاريــني/ات  كافة 
التي  املجتمع  يف  املنتجة  الطبقة  هــي  العاملة  الطبقة 
والتهميش،  والتفقير  احلرمان  سمته  مأساويا  وضعا  تعيش 
الثوري  النضال  لقيادة  أكثر  املؤهلة  الطبقة  فهي  وبالتالي 
حلفائها  مع  تام  وانصهار  وحتالف  بتنسيق  األوضاع  لتغيير 
بشكل  وكادحني  ومعطلني  زراعيني  عمال  من  املوضوعيني 

عام.

القلبية  السكتة  فلننتظر  ذلك  غير  من 

 . لحقيقية ا

هذا  في  الحديث  عدم  تعمدت  ملحوظة: 

ألنه  والتنمية  العدالة  حزب  اندحار  عن  المقال 

التاريخ. مزبلة  في  هامدة  جثة  أصبح 

قراءة يف املشهد السيايس يف ضوء انتخابات 8 شتنرب
عبد السالم العسال
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بتفوق  حكمنا  نصدر  لكي  االرتكاز  ميكننا  أساس  اي  على 
السؤال  أخر؟  نظام  عن  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي  نظام 
جدا،  متداخلة  قضايا  عرض  يتطلب  عليه  واجلواب  معقد 
ميكننا  كيف  ملبكة.  بطريقة  ملفوفة  خيط  كبة  يشبه  انه 
تناوله بكثير من التبسيط وبدون اإلخالل بجوهره؟ يف مثل 
هذه احلاالت ثد تسعفنا طريقة القبض على رأس اخليط او 
على احللقة املركزية التي بها تتعلق او تشتبك باقي احللقات 

وعند جر راس اخليط او احللقة املركزية تتداعى البقية.
يف  والرفاهية  احلياة  جودة  أو  التقدم  ومعايير  القيم  إن 
املالكة  السائدة الطبقة  مجتمع ما، هي قيم ومعايير الطبقة 
وقد  املجتمع،  تطور  من  املرحلة  تلك  يف  اإلنــتــاج  لوسائل 
الطبقة  تلك  لهيمنة  نظرا  املجتمع  ومعايير  قيم  أصبحت 
منظمة  وقــوة  أيديولوجية  أداة  باعتبارها  الدولة  ولــدور 
ومعايير  قيم  بأن  املجتمع  طبقات  لباقي  تصور  أن  تستطيع 
هذا  املجتمع  لكل  واملعايير  القيم  هــي  السائدة  الطبقة 
نعيش  املرحلة  هذه  يف  نحن  أننا  ومبا  ثانية  جهة  ومن  اوال؛ 
الدول  فان  العاملي،  االمبريالي  النظام  وطغيان  هيمنة  حتت 
قيما  ومعاييرها  قيمها  من  جتعل  ان  تستطيع  املسيطرة 

جمعاء.  للبشرية 
موقف  عن  تعبر  احلقيقة،  يف  واملعايير،  القيم  هذه  إن 
المتالكها  نظرا  املجتمع  يف  مهيمنة  لطبقة  السيادة  ووضع 
إذا  إنها  والسياسية.  العسكرية  والسلطة  اإلنتاج  لوسائل 
الطبقات  وتوظفها  طبقي،  أساس  على  تقوم  ومعايير  قيم 
توفر  ألنها  املجتمع  طبقات  باقي  مع  صراعها  يف  السائدة 
قي  ودوامها.  للسيطرة  واإليديولوجية  الفكرية  الشروط 
نقيضة،  ومعايير  قيم  تولد  واملعايير  القيم  هــذه  مقابل 
شيء  أي  متلك  ال  اجتماعية  طبقة  وموقع  موقف  أساسها 
الوقت  اال قوة عملها تبيعها لتعيش ويف نفس  لها  ولم يتبقى 
إلى  ويحولوه  القيمة  فائض  على  الرأسماليون  يستحوذ 
من  إنتاجهم.  ووحــدات  بنوكهم  يف  يراكمونها  هائلة  ثروات 
فيه  تتحول  الذي  البديل  املجتمع  يولد  الصراع  هذا  خالل 
وعلى  جماعية،  ملكية  إلى  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية 
وملا  جديدة.  قيم  وتنشا  تنمو  اجلماعية  امللكية  هذه  قاعدة 
العاملة  الطبقة  تنتزع  والذاتية  املوضوعية  الشروط  تنضج 
وتعمل  املجتمع  قيم  هي  قيمها  جعل  على  وتعمل  السلطة 
وتلك  القيم  هذه  تسييد  على  وحلفائها  البروليتاريا  دولة 

برمته. املجتمع  معايير  قيم  وجعلها  املعايير 

هذا  على  تتقدم  لم  السابقة  التجارب  بان  يقول  قائل  رب 
انتكاسات  حدثت  لقد  كبير  حد  الى  صحيح  هذا  املنحى، 
الى اخللف.  التجربة تصاب بالفشل وتتراجع  خطيرة جعلت 
التاريخية  بالنظرة  التسلح  مــن  بــد  ال  القضية  ــذه  ه يف 

البعيدة املدى؛ إننا أمام حالة من اعقد حاالت الوالدة لنظام 
اإلنتاج  أمناط  جميع  كانت  فإذا  البشرية.  تاريخ  يف  جديد 
حيث  البدائية  املشاعية  انحالل  منذ  البشرية،  عرفتها  التي 
نقيضة  إنتاج  أمناط  توالت  فقد  اجلماعية،  امللكية  سادت 
آالف  التجربة  هذه  دامت  ولقد  اخلاصة.  امللكية  أساسها  له 
لتلك  استمرار  الراسمالي  االنــتــاج  منــط  ويعنبر  السنني، 
االمناط القائمة على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج. فنظرا 
البديهي  او من  القول  التاريخية،  أصبح من نافل  املدة  لطول 
الوضع  هو  وهذا  طبقي  مجتمع  هو  البشري  املجتمع  اعتبار 
ان يولد. حسب هذا  الطبيعي وال يوجد مجتمع غيره ميكن 
اإلنسان،  فطرة  من  أصيل  جزء  اخلاصة  امللكية  باتت  الزعم 
الروح  مبثابة  إنها  عنه  نزعها  حاولنا  إن  إنسانيته  يفقد  وقد 

. للجسد
وهي  اإلنسان  تطور  على  طــارئ  أمــر  اخلاصة  امللكية  إن 
املجتمعات  داخــل  للعمل  وتقسيم  اجتماعي  تطور  نتيجة 
يومنا  إلى  حصل  الذي  البشري  التطور  إن  األولى.  البشرية 
هذا، جعل مستقبل تطور البشرية يقف عند مفترق الطرق 
امللكية  تراكم  موضوع  وصله  الذي  للتناقض  بالضبط  نظرا 
التناقض  هذا  يكمن  االحتكاريني.  املالكني  يد  يف  اخلاصة 
اإلنتاج  وسائل  أهم  متلك  اجتماعية  طبقة  وجود  حقيقة  يف 

تتعدى  وال  جــدا  الــعــدد  متقلصة  طبقة  وهــي  وحتتكرها، 
اخلاصة  امللكية  هذه  على  حتصلت  وقد  العائالت،  من  كمشة 
زالت  وال  جدا  كبيرة  اجتماعية  لطبقة  استغاللها  نتيجة 
صفوفها تتوسع  باستمرار وهي الطبقة العاملة. إن املزيد من 
االجتماعية  الطبقات  غالبية  أوصل  االستغالل  هذا  تطوير 
إلى حافة الفقر واإلفالس، وبات يهدد مصير املجتمع برمته 
محتكري  ألن  ثانية؛  جهة  من  البشرية  ومصير  جهة،  من 
على  فيعملون  ــادة  احل لــالزمــات  يتعرضون  اإلنــتــاج  وسائل 
استغاللها  من  باملزيد  العاملة  الطبقة  حساب  على  حلها 
إنقاذ  اجل  فمن  تدميرها.  من  باملزيد  الطبيعة  حساب  وعلى 
ملكية  نزع  الضروري   من  أصبح  والطبيعة  العاملة  الطبقة 
وسائل اإلنتاج من يد هذه الكمشة من االستغالليني ووضعها 
حلل  يسعى  االشتراكي  واملجتمع  املجتمع.  يد  غي  كملكية 
باقي  وليس  واالهم  االساسية  االنتاج  وسائل  ملكية  معضلة 
حلها  شروط  ستتوفر  التي  األخــرى  اخلاصة  امللكية  اشكال 
الطبقات  زوال  شروط  وتوفر  االشتراكي  املجتمع  تقدم  مع 

واملعنوية.  املادية  واسبابها  االجتماعية 
ويف هذه الدينامية التاريحية لبروز قيم ومعايير جديدة 
تقوم على قاعدة امللكية اجلماعية تبرز قيم املجتمع اجلديد 
بقيم  لها  عالقة  ال  الكرمية  واحلياة  والرفاه  التقدم  ومعايير 
اخلاصة.  امللكية  على  القائم  او  الرأسمالي  املجتمع  ومعايير 
والكرامة  والدميقراطية  اجلرية  مثل  القيم  من  فالعديد 
ويصبح  ستتغير  واجلمال  والتطور  التقدم  ومعايير  والعدالة 
االنتباه  يتم  لم  اليوم.  سائد  هو  عما  تختلف  مضامني  لها 
احلكم  فاستمر  ويقظة  نباهة  من  يكفي  مبا  االمر  هذا  الى 
املجتمع  معايير  قيم  بنفس  اجلديد  املجتمع  منجزات  على 
القدمي الطبقي. بل اجنرت القيادات نفسها الى سباق منهك 
وسقطت يف فخ واجب اللحاق بركب مجتمع االستهالك وقيم 

والسلعة. السوق 
تأكد  والسياسية  الفكرية  الهيمنة  ــذه  ه مــع  للقطع 
بعد  والسياسية  االجتماعية  للثورة  أن  التاريخية  بالتجربة 
ثورة  تندلع  لم  ان  مسيرتها  وتكتمل  الثورة  تنجح  لن  ثقايف. 
دواليب  وكل  وفئاته  طبقاته  وجميع  الشعب  وسط  ثقافية 
عبر  أيضا  اتضح  واجلمعوية.  احلزبية  واملنظومة  الدولة 
القدمية  املجتمعات  مخلفات  جميع  ان  التاريخية  التجربة 
على  سيعمل  اخلاصة  امللكية  مع  املنصهر  التاريخي  واإلرث 
الثورة  على  القضاء  فيه  مبا  املــضــادة  الــثــورة  فتيل  إشعال 

الثقافية.   

يف معركة القيم واملعايري

أسقط  الــذي  العربي  الربيع  انطالق  عرفت   2011 سنة 
هذا  امتد  عروشهم.  أعلى  من  الديكتاتوريني  من  العديد 
الشباب  فيه  ولعب   2011 فبراير   20 يف  املغرب  الى  احلراك 
هذا  آثــار  من  متخوفا  املخزني  النظام  وكــان  محورا،  دورا 
هذه  والتنمية  العدالة  حزب  انتهز  أركانه.  على  احلــراك 
18الذي  8 مارس،  الضعف يف خطاب  والتقط مكامن  الفرصة 
فيه  ليعلن  فبراير،   20 حركة  انطالق  بعد  فقط  يوما  جاء 

الدستورية".  عن"اإلصالحات  امللك 
استحواذه  ومنها  النظام  مرتكزات  على  احلفاظ  مقابل 
نص  األعلى"  العلمي  "املجلس  بدسترة  الديني  احلقل  على 
احلاصل  احلــزب  من  احلكومة  رئيس  تعيني  على  الدستور 
العدالة  حزب  صالح  يف  يعد  وهذا  بالبرملان  فريق  أكبر  على 
يف  كانت  انتخابية  بقاعدة  يتمتع  كــان  ــذي  ال والتنمية 
التضحيات  بفضل  فبراير   20 حركة  مكنت  هكذا  تصاعد. 
اجلسام ملناضالتها ومناضليها وقواها احلية أن تضمن حلزب 

متتاليتني.  لواليتني  احلكومة  رئاسة  والتنمية  العدالة 
عليهم،  الشعب  لفضل  دائما  يتنكرون  االنتهازيني    لكن 
واالجتماعية  االقتصادية  الوصفات  لتطبيق  فانصاعوا 
قاعدتهم  ذلك  على  وعاقبتهم  املخزن،  لنظام  الالشعبية 
اصبح  حتى  االقتراع  لصناديق  توجهها  بعدم  االنتخابية 
دوائرهم  يف  أصــوات   4 على  يحصلون  وزراء  منهم  كان  من 
أو  تزوير  من  يشتكوا  ولم   2021 انتخابات  االنتخابيةخالل 

يهمل. وال  ميهل  الشعب  انه  ذلك...  شابه  ما 
20 فرباير: 4 - حكومة إغالق قوس 

امللك  مستشار  وحزب  امللك  صهر  حزب  الواجهة  الى  عاد 
من  قصيرة  مرحلة  من  مر  الذي  عالل  حزب  مع  تصالح  يف 
موظفي  كبار  أيدي  بني  ليستقر  شباط  عهد  يف  الشعبوية 
فحزب  بــركــة.  بقيادة  السلطانية  ــدن  امل وأعــيــان  الــدولــة 
لرئيسه  املال  بقوة  فقط  ليس  الواجهة  الى  رجع  األحــرار 

التي  بالبادية  األعيان  عائالت  إدماج  بإعادة  بل  أخنوش 
الصغيرة  ــزاب  األح على  وزعها  أن  البصري  إلدريــس  سبق 
تغلق  لكونها  املهينة  األحــزاب  من  يتوجس  املخزن  لكون 
القاعدة  يف  االندماج  الى  الطامحة  الفئات  أمــام  األبــواب 
االحتاد  تأسيس  مثال  يفسر  ما  هذا  للمخزن.  السياسية 
ــرار  األح حــزب  تأسيس  بعد  فقط  ســنــوات   6 الــدســتــوري 
محمد  عهد  بداية  يف  واملعاصرة  األصالة  حزب  وتأسيس 

السادس.
التي  فبراير   20 حركة  قــوس  ستغلق  أخنوش  حكومة 
احلكومة  لتشكيل  بنكيران  تعيني  على  املخزن  أرغم  بسببها 
من  ينتظره  القصر  وبقي  والتنمية  العدالة  حلزب  الثانية 
حكومة  عليه  يقترح  ان  دون   2017 مارس   17 الى  أكتوبر   10
وقت  امللك  يعينه   2011 قبل  احلكومة  رئيس  أن  حني  يف 
يسمى  ما  خارج  يريد  الذي  الشخص  له  ويختار  يريد  ما 

االغلبي".  "احلزب  أو  احلكومية"  ب"األغلبية 

تمتة مقال األغلبية الربملانية وتشكيل الحكومة ابملغرب أية عالقة؟؟

احلبيب التيتي 
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 العالقة األمريكية الصينية...

ملن تدق أجراس استعراض القوة
تسعى  والغربية  األمريكية  الرأسمالية  القوة  مازالت 
من  اقتصادها  إليــقــاف  بالقوة  والسيطرة  التحكم  إلــى 
أصابته  التي  املتتالية  األزمات  نفق  من  وإخراجه  السقوط 
الصني  يف  املتمثلة  الصاعدة  االقتصادية  القوة  وعينهاعلى 
بات  الذي  الصعود  هذا  االقتصادي(.  ومجراتها)محورها 
وتتباهى  تتغطرس  ظلت  التي   - األمريكية  القوة  يقلق 
ــذي انــتــصــر عــلــى الــنــمــوذج  ــادي الـ ــص ــت بــنــمــوذجــهــا االق

دفعها  مما  به  وتقبل  تستوعبه  مالم  وهو   - السوفياتي 
التراجع  من  حلمايته  العسكرية  القوة  فائض  حتريك  إلى 
الردع  استراتيجية  إطار  يف  العاملي  االقتصاد  سلم  درج  على 
تسمح  التي  االتفاقيات  على  احلفاظ  أجل  من  والتهديد 
ويظهر  العاملي.  االقتصاد  على  والهيمنة  بالتحكم  لها 
تتصدر  الــتــي  الــقــوة  باستعراض  الــعــدوانــي  الــنــزوع  ــذا  ه
الصراع  إطــار  يف  آلخــر  حني  من  الدولي  اإلعالمي  املشهد 
االقتصادية  القوى  و  األمريكية  القوة  بني  اجليوسياسي 
أنتجه  ما  على  والتدريبات  املناورات  هذه  وتدور  الصاعدة. 
الصدارة  حتتل  التي  املناطق  يف  احلربي  الصناعي  املركب 
مصدر  تعتبر  مــجــاالت  يف  األمــريــكــيــة  ــات  ــوي األول ضمن 
حيث  األمريكية  للمنتجات  استهالكية  وأســواقــا  الثروة 
تتمثل  استراتيجيات  مجموعة  األمريكية  القوة  تنتهج 
)الصني(  احملور  هذا  إلى  يقترب  من  كل  وتهديد  ترهيب  يف 
تصيب  عقوبات  بفرض  أو  بالقوة  إما  شركات  أو  كانت  دوال 
هذه  منو  إعاقة  إلى  بها  تهدف  و  العمق،  يف  الكيانات  هذه 
اقتصاديا  وتطويقها  ومحاصرتها  الصاعدة  االقتصاديات 
على  تعمل  السياسي  املستوى  وعلى  وسياسيا.  عسكريا 
صــراع  يف  ــذا  ه ويتجلى  لها  الــداعــمــة  احملـــاور  عــن  عزلها 
التقليدية  الرأسمالية  القوى  تعمل  حيث  األبعاد،  متعدد 
تعتبر  التي  املناطق  يف  املدمرة  األيديولوجيات  نشر  على 
خللق  بالوكالة  احلــروب  ونشر  لها  ومناسبة  مالئمة  بيئة 
احمليط  يف  ــرار  ــق ــت االس ــدم  وعـ لــلــتــوتــر  ــة  ــع واس ــاالت  ــج م
الصدد  هــذا  ويف  االقــتــصــادي،  للصراع  اجليوستراتيجي 
واليمن  األوسط)سوريا  الشرق  منطقة  يف  احلرب  تتجلى 
مبنطقة  اإلرهــاب  ونشر  )ليبيا(  إفريقيا  ويف  والــعــراق( 

مهددة  نــزعــات  وصناعة  ونيجيريا  اإلفــريــقــي  الساحل 
إتيوبيا،إريتريا  )مصر،  االفريقي  القرن  يف  لالستقرار 
الناتو  حلف  توسيع  األوروأسيوي  املستوى  وعلى  والسودان( 
السياسية  التوترات  فتيل  وإشعال  الروسية  التخوم  إلى 
وأدريبدجان  وأوكرانيا  القرم  جزيرة  والعسكرية)شبه 
وحيوي  استراتيجي  محيط  ووســط  وناغورنيكارباخ(. 
القارة  عمق  يف  االستقرار  يهدد  نظام  بإعادة  أمريكا  قامت 

وهو  أفغانستان  دولة  يف  طالبان(  متمثال)حركة  األسيوية 
وراعية  لإلرهاب  كصانعة  أمريكا  وجه  كشف  الذي  القناع 
له عكس ما تروج له يف الظاهر فبعد غزو واحتالل دام ملدة 
الغربيني  حلفاؤها  به  فوجئ  بانسحاب  قامت  سنة  عشرين 
والتغطية  العالم  لتضليل  هوليودية  أجواء  وخلق  والعالم 
االنسحاب.  هــذا  وراء  من  االستراتيجية  ــداف  األه على 
 AUKUS الثالثي  احللف  انكشف  قصير  بوقت  هذا  وبعد 
ووجود  نشر  لشرعنة  االسترالي-البريطاني-األمريكي 

لتطويق  والهادي  الهندي  باحمليط  العسكرية  القوة  فائض 
واالقتصادية  العسكرية  القوة  بضخ  أيضا  وتقوم  الصني، 

الصني. عن  املنفصلة  لطايوان 
ــوة  ــق وال ــى  ــوض ــف ال نــشــر  إلعــــادة  الــهــنــدســة  ــذه  هـ إن 
استراتيجية  هي  املــدمــرة  واأليديولوجيات  العسكرية 
بأمريكا  والقبول  االحــتــواء  سياسة  فــرض  منها  تتوخى 
العاملية  احلــرب  نهاية  عقب  فرضتها  كما  اقتصادية  قوة 

حق  تعطيها  وحيدة  كعملة  الدوالر  بسيطرة  وذلك  الثانية 
تركيب  إعــادة  على  اإلطــار  هــذا  يف  أيضا  وتعمل  الهيمنة 
والــذي  الكبير  الــنــزال  هــذا  إلــى  جلرها  األوروبــيــة  الــقــوة 
وبالتالي  وطاقتهم  قدرتهم  يفوق  أنه  األوروبيون  يعرف 
خارج  تكون  قد  الصني  ضد  الشاملة  العسكرية  فاملغامرة 

احلروب. عن  السابقة  التصورات  كل 
من  أكثر  جيدا  الصني  تدركه  الــذي  الوضع  هذا  وأمــام 
والتقنية  العلمية  القوة  إظهار  على  تعمل  للرد  غيرها 
واإلنساني  السلمي  الطابع  وإبراز  العالم  إلبهار  متلكها  التي 
 19 كوفيد جائحة  أزمة  خالل  جتلى  كما  للعالم  واملنفعي 
تضاهيها  ال  القوة  أن  ومبا  بأسره.  العالم  استشعره  ما  وهو 
املعاكسة  االقتصادية  واملــجــرات  الصني  تقوم  الــقــوة  إال 
فائض  بــعــرض  ــران...(  ــا-إي ــي ــي)روس ــك ــري األم للتوجيه 
األمــر.  يهمه  من  إلــى  الرسائل  بإرسال  العسكرية  قوتها 
احلــرب  منه  حتتمل  ال  الــقــوة  باستراتيجية  الــدفــع  إن 
ما  ألن  للسياسة  اآلخر  الوجه  عن  التعبير  وإمنا  املباشرة 
النموذج  سقوط  هو  الرأسمالية  والقوى  أمريكا  تستشعره 
بها  سقط  التي  بالطريقة  إال  يكون  لن  الــذي  األمريكي 
ما  وهو  االقتصادي  الصراع  قانون  وفق  الروسي  النموذج 
إال  هو  ما  اآلن  به  تقوم  ما  وإن  ويرعبها،  أمريكا  تخشاه 
جليا  يظهر  الذي  الداخل  من  الضعف  عن  تعبر  التي  القوة 
االشتراكية  ومحاربة  املاكارتية  النزعة  توظيف  إعادة  يف 
قدر  سقوط  قرب  بامللموس  يبني  الذي  األمر  والشيوعية 
الشطرجن   لعبة  نهاية  طريقة  على  األمريكية  الرأسمالية 

.echec et mate

كرمي حلسن

الذي  الوضع  هذا  وأمام 
من  أكرث  جيدا  الصني  تدركه 
إظهار  عىل  تعمل  للرد  غريها 

اليت  والتقنية  العلمية  القوة 
الطابع  وإبراز  العامل  إلهبار  متلكها 

واملنفعي  واإلنساين  السلمي 
أزمة  خالل  تجىل  كما  للعامل 

ما  وهو   19 كوفيد جائحة 
أن  ومبا  أبرسه.  العامل  استشعره 
تقوم  القوة  إال  تضاههيا  ال  القوة 

االقتصادية  واملجرات  الصني 
األمرييك للتوجيه  املعاكسة 
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املرأة العاملة  يف مواجهة الرأساملية واملخزن وكورونا 

األنظمة  يف  واالضطهاد  التمييز  من  أصنافا  املرأة  تعيش 
مواقع  يف  االستغالل  بشاعة  إلى  فباإلضافة  الرأسمالية، 
الــثــروات  مراكمة  إلــى  الرأسمالية  تهدف  حيث  اإلنــتــاج 
تنيخ  السواء،  على  والعمال  العامالت  أرواح  حساب  على 
يف  بها  تقوم  التي  الهشة  واألعمال  املنزلية  األعمال  أعباء 
املرأة.  كاهل  على  بثقلها  املهيكلة  وغير  املهيكلة  القطاعات 
الرأسمالية  جشع  عليها  تكالب  إذا  شأنها  سيكون  فكيف 
واستغالل  املجتمع  يف  السائدة  الرجعية  والثقافة  والتقاليد 
حقوقها  على  اإلجهاز  من  املزيد  أجل  من  كورونا  جائحة 
الرأسمالية؟  ضد  تتموقع  أن  عليها  ومكتسباتها؟ وملاذا 
االنخراط  إلــى  النساء  الدميقراطي  النهج  يدعو  ــاذا  ومل
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن  اإلعــالن  يف 

والكادحني؟

كوروان ومستجد  الرأمسالية  ظل  يف  املرأة 
الرأسمالية  أن  بامللموس  يتأكد  جديد  يوم  كل  شروق  مع 

إفقارها  عن  املسؤولة  وهــي  للشعوب  الــكــوارث  مصدر  هي 
الفقر  عن  املسؤولية  تتحمل  وأنها  بها.  املصائب  وإحلــاق 
توقف.  دون  والعمال  العامالت  ومــوت  والتشرد  والبطالة 
وتنمية  الربح  حتقيق  إلى  يهدف  الرأسمالي  اإلنتاج  ألن 
إال  اإلنتاج  تطور  ال  الرأسمالية  أن  كما  الرأسماليني،  ثروات 
النظام  ظل  يف  الثروة  العمال  ميتلك  ال  حيث  الربح،  بدافع 

ينتجونها. بل  الرأسمالي 

إلمالءات  فيه  املخزني  النظام  يخضع  الذي  املغرب  ويف 
القطاعات  حساب  على  األجنبي  الرأسمالي  التمويل  مراكز 
الوجه  انكشف  املسحوقة،  للطبقات  احليوية  االجتماعية 
زمن  يف  خصوصا  توحشها  وازداد  للرأسمالية  القبيح 
العاملة  الطبقة  وأصبحت  الهشاشة  تعمقت  إذ  الكورونا، 
أبناء  من  والــكــادحــني/ات  /ات  املفقرين  جانب  إلــى  عامة 
املــجــاالت،  كــل  يف  الــتــراجــعــات  إيــقــاع  على  تعيش  شعبنا 
على  واإلجهاز  باالستغالل  تتسم  كارثية  أوضاع  من  وتعاني 

واملكتسبات.  احلقوق 

العاملة  الطبقة  مــن  ــزء  ج هــي  الــتــي  العاملة  واملـــرأة 
مصاحلها،  وترتبط  الثروة  تراكم  وال  اإلنتاج  يف  تساهم 
كذلك  وترزح  الطبقة،  بهذه  عضويا  ارتباطا  مصاحلها  كل 
على  والــهــجــوم  املمنهج  واالســتــغــالل  الــفــقــر  وطـــأة  حتــت 
من  بــدورهــا  عانت  واالجتماعية،  االقتصادية  احلقوق 

سريعة  إطاللة  ولعل  الوباء؛  وتداعيات  الرأسمالية  تغّول 
تعاني  الذي  والظلم  احليف  تبني  باألرقام  أوضاعها  على 
رسمية(  أرقام  )وهي  أدناه  األرقام  وتستند  املرأة  هذه  منه 
للتخطيط  السامية  للمندوبية  اإلخبارية  املذكرة   إلى 

  ))2021 مارس   8( للمرأة  العاملي  اليوم  مبناسبة 

 70,4% مقابل   19,9% النساء  نشاط  معدل  بلغ   -
نساء  ثمان  بذلك  تبقى  حيث   ،2020 خالل  الرجال  لدى 
على  واضح  مؤشر  وهو  الشغل،  سوق  خارج  عشر  كل  بني  من 

الشغل. سوق  يف  النساء  مساهمة  ضعف 

 62,9% - معدل الشغل لدى النساء )%16,7   مقابل 
الرجال(. لدى 

"الفالحة،  قطاع  يف  املشتغالت  النشيطات  تتوزع   -
بنسبة  للنساء  األول  املشغل  يعتبر  الذي  والصيد"  الغابة 
قطاع  ثم   ،)40,4%( اخلدمات  بقطاع  متبوعا   ،)44,8%(

)%14,2(؛ التقليدية  الصناعة  فيها  مبا  الصناعة 

املشتغالت  النشيطات  نصف  يقارب  ما  تعمل   -  
بالنسبة   51,7% )مــقــابــل  كــمــســتــأجــرات   )47,3%(
 ،)39,8% )مقابل  اخلاص  حلسابهن   17,7% و  للرجال(، 
الرجال(. لدى   8% )مقابل  عنه  مؤدى  غير  بشغل  و35% 

النساء  وضعية  تردي  على  -الضوء  األرقام  -هذه  وتلقي 
القطاعات  أهم  تبني  كما  الرجال  مع  مقارنة  اجلائحة  إبان 
وما  اجلائحة  ــروف  ظ فرضت  حيث  عليها  تتوزعن  التي 
تقليص   / )احلظر  ملواجهتها  احترازية  تدابير  من  رافقها 
املدارس..(  إغالق  البطالة/  معدل  /ارتفاع  العمل  ساعات 
الوباء  انعكاسات  ملواجهة  مضاعفة  جهودا  النساء  تبذل  أن 
ومتابعة  األطفال  تدريس  غرار  على  أعباء  إليها  وأضيفت 
ألقت  أن  بعد  الدخل  مصادر  تقلب  ومواجهة  املنزل  شؤون 
بل  فقط  هذا  ليس  النساء،  كاهل  على  الثقل  هذا  الدولة 
العنف  آفة   ، بامتياز  ذكــوري  مجتمع  يف   ، النساء  واجهت 
واالقــتــصــادي  واالجــتــمــاعــي  )السياسي  أنــواعــه  بجميع 
األسر  والتزام  احلظر  بسبب  تأججت  والتي  يف  واجلنسي( 
العديد  بحياة  اجلائحة  أودت  كما  طويلة،  ألوقات  للمنازل 
من العامالت والعمال على إثر انتشار بؤر وبائية يف املعامل. 

ملحاحية. أكثر  احلياة  يف  احلق  عن  الدفاع  شعار  وأصبح 

الطبقة  على  خطيرة  أضــرار  يف  إذن  اجلائحة  تسببت 
يف  ســواء  النساء،  خصوصا  الهشة  الفئات  وعلى  العاملة 

جتندت  الذي  الوقت  ويف  املهيكل.  غير  أم  املهيكل  القطاع 
الطبقية  الكتلة  مصالح  حلماية  قوتها  بكل  الدولة  فيه 
العامالت  تركت  قانونيا،  أو  ماديا  بدعمها  إن  السائدة 
املكتسبات  على  أجهزت  بل  مصيرهم  يواجهون  والعمال 
استقرار  يخص  مــا  يف  عالتها  على  سابقا  انتزعت  التي 
تعميق  إلى  أدى  مما  االجتماعية  واحلماية  واألجور  العمل 

كبير. بشكل  وتكريسها  الهشاشة 

عسرية:  ومهام  صعبة  اتريخية  لحظة 

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، فاملرأة هي جزء من الطبقة 
العاملة، أي الطبقة الوحيدة التي تعتبر ان حتررها مرهون 
ال  جزءا  النساء  حترر  يصبح  وبذلك  قاطبة  الشعب  بتحرر 
ضد  املرأة  متوقعت  وكلما  العاملة؛  الطبقة  حترر  من  ينفصم 
حترير  من  متكنت  عليها  القضاء  يف  وساهمت  الرأسمالية 
باعتبارها  منه  تعاني  الذي  املزدوج  االستغالل  من  نفسها 
إال  ذلك  لها  يتأتى  ولن  ثانيا.  عاملة  وباعتبارها  أوال  امرأة 
اجلذري  التغيير  أجل  من  الطبقي  الصراع  غمار  خاضت  إذا 
يناضلون  العمال  رفاقها  جانب  إلى  الطبقي  الوعي  ومتلكت 
والكادحات  والعمال  العامالت  قضية  أجل  من  معا  بيد  يدا 
للمرأة.  انتصار  هو  العاملة  للطبقة  انتصار  فكل  والكادحني، 

االنخراط  إلى  النساء  الدميقراطي  النهج  يدعو  ملــاذا 
الكادحات  وعموم  العاملة  الطبقة  حزب  عن  اإلعــالن  يف 

والكادحني؟

وواهــم  وخــالــدة،  أبدية  الرأسمالية  أن  يظن  من  واهــم 
القضاء على  إن  تلقاء نفسها؛  أنها ستزول من  أيضا من يظن 
ضارية  معارك  ويتطلب  الصراع،  خوض  يتطلب  الرأسمالية 
الطبقة  موضوعيا  باعتبارها  العاملة  الطبقة  بقيادة 
يف  يتم  أن  للتغيير  ميكن  ال  والتي  للبرجوازية  النقيض 
منه  ووعيا  السبب  لهذا  منها(،   جزء  العاملة  )واملراة  غيابها 
سيرورات  أربع  الدميقراطي  النهج  يتبنى  احلقيقة  بهذه 
سيرورة  العام:  السياسي  تصوره  يف  مركزيا  موقعا  حتتل 
الكادحني،  وعموم  العاملة  للطبقة  املستقل  احلــزب  بناء 
الكادحة،  للجماهير  املستقلة  التنظيمات  بناء  وسيرورة 
الشعبية،  للطبقات  الــوطــنــيــة  اجلــبــهــة  بــنــاء  ــرورة  ــي وس
الناظم  اخليط  ويعتبر   املاركسية.  االممية  بناء  وسيرورة 
ثوري  حزب  بناء  هو  بينها  فيما  السيرورات  هذه  لعالقة 
يقوم  مــن  هــو  العاملة  طبقته  بقيادة  الشعب  ان  يتبنى 
املهمة  ــذه  ه يف  عــنــه  يــنــوب  مــن  هــنــاك  ولــيــس  بالتغيير 
قادرات  النساء  تصبح   أن  البد  ذلك  التاريخية،وليتسنى 
بانخراطهن يف  الذاتي  الدفاع  أدوات  بناء   املساهمة يف  على 

الـــنـــقـــابـــات لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــاحلــن االقــتــصــاديــة 
وجه  يف  والوقوف  الباطرونا  جشع  ومواجهة  واالجتماعية 
يف  هو  النقابي  العمل  عن  ــرأة  امل غياب  وألن  االستغالل، 
مهمة  يف  واالنخراط  ولقضاياها،  ملطالبها  تغييب  احلقيقة 
على  القضاء  إلى  يهدف  حزب  العاملة،  الطبقة  حزب  بناء 
قضايا  عن  يدافع  حزب  والفساد،  واالستبداد  االستغالل 
التغيير،  أجل  من  ويناضل  والكادحات  والعامالت  العمال 
واحلرية  والعدل  املساواة  قيم  فيه  تسود  مجتمع  أجل  من 
بناء  أفق  يف  االجتماعية  والعدالة  والدميقراطية  والكرامة 

االشتراكي. املجتمع 

حيــاة بـعـنو
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املتغريات السياسية يف مغرب ما بعد انتخابات 2021

عرفتها  الــتــي  واملــفــاجــئــة،  املــتــســارعــة  االحــــداث  إن 
على  األقــل  على  تعد  السنة،  هــذه  املغربية  االنتخابات 
انتخابات  منذ  تتكرر  لم  استثنائية  أحداثا  الشكل،  مستوى 
للمؤسسة  املوالية  للجبهة  أفرزت فوًزا  عندما   1963 ماي   17

 )FDIC( الدستورية  املؤسسات  عن  الدفاع  جبهة  امللكية 
الصديق  انتخاب  من  أشهر  بضعة  خالل  إنشاؤها  مت  التي 
رضا  أحمد  الثاني  احلسن  للملك  اخلاص  واملستشار  املقرب 

مقعًدا.  69 مجموعه  مبا  اجديرة، 
عرفته  الــذي  اليوم  ــداث  االح لهاته  احلــاد  الطابع  إن 
رأس  على  كــان  الــذي  باحلزب  االطاحة  بعد  االنتخابات 
10 سنوات املتمثل يف احلزب االسالمي ، حزب  احلكومة ملدة 
االولى  الوالية  ففي  واليتني  عبر  وذلك  والتنمية،  العدالة 
للدولة،  احلــزب  هــذا  طــرف  من  جليلة  خدمات  تقدمي  مت 
قانون  على  االجهاز  املقاصة،  صندوق  على  االجهاز  عبر 

التقاعد.
خدماته  ــزب  احل هــذا  أمتــم  فقد  الثانية  الــواليــة  أمــا 
فرض  االطـــار51.17"و  على"قانون  املصادقة  عبر  للدولة 
حترير  الى  باإلضافة  العمومي،  التعليم  لضرب  "التعاقد" 
الــصــورة ألعــمــال يف  ــع يف  ــه وض أن ــات. كما  ــروق اســعــار احمل
احلزب  هــذا  مرجعية  مع  تتعارض  انها  له  التابعني  نظر 
زراعــة  لتقنني   13/21 قانون  مشروع  مثل  "اإلســالمــويــة" 
واليتها  احلكومة  هذه  واختتمت  الهندي؛"الكيف"،  القنب 
الذي  االخير  العمل  هذا  الصهيوني،  الكيان  مع  بالتطبيع 
على  سواء  تنازل  أي  تقدمي  يف  احلزب  هذا  مضي  مدى  يبني 

حزبه  قواعد  حساب  على  حتى  أو  املغربي  الشعب  حساب 
الذي  الشيء  الدولة  رضى  كسب  مقابل  معه،  واملتعاطفني 
من  العديد  دفــع  أنــه  السياسيني  احملللني  بعض  اعتبره 
أحزاب  لصالح  العقابي  بالتصويت  احلــزب  لهذا  التابعني 

أخنوش. حزب  رأسها  وعلى  أخرى 
خدم  ــذي  ال والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  عــن  التخلي  إن 
قدمها  التي  اخلدمات  الى  باإلضافة  الفترة  هذه  كل  املخزن 
يف  سياساتهم  تطبيق  عبر  الــدولــيــة  املالية  للمؤسسات 
عن  مختلف  سياق  مع  إال  يأت  لم  القطاعات،  من  العديد 
احلكومة  رئاسة  احلزب  هذا  خالله  تولى  الذي   2011 سياق 
يعد  لم  دولي  سياق  إنه  "العربي"،  الربيع  انتفاضات  ظل  يف 
واملغاربية  العربية  املنطقة  يف  األنظمة  ضد  ضغطا  يشكل 
الوطني  السياق  عن  كذلك  يختلف  سياق  وهــو  عموما. 
ــاد  االحت ــزب  ح عــن  املــخــزن  تخلي  واكـــب  الـــذي  ــي  ــدول وال

التناوب. حكومة  بعد  االشتراكي 
بالرغم  "اإلســالمــي"  احلــزب  مقاعد  أغلب  فقدان  إن   
ليبرالية  بانها  إدراجها  ميكن  سياسات  يطبق  كان  أنه  من 
ميكن  "االســالمــوي"،  الطابع  مع  تتالئم  ال  و  مضمونها  يف 
بعدما  املخزن  طرف  من  احلــزب  لهذا  إذالل  بانه  اعتباره 
السياسي  املشهد  تهدئة  وهي  إليه  املوكلة  املهام  استوفى 
انتفاضة  بعد  ما  املغرب  عرفه  الــذي  العام  االحتجاجي 
بحاجة  يعد  لم  اليوم  املخزن  ان  2011.،بحيث  فبراير   20
االحتجاجية،  احلركات  ضغط  عنه  يخفف  او  يقيه  ملن 
له  سيطبق  عمن  يبحث  وإمنا  ب"البارشوك"،  يسمى  ما  او 

بسالسة  األجنبية  املالية  املؤسسات  وسياسات  سياساته 
خوصصة  تستدعي  التي  املشاريع  تلك  ممكن.  وقت  وبأسرع 
للمواطن  مكتسبات  على  الــزحــف  وبالتالي  القطاعات 
التعليم،  )الصحة،  مجانية  القريب  األمس  يف  كانت  املغربي 

التقاعد..(. املقاصة،  صندوق 
مستقبال،  شعبية  هبات  محالة  ال  سيفرز  الذي  الشيء 
كل  على  منفتح  حقيقي  نقاش  فتح  يحتم  الذي  الشيء  وهو 
تأطير  أجل  من  اجلهود  وتكثيف  للمخزن  املناهضة  القوى 
ال  حتى  أشكالها،  مختلف  واستيعابها  الكادحني  نضاالت 
له  من  كل  ــوال  األح من  بحال  تخدم  لن  لفوضى  تتحول 
كرمية  حياة  املغربي  االنسان  فيه  يعيش  وطن  يف  مصلحة 

حقيقية.  ودميقراطية 
الذي  الكادحني/ات،  وعموم   العاملة  الطبقة  حزب  إن  
يأتي  والذي  عليه،  اإلعالن  على  الدميقراطي  النهج  يقبل 
و  املــدن  من  العديد  يف  نظمها  الــذي  املقاطعة  حملة  بعد 
للقمع  ومناضالته  مناضلوه  خاللها  تعرض  والذي  القرى، 
طرف  ومــن  تــارة  السلطات  طــرف  من  احلصار  و  والتضييق 
البلطجية تارة أخرى. سيكون  معبرا حقيقيا عن طموحات 
باملغرب  جماهيرية  طبقة  أكبر  الكم  حيث  من  تشكل  طبقة 
من  متكن  أساسية  ومهمة  أداة  ويعتبر  العاملة،  الطبقة  وهي 
مطالبها  حتقيق  سبل  إلعطائها  اجلماهير  لتلك  الوصول 
إليه  تطمح  الذي  املنشود  التغيير  حتقيق  افق  يف  وأهدافها 

التغيير. على  بقوتها  يؤمن  من  كل  إليه  يطمح  و 

آدم الروبي 
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والتغيير الثقافة  
الثقافية

     حني تغيب الدميقراطية يعشش اإلسقاط، فيبيض ثم يفرخ. 
التحليل  يعتبرها  دفاعية  آلية  الداللية  ماكروبنيته  يف  وهو 
ــذات،  ال تبرئة  وعــزاهــا  التها  الشعورية،  الفرويدي  النفسي 
وإلصاق ما بها من عيوب و نواقص،) وما اقترفته من أخطاء، وما 
هي مسؤولة عنه من اختالالت..( باآلخر، وبذلك تتقاطع و آلية 

التبرير إلى حد استعصاء التمييز، و تعذر التدقيق أحيانا.
صاحب  جارينا  ما  إذا  مشكلة  اإلســقــاط  اعتبار  وميكن         

"املشكالت الفلسفية"،  )زكرياء إبراهيم(.
      وعندي أن اإلسقاط سلوك انهزامي، سالب يلوذ به املسقط 
كلما ضاقت به سبل احملاجة، السيما وهو يبرر األزمة الهيكلية، 

ويلمع صور الطاغوت والالهوت.
هو  الكثيرة  اإلسقاط  متظهرات  من  متظهر  على  سأقتصر        

:"اإلسقاط اإليديولوجي، ألن احليز غير مسعف البتة".
حيادية"هذا  "ال  حول  األدب  سوسيولوجيو  يختلف  ال       
))رؤيــا  "جولدمان":  يسميه  ما  إلى  األديــب  يستند  إذ  األدب، 
هذه  يف  الناقد  يضارعه  التصورية.   الكفايات  أو  الــعــالــم(( 
يكشف  موقفني:  بني  االثــنــان  يتأرجح  وعموما  اخلصوصية. 
قصورها  مالحظا   ، املبدع  بوصلة  هي  التي  اخللفيات  أحدهما 

بالنسبة إلى مرجعياته هو.
    وموقف يسقط على األثر اإلبداعي إيديولوجيته اخلاصة، 

ويعيره إياها يف عملية احتوائية واعية.
   وحتى يدرأ "جورج طرابيشي" اإلسقاط فإنه يقترح ما يسميه 
اإليديولوجيا  أن  مفاده  تنوير  من  بد  وال  الداخل"..  من  "األدب 
كاتب  رأي  يف  فهي  الزائف(،  )الوعي  قدحي  مبعنى  دائما  ليست 
هذه السطور، املتواضع: مفاهيم وأفكار وتصورات يؤمن بها حزب 
محددا  االجتماعي  الوجود  فيها  يفعل  معينة،  طبقة  أو  معني، 
كون  الحظ   "طرشونة"  أن  املستطرف  املستظرف،  ومن  الوعي.. 
االحتواء واإلسقاط ال ميارسان إال على املؤلفات اجليدة والثرية، 

التي تتقبل فيضا من القراءات املتعددة.
تكون  أن  ميكن   ال  املنصفة  القراءة  فإن  متعدد،  املعنى  وألن     
وإذا كان ال   .Roland Barthes ردد   ما  إال متعددة كذلك، نحو 
نستعدي  فإننا  دمله،  فقء  و  اإلسقاط،  أظافر  تقليم  من  مناص 
املنهجية   كفايته  تتجدد  الــذي  الــذاتــي"،  "النقد  الثر:  املبدأ 

وتتأكد راهنيته.
    أخيرا، رمبا كان اإلسقاط عرقوال أو عائقا يعصف بسالمة 
القراءة املؤولة )بكسر حرف الواو املشدد(، فما كان من Eco إال أن 

دعا إلى تخوم التأويل )حدوده(.
ذي  اإلسقاط  مفهوم  بخصوص  أولية  مالحظات  كانت  تلكم     
الذي  املنهجي،  اإلسقاط   إلى  ميتد  بأنه  علما  النفسية،  اجلذور 

قد أقاربه يف الزمن القادم.

منذ  والشاعر،  الفيلسوف  ارتبط 
بالدهشة  السحيق،  اإلغــريــق  تاريخ 
ينزاح   تساؤل  وهو  التساؤل،  تثير  التي 
من  تنج  ولم  والتعود.  العادة  فيخرق 
األدبية  األجناس  حتى  التأثير  سلطة 
ــى             احلجاج، بعضه  ــ املستندة إل
املناظرة..  و  أو كله، من قبيل اخلطابة 
مثال،  للخطابة،  مناص  ال  إنــه  فقيل 
مــن ثــالــوث رئــيــس هــو: االســتــمــالــة، 
التأثير، اإلقناع.. وهكذا يتصالح بعدا 
أرخى  وإن  اإلمتاع/اإلقناع،  الثنائية: 
ليل اإلغراب سدوله على املبدع، لذلك 
والغلو  املبالغة،  العرب:  البالغيون  ميز 
الذ  لطاملا  الشاعر  إن  بل  ،واإلغــراق.. 
يقول  املناطقة،  يواجه  هو  و  بالكذب 

البحتري:
كلفتمونا حدوَد منطِقُكم ... والشعُر 

يغني عن صدِقِه كذُبْه
اإلثــارة قد تنحو  أن  لكنه مؤسف     
"األدب  يف  واالبتذال  االستهالك  نحو 
الــذي  املتعهر،  اإلبــاحــي  املــكــشــوف"، 
يبخس اجلسد و يسلعه، بعد أن كتب: 

Robert kuttner، كتابه:

"كل شيء للبيع")نيو يورك 1997(.
)بضم  املــغــرب  أن  الــبــداهــة  ــن  وم     

السابق،  إنتاج  يعيد  ال  مختلف،  امليم( 
"نظرية  ــات  ــي أدب يف  ونــقــرأ  ــوف.  ــأل امل
التلقي  جمالية  يخلق  مما  أن  التلقي"، 
العادية  القارئ  انتظارات  ))تخييب(( 
بكر،  فرضيات  صوغ  على  حثه  ابتغاء 
تؤمن )بفتح حرف الهمزة، وكسر حرف 
الداللية  فاعليتيه:  املــشــدد(  امليم 
ــنــفــســيــة، وهـــو مـــا دعـــا صــاحــب  وال
إلى اجتراح  "جدلية اخلفاء والتجلي" 

مفهوم "خلخلة بنية التوقعات".
     وال بد من رفع لبس قاد إلى متثالت 
ما  بخصوص  فيها(،  )مغلوط  مغلوطة 
يدعوه بعضهم        "جــرأة"، فاجلرأة، 
لهما  عالقة  ال  وسلوك  مفهوم  هــذه، 

البتة بالوقاحة و الضحالة.
     اجلنس واجلسد، كالهما، ثقافة، 
املفهومي  وجــهــازهــا  مــحــدداتــهــا،  لها 
ــرف الــفــاء ســـاكـــن(. صــحــيــح أن  ــ )ح
احملرم"،  "الثالوث  مكونات  من  اجلنس 
ــا عــلــمــنــاه  أبـــو عــلــي يــاســني،  مــنــذ م
وصحيح أيضا- وهذا هو املغيب األكبر- 
عناصر  من  عنصر  اجلنسية  الثورة  أن 
بنية "الثورة الشمولية"، التي ال حتلل 
ب  اجلدلية  عالقته  ســوى   يف  اجلــزء 

"الكل".

ــق، فــإن  ــب      تــأســيــســا عــلــى مــا س
ما  متظهراتها،  مبختلف  الليبرالية 
وبخاصة  أفسدته..  إال  شيئا  دخلت 
الهمجية  يف  أطنابها  ضربت  أن  بعد 
والتوحش.. فال يكاد يوم واحد ميضي 
مغالطاتها،  تنقذ  أن  فيه  ــاول  حت ال 
التتحقق  "الرفاه"!!  دولة  أن  الزاعمة 
يريد  الـــذي  هــذا  رفـــاه  أي  بــهــا..  إال 
تأبيد االستغالل، ويخترق سيادة دول 
ويطيح  هــذا،  فيشنق  العد،  يخطئها 
كان  ولو  حتى  ثالثا..  وينصب  بــذاك، 
بجحافل  ــارات،  ــق ال عــابــر  ــراق  ــت االخ
جيوشه..؟!  فيالق  و  اخلاصة،  فرقه 
يناصر  ال  املزعوم  الرفاه  أن  واألنكى 
مصاحله،  مستودع  كــان  إذا  إال  أحــدا 
ألم يقل املهتمون باحلقل االقتصادي: 
يوجد  وال  ــة،  ــم دائ مــصــالــح  ــد  ــوج "ت

أصدقاء)حلفاء( دائمون"؟!.
القارئ  أيها  وليست فيك حاجة،       
الــغــائــب على  ــاس  ــي الـــكـــرمي، إلـــى "ق
يف  اإلثــارة  بني  تقارن  وأنــت  الشاهد"، 
الفنون األخرى من  واإلثارة يف  األدب، 
قبيل السينما واملسرح املشخص.. ونال 
اإلشهار كذلك شقصه من اإلغراء، إلى 

حد االرتواء.

يف ثقافة اإلسقاط
مالمح عالقة األدب ابإلاثرة

 ابو نزار

يعتبر اخلل الويف يف املخيال الشعبي 
"الغول  جانب  إلــى  املستحيالت،  مــن 
االعتبار  هذا  يسوغ  ورمبا  والعنقاء". 
من  اإلنسانية  العالقات  إليه  آلت  مبا 
انبعثت  إذ  بغيض،  تدن  و  مقيت،  ترد 
الكائن  ــد  وارت النكوصية،  الفردانية 
البشري إلى كهوفه املتخمة بالعتمات، 
حيث  وأقبيته  بسراديبه  محتميا 
القلقة/ املــمــتــدة  تــســاؤالتــه  تــتــواتــر 
بالريبة          ــة  ــووس ــه امل آن،  يف  املــقــلــقــة 
بلة  طينها  وزاد  والشك/التشكيك، 
يسمى:"انهيار  ومــا  املعرفة،  تنسيب 
بقول  يلوذ  املــرء  ليكاد  حتى  اليقني" 
يف  منغمسة  احلقائق  "إن   : الهيثم  ابن 

الشبهات. "
ــى  إل ــه  ــات ــوك ــل ــول س ــح ــت ت ــد  ــ وق     
يضحي  ثمة   ومن  االنعزال/االعتزال 
معلم(  التاريخ)أكبر  لكن  "المنتميا"، 
يدحض  "الرفيق"  مفهوم    أن  يؤكد   ،
ذلك  من  اخلــل،  وفــاء  استحالة  ادعــاء 
والثنائي  "ماركس"،"إجنلز"،   الثنائي 
عالقات  إن  بل  فــارا"،  "غي  "كاسترو"، 
ــاوزت يف أغــلــب األحــايــني  ــاق جتـ ــرف ال
حزب  واحلزب،  الفريق،  إلى  الثنائيات 

الطبقة العاملة حتديدا.
عقب  الـــظـــرفـــاء  ــد  ــ أح يــحــكــي      
ــة "املـــشـــاهـــب"  ــوع ــم ــج اتـــصـــالـــه مب

أغنية  موضوع  أن  الغنائية،املغربية 
الثورة  قائد  رحيل  هو  كان  "خليلي"، 
الــشــعــبــيــة، الــصــيــنــيــة: "مـــاو".ومـــن 

قول  أسوقه،  ما  على  الدالة  املؤشرات 
احلياة  راسخة،  "تعليماتك  املجموعة: 
سلطة  أن  ".والــظــاهــر  مــحــال..  ــك  دون
املجموعة  على  ملكت  الوجداني  البعد 
إال  ميــت  لــم  املظفر  القائد  ألن  لبها، 
ب/يف  ممتد  هو  بينما  فيزيقيا،  موتا   
رفاقه  سيصونه  الذي  النضالي،  إرثه 
أخمص  إلى  الرأس  أعلى  من  املناضلون 
"كم  ،يوما:  حدهم  سألهأ  القدم..وقد 
يقاس  ال  العمر  "إن  فأجاب:  عمرك"؟، 
ــازات.. "،  ــاإلجنـ ــا بـ بــالــســنــوات، و إمن
الغنائية  املجموعة  أن  من  الرغم  على 
ــاءات الــقــائــد  ــطـ املـــذكـــورة تــثــمــن عـ
إذ  اســتــثــنــائــيــا،  تثمينا  ــر"،  ــمـ "األحـ
وهو   ،" ساطعة..  "لكن،أنوارك  تقول: 

احلقيقي  فالنجم  قليال،  لها  شفع  ما 
يأفل،  ال  عــيــار"مــاو"،  من  يكون  الــذي 
إن  وال يسقط، كما تزعم األغنية، بل 
الزعيم الصيني هو الثريا )األصل(، يف 

حني أن النجم فرع هذا األصل.
أن  املــنــكــريــن  أشـــد  يــنــكــر  ولـــن      
مجموعة  هي  ليست  اليوم،  املجموعة 
يــا لــأســف!-- ــس، فقد عــرفــت--و  أم
أيضا،  انشطارات  و  وتغيرات،  متوجات 
وكانت أغنية "خليلي" إبداعا يف الزمن 
املجموعة                   أقطاب  رحيل  قبل  اجلميل، 
)محمد باطما، الشريف، السوسدي.( 

بكثير.
    ال ينتقص من قيمة وفاء الرفاق، 
"إن  دانــتــون:  "جــاك  قــول  أمنلة،  قيد 
الثورة تأكل أبناءها"..هذا القول الذي 
القادم،  الزمن  أسعفني  إن  أقاربه  قد 
ــورات  ــر ثـ ــه ــدق عــلــى أش ــص ــه ي مبــا أنـ

املعاصر. التاريخ 
وأنا      تلكم كانت خطرات عنت لي، 
"املشاهب":"خليلي"،التي  أغنية  أتأمل 
السابع  الــعــقــديــن:  مــنــذ  بــهــا  فتنت 
السابق،  املــيــالدي  القرن  من  والثامن 
شافية،  خطراتي  تك  لم  إذا  فمعذرة 
بتعبير  مــانــعــة  جــامــعــة،  أو   ، كــافــيــة 

املناطقة.

من وحي أغنية

ابو حنظلة

نور الدين موعابيد 
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النضالي  مشواره  بدأ   . حقوقي  وناشط  سياسي  مناضل  الباهي  السالم  عبد   
السياسية  . ثم ناضل يف صفوف منظمة  املغرب  الوطني لطلبة  يف إطار اإلحتاد 
استهدفت  التي  القمع  حملة  يف  اعتقل  ان  إلى  مــارس'.   23  ' الثورية   اليسارية 
منظمات  اي   20 القرن  من  السبعينيات  بدايات  يف  اجلديد  اليسار  منظمات 
الشبابية  و  الطالبية  التنظيمات  وكذا  الشعب.  ولنخدم  األمام  وإلى  مارس   23
والنسائية والتالميذية املرتبطة باليسار املاركسي والراديكالي. قضى مع العديد 
من رفاقه سنوات من اإلعتقال السياسي يف املعتقل السري درب موالي الشريف 

افرج  بالقنيطرة.  املركزي  السجن  يف  ثم   . البيضاء  بالدار  اغبيلية  سجن  ويف 
1984. واستمر يف النضال واإلهتمام  عنه مع مجموعة من رفاقه يف صيف سنة 
باألنشطة واملبادرات التي تعمل من اجل تأطير و تنظيم  الفئات الشعبية وخاصة 
ملبادرات  واملواكبة  املساهمة  اجل  ومن   . اليسار  وحدة  اجل  ومن  العاملة.  الطبقة 
واحلقوقية  واإلعالمية  األخرى  اجلماهيرية  واملبادرات  والتوحيد.  التجميع 

واجلمعوية والدميوقراطية ويف إطار حركة 20 فبراير 2011 وما بعدها .

      
           عرف املغرب يف اآلونة األخرية تنظمي انتخاابت الغرف املهنية 
أفرزت  اليت  اإلنتخاابت  وهي   . والترشيعية  والجماعية  والجهوية 
املحرتم  الرفيق   . الربملان  مؤسسيت  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 
النواب  ملجلس   2011 دستور  يحددها  اليت  اإلختصاصات  هي  ما 

ومجلس املستشارين ؟ 

التي  اإلنتخابات  هي  بالسؤال  املقصود  أن  الواضح  من 
أنها  وسيالحظ   .  2021 شتنبر  شهر  من  الثامن  يف  جــرت 
وأنها   .2011 دستور  على  سنوات  عشر  من  أزيد  بعد  جرت 
الدستور  هذا  ألن  مقتضياته.  تنزيل  مسار  يف  الثالثة  هي 
 2011 يوليوز   1 يف  عليه  اإلستفتاء  بعد  التطبيق  حيز  دخل 
الرابع  والباب   . بابا  عشر  وأربعة  تصدير  من  يتكون  وهو   .
 . التشريعية  السلطة  لصالحيات  تطرق  ــذي  ال هــو  منه 
ومما  وسلطاته.  البرملان  تنظيم  على  التنصيص  مت  حيث 
حتدث  املرة  هذه  الدستور  أن  هو  هنا،  إليه  اإلنتباه  يجب 
القضائية.  السلطة  على  نص  كما  التشريعية  السلطة  عن 
إعمال  مسؤولية  عليهما  تقع  والقاضي  املشرع  فإن  وبالتالي 
60 نص على أن البرملان  السلطة املخولة لهما. كما أن الفصل 
املستشارين.  ومجلس  النواب  مجلس  مجلسني.  من  يتكون 
إذن  التشريعة   السلطة  ممارسة  لكيفية  تطرق  والدستور 
دستور  حسب  واملستشارين  النواب  مجلسي  اختصاصات  أهم 
إلى  باإلضافة  هذا  التشريعية.  السلطة  ممارسة  هي   2011
وتقييم  احلكومة،  عمل  مراقبة  منها  أخــرى  اختصاصات 
بها  فيقصد  التشريعية  السلطة  أما  العمومية.  السياسات 
التي  املجاالت  وسع   2011 ودستور  القوانني.  على  التصويت 
يف  كانت  أن  بعد  مجاال   30 تشمل  وجعلها  القانون.  يشملها 
يف  جاء  ما  لنالحظ   . مجاالت   9 على  مقتصرة   1996 دستور 
يخص  86  فيما  الفصل  حــدود  إلى  يليه  وما   78 الفصول 
حدد  الدستور  أن  ولنالحظ  التشريعية.  السلطة  ممارسة 
لكن  القانون.  بها  يختص  التي  امليادين   ،71 الفصل  يف  كذلك 
صالحية  للبرملان  أضيفت  الفصل  هذا  من  األخيرة  الفقرة  يف 
األساسية  لــأهــداف  إطـــارا  تضع  قــوانــني  على  التصويت 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  امليادين  يف  الــدولــة،  لنشاط 

والثقافية.  والبيئية 

أرض  عىل  املمارسة  ومن  اإلختصاصات  هذه  من  انطالقا         
الواقع خالل الواليتني السابقتني، هل تتوافق هذه اإلختصاصات 

وهذه املمارسة مع القواعد واملبادئ الدميوقراطية ؟ 

واملــبــادئ  ــد  ــواع ــق ال أن  ــى  إلـ ــارة  ــ اإلشـ مــن  بــد  ال  أوال 
اإلنساني  العام  والــرأي  تتطور.  نفسها  هي  الدميوقراطية 
جتــارب  ضــوء  على  تطويرها  يف  يساهم  والــدميــوقــراطــي 
الدميوقراطية  تغريها  وال  منتبهة.  والشعوب  الشعوب. 
ــات واملــــســــاواة وال  ــ ــري ــ ــد احل ــج ــة الـــتـــي مت ــوازيـ ــرجـ ــبـ الـ
ما  كــل  تبرير  أجــل  مــن  تريد  حتترمها. وتستعملها حني 
تغريها  ال  كما  العاملي.  الــرأســمــال  لتوسع  الطريق  يعبد 
الواجهة  بدميوقراطية  تكتفي  التي  اإلستبدادية  األنظمة 

الشكلية.      والدميوقراطية 
جندها  املغرب،  يف  إلى التجارب البرملانية  رجعنا  وإذا 
بتطور  يــســمــح  ال  عــتــيــق  مــخــزنــي  بــنــظــام  ــرة  ــؤط م ظــلــت 
تعاني  ظلت  املؤسسات  جعل  مما  حقيقية.  دميوقراطية 
دستور  وتطبيق  واملمارسة.  اخلطاب  بني  احلاد  التناقض  من 
أملته  دستوري  نص  هو  ــار.  اإلط هــذا  عن  يخرج  لم   2011

واإلنتفاضات  فــبــرايــر.   20 حــركــة  وظــهــور   2011 ظرفية 
أنظمة  ــرؤوس  ب وعصفت  البلدان  من  العديد  عمت  التي 
التخوفات  إلى  باإلضافة  الظرفية  هذه  فأثرت  استبدادية. 

خاصة  املطالب.  لبعض  االستجابة  يف  األوضــاع  تفاقم  من 
باحلرية  واملتعلقة  فبراير،   20 حركة  بشعارات  املرتبطة 
ظلت  املمارسة  مستوى  على  لكن  الكرمي.  والعيش  والكرامة 
والتحكم  التردد  من  تعاني  الدستورية  للمبادئ  اإلستجابة 
غير  األحــيــان  غالب  يف  التنزيل  جعل  ممــا  والسلطوية. 
الدستورية.  صالحياتها  متارس  ال  فاملؤسسات  دميوقراطي. 
مبررات.  بعدة  التظاهرات  منع  إلى  التدريجي  الرجوع  ومت 
والنشطاء  الصحافيني  ومحاكمات  اإلعتقاالت  وتفاقمت 
وتراجعت  السلطوية  املــمــارســات  وتــقــوت  واحلــقــوقــيــني. 
بعيدين  زلنا  ال  أننا  يعني  مما  واحلريات.  احلقوق  ممارسة 
والدميوقراطية  الكرمي  العيش  يف  جميعا  أملنا  حتقيق  عن 

حلقيقية. ا

          أفرزت اإلنتخاابت األخرية خريطة برملانية نسبيا جديدة. يف 
تصوركم ما الذي تحكم يف فرز هذه الخريطة؟   

أوال البد من اإلشارة إلى أن هذه اخلريطة تبدو هجينة. 
قبل.  من  انتقادها  مت  التي  األساليب  كل  صنعها  يف  وتدخلت 
رعاية  وإقحام  للقانون.  منافية  بطرق  املال  استعمال  مثل 
وتوظيف  واملناصب ،  الترشيحات  األبناء يف  خلالفة  اآلباء 
األصوات،  قيمة  وتبخيس  اإلنتخابات.  يف  العائلية  العالقات 
بهذه  واإلنــتــخــاب  التصويت  عمليات  مصداقية  وضــرب 
وغيرها  املظاهر  هذه  وكل  العزوف.  يقوي  مما  املمارسات. 
الذي  الدستور.  من   33 الفصل  مقتضيات  على  ضــدا  تتم 
التدابير  اتخاذ  مهمة  العمومية  السلطات  عاتق  على  يضع 
وغيرهم  الشباب  مشاركة  وتعميم  توسيع  لتحقيق  املالئمة 
تركه  املقبول  غير  من  عام  شأن  ذلك  باعتبار  الفئات.  من 
وأضيفت  أوعائلية.  زبونية  أكانت  سواء   ، اخلاصة  للعالقات 
وتقنيات  صنفها،  من  جديدة  أساليب  القدمية  األساليب  إلى 
السياسي.  واملشهد  اإلنتخابية  اخلريطة  يف  للتحكم  أخرى 
القانون  نصوص  يف  ورد  اإلنتخابي. كما  القاسم  تغيير  مثل 
اجلدل.  وهناك  من  الكثير  وأثار  النواب.  ملجلس  التنظيمي 
مع  نصوصه.  ودستورية  مشروعيته  مدى  حول  تساءل  من 
مجموع  قسمة  يعتمد  اجلديد  اإلنتخابي  القاسم  أن  العلم 

عدد الناخبني على عدد املقاعد، بدل قسمة عدد األصوات 
بها من قبل.  التي كان معموال  املقاعد،  الصحيحة على عدد 
املتخصصة  الغرف  تدرسها  التقنيات  هذه  مثل  أن  ومعلوم 

البرجوازية،  اإلنتخابات  وخبراء  اإلنتخابية،  اآلليات  يف 
آليات  واقتراح  اإلنتخابي،  النبض  جس  يستطيعون  الذين 

السياسية.  األهداف  حسب  النتائج  وتكييف  للتحكم 

       يبدو من خالل هذه الخريطة أن 392 انئبا ينمتون لألحزاب 
اليت  املناضل  اليسار  أحزاب  وان  واملمخزنة.  واملخزنية  اإلداريــة 
انئبني.  متثيليهتا  تتعدى  ال  الترشيعية  اإلنتخاابت  يف  شاركت 

كيف تتصورون املعارضة يف هذا املجلس؟ 

مطروح  واملؤسسات  القانون  واحترام  املصداقية  سؤال  إن 
وعلى  أوال،  واإلدارة  السلطة  رجــال  على  اجلــمــيــع.  على 
واجلماعيني  واجلهويني  واملهنيني  البرملانيني  املنتخبني 
واملعارضة  منهم.  القادة  وخاصة  السياسيني  وعلى  ثانيا، 
اجلميع  وعلى  السؤال.  نفس  عليها  مطروح  املقبلة  البرملانية 
كذلك.  املمارسة  بــل يف  اخلطاب فقط،  يف  ليس  يجيب  أن 
ومقننة  مؤطرة  هي  البرملان  يف  املعارضة  أن  يعلم  والكل 
يف   2011 دســتــور  سماها  وقــد  ومــواضــعــات.  بقواعد  أصــال 
مجموعة  لها  وحــدد  البرملانية.  باملعارضة  العاشر  فصله 
الذي  العددي  الضعف  أضيف  وإذا  والقواعد.  احلقوق  من 
القانون  وقــيــود  الــدســتــوري  التحديد  ــى  إل إلــيــه،  اشــرمت 
البرملانية  املعارضة  يف  اليسار  فــان  املخزنية،  والتقاليد 
القيود  من  وسيعاني  حصار.  وضعية  يف  دائما  نفسه  سيجد 
السابقة  السلبية  التجارب  بعض  أن  خاصة  والصعوبات. 
اإلسالمية.  أو  اليسارية  سواء  املعارضة.  على  بظاللها  ترخي 
استغالل  على  تساعده  فرصة  أية  يفوت  ال  املخزني  واليمني 
يف  هي  لكن واجهته  الواجهة.  إلــى  للعودة  السلبيات  تلك 
املنتخبني  عــاتــق  على  يضع  مضمون.  مما  ــدون  ب الغالب 
والنزهاء  حقيقية،  دميوقراطية  إقــامــة  إلــى  الطامحني 
وإعالمية  سياسية  مهام  عدة  والنساء،  الشباب  من  خاصة 
وتوضيح  والفساد.  اإلستبداد  مظاهر  كل  نقد  منها  تقدمية. 
اإلقتصادية  مبضامينها  الشعبية،  الدميوقراطية  آفــاق 
املبنية  العميقة  اإلنسانية  أبعادها  ويف  واإلجتماعية، 
العاملني  والرجال  النساء  من  األحرار  مساواة  املساواة.  على 

اإلشتراكية.    املبادئ  أساس  هي  التي  املتضامنني، 
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وهي  شنقيط  مدينة  تقع  املوريتاني  القطر  يف 
امتد  الثقايف  بــدورهــا  متيزت  تاريخية  مدينة 
والــســودان،  والنيجر  مالي  الــى  جنوبا  إشعاعها 
بالد  تعرف  طنجة.  الى  وصوال  مراكش  إلى  وشماال 
وإال  مجمع  يلتئم  ال  شاعر  مليون  ببالد  شنقيط 
تبارز الشعراء يف إلقاء أجمل وأقوى ما عندهم من 

واحلكم. القول 

األقصى  املغرب  بالد  بها  ونعني  مراكش  بالد  أما 
نوسع  عندما  الكبير  املغرب  أو  املجال  ضيقنا  إذا 
انتشرت  وقد  وصالح.  ولي  املليون  بالد  فهو  النظر، 
هــذه الــظــاهــرة حلــاجــة ضــبــط وحــكــم األحــيــاء، 
دنيوية  سلطة  تخدم  معنوية  لسلطة  وتسخيرهم 
فوظفت  قوتها  فــرض  األحــيــان  غالب  يف  عجزت 
واملعجزات  املكرمات  عليهم  سبغت  أن  بعد  املوتى 
هذه  على  تنافس  والتعظيم.  التبجيل  ومظاهر 
والقبائل  سلطانه،  مــجــال  يف  املــخــزن  القضية، 
االضرحة  غطت  هكذا  نفوذها.  مجال  يف  املتمردة 
ومدن  بوادي  وسهوال،  جباال  البالد  مناطق  جميع 
باسم  الــبــلــدات  بــعــض  وســمــيــت  كــبــيــرة وصــغــيــرة 
املشهورة  مراكش  مع  حصل  كما  الضريح  صاحب 

رجال. سبعة  مبدينة 

التاريخية  الظواهر  من  الظاهرة  هــذه  ليست 
إلى  متــارس  زالــت  وال  متواصلة  هي  بل  املنقطعة 
شيخ  الــهــواري  الدياللي  مع  وقــع  كما  هــذا  يومنا 
 23 يوم  طنجة  يف  تويف  الذي  الدياللية  الزاوية 
مبنزله  دفنه  على  عائلته  وأصــرت   2021 شتنبر 
لهذا  الــدولــة  ورضــخــت  الــشــيــخ،  لوصية  تنفيذا 
نشوء  كيفية  يف  جديدا  حدثا  نتابع  نحن  الطلب. 

املليون ولي. الزوايا يف بالد 

وبعيدا  بيته  يف  ميت  بدفن  الدولة  ترخص  أن 
وهذه  الفكر  هذا  ملثل  حاجتها  يكشف  املقابر  عن 
ــادات واالعـــراف املــتــجــذرة يف تــاريــخ املــغــرب.  ــع ال
واملعتقدات  باخلرافات  اإلميــان  هــذا  توظف  إنها 
بعد  واستمرارها  األشخاص  مكرمات  يف  القدمية 
الرجعي  الطابع  يكشف  احلــدث  هذا  إن  وفاتهم. 
استغاللها  ويفضح  الــقــائــمــة،  لــلــدولــة  الــظــالمــي 
يصب  السلوك  هذا  واالستبداد.  احلكم  يف  للدين 
شن  يف  وينعشه  ظالمية  اكثر  فكر  طاحونة  يف  املاء 
طرف  من  الدينية  الشرعية  على  صــراع  معركة 
التخلف  مظاهر  أحد  إنه  الوهابية.  االجتاهات 
التراث  يف  املتخلف  اجلانب  باستعمال  والرجعية 
التيوقراطية؛  الدولة  قبضة  لتشديد  الشعبي 
يدعي  متطرف  فكر  ينعش  الوقت  نفس  يف  لكنه 
الوهابي  املذهب  لتسويغ  ويسعى  الشرك  مواجهة 

الشعب. وسط  عينه  اإلرهابي 

قبر  حول  زاويــة  بإقامة  األخير  الترخيص  إن 
إلرادة  جتسيد  هــو  الــهــواري،  الــديــاللــي  الشيخ 
حكم  يف  ملساعدتها  األمــوات  توظيف  يف  الــدولــة 
من  املظلم  املاضي  بقيود  مكبلني  وإبقائهم  األحياء 

مبنطقتنا. التاريخي  اإلرث  هذا 

من وحي األحداث

التيتي  الحبيب

بالد شنقيط

 وبالد مراكش

األنظمة الكمربادورية باملغرب والجزائر تضع املنطقة عىل حافة االنفجار
تــعــالــت  االخـــيـــرة  ــور  ــه ــش ال يف 
ــول احلــــــرب بــني  ــ ــب ــ اصـــــــوات ط
ــني يف  ــرادوري ــب ــم ــك الــنــظــامــيــة ال
اجلــزائــر واملـــغـــرب. فــعــلــى طــريف 
العداء  مشاعر  تتصاعد  احلدود 
بإدخال  مصحوبة  النظامني  بني 
بعد  املواجهة.  ملنطقة  البلدين 
بني  ــي  ــم ــرس ال ــف  ــال ــح ــت ال ــد  ــق ع
الكيان  مع  باملغرب  القائم  النظام 
أمريكية  رعاية  حتت  الصهيوني 
ــرات  ــائ ــد اقــتــنــاء صــفــقــة ط ــع وب
ــة جــديــدة  ــح ــل ــار وأس ــي ــدون ط ــ ب
اجلزائري  العسكري  النظام  سارع 
الدبلوماسية  العالقات  قطع  الى 

ــة عن  ــري ــزائ ــواء اجل ــ ومــنــع األج
هذه  طبعا  املغربية.  الــطــائــرات 
ــواء مــنــاســبــة لــبــث ســمــوم  ــ األجـ
الشعبني  ــني  ب والــفــرقــة  ــداء  ــع ال
ــل الـــوحـــدة  ــ ــن أج الــشــقــيــقــني مـ
املــغــرب  يف  ــة  ــوم ــزع امل الــوطــنــيــة 
االجتماعي  السلم  فرض  وخدمة 
ــات  ــاس ــي ــر س ــري ــم ــت ــروري ل ــ ــض ــ ال
احلكومة  قررتها  التي  التقشف 
جهة  ومــن  صالحيتها  املنتهية 
وقف  بــهــدف  ــري  ــزائ اجل الــنــظــام 
وإجــــهــــاض احلــــــراك الــشــعــبــي 
العظيم  احلراك  ذلكم  اجلزائري 
من  اآلمال  عظيم  عليه  واملعقودة 

واحلرية  التحرر  رايــة  رفــع  أجــل 
الــســيــرورات  ــراج  يف اجلــزائــر وإخـ
عنق  من  الكبير  باملغرب  الثورية 

االنحسار. وضع  ومن  الزجاجة 
ببلدينا  املناضلة  القوى  على 
يف  تقف  أن  احلقيقية  الوطنية 
واعتبار  اخلطير  التصعيد  وجه 
باب  سيفتح  النظامني  بني  احلرب 
الشقيقني  الشعبني  على  جهنم 
ويـــســـرع بــالــتــدخــل الــصــهــيــونــي 
شعوبنا  إلخراج  املباشر  العسكري 
الثورية  الــســيــرورات  مراحل  من 

تقبة. ملر ا

صراع  الى  ليتحول  جتاري  صراع  نشب 
الفرنسية  االمــبــريــالــيــة  ــني  ب ســيــاســي 
الغواصات  صفقة  مع  بعالقة  واألمريكية 
ومعلوم  فرنسا.  مع  أستراليا  أبرمتها  التي 
اقتناء  يف  نيتها  عن  أعربت  أستراليا  ان 
ماليير  عدة  مببلغ  فرنسا  من  غواصة   12
طلبت  الصفقة  إنهاء  اجل  ومن  االورو.  من 

تغييرات  عدة  إدخال  فرنسا  من  استراليا 
تقنية واحلصول على اخلطاطات النهائية 
اجلانب  لكن  التصنيع  على  املوافقة  قصد 
دفع  مما  ذلك  إجنــاز  يف  متاطل  الفرنسي 
اجلانب األسترالي إلى إبداء نيته يف إلغاء 
 5 تقريبا  إلى  أالمــر  هذا  ويعود  الصفقة 
املوضوع عرف تطورا جديدا  سنوات. لكن 
ملا ابرمت أستراليا صفقة اقتناء الغواصات 

مبواصفات  لكن  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال مــن 
فرنسا،  مع  الصفقة  ملشروع  متاما  مغايرة 
الغواصات  ــذه  ه بتزويد  األمـــر  ويتعلق 
املستجد  هـــذا  ــار  أثـ ــة.  ــووي ن مبــحــركــات 
ضربة  واعتبرته  الفرنسية  الدولة  حنق 
بايدن،  إدارة  طرف  من  موجهة  الظهر  يف 
بالتناقضات  حافلة  منطقة  يف  وتصعيدا  

واسع  بنشر   الصني،  مع  خاصة  الدولية، 
فرنسا   تعتبر  النووية.ولذلك   لأسلحة 
وتصعيداحربيا.  للصني  استفزازا  الصفقة 
الصفقة  هــذه  على  االحتجاج  أجــل  ومــن 
واشنطن  يف  سفيرها  فرنسا  اســتــدعــت 
للتشاور كما يقال يف اخلطاب الدبلوماسي.
إنه صراع املصالح بني االمبرياليتني ألن 
احلياة  ضخ  تعتبر  احلجم  هذا  من  صفقة 

حاجة  يف  ــي  وه الفرنسية  الصناعة  يف 
املتفاقمة  ــة  األزم ظل  يف  ذلــك  إلــى  ماسة 
19. نــفــس االمــر  حتــت جــائــحــة كــوفــيــد 
الصفقة   بالنسبة إلدارة بايدن فهي بهذه 
،إنعاش  واحد  بحجر  عصفورين  ستضرب 
وتصعيد  أولى  جهة  من  احلربية  صناعتها 
والتضييق عليها  الصني  الباردة مع  احلرب 

يف  أســتــرالــيــا  ــام  ــح وإق املنطقة،  تلك  يف 
باملؤسسة  وربطها  نــووي  عسكري  صــراع 

العسكرية األمريكية.
دموع فرنسا حول خطر إدخال السالح 
متاسيح  دموع  إال  ليست  للمنطقة  النووي 
الهزمية  على  التغطية  منه  يــراد  ونفاق 
بايدن  إدارة  من  تلقتها  التي  التجارية 

اإلمبريالية.

       ملا يتعلق األمر باملصالح تشتد التناقضات بني الحلفاء
ابو سعد


